TIRE MÜZES~ 'NDEN M.S. 5.-7. YÜZYILLARA A~T
KAND~LLER
B~NNUR GÜRLER*
Tarihsel ve Sosyal Yap~ya Genel Bak~~:
M.S.5. yüzy~ l Gotlar sorunu', Hun tehlikesi ve dini mücadelelerle geçmi~tir. Gerçi Gotlar sorunu yeni de~ildi. Ephesos kenti M.S. 3. yüzy~lda Gotlar~n sald~r~s~na u~ram~~, ama kendini toparlam~~t~ 2. Zenon zaman~nda Gotlar bertaraf edilmi~, onlar~n yerini ~zaurial~lar alm~~t~ 3. M.S. 5. yüzy~l sonu-6.
yüzy~l ba~lar~nda Bulgarlar ve ~slavlar Makedonya, Teselya ve Trakya'ya kadar
ak~nlar~m devam ettirerek etraf~~ya~ma ve talan ediyorlard~. Do~uda da hanl~lar Erzurum ve Diyarbak~r'~~geçici bir süre için i~gal ettiler. Ayr~ca din kavgalar~~sert bir biçimde devam etti. M.S. 6. yüzy~l~n ortalar~nda, imparatorluk
5. yüzy~l~n sonundan beri geçirmekte oldu~u a~~r buhrandan henüz kurtulmu~tu4. Fakat genel durum iç aç~c~~ de~ildi. Bat~daki yay~lma hareketi, iç isyanlar ve büyük in~aat faaliyetleri devletin maddi kaynaklar~n~~ tüketmi~ti.
Büyük giderler zalimce vergilerle kar~~lanm~~~ve sadece devletin eski vatanda~lar~ n~~de~il yeni. kazan~lan eyaletlerin halk~ n~~ da imparatorlu~a yabanc~ la~ t~rm~~t~. Art~ k do~u ve bat~n~ n ç~karlar~~ büyük ölçüde birbirinden ayr~lm~~t~. Ayr~ca do~u eyaletlerindeki H~ ristiyan mezhepleri ile anla~maya varmak için verilen ödünler Roma ile ~stanbul kiliselerinin aras~n~~açm~~t~. ~ustinianos'un ölümüyle imparatorluk en peri~an dönemini ya~amaya ba~lad~.
~çte kar~~~ kl~ klar, d~~ta çe~itli sald~r~ lar birbirini izliyordu. M.S. 6. yüzy~l~n
ikinci yar~s~nda do~uda ~ran ve bat~da Lombardlar ve Avarlar huz~~rsuzluk
kayna~lych5. ~ran'la 572-74 y~llar~nda yap~lan sava~~Bizans için felaketle sonuçland~. M.S. 6. yüzy~l~n sonlar~nda Sasani Hükümdar~~2. Hüsrev, Suriye ve
* Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.
1 J. Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph, Oxford 1998, 287-288.
2 T. Cornell, J. Matthews, Roma Dünyas~, ~leti~im Atlash Büyük Uygarhiclar

Ansiklopedisi,
Cilt V, (Çeviren ~adan Karadeniz), ~stanbul 1988, 152.
3 H. D. Y~ld~z, "Bizans Tarihi", Anadolu Uygarhklan, Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi,
Cilt 3, ~stanbul 1982, 436.
4 Y~ld~z 1982, 437.
5 Y~ld~z 1982, 439.
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Filistin'i zapt ederek Anadolu'yu ya~ma etti. ~ran birlikleri 608'de Kad~köy'e
kadar ilerledi6. Avarlar da kuzeyden sald~rm~~t~. ~çte de anar~i merkezi, merkezi yönetimin varl~~~n~~bütünüyle tehdit ediyordu. Suikastlar, kar~~~kl~klar
birbirini izliyordu. imparatorluk bir kurtar~c~~bekliyordu. Kurtar~c~~Afrika'dan geldi. 610 y~l~nda Kartaca eksarh~n~ n o~lu Heraldeios ayakland~, M~s~r
da ona kat~ld~. Herakleios bir donanma ile ~stanbul'a geldi. Ba~kent halk~~
derhal onun taraf~na geçti. Phokas tahttan indirilip idam edildi 7. Herakleios
dönemi, bir yandan ~ran'a kar~~~kazan~lan zafer di~er yanda Balkanlar'da
Avar gücünün k~r~lmas~, buraya ~slav kabilelerinin yerle~mesi ve sonunda ~slam'~n ortaya ç~kard~~~~durum ile siyasal ve kültürel bak~mdan Bizans tarihinin bir dönüm noktas~d~r. Herakleios ile Geç Roma devri sona erer ve as~l
Bizans dönemi ba~lar. M.S. 7. yüzy~l~n ikinci yar~s~~boyunca ~slam ilerleyi~i
devam ettis. 670 y~l~nda Kap~da~~yar~madas~~Müslümanlar~n eline geçti. 672
y~l~nda ~zmir ve Ege k~y~lar~nda baz~~köprü ba~lar~~zapt edildi. 674 y~l~nda
deniz yoluyla gelen ~slam ordusu karadan ve denizden ~stanbul'u ku~att~. 680
y~l~nda Müslümanlar ku~atmay~~kald~rmak zorunda kald~larg.
M.S. 5.-7. yüzy~llarda Tire ve çevresi ile ilgili veriler doyurucu de~ildir.
Bugünkü Tire, Bay~nd~r ve Halkap~nar'~n kö~e noktalarm~~olu~turdu~u alan
antik ça~da Ephesos Artemis tap~na~~n~ n kutsal alan~n~n bir k~sm~n~~olu~turuyordu. H~ristiyanl~ktan sonra bu tap~nak arazisine el kondu. Suba~~'nda
Bizans döneminden kalan bir s~n~r ta~~n~n bulunmas~~rastlant~~ de~ildir16. Tire'nin Selçuklu öncesi zamanda yaln~zca bir kez, Geç Notitia III'de Piskoposluk merkezi olarak bahsedildi~i bilinir". Ramsay'~n, Notitia IIFte ad~~geçen
Arkadiupolis Piskoposu'nun ad~ndan hareketle önerdi~i Arkadiupolis ad~~
henüz kan~tlanmam~~ur". Bizans döneminde Tire'de, H~ristiyan dininin Ortodoks mezhebinin etkin rolü dikkat çekmektedir. Türkler taraf~ndan Efes'in al~ nmas~yla buradaki H~ristiyanlar~n Tire'ye yerle~meleri anlaml~d~r".
Kimi kay~tlarda "Rumun Me~hur ~ehri" olarak tan~t~lan Tire, gerek tarihçilerin yay~nlad~klar~~dini belgelerde, gerek kilise listelerinde Asya Eyaletinin

Cornell, Matthews 1988, 5.
1982, 440.
Y~ld~z 1982, 443.
9 Y~ld~z 1982, 444-445.
10 J. Kel, A. Von Premerstein, Beri cht über eine dritte Reise in Lydien, Wien 1914, 82.
11 Kel, Premerstein 1914, 82.
12 Kel, Premerstein 1914, 82.
13 A. M. Arma~an, Tüm Yönleriyle Tire II, ~zmir 1989, 17.
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Piskoposluk merkezlerinden biri olarak yer almaktad~r. Kalkedon/istanbul
(M.S. 451), Nikea/~znik (M.S. 787) Kilise meclislerinde 42 kentten biri olarak dikkati çeker. Tire ve çevresinde Bizans döneminin izleri olarak aç~klayabilece~imiz Kiliseli köyler belgelerde de yer almaktad~r. Akmescit
(Tekfurlu), Akyurt (Zeamet Kilise), Osmanc~k (Kiliseli) köyleri kilise ad~yla
an~l~ rken Tire merkezinde 1908 y~l~nda 3 kilisenin varl~~~~bu etkinin en canl~~
örnelderidir".
M.S. 5.-7. Yüzy~llarda Kandil Üretimi ve Pa7arlar:
M.S. 5. yüzy~l~ n kandil yap~mc~lar~~kulland~ klar~~kal~plar~~iki kaynaktan
sa~l~yorlard~ . ilki M.S. 4. yüzy~ la ve hatta M.S. 3. yüzy~ la ait kal~plard~. Kandil
yap~mc~lar~~bu kal~plar~~kullanmaya devam ediyorlard~ . ~kincisi ise ithal kandiller üzerinden ald~ klar~~yeni kal~ plard~ . Bu durum kandillerde geni~~bir
form çe~itlili~i sa~larken, dekorasyonlar~~keskin detaylardan belirsiz motiflere do~ru de~i~iyordu. Çok farkl~~bu iki uygulama bazen ayn~~ustan~n i~i
olabiliyordu. M.S. 5. yüzy~ l kandil örneklerindeki kal~plar~n M.S. 3. yüzy~l~n
prototiplerinden al~nm~~~olmas~~sonucu M.S. 3. ve 4. yüzy~llardaki formlar ve
dekorasyonun sunumu M.S. 5. ve hatta 6. yüzy~ l örneklerinde tekrar ortaya
ç~k~yordu. Kal~plar~ n kullan~lm~~~kandiller üzerinden al~n~yor olmas~~da genellikle üçüncü ya da dördüncü jenerasyon kandillerde dekorasyonun görüntüsünün belirsizle~mesine neden oluyordu. Bazen eski kal~p kullaml~rken
dekorasyonda de~i~iklik yap~lmaktayd~'s.
Kandil yap~mc~lar~~M.S. 3. ve 4. yüzy~l~ n yerel gelene~iyle ithal elemanlar~~ kar~~t~ rarak sonsuz kombinasyon olanaklar~~ da saklarlar. M.S. 5. ve
6.yüzy~ l kandilleriyle ilgili bu özellikler Atina buluntular~nda saptanm~~~olmakla birlikte söz konusu yüzy~llar için daha geni~~bir co~rafya da geçerlidir16. Atina'da, üzerlerinden kal~ p al~narak taklitleri yap~ lan ithal kandiller
buraya Kuzey Afrika ve Anadolu'dan gelmektedir'''. Bunun nedeni, M.S. 5.
ve 6. yüzy~llar~ n Ege ve Akdeniz dünyas~nda ticaretin zarflam~~~olmas~d~r.
Kuzey Afrika ve Anadolu ba~l~ ca ihracat yapan bölgelerdir. Anadolu'da özellikle Ephesos, Atina'ya ihracat~ n, sürdürür. Ephesos'da da Attika kandilleri
M.S. 4. yüzy~lda artm~~t~ r. Atina M.S. 5. ve 6. yüzy~llarda Korinth, Delphi ve
Arma~an 1989, 18.
Perlzweig, Lamps of the Roman Period, Athenian Agora, Volume VII, Princeton, New
Jersey 1961, 64.
16 Perlzweig 1961, 65.
17 Perlzweig 1961, PI.42 no.2657.
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di~er Yunan kentlerine de kandil ihraç etmektedir. Fakat yabanc~~pazarlar
geni~~oranda kaybolmu~ tur. Sonunda Atina'da Kuzey Afrika ve Anadolu
kandillerinin, özellikle de Ephesos kandillerinin, ba~ar~l~~taklitleri yap~l~ r'".
Bu durum M.S. 5. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndaki kandillerle M.S. 6. yüzy~l~n ilk
yar~ smdaki kandilleri ay~ rmay~~güçle~tirir.
M.S. 3. yüzy~ lda Kuzey Afrika'dan "African Red Slip" (Afrika K~rm~z~~
Firnisli) kaplar ithalat yoluyla Ephesos'a gelir. M.S. 3. ve özellikle 4. yüzy~llarda "Sigillata Chiara" olarak adland~ r~ lan ithal kaplar Ephesos'da artar.
M.S. 4. ve yo~un olarak 5. ve 6. yüzy~ llarda "Geç Roma C" olarak tan~nan
bölgesel üretimler "African Red Slip" kaplarla yan yana pazarlarda görülür.
Her iki türün üretimi de Ephesos'da M.S. 7. yüzy~l ba~~ na kadar sürer'. Ephesos'da yerel üretim ve bunlar~ n ihrac~~da söz konusudur. Hellenistik dönemden M.S. 7. yüzy~ l ba~~ na kadar kentin seramik ihraç etti~i bilinmektedir 20. Bu yüzy~
llar boyunca Ephesos sakinleri yerel atölyelerinin ürünlerini
kullan~yor olmal~d~ rlar. Bu ürünler sadece yerel kullan~m için de~il ayn~~zamanda bölgesel ihracata yönelik de dü~ünülmekteydi21.
M.S. 5.-7.yüzy~llar~n kandil üretimi aç~s~ ndan Anadolu ve özellikle Ephesos ve çevresinin önemli bir yeri oldu~u aç~ kt~r. Bu yüzy~llar~n söz konusu
co~rafya ile ili~ kili örnekleri, az say~ da da olsa, çe~itli yay~ nlar içerisinde yer
ahr22. Konunun detaylar~ mn belirlenmesi için daha fazla örne~in tan~ nmas~~
gerekir. Bugün Tire Müzesi'nde korunan ve M.S. 5.-7. yüzy~llara tarihlenen 6
adet kandil, M.S. 5. ve 6. yüzy~llar~ n ihracat yapabilen bir kenti olan Ephesos'a yak~ n yerlerde bulunmu~~olmalar~ , form ve dekor aç~s~ndan bu kentin
üretimlerine yakla~malar~~nedeniyle incelenmeye de~erdir.
Tire Müzesi'ndeld M.S. 5.-7. Ytizyillara Ait Kandiller:
412 envanter numaral~~ kandil gri, 'nikah hamura sahiptir. Uzunlu~u 8,7
cm., geni~li~i 5,4 cm. ve yüksekli~i 2,7 cm., olan bu kandil tamd~r. Damla biçimindeki disk k~sm~~fitil deli~ine do~ru geni~ ler. Doldurma deli~i ile fitil
18 Perlzweig

1961, 68-69.
U. Outschar, "Beobachtungen und Aspekte zur ephesischen keramik", Hellenistische
und kaiserzeitliche keramik des östlichen Mittelmeergebietes, Kolloquium Frankfurt a. M. 1996,
36.
20 Outschar 1996, 37.
21 Outschar 1996, 39.
22 D.M.Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British museum III: Roman Provincial
Lamps, London 1988; F.Miltner, Das Coemeterium der Sieben Schlaefer, FiE IV, 2,
Wien 1937;
R.Meriç, Spaethellenistisch-römische keramik und kleinfunde aus einem Schachtbrunnen am
Staatsmarkt in Ephesos, FiE IX/3, Wien 2002; V.Gassner, Das Südtor der Tetragonos-Agora. Keramik und kleinfunde, FiE XIII/1/I, Wien 1997.
19
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deli~i aras~nda hava deli~i bulunur. Çerçeve motifi spiral dizisinden olu~maktad~r. Kulpu tümdür. Bu kandilin paralellerine Attika üretimleri aras~nda rastlan~r". Bu paralellerin yard~m~yla , Tire Müzesi'ne sat~n alma yoluyla gelen 412 envanter numaral~~kandil için M.S. geç 4. yüzrldan M.S. 5.
yüzy~l~n ilk yar~s~na kadar olan zaman dilimini tarih olarak önerebiliriz.
92/212 envanter numaral~~kandil de Tire Müzesi'ne sat~n alma yoluyla
kazand~nlm~~t~r. Bu kandil pembemsi bej renkte mikal~~hamura sahiptir.
Kulpunun uç k~sm~~eksik olan kandilin korunan uzunlu~u 9,5 cm., geni~li~i
5,5 cm., yüksekli~i 2,8 cm. dir. Doldurma deli~inin etraf~nda alçak bir halka
ve bunun da etraf~nda fitil deli~ine do~ru kanal olu~turan yükselti vard~r.
Doldurma deli~i ile fitil deli~i aras~nda hava deli~i bulunur. Omuz dekorasyonu iri noktalar~n olu~turdu~u dizi ~eklindedir. Halka ~eklindeki kaidenin
ortas~nda planta pedis vard~r. Burnun alt k~sm~nda iki yandan kaideye do~ru
çift yivler devam eder. Form ve üretim Miltner'in "Anadolu Kandilleri" ( Kleinasiatische Lampen) olarak tan~mlad~~~~ve genel olarak M.S. 4. yüzrldan
M.S. 7. yüzy~la kadar tarihlenen gruba girer24. Ephesos'da ve Miletos'da bu
tür kandillerin örnekleri bulunmu~tur25. Kibyra'da, benzer örnekler vard~r
ve bunlar bul~~ntulardan anla~~ld~~~na göre varl~~~n~~birkaç nesil boyunca
sürdürmü~26 olan bir atölyenin ka.ndillerindendir. Ço~unun kaidesinde
planta pedis yer al~r. Atina Agoras~'nda bulunmu~~ithal örnekler de az~msanmayacak sardad~r27.
Yanma deli~inin etraf~ndaki yükseltilmi~~bant, burunla disk aras~ndaki
diller, e~imli kenar, bal~k kuyru~u ~eklinde biten kulp, kaidede planta pedis,
burnun alt k~sm~nda çift yivler Anadolu özellikleridir. Anadolu (özellikle
Ephesos) kandillerinin Atina'ya ihraç edilmeleri Kuzey Afrika kandillerinden daha öncedir. Bu ili~ki M.S. 4. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ba~lar ve ticaret
M.S. 7. yüzy~l~n içlerine kadar devam eder. Tüm bu kandiller Broneer'in Tip

" Perlzweig 1961, P1.27 no.1414, P1.43 no.2722.
24 Miltner 1937, 100; H.Menzel, Antike La~npen im römisch-germanischen Zentralmuseum zu Mahiz, Mainz 1954, 94; Perlzweig 1961, 10, dipnot 32; Bailey 1988, 371.
" Meriç 2002, Taf.83 L 109; Miltner 1937, 1 vd.; H.B.Walters, CataIogue of the Greek and
Roman Lan~ps in the British Museum, London 1914, 229.
" S.S. Ba~er, "1988-89 Y~llar~~Kibyra Kurtarma Kaz~lar~". !. Müze Kurtarma Kaz~lan Seminen, 19-20 Nisan 1990, Ankara 1991, 239.
27 Perlzweig 1961, 1>1.10 no.346-350, 1>1.11 no.351-363, P1.41 no.2595.
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XXIX'una girer". Bu grup Anadolu ithallerini ve yerel taklitlerini içerir.
92/212 envanter numaral~~kandil, kaidesinde planta pedis olmas~, fitil deli~ine do~ru uzanan kanal, e~imli kenar, burnun alt~ndaki çift yivler gibi
Anadolu özellikleri ta~~ r. Benzer örnekler yard~m~yla 92/212 envanter numaral~~ kandil için M.S. erken 5. yüzy~l tarih olarak önerilebilir.
270 envanter numaral~~kandil Tire Müzesi'ne Faik Toklo~lu taraf~ndan
hediye edilmi~tir. Tam olan bu kandilin uzunlu~u 10,2 cm., geni~li~i 6,5 cm.
ve yüksekli~i 2,3 cm.dir. Aç~k kiremit rengi mikal~~hamura sahiptir. Doldurma deli~inin kenar~nda yükselti bulunur. Doldurma deli~ini çevreleyen
bu yükselti burun üzerinde kanal olu~turarak fitil deli~ini de çevreler. Burun
üzerinde diller bulunur. Kenarda k~vr~ mlar yaparak devam eden filizler yer
al~r. Bal~ k kuyru~u ~eklindeki kulpun gövdeyle birle~ti~i üst k~s~mda iki küçük daire yap~lm~~t~ r. Kandilin kaidesi halka biçimindedir ve içinde bal~k k~lç~~~~motifi bulunur. Kulpun alt~nda simetrik k~vr~lm~~~diller ve burnun alt~nda her iki yanda simetrik yerle~tirilmi~~çift çizgiler yer al~r. Bunlar, baz~lar~m bir önceki kandilde de izledi~imiz Anadolu özellikleridir. Benzer kulpa
ve omuz dekoruna sahip kandiller Kibyra'da bulunmu~ tur 29. Kibyra'da bu
kandillerin ele geçti~i mezarlar M.S. 2. yüzy~l sonu ve M.S. 3. yüzy~l ba~~na
aittir. Ancak 200 y~l boyunca kullan~lm~~lard~r. Antik ça~da defin merasiminin d~~~nda, soygun amac~yla bu mezarlar~n aç~larak kar~~t~ r~ld~g~~dolay~s~yla
ele geçirilen bu geç devir kandillerinin mezar soyguncular~na ait olabilece~i
ileri sürülmektedir". 270 envanter numaral~~kandilin form aç~s~ndan bir di~er benzeri Aphrodisias antik kentine 1000 metre uzakl~ kta Palamutçuk
köyü s~ n~ rlar~~ içindeki Kabalar mevkiinde ele geçmi~tir31 . Beraber
bulundu~u sikke M.S. 4. yüzy~ la aittir". Tarih konusunda yard~mc~~olacak
ba~ka paralel örnekler Atina'dad~ r".Tüm bunlar~n ~~~~~ nda 270 envanter
numaral~~kandil için tarihini M.S. 5. yüzy~l~ n ilk yar~s~~olarak önerebiliriz.
19 envanter numaral~~ kandil Tire'nin Kahrat köyünde bulunmu~~ve
Fehmi Has taraf~ndan Tire Müzesi'ne hediye edilmi~ tir. Tam olan bu kandi28 0.Broneer, Terracotta Lamps, Corinth, Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, IV, ii, Cambridge. Mass. 1934, Tip XXIX.
29 Ba~er 1991, Res.18,19.
30 Ba~er 1991, 239.
31 A.Semih Tulay, "Kabalar Kurtarma Kaz~s~~1989", I. Müze Kurtarma Kaz~ lar~~ Semineri",
19-20 Nisan 1990, Ankara 1991, Res.14.
32 Tulay 1991, 30.
33 Perlzweig 1961, P1.42 no.2657.
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un uzunlu~u 11,8 cm. , geni~li~i 5, 5 cm. ve yüksekli~i 2,9 cm., dir. Mikail gri
hamura sahiptir. Kulpunun üzerinde erkek yüzü biçiminde mask vard~r. Bu
mask~~noktalar çevreler. Doldurma deli~ini çevreleyen yükselti, burun üzerinde kanal olu~ turarak fitil deli~ini de dola~~ r. Kenarlarda k~vr~ m yaparak
ilerleyen dallar ve üçlü meyve gruplar~~bulunur . Bu kandil de önceki iki örnek gibi Anadolu özellikleri ta~~ r. Paralel bir örnek Atina'da bulunmu~tur.
Atina'daki bu kandil bir Anadolu kandilinden yap~lm~~~taklittir ve M.S. 5.
yüzy~l~n ilk yar~s~ na tarihlenir". Bu tarih kandilimiz için de uygun görünmektedir.
92/218 envanter numaral~~kandil Tire Müzesi'ne sat~n alma yoluyla kazanclir~lm~~t~ r. Kulpu eksik olan kandilin korunan uzunlu~u 10,3 cm., geni~li~i 5,8 cm. ve yüksekli~i 2,7 cm. dir. Pembemsi bej renkte mikal~~ ha~nura sahiptir. Doldurma deli~inin etraf~ nda 7 petalli çiçek rozet vard~r. Bunu çevreleyen yükselti burun üzerinde kanal olu~ turduktan sonra fitil deli~ini çevreler. Kenarda kavisli diller, burnun iki yan~ nda kanala paralel büyük diller
vard~ r. Arkada kulpun alt~ ndan gelen çift yiv kaideyi dola~arak burna ula~makta. Bu form Miltner'in "Anadolu Kandilleri" olarak tan~mlad~~~~grupEphesos'da37, Pergamon'da38, Detand~r35. Formun bu tipi Miltner
r.
Bu
örnekler
yard~m~yla 92/218 envanörnekleri
vard~
ve
Atina'da40
los'da39
tarih olarak önerel
veya
6.
yüzy~l~~
kandil
için
M.S.
geç
5.
yüzy~
ter numaral~~
biliriz.
92/293 envanter numaral~~kandil Tire Müzesi'ne sat~n alma yoluyla kazand~ r~lm~~t~ r. Tam olan bu kandilin uzunlu~u 10,7 cm., geni~li~i 5,3 cm. ve
yüksekli~i 2,6 cm., dir. Koyu gri mikal~~hamuru vard~ r. Form damla biçimindedir. Kal~ n ve yedi yivden olu~an kulpu oldukça büyüktür. Doldurma deli~ini çevreleyen yükselti burunda daralarak bir kanal olu~turur ve fitil deli~ini
de çevreler. Bu iki delik aras~nda daha küçük olan hava deli~i bulunur. Kan-

" Perlzweig 1961, PI.41 no.2644.
1937, 100.
1937, Taf.2 ,140.
37 Meriç 2002, Taf.83 no. L 107; Gassner 1997, Taf.65 no.824, 825, 829; Miltner 1937,
Nr.216 Taf.XIII; Taf.IV Nr.575.
38 G. De Luca, Das Asklepieion. 4 Teil. Via Tecta und Hallenstrasse. Die Funde. Altertümer von Pergamon XI, 4, Taf.19 nr.486.
39 P. Bruneau, Les Lampes. Exploradon archeologique de Delos XXVI, Paris 1965, av.33
Nr.4702-4703.
40 perkweig 1961, PI.10 Nr.349.
36 Miltner
36 Miltner
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dilin kenarlar~~dekorsuzdur. Atina'da bulunmu~~olan ve örne~imize benzer
iki Anadolu ithalinden ilki M.S. 6. yüzy~la 41, ikincisi M.S. 6.-7. yüzy~ llara tarihlenmektedir42. 92/293 envanter numaral~~kandil için de M.S .6 .yüzy~lM.S. 7. yüzy~l ba~~~tarih olarak uygun görünmektedir.
De~erlendirme:
Tire Müzesi'nde bulunan ve M.S. 5.-7. yüzy~ llara tarihlenen bu 6 adet
kandil Miltner'in "Anadolu Kandilleri" ba~l~~~~alt~nda toplad~~~~ve büyük
k~sm~~Ephesos kökenli örneklerden olu~an gruba, yak~n bir alan~ n buluntular~~olarak ilave edilebilirler. Ephesos buluntulanyla olan paralellikleri ticaret, moda ve bu yüzy~ llar~ n üretim yöntemleri konusunda bir ba~ka ~~~~~~
yakmaktad~r. Ayr~ca Tire ve yak~ n çevresinin söz konusu yüzy~llarla ilgili eksik
noktalar~ na az da olsa bir katk~~sa~lanmaktad~r.

42

Perlzweig 1961, P1.11 no.356.
perizweig 1961, P1.11 no.357.

Binnur Günler

Resim 1 - 412 envanter numaral~~kandil.

Resim 2 - 92/212 envanter numaral~~kandil.

Binnur Günler

Resim 3 - 92/212 envanter numaral~~ kandilin arka k~sm~.

,

Resim 4 - 270 envanter numaral~~kandil.

Binnur Günler

Resim 5 - 270 envanter numaral~~kandilin arka k~sm~.

Resim 6 - 19 envanter numarah kandil.

Binnur Gür/er

Resim 7 - 92/218 envanter numaral~~ kandil.

Resim 8 - 92/293 envanter numaral~~ kandil.

