ADANA BÖLGE MÜZES~NDE SERG~LENMEKTE
OLAN CAM ESERLER
Yazan: Dr. EVA MARIANNE STERN
Çeviren: EMEL ERTEN YA~CI
Nisan 1980 ile ~~ May~s 1980 tarihleri aras~ nda Adana Bölge
Müzesinde sergilenmekte olan antik cam vazolar üzerinde çal~~ma olana~~~
buldum. Daha önce, 1979 yaz~ nda çizimlerini yapt~~~ m yüz kadar vazoyu
ay~rd~ ktan sonra, geriye kalan tüm cam vazolar~n çizim ve tan~mlar~n~~ tamamlad~ m. Sadece reticella—camdan bir kase ile, eski Yunan ve Hellenistik döneme ait iç-kal~p tekni~inde yap~lm~~~on alt~~ eseri bu çal~~man~ n d~~~ nda b~ rakt~ m. Bütün eserler için, envanter ve sat~ n alma numaralar~~ (içkal~p tekni~inde yap~lm~~~vazolar da dahil olmak üzere) olabildi~ince belirlenmeye çal~~~ lm~~t~ r. Bundan ba~ka, çok say~da cam boncuk, bilezik ya
da di~er cam nesneler bu çal~~ma kapsam~na al~nmam~~t~ r.
ii

Adana Bölge Müzesinde sergilenmekte olan cam vazolar~ n say~s~~ be~~
yüz, be~~yüz elli kadard~ r. Bunlardan dört yüzü, seksen yedi slide ile foto~raflanm~~t~ n Mart ay~ndaki sel nedeniyle, orada oldu~um s~ rada müzenin kapal~~ olmas~ , eserleri az çok uyumlu gruplar halinde s~n~ flayabilmemi
sa~lam~~t~r. Böylece, foto~raflarda da sergilenmekte olan eserlerin bir tipolojisi de ortaya konabilmi~tir.
Adana Bölge Müzesindeki cam eserleri çal~~ma olana~~n~~ bana sa~layan Türk hükümetine, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünden
Çetin Anla~an'a, Adana Bölge Müzesi müdürü Metin Pehlivan'a ~ükran
borçluyum. Çal~~ malanmda bana yard~ mlar~ n~~ esirgemeyen arkeologlar
Mehmet Bilici, R~fat ve Ay~e Ergeç'e de te~ekkürlerini sunuyorum. Birçok
i~çi de çal~~malar~ nda bana yard~mc~~ olmu~lard~r. Onlardan ~brahim S~naç'~n ad~ n~~ da burada özellikle belirtmek isterim. Haftasonu ve ulusal tatillerde bile çal~~malar~ m~~ sürdürebilmemi sa~layan müze personeline te~ekkür borçluyum. Incelemelerini yapabilmemde, Hollanda Bilimsel Ara~t~rmalar Organizasyonu (ZWO) maddi deste~i sa~lam~~t~ r.
Adana Bölge Müzesi Cam Eserlerinin Buluntu rerleri:
Adana Bölge Müzesi cam vazolar~n~ n önemli bir bölümü yerel sat~c~lardan sat~n al~ nm~~t~ r. Bunlar, ço~unlukla s~ n~ rl~~ bir bölge içinde çal~~an
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küçük tüccarlard~ r. Tufan Güvel, Ali Ba~türk, Mustafa Gül, Ömer Konak
ve Ahmet Güzel'in Kadirli (antik Flaviopolis) ve Kozan (antik Sisium) çevresinde; yani, Kilikya ovas~~ s~ n~r~ nda, Adana'n~ n kuzey do~usunda eser
toplad~ klar~~ bilinmektedir. ~ahin karde~ler malzemelerini Osmaniye'den
toplam~~lard~ r. Osmaniye, Kilikya ovas~ nda, Adana'n~ n do~usunda kalmaktad~ r. Mehmet Erta~, Adana'n~n 25 km. do~usundaki Misis'ten (antik
Mopsuestia) eserleri sa~lamaktad~ r. R~za Kayak ise, k~y~da, Adana'n~ n
güney-do~usundaki Yumurtal~ k'tan (antik Aegai) malzeme toplam~~t~ r. Bununla birlikte, baz~~ sat~c~ lar—örne~in Soydan karde~ler, Kemal Dilmaç,
Fethi Toplar ve Süleyman F~ nd~ k—daha geni~~bir alanda çal~~~ r
görünmekte ve daha geni~~ölçekte, Kilikya'n~ n tümünü kapsayan bir alanda eser toplamaktad~ rlar. Bunlar, kimi zaman Türkiye'nin di~er bölgelerinde de (Do~u Anadolu, Urfa çevresi, Pamfilya'da Antalya) etkinlik
göstermektedirler.
Eldeki bilgilere göre, Adana müzesine eser getiren sat~c~ lardan hiçbiri
uluslararas~~ boyutta i~~yapmamaktad~ r. Böylece, Adana Müzesindeki cam
eserlerin hepsinin Türkiye'de ve ço~unlukla da Kilikya'da ele geçirilmi~~
olduklar~ n~~ güvenle söyleyebiliriz. Müzede sergilenmekte olan eserler için
Adana çevresi, özellikle de Kilikya ovas~n~ n kuzey-do~u ve do~u kesimleri
buluntu yeri olarak en olas~~ görünen bölgelerdir. Ancak, baz~~ eserlerin
K~ br~s'ta ele geçmi~~olabilecekleri ihtimali de incelemeye de~er bir konudur.
Türkiye'de ele geçmi~~olan ve Adana Bölge Müzesinde yer alan cam
eserler, Roma cam eserlerinin antik dünyadaki da~~l~ m~~ konusunda bilinenler bak~m~ ndan büyük önem ta~~maktad~ rlar. Özellikle, antik Kilikya'da kullan~ mda olan cam vazo formlar~ n~, bu eserler yans~ tmaktad~ rlar.
Antik ça~da bu bölgede belli dönemlerde cam üretilmi~ tir. Misis'e yapt~~~ m k~sa ziyarette, bana gösterilen cam topaklar~~ da bunu kan~tlamaktad~ r.
~ç-Kal~p Tekni~inde Yap~lm~~~Cam Eserler:
~ç-Kal~p tekni~inde yap~lm~~~eserler aras~nda en ilginçleri ~unlard~ r:
Mustafa Gül'den sat~ n al~ nm~~~oldu~undan, Kadirli (antik Flaviopolis)
çevresinde ele geçmi~~olmas~~ gereken; koyu mavi, sar~~ ve turkuaz cam ipliklerle süslenmi~~oinochoe, kulpunun alt ba~lant~~ yerinde sar~~ bir tokma~a sahiptir. Bu, Rodos üretimi olan eserler için karakteristik say~lmaktad~ r ve oinochoe'yi I.Ö. be~inci yüzy~ la tarihlemek olas~d~ r. `Flaviopolis'
Th. Haevernick, Beitr4e zur Geschichte des Antiken Glases V.Kleine Beobachtungen technischer Art: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Museums Mainz 7, 1960, 56-58;
yeniden bas~ m~ : Th. E. Haevemick, Beitr4e zur Glasforschung, 1981, 88-90.
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ad~~ her ne kadar bir Roma kentini ça~n~t~nyorsa da, antik kentin çevresinde daha erken, Yunan buluntular~~ da ele geçmi~tir.
~ kinci eser ise, dikey yivleri olan bir alabastron'dur. Alabastron'un siyah yüzeyi üzerinde sar~~ cam iplik süslemeleri vard~ r. Alabastron, metal
bir çubuk üzerinde biçim verilerek yap~lm~~t~ r. Eser, müzeye Ali Ba~türk
taraf~ ndan sat~lm~~t~r ve Kilikya ovas~ n~n kuzey-do~usundaki bir mezardan
bulunmu~~olabilir. Bu durumda, alabastron'un bölgeye antik ça~da ithal
edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~ r çünkü, bu eser, sürme (kohl) tüpleri aras~ nda tan~ nan bir gruba aittir ve bunlar, kuzey-bat~~ ~ ran ve kuzey-do~u
Türkiye'de ele geçmi~lerdir. Adana'daki alabastron ile ili~kili say~labilecek
bir di~er örnek de K~br~s'ta bulunmu~tur. Bu tür sürme tüpleri kuzey-bat~~
~ran'da üretilmi~~olmal~d~ rlar ve paralel örnekler uyar~ nca I.Ö. be~inci
yüzy~ la tarihlenebilirler 2.
Vitrin ~~ 7a'da, maça tekni~inde yap~ lm~~~ di~er vazolarla birlikte, opaque koyu mavi (siyah~ms~ ) bir vazo daha sergilenmektedir. Bu eser ayn~~
teknik (maça tekni~i) kullan~larak yap~lm~~~olmakla birlikte, çok daha geç
bir döneme, I.S. dördüncü yüzy~ l sonlar~ na ve be~inci yüzy~la aittir. Bunun benzeri olan eserler, Suriye'de örne~in, Homs'da (antik Emesa) ele
geçmi~lerdir3. Bunlar, erken örnekler gibi, "kohl" tüpleridirler. 'Kohl', kar~~l~~~~Arapça'da "sürme" olan bir sözcüktür.
Kal~pta Biçimlendirilmi~~Cam Eserler:
Adana Bölge Müzesinde, çok say~da kal~ pta biçimlendirilmi~~geç Hellenistik kase bulunmaktad~ r. Bunlar, içlerinde yatay birer yivleri olan düz
kaselerden 4 ve az çok e~imli kenarlar~~ olan kaselerden 5 olu~maktad~rlar.
Bu kaseler, içinde da~l~ k Kilikya'daki Anamur'un da bulundu~u birçok
do~u Akdeniz merkezinde çok iyi tan~ nmaktad~ rlar. Anamur kaz~lannda
D.P. Barag, Rod-Formed Kohl-Tubes of the Mid-First Millennium B.C., Journal of
Glass Studies 17, 1975, 23-36: Grup II-B.
3 S. Abdul Hak, Contribution d'une decouverte archeologique recente a l'etude de la
verrerie syrienne a l'epoque romaine, Journal of Glass Studies 7, 1965, 26-34, özellikle;
s.27-28 ve Fig. 2 (sa~). Çok erken bir döneme tarihlenmekte.
D.Grose, The Syro-Palestinian Glass Industry in the Later Hellenistic Period, MUSE (Annual of the Museum of Art and Archaeology of the University of Missouri, Columbia) 13, 1979, 54-67, özellikle 5.63-64 ve Fig. 8-ii, Grup D, çizgisel kesmeli kaseler. Adana
Müzesinde üç ana çe~it bulunmaktad~ r. Türkiye'de ele geçen di~er örnekler için Uz., A.
von Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, 198o, s.67, no. 6-14.
G.D. Weinberg, Hellenistic Glass from Tel Anafa in Upper Galilee. Journal of Glass
12-27: toma ile yap~lm~~~yivleri olan keseler.
Studies 12, 1970,
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ele geçen birçok kase gibi, Adana örneklerinin ço~u da amber renklidir.
Bu tür kaseler, 1.0. birinci yüzy~l ortalar~~ ile I.S. birinci yüzy~l aras~na tarihlenebilirler.
Adana Müzesinde dört tane de al~~~lm~~~tipte, kaburgal~~ kase bulunmaktad~ r. Bunlar, mavimsi ye~il renktedirler, baz~lar~n~n iç k~s~mlar~~ yivli,
baz~lann~nsa, yivsizdir. Do~u Akdeniz ve Bat~~ Avrupa'da' I.(5. birinci
yüzy~l~n sonlar~ ndan ba~layarak, I.S. birinci yüzy~lda bu tür kaseler üretilmi~lerdir. özellikle, Bat~~ Avrupa'da çok say~da yap~lm~~lard~r. Adana
örnekleri ise, I.S. birinci yüzy~la ait görünmektedirler.
Serbest 12fleme Tekni~inde Tapilm~~~Cam Eserler:
I.S. birinci yüzy~la tarihlenen ve gerek do~u, gerek bat~~ Akdenizde
görülen di~er bir grup kaseye "zarte Rippenschalen" 7 ad~~ verilmektedir
(Resim ~~ . 4-5). Adana'daki tüm örneklerin soluk ye~il ve mavi renkte olmalar~~ dikkat çekicidir. Bat~daki merkezlerden ele geçen örneklerin ço~u
parlak renkli ve opaque beyaz cam iplik süslemelidir. Bu kaseler art~k kal~ planarak de~il, serbest üfleme tekni~inde yap~lmaktad~rlar. Adana örneklerinden baz~lar~n~n a~~z kenarlar~~ i~lenmi~, baz~lann~nsa i~lenmemi~tir
(Resim 1.4; Resim 1.5).
Çok say~da küçük ve çok güzel renkli parfiim ~i~esi de Adana Bölge
Müzesi eserleri aras~nda yer almaktad~r (Resim 2). Renkli ~i~eler erken
Roma üfleme cam eserlerinde, özellikle de I.O. birinci yüzy~l sonlar~ndan,
yakla~~k I.S. 70 y~l~na dek olan dönem için karakteristiktirler. Bunlar, Hellenistik dönemde moda olan üfleme tekni~i öncesi cam eserlerin bir devam~d~rlar. Müzedeki bir küçük, renksiz amphonskos (Resim 3.9), kaya kristalinden yap~lm~~~vazolann bir taklidi niteli~inde olabilir. Bu tür örnekler,
~ç Anadolu'da, Kayseri'de Augustus dönemi tümülüsünün kaz~s~nda da
ele geçmi~tir'. Kaya kristalinden benzer eserler kuzey ~talya'da da bulunmu~lard~r.
6 Cisings, Roman Class from Dated Finds, 1957, Form 3A. Türkiye'den di~er örnekler: von Saldem 198o (bkz. yukandaki not 4), s. II-12, no. 27-41. Do~u Akdeniz üretimi
konusunda bkz., Ancient Class at the Fondation Custoria (Collection Frits Lugt) Paris,
1977, 25-30.

Th. E. Haevemick ve W. von Pfeffer, Zarte Rippenschalen, Saalburg Jahrbuch 17,
1958, 76-91, yeniden bas~m~: Haevernick 1981 (bkz. yukar~daki not I) XI-XXV, özellikle s.
XIV süslemesiz kaseler (Adana örnekleri gibi) enderdirler. Birkaç örnek Sardis'te ele geçmi~tir. Bkz., von Saldern 198o (bkz., yukar~daki not 4) s. 13, no. 42-43.
8 A.Oliver Jr., American Journal of Archaeology 79, 1975, 166 (Kayseri'de buluntular)
A.Frova. Una necropoli romana a Mercallo dei Sassi (Varese), Sibrium 4, 1958-59,9-16.
H.P. Bühler, Antike Cefasse aus Edelsteinen, 1973.
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Adana Bölge Müzesindeki eserler aras~nda en tipik gruplardan birisini
de dilimli bardaklar olu~tururlar (Resim 4). Çok iyi korunmu~~olmalar~ ,
mezar buluntusu olabileceklerini dü~ündürmektedir. Bu bardaklar~ n ço~unda görülen ortak özellik, mat ve siyah bir a~~ nma tabakas~n~ n bulunmas~d~r. Y~ kan~nca, bu tabaka kimi zaman yok olmaktad~ r. Hemen hepsinde cam, ka~~t inceli~inde ve çok hafiftir. Genellikle temiz, renksiz ve
üstün kaliteli cam kullan~lm~~t~ r.
Bunlar~n aras~nda yayg~ n bir tipi olu~turan bardaklar~ n a~~z çaplar~~
a~a~~~yukar~~ yükseldiklerine e~ittir; hepsinin yuvarlat~lm~~~ve aleve tutularak kal~ nla~t~ nlm~~~ a~~z kenarlar~~ vard~ r. A~~z kenarlann~ n alt~nda üç ya
da dört s~ ra halinde ince ve bardakla ayn~~ renkle cam iplik süslemesi bulunmaktad~ r. Bardaklar~ n gövdeleri genellikle kareye yak~ n biçimlidir ve
bu form, az çok düzenli olarak yerle~tirilmi~~dört adet yuvarlak veya oval
çukurlukla sa~lanm~~t~ r 9 .
Dilimli bardaklar~n çok az~~ yüksektir ve bu örneklerde yuvarlat~l~~~a~~z
kenar~n~ n (Resim 4.1) yan~s~ ra, düz a~~z kenar~~ da (Resim 4.2) görülür.
Adana'da bodur dilimli bardak olarak, sadece bir örnek vard~r. Bunun
a~~z kenar~~ çap~, yüksekli~inden daha geni~~ve düzdür (Resim 4.3).
A~~z kenarlar~~ aleve tutularak yuvarlat~lm~~~ya da so~uduktan sonra
törpülenmi~~olan bardaklar aras~nda görülen büyük benzerli~in, kronolojik
bir fark~~ de~il de, çe~itli cam atölyeleri aras~nda bir seçim fark~ n~~ yans~tmas~~ olas~d~r. Yuvarlak a~~z kenarl~~ kaplar~~ yapan atölyelerin ürünleri, Kilikya halk~~ taraf~ ndan daha tutulmu~a benzemektedir. Adana Bölge Müzesindeki bardaklar~ n a~~z kenarlar~ n~n biçimlendirilmesine göre farkl~~ i~levlere sahip olduklar~ n~~ sanm~yorum. Düz a~~z kenarl~~ ve uzun bir bardaktan içmeyi denedi~imde, bunun yuvarlat~lm~~~ a~~z kenarl~~ bardaktan
içmekten daha güç olmad~~~ n~~ gördüm. Gerçekte, her iki tip a~~z kenarl~~
bardaktan da içmek, çok ince camdan yap~lm~~~olmalar~~ nedeniyle 'tehlikeli' bir i~ti.
Üfleme camlarda, dilimlerle süsleme karakteristiktir ve Pompei'de bu
tür cam eserler ele geçmi~~oldu~undan, I.S. 79 tarihinden önce, bu süsleme tipi icat edilmi~~olmal~d~ r 1°. A~~z kenarlar~~ alt~ nda cam iplik süslemesi
E.M. Stern, Antikes Glas in der Südtürkei, Glastechnische Berichte 578 (5), 1984,
132-139, özellikle s.135 ve Fig.3.
Isings 1957 (blcz., yukar~daki not 6). Form 32. Blcz., L.A. Scatozza Höricht, I vetri
Romani di Ercolano, 1986, 40, no. 67-68, lev. XIV ve XXVIII, Vezüv'ün patlamas~~ sonucu
yak~l~ p y~ k~lan Herculaneum örnekleri için.
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olan veya olmayan yivli bardaklar, Akdeniz'de birçok merkezde bulunmu~tur ancak, K~br~s" ve Tunus'ta 12 daha yayg~n olarak görülmektedirler. K~bns'ta; Kilikya'daki gibi, cam~n ka~~t inceli~inde oldu~u söylenmektedir. Bununla birlikte, K~ br~s ince cam bardaklar~, genellikle i~lenmemi~~
ya da düz a~~z kenarl~d~ rlar ve yakla~~k olarak, I.S. 220 ile üçüncü yüzy~l
sonlar~na tarihlenmektedirler. Tunus (Tipasa) kaz~lannda ele geçen bardaklann a~~z kenarlar~~ tan~mlanmam~~t~r ancak; resimlerden, bunlar~n
alevde yuvarlat~lm~~~veya düzle~tirilmi~~a~~z kenarlanna sahip olduklar~~
anla~~lmaktad~r. Tipasa buluntular~~ hassas olarak tarihlenmemi~lerdir ve
I.S. birinci yüzy~l sonlar~ndan, üçüncü yüzy~l ba~lar~na dek olan döneme
yay~lm~~lard~r. Bu tip, Suriye—Filistin bölgesinde s~k görülmemektedir ve
buna göre; Adana Bölge Müzesindeki birçok yivli bardak, yerel üretimi
yans~tmaktad~r.
Diziler halindeki dilimlerle süsleme, ba~ka vazo formlannda da
görülür: Çe~itli ~i~elerde (Resim 5), unguentariumlarda ve bir kasede.
Bunlar~n ço~u, Yumurtal~k'da (antik Aegae) ele geçmi~lerdir. Kadirli'de
bulunmu~~küçük bir küp, Filistin'de I.S. dördüncü ve erken be~inci
yüzy~lda yap~lan küpleri an~msatmaktad~r ".
Kilikya mezarlar~nda çok yayg~n bir mezar arma~an~~ olarak görülen
bir di~er kap formu ise; gövdesinin alt bölümünden, taban~na do~ru devam eden bir dizi çimdik süslemesinin bulundu~u bardak ya da kaselerdir (Resim I. ~~—3). Bunlar~n a~~z kenarlar~~ aleve tutularak yuvarlat~lm~~t~ r
ve tabanlar~nda küçük bir girinti (kick) vard~r. Camlar~~ genellikle saydam,
soluk ye~ildir. A~~z kenar~~ alt~ nda cam ~erit süslemesi olan ve d~~ar~ya
do~ru aç~lan a~~zlar~~ bulunan benzer örnekleri Filistin'de I.S. üçüncü ve
dördüncü yüzy~l ortalar~~ kaz~lar~nda ele geçmi~lerdir ". Adana Bölge
" 0.Vessberg, Roman Glass in Cyprus, Opuscula Archaeologica 7 (Lund), 1952, 109165, özellikle s. 122 ve Lev. III, 25-26.
12 S.Lancel, Verrerie antique de Tipasa, 1967, 76-167, no. 143-163 (resimli), Lev. VIII.
13 Adana'daki baz~~ bodur kaseler ve çe~itli unguentarium'lar Stern taraf~ndan resimlenmi~tir (bkz., yukar~daki not 9), 136, Fig. 4-5 (Kadirli'den küçük küp için bkz. Fig. 5, arka s~ra, no. 5). Benzeri küpler Filistin'de, Beth Govrin, Beth Fajjar, Tell en Nasbeh, Samaria, Beth Shearim ve Beisan'da ele geçmi~tir. Uz. D.P. Barag, Glass Vessels of the Roman
and Byzantine Periods in Palestine, 1970, Cilt II, Lev.
Yumurtal~k'ta bulunan
örne~e benzer bir bodur dilimli kase, von Saldern taraf~ ndan resimlenmi~tir: Glaser der
Antike. Sammlung Oppenlander, 1974, no.627.
14 D.P. Barag, Hanita, Mezar XV üçüncü ve erken dördüncü yüzy~la tarihleniyor.
Atiqot (ingilizce dizi) Cilt 13, 1978, 28-29, no.6o, Lev. V, aç~ klamalar için bkz., 5.30 Hanita'de ele geçen bardaklann en az biri ve K~ bris'ta bulunanlar~n ço~u kapaklan bak~m~ ndan
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Müzesi örneklerini an~ msatan üç ithal (?) bardak da Köln'de yap~lan kaz~larda, I.S. dördüncü yüzy~ l ba~lar~ na tarihlenen bir mezarda bulunmu~tur 15.
Ayn~~ saydam, soluk ye~il cam; birçok düz, süslemesiz ve d~~ar~ya do~ru hafifçe aç~lan a~z~~ aleve tutularak yuvarlat~lm~~~ayr~~ bir kaidesi bulunmayan bardaklar~ n yap~ m~nda da kullan~lm~~t~ r I '. Bu, yine çok s~k
görülen ve ayn~~ zamanda renksiz camdan yap~lm~~~örnekleri de bulunan
bir tiptir. Adana Bölge Müzesindeki iki örnek, kaz~ nm~~~yatay çizgilerle
süslenmi~tir ve birinin yuvarlat~ lm~~~ a~~z kenar~, di~erinin düz a~~z kenar~~
vard~ r.
Hafifçe d~~ar~ya aç~ lan a~~z kenarlar~~ yuvarlat~lm~~~ve kaideleri halka
biçiminde bir bilezik gibi olan bardaklar (Resim 6), yukar~da ad~~ geçenlere oranla daha az yayg~ n bir formu olu~tururlar. Bunlar, Filistin ve Kuzey
K~br~s'ta bulunan I.S. üçüncü ve dördüncü yüzy~l bardaklar~ na benzemektedirler 16.
Kilikya'n~ n kuzey-do~u ve do~u kesimleri için küçük üçgen gövdeli,
uzun ve boyunlar~~ a~a~~ya do~ru hafifçe geni~leyen ve altta bir bo~umu
bulunmayan unguentarium'lar karakteristik say~ labilirler (Resim 7. 2-6).
Müzede sergilenmekte olan ömeklerin hepsinin Kadirli yak~n~ nda ve Osmaniye'de bulunmu~~olduklar~~ ö~renilmi~tir.
Bununla birlikte, en yayg~ n unguentarium tipi; bodur, üçgen gövdeli,
uzun silindir boyunlu, geni~~ve katlanm~~~a~~z kenarl~~ olanlard~ r. A~~z kenar~~ düzle~tirilmi~~(Resim 8) veya düzle~tirilmemi~~(Resim 9) olabilmektedir. Bunlar~n camlar~~ genellikle '~i~e ye~ili' rengindedir ve birço~ u mat siyah renkte bir a~~ nma tabakas~~ ile kapl~d~ r. Geni~~ve katlanm~~~ a~~z kenar~, I.S. ikinci yüzy~l ~i~e ve unguentarium'lardan ba~ layarak görülür ve
ili~kili say~labilirler. Karanis'te bulunan bir örne~in ise, iki adet kemik mile sahip oldu~u
belirtilmektedir. Bu miller barda~a dik olarak tutturulmu~lard~ r. Bu nedenle tuvalet ~i~esi
veya sürme tüpü (Kohl tube) olarak kullan~lm~~~olabilirler. (D.B. Harden, Roman Glass
from Karanis, 1936, s. 132, bkz., 5.143, no• 365)•
0.Doppelfeld. Das Kölner Diatretglas und die anderen Netz-Diarete, Gymnasium
68, 1961, 411, Fig. 2, 7-9. F.Fremersdorf, Die Römischen Glser mit Schliff, Bemalung und
Goldauflagen aus Köln (DenkmMer des römischen Köln Band VIII) 1967, Lev. 26 (sa~).
Stern 1984 (bkz., yukar~daki not 9), S. 137, Fig. 6.
16 P.B.Bagatti ve J.T. Milik, Gli scavi del Dominus Flevit (Monte Oliveto-Gerusalemme) I,La Necropoli del periodo roman°, 1958, 5.146, no.19, Fig.34-19 (Kudüs'ten). Report
of the Dept. of Antiquities, Cyprus 194-48, Nicosia, s.52, Fig. 2IC. Vasa'dan; Vessberg 1952
(bkz., yukar~ daki not 11) Lev. 4,2 ve 7; Lev. 24,64.
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elimizdeki bu unguentariumlar için de ayn~~ tarih ya da biraz daha erkeni
önerilebilir. Bu tipin baz~~ örnekleri M~s~ r'da görüldü~ü gibi 17, güney Rusya'da da tan~nmaktad~r 18 . Bu unguentariumlar, olas~l~kla, do~u Akdeniz'in
çe~itli kesimlerinde üretilmi~~bir tipin örnekleridirler.
Anavar~a'daki bir mezar kaz~s~nda ele geçmi~~olan uzun, damla biçimli ve hemen hemen renksiz camdan yap~lm~~~unguentariumlar yayg~n
örneklerdendirler (Resim 1o.5-8).Adana Bölge Müzesinde sergilenmekte
olan eserler aras~ nda bu tipin ba~ka örnekleri yoktur ve R~fat Ergeç'in verdi~i bilgiye göre, Kilikya'n~n di~er buluntu merkezlerinde bu tip unguentariumlara rastlanmam~~~ r. Anavarza örneklerinin I.S. ikinci yüzy~l sikkeleri ile birlikte bulunduklar~~ söylenmektedir ancak, Anavarza buluntular~~
mezarlar~n çe~itli ku~aklarca farkl~~ zamanlarda kullan~ lm~~~olmalar~ndan
dolay~~ tam olarak tarihlenememektedirler. Nerede ele geçti~i bilinmeyen
bu tipteki bir ~i~e ise, Pamfilya k~y~s~ ndaki Alanya Müzesinde sergilenmektedir. Bilinen di~er paralel örnekler ise, Ege ya da Yunanistan'daki kaz~larda bulunmu~lard~ r ve bunlar, I.S. ikinci yüzy~l için tipik say~ lan bezeme
ve renklere sahiptirler 19 . Anavarza unguentariumlan da Ege bölgesinden
ithal edilmi~~olabilirler.
Oldukça tipik görünümlü bir di~er grup eser ise, minyatür küplerdir
(Resim ii). Bunlar aras~nda alt~~ ya da yedi belirgin tipi saptamak olas~d~r
ve bu tiplerden konik gövdeli olanlar, Anavarza'da bulunmu~lard~r (Resim
12.3-4). Bunlar~ n benzeri say~ labilecek minyatür küpler, kuzey-bat~~Avrupa
kaz~ lannda ele geçmi~lerdir. Köln'de bulunan örnek, birlikte saptand~~~~
imparator Trajan sikkesi uyar~nca tarihlenmi~tir20. Bu küçük küplerin
parfüm (unguent) koymaya yarad~klan san~lmaktad~r.
17 C.C.F,clgar Catalogue G6.
16-al des Antiquit6 Egyptiennes du Must'-e du Caire, Graeco-Egyptian Glass, 1905 (yeni bask~ : 1974), s. 150, Lev. VIII. Harden 1936 (bkz., yukar~-

daki not 14), 265, Tip. A ve no. 797-802. Lev. X ve XX. D.Dunham, The West and south
Cemeteries at Meroe. The Royal Cemeteries of Kush. Cilt V, 1963, s. 143, no. 23. 1-289,
Fig. 107 h, i
18 M.N.Saginasvili, Glassware from the Cementery of Urbnis. Catalogue. Tbilisi 1970,
no. 61-153. B.N. Arakelian, G.A. Tiratsian ve G.D. Khachatrian, The Class of Ancient Armenia, Yerevan 1969, no. 20-24.
19 örne~in, Archaiologikon Deltion 21, 1966 B. 2, S. 408, Lev. 437-Girit-Herakleion'daki bir Roma mezanndan. Vessberg 1952 (Bkz., yukar~ daki not ir) Lev. IX, 30 ve XX.
2, K~br~s'tan.
2° F.Fremersdorf, Das naturfarbene sogenannte blaugrüne Glas, Denkmöler des
römischen Köln Band IV, 1958, Lev., N. 990/992. Adana'daki di~er mini-küp çe~itleri
Stern taraf~ ndan (1984) resimlenmi~tir (bkz., yukar~ daki not 9), Fig.8.
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Büyük, bodur ve genellikle `taranm~~' kulpu bulunan ~i~eler de müze
kolleksiyonunda yer almaktad~rlar. Bunlar~ n hepsi temiz ve az çok renksiz
camdan yap~lm~~lard~r. Her ne kadar omuzlar~nda belirgin bir bo~um bulunmakta ise de; bu ~i~eler, serbest üfleme tekni~inde yap~lm~~a benzemektedirler. ~i~elerin yar~s~ ndan ço~u, özenle kaz~lm~~~yatay bantlardan
olu~an bir süslemeye sahiptir ve birço~unun, s~ras~yla, d~~ar~ya-a~a~~yayukanya-di~anya do~ru katlanm~~~karakteristik bir a~~z kenar~~ biçimleri
vard~r. Bu a~~z kenar~~ tipi özellikle, I.S. ikinci yüzy~lda yayg~ nl~k kazanm~~t~ r ve sadece Akdeniz'in do~u bölgelerinde yap~lm~~~oldu~u görülmektedir'.
~slami Camlar:
Roma camlar~n~ n yan~s~ra, baz~~ ~slami cam eserler de Adana Bölge
Müzesinde sergilenmektedirler (Resim 13 ve Resim 14).Tarsus'tan gelmi~~
olan, kal~ba üfleme tekni~iyle yap~lm~~~sürahiyi (Resim 13.3) tarihlemek
güçtür. Bu çok üstün kalitedeki eser Roma gelene~ini sürdürmektedir.
Gövdesi üzerindeki kal~ba üfleme yöntemi ile olu~turulmu~~kabartma!'
süsler; anlay~~~bak~m~ndan, islami olmaktan çok Roma'l~d~r. Bu sürahi
için ~slami dönemin önerilmesinin nedeni, kö~eli ve gövdenin alt k~sm~ na
kadar inecek biçimde yerle~tirilmi~~kulpudur.
Suriye 'den, M~s~r'dan ve olas~l~kla Ege 'den ithal Edilmi~~Camlar:
Boyunlar~n~ n alt~nda birer iç hazneleri bulunan dört adet püskürtme
~i~esi (Resim ~~ 5.2) Adana müzesi kolleksiyonunda bulunmaktad~r.
Bunlardan daha küçük olanlar~, gövdeleri üzerinde kal~ba üflenerek
yap~lm~~~süslemelere sahiptirler ve iki bölümlü kal~b~n neden oldu~u kal~p
izi, aç~ kl~kla görülebilmektedir. ~i~elerden birinin Kadirli yak~nlar~nda;
a~~z kenar~~ ve omuz aras~ nda, zigzag cam iplik süslemesine sahip büyük
~i~enin ise, Gaziantep yak~nlar~ndaki Nizip'te bulunmu~~oldu~u söylenmektedir. Nizip, püskürtme ~i~elerinin as~l ithal edildi~i merkez olan 22 Suriye'den fazla uzakta de~ildir. Bu tip ~i~eler, I.S. 267 (Dura Europos'un
yak~l~ p y~ k~lmas~) öncesine tarihleniyorlarsa da; Adana örnekleri, I.S.
dördüncü yüzy~la ait görünmektedirler.
Geni~~ve katlanm~~~ a~~z kenarlar~~ olan iki silindir biçimli ~i~e de (Resim 16.1-3) Suriye cam atölyelerinin üretimidirler 23. Bunlar~, I.S. ikinci
' Stern, loc. cit. Fig.9.
Stern 1977 (bkz., yukandaki not 6) s.95-99.
23 Stern loc. cit., 5.77-80.
2
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yüzy~l ile üçüncü yüzy~ l ortalar~ na tarihlemek olas~d~ r. Bu ~i~elerin birço~u
bir arada, Oum adl~~ Suriye merkezinde, bir eczac~ya ait mezarda ele geçmi~tir. Bunlar gerçekte, ilaç koymak için yap~ lm~~~olmal~d~ rlar. Adana'daki
iki örnekten ba~ka, bir üçüncü örnek de, Osmaniye yak~ nlar~ ndaki Bahçe'de bulunmu~tur. Bunun biraz farkl~~ bir a~~z kenar~~ vard~ r ve I.S.
üçüncü yüzy~ la tarihlenmesi olas~d~ r. Bu ~i~elerin hepsi, serbest üfleme
tekni~inde yap~ lm~~lard~ r ve çok hafiftirler.
Anavarza'da bulunmu~~olan damla biçimli unguentarimlann Ege
bölgesinden ithal edilmi~~olabilecekleri, yukar~da da öne sürülmü~tür.
Anavarza kaz~ lar~ nda ele geçen boncuklardan biri (Resim ~~ 7), renkli
mozaik karelerle (dama-boncuk) süslenmi~tir. Bu süsleme, Nil deltas~ ndaki
Gemaiyemi'de üretilen örneklerdekine benzemektedir. Paralel örnekler,
Sudan'daki Meroe'deki I.S. birinci yüzy~ l ortalar~ na ait bir mezarda ve
Yugoslavya'daki Domitianus-Hadrianus dönemlerine ait bir di~er mezarda
ele geçmi~lerdir 24
Sonuçlar..
Müzede sergilenmekte olan cam formlar~~ konusunda ayr~ nt~ l~~ aç~ klamalara giri~meden önce, müze depolar~ nda bulunan ve ço~u 1973-1974
y~ llar~ nda müzeye gelen eserleri incelemedi~imi belirtmek isterim. Bu eserler depoda kutulanm~~~durumdayd~ lar ve onlar~~ açmaya vaktim olmad~.
Bu nedenle, a~a~~ dakiler, zorunlu olarak, ön-sonuçlar niteli~i ta~~maktad~ rlar ve bu sonuçlar~ n depodaki eserlerin çal~~maya daha elveri~li olduklar~~
bir zaman yeniden gözden geçirilmeleri gerekmektedir. Ayr~ca, Kilikya'daki cam eserler konusundaki bu incelemeyi, Erdemli ve Tarsus'daki cam
eserler çal~~~ld~ ktan sonra tamamlanm~~~saymak gerekir.
I.S. alt~nc~~ ve yedinci yüzy~ l Bizans eserlerinden çok az say~da örne~in
Adana Bölge Müzesinde sergilenmekte olmas~~ ~a~~ rt~c~d~ r. Kilikya'da alt~ nc~~ ve yedinci yüzy~ llara tarihlenen '~arap bardaklar~ na' ait kaideler oldukça
s~ k ele geçmi~lerdir. Örne~in, Misis'te, yerli halk bana bunlardan göstermi~, Kadirli yak~nlar~ nda da, sat~c~ lar taraf~ ndan görülmü~lerdir. Adana
Müzesinde sergilenmekte olan sadece bir ~arap kadehi vard~ r (Resim
18.2). Bu bilmece, söz konusu eserlerin mezar arma~anlan olarak sunul24

W.M.F. Petrie. Tanis II, Nebesheh (AM) ve Defenneh (Tahpanes) London s•43
(Gemaiyemi'den malzeme), D.Dunham. Royal Tombs at Meroe and Barkal, The Royal
Cemeteries of Kush. Cilt IV, 1957, 121, Fig. 8o ve Lev. IV. 385 (Yugoslavia).
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mam~~~olmalar~~ ile aç~ klanabilir çünkü, Adana Bölge Müzesi cam eserlerinin ço~u mezarlarda ele geçmi~lerdir.
~a~~rt~c~~ olan bir di~er konu ise, Anamur ve Da~l~k Kilikya'da, bilezik
biçimli kaidelere 25 sahip I.S. üçüncü yüzy~ l tipi vazo örnekleri zaman zaman görülmekle birlikte, bunlardan Adana Müzesinde bulunmamas~d~r.
Adana Müzesinde, yüksek, silindir gövdeli, tek kulpiu ~i~elerden hiç
olmamas~, kaidelerinde kal~ba üfleme tekni~i ile olu~turulmu~~süslemeleri
bulunan kare biçimli, tek kulplu ~i~elerin ise, azl~~~~(Resim 14 ve Resim
19) yine ~a~~ rt~c~d~ r. Bu durumu da, söz konusu vazolann yayg~n olarak
mezar arma~anlar~~ olarak kullan~lmamalan ile aç~klamak olas~d~r. Bir yandan da, Adana Müzesi cam eserlerinin ço~unun mezarlarda ele geçmi~~olmalar~~ gerekti~i unutulmamal~d~ r.
Do~u Akdeniz'deki di~er cam merkezlerinden ithal edilmi~~olan eserler, yukar~da aç~klanm~~lard~ r. öte yandan, Adana Bölge Müzesindeki
cam eserlerden baz~~ tipler, Kilikya'da çok say~ da üretilmi~~örneklerden olmal~d~rlar. örne~in, I.S. ikinci ve üçüncü yüzy~ la tarihlenebilecek dilimli
bardaklar, bir dizi çimdik süslemesine sahip bardak ve kaseler (yakla~~ k
I.S. 2 20 ile dördüncü yüzy~l ortalar~) ve hafifçe d~~ar~ya do~ru aç~lan a~~z
kenarlar~~ olan süslemesiz bardaklar-ki bunlar, çimdik süslemeli ve dilimli
bardaklarla ayn~~ dokuya sahiptirler ve bu nedenle de onlarla ça~da~~olmal~d~ rlar. Uzun boyunlu ve üçgen gövdeli unguentariumlar (I.S.ikinci
yüzy~ l) ve daha küçük ve üçgene daha az yak~n bir gövdeye sahip olan ve
henüz tarihlenemeyen unguentariumgar da yerel üretim olmal~d~rlar.
Bunlara göre; bir hipotez olarak, Düzlük Kilikya'da I.S. ikinci ve
dördüncü yüzy~llar aras~ ndaki dönemde cam~ n üretilmi~~olabilece~ini
önermekteyim.
Adana 2.5.1980

25 C.Clairmont, The Class Vessels, The Excavations at Dura-Europos, Final Report
IV, Part V, ~~ 963, 50-51.
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