KAUNOS ADAK LAMBALARI
Prof. Dr. FORUZAN KINAL
Anadolunun antik harabe ~ehirlerinde yap~lan kaz~larda bilhassa
Yunan ve Roma devirlerine ait yüzlerce lamba bulunmu~tur. Bunlardan Grek lambalar~~nak~~s~z olduklar~ndan sanat tarihi bak~m~ndan
tetkik edilmeye de~er bulunmam~~, çok defa müzelerin bir kö~esinde
kalm~~t~r. Öyle ki Anadoluda bugüne kadar yap~lan kaz~lar içinde
yaln~z Gözlükule (Tarsus) ve Ali~ar'da bulunan lambalar~n kataloglar~~yap~lm~~~ve bunlar Corinth lamba tiplerine göre tarihlenmi~tir.
Hala devam eden Sardes 2 ve Gordion kaz~lar~nda bulunan lambalar
ise henüz ne~redilmemi~tir.
Kaz~lar~n d~~~nda bir de tesadüfi buluntular vard~r ki, bunlar ya
antika ticareti yapan ~ah~slar taraf~ndan geli~i güzel harabelerden toplanm~~~veya bir in~aat s~ras~nda tesadüfen bulunarak müzelere teslim
edilmi~tir. Halen Ankara, Istanbul, Izmir, Bergama, Manisa ve Bodrum müzeleri bu tarz tesadüfi buluntularla doludur. Bunlardan yaln~z
Izmir 3 ve Bodrum müzelerindeki lambalar invanter edilmi~tir. Böyle
tesadüfi buluntulardan yaln~z Mylos mezarlar~nda bulunan lambalar
tasnif edilmi~~ve bunlar da ayn~~ suretle Corinth lambalar~~esas tutularak tarihlenmi~tir 4 .
Anadolu d~~~ nda, Yunanistanda bulunan Grek ve Roma lambalar~~aras~nda ise Corinth ve Athena Agoras~~kaz~lar~nda tabaka hafriyat~~ile meydana ç~kar~ lan lambalar tasnif edilerek tarihlenmi~~ve kataloglar~~ne~redilmi~tir. Bu itibarla biz de Kaunos lambalar~n~~tarihliyebilmek için bu eserlerin verdi~i mukayese parçalar~ndan faydaland~k. Corinth lambalar~~üzerinde çal~~an Oscar Brooner, bütün lambalar~~Grek, Hellenistik, ilk Hristiyanl~ k ve Byzans olarak dört devir
H. Goldman, Tarsus I, s. 84.
Hanfman, BASOR, 162, s. 12.
3 Izmir Müze Müdürü Say~n H. Gultekine gösterdi~i kolayl~k için te~ekkür
ederim.
4 A. Akarca, Belleten XVI, 63 (1952) s. 362.
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içinde 73 tipe ay~rm~~t~r 5. Athena Agoras~~lambalar~~için ise R. H.
Howland 58 tip tesbit etmi~ 6 ve bunlar~~ :
I . Elde yap~lanlar
II . Çarkta imal edilenler
II!. Mabed lambalar~~
IV. Dökme lambalar
~eklinde lamba imalinde tatbik edilen tekni~i esas olarak alm~~t~r.
Bununla beraber Brooner'in kulland~~~~tipoloji metoduna da yer verilmi~~ve hemen daima Corinth tipleriyle mukayeseler yap~lm~~t~r.
Bütün bu tetkikler göstermi~tir ki, Grek lambalar~~elde yap~lm~~~
üstü aç~l lambalardan, çarkta yap~lm~~~üstü kapal~~ lambalara do~ru
bir geli~me takip etmi~tir (Levha I Fig. 1-3). Grek lambalar~n~n di~er
bir özelli~i de kulpsuz olmalar~d~r. En eski lambalarda kulp yoktur.
Fakat zamanla pratik bak~mdan ~~~~~~ta~~mak maksad~yle kandil taba~~n~n ortas~na bazan içi bo~, bazan dolgulu bir sütuncuk ~eklinde kulp
yap~lma~a ba~lanm~~t~r (Levha II). Bu ortadan kulplu lambalar zamanla yerini k~sa ayakl~~lambalaa b~rakm~~t~ r. Mesela Bodrum civar~ ndaki Theangelada Etrim kalesinde bulunan lambalar~n ço~u
böyle ayakl~~lambalard~r (Levha II!).
Grek lambalar~n~n tekamülü söz konusu oldu~unda, fitil deli~i
vazifesini görecek olan d~~ar~~do~ru ç~ k~nt~l~~burun da önemlidir. Muhakkak ki ilk zamanlarda do~rudan do~ruya bir taba~~n içine bir
miktar zeytinya~~konularak yak~llyordu, fakat sonra bu taba~~n kenar~na hafif bir yiv yap~lm~~~ve bu yive bir veya birkaç delik aç~lmak
suretiyle ya~~ n hava alarak hafif ve sürekli yanmas~~temin edilmek
istenmi~tir. Fakat bu lambalarda da ya~~ n dökülmesi ihtimali vard~.
Bunu önlemek için ya~~taba~~n~n kenar~~biraz daha yükseltilerek içeri
do~ru hafifce bükülmü~~ve konkav bir ~ekil verilme~e dikkat edilmi~ti
(Levha IV. Fig. 1 ve 2). Böylece bu kenar, fitil deli~i ile ya~~deposu
aras~nda bir körü te~kil ediyordu. Bundan dolay~d~r ki daha eski lambalar~n burunlar~~köprüsüz oldu~u halde, daha sonraki devirlerde
yap~lan lambalarm burunlar~~köprülüdür (Levha II. deki Izmir Müzesi lambalar~nda oldu~u gibi).
K~sacas~~eski Grek lambalar~~elde yap~lanlar, çarkta imal edilenler ve kal~pta dökülenler olarak üç ~ekilde yap~l~yordu. Bunlardan
3 Oscar Brooner, Corinth IV, 2 (1930).
$ Thompson, Hesperia II (1933) ve Hesperia III (1934)
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en eski imal tekni~i tabii elde yap~lma tarz~d~r. Dökme i~i daha ziyade
II. yüzy~lda umumile~mi~tir.
Grek lambalar~n~n esas karakterini böylece ana hatlariyle tesbit
ettikten sonra art~k Kaunos lambalar~n~~tetkike ba~l~yabiliriz :
15 parçadan ibaret olan Kaunos lamba koleksiyonu, Mu~la=
Köyce~iz nahiyesinin yan~nda eski bir Kana ~ehri olan Kaunos civar~ndaki bir yol in~aat~~ s~ras~nda bir çukurun içinde yüzlerce k~r~k
lamba parçalar~~halinde bulunmu~tur 7. Bilindi~i üzere Kaunos harabelerinde Milli E~itim Bakanl~~~~ve Fakültemiz ad~na küçük bir kaz~~
yap~lm~~ , Hellenistik devre ait mimari bakiyeler ve mezarlar bulunmu~tur 8.
Elimizdeki 15 parçadan üçü mutat Grek lambalar~~ ~eklinde tek
bir kandilden ibaret oldu~u halde (Levha I Fig. 1-3) di~er 12 parça
halka ~eklinde bir kaide üzerine oturtulmu~~3, 5, 7, g. I ~~ve ila.. bir
çok küçük kandilciklerden ibarettir (Bak. Levha I. Fig. 4).
Bütün parçalar ~zmir bölgesine özgü aç~k k~rm~z~~renkte bir kilden yap~lm~~t~r. Bu itibarla Kaunos lambalar~n~~tarihleme~e yarayacak mukayese materyal~~aramak maksadiyle ~zmir, Bergama ve Manisa müzeleri depolar~nda ara~t~rma yap~lm~~~ise de, koleksiyonumuzun parçalar~n~n benzerleri bulunamam~~t~r. Fakat Bergamaya gitti~imizde, o s~rada Bergama müzesi Müdürlü~üne vekâlet etmekte olan
Haluk Elbe bana arad~~~m lambalardan Bodrum yan~ndaki Theangelada bulduklar~n~~bildirmek ve bu lambalar~n fotograflar~n~~göndermek lütfunda bulundu (Levha II!).
Gerçekten foto~raflarda da görüldü~ü üzere, bu lambalarla Kaunos lambalar~~az farkl~~olmakla beraber, birbirine benzemektedir.
Halka bir kaide üzerine dizilen lambac~klar~n hepsi üstü aç~k ve burunlar~~köprülüdür. Bütün parçalar çarkta yap~lm~~t~r. Nitekim kaideler üzerinde çark izleri görülmektedir. Fakat Kandilciklerin kaide
üzerine elle oturtuldu~u aç~kca görülmektedir (Bak. Levha V. ve VI).
Koleksiyonumuzdaki parçalardan hiç birinde ne ortada nede yanda
kulp yoktur. Bütün bu özellikler Kaunos lambalar~n~n üstü aç~k, çarkta yap~lm~~~ve kulpsuz eski Grek lambalar~ndan oldu~unu göstermektedir.
7 Kara yollar~~Genel Müdürlü~ü memurlanndan Burhan Türkaya Kaunos
lambalar~n~~ne~re müsaade etti~i için kendisine te~ekkür ederim.
8 Baki ö~ün, Belleten 128 (1967) S. 139-149.
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Ancak Kaunos lambalar~~gibi, bir halka üzerinde bir çok küçük
kandilcik bulunan bu lambalar aceba hangi asra aittir? Brooner,
Korinth lambalar~~aras~nda bizim parçalar~m~za çok benzeyen, yani
bir kaide üzerinde duran çok küçük tek bir lambac~~~n resmini vermekte ve buna benzer di~er bir parçan~n da Athena Agoras~nda bulundu~unu zikrederek bu parçay~~M. ö. VI. yüzy~lda tarihlemektedir 9.
Gerçekten Athena Agoras~~kaz~lar~nda bulunan lambalar aras~nda 528 numarada gösterilen bir parça üzerinde iki kandilcik vard~r
ki, Howland bunu "Mabed lambalar~" dedi~i 41. tipe koymakta ve
M. ö. V inci asr~n ikinci yar~s~nda tarihlemektedir ". Buna dayanarak
biz de Kaunos lambalar~n~~ayn~~asra koyabiliriz. Esasen bu hususta
di~er bir delilimiz de Howland'~n mabed lambalar~~dedi~i bu bir çok
kandilciklerden ibaret lambalar~n birer adak lambas~~olduklar~~ hususundaki kanaat~m~zd~r.
Gerçekten Kaunos birle~ik lambalar~n~~ te~kil eden kandilcikler
okadar küçüktürler ki, bunlar bir evin ayd~nlat~lmas~nda kullan~lm~~~
olamazlard~. Fakat lambalardan baz~lar~n~n üzerinde yak~lm~~~olduklar~n~~ gösteren is kal~nt~lar~~vard~r. Athena akropolünde bulunan
kandil parças~n~n da ayn~~surette küçük adak kaplar~~kümesi içinde
bulunmu~~olmas~, bizim kandillerimizin de bir çe~it adak e~yas~~oldu~unu ortaya koymaktad~r. Bugün dahi müslüman ve h~ristiyan adetlerinde, tanr~n~n ihsan edece~i bh dilek kar~~l~~~nda müminin adad~~~~
miktarda mum dikme âdetinin hala ya~ad~~~~dü~ünülürse, ozamanki
insanlar~n da tanr~lar~na üç, be~, yedi, dokuz v. s. kandil adad~klar~~
kabul edilebilir. Nevar ki böyle birçok kandili sat~n almak ve ya~~doldurmak güç ve pahal~~idi. Halbuki bir taba~~n etraf~na aç~lan dokuz
fitil deli~inden, taba~~n kenar~ndaki ya~~kanal~na ak~t~lan az miktarda
bir ya~~ile dokuz ayr~~~~~k elde ediliyor, yani dokuz kandilcik yak~lm~~~
say~l~yordu. Zamanla bu fitil deliklerinden her biri küçücük bir kandil
haline inkilap etmi~ti, öyleki üçlü, (Levha VIII) be~li (Levha X); dörtlü (Levha IX) dokuzlu (Levha XI) v. s. Bir birle~ik kandilin ald~~~~
ya~~miktar~, ancak tek bir normal lamban~n ya~~miktar~na e~itti. Bu
durum bize devrin ekonomik ~artlar~n~n zorla~t~~~n~~da gösterir.
° O. Brooner, s. 33 de : "A lamp of particular interest is Nr : 42, wich consist
of a series of small lamps attached a flat base." demektedir.
ga R. H. Howland, the Athenian Agora yol. IV. Greek Lamps. S. 128.
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Di~er taraftan Köyce~iz lambalar~n~n gerek Theangeladaki (Bodrum civar~nda) Etrim kalesi buluntular~, gerekse Athena akropolündeki Chalinitis buluntular~~gibi bir çukurun içinde toplu bir halde
bulunmu~~olmalar~~da bu kandillerin adak lambalar~~oldu~unu gösterir. Zira mabede getirilen adak e~yalar~~ art~k tanr~lar~n mal~~olarak
kutsal bir mahiyet ald~klar~ndan, bunlar rahipler taraf~ndan mabed
bahçesinde aç~lan bir çukura dolduruluyorlard~.
Medeniyet tarihinde önemli bir yeri olan lamban~ n men~eyine
gelince, birçok kültür unsurlar~~gibi, lamban~n men~eyi de eski Do~u
medeniyetleridir. Gerçekten eski Önasya medeniyetlerinde ya~~kandili çok eski zamanlardan beri malümdu. M~s~ rda daha Eski Devlet
zamamna ait Hieroglif i~aretleri aras~nda lamba resmi vard~r 10.
Pi~mi~~topraktan kandillere ise Orta Devlete ait eserler aras~nda raslanm~~t~r.
Mezopotamyada ise Sümerler zaman~nda ya~~kandilinin kullan~ld~~~n~~Ur k~ral mezarlar~nda bulunan bir alt~n iki gümü~~lamba ile
biliyoruz (Levha XII. Fig. 16-17). Daha sonralar~~lambaya III. Babil
(Kas) sülâlesi zaman~nda, raslan~yor 11. Bu sülâlenin 32. k~ral~~NaziMarutta~~ n (1324-1298) Susta bulunan Kudurrusu üzerinde, oturan
bir uluhiyetin kar~~s~nda hayvan ayakl~~sehpa üzerinde bir lamba durmaktad~ r (Levha XIII). Daha sonra II. isin sülâlesinden Mardukzakir-~umi'nin (M. ö. 852-828) kudurrusu üzerindeki tanr~~sembolleri
aras~nda ate~~tanr~s~~Nusku'nun sembolü olarak bir lamba tasviri vard~r 12. Babil lambas~~bir ördek vücudüne benzemektedir (Fig. 21).
Uzunumsu olan ya~~deposunun iki ucu yukar~~ do~ru kalk~k olup
bunlardan biri fitil deli~i, di~eri hava deli~i olmal~d~r. Yukar~~do~ru
bir boyunla yükselen fitil deli~inin a~z~na ta~k~nca bir kenar yap~lm~~t~r. Fakat bu delik d~~ar~~do~ru bir burun ~eklinde ç~k~nt~l~~
Lamban~n çap~~resimden anla~~lamamaktad~ r, fakat sehpaya nisbet
edilirse, bunun oldukça büyük bir kap oldu~u tahmin edilebilir.
Eski Akdeniz medeniyetlerine gelince, Gitriteki Eski ve Orta
Minos kültürlerinde çok geli~mi~~ta~tan lambalar kullan~l~yordu. Manisa müzesinde böyle bir ta~tan kandil vard~r, sat~n al~narak Müzeye
mal edildi~i için devri ve yeri malûm de~ildir. Minos lambalar~n~n
Reallexikon Vorgeschichte I, s• 384n Bruno Meissner, Babylonien und Assyrien I. s. 235.
12 F. Thureau - Dang~n, RA XVI s, 136 Pl. I.
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umumiyetle M~s~ rdan tesir ald~~~~zannedilmektedir 13. Mykenai kültüründe ise terracot lambalar nadir olmakla beraber, ta~tan a~~r iki
veya dört burunlu lambalar kullan~l~ yordu. Geometrik devir lambalar~~meçhuldür, fakat Grek terracot lambalar~~ M. ö. VII, yüzy~lda
yeniden ortaya ç~kt~~~~zaman, art~k do~ulu bir tesir göstermekte idiler.
Yunan tradisyonlar~ nda da lambadan beahsdilir. Homeros Odyseia'da (XIX, 34) tanr~ça Athena'n~n alt~ndan bir lamba tuttu~unu
söyler 14. Herodot da M~s~ra gitti~inde, Sais ~ehrinde gördü~ü ya~~
kandilinden : "Bunlar ya~~ve tuzu kar~~t~rarak geni~~çanaklara dolduruyorlar ve bunun üzerine bir fitil koyuyorlar, bütün gece yan~yor"
~eklinde biraz hayretle bahsetmektedir (II, 62). Halbuki Sardes
(Sart) kaz~lar~nda M. ö. VI. yüzy~la ait tabakalarda lambalar bulundu~u gibi 15 , Gordion kaz~lar~nda da ta~tan bir lamba bulunmu~tur.
Nitekim Phryg'lerle ça~da~~olan Asur imparatorluk devrine ait bir
mezar hücresinin içinde üç lamba bulunmu~tur ".
Anadoluda Phryglerin varis olduklar~~Hitit medeniyetinde de
lamba ile ayd~nlan~ld~~~n~~hitit yaz~l~~vesikalar~~ile biliyoruz. Bu hususta Ehelololf'un yapt~~~~dil tetkikleri ile "DUG sasanna" kelimesinin
lamba anlam~na geldi~ine ~üphe kalmam~~t~r 17 . Fakat yaz~l~~vesikalarm bu ifadesi arkeolojik buluntularla kesinlikle do~rulanmam~~t~r.
Zira yaln~z Bo~azköy kaz~lar~nda de~il, Hitit kültürü veren di~er
iskân yerlerinden hiç birinde lamba bulunmam~~t~r. Fakat Kültepede 18, Acemhüyükte ve Ali~arda 19 üzüm salk~m~~ ~eklinde yap~lm~~~
ve as~larak kullan~lma~a yarayan kaplar bulunmu~tur (Levha XII.
Fig. 18-19), bunlar~n lamba olabilece~i san~lmaktad~r. Çünki, Karahüyükte (Konya) bulunan üzüm salk~m~~ ~eklindeki bu kaplarda yanma izleri görülmü~tür 20. E~er bu kaplar lamba olarak kabul edilirse,
Hititlerin fitilsiz bir ya~~kandili kulland~klar~~tevsik edilmi~~olacakt~r.
Hititlerin ça~da~' olan Kaslar Babilde lamba kulland~klar~na göre,
lamban~n Anadoluda da malüm olmas~~lâz~md~r.
Pfuhl, Jahrbuch der Archeologie XXVII s. 52.
Th. von Scheffer, Homer Odyssee (Sammlung Dietrich Bd. 14) s. 322.
14 Not 2 ye bak~n~z.
" MDOG 40 s. 36. Asur lambalar~n~ n resmini maalesef bulamad~k.
" ZA (N. F) IX s. 193.
18 T. özgüç, KKR (1948) S. 73.
18 OIP XXIX s. 151.
20 Bu bilgiyi Kara hüyük haf iri say~n Prof. S. Alp'e borçluyum.
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Nitekim H. Z. Ko~ay'~n Ku~sarayda yapt~~~~sondajda hitit tabakalar~nda ta~ tan kandile çok benzeyen bir kap bulmu~tur 21 . Bundan
ba~ka gerek form zenginli~i, gerek teknik mükemmeliyet bak~mlar~ndan bütün Anadoluda e~siz olan Kültepe seramikleri aras~nda ne~redilen tipik bir kap ~ ekli de bu maksat için ele al~ nabilir (Levha :
XIV 22-23). Kulpu bir hayvan ba~~~ile biten, üstü kapal~~ve orta yerinde yüksek kenarl~~ve etraf~ ndaki deliklerden daha büyük bir delik
bulunan iki kap ile 22 K. Emrenin Anatolia VII (1963) Pl. XXI, ~~
de resmini verdi~i ayn~~~ekilde bir kap, ilk bak~~ ta insana lambay~~hat~rlatmaktad~ r. Fakat Kültepe hâfirinin ~ifahi ifadesine göre, bu kaplarda herhangi bir duman izi yoktur, bunu la beraber e~er bu kaplar
bir mezar hediyesi olarak bulunmu~~iseler, yak~lmam~~~olmalar~~tabiidir. Bu kaplar Kültepe hafirleri taraf~ndan hitit serami~i olarak nitelendirildi~ine göre, bu takdirde Hititlerin fitilsiz bir ya~~kandili kulland~klar~~isbat edilmi~~olacakt~r.

2 ' Türk Arkeoloji Dergisi XV, I (1966) s. 95 No : ~ o. Bundan ba~ka say~n H.
Z. Ko~ay, Erzurumdaki Güzel ova ve Palu kaz~ lar~nda ta~~lambalar buldu~unu
bildirdi ise de ne~riyat~~elde edemedik.
22 T. ~ozgüç, Anatolia VIII, (1964) Pl. XI la- ~ b.

