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                                                   ÖZET 

 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 
KNİDOS SUALTI ARAŞTIRMALARI’NDA BULUNAN GEMİ TİPİ MALTIZ 

VE ANTİK DÖNEM GEMİ TİPİ MALTIZ GELİŞİMİ 
 
 

Tuğçe ERTABAK 
 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Arkeoloji Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI 

 
2017, 108 Sayfa  

 
Jüri 

Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI  
Yrd. Doç. Dr. Deniz SEVMEN 

Yrd. Doç. Dr. İlker Mete MİMİROĞLU 
 
 

Antikçağda üzerine pişirme kabı konularak pişirme işlemi yapılan “maltız” ; 
ocak  ya da mangal anlamına gelmektedir. Bu mangalların başlıca kullanım amacı 
yemek pişirmek ve ısıtma olmakla beraber bazı kutsal alanlarda kült amaçlı kullanıldığı 
da bilinmektedir. Bu iki farklı kullanım amacına yönelik ayrım bezemeli ve bezemesiz 
olmalarına, kaideli yahut nal – hilal formunda olup olmamalarına ve buluntu yerlerine* 
göre yapılmaktadır. Kara kazılarında oldukça sık rastlanılan maltız, maltız parçaları ve 
maltız tutaçlarının aksine ‘gemi tipi maltız’ adı altında incelenen maltız tipine sayılı 
denecek kadar az rastlanmaktadır. Bu tip maltızlar; ateşlik, tutaç, tepsi ve bazı 
örneklerde ayak’tan oluşmaktadır. 

İsrail kıyılarında, Atina Agorası kazılarında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve 
Antalya Müzesi’nde, Yenikapı kazılarında bulunan gemi tipi maltızlara ek olarak; 
Knidos Sualtı Araştırmaları’nda benzerine az rastlanan gemi tipi maltız bulunmuştur. 
Bu gemi tipi maltız, stil kritik açıdan diğer örneklerden bariz şekilde ayrılmaktadır. 
Tasarımı, teknolojisi ve diğer form özellikleri dikkate alınarak İ.Ö. I. yüzyıl sonu – İ.S. 
I. Yüzyıl ortası tarihlemesi önerilen maltız, antik dönem gemi tipi maltız gelişimi 
tablosunda yerini alıp dönemsel değişime ışık tutmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antik dönem ısıtma ve pişirme teknikleri, Gemi tipi maltız, 
Knidos, Maltız, Kült objeleri. 
 
*Bazı kutsal alanlarda, örneğin; Knidos Apollon Karneios kutsal alanında olduğu gibi 
tören sonrasında deposit edilmiş örnekler, bu objelerin kült amaçlı kullanıldığını 
kanıtlamaktadır. 
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ABSTRACT 

 
MS THESIS 

 
A "SHIP TYPE" BRAZIER FOUND IN KNIDOS UNDERWATER 

RESEARCH AND 
HISTORICAL DEVELOPMENT OF "SHIP TYPE" BRAZIER IN ANCIENT 

PERIOD 
 

                                          Tuğçe ERTABAK 
 
 

SOCIAL SCIENCES INSTITUTE OF SELÇUK UNIVERSITY 
THE DEGREE OF  MASTER OF UNDERWATER ARCHAEOLOGY 

 
Advisor: Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI 

 
2017, 108 Pages 

Jury 
Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI  

Assoc. Prof. Deniz SEVMEN 
Assoc. Prof. İlker Mete MİMİROĞLU 

 
In antiquity, "brazier", which is cooked by putting a cooking vessel on it; stove 

or barbecue. It is also known that these barns are mainly used for cult purposes in 
certain sanctuaries as well as for cooking and heating purposes. The distinctions for 
these two different purposes are made according to the fact that they are ornamented 
and unglazed, whether they are in the shape of a crown or a crescent and the places of 
their finds*. Unlike the braziers, brazier parts and brazier handles / attachmenths which 
are very common in land excavations, it is rarely seen as a type of brazier which is 
examined under the name of 'ship type brazier'. This type of goods; feathers, a handle, a 
tray, and in some cases the base. 

On the Israeli coast, in the excavations of the Athens Agora, in the Bodrum 
Underwater Archeology Museum and Antalya Museum, in addition to the ship type 
brazier found in Yenikapı excavations; In Knidos Underwater Researches, a rare ship 
type brazier was found. This ship type brazier, the style is clearly distinguished from 
other examples in terms of criticality. This material is; taking into consideration the 
design, technology and other form features. The proposal is the end of the I. century BC 
of the middle of the I. Century AD suggests periodical change taking place in the table 
of braziers, ancient ship type brazier development. 
 

Keywords:Antique heating and cooking techniques, Brazier, Cult objects, 
Knidos, Ship type brazier. 

 
*In some sanctuaries, for example; As in the sacred area of Knidos Apollon 

Karneios, the samples deposited after the ceremony proves that these objects are used 
for cultivation purposes. 
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ÖNSÖZ 

“ Knidos Sualtı Araştırmaları’nda Bulunan Gemi Tipi Maltız ve Antik Dönem 

Gemi Tipi Maltız” konulu bu çalışmada, 2014 yılı Knidos Sualtı Araştırmaları’nda elde 

edilen ilk bulgulardan olan ‘gemi tipi maltız’ın tarihsel ve biçimsel değerlendirmesi 

yapılmıştır. Bu değerlendirme çıkış noktası baz alınarak, maltızın, dünyada bilinen diğer 

benzerleri ile stil kritik açıdan antik dönem çerçevesinde gelişimi incelenmiştir. 

Bu çalışma, ilerleyen dönemlerde bulunacak olan ‘gemi tipi maltız’larla ilgili 

geniş çaplı araştırma yapmak isteyen meslek grubu ve diğer yardımcı bilim dallarına 

katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmalar, konu ile ilgili bir ön fikir olması ve 

mevcut literatüre eklemeler yaparak erişim kolaylığı sunması için yardımcı kaynak 

niteliğinde olması amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarım sırasında konu seçimimde yapıcı yaklaşımı, bana her türlü 

rehberlik ve yardımı, ayrıca gerekli materyal ve kurumlara ulaşmam için araladığı 

kapılar için lisans hayatımdan beri danışman hocam Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji 

Bölümü Öğrt. Üyesi Sayın Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI’ ya, yardımcı fikir ve 

önerileri için Doç. Dr. Erdoğan ASLAN’a, depo çalışmalarım ve müze envanterlerine 

erişimim esnasında yardımlarından dolayı Muğla- Marmaris Müzesi çalışanlarından 

Arkeolog  Şenay ÖCAL’a, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi çalışanlarından Arkeolog 

Banu ÖZLER’e ve Arkeolog Güner ÖZLER’e, çizimler için Arkeolog Kadriye 

YONCA’ya, Arkeolog Ayberk BATGI’ya, harita gösterimleri için Harita Mühendisi 

Sefa TARHANLIOĞLU’na, üç boyutlu modellemeler için Makine Mühendisi Ahmet 

ÖNDER’e ve Mimar Kadir YONCA’ya, büyük sabır, maddi ve manevi desteklerinden 

dolayı babam Uzm. Klinik Psikolog Halil İbrahim ERTABAK’a, annem  N.E.Ü. İdari 

ve Mali İşler Şube Müdürü M. Sonay ERTABAK’a ve kardeşim Yiğit ERTABAK’a 

sonsuz minnettarım ve teşekkürü borç bilirim. 
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1.GİRİŞ 

1.1. Konu 

Varoluşundan beri evrende yaşamını idame ettirmeye, iklim şartlarını lehine 

çevirmeye çalışan ve tüketme amacıyla üreten insanoğlu; ateşin icadından sonra en 

önemli ayrıntılardan biri olan “maltız (ocak / mangal)”ı hayatına almakta gecikmemiştir. 

Kullanım alanı açısından akla ilk gelen haliyle günlük yaşam için tasarlanan maltızlar, 

kültsel ve diğer pratik işlevsel alanlarda da oldukça önemli rol oynamışlardır. 

Günümüzde halen devam eden, ateşe ve ateşin çevresindeki objelere olan ilgi; antik 

çağda da aktif olduğundan başta konumuz olan maltızların ve diğer ateş ile ilintili 

objelerin oldukça farklı tasarımlara sahip örnekleri bilinmektedir. 

Sayısız çeşitlilikte örnekleri olan maltızlar, örneğin; ritüel alanda Aztekler’deki 

polychrome tanrılaştırılmış savaşçı betimli (Resim-1) ya da Grekler’deki tanrıça 

Hestia’nın ocağı simgelemesi – “Ocak, tanrıların da insanların da konutlarında dinsel 

bir merkez sayılır.”1 -  ile farklı tasarım ve formlarıyla birlikte gelişim ve değişim 

göstererek günlük yaşam alanının daha spesifik kısmında “gemi tipi” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sırf bu alanda kendi içinde ayrı bir gelişim göstermektedir. 

Maltız, maltız parçaları, maltız tutaçlarının kara kazılarında oldukça sık rastlanan 

materyaller olmasına karşılık “gemi tipi maltız” ın, batıklarda sayılı denecek kadar az 

miktarda saptanması konuya olan ilgiyi arttırmış olup, konunun seçilmesinde itici güç 

olmuştur. Malzemenin sadece birkaç batıkta belirgin şekilde tespit edilip “gemi tipi 

maltız” adlandırmasıyla değerlendirilmesi neticesinde literatür eksiklikleri tespit 

edilmiş, araştırma kapsamında bu eksiklikler giderilmiştir. Literatürün genişlemesine 

katkı sağlanmıştır. 

1.2. Araştırma Tarihi 

Araştırma tarihi değerlendirmesinde yapılan literatür taramasında; “maltız” 

terimini genel hatlarıyla açıklayan; T. H. Dyer  - Pompeii: Its History, Buildings And 

Antiquities (1867), M. R. Leonard - Braziers In The Bodrum Museum (1973), B. A. 

Sparkes ve L. Talcott - Pots and Pans of Classical Athens,Excavations of the Athenian 

Agora (1977), M. Şahin - Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Mangal 

Tutacı (1999-2000), N. Vogeikoff – Brogan - Late Hellenistic Pottery In Athens (2000), 

C. Scheffer - Cooking Stands And Braziers In Greek Sanctuaries (2014) ana 

kaynaklarına erişilmiştir. 

                                                           
1Erhat  2011, 144. 
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Erişilen kaynaklara ek olarak gemi tipi maltız örneklerinin buluntu yerleri ve 

bilimsel yayınları tespit edilmiştir. 2004 yılından beri İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Başkanlığı’nda yürütülen Yenikapı Batıkları Kazıları’nda 2007 yılında yükü ile birlikte 

bulunan ve ‘Yenikapı 12’ adı verilen batıkta İ.S. 9. Yüzyıla tarihlenen maltız ve 

kapların varlığı2, İsrail Tel Ridan demirleme yeri yakınlarındaki denizde – günümüzde 

Gazze şeridi – kıyıdan yaklaşık 140 m. açıkta 5 m. derinlikte (Galili – Rosen, 2012, 417 

aynı zamanda Raban – Galili, 1985, 329-332 Tel Ridan demirleme yeri için 

kaynaklarında da görüldüğü üzere) kurşun maltız bulunduğu3,  2014 yılı Knidos Sualtı 

Araştırmaları’nda Knidos ticari limanı mendireği üzerinde 15 m. derinlikte büyük 

oranda korunmuş pişmiş toprak mangal tespit edildiği ve gemilerde kullanılmak üzere 

tasarlanmış olduğunun düşünüldüğü ayrıca İ.Ö. 1. yy sonu – İ.S. 1. yy ortasına 

tarihlendiği4, satın alma yoluyla deniz buluntusu olarak envanterlere geçen ve Bodrum 

Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde depoda bulanan 7 adet benzer gemi tipi maltızın varlığı 

bilgilerine erişilmiştir. 

1.3. Amaç 

Knidos Sualtı Araştırmaları’nda bulunan ve benzerine sık rastlanmayan ‘gemi tipi 

maltız’ın tarihsel ve biçimsel değerlendirmesinin yapılması ve bilinen benzer örnekleri 

ile stil kritik açıdan değerlendirilerek Antik Dönem çerçevesinde gelişiminin saptanması 

ile bu amaç doğrultusunda literatürde bilinen verilerin genişletilmesi ve üç boyutlu 

modelleme - çizim yöntemleriyle eserin farklı açılardan değerlendirilmesi amaç 

edinilmiştir. 

Bu değerlendirmeler sonucunda maltızların antik dönem içindeki gelişim ve 

değişimlerinin saptanması ile  tipoloji oluşturulması amacına yönelik hareket edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar ve çalışmalar ile antik çağ maltız kullanımında, gemi tipi maltız 

olarak adlandıracağımız özel bir grubun var olup olmadığı ve kullanım yerine –yani 

gemilerde- ve koşullara bağlı olarak özel bir amaca yönelik bir tipin varlığı ve form 

gelişiminin belirlenmesi amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

1.4. Yöntem ve Materyal 

2014 kazı sezonunda Knidos Sualtı Araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan ‘gemi 

tipi maltız’ ın tarihsel süreç, stil, kullanım amacı ve tipoloji açısından 

değerlendirilmesinin yanı sıra bilinen az sayıda örneği ile karşılaştırılması yapılmıştır. 
                                                           
2 Ertuğrul 2016, http://arkeofili.com/istanbulun-gecmisi-yenikapi-kazilarindan-neler-ogrendik/ , Erişim 
Tarihi: 19.06.2017 Saat: 22.47. 
3 Ashkenazi- Fischer- Stern-Tal 2012, 85. 
4 Aslan 2015, 108. 
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Çalışma esnasında Arkeoloji biliminin disiplinine uygun yöntemler dahilinde bir 

değerlendirme yapılmış olup, ilk etapta gerekli olan malzemenin temini sağlanmıştır. 

Daha sonra eserlerin teslim edildiği müzelere gerekli izin belgeleri** ile gidilerek 

burada profesyonel fotoğraf çekimi yapılmış ve müze kataloglarında bulunan mevcut 

bilgiler değerlendirilerek kayıt altına alınmıştır. Tespiti gerçekleştirilen ve kayıt altına 

alınan malzemenin diğer örneklerle karşılaştırılması amacıyla, literatür taraması 

yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar boyunca sistemli bir düzen sürdürülmüş ve her aşama 

kayıt altına alınmıştır. Her türlü yazılı ve görsel malzeme dijital ortama aktarılmıştır. 

               Öncelikle geniş çaplı literatür çalışması yapılmış olup, bu çalışma İstanbul'da 

yer alan Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 

Kütüphanesi, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Arkeolojik Çevre Değerleri 

Araştırma Merkezi ve Konya Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Selçuk 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arif Müfid Mansel Kütüphanelerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

               Çalışma konusu olan eser Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris 

Müzesi’nde bulunmaktadır. Araştırma esnasında yörede konaklanarak çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda müzede bulunan eserin gerekli ölçümleri yapılmış, 

fotoğraflama işlemi tamamlanmıştır. Elde edilen veriler dijital ortama aktarılmıştır. 

Ayrıca dijital ortama aktarılan veriler kullanılarak yine dijital ortamda mimar ve makine 

mühendisi yardımlarıyla üç boyutlu modellemeler yapılmıştır. 

               Çalışmanın neticesinde; Knidos Antik Kenti kıyılarında bulunmuş olan ‘gemi 

tipi maltız’ diğer bölgelerde bulunan ‘gemi tipi maltız’ larla karşılaştırılarak 

benzerlikleri ve farklılıkları tespit edilmiştir. Tüm bu ‘maltız’ tiplerinin Antik dönemde 

hangi amaçla kullanıldığı ve tasarlandığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir çalışma 

ardından, ilerleyen dönemde bulunacak olan ve örneğine sık rastlanmayan ‘gemi tipi 

maltız’ hakkında literatürde daha geniş bir yer açılmış ve yapılabilecek katalog 

çalışmaları için oldukça faydalı olacağına inanılmıştır . 

 

** 24.05.2017 tarih, 60364499 / 155.01 / 332 sayılı ve 28.05.2017 tarih, 73600148 – 

155.01 – 761 sayılı resmi izinler. 
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2.MALTIZ TANIMI 

Antik çağda yuvarlak kısmına tencere konularak, kazan kısmında yanan ateşten 

faydalanmak suretiyle pişirme işlemi yapılan, pişmiş toprak, kurşun ya da çeşitli 

metallerden yapılan ve “mangal-ocak” anlamına gelen objeler Arkeoloji literatüründe  

“maltız” olarak adlandırılmaktadır. Maltızların gövde üst kısmında hava sirkülasyonu 

sağlamak amacıyla baca işlevli (delik) tasarım yapılmıştır. Bu sayede küllerin bir 

kısmının da dışarıya atılması sağlanmıştır.  

Gündelik kullanım maltızlarının diğer spesifik alanı olan ‘gemi tipi maltız’larda 

ise bahsettiğimiz form değişmiş ve gemideki sallantılardan dolayı etrafa saçılması olası 

ateşten ahşap geminin yanması riskini hesaba katarak yuvarlak olan kısım nal ya da 

hilal biçimli tasarlanmış, silindirik yüksek kaideli gövde yerine sabit, doğrudan zemine 

oturan tasarım tercih edilmiştir.  

Kült işlevli kullanılan Hellenistik Dönem maltızlarda, ataş kısımlarında keçi 

başı, boğa başı, kadın maskı, papposilenos (baş silenos – Dionysos kültü ile ilgili) başı, 

çeşitli bitki motifleri ve gösterişli bezemeler görülürken; gündelik ve gemi tipi 

maltızlarda daha sade (Örn; nokta bezemeler), stilize bezemeler yer almakta olup 

bezemesiz örnekler de mevcuttur. 

Yapım tekniği ile tasarımı açısından dönemsel ve işlevsel farklılıklar gösteren bu 

maltızlar kullanım alanına göre ağır veya daha hafif üretilmesine rağmen genellikle 

portatiftirler. Gemi tipi maltızlar, deniz yolculuğu esnasındaki sarsıntı ve sallantılardan 

en az etkilenme sağlama amacıyla nispeten daha ağır yapı malzemelerinden üretilmiştir. 

 

2.1. Maltız Yapım Tekniği ve Tasarımı 

Ateşin kontrol altına alınması, hayvanların evcilleştirilmesi, yaşam kalitesinin artması 

için mimari yapıların prototiplerinin yapılmaya başlanması; kısaca yerleşik hayata geçiş 

demek, sabit kurulu günlük yaşam odalarının yanında temel ihtiyaçların karşılanacağı 

(banyo, mutfak) odaların da varlığının olacağı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 

günlük yaşam odalarında bulunan uyku platformları, kült köşeleri, farklı kullanım 

amaçlarıyla tasarlanmış nişler ya da banyo kısmında bulunan ihtiyaç giderme 

alanlarının varlığı bilinmektedir. Tıpkı bu alanlar gibi, mutfak kullanımına yönelik araç-

gereçler, bu araç-gereçlerin istifleneceği bölümler, gıdaların muhafaza edileceği 

kısımlar ve tabi ateşin kullanımına uygun yerde olan maltız (ocak-mangal) için ayrı 

işlevsel tasarım da söz konusu olmuştur. 
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Başlarda açık alanda ve oldukça sade şekilde kullanılan “maltız benzeri” 

tasarımlar, dönem ilerledikçe maltız olarak adlandırabileceğimiz şekli ile yapı (ev) 

içinde belli bir yerde fakat portatif biçimde düzenlenerek gelişim ve değişim 

göstermiştir. Bu ihtiyaç, pişirme araç-gereçleri ve platformu olmadan yemek pişirmenin 

yakıcı ateşten dolayı tehlikeli olmasından doğmuştur. İnsanoğlu bu tehlikeyi en aza 

indirgemek, ateşten en yüksek düzeyde faydalanmak amacıyla obsidyenden, pişmiş 

toprağa ve sonrasında metale kadar doğada bulunan tüm maddeleri dönem şartlarına 

göre en iyi şekilde değerlendirmiştir. Pişirme kabını doğrudan ateş üzerine koymak 

içindeki gıdaların (et, sebze, çeşitli tahıllar…) yanmasına neden olabilirdi. Bu nedenle 

ilk olarak “çok sıcak/kaynar taş” kullanımıyla pişirme işlemi yapılmıştır. Bu pişirme 

metodunun ismi İngilizce kaynaklarda “Stone-boiling” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

metod yıl içinde millerce yer değiştiren -yerleşik hayata geçmeyen- antik insanlar için 

de hafif ve taşıması kolay olduğu için oldukça kullanışlıydı5  (Resim-2). 

“Erken dönem maltızlar kase gibiydi ve ağız kenarlı oldukça derin bir havzanın 

ayağı üzerinde durmaktaydı (Resim-3). Daha sonra 90 derece keskin açılı geniş-düz 

duvarlarla çevrelenen yuvarlak görünümlü alçak havzalara dönüşmüşlerdir.”6. 

Erken dönem maltızların bahsettiğimiz formlarını destekleyici örnekleri vazo-

seramik resim sanatı vasıtasıyla net bir şekilde görülmektedir. Antik heykellerin 

renklendirilmesi konulu kırmızı figür tekniğindeki pişmiş toprak sütunlu krater 

üzerinde;  “Resim sanatı prosedürü iki sahnede gösterilir: ressam heykele renk uygular 

iken, boya ve aplikatörler hazırlanır. Hazırlanan boyalar, çıplak bir genç tarafından  bir 

maltız içinde ısıtılır. Bu işlemi, Herakles sahnenin sağından gözlemlerken Zeus ve Nike 

zanaatkarın üzerinden izler. Sahnenin geçtiği ortamda, sol iç tarafta ayarlanan sütun, 

olasılıkla tapınaktır.”7 (Resim-4). Bu anlatımlar ve görseller sayesinde “gemi tipi 

maltız” ile gündelik kullanım ve kült amaçlı kullanım maltızları bariz şekilde ayırt 

edilmektedir. 

Gündelik kullanım, maltızlar öncesi çeşitli fırın / pişirme kapakları (Resim–5) ve 

taşınabilir ocak (Resim-6) şeklinde tasarlanmış objelerden ibarettir. Ayrıca antik 

yazarların da edebi yazılarında mangal ile ilgili atıflarına oldukça sık rastlanılmaktadır. 

“ Bu, bilge ruhların yansımasıdır. 

Bizler (bunun) tüm inandırıcı hali içinde orada yaşayanlar, 

                                                           
5Montana Historical Society, Theme 3-Lesson 3D , 25. 
6 Starita 2007, 59. 
7 Neuenfeld 2013-2015, 69. 
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(Ki orası) Bu cennet yanan bir mangaldır, içinde bizlerin kömür olduğu. 

Aristophanes, Bulutlar (İ.Ö. 423) “8. 

“Ekmek pişerken, altındaki ateşin fırından dışarı çıkmaması ya da ateşin 

parlamaması için dikkatlice izlenmelidir. Küçük somunlar, bir kömür mangalının 

üstünde ya da ateşte önceden ısıtılan pişirme kapağı altında taşınabilir ocakta pişebilir 

ve sonra yığılmış kömürün altına hamur yerleştirilirdi.”9 (Resim-7). 

Sonraki maltız örnekleri zemine daha yakın, oval formda (Resim-8) daha pratik 

kullanım ve taşıma amacına yönelik şekilde tutaçlarla birlikte tasarlanmıştır. Adeta 

küçük bir fıçıyı andıran ve silindirik görünüme sahip olan bu maltızlarda (Resim-9) 

gövde üst kısmına göre tasarlanmış ızgaralar (Resim-10) ile birlikte pişirme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu ızgaralar genellikle maltız üzerine yerleştirilmek  suretiyle 

kullanılsa da zeminden yükseltilen ayak kısımları sayesinde doğrudan kömür/ateş 

üzerine konularak tek başına kullanıldıkları da bilinmektedir (Resim-11). 

Kullanım amaçlarına göre; “gündelik maltızlar” çeşitli boyutta, çeşitli 

malzemelerden yapılmış, taşınabilir şekilde, tutaçlı ya da tutaçsız ve bazen bezemelidir.  

“Kültsel maltızlar” oldukça bezemeli, genellikle silindirik formda, tutaçlı ve alçak ya da 

yüksek kaide üzerinde, portatiftir. 

 

2.2. Maltız Tipleri 

Kullanım amacına göre, başlıca 3 ana tip ( gündelik, kült amaçlı, gemi tipi) 

altında incelenen maltızlar bu kullanım alanlarına göre oldukça çeşitli boyut ve stillerde 

tasarlanmışlardır. Bugüne kadar bilinen gündelik ve kült amaçlı maltız tipi gruplarına 

bir üçüncü tip olan “gemi tipi maltız” grubu kavramı, çaışma kapsamında daha ayrıntılı 

şekilde eklenmiştir. 

2.2.1. Gündelik Tip Maltızlar 

2.2.1.1. Kısa Ayaklı 

Gündelik kullanım için tasarlanan maltızların alçak kaideli olanları genellikle 

bükük çift kulplu, silindir kaideli, kaide dip kısmı çukur, ateş yatağı çevresi nispeten 

silindirik, genellikle 3 adet tencere destek kısımlı, ön tarafında köz çıkarma tepsisi/ kül 

yatağı olduğu şekilde incelenmiştir. Bu alçak kaideli maltız tipleri (Resim-12) Bodrum 

Müzesi’ndekilerle ve  Atina ve Korinth kökenli  olanlarla paralellik göstermektedir10.  

                                                           
8Sparkes - Talcott 1977, 21. 
9Sparkes- Talcott 1977, 21. 
10 Vogeikokoff- Brogan  2000,  307. 
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2.2.1.2. Yüksek Ayaklı 

Nispeten daha yüksek ayaklı gündelik kullanım maltızları da hemen hemen aynı 

özelliklere sahip olmakla birlikte bükük veya düz kulplu, tencere destekli veya desteksiz 

kısımlı, köz çıkarma / kül tepsileri farklı yerlerde açılmış fakat yine gündelik kullanım 

pratikliği açısından taşınabilir şekilde tasarlanmıştır.  

Gündelik maltızlar, dönemine göre çok çeşitli varyasyonlarda tasarlanmış olsalar 

da özellikle ilk örnekleri ile, 3 ana tipe ayrılan Etrüsk pişirme standları kataloğunda 

bulunan erken maltız örnekleri ile genel stilizasyon açısından benzerlik göstermektedir 

(Resim-13).  

Bildiğimiz bu örneklere ek olarak Pompei kazılarında, tepidarium (antik Roma 

hamamlarında bulunan ılık kısım)odasında bulunan maltızlar bahsettiğimizgündelik 

kullanım tip maltızların özelliklerinden tamamen farklı olmakla birlikte, gündelik tip 

maltız grubu adı altında örnek teşkil etmektedir. Bu odada (-tepidarium kısmından 

bahsediliyor-) 2.1 m. uzunluğunda, 0.6 m. ve 0.1 m. genişliğinde, demir astar haricinde 

tamamen bronzdan yapılmış bir maltız bulunmuştur11. Ön iki ayağında alt kısmı aslan 

pençesi ile sonlanan iki adet kanatlı sfenks, diğer iki ayak ayakta durması için duvara 

yaslanacak biçimde daha sade şekildedir12 (Resim-14). Tabanın bronz çubuklarla örülü 

olduğu yerde mangal kömürü alımı için ponza taşlarını destekleyen tuğlalar 

döşenmiştir13 . 

2.2.2. Kült Amaçlı Maltızlar 

Antik dönemde gündelik ihtiyaca yönelik  tasarlanan maltız grubuna ek olarak, 

inanç sistemleri ile ilintili olarak kült amaçlı maltızların varlığı da söz konusudur. Kült 

amaçlı maltızlar oldukça çeşitli tasarım ve stil özelliklerine sahiptirler. Antik yazarlar 

(Homeros, Odysseia VI,52) bu maltız tiplerinden ‘eskhara’ ile ilgili bilgiler vermiştir. 

Antik Yunan kültüründe özellikle tanrıça Hestia, ‘evlerin tüten ocağını simgeleme’ 

işlevi ile ilişkilendirilmiştir. Evlerin kutsal kısmı, ocağın yahut mutfağın bulunduğu 

yere atıflanmıştır. Hestia kültü ile ilgili olan eskhara; taşınabilir bir formdur, genellikle 

sığ gövdesi olan, tek ayaklı bir ocak, mangaldır14(Tablo-2). 

2.2.2.1. Silindirik Gövdeli 

Ana işlevi ve tasarım amacı pişirme olan maltızların çeşitli kullanım 

alanlarından biri de kültsel işlevli tasarlanan oldukça bezemeli, silindirik gövdeli yahut 
                                                           
11 Dyer 1867, 165. 
12 Dyer 1867, 165. 
13 Dyer 1867, 165. 
14 Akkurnaz 2016, 55. 
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kaideli olanlardır. “Mangala ait antik çağdan günümüze ulaşan kesin bir kavram 

bilinmemektedir. Kilden imal edilmiş olan kült amaçlı mangallar başlıca üç bölümden 

oluşurlar (Resim-15) : Silindirik gövde, kazan ve tutaçlar.”15. Kült / tapınım amaçlı 

kullanılan maltızlar tıpkı ritüel amaçlı tasarlanan diğer arkeolojik buluntular gibi 

oldukça gösterişli, dikkat çekici, ait olduğu uygarlığa göre anlamlı bezemeli yapımı ile 

gündelik materyallerden bariz şekilde ayırt edilmektedir. Bu tasarım şekli akla ilk 

olarak tanrılara tapınım, törensel kutlamalar için gösteriş amacı güdüldüğünü getirse de, 

cenaze törenleri (özellikle soylu şahısların mezarları) için de kült amaçlı maltızların 

özenle tasarlandığı bilinmektedir. 

 “Antik Mısır’daki Ritüel alaylı mobilya / eşya” araştırmalarındaki birçok 

ideogram arasında stilize şekilde betimlenmiş, ayaklı maltız (Resim-16) bahsedilen bu 

sava verilebilecek en güzel örneklerden birini teşkil etmektedir. Gardiner – Alan H. 

Gardiner – , “sürüklenebilir bir hazne/kap” anlamına gelen bu terimi (Resim-17), benzer 

bir terim olan “hsmn” (Resim-18) ile birlikte “sürüklenebilir bronz maltız” olarak 

belirlemiştir16. Genellikle bu tip maltızlarda tören esnasında tütsü ya da aromatik 

baharatların yakıldığı, kabul gören en genel saptamalardandır. 

2.2.2.1.1. Silindirik Gövde Tutaç Tipleri 
Bezemelerinden, özellikle tutaçlar üzerinde bulunan tasvirlerden yola çıkılarak 

kült işlevli maltız grubunda değerlendirilen Bodrum Sualtı Müzesi’nde bulunan maltız 

tutaçlarında I.tip olarak, Hellenistik döneme tarihlenen rozet (Resim-19) betiler 

karşımıza çıkmaktadır. Rozet, ortada yer alan tomurcuk ve sekiz yapraktan 

oluşmaktadır17. Beti, yatay bant üzerinde bulunanlar plastik, diğerleri kazıma çizgi 

tekniğinde işlenen yumurta dizili bir bantla çerçevelenmiştir, taşıyıcı çıkıntının üzeri 

sadedir18.  II. Tip olarak değerlendirilen gruptaki tutaçlar üzerinde keçi ya da boğa başı 

tasvirleri görülmektedir (Resim-20). Betinin bir çerçeve ile sınırlanması devam 

etmektedir ancak çerçeve çizgiseldir dolayısı ile üzerinde herhangi bir bezeme yoktur19. 

Hellenistik döneme tarihlenmiş, bahsedilen keçi ve boğa başı tasvirlerinde anatomik 

detaylar neredeyse tamamen verilmeye çalışılmış, göz-kaş-perçem tüy gibi detaylar 

sonradan el ile işlenmiştir (Resim-21). Sadece bir örneği olan  III. tipte ise alışılagelenin 

dışında ve yine Hellenistik döneme tarihlenen  kadın başı betimlemesi karşımıza 

çıkmaktadır (Resim-22). IV. Tip adı altında incelenen grupta ise sarmaşık çelenkli 
                                                           
15 Şahin 1999-2000, 61. 
16 Falk 2015, 58. 
17 Şahin 1999-2000, 61. 
18 Şahin 1999-2000, 61. 
19 Şahin 1999-2000, 62. 
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satyrbaşı betimlemeli tutaçlara yer verilmiştir (Resim-23). Genellikle en fazla rağbet 

gören tip olmasına rağmen, Bodrum mangalları içerisinde sayı olarak azdır20. Bu grup 

(Resim-24) da yine Hellenistik döneme tarihlenmiştir. Bodrum Müzesi mangal tutaçları 

adı altında son olarak V. Tipte ise yine Hellenistik dönem satyr başlarının farklı 

şekillerde tasvirlerine rastlanmaktadır (Resim-25). Bu grupta yer alan satyr başları, 

jölelenmiş gibi dik duran saç tuvaletine sahiptir ve farklılıklar saç tuvaletinde, 

modellerde ve işçilikte de kendisini göstermektedir ancak yeterli sayıda örnek olmadığı 

için bunları alt varyantlara ayırmak gereksizdir21. 

2.2.2.2. Antropomorfik Maltızlar 
Tıpkı diğer maltız tiplerinde olduğu gibi kült işlevli maltızlarda da antik 

dönemin başlangıcından sonuna kadar neredeyse her periyotta kullanım görülmüştür. 

Öyle ki yaklaşık İ.Ö. 100- İ.S. 100 arasına tarihlenen, genellikle üzerlerinde “yaşlı ateş 

tanrısı”nın tasvir edildiği Aztek kültürüne ait maltızlar da (bu maltızlardan önce ve 

sonraki dönem maltız örneklerinin de varlığı bilinerek) bu gruba verilebilecek sınırsız 

sayıda örneklere yalnızca bir çeşit teşkil etmektedir (Resim-26). Bu seramik buluntular, 

silindirik zemin üzerine oturtulmuş antropomorfik (insan biçimli) figürlerden oluşan, 

kaidesinde tütsü brülörleri bulunan ve merkez Meksika’da genellikle “maltız/mangal” 

olarak adlandırılan parçalardır22. Aynı betimlemelerin, farklı evrelerde taştan yapılmış 

örnekleri de mevcuttur (Resim-27). 

2.2.2.3. Mezar Hediyesi Maltızlar 
Her dönem ve her uygarlık için tüm örneklerin verilmesinin oldukça zor olduğu 

kült amaçlı kullanılan maltızlara burada verilebilecek son örnek; yaklaşık İ.Ö. 2000 e 

tarihlenen ve Girit’ten çıkan bir mezarda bulunan üç ayaklı mangaldır ki bu mangal 

form ve işlevsel açıdan gündelik kullanım maltızı olsa da mezar hediyesi olarak 

kullanılmasından dolayı bu başlık altında değerlendirilmiştir (Resim-28). 

2.2.3. Gemi Tipi Maltızlar 
Su altında bulunması, hareket halindeki gemide daha güvenli bir ısı kaynağı 

olması, yapısal özellikleri ve gemi yolculuğu kullanımında uygun olması nedeni ile 

‘Gemi tipi maltız’ adlandırmasıyla literatüre geçilmesine çalışma kapsamında ön ayak 

olunan, gemiler için tasarlanan maltız tipi ise bahsedilen diğer iki tipten farklı stil 

özelliklerine sahiptir.“Gemi tipi maltızlar” sabit durma pozisyonu sağlamak amacıyla 

                                                           
20 Şahin 1999-2000, 63. 
21 Şahin 1999-2000, 64. 
22 Carballo 2007, 55. 
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nispeten daha ağır malzemelerden ve metallerden, erken örnekler alçak silindirik kaide 

üzerinde, sonraları kaidesiz sabit nal formlu, portatif şekilde tasarlanmışlardır. 

  Yapı malzemesi olarak genellikle pişmiş toprak kullanılsa da kurşun da tercih 

edilmiştir. Bu tercihin nedeni; ağır bir metal olan kurşunun gemideki olası sarsıntılarda 

ya da şiddetli fırtınalarda diğer malzemelere göre nispeten daha sabit duruşlu olmasıdır. 

Araştırma sahası, derinlik ve suda görüş açısı nedenleriyle; kara kazılarında oldukça sık 

rastlanan maltız tiplerinin aksine ‘gemi tipi maltız’ örneklerine ülkemizde ve dünya 

çapında sayılı denecek kadar az rastlanmaktadır. Aynı zamanda pişmiş topraktan 

yapılan maltızların, genel olarak form yapıları çatı kiremiti ya da büyük depolama 

kapları ile çoğu kez karıştırıldığından parçalar halinde olan maltızlar tespit edilmekte 

zorlanmaktadırlar. 

1967 yazında, Pensilvanya Üniversitesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin 

Bodrum yakınlarındaki Yassı Ada Roma batığı kazı çalışması esnasında denizden çıkan 

birçok antik maltız ile ilgili çalışma fırsatı olduğundan bahseden M. R. Leonard, konu 

ile ilgili saptama ve yayınından dolayı George F. Bass’a büyük şükranlar sunarak ilk 

gruplandırmayı yapmıştır. Bu maltızlar, 1967’den beri Bodrum (Halicarnassus) 

kıyılarında ağlarını sürükleyen Türk süngerciler tarafından keşfedilmiştir ve şu an 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir23. Koleksiyondaki on üç 

maltızdan on biri çeşitli renkte pürüzlü, kumlu pişmiş topraktan, ikisi ise kurşundan 

yapılmıştır24. Ardından 2013 yılında müzeye hibe yoluyla bir maltız daha gelmiştir. 

Bunlardan 05 katalog numaralı,11 katalog numaralı ( Resim-29), 06 katalog numaralı ( 

Resim-30), 12 kat. No lu ( Resim-31), 02 kat. No lu ( Resim-32), 07 kat. No lu ve hibe 

yoluyla gelen 13 kat. No lu olanlar gemi tipi maltız adı altında incelenmiştir. 

2004 yılı sonlarından 2013 yılına kadar geçen sürede İstanbul Üniversitesi 

tarafından yapılan kurtarma kazıları esnasında ulaşılan 36 batıktan biri olan YK 12 adlı 

batıkta bir adet gemi tipi maltız tespit edilmiştir (Kat. No.14). 

E. Galili ve B. Rosen tarafından yayınlanmış olan gemi tipi maltızlar ise İsrail 

kıyılarında Tel Ridan demirleme yerinde (bugünkü Gaza şeridi) bulunmuştur (Kat. No 

8-9-10). 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde 1 adet ve Atina agorası kazılarında 1 adet olmak 

üzere 2 adet gemi tipi maltızın da varlığı bilinmektedir (Kat. No 3-4).  

                                                           
23 Leonard 1973, 19. 
24 Leonard 1973, 19. 
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Tüm bu örneklere eklenen yakın tarihli gemi tipi maltız ise; Knidos Sualtı 

Araştırmaları’nda 2014 yılında bulunan ve form itibari ile benzer özellikleri olmakla 

birlikte diğer örneklerden ayrılan, benzerine az rastlanan deniz buluntusudur (Kat. No. 

1). 

Genel form özellikleri itibariyle; erken örneklerde alçak kaide üzerinde bulunan 

köz çıkarma tepsisi, hemen tepsinin üzerinde silindirik şekilde yükselen ateşlik kısmı, 

ateşlik kısmı tamamlayan ağız kenarında tutamaçlar ile gemilerde kullanıma uygun 

şekilde tasarlanan maltızlar oldukça kullanışlı olmuştur. İlerleyen örneklerde bu işlevsel 

kullanım tasarımı geliştirilmiş olup, kaide - ayak kısmı iptal edilerek zemine daha yakın 

at nalı – U formlu üretim görülmüştür. Yanmakta olan ateşin, ahşap gemide etrafa 

saçılmasını önlemek amacıyla yapılan kaide – ayak kısmının olmadığı örneklerde bu 

işlev; yapı malzemesinin cidarını kalınlaştırmak ya da doğrudan metal yapı malzemesi 

kullanmak suretiyle sağlanmıştır. Üretimde, diğer maltız tiplerinde olduğu gibi 

yükseklik değil, en alanında genişlik verilerek gemideki sarsıntılardan en az zarar 

görme amacı sağlanmıştır. Bu şekilde tasarlanan gemi tipi maltızlar, sefer sırasında 

ısınma ve pişirme ihtiyaçlarını işlevsel şekilde gidererek, gemi yaşantısını oldukça 

kolaylaştırmıştır. Yenikapı 12 Batığı’nda (YK 12) in – situ halde bulunan maltız 

sayesinde, kullanım alanı savları kuvvetlenmiş ve literatüre “gemi tipi maltız” ifadesi 

rahatlıkla katılabilmiştir. 
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3. KNİDOS SUALTI ARAŞTIRMALARI’NDA BULUNAN GEMİ TİPİ MALTIZ 
(KATALOG NO 1) 

3.1. Buluntu Yeri 
Knidos antik kenti günümüz Muğla ili Datça ilçesi sınırları içinde kalan dağlık 

Datça Yarımadası’nın en batı ucunda bulunmaktadır25 (Harita-1). Antikçağda Karia 

Bölgesi kentlerinden biri olan Knidos, sahip olduğu önemli stratejik konumu dolayısı ile 

deniz ticaretinde etkin rol oynamıştır ve Arkaik ve Klasik dönemlerden itibaren yoğun 

deniz trafiğine sahip olmuştur. Bu bağlamda Knidos Antik Liman Kenti’nin sualtı 

araştırmaları 2014 yılında yapılmıştır (Resim-33). Gemi tipi maltız, Knidos ticari limanı 

kuzey mendireği üzerinde 36041’1.79’’K - 27022’43.68 D koordinatlarında,15 m. 

derinlikte büyük oranda korunmuş durumda bulunmuştur (Resim-34) (Harita 2 ve 3). 

 

3.2. Envanter Bilgileri 
 Mangal yaklaşık 0.50 x 0.70 x 0.35 m. ölçülerindedir ve kekamoz tabakasıyla 

kaplanmıştır26 (Resim-35) (Kat. No 1). Yapı malzemesi pişmiş toprak olan mangalın, 

tencere konulan kısım olarak değerlendirilen hilal biçimindeki yüksek üst bölümünde 

dışa çekik ağız kısmında eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç adet tutamak (ayak) 

bulunmaktadır (Resim-36) (Kat. No 1) . Bu kısmın hemen önünde, pişirme haznesine 

bitişik şekilde, bir bölümü kırık durumda olan yayvan çanak formunda köz çıkarma 

platformu bulunmaktadır (Resim-37) (Kat. No 1) . Yükseltilmiş kaide kısmında aynı 

aksta iki adet açıklık bulunmaktadır ki bu açıklıklar kuvvetle muhtemel, maltızın yanma 

işleminin gerçekleştiği alanın doğrudan gemi ahşabına temasını engelleme amacı ile 

yapılmıştır (Resim-38) (Kat. No 1). Önyüzde köz çıkarma platformunun ağız kenarında 

ve hilal / nal formlu üst kısımda noktasal oyuk bezemeler görülmektedir. Genel itibari 

ile hemen her yüzeyinde aşınmalar görülmektedir. Restorasyon çalışmaları ile kekamoz 

tabakası temizlenmiş, kırık olan kısımlar yapıştırılmıştır. 

 

3.3. Tasarımı 
Dönemsel gelişim çerçevesinde gemi tipi maltızlarda genellikle at nalı formunda 

pişirme haznesi kullanıldığı bilinmekle birlikte bu forma çok yakın olan hilal biçimli 

örneklerin varlığı da saptanmıştır. Pişirme haznesinin, köz çıkarma platformuna bitiştiği 

yerden hafif yükselti üzerinde yerleştirilmesinin amacının; yakılan ateş ile hava 

                                                           
25 Aslan 2015, 101. 
26 Aslan 2015, 108. 
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sirkülasyonundan en yüksek düzeyde faydalanma ihtiyacına yönelik olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca yanan ateşten çıkan köz ve küllerin, köz çıkarma platformuna 

düşme mesafesi de (ahşap gemiye sıçramaması için) tasarım yapılırken hesaba alınmış 

olmalıdır. Bu kısımda görülen noktasal oyuk bezemeler stilize ve sade şekilde 

yapıldığından betiler için herhangi bir kültsel / özel anlamlandırma yapılmamış olup, 

tasarıma şıklık katma amacı ile eklendikleri düşünülmüştür. 

Köz çıkarma platformunun / tepsisinin yayvan çanak formunda olması, stabil 

olmayan deniz koşullarında maltızın devrilmemesi amacı doğrultusunda geniş ve 

yayvan alana oturtulması teknolojisiyle tasarlanması ile ilişkilendirilmiştir. Genel 

itibariyle alçak gövde yapısı, olasılıkla yine aynı amaç gözetilerek bu şekilde 

tasarlanmıştır.  

Maltızın alt kısmında bulunan açıklıklar ve hafif kaide, ısının yoğun olduğu alan 

ile gemi ahşabı arasında ısı etkileşimini engelleme düşüncesiyle ve teknolojisiyle 

verilmiştir. Tüm bu veri ve saptamalar göz önünde bulundurularak yapılan canlandırma 

(Resim-39), Knidos Sualtı Araştırmaları’nda bulunan gemi tipi maltızın gemideki olası 

yeri, kullanım şekli ve teknolojisi ile ilgili bilgi verici niteliktedir. 

 

3.4. Tarihlendirme 
Genellikle silindirik ya da benzer şekilde kara kazılarında ve sualtı 

araştırmalarında bulunan maltızlardan farklı olarak; Knidos Sualtı Araştırmaları’nda 

bulunan gemi tipi maltızın pişirme kabı konulan bölümü at nalı formunda ve bir yönü 

açıkta bırakılarak şekillendirilmiştir (Resim-40) (Kat. No 1). Alçak gövde yapısı ve 

diğer gemi tipi maltızlarına nispeten daha yayvan olan köz çıkarma tepsisi ile geniş bir 

alana oturması diğer biçimsel farklılıkları arasındadır (Resim- 41,42,43,44 ve 45) (Kat. 

No 1). Stil açısından bu şekilde üretilmesi kuvvetle muhtemel gemide kullanım için 

tasarlandığını doğrular niteliktedir (Resim 46,47 ve 48) (Kat. No 1). Benzeri Bodrum 

Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bu tip mangallar stabil olmayan deniz koşullarında 

mangalın devrilmesini engellemesinin yanında mangaldaki ateşin çevreye yayılarak 

ahşap teknede yangın tehlikesi yaratmasını da engellemek amacına hizmet etmiş 

olmalıdır27. Çok sık rastlanmayan bu tip mangalın Bodrum Sualtı Arkeoloji 

Müzesi’ndeki benzeri M.Ö. II. yüzyıl sonu – M.S. I. yüzyıl ortasına 

tarihlendirilmektedir (Bass 1972, 77 Fig. 15)28. Fakat bu maltız, Knidos Sualtı 

                                                           
27 Aslan 2015, 108. 
28 Aslan 2015, 108. 
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Araştırmaları’nda bulunan gemi tipi maltız ile benzer özellikleri bulunsa da arka 

bölümünde yer alan baca kısmı dolayısı ile Knidos’ta bulunan maltızdan biçimsel olarak 

farklılık göstermektedir. 

Tüm bu veri ve saptamalar göz önünde bulundurulduğunda, yapılan stil kritik 

değerlendirme sonucunda mangal için çok farklı tarihler ve örnekler olmadığı 

düşünülmekte ve bu gemi tipi mangal için de M.Ö. I. yüzyıl sonu – M.S. I. yüzyıl ortası 

tarihlendirilmesi önerilmektedir. 
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4. BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN 7 ADET GEMİ 
TİPİ MALTIZ 

4.1. Katalog No 2 
Deniz buluntusu olarak satın alma yoluyla müze kayıtlarına geçmiştir. Kaba, 

kumlu ama iyi fırınlanmış kilden yapılmış, birçok yanık izlerinin görüldüğü bu 

parçaların (illüstrasyonda bu maltızın da içinde bulunduğu 4-10 numaralı maltız 

grubundan bahsediyor) tarihi,  M.Ö. II. yüzyılın sonundan M.S. I. yüzyılın ortasına 

kadar olan süreçte Delos’taki büyük refah ve nüfus dönemine kadar uzanır29. 4-10 

numaralı maltızlar, parçalı materyallerin Delos kökenli olduğu ve birkaç yeni 

Hellenistik mangal türü için destekler nitelikte kanıt sağladığı dolayısı ile önemlidir30. 

Buluntu alanı net olarak bilinmemekle birlikte, eserin Delos menşeili olduğu kuvvetle 

muhtemeldir. 

Yüksekliği 22.5 cm., kaide çapı 21.5 cm. olan pişmiş toprak maltızın ön 

kısmında dikdörtgen formda bir çıkıntı (köz çıkarma platformu) bulunmaktadır. Kaide 

alçak ve yuvarlaktır. Köz çıkarma platformu üzerinde yükselen pişirme kabı koyma 

alanı oval formdadır (Resim-49) (Kat. No 2). 

Bu grup maltızlarda ateş kasesi (ısının aktif olduğu kısım), ‘U’ veya ‘at nalı’ 

formundadır. Hepsinde aynı şekilde görülmese de; bazı örnekleri baca işlevli delik 

açılmış zemine sahiptir. Ancak hemen hemen hepsinde karakteristik şekilde görülen 

pişirme kabı koyma alanında tutaçlar mevcuttur. Tüm bu stil özellikleri ve literatür 

taraması sonucunda, önceden yayınlanmış kaynaklar ile paralel olarak GeçHellenistik 

döneme tarihlenmektedir. 

 

4.2. Katalog No 5 
Deniz buluntusu olarak satın alma yoluyla müze kayıtlarına geçmiştir. Alçak 

kaide üzerinde yükselen baca kısmındaki sicim benzeri rölyef büyük oranda Delos’taki 

birkaç maltız parçası ile benzerlik gösterdiği için olasılıkla Delos menşeili olduğu 

düşünülmüştür. 

Silindir form üzerinde ön taraftı dikdörtgen (köz çıkarma tepsisi), arka tarafı 

yuvarlak formda düz kısım eklenmiştir. Dikdörtgen kısım alttan desteklidir ve kenarları 

hafif yüksektir. Yarı yuvarlak üst kısım üzerine pişirme kabı oturtulacak şekilde 

                                                           
29 Leonard 1973, 22. 
30 Leonard 1973, 22. 
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yapılmıştır. Alt kısımdaki silindirik kaideye baca işlevi görmesi için bir delik 

yapılmıştır (Resim-50) (Kat. No 5). 

Maltız, Hellenistik döneme tarihlenen benzer örneklerinde görülen forma yakın 

olmakla birlikte, dönemsel gelişim ve değişim nedeniyle benzerlerine nispeten daha 

ovalleştirilmiş şekilde yumuşak hatlarla tasarlanmıştır. Bu tasarım, yuvarlatılmaya 

başlanan hatları ile ilerleyen dönemlerdeki gemi tipi maltız tasarımının prototipini 

oluşturur niteliktedir. Stil incelemesi, literatür taraması ve müze envanter kayıtları 

yardımıyla Roma dönemine tarihlenmiştir. 

 

4.3. Katalog No 6 
Deniz buluntusu olarak müze kayıtlarına geçmiştir. Bu tip maltızlar 

(illüstrasyonda bu maltızın da içinde bulunduğu 4-10 numaralı maltız grubundan 

bahsediyor),  Hellenistik dünyanın başından itibaren, özellikle Delos, Halicarnassus, 

Naukratis, Rhodes, Knidos, Athens ve Thera’da olmak üzere bol miktarda 

bulunmuştur31. Buluntu alanı net olarak bilinmemekle birlikte menşeilerinin yüksek 

ihtimalle bahsi geçen bölgelerden olması düşünülmüştür. 

Pişmiş toprak maltızın genişliği 22.0, yüksekliği 20.5 cm. olup alt kısmında üç 

adet 5.0 cm. genişliğinde ayak bulunmaktadır. Ön kısımda 43.0 cm.  genişliğinde ve 

dikdörtgen formda köz çıkarma tepsisi bulunmaktadır. Tepsi kısmının devamında üç 

adet tutacın bulunduğu pişirme kabı koyma alanı ve hemen bu kısmında devamında 

yine üç adet tutacın bulunduğu ikinci bir pişirme kabı koyma alanı bulunmaktadır. Bu 

iki pişirme kabı koyma kısmının birbirine bağlandığı yerde sicim benzeri bezeme 

görülmektedir. Aynı bezeme maltızın üst arka kısmında tekrarlanmıştır (Resim-51) 

(Kat. No 6). 

Dönemsel gelişime uygun şekilde eklenen ayak kısımları, belirginleşen at nalı 

formu, ovalleşen hatlar, aplike edilen bezemeler ve diğer stil özellikleri dikkate alınarak 

yapılan literatür taraması sonucu kuvvetle muhtemel M.S. ? I. – III. yüzyıla 

tarihlenmiştir. 

 

4.4. Katalog No 7 
Deniz buluntusu olarak, Bodrum kıyılarında sünger avcıları tarafından denizden 

çıkarılma yoluyla müze kayıtlarına geçmiştir. 

                                                           
31 Leonard 1973, 22. 
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Yüksekliği 24.5, uzunluğu 46.0, genişliği 22.0 cm. olan metal maltızın düz bir 

kaidesi vardır. Kaide üzerinde hafif yuvarlatılmış köz çıkarma tepsisi ve devamında 

tutamakların bulunduğu pişirme kabı koyma alanı bulunmaktadır. Devam eden kısımda 

boru – su deposu sisteminde tasarlanmış yükselti bulunmaktadır (Resim-52) (Kat. No 

7). 

Metal maltız, yakın formda tasarlanmış diğer Roma dönemi gemi tipi maltız ile 

benzerlik göstermektedir. Boru – su deposu sistemine sahip olması, zemine oturan hafif 

yuvarlatılmış hatlı ( gemideki sarsıntılardan en az etkilenme amacıyla ) düz kaidesi 

dikkate alınarak yapılan literatür kıyaslaması sonucu M.S. I. – IV. yüzyıla 

tarihlenmiştir. 

 

4.5. Katalog No 11 
Deniz buluntusu olarak satın alma yoluyla müze kayıtlarına geçmiştir. 

Uzunluğu 41.5, yüksekliği 20.0, genişliği 20.0, kalınlığı 2.5 cm. olan pişmiş 

toprak maltız dikdörtgen formdadır ve kapalı uç tarafı kavislidir. İki yanda iki küçük 

kulp bulunmaktadır. Üst kısımda iki kenarı kavrayan yatay yuvarlak bir bant 

bulunmaktadır (Resim-53) (Kat. No 11). 

Doğrudan zemine oturan düz kaidesi, tamamen aldığı ‘U / at nalı’ formu, yan 

kısımlara eklenen kulpları ve orta kısımdaki bant detayı göz önünde bulundurularak 

benzerleriyle yapılan stil kritik sonucu destekleyici literatür yardımıyla M.S. V. – VII. 

yüzyıla tarihlenmiştir. 

 

4.6. Katalog No 12 
Deniz buluntusu olarak, Bodrum kıyılarında sünger avcıları tarafından denizden 

çıkarılma yoluyla müze kayıtlarına geçmiştir. 

Yüksekliği 21.0, uzunluğu 58.0, genişliği 24.0 cm. olan pişmiş toprak maltız 

pabuç biçimindedir. Düz bir kaideye sahiptir. Yanlarda dairevi formda iki adet kulp 

bulunmaktadır (Resim-54) (Kat. No 12). 

Doğrudan zemine oturan düz kaidesi, tamamen aldığı ‘U / at nalı’ formu, yan 

kısımlara eklenen kulpları ve artık dönemsel kriter olarak karakteristik olmaya başlayan 

pabuç benzeri denilebilecek formu dikkate alınarak literatür yardımıyla yapılan 

değerlendirme sonucu M.S. V. – VII. yüzyıla tarihlenmiştir. 
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4.7. Katalog No 13 
Hibe yoluyla müze kayıtlarına geçen eserin buluntu yeri belirtilmemiştir. 

Yüksekliği 21.0, uzunluğu 47.0, genişliği 18.5 cm. olan pişmiş toprak maltızın 

hamuru kiremit rengidir. Uzun dikdörtgen formlu maltızın üst kısmında; ortasında derin 

bir çatlağı bulunan yuvarlak bir bant bulunmaktadır. Yan kısımlarda iki adet küçük 

yatay kulp mevcuttur. Yüzey deniz kabukluları ve çökelti ile kaplı durumdadır (Resim-

55) (Kat. No 13). 

Doğrudan zemine oturan düz kaidesi, tamamen aldığı ‘U / at nalı’ formu, yan 

kısımlara eklenen kulpları ve artık dönemsel kriter olarak karakteristik olmaya başlayan 

pabuç benzeri denilebilecek formu dikkate alınarak literatür yardımıyla yapılan 

değerlendirme sonucu bazı formsal farklılıkları (orta kısımdaki bant) da gözetilerek 

Roma dönemine tarihlenmiştir. 
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5. ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE, ATİNA AGORASI, İSRAİL 
KIYILARI VE YENİKAPI BATIĞINDA BULUNAN DİĞER GEMİ TİPİ 
MALTIZLAR 

 

5.1. Antalya Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Gemi Tipi Maltız(Katalog No 3) 
Antalya Müzesi’nde balıkçılar tarafından Antalya kıyılarında bulunarak müzeye 

getirilen gemi tipi bir maltız bulunmaktadır. Ateşlik bölümünün üst kısmı ve kaidenin 

bir bölümü kırık durumda olan mangalın korunmuş bölümü yaklaşık 0.31 x 0.37 x 0.21 

m. ölçülerindedir. Bu gemi tipi mangalın gövdeyi destekleyen kaidesi silindirik 

mangallarda olduğu gibi yuvarlaktır. Ateşlik bölümü tam U formu değil nispeten daha 

yuvarlak (3 çeyrek daire) formundadır. Ateşliğin önünde bulunan tepsi ise köşeli enine 

uzatılmış dikdörtgen bir form göstermektedir (Resim-56) (Kat. No 3). Üzerindeki yoğun 

kalker tabakasına karşın, maltızın ateşlik ve tepsi bölümünde kullanıma bağlı 

kararmalar güçlükle de olsa görülebilmektedir (Resim-57) (Kat. No 3). Mangal pişmiş 

topraktan yapılmış olup, Geç Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. 

 

5.2. Atina Agorası’nda Bulunan Gemi Tipi Maltız (Katalog No 4) 
Atina Agorası’nda bulunan tam daire formunda, U şeklinde pişirme platformuna 

sahip, alt kısmında alçak destekleri bulunan gemi tipi maltız yapılan stil kritik 

değerlendirmeler ve literatür taraması sonucunda M.S. I. yüzyıla tarihlenmiştir (Resim-

58) (Kat. No 4). Sadece bu örneğin buluntu yeri sualtı değildir. 

 

5.3. İsrail Kıyılarında Bulunan Gemi Tipi Maltızlar (Katalog No 8-9-10) 
İsrail kıyılarındaki batıklarda yapı malzemesi kurşun olan çok sayıda eser 

bulunmakla birlikte, kurşun maltızların da diğer bölgelere nispeten fazla sayıda 

bulunduğu bilinmektedir. İsrail’in Akdeniz kıyılarında üç ila beş metre derinliklerde 13 

adet kurşun maltız bulunmuştur. Bunlardan 6 adet Carmel kıyılarında, 2 adet Atlit 

koylarında, 2 adet Gaza kıyı şeridinde, 1 adet Ashkelon kıyısında, 1 adet Yavneh-Yam 

kıyısında ve 1 adet Akko kıyısında bulunduğu literatür taraması aracılığı ile 

bilinmektedir. Gemi mutfağında kurşun maltızlar kullanılmıştır ve muhtemelen gemide 

pişirme işlemi için kullanılan tek alet bu maltızlardır (Galili - Sharvit, 1999)32 (Resim-

59). Kurşun pişirme gereçleri ve kurşun sıvı taşıma aletleri gerek duyulduğunda karada 

                                                           
32 Rosen & Galili 2007, 301. 
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da kullanılmış olmalıdır. Kurşunun yoğun kullanım alanından dolayı bazı batık kargo 

gemilerinden çeşitli formda ingotların bulunduğu bilinmektedir. 

Batıklarda saptanan bu kurşun maltızlar boyut ve tasarım (köz çıkarma 

platformu ve baca işlevli alanların beti ve görünümü gibi) açısından ufak farklılıklar 

dışında stil açısından neredeyse birebir benzemektedir (Resim-60). Tel Ridan 

demirleme yeri yakınlarında, denizin içinde bulunan 11 kg. ağırlığındaki kurşun maltız 

sahip olduğu betimlemeden dolayı diğer örneklerden ayrılmakla birlikte form açısından 

diğer örneklerle yüksek oranda uyuşmaktadır (Resim-61) (Kat. No 8).  Dikey silindirik 

baca (yaklaşık 13 cm. maksimal çapında), alt kısımda bir tanesi kalın üst kısımda ince 

bükülmüş olan ve yukarıda da aynı şekilde tekrarlanan iki adet sicim içinde 

sınırlandırılmış bir kabartma ile süslenmiştir33 (Resim-62) (Kat. No 8). Kabartmada çift 

halde aslanlar – bir erkek ve bir dişi (her zaman açıkça ayırt edilemez) – amphoraya 

doğru atlar pozisyondadırlar34 (Resim-63) (Kat. No 8). Antitetik aslan betimlemeleri, 

stilize şekilde işlenmiş asma yaprakları ile ayrılmaktadır. Bugüne kadar Akdeniz’de 

bulunanlardan oldukça farklı olan bu maltızın bacasındaki bezeme; Galili, Rosen ve 

Rahmani’nin de dediği gibi kurşun lahitler / mezar ikonografisi ile ilişkilendirilmiştir. 

Rölyef içeriği ve diğer stil özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan 

değerlendirmeler sonucu maltızın literatürde, M.S. III. yüzyıl ortası – IV. Yüzyıl arasına 

tarihlendiği bilinmektedir.  

Şimdiye kadar kurşun maltızların iki tipi tanımlanmıştır35. 

1. At nalı şeklinde pişirme kaseli, üç adet sağlam kurşundan yapılmış tutamaçlı, 

düz çıkıntılı tablalı olan kurşun maltızlar ilk grupta incelenmiştir. 11 adet 

kurşun maltız bu gruba dahil olmaktadır36 (Resim-64) (Kat. No 9). 

2. İçbükey pişirme havzalı, kenarında üç adet tutamaçlı olan kurşun maltızlar 

ise ikinci grupta incelenmiştir. 2 adet (Atlit ve Carmel kıyılarında 

bulunanlar) kurşun maltız bu gruba dahil olmaktadır37 (Resim-65) (Kat. No 

10). 

Bu kadar yoğun kullanılan kurşun maltızların, PT maltızlara nispeten bazı 

avantajları olduğu için özellikle gemilerde tercih edildikleri yadsınamaz bir gerçektir. 

Kırılmama, kolay onarılma, ağır oldukları için dengede durma, dövülebilir, kolay 

                                                           
33 Ashkenazi- Fischer- Stern- Tal 2012, 90. 
34 Ashkenazi- Fischer- Stern- Tal 2012, 90. 
35 Galili & Sharvit 1999, 168. 
36 Galili & Sharvit 1999, 168. 
37 Galili & Sharvit 1999, 168. 
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şekillendirilebilir metalden olma ve çok amaçlı kullanıma yatkın olma gibi faktörler 

kurşun maltızların bu denli tercih edilmesine verilebilecek başlıca örneklerdendir 

(Resim-66). 

 

5.4. Yenikapı 12 Batığında Bulunan Gemi Tipi Maltız (Katalog No 14) 
Yenikapı kazı alanında yükü ile birlikte keşfedilen batıklardan biri olan 

Yenikapı 12, Theodosius Limanı’nın doğusunda, - 1.30 m. kotunda, doğu – batı 

doğrultusunda gün ışığına çıkarılmıştır38.  Batıkta, sualtı buluntularında sıkça karşımıza 

çıkan kırık ve tam formda amphoraların olduğu bilinmektedir. Amphora yüküne ek 

olarak, geminin kıç tarafında kaptana ait gündelik / kişisel eşyaların bulunduğu bilgisine 

kazı raporları aracılığı ile ulaşılmıştır. Yemek pişirmek için kullanılan bir maltız ve 

kapağı, pişirme kabı, maşrapa ve testiler, cam kadeh parçaları ve bunların altında 

konulanmış iki adet amphoradan oluşan bu eşyalar, geminin demirleme limanı, kaptan 

ve yardımcısının tabiyetleri hakkında bilgi vermesi nedeniyle ayrı bir önem 

taşımaktadır39 (Resim-67).  

Bu batıkta bulunan maltız, in situ durumda bulunması nedeniyle, ‘gemi tipi 

maltız’ tanımına en uygun buluntulardan birisidir. Maltız, dönem özellikleri nedeniyle 

form açısından genel oranda farklılık göstermekle birlikte, incelenen diğer gemi tipi 

maltızlarla tasarım amacı, teknolojisi ve nispeten stil açısından benzerlik içindedir 

(Resim-68) (Kat. No 14). 

İçinde bulunan bir sikkeye göre batık, M.S. 9. yüzyıla tarihlenmekte; tekne 

ahşapları üzerinde yapılan C14 analiz sonuçları 672 – 870 tarih aralığını 

göstermektedir40 (Resim-69) (Kat. No 14).  

 

5.5.Tipoloji 

Yerleşik yaşama geçildiğinden itibaren, insanoğlunun vazgeçilmez 

unsurlarından biri olan maltızlar, süreç içinde belli bir gelişim göstermiştir.Antik çağ 

yemek pişirme kültürünün önemli bir parçası olan portatif mangalların, İ.Ö. 8. yüzyılın 

sonlarındaki örneklerden, Hellenistik Çağa ve Orta Bizans Çağı’na kadar değişik 

formlarda üretildiği görülmektedir41.Ancak bu formlar genellikle silindirik ya da üç 

ayaklı  (Lasana) gövde yapısına sahip mangallardır. Antik Çağda yaygın olarak 

                                                           
38 Özsait – Kocabaş 2013, 49. 
39 Özsait – Kocabaş 2013, 49. 
40 Özsait – Kocabaş 2013, 49. 
41 Doksanaltı – Aslan 2017, (baskıda). 
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kullanılan bu tip mangalların uygun olmayan deniz koşullarında seferde olan ve ahşap 

kullanılarak inşa edilen antik çağ gemileri için kullanıma uygun olmadığı açıktır. Antik 

çağ gemilerinde de tıpkı günlük hayatta olduğu gibi yemek pişirildiği bilinmektedir. 

Ancak yemek pişirmek için yakılması gereken ateşin, son derece kontrollü olması 

gerekmektedir. Çünkü söz konusu gemilerin tamamının yapı malzemesi ahşaptı ve 

kontrolsüz bir ateş felaketle sonuçlanabilirdi. Tüm bu sorunlar antik çağ gemilerinde 

ısınmak ve yemek pişirmek amacı için kullanılmak üzere portatif, kolay kullanılan, 

fırtınalı denizde devrilmeyecek ve çevreye ateş saçmayacak bir mangalın 

tasarlanmasına neden olmuştur.  Benzerlerinde olduğu gibi bu tip mangallar genellikle 

alçak bir gövde yapısına sahiptir ve ateşlik, tutaç, tepsi ( köz çıkarma platformu)  ve 

bazı örneklerde bulunan ayak’tan oluşmaktadır. 

Gemi tipi mangal olarak adlandırılan bu tip mangallardan şimdiye kadar bilinen 

sadece 32 adet örnek bulunduğu bilinmektedir. Atina Agorası kara kazılarında 1 adet, 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde korunan ve Bodrum çevresindeki değişik 

bölgelerde sualtında bulunmuş olan 8 adet, Günümüz İsrail kıyılarında yapılan sualtı 

araştırmalarında 20 adet ve İstanbul Yeni Kapı Kazılarında 1 adet bulunmuştur.  Son 

olarak Knidos Sualtı Araştırmaları’nda 1 ve Antalya Müzesinde 1 adet bulunmuştur. 

Yayınlanmış, dönemsel gelişim tespiti için form veren örnekler değerlendirilmiştir. Son 

bulunan örneklerin, mevcut örnekler ile stilleri kritize edilmiştir.  

Hellenistik Çağda silindirik gövdeli yüksek kaideli mangalların yanında yine 

yüksek kaideli U formlu ateşliği ve tepsisi bulunan mangal örnekleri de bulunmaktadır. 

Gemilerde kullanılmak üzere Geç Hellenistik Çağda bu iki mangal tipinin karışımı 

alınarak alçak mangallar üretilmiştir. Bugüne kadar bulunan alçak gövdeli gemi tipi 

maltız örneklerinin en erken tarihli olanı Hellenistik Çağa aittir. Bunlar Bodrum Sualtı 

Arkeoloji Müzesi’nde ve Antalya Müzesi’ndeki mangallardır. İlk örneklerinde alçak 

yuvarlak bir ayak üzerinde yarım daireye yakın formda ateşlik bölümü ve önünde 

dörtgen formlu köz çıkarma tepsisi bulunmaktadır. Bu serinin devamında ise erken 

Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen Knidos örneği bulunmaktadır. Burada 

ayak artık kaybolmuş alçak bir kaideye dönüşmüştür. Ateşlik bölümü ise tam at nalı 

formu alırken tepsi kısmı ovalleşmeye başlamıştır.  Tepsi formu bakımından Knidos 

örneği ile yakın benzerlikler gösteren Atina Agora mangalı serinin devamında yer 

almaktadır. Atina Agora örneği ise alçak silindirik üç ayak üzerinde durmaktadır. 

Ateşliği at nalı biçimindedir ve tepsisi tam yuvarlak formdadır . M.S. 1- 3. yüzyıllar 

arasına tarihlendirilen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi mangal örneğinde ayak 
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kullanımı devam etmekle birlikte ikinci bir ateşlik eklenerek gövde formunun daralarak 

uzadığı da görülmektedir. Bu form devam eden süreçte görülen ince uzun ve ateşlik ile 

tepsinin birleştiği Geç Roma – Bizans Çağı mangalları geçişini temsil etmektedir. Sualtı 

araştırmalarında bulunan ve Roma çağına tarihlendirilen diğer örneklerin birçoğu 

kurşun kullanılarak imal edilmiştir. Bu çalışmada değerlendirilen, Orta Roma 

İmparatorluk dönemine tarihlendirilen Bodrum ve Ashkelon mangalları kurşundan imal 

edilmiştir. Bu örneklerde kaide ya da ayak kullanımı tamamen ortadan kalkmıştır. 

Ateşlik ile tepsi bölümleri birleşmiştir. Buna bağlı olarak gövde ilk örneklere göre yeni 

bir gövde formuna kavuşmuştur. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Orta Bizans 

Çağına tarihlendirilen örnekler ve İstanbul Yeni Kapı kazılarında YK12 batığında in-

situ halde bulunan İ.S. 9-10 yüzyıllara tarihlendirilen gemi tipi mangallar yine pişmiş 

topraktan yapılmışlardır. Bizans Çağına tarihlendirilen bu gemi tipi mangallar daha 

masiftir. Herhangi bir kaide bulunmaksızın doğrudan zemine oturmaktadır. Ateşlik 

bölümü ile tepsisi yine birleşiktir ve gövde U ya da ovoid formundadır. Bazı 

örneklerinde tepsi yuvarlak biterken bazılarında köşeli bitmektedir. Ateşlik bölümünde 

ataç ortadan kalkmış ve bazı örneklerde yanlara iki yatay kulp eklenmiştir. Yine bazı 

örneklerde ateşlik tepsi bölümüne doğru uzun tutularak iki ya da daha fazla tencere 

konulabilecek bir form üretilmiştir. İstanbul Yeni Kapı kazılarında YK12 batığında 

bulunan örnekte ise gövde form olarak büyük oranda korunmuştur. Ancak ateşlik 

bölümünün üzerinde yer alan ve tencere konulan kısım üç tam yuvarlak delik haline 

gelmiştir. Kullanılmayan ocak deliklerini kapatmak için tencere kapağı gibi kulplu 

yuvarlak kapaklarda kazı sırasında bulunmuş ve İ.S. 7. yüzyıl sonrasında gemi tipi 

mangalların ateşlik tasarımının son halini aldığı görülmektedir. Bu bilgiler 

doğrultusunda, antik dönem gemi tipi maltız gelişimi, oluşturulan tablo sayesinde daha 

net açıklanmıştır ( Tablo-1). 
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6. KATALOG 

 

KAT. NO. 1 

RESİM NO 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 

MÜZE Marmaris Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

2015 / 1136 (A) 

CİNSİ PT 

TASVİRİ At nalı / hilal şeklinde yüksek pişirme 

haznesi ve haznenin dışa çekik ağız 

kısmında eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç 

adet tutamaç bulunmaktadır.Ayaklar 

trapeziodal formdadır ve birbiri arasında 

boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk, ateşlik 

bölümündeki sıcaklığın zemine 

ulaşmaması içindir.Pişirme haznesine 

bitişik, yayvan çanak formunda köz 

çıkarma tepsisi bulunmaktadır. 

Yükseltilmiş kaide kısmında aynı aksta yer 

alan iki adet açıklık bulunmaktadır. Ön 

yüz ve ağız kenarında noktasal oyuk 

bezemeler görülmektedir. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.22 m. 

Uzunluk: 0.45 m. 

Genişlik: 0.41 m. 

Tepsi Uzunluk: 0.50 m. 

Tepsi Genişlik: 0.30 m.  

Ayak Yükseklik: 0.05 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Kırmızı renkte, sert pişmiş kalker ve kum 

katkılı kilden (Reddish gritty terracotta) 

yapılmış olan mangalın üzerinde yer yer 

korunmuş olan Mussini 365 W- Lasur-

Oxid-Rot renkte astar bulunmaktadır. Kil 



 

 

25 

özellikleri, Knidos üretimli amphoralar ile 

büyük benzerlik göstermektedir. 

BULUNTU 

DURUMU 

Kekamoz tabakasıyla kaplanmıştır. 

Ayaklar ile köz çıkarma tepsisi kırık ve 

noksandır. Tüm yüzeyde aşınmalar 

mevcuttur. Kaide ve tepsi kısmındaki kırık 

kısımlar restorasyon çalışmaları ile 

yapıştırılmıştır. Kekamoz temizliği 

çalışması ardından, eserin yüzeyinde pul 

pul kalıntılar ve oyuklar kalmıştır. 

BULUNTU YERİ  Knidos Ticari Limanı kuzey mendireği 

yakınında 15 m. derinlikte bulunmuştur. 

TARİHLENDİRME M.Ö. I. yüzyıl sonu – M.S. I. yüzyıl ortası 

tarihlendirmesi önerilmektedir. 

LİTERATÜR Aslan, E., (2015), 2014 Yılı Knidos Sualtı 

Araştırmaları’nda Elde Edilen İlk 

Bulguların Değerlendirilmesi, 

Mediterranean Journal of 

Humanities, V/I, 101,108. 

Doksanaltı, E. M., & Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The Roman 

Imperial Period, 30th Congress of 

Rei Cretariae Romanae Fautores – 

Lisbon, (Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., & Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' Brazier 

found in Knidos underwater research 

and 'Ship-Type' Braziers of the 

Roman Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 
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KAT. NO. 2 

 

RESİM NO 32, 49. 

 

 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

1837 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Ön kısmında dikdörtgen formda köz 

çıkarma platformu bulunmaktadır. Kaide 

alçak ve yuvarlaktır. Ateş haznesi hilal / at 

nalı formundadır. Pişirme haznesi 

uçlarında iki adet tutamaç bulunmaktadır. 

 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.23 m. 

Uzunluk: - 

Genişlik: - 

Kaide çapı: 0.22 m. 

 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Sert pişmiş kalker ve kum katkılı kilden 

yapılmıştır. Üzerinde astar kalıntıları 

mevcuttur. 

 

BULUNTU 

DURUMU 

Hilal formunda pişirme haznesinin yarısı 

kırık durumda olup, müze restorasyon 

çalışmaları sırasında tamamlanmıştır. 

BULUNTU YERİ  Deniz buluntusudur. Satın alınma 

yöntemiyle müzeye gelmiştir. 
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TARİHLENDİRME Geç Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. 

LİTERATÜR Leonard, M. R., (Jan 1973), Braziers In 

The Bodrum Museum, American 

Journal of Archaeology, Vol. 77, 

No. 1, 19,22. 

Bodum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Müzelik 

Eserler Defteri, 64. 
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KAT. NO. 3 

RESİM NO 56, 57 

MÜZE Antalya Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

- 

CİNSİ PT 

 

TASVİRİ Ateşlik bölümünün üst kısmı ve kaidenin 

bir bölümü kırık durumdadır. Gövdeyi 

destekleyen kaidesi silindirik mangallarda 

olduğu gibi yuvarlaktır. Ateşlik bölümü 

nispeten daha yuvarlak (3 çeyrek daire) 

formundadır. Dikdörtgen formda tepsi 

bulunmaktadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.21 m. 

Uzunluk: 0.37 m.  

Genişlik: 0.31 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Mikalı hamurdan yapılmıştır. Kalın bir 

kireçtaşı tabakası mevcuttur. 

BULUNTU 

DURUMU 

Ateş haznesinin üst kısmı ve tabanın bir 

bölümü kırıktır. Ateş haznesi ve tepsi 

kısımlarında siyah ( kuvvetle muhtemel is) 

lekeler mevcuttur. 

BULUNTU YERİ  Antalya kıyılarında bir balıkçı tarafından 

bulunup, müzeye teslim edilmiştir. 

TARİHLENDİRME Geç Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. 

 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M., & Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 
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‘Ship Type’ Braziers of The Roman 

Imperial Period, 30th Congress of 

Rei Cretariae Romanae Fautores – 

Lisbon, (Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., & Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' Brazier 

found in Knidos underwater research 

and 'Ship-Type' Braziers of the 

Roman Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 
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KAT. NO. 4 

RESİM NO 58 

MÜZE - 

MÜZE 

ENVANTER NO 

- 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Alçak silindirik üç ayak 

üzerinde durmaktadır. Ateşliği 

at nalı biçimindedir. Tepsisi 

tam yuvarlaktır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.21 m. 

Uzunluk: 0.37 m.  

Genişlik: 0.31 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

- 

BULUNTU 

DURUMU 

- 

 

BULUNTU YERİ  Atina agorası 

TARİHLENDİRME Geç Hellenistik – Roma  

Dönemi, M.S. I. yüzyıla 

tarihlenmektedir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., 

(2016), A ‘Ship Type’ 

Brazier Found in Knidos 

Underwater Research 

and ‘Ship Type’ Braziers 

of The Roman Imperial 

Period, 30th Congress of 

Rei Cretariae Romanae 
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Fautores – Lisbon, 

(Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., & Aslan, E., 

(2017), Comparison of a 

'Ship-Type' Brazier 

found in Knidos 

underwater research and 

'Ship-Type' Braziers of 

the Roman Imperial 

Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 

Robinson, H. S., (1959), 

Pottery of The Roman 

Period: The athenaian 

Agora, Vol. V, Princeton. 
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KAT. NO. 5 

 

RESİM NO 50 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

2658 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Yuvarlak yayvan kaidesi üzerinde 

silindirik formdadır. Dikdörtgen köz 

çıkarma tepsisi, arka tarafı yuvarlak 

formda düz kısım vardır. Alt kısımdaki 

silindirik kaideye baca işlevi görmesi için 

bir delik yapılmıştır. Dikdörtgen kısım 

alttan desteklidir. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.20 m. 

Uzunluk: - 

Genişlik: 0.29 m. 

Kaide Çapı: 0.27 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

- 

BULUNTU 

DURUMU 

Tepsi kenarları ile ateşlik üst kısımları 

kırık ve noksandır. 

BULUNTU YERİ  Deniz buluntusudur. Satın alınma yoluyla 

müzeye gelmiştir. 

TARİHLENDİRME Roma Dönemine tarihlenmektedir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M.,- Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The 

Roman Imperial Period, 30th 

Congress of Rei Cretariae 

Romanae Fautores – Lisbon, 
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(Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., -Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' 

Brazier found in Knidos 

underwater research and 'Ship-

Type' Braziers of the Roman 

Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 
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KAT. NO. 6 

 

RESİM NO 30, 51 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

1170 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Dikdörtgen formda köz çıkarma tepsisi 

vardır.Tepsi kısmının devamında üç 

adet tutacın bulunduğu pişirme kabı 

koyma alanı bulunmaktadır. Bu 

kısmında devamında yine üç adet 

tutacın bulunduğu ikinci bir pişirme 

kabı koyma alanı bulunmaktadır. İkinci 

ateşliğin eklenmesiyle, gövde formunun 

daralarak uzadığı görülmektedir. İki 

pişirme kabı koyma kısmının birbirine 

bağlandığı yerde sicim benzeri bezeme 

görülmektedir. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.21 m. 

Uzunluk: - 

Genişlik: 0.22 m. 

Ayak Genişlik: 0.05 m. 

Tepsi Genişlik: 0.43 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Kırmızı renkte, sert pişmiş kalker ve 

kum katkılı kilden yapılmıştır. Astar 

kalıntıları mevcuttur. 

BULUNTU 

DURUMU 

Tepsi kenarlarında kırıklar mevcuttur. 

Alt ateş haznesi kısmında sol taraftaki 

tutamaç kırık olup, müze restorasyon 

çalışmaları sırasında onarılmıştır. 

BULUNTU YERİ  - 

TARİHLENDİRME Geç Roma – Bizans Dönemi geçiş 
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süreci, M.S. I. – III. yüzyıllar arasına 

tarihlendirilmektedir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M.,- Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The 

Roman Imperial Period, 30th 

Congress of Rei Cretariae 

Romanae Fautores – Lisbon, 

(Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' 

Brazier found in Knidos 

underwater research and 'Ship-

Type' Braziers of the Roman 

Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 
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KAT. NO. 7 

RESİM NO 52 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

138 

CİNSİ METAL 

TASVİRİ Düz bir kaidesi vardır. Kaide üzerinde 

hafif yuvarlatılmış köz çıkarma tepsisi 

ve devamında tutamakların bulunduğu 

pişirme kabı koyma alanı 

bulunmaktadır. Devam eden kısımda 

boru – su deposu sisteminde tasarlanmış 

yükselti bulunmaktadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.25 m. 

Uzunluk: 0.46 m.  

Genişlik: 0.22 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Tamamı işlem görmüş metaldendir. 

BULUNTU 

DURUMU 

- 

BULUNTU YERİ  Sünger avcıları tarafından denizden 

çıkarılmıştır. 

TARİHLENDİRME M.S. I. – IV. yüzyıla tarihlenmiştir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The 

Roman Imperial Period, 30th 

Congress of Rei Cretariae 

Romanae Fautores – Lisbon, 

(Powerpoint). 
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Doksanaltı, E. M., -Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' 

Brazier found in Knidos 

underwater research and 'Ship-

Type' Braziers of the Roman 

Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 
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KAT. NO. 8 

 

RESİM NO 61, 62, 63 

MÜZE - 

MÜZE 

ENVANTER NO 

- 

CİNSİ KURŞUN 

TASVİRİ Alt kısımda bir tanesi kalın üst kısımda 

ince bükülmüş olan ve yukarıda da aynı 

şekilde tekrarlanan iki adet sicim içinde 

sınırlandırılmış bir kabartma ile 

süslenmiştir. Pabuç formdadır. Boru – 

su deposu sisteminde tasarıma sahiptir. 

Kaide ya da ayak kullanımı tamamen 

ortadan kalkmıştır. Ateşlik ile tepsi 

bölümleri birleşmiştir. Buna bağlı 

olarak gövde ilk örneklere göre yeni bir 

gövde formuna kavuşmuştur.  

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: - 

Uzunluk: - 

Genişlik: - 

Baca Çapı: 0.13 m. 

Ağırlık: 11 kg. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Tamamı işlem görmüş kurşundandır. 

BULUNTU 

DURUMU 

- 

BULUNTU YERİ  İrsail – Ashkelon kıyısı sualtı 

araştırmalarında bulunmuştur. 

TARİHLENDİRME M.S. II. ve III. yüzyıl ortası – IV. 

Yüzyıl arasına tarihlenmiştir. 

LİTERATÜR Ashkenazi, Fischer, Stern, Tal, (2012), 
Techonology of  an Ancient Ship 
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Brazier, SKYLLIS, Heft 1, 85. 
 
Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2016), 

A ‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The 

Roman Imperial Period, 30th 

Congress of Rei Cretariae 

Romanae Fautores – Lisbon, 

(Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' 

Brazier found in Knidos 

underwater research and 'Ship-

Type' Braziers of the Roman 

Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 
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KAT. NO. 9 

RESİM NO 64 

MÜZE - 

MÜZE 

ENVANTER NO 

- 

CİNSİ KURŞUN 

TASVİRİ At nalı şeklinde pişirme kaseli, üç adet 

sağlam kurşundan yapılmış tutamaçlı, 

düz çıkıntılı tablalı olan, İsrail’deki 

kurşun maltızlar kategorisindeki 11 

adet kurşun maltız örneği bu gruba ( 

literatürde ‘birinci grup’) dahil 

olmaktadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: - 

Uzunluk: - 

Genişlik: - 

*Birebir ölçüleri yayınlanmamış olup, 

ölçüler, benzer diğer örneklerle yüksek 

oranda uyuşmaktadır. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Tamamı kurşundan yapılmıştır. 

BULUNTU 

DURUMU 

- 

BULUNTU YERİ  İsrail Kıyıları Sualtı Araştırmaları’nda 

bulunmuştur. 

TARİHLENDİRME Orta Roma İmparatorluk Dönemine  

tarihlenmektedir. 

 

LİTERATÜR Galili, E., - Sharvit, J., (1999), Ship 

Fittings and Devices Used by 

Ancient Mariners: Finds From 

Underwater Surveys Off The 



 

 

41 

Israeli Coast, TROPIS V, Athens, 

168, 180, 181. 

Rosen, B., - Galili, E., (2007), Lead 

Use on Roman Ships and its 

Environmental Effects, 

TheInternational Journal of 

Nautical Archaeology 36.2,  

Israel, 301, 304. 
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KAT. NO. 10 

RESİM NO 65 

MÜZE - 

MÜZE 

ENVANTER NO 

- 

CİNSİ KURŞUN 

TASVİRİ İçbükey pişirme havzalı, kenarında üç 

adet tutamaçlı olan, İsrail’deki 2 adet 

kurşun maltız örneği bu gruba ( 

literatürde ‘ikinci grup’ ) dahil 

olmaktadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: - 

Uzunluk: - 

Genişlik: - 

*Birebir ölçüleri yayınlanmamış olup, 

ölçüler, benzer diğer örneklerle yüksek 

oranda uyuşmaktadır. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Tamamı kurşundan yapılmıştır. 

BULUNTU 

DURUMU 

- 

BULUNTU YERİ  İsrail Kıyıları Sualtı Araştırmaları’nda 

bulunmuştur. 

TARİHLENDİRME Orta Roma İmparatorluk Dönemine  

tarihlenmektedir. 

LİTERATÜR Galili, E., - Sharvit, J., (1999), Ship 

Fittings and Devices Used by 

Ancient Mariners: Finds From 

Underwater Surveys Off The 

Israeli Coast, TROPIS V, Athens, 

168, 180, 181. 

Rosen, B.,- Galili, E., (2007), Lead Use 
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on Roman Ships and its 

Environmental Effects, 

TheInternational Journal of 

Nautical Archaeology 36.2,  

Israel, 301, 304. 
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KAT. NO. 11 

RESİM NO 29, 53 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

1888 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Dikdörtgen formdadır ve kapalı uç 

tarafı kavislidir. İki yanda iki küçük 

kulp bulunmaktadır. Üst kısımda iki 

kenarı kavrayan yatay yuvarlak bir bant 

bulunmaktadır. Kaide / ayak kısmı 

bulunmayıp, doğrudan zemine 

oturmaktadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.20 m. 

Uzunluk: 0.42 m.  

Genişlik: 0.20 m. 

Kalınlık: 0.03 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Açık renkte, mikalı kilden yapılmıştır. 

BULUNTU 

DURUMU 

Sağ kulp alt kısmı kırık ve noksan olup, 

müze restorasyon çalışmaları sırasında 

onarılmıştır. 

BULUNTU YERİ  Sünger avcıları tarafından denizden 

çıkarılmıştır. 

TARİHLENDİRME M.S. V. – VII. yüzyıla tarihlenmiştir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2016), 

A ‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The 

Roman Imperial Period, 30th 

Congress of Rei Cretariae 

Romanae Fautores – Lisbon, 
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(Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., -Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' 

Brazier found in Knidos 

underwater research and 'Ship-

Type' Braziers of the Roman 

Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 

Leonard, M. R., (Jan 1973), Braziers In 

The Bodrum Museum, American 

Journal of Archaeology, Vol. 77, 

No. 1, 19,22. 
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KAT. NO. 12 

RESİM NO 31, 54 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

136 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Uç kısımlar tamamen ovalleştirilmiştir.. 

Doğrudan zemine oturan düz bir 

kaideye sahiptir. Yanlarda dairevi 

formda iki adet kulp bulunmaktadır. U  

formdadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.21 m. 

Uzunluk: 0.58 m.  

Genişlik: 0.24 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

- 

BULUNTU 

DURUMU 

Kulp ve diğer kenarlar aşınma belirtileri 

dışında eser, tam haldedir. 

BULUNTU YERİ  Deniz buluntusu olarak müzeye teslim 

edilmiştir. 

TARİHLENDİRME M.S. V. – VII. yüzyıla tarihlenmiştir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M.,- Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The 

Roman Imperial Period, 30th 

Congress of Rei Cretariae 

Romanae Fautores – Lisbon, 

(Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' 

Brazier found in Knidos 
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underwater research and 'Ship-

Type' Braziers of the Roman 

Imperial Period, RCRF -31, 

(Baskıda). 

Leonard, M. R., (Jan 1973), Braziers In 

The Bodrum Museum, American 

Journal of Archaeology, Vol. 77, 

No. 1, 19,22. 
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KAT. NO. 13 

RESİM NO 55 

MÜZE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 

MÜZE 

ENVANTER NO 

2013/ 1/ 3 (A) 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Üst kısmında; ortasında derin bir çatlağı 

bulunan yuvarlak bir bant 

bulunmaktadır. Yan kısımlarda iki adet 

küçük yatay kulp mevcuttur. Doğrudan 

zemine oturan düz kaidesi ile ‘U ı’ 

formdadır. 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: 0.21 m. 

Uzunluk: 0.47 m.  

Genişlik: 0.19 m. 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Hamuru kiremit rengidir. 

BULUNTU 

DURUMU 

Yüzeyi deniz kabukluları ve çökelti ile 

kaplıdır. 

BULUNTU YERİ  Hibe yoluyla müzeye teslim edilmiştir. 

TARİHLENDİRME Roma Dönemine tarihlenmektedir. 

LİTERATÜR Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 

Müzelik Eserler Defteri, (18 

Kasım 2014). 

Leonard, M. R., (Jan 1973), Braziers In 

The Bodrum Museum, American 

Journal of Archaeology, Vol. 77 
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KAT. NO. 14 

RESİM NO 68, 69 

MÜZE - 

MÜZE 

ENVANTER NO 

- 

CİNSİ PT 

TASVİRİ Yuvarlatılmış dikdörtgen formdadır. 

Geniş köz çıkarma tepsisine sahiptir. 

Pişirme kabı koyma platformu yarım daire 

formundadır. Ateşlik bölümünün üzerinde 

yer alan ve tencere konulan kısım üç tam 

yuvarlak delik haline gelmiştir 

ÖLÇÜLERİ Yükseklik: - 

Uzunluk: - 

Genişlik: - 

YAPI 

MALZEMESİ 

ÖZELLİKLERİ 

Hamur kiremit rengindedir. 

BULUNTU 

DURUMU 

Kenarlarda hafif aşınmalar dışında tam 

haldedir. 

BULUNTU YERİ  Yenikapı 12 (YK 12) batığında in-situ 

durumda bulunmuştur. 

TARİHLENDİRME İçinde bulunan bir sikkeye göre batığın 

M.S. IX. yüzyıla tarihlenmesi ve  tekne 

ahşapları üzerinde yapılan C14 analiz 

sonuçlarının 672 – 870 tarih aralığını 

göstermesi nedeniyle bu periyoda 

tarihlenmiştir. 

LİTERATÜR Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2016), A 

‘Ship Type’ Brazier Found in 

Knidos Underwater Research and 

‘Ship Type’ Braziers of The Roman 

Imperial Period, 30th Congress of 
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Rei Cretariae Romanae Fautores – 

Lisbon, (Powerpoint). 

Doksanaltı, E. M., - Aslan, E., (2017), 

Comparison of a 'Ship-Type' Brazier 

found in Knidos underwater 

research and 'Ship-Type' Braziers of 

the Roman Imperial Period, RCRF -

31, (Baskıda). 

Ertuğrul, E., (28 Ekim 2016), İstanbul’un 

Geçmişi: Yenikapı Kazıları’ndan 

Neler 

Öğrendik?,http://arkeofili.com/istan

bulun-gecmisi-yenikapi-

kazilarindan-neler-ogrendik/ , 

Erişim Tarihi: 19.06.2017 Saat: 

22.47. 

Özsait – Kocabaş, I., (2013), Yenikapı 12 

Teknesinin Yüzyıllar Süren 

Yolculuğu, Saklı Limandan 

Hikayeler – Yenikapı’nın Batıkları, 

İstanbul, 49, 50. 
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7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Prototipleri çok geniş buluntu yeri ve kültüre sahip, oldukça kapsamlı dönemsel 

periyotlarda görülen ‘ maltız ’ buluntulardan, ‘ gemi tipi maltız ‘ grubu özel başlık 

altında incelenmiştir. Gruplandırma yapılırken mevcut literatür yardımıyla stil kritik 

açısından değerlendirilen gemi tipi maltızlar, kendi içinde ayrıca gruplara ayrılarak 

dönemsel gelişim açısından incelenmiştir. 

Atina agorasında bulunan maltız örneği dışında, incelenen tüm maltızların 

sualtında bulunduğu bilinmektedir. Fakat bu maltızların, antikçağda gemiler için 

tasarlanmış olup olmadığı halen daha tartışmalıdır. Yenikapı kazılarında, YK12 

batığında in-situ durumda bulunan maltız, bu tartışmalara açıklık getirecek niteliktedir. 

Sualtında bulunan diğer gemi tipi maltızlar da kuvvetle muhtemel; aynı amaçla, hemen 

hemen aynı teknikte tasarlanmış olmalıdırlar. Ancak bunlar, Yenikapı örneğinde olduğu 

gibi in-situ durumda değil, batık çevresi ya da açıklarda bulunmuştur. Ki bu durum; 

‘gemideki işlevlerini kaybettikten sonra atılmış olabileceği düşünülen maltızlar’ olarak 

düşünülebilir. 

Gemi tipi maltızların, diğer tip maltızlardan farklı olarak tasarlanmasının nedeni; 

stabil olmayan deniz koşullarında mangalın devrilerek, içindeki ateşin ahşap gemide 

çevreye yayılmak suretiyle yangın tehlikesi arz etmesini önlemektir.Hellenistik Çağ’dan 

Bizans Çağı’na kadar kullanımı görülen gemi tipi maltızların, stil kritik 

değerlendirmesinde gövdelerinin birbirinden çok farklı olamadığı görülmektedir. 

Knidos Sualtı Araştırmaları’nda ve Antalya Müzesi’nde bulunan gemi tipi 

maltızlar, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde bulunanlar ile stil kritik açıdan 

değerlendirilmiş olup, tarihlendirme hususunda bu nokta baz alınmıştır. Antalya 

Müzesi’ndeki gemi tipi maltız için İ.Ö. 2. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl ortası, Knidos 

Sualtı Araştırmaları’nda bulunan gemi tipi maltız için ise İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. 

yüzyıl başları tarihlemesi önerilmektedir. Stil açısından bu iki örnekten de ayrılan Atina 

agorasında bulunan gemi tipi maltız ise form özellikleri dikkate alınarak Roma 

Dönemi’ne tarihlenmiştir. Kurşundan yapılmış gemi tipi maltızların ise tamamı Roma 

Dönemi’ne tarihlenmiştir. 
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RESİMLER  

 
Resim 1.  Tanrılaştırılmış Savaşçı Betimli Maltız, 
(http://pastexhibitions.guggenheim.org/aztecs/highlights_7.html), (Silberman, 2012: 46, 
Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 
Resim 2. Küçük çapraz ateş döşemesi ve ısıtma taşları (Montana Historical Society, 

Theme 3-Lesson 3D: 26) 

http://pastexhibitions.guggenheim.org/aztecs/highlights_7.html
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Resim 3. Caeretan silindir, mühürlü maltız (Coen 1991, pl. XXIII:b) (Starita, Aug 2007: 

60- Fig. 5)  

 

 

 

 
Resim 4. Sanatçının Herakles heykelini boyamasını eskiz gösteren, kırmızı figürlü 

pişmiş toprak sütunlu krater. İ.Ö. yaklaşık 360 – 350, (Neuenfeld, 2013-2015: 69- Fig. 

2). 
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Resim 5. Pişirme Kapağı (Ocak) (Sparkes, Talcott, 1977: 21- Fig. 36) 

 
Resim 6. Taşınabilir Ocak (Sparkes, Talcott, 1977: 21- Fig. 37) 

 

 
Resim 7. Pişirme işlemi yapan figürin, M.Ö. 5. yüzyıl, Berlin (Sparkes, Talcott, 1977: 

21- Fig. 38) 
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Resim 8. Oval formlu, tutaçlı maltız (Sparkes, Talcott, 1977: 23- Fig. 42) 

 

 
Resim 9. Silindirik formlu ve tutaçlı maltızlar (Sparkes, Talcott, 1977: 24- Fig. 44) 

 

 
Resim 10. Izgaralar (Sparkes, Talcott, 1977: 25- Fig. 45) 
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Resim 11. Berlin’den ızgara üzerinde pişirme işlemi yapan figürin (Sparkes, Talcott, 

1977: 25- Fig. 46) 
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Resim 12. Alçak kaideli maltız (Vogeikokoff- Brogan, 2000: 309, Fig. 13) 
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Resim 13. Temel pişirme standları I- III ( Scheffer, 2014: 176, Fig. 1) 

 

 

 

 
Resim 14. Tepidariumdaki maltız (Dyer, 1867: 165) 
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Resim 15. Silindirik gövde, kazan ve tutaçlar- Kalymnos, (Şahin, 1999-2000: 80, Res. 

1) 

 

 

 
Resim 16. Sürüklenebilen maltız – cenaze töreni- ideogram, (Falk, 2015: 58, Fig. 5) 

 

 



 

 

60 

  

 
 

Resim 17. Cenaze töreni rölyeflerinde bahsedilen terim,  (Falk, 2015: 58, Dipnot. 

135’te geçen şekli ile) 

 

 
Resim 18. Benzer şekilde değerlendirilen diğer terim, (Falk, 2015: 58, Dipnot. 135’te 

geçen şekli ile) 

 

 

 
Resim 19. Rozet betili mangal tutacı, (Şahin, 1999-2000: 81, Res. 2) 
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Resim 20. Boğa başı betili mangal tutaçları, (Şahin, 1999-2000: 81, Res. 4 ve 5) 

 

 

 

 
Resim 21. Keçi başı betili mangal tutacı, (Şahin, 1999-2000: 81, Res. 3) 
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Resim 22. Kadın başı betimlemeli mangal tutacı, (Şahin, 1999-2000: 82, Res. 8) 

 

 

 

 

 
Resim 23. Satyr başlı tutaç, (Şahin, 1999-2000: 83, Res. 9) 
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Resim 24. Papposilenus (yukarıda) ve satyr başlı tutaçlar, (Şahin, 1999-2000: 83-84, 

Res. 10,11,12) 
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Resim 25. Dik saçlı satyr betili tutaçlar, (Şahin, 1999-2000: 85 ve 87, Res. 

16,17,18,19,26,27) 
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Resim 26. Yaşlı tanrı betimli - antropomorfik kültsel maltızlar, (Carballo, 2007: 58, Fig. 

6) 
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Resim 27. Teotihuacano’dan yaşlı tanrı betimlemeli taş maltızlar, (Carballo, 2007: 59, 

Fig. 7) 

 



 

 

67 

 
Resim 28. Gravür. Üç ayaklı mangalın da bulunduğu mezarda Geç Minos II yemek 

pişirme araçları, Zafer Papoura, Girit, İ.Ö. y. 2000 (Sir Walter Evans, Palace od Minos, 

II, Şek. 398). (Bober- Çev. Tansel, 2014: 130, Res. 52) 

 

 

 

 
Resim 29. Kat. No 11,Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Leonard 1973, 21, Fig. 17). 
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Resim 30. Kat. No 6, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Leonard 1973, 21, Fig. 10). 

 

 

 
Resim 31. Kat. No 12, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Leonard 1973, 21, Fig. 14). 

 

 
Resim 32. Kat. No 2, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Fotoğraf : Tuğçe ERTABAK). 
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Resim 33.  Knidos sualtı çalışma alanları, (Aslan 2015, 103). 
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Resim 34. Knidos ticari liman mendirek buluntu alanı, (Kaynak: Prof. Dr. Ertekin M. 

DOKSANALTI & Doç. Dr. Erdoğan ASLAN) 
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Resim 35. Kat. No 1, Mangalın sualtında görünümü, (Aslan 2015, 110 – Fig. 11). 

 

 

 

 

 
Resim 36. Kat. No 1, Mangal üst kısım 3 adet tutamak (ayak), (Marmaris Müzesi 

Arşivi) 
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Resim 37. Kat. No 1, Maltız köz çıkarma tepsisi, (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi) 
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Resim 38. Kat. No 1, Maltız alt kısım, (Knidos Kazı ve Araştırmaları Arşivi) 
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Resim 39. Canlandırma (Tasarım : Tuğçe ERTABAK) 
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Resim 40. Kat. No 1, Gemi Tipi Maltızın üç boyutlu modellemesi 

 

 
Resim 41. Kat. No1, Ön görünüş 
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Resim 42. Kat. No 1 ,Üst görünüş 

 

 

 

 
Resim 43. Kat. No 1, Alt görünüş 
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Resim 44. Kat. No 1, Arka görünüş 

 

 

 

 
Resim 45. Kat. No 1,Yan görünüş 
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Resim 46. Kat. No 1 , Kesit No : 1 

 

 
Resim 47. Kat. No 1, Kesit No : 2 
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Resim 48. Kat. No 1 , Kesit No : 3 
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Resim 49. Kat. No 2, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Fotoğraf : Tuğçe ERTABAK) 
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Resim 50. Kat. No 5,(Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Arşivi) 

 
Resim 51. Kat. No 6, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Fotoğraf : Tuğçe ERTABAK). 
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Resim 52. Kat. No 7, (Leonard 1973, 21, Fig. 11 ve 12). 
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Resim 53. Kat. No 11, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Fotoğraf : Tuğçe 

ERTABAK). 
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Resim 54. Kat. No 12, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Fotoğraf : Tuğçe 

ERTABAK). 

 

 
Resim 55. Kat. No 13, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, (Bodrum Sualtı Arkeoloji 

Müzesi Arşivi) 
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Resim 56. Kat. No 3, (Antalya Arkeoloji Müzesi Arşivi). 
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Resim 57. Kat. No 3, (Doksanaltı - Aslan, 2016, Pptx.,10) 

 
Resim 58. Kat. No 4, (Doksanaltı - Aslan, 2016, Pptx.,10) 
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Resim 59. Bir Roma gemisinde bulunan kurşun eserlerin şematik dağılımı içinde 

kurşun maltızın yeri (E. Galili) (Rosen - Galili 2007, 301 , Fig. 2.7) 

 

 
Resim 60. Kurşun maltızlar (Rosen - Galili 2007, 304 , Fig. 6.A) 
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Resim 61. Kat. No 8, Tel Ridan yakınlarında denizde bulunan, (Ashkenazi- Fischer- 

Stern- Tal 2012, 86, Fig. 1. (a, b, c, d) ) 

 

 
Resim 62. Kat. No 8, Sicimler arasında kalan rölyef detayı (Ashkenazi- Fischer- Stern- 

Tal 2012, 90, Fig. 3 ) 
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Resim 63. Kat. No 8, Antitetik aslan betimlemeleri (Ashkenazi- Fischer- Stern- Tal 

2012, 90, Fig. 4 (a, b) ) 

 

 
Resim 64. Kat. No 9 (solda), Birinci grup kurşun maltızlar (Galili - Sharvit 1999, 180, 

Fig. 3 ve 4) 
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Resim 65. Kat. No 10, İkinci grup kurşun maltız (Galili - Sharvit 1999, 180, Fig. 6) 

 

 
Resim 66. Kurşun mangalda termo – dinamik sistem ve su dolaşımı (Galili - Sharvit 

1999, 181, Fig. 8) 
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Resim 67. Batığın in situ durumu (Özsait – Kocabaş 2013, 49, Res. 1) 

 

 
 

Resim 68. Kat. No lu 14, maltızın in situ durumu ( İ.Ü. Yenikapı Batıkları Projesi 

Arşivi) 
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Resim 69. YK12 Foto-mozaik gösterimi(http://yenikapibatiklari.com/shipwrecks/yk12-

tam-olcekli-replikasi?lang=enErişim : 16.09.2017, Saat : 01.53) 
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TABLOLAR 

 

Tablo 1. Knidos Sualtı Araştırmaları’nda Bulunan Gemi Tipi Maltız ve Antik Dönem 

Gemi Tipi Maltız Gelişimi (Doksanaltı - Aslan, 2016, Pptx.,10 ) 
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Tablo 2. Eskhara, kült işlevli maltız ve çizimi (Akkurnaz  2016, 240, Lev. 10, Fig. 44 
ve 2) 
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	Yüksekliği 21.0, uzunluğu 58.0, genişliği 24.0 cm. olan pişmiş toprak maltız pabuç biçimindedir. Düz bir kaideye sahiptir. Yanlarda dairevi formda iki adet kulp bulunmaktadır (Resim-54) (Kat. No 12).
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	Doğrudan zemine oturan düz kaidesi, tamamen aldığı ‘U / at nalı’ formu, yan kısımlara eklenen kulpları ve artık dönemsel kriter olarak karakteristik olmaya başlayan pabuç benzeri denilebilecek formu dikkate alınarak literatür yardımıyla yapılan değerl...
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