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Önsöz: 

Çoğunluğu Bolu ve çevresinden elde edilen buluntulardan oluşan 

Bolu Müzesi Bizans dönemi eserlerini inceleme ve değerlendirme 

imkanı bulduğum tez çalışmamda mümkün oldukça bilimsel etik 

kurallarına özen göstermeye çalıştım. 

Çalışmanın tamamı müze içerisinde geçtiğinden gerek fotoğraf 

çekimleri ve gerekse çizim çalışmaları bir mekan içerisinde toplandı. Bu 

açıdan rahat bir çalışma ortamı bulduğuma inanıyorum. Bolu Müzesi 

Müdürlüğü’nün bu konudaki katkılarından ve yardımlarından ötürü 

teşekkür ederim. Vitrin çalışmaları ve bahçe teşhirindeki eserlerle ilgili 

bilgilendirilme noktasında müze arkeologlarına ayrıca teşekkür ederim. 

Tezimin hazırlık safhasında ve öncesinde beni doğrulara 

yönlendiren; dört sene gibi uzun bir süre çalışma fırsatı bulduğum 

danışmanım Sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Osman KUNDURACI’ ya 

öncelikle teşekkür ederim. Lisans ve Yüksek Lisans dönemleri içerisinde 

desteklerini esirgemeyen başta hocalarım Prof. Dr. Ahmet Adil 

TIRPAN’a, Yrd. Doç. Dr. M. Ertekin Doksanaltı’ ya, Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet TEKOCAK’a, Araştırma Görevlisi Deniz PASTUTMAZ’a ve 

arkadaşım Arkeolog Gündüz ÜNLÜ’ye tek tek teşekkür ederim.  

  Sonunu getiremediğimiz her şey gibi, bitimine ancak virgül 

koyabildiğim çalışmamın beni asla tatmin etmediğini belirtmek isterim. 

Ama yinede noktanın başlangıcı olabileceği kanısı beni rahatlatıyor. 

Umarım ileride, daha verimli ve özverili bilimsel çalışmalara kafa yorma 

fırsatını bulurum. 

Saygı ve sevgilerimle… 

 

                                                                                   Şener Barış 

                                                                               4 Temmuz 2011 
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Giriş: 

Tez konusu “Bolu Müzesi Bizans Dönemi Eserleri” olması nedeniyle 

müzenin hem salon teşhirinde hem de bahçe teşhirindeki eserler 

incelenmiştir. İçeride, “Bizans Vitrininde” bulunan ve küçük buluntular 

diye adlandırabileceğimiz elli eserin yanı sıra bahçe teşhirinde yer alan 

vaftiz teknesi ve lahitlerde tez konusu içerisinde yer almaktadır.  

Vitrin içerisinde bulunan eserler pişmiş toprak ve maden eserler 

olmak üzere öncelikle iki gruba ayrılır. Kandiller, kandil askıları, 

mühürler, anahtar yüzükler, buhurdanlar, haç kaideleri, ikonalar, 

keramoplaslar ve kantar olmak üzere vitrin içerisindeki eserler çeşitlilik 

gösterir.  Bahçede ise lahitler ve vaftiz teknesi yer almaktadır.  

Eserlerin uygun ortam oluşturularak fotoğraf çekimleri yapılmak 

suretiyle  çalışmalara başlanmıştır. Daha sonra müze envanter bilgileri 

dışında tekrar, eserlerin ölçüleri alınmış ve buna göre çizim çalışmaları 

yapılmıştır. Müze envanter bilgilerinden yararlanılarak katalog listesi 

oluşturulmuş; liste oluşturulurken eserlerin türleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Katalogda ayrıntılı tanım kısmında eserlerin görünen 

özellikleri yorumlanarak başka benzer türdeki eserlerle stil kritikleri 

yapılmıştır. Bu şekilde eser hakkında değerlendirme yapılmış ve bir 

sonuca erişilebilmiştir.  

Böylece eserlerle ilgili bir veri ortamı oluşturulabilmiştir. Bizans 

Dönemi içerisinde yer alan (M.S. 395-1453) Müze envanterindeki eserler 

hakkında yararlanabilecek bir kaynak oluşturma amacı güden tez 

çalışmamın, zaman içerisinde daha da genişletilebilecek özelliğe sahip 

olması, eserlerin yetkin özelliklere sahip olması ve çeşitlilik 

göstermesine bağlanmalıdır.  

Çalışmada sözü geçen eser incelemelerinin başkaca çalışmalara 

dayanak olabilmesi başlıca amaç olarak göz önünde bulundurulmuş; 

inceleme tekniği seçilirken buna özen gösterilmiştir.  

 



III 

 

Kısaltmalar: 

 

B.-Boy 

Bkz.-Bakınız 

C.-Cidar 

Cm.-santimetre 

Ç.-Çap 

Env.-Envanter 

Gen.-Genişlik 

M.- Metre 

Res.-Resim 

Uz.-Uzunluk 

V.b.-Ve benzeri 

V.s.- Vesaire 

Y.- Yükseklik
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  1. BÖLGENİN TARİHİ CORAFYASI 

     

   1.1.Coğrafi Konum 

     Bithynia bölgesi günümüzde İstanbul ilinin tüm Anadolu yakasını; 

Kocaeli, Adapazarı, Bolu illerinin tümünü; Zonguldak ilinin batı yarısını; 

Bilecik ve Bursa illerinin daha çok kuzey kesimlerini kapsıyordu (Sevin, 

2001: 29). 

Bithynia doğuda Paphlagonia, güneyde Phrygia ve Galatia, batıda ise 

Mysia bölgeleriyle komşudur; kuzeyini Pontos Euksinos’un (Karadeniz) 

kapladığı bölgeyi, batıda –kuzeyden güneye doğru- Bosphoros Thrakios 

(İstanbul Boğazı), Propontis (Marmara denizi) ve Rhyndakos (Adırnaz, 

Orhaneli çayı) ile Olympos (Uludağ), doğuda ise Billaios (Filyos) çayı 

sınırlar (Sevin, 2001: 31). 

Türkiye yüzölçümünün % 1,05'lik bölümünü kaplayan Bolu ili, 

8.294 km² (829.400 ha.) yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi''nin Bati 

Karadeniz bölümünde yer alır. Doğu-Bati uzunluğu yaklaşık 186 km.dir. 

Bolu'nun, Dörtdivan, Mengen, Mudurnu, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, 

Seben, Yeniçağa ve Merkez ile birlikte 9 İlçesi bulunmaktadır. Bolu İl 

Merkezine göre; Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede doğuda, Mengen 

kuzeydoğuda, Göynük ve Mudurnu güneybatıda, Seben ve Kıbrısçık ise 

güneyde yer almaktadır. Bolu'nun, batısında Düzce ve Sakarya, 

güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda 

Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük yer alır 

(devletonlıne, 2010). 

 

   1.2. Bölge Tarihi 

Bithynion sözcüğü, Helen dilinde, “Bithynos (yani Bthyn, Bithynia 

halkından olan kişi) yeri” anlamına gelir. Claudiopolis de, “Claudius 

kenti” demektir. Sözü edilmek istenen, Roma imparatoru l. Claudius’tur. 

İçinde Polis (Kent) adları, kısaltılarak, yalnız o bölümüyle, Polis diye 
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söylenirdi; bu sözcük ortaçağda, yeni Helen dilinde, Poli’ye dönüştü. 

Bugün kullandığımız Bolu adı, bu Poli sözcüğünden bozmadır. 

Hayrabolu, İnebolu, Tirebolu, Niğbolu vb. adlardaki –bolu bölümü de 

büyük çoğunlukla, aynı polis/poli sözcüğünden gelir. Bolu yöresinde ilk 

kentin Bithynion olduğu bilinmekte ise de, bu kentin, şimdi Bolu 

müzesinin bulunduğu tepe üstü alanda mı yer aldığı kesinlikle 

saptanabilmiş değildir. Söz konusu Hisar Tepe, bugünkü Bolu’nun eski 

bölümünün en yüksek yerinde, kuzey yanındadır (Umar, 1987: 36-37).  

Büyük coğrafyacı Strabon, Bithyinium’dan bahsederken, yerini 

Filyos’un ağzındaki “Tium” şehrinin altında göstermekte ve yanında 

kaplıcaların bulunduğunu yazmaktadır. Roma’nın imparatorluk devrinde 

Bithynium, Claudiapolis adını almış, daha sonrada “Bolu” olmuştur 

(Umar, 1960: 25).   

Nikomedia’dan Paphllagonia ve Pontos bölgelerine doğru önemli bir 

karayolu uzanıyordu ki, bu yol üzerinde iki önemli kent kuruludur: 

Bithynion (Bolu), Kretia (Gökçesu). Bunlardan ilki Roma imparatorluğu 

döneminde Claudiopolis adıyla Hisartepe höyüğü üzerinde yer alıyordu. 

Hadrianus (117-138) burada görüp beğendiği ve fakat sonralar Nil 

ırmağında boğulan genç gözde delikanlı Antinoos’un adına, Korinth 

düzeninde bir tapınak yaptırmıştı. Hıristiyanlık dnmeinde Honorias 

yöresinin metropolisi durumundaydı (Sevin, 2001: 39). 

Bölgenin en önemli karayolunu oluşturan, Khalkedon, nikomedia, ve 

Nikaia üzerinden Ankyra’ya doğru uzanan güzergah üzerinde, önce 

Chogeae (Selimiye?), Thateso (Dikenli Geçit) adlı iki küçük istasyon 

aşıldıktan sonra, Hristiyanlık döneminde birer piskoposluk merkezi olan 

Tataouion (Gölpazarı ?) ile Dablis’e (Doris, Kayabaşı ?), oradan da 

imparator Flavius Claudius Iovianus’un (363-364) Suriye’den dönerken 

öldüğü yer olan Dastana’ya (Karahisar ?)  (Amm. Marc. XXVI 8, 5) 

varılıyordu. Trans Monte (Bağlıca) ve Milia Gordioukome (Sarılar) ise 

Augustus (İÖ. 27- İS. 14) döneminde kent durumuna getirilmiş ve eşkıya 
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reisi Kleon tarafından Iuliopolis diye adlandırılmıştı. (Plin., NH. V40, 

143). Burası daha sonra Galatia Prima’ya bağlı bir piskoposluk 

durumuna girmişti. Bu önemli yolun biraz kuzeyinde, özellikle VI. 

yüzyılda gelişip I. Iustinianus (527-565) tarafından Nova Iustiniana 

adıyla bir kent durumuna sokulan ve aynı zamanda bir Piskoposluk 

merkezi olan Modrene (Mudurnu) yer alır (Sevin, 2001: 39). 

Bolu'nun ilk sakinleri Hititlerdir. M.Ö. 1211 senelerinde bütün Hitit 

toprakları gibi Bolu da Frigyalıların eline geçti. Frigyalıları yenen 

Lidyalılar Bolu'ya sahip oldular. Persler M.Ö. 6. asırda (546 senesinde) 

Lidyalıları yenince kısa bir müddet bölgeye hakim oldular. 200 sene 

Misia ve Paflagonia isimleri altında genel valilerle idare ettiler. M.Ö. 

336'da Makedonya Kralı Büyük İskender, Persleri yenerek Anadolu'nun 

birçok yeri gibi Bolu'yu da ele geçirdi. Büyük İskender'in ölümü üzerine 

Makedonya Krallığı yıkılınca, Yunanca konuşan, fakat Yunanlılıkla 

ilgisi olmayan bazı milletler, Anadolu'nun bazı bölgelerine hakim 

oldular. Bolu'da da Bitinya Krallığı kuruldu (MÖ. 279–74). Bitinya, 

Küçük Asya'nın kuzeybatısında, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Phrygia, Galatia, batısında Propontis, doğusunda Paphlagonia ve 

Galatia'yla sınırlanmış, bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, 

Yalova, Bolu, Kastamonu, Bursa ve Zonguldak illerinin bulunduğu 

coğrafi alanın, antik çağ ve sonrasındaki adı olup MÖ 2.000 yılın 

ortalarında Trakya’dan göç eden Bittni adlı kavim tarafından işgal 

edilmiş ve MÖ 2. yüzyılda bir krallığa dönüşmüşse de M.Ö 74 yılında 

Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. M.Ö.1. yy’ da Pers 

asıllı fakat Yunanca konuşan Pontus Devleti saldırınca, Bitinya'nın son 

kralı Üçüncü Nikomedes Romalıları yardıma çağırdı. Pontus Krallığı 

yenildi. Bitinya Kralı Üçüncü Nikomedes ölünce vasiyeti icabı Bolu 

bölgesi Roma İmparatorluğuna katıldı.  

395 Büyük Theodosius’un Roma’nın uçsuz bucaksız topraklarını iki 

oğlu, Arcadius ve Honorius arasında taksim etti tarihtir. Bunlardan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Phrygia&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galatia
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Propontis&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paflagonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galatia
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sakarya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilecik
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCzce
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kastamonu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zonguldak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trakya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
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sonuncusu batıda hüküm sürdüğü sırada Arcadius, doğunun egemenliğini 

ele alıyordu. Karadeniz’in doğu, batı ve güney kıyılarına sahip olan 

imparatorluk, Avrupa’da Balkan yarım adası, Yunanistan ve takımadaları 

üzerinde uzanıyordu. Dolayısıyla Bolu’da bu coğrafya içerisindeydi 

(Bailly, 1978: 20-21).  
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2. BOLU MÜZESİ 

    Bolu ve çevresine ait eserlerin korunması ve sergilenmesini 

sağlamak üzere, 1975 yılında Bolu'da Müze Memurluğu kurulmuştur. 

Bir süre eski Güzel Sanatlar Galerisi binası içinde faaliyet gösteren Müze 

Memurluğu; 1976 yılında Bolu Kültür Sitesi'ne taşınmıştır. Bolu Müzesi, 

1977 yılında müze müdürlüğü'ne dönüştürülmüş olup; teşhir-tanzim 

çalışmaları tamamlanarak 14.11.1981 tarihinde ziyarete açılmıştır. Kültür 

Merkezi binasının giriş katında yer alan müze; arkeoloji ve etnografya 

salonları olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Müzede 01.01.1998 

tarihi itibarı ile 2631 adet arkeolojik, 1590 adet etnografik ve 10345 adet 

de sikke olmak üzere, toplam 14566 adet eser bulunmaktadır 

(kultur.gov.tr, 2011). 

  

     2.1. Etnografya Salonu  

     Bu salonda, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısına ait olan; Türk 

milletinin yakın geçmişte kullandığı her türlü etnografik malzeme; konu 

birliği oluşturan vitrinlerde yöresel özellikleri de göz önünde 

bulundurularak teşhir edilmektedir. Sergilenen bu eserler arasında; çeşitli 

takı ve aksesuarlardan oluşan ziynet eşyaları, çay, kahve, tütün gibi 

maddelerin hazırlanması ve içilmesinde kullanılan malzemeler, kesici-

delici ve ateşli silahlar, düz-düğümlü ve işlemeli bez dokumalar, 

Mudurnu yöresi oya örnekleri, anahtar çeşitlerinden oluşan bir 

koleksiyon, Kıbrısçık-Seben-Mudurnu yöresi giyim-kuşam eşyaları, 

geleneksel ziraat aletleri ile dinî eserler bölümünde toplanan el yazması 

kitap, rahle, şamdan, gülabdan ve çeşitli hatlardan oluşan levhalar 

bulunmaktadır. Ayrıca, geleneksel bir Bolu evi odasını eşyaları ile 

birlikte sergileyen vitrin ile Bolu yöresinde kına gecesi; Merkeşler Köyü 

davul-zurna ekibi eşliğinde ördek oyunu sahnelerinin mahalli kıyafetler 

giydirilmiş mankenler üzerinde canlandırıldığı kompozisyonlar; 

Etnografya salonunun en dikkat çekici bölümleridir. 
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      2.2. Arkeoloji Salonu 

      Bu salonda insanoğlunun yerleşik hayat düzenine geçtiği Neolitik 

(Cilalı Taş) Dönemden Bizans Dönemi sonuna kadarki zamana ait taş, 

maden, pişmiş toprak, cam gibi maddelerden yapılmış eserler kronolojik 

olarak sergilenmektedir. Ağırlıklı olarak Roma Dönemi eserlerinin 

sergilendiği bu salonda Bolu yöresinden yalnızca Değirmenözü Köyü I. 

binyıl buluntuları ile, Roma ve Bizans Dönemi eserleri yer almaktadır. 

Neolitik, Eski Tunç, Urartu, Frig, Lidya, Klasik ve Helenistik Döneme 

ait az sayıda eser diğer müzelerden devredilmiş ya da satın alma yoluyla 

müzeye kazandırılmış olan eserlerdir. Dönemlere göre bu salonda 

sergilenen eserler: Neolitik Dönem (M.Ö. 8000-5500): Müzede bu 

döneme ait serpantin ve sileks türü maddelerden yapılmış el baltası, ezgi 

dilgi taşı ve ok uçları sergilenmektedir. Tunç Çağı (M.Ö. 3000-1200): Üç 

evreden oluşan bu çağdan, Eski ve Orta Tunç dönemlerine (M.Ö. 3000-

2000) ait gaga ağızlı testi, ağırşak, idol, tezgâh ağırlığı, kolye, saç 

iğneleri, rhyton ve meyvelik gibi eserler ile Geç Tunç Döneminden 

(M.Ö. 2000-1200) bronz kâse ve baltalar yer almaktadır. M.Ö. I. binyıl 

Eserleri: Bolu Değirmenözü Köyü buluntusu olan kapaklı çömlek ve 

demir kılıçlar; Urartu (M.Ö. 900-600) Eserleri: Bronz bilezik ve pişmiş 

toprak çanak-çömlekler; Frig (M.Ö. 750-547) Eserleri: Pişmiş toprak 

boyalı kaplar, fibula, bız, dikici ve kazıyıcı bronz eserler; Lydia (M.Ö. 

700-547) Eserleri: Lekythos, Lydion vb. pişmiş toprak eserler, Klasik 

Dönem (M.Ö. 475-330) Eserleri: Kâse, amphoriskos vb. pişmiş toprak 

eserler, Helenistik Dönem (M.S. 330-30) Eserleri: Kabartmalı kâseler, 

terracota figürinler ve mezar steli; Roma Dönemi (M.Ö. 30-M.S. 395): 

Bu dönem eserleri; heykeltraşlık, pişmiş toprak, cam ve madenî eserler 

olmak üzere 4 grupta teşhir edilmektedir. Heykeltıraşlık Örnekleri: Bu 

grupta heykel, heykelcik, figürlü adak stelleri, sunaklar, torso ve ostothek 

gibi eserler yer almaktadır. Bu eserler arasında Herakles heykeli, kadın 
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başı, Hermes büstü ile Sağlık Tanrısı Asklepios, kızı Hygieia ve 

yardımcısı Telesphoros heykelcikleri dikkat çekmektedir. Pişmiş Toprak 

Eserler: Bu grupta amphora, figürin, kandil, tabak, bardak, kâse, mask, 

koku kabı, aplik, testi ve testicik çeşitlerinden oluşan çoğu mezar 

hediyesi olan eserler sergilenmektedir. Bu eserler arasında Yığılca 

Hacılar Köyü ve Bolu merkez Çaygökpınar Köyü buluntuları dikkat 

çekmektedir. Madenî Eserler: Bu grupta altın ve bronzdan yapılmış 

diadem, çelenk, yüzük, küpe, heykelcik, kandil, fibula, ayna, strigilis gibi 

eserlerin yanında; seylan taşından yapılmış kolyeler de yer almaktadır. 

Bu eserler içinde Zeus, Apollon ve Hermes heykelcikleri ile figürlü 

yüzük taşları ilgi çekmektedir.  

       

   

  

   2.3. Cam Eserler  

      Genellikle üfleme tekniğiyle yapılmış gözyaşı şişeleri, emzikli 

kaplar, bardak, şişe, bilezik, kadeh ve kâse türü eserlerden oluşmaktadır. 

Ayrıca salon teşhiri içerisinde fildişi, kemik ve madenden yapılmış tıp ve 

kozmetik aletlerinden oluşan bir bölüm yer almaktadır. Bizans Dönemi 

(M.S. 395-1453): Bu döneme ait vaftiz teknesi, kandil, ikona ve 

haçlardan oluşan çok az sayıda eser bulunmaktadır.  

   

    2.4. Sikke Bölümü 

      Arkeoloji salonunda altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan 

zengin bir sikke koleksiyonu mevcuttur. Üç ayrı bölüm hâlinde teşhir 

edilen bu eserlerin ilk grubunda Grek şehir sikkeleri ve kral sikkeleri 

sergilenmektedir. İkinci grupta Roma ve Bizans imparatorlarına ait 

sikkeler kronolojik olarak bulunmaktadır. İslâmî sikkeler bölümünde ise 

Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı Dönemine ait sikke ve 

defineler ayrı gruplar hâlinde sergilenmektedir. Sikke bölümünün en 
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dikkat çekici eserleri; Grek şehir sikkeleri ve Osmanlı Dönemi 

defineleridir.  

       

      2.5. Bahçe Teşhiri 

      Kültür Sitesi bahçesinde sütun, sütun başlığı, friz, arşitrav 

bloklarından oluşan mimari parçalar ile boyutlu eserler gruplar hâlinde 

teşhir edilmektedir.  
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KATALOG NO:1  

RESİM NO:1 

ÇİZİM NO:1 

ESERİN ADI: Şamdan 

ENVANTER NO: 59 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-26.3 cm., (Tutamak- 7.8, 

Kaide-3.5, Şişkinlikler-5.3); Ağız gen.-6.00 

cm.  

MALZEMESİ: .Maden (Bronz) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Mudurnu Kaymakamlığından devir.  

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

     Yere doğru yayvan bir kaide üzerinde durmakta. Daha sonra bilezik 

ve dış bükey kısım (oval altıgen) bilezik ve onun üzerinde nokta 

motifleri bulunan altıgen ile yine bilezik ve altıgen sırası takip eder. 

     Ağız kısmının genişliği gövde kısmının genişliği kadardır. Kaide de 

ise tam zıt bir şekilde daralma ve buna mukabil bir uyumsuzluk göze 

çarpmakta. Ağız ve kaide kısmına yakın bölümlerde görülen yumurtamsı 

şişkinlikler birbirinin aynısıdır. Ortadaki altıgen bölüm bir nevi tutamak 

vazifesi görmekte; içbükey kısımlarla şamdanın merkezini 

oluşturmaktadır. Her bir bölümü birbirine bağlayan bilezikler görülür.  

     Eser gayet iyi durumdadır.   
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KATALOG NO: 2  

RESİM NO: 2, 3 

ÇİZİM NO: 2 

ESERİN ADI: Fanus parçası 

ENVANTER NO: 62 

ÖLÇÜLERİ: Y-7.00 cm.(Kaide y.-2.00 

cm.); Gen-15.00 cm. (İç gen.-12.5 cm., 

Kaide gen.-2.00, Dudak gen.-1.2 cm.); Derinlik-5.5 cm. 

MALZEMESİ: Bronz (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Devir 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

    Basit şekilde işlenmiş. Yuvarlak (yarım küre) görünüşlüdür. Bronzdan 

yapılmıştır. Gövde kısmında üç sıra halinde delikler açılmıştır. En alt 

sıradakiler anahtar deliği şeklindedir.  

Üst tarafta görünen dar, dairemsi kısım muhtemelen kaide vazifesi 

görmektedir. Geniş tarafta görünen dudak kısmı, üstte ya kapak vazifesi 

gören başka bir bölüm ya da aynı ebatta küreyi tamamlayacak başka bir 

kısım bulunduğunu göstermektedir. Veya tek başına basit bir  meyve 

tabağı yada kevgir vazifesi gören mutfak gereci de olabilir. Kaide 

içerisinde büyükçe bir deliğin bulunması, başka kısımlar eklenerek 

buhurdan olarak da kullanılabilme olasılığını arttırır. Eserin diğer 

parçalarının eksik olması, tam anlamıyla kesin bir şey söylemeye engel 

olmaktadır. 

     Yer-yer görünen deformasyonlar, kaide diye tabir ettiğimiz 

bölümdeki kırık ilk bakışta göze çarpar. Dudak kısmında da kırılmalar 

görülür. 
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KATALOG NO: 3  

RESİM NO: 4, 5, 6 

ÇİZİM NO: 3 

ESERİN ADI: Keramoplas (Mozaik Baskısı) 

ENVANTER NO:122 

ÖLÇÜLERİ: Y.-8.00 cm.(Alt y.-4.5 cm., Üst y.-

3.5 cm.); Alt gen.-2.5 cm., Üst gen.-6.00 cm.; Alt 

Delik çap. 1.2 cm.  

MALZEMESİ: Pişmiş toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Satın alma. Bolu-Merkeşler Köyü Haşim 

Özdemir’den 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Kurşuni hamurlu, el yapımıdır. Kaba bir işçiliği vardır. Yonca 

ağızlıdır. Dört yapraktaki delikler daha kalınca bir şekille birleşirler. 

Yonca kısımlı bölüm ve gerisindeki tutamak kısmı boştur ve gerisinde 

elin iyice kavrayabilmesi için bilezik şeklinde bir çıkıntı bulunur. Duvar 

süsleme amaçlı, baskı yapılan bölümün boş olmasının dışında tutamak 

kısmının da içinin boş olması düşündürücüdür.  

Duvar süsleme aparatı diye tanımlayabileceğimiz bu eser, 

kendisine şekil verilmeden önce olasılıkla çark işlemiyle huni biçimine 

getirilir ve yumuşaklığını yitirmeden elle orantılı şekiller verilir. Bu 

şekillerin oldukça belirgin ve keskin hatlı oldukları düşünülürse, aparatın 

malzemesi (kili) oldukça yumuşak ve işlenebilirdir. Sadece tutamak 

kısmındaki bilezik bölümü çark işlemi esnasında yapılmıştır.  

Keramoplaslar ebatları itibariyle çeşitlilik gösterirler. Bunun 

sebebi kullanım alanlarına yöneliktir. Süsleme yapılacak yüzeye istenilen 

oranda süsleme yapılır. Bu süsleme, gözden uzaklığa ters orantıyla 

büyüme gösterir. 



12 

 

Eser yangın görmüştür. Yüzeyinde soyulmalar görünür. Fakat 

yine de iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 4  

RESİM NO: 7, 8, 9 

ÇİZİM NO: 4 

ESERİN ADI: Keramoplas (Mozaik Baskısı) 

ENVANTER NO: 4093 

ÖLÇÜLERİ: Yük.- 11.00cm (Alt- 7.00, Üst-

4.00); Gen.- (Alt-6.00, Üst-8.5, Merkez-2.00) 

MALZEMESİ: Pişmiş toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Perihan Akça’dan 

hibe. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Kiremit rengi hamurlu, silindirik gövdelidir. Keramoplas’larda 

görünen önce çark daha sonra elde üst kısmını şekillendirme işlemi bu 

eserde de görülür. Tutamak kısmında özel bir süsleme bulunmamakla 

birlikte kısa bırakılmıştır. Ve de dip kısmı dairesel ve düzdür. 

Üst kısım, yani elde şekillendirilen yonca diye tabir ettiğimiz 

bölümün boğum noktaları diğer Keramoplas’lara göre daha belirgindir.  

Bu şekilde boğum noktalarının her biri diğer örneklerin aksine parmak 

genişliğinde bırakılmış; bu sebeple merkezdeki bölüm daralmış fakat 

yaprak kısımları genişlemiş ve böylece değişik ebatta ve görünümde bir 

süsleme aracı ortaya çıkarılmıştır. Aynı şekilde merkezden dışarıya 

doğru eğim bu eserde de görülür. Yonca yaprakları alt gövdenin dışına 

taşacak şekilde geniş bırakılmıştır. Fakat her bir bölümün daha aşağıdan, 

neredeyse gövdenin ortasından başlamış olması ve daha yatay çıkımlar 

izlemesi eserin diğer bir ayırt edici özelliğidir.   

Diğer Keramoplas’larda görüldüğü gibi kalın cidarlı sağlam bir 

yapıya sahiptir. Özellikle tutamak kısmında görünen beyaz tabaka 

(patina) ve yer-yer aşınmalar olsa da eser gayet iyi durumdadır. 
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KATALOG NO: 5  

RESİM NO: 10, 11, 12, 13 

ÇİZİM NO: 5, 6 

ESERİN ADI: Keramoplas (Mozaik 

Baskısı) 

ENVANTER NO: 4092 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-13.00cm (Alt-9.5, Üst-

3.5); Gen.- (Alt-5.7, Orta-5.3, En Üst-8.5, 

Merkez-2.00) 

MALZEMESİ: Pişmiş toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Perihan Akça’dan hibe 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Kiremit renkli hamurlu, silindirik gövdelidir. Gövdenin üst 

kısmı dört yapraklı yonca şeklindedir. Üst kısımdan tabana kadar uzanan 

bölümün çapı 1.8cm’dir ve içi boştur. Alt kısım tam bir daire şeklindedir.  

Tutamak bölümünde görülen kıvrımlardan anlaşıldığına göre; ilk 

önce tamamıyla çarkta şekillendirilerek silindirik görünüm 

kazandırılmış, daha sonra kil daha yumuşaklığını yitirmeden, merkezde 

yer alan dört yapraklı yonca şeklindeki kısma başka bir aparat 

yerleştirerek elle şekillendirilmiştir. Dışa doğru açılan yonca yaprakları 

diye tabir ettiğimiz kısımlar, olabildiğince kedi kulağı şekline getirilip 

merkezde olduğu gibi portatif bir kalıp yardımıyla son şeklini almıştır. 

Bu kısımlar gövdeden daha geniş tutulmuşlardır ve alt kısımda olduğu 

gibi düz değil, merkeze doğru bombeli bir yapı görünür. Bu sayede 

kullanım esnasında orta kısım, uygulanan yüzeye yan bölümlerden daha 

fazla batar.  
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Kısaca keramoplas’ın yapım süreci; önce çarkta daha sonra elle 

şekillendirilerek fırınlanma diye sıralanabilir. Süsleme amaçlı baskı 

tekniğinde kullanılacağından, dolayısıyla üzerine kuvvet uygulanması 

gerektiğinden, cidarı kalın tutularak sağlam bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Bu sebeple kilinde, sağlamlığını azaltmamak için kireç de 

kullanılmamıştır. Heykellerden gördüğümüz, zaman içinde oluşan kireç 

tabakasına benzer katmanlar yüzeyde yer yer görülür. Eser iyi 

durumdadır.  
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KATALOG NO: 6  

RESİM NO: 14, 15, 16, 17 

ÇİZİM NO: 7 

ESERİN ADI: Keramoplas (Mozaik 

Baskısı) 

ENVANTER NO: 4260 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-10cm (Alt-5.5, Üst-

4.5); Gen.-(Alt-3.00, Üst-6.5, Merkez-

1.5cm) 

MALZEMESİ: Pişmiş Toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Murat Peçenek’ten satın alma.  

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Diğer Keramoplaslara göre tipik faklılıklar gösterir. Aşağıdan 

yukarıya orantılı bir genişlemenin aksine; aşağıda geniş bırakılan 

tutamak kısmı ortaya doğru yavaşça daralır ve yukarıda tekrar genişler. 

Eserin diğer önemli özelliği ise tutamak bölümü ile baskı kısmının ayrı 

yapılmış olması. Öncelikle çarkta şekillendirilen iki ayrı kısımda aplike 

edilerek birleştirilmiştir. İki bölümün birleştirildiği noktadaki dairesel 

içbükey çizgi bunu kanıtlar.  Bu eklenme kabartısı çarkta şekillendirme 

esnasında yapılan bir çizgi süsleme olarak değerlendirilmemelidir. 

Keramoplaslar güç uygulayarak kullanıldıklarından bu kadar derin bir 

süslemeye gerek duyulmayacaktır. Cidarının kalın tutulması ve yapısı 

itibariyle uygulanan gücü eşit şekilde dağıtması Keramoplaslar için 

genel-geçer kurallardan bir kaçı olarak sayılır.   

Tutamak kısmının alt bölümü kimi örneklerde görüldüğü gibi 

boş bırakılmış yada kırılmıştır. Bu, baskı esnasında sıva parçacıklarının 

içeri düşmesi ve baskı deliklerini kapatmasını engellemek; silkelemek 
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suretiyle Keramoplasın rahat bir şekilde temizlenmesini sağlar. Zaten 

kapalı örneklerin yapılma nedenini anlamak oldukça güçtür.  

Baskı bölümü çarkta huni şekline getirildikten hemen sonra elde 

yonca biçimi verilerek tipik Keramoplas şekline getirilir. Fakat baskı 

delikleri huninin genişliğine orantılı olarak büyür. Bu eserde yüksekten 

başlayan baskı bölümü kıvrımları bazı örneklerde daha aşağıdan 

başlayabilmektedir. Bu, Keramoplasların ayırt edici özelliklerinden 

biridir. Diğer bir önemli hususta yonca yapraklarının kimi örneklerde 

tavşankulağı biçimine yakın, bazen de bu eserde olduğu gibi yumuşak 

kıvrımlarla geniş tutularak şekillendirilmiş olmasıdır. Bükülme 

noktalarının derin yapılması baskı deliklerinin içeriye doğru daralmasına, 

bunun sonucu olarak da baskı bölümünün tutamak kısmıyla ilişiğinin 

kesilmesine sebep olmuştur. Açık kiremit rengi bir kile sahiptir. Baskı 

bölümün bazı kısımlarında kireç tabakaları görülür. Eser iyi durumdadır. 
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KATALOG NO: 7  

RESİM NO: 18, 19, 20, 21, 22, 23 

ÇİZİM NO: 8 

ESERİN ADI: Keramoplas (Mozaik Baskısı) 

ENVANTER NO: 121 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-9.5cm (Alt-5.5, Üst-4.00); 

Gen.-(Alt-3.2,  

Üst-7.00, Alt Boşluk-2.00, Merkez-1.3) 

MALZEMESİ: Pişmiş Toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu-Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den 

satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

İnce bir cidara sahip olması nedeniyle kıvrımlar yumuşak 

hatlıdır. Çark işleminin sonrasında elle şekillendirme esnasında dış 

hatlarda bozulmalar olmuştur. Buna rağmen gayet zarif bir görünüme 

sahiptir. Geneli itibariyle yukarıdan aşağıya daralan bir yapı özelliği 

gösterir. Tutamak bölümünün alt kısmı çarka oturduğundan 

inceltilememiş ve hafifçe geniş bırakılmıştır. Bazı örneklerin aksine altta 

küçük bir delik bırakılmıştır. Bu, içeriye dolan harç kırıntılarını 

sallayarak ya da üfleyerek temizlemek içindir. Kimi örneklerde çark 

işlemi sonrasında kapatılmış yada daha sonra kırılarak açılmıştır. 

Tutamak kısmının geriye doğru genişleme göstermesi, baskı işlemi 

esnasında avuç içerisinden kaymasına engel olur. Baskı bölümüyle 

arasında herhangi bir kopuklu göstermez bütünlük arz eder.  

Baskı bölümünde yonca yaprağı diye tabir edilen kısımlar 

orantısızdır. Bu uyumsuzluk eserin geneline yansımıştır. Bunda, el 

şekillendirmesi esnasında merkezin tam olarak belirlenememesi etkili 

olmuş; yapraklardan ikisi diğerlerinden daha küçük şekillendirilmiştir. 
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Yapraklar arasındaki oluklarda bundan etkilenerek derin veya yüzeysel 

olarak şekillenebilmişlerdir. Dar bırakılan yaprakların geniş olanların 

aksine iç kısımla irtibatları neredeyse kopmuş gibidir.  Yapraklar 

arasındaki tek ortak nokta form özellikleridir. Her şeye rağmen aynı 

biçimsel özellikler verilebilmiştir.  

Çark şekillendirmesi esnasında şişkin bırakılarak dudak 

oluşturulan üst kısım, baskı bölümünde sıvaya değen kısmın kalınlığının 

geniş olmasına ve bunun sonucunda sıva üzerinde etkili bir görünüm 

yaratılmasına neden olur. Bu ayrıntı süsleye derinlik kazandırılması 

açısından önemlidir. 

Eser yangın görmesine rağmen gayet iyi durumda ve bütün 

haldedir. 
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KATALOG NO: 8  

RESİM NO: 24,25 

ÇİZİM NO: 9 

ESERİN ADI: İkon 

ENVANTER NO:1622 

ÖLÇÜLERİ: Çap–4.1cm 

MALZEMESİ: Gümüş (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Sırrı Gül’den satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Daire şeklinde olan ikonanın, baskı tekniği ile ön yüzünde 

kabartma olarak bir aziz işlenmiştir. Baş kısmında çizgi ve nokta ile hale 

belirtilmiş, saçlar çizgi ile gösterilmiştir. Gözler oldukça iri betimlenmiş, 

bu da figüre ciddilik anlamı yüklemiştir. Yani figür önemli biridir ve 

önemli bir iş yapmaktadır. Gayet uzun sakallı olması da kendisinin hem 

bir din adamı hem de bilgin bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.  Saçları, 

iki yanda bukleler halinde omuza düşen, yakası “V” şeklinde giysisiyle 

cepheden tasvir edilmiş figürün üzerinde pelerine benzeyen başka bir 

elbise bulunmaktadır. Elleri göğsün üzerinde birleştirilmiş; sağ eliyle 

takdis işareti yapmakta, sol eliyle ise bebek İsa’yı tutar. Fakat İsa figürü 

tam anlamıyla betimlenememiş; ama elin hareketinden (kavrar şekilde 

olmasından) bir şey tuttuğu anlaşılmaktadır.   

Figürün her iki yanında dikey yazı yer alır. Sol tarafta 

………………………, sağ tarafta ise ………………………….. 

yazmaktadır.  

Eser oldukça iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 9  

RESİM NO: 26, 27 

ÇİZİM NO: 10 

ESERİN ADI: İkon 

ENVANTER NO: 2544 

ÖLÇÜLERİ: Çap–4.3cm, Kırık Kısım 

Gen.-1.5cm 

MALZEMESİ: Bakır (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Celil Erdoğan’dan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Taşınabilir ölçülerde ve dairesel boyuttadır. Arka yüzey düz, 

sadece ön yüzde süsleme görülür. Saat üçle- altı yönünü içeren bölümde 

geniş bir kırık vardır. İkona, diğer unsurlarıyla iyi durumdadır. Çapı 

oldukça dar olmasına karışın (4.5 cm.) usta bir süsleme tekniği görülür. 

İkonanın ön yüzü iki ayrı bölüm halinde kullanılarak çoklu bir anlatım 

tekniği izlenmiştir. Bu bölümler dairesel bir çizgiyle birbirinden ayrılır. 

Ortada başı haleli İsa figürü, saçları dağınık bir şekilde tasvir edilmiştir. 

Gövdesinin önünde vurgulanmaya çalışılan sağ eliyle takdis işareti 

yapıyor olabilir. Fakat bu tam anlamıyla belirgin değildir. Diğer eliyle de 

-ki bu tam baş hizasıyla orantılıdır- haç tutar. Haçın kolları gayet 

belirgindir ve Latin haçı görünümündedir. Giysi kıvrımlarına varıncaya 

kadar ayrıntılar belli edilmeye çalışılmıştır. Başın gerisindeki halenin 

kenarları noktalarla süslenmiştir. İkinci bölümde ise İsa figürünü 

çepeçevre saran küçük dairelerle belirginleştirilmiş yıldız süslemeleri 

görülür. Her yıldız İsa peygamberin havarilerini temsil etmektedir. 

Çünkü sayıları 12 adettir. En dışta da Roma sikkelerinden görmeye 

alıştığımız “pullium” denilen noktasal süsleme görülür. 
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Kısacası her iki bölümde de Hıristiyan dini öğeleri bir araya 

getirilerek, tıpkı bir sikke gibi ikonalarda propaganda amaçlı 

kullanılmışlardır. Sikkeler siyasal ve dinsel öğeler içerirken ikonalar, 

sadece kutsaldırlar. Diğer bir fark ise sikkeler maddi anlamda, ikonalar 

maneviyat anlamında değerlidirler. 

Üretim tekniği olarak döverek şekillendirme ve süsleme tekniği 

kullanılmıştır. Eserde kalıpta üretildiğine dair ne bir çıkıntı ne de kalıp 

tekniğinin tek düzeliğine dair izler görülebilmektedir.  

Kabartma; madeni içten veya dıştan çekiçleyerek yapılandır. 

Süslemelerin alçak kabartma olması için dıştan çekiçleme yöntemi 

kullanılır. Dıştan çekiçlemede zemin çökertilerek süslemelerin kabartma 

halinde olması sağlanır (Acara, 1997: 107). 

Eser geneli itibariyle bütün ve gayet iyi durumdadır.   
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KATALOG NO: 10  

RESİM NO: 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 

ÇİZİM NO: 11, 12, 13, 14 

ESERİN ADI: İkona 

ENVANTER NO: 124 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-10.1cm (5.05+5.05); Gen.-20.00cm(10.00+10.00) 

MALZEMESİ: Bronz (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu-Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den 

satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Gerek bölmeler, gerekse betimlemeler itibariyle keskin kıvrımlar 

göze çarpar. Bu özellik eserin kalıp yöntemiyle üretildiğinin kanıtıdır. 

Hem malzemesinin özelliği hem de zaman içerisinde yüzeyde oluşan 

değişim nedeniyle eser, kiremit kırmızısı bir görünüme sahiptir.  

Ortada karşılıklı geçirilmiş karşıt yuvaların bir çubuk yardımıyla 

birbirine tutturulmasıyla oluşturulan menteşe sistemi; kareye yakın iki 

plakayı birleştirir. İçe doğru açılıp-kapanabilen bu düzenek eserin bir 

kitap görünümü almasına neden olmuştur. Eser kapalı konuma 

getirildiğinde hacimce küçüldüğünden taşınabilir bir özellik kazanır.  

Her bir plakada farklı konular işlenebilmesi için iç yüzey dört 

bölüme ayrılmıştır. Pencere görüntüsü veren dikey ve yatay bölmeler 

belirli bir simetri içerisindedirler. Bunun bir sonucu olarak da her bir 

pencerecik aynı ölçüleri verir. İkonalar dinsel propaganda aracı olarak 

kullanıldığından, eserin farklı konular içermesi önem arz etmektedir. Bu 

tür ikonalar didaktik (öğretici) ikonalar diye tanımlanırlar. Burada amaç 

okuma-yazma bilmeyen üçüncü şahıslara Hıristiyanlık dinini görsel 

olarak anlatabilmektir.  
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Sol plaka, sol üst bölüm: Solda başı haleli, profilden tasvir 

edilmiş kanatlı melek figürü, orans duruşunda ellerini omuzlarına kadar 

kaldırmış dua eder pozisyonda tasvir edilmiştir. Hemen karşısındaki 

uzun giysili, yüzü meleğe doğru dönük profilden betimlenen figür tek İsa 

figürü olarak adlandırılır. İsa figürünün başı halelidir ve baş hizaları 

melekle aynıdır. Melek, İsa’ya bir şey sunuyor pozisyondadır ve elinde 

bir obje bulunur. İsa’nın elleri önde birleştirilmiş pozisyondadır. Meleğin 

üzerinde omuzlarından sağ kolunun üzerine atılmış şala benzer bir giysi 

bulunur. Sahneye gerçekli k katmak için figürlerin gerisine çeşitli yapı 

elamanları yerleştirilmiştir.  

Sol plaka, sağ üst bölüm: Sahne içerisine dikey ya da yatay bir 

çok figür yerleştirilmiştir. Ve üç figürün başları halelidir. Bu figürler İsa 

olmalıdır. Üç ayrı sahneyle karşılaşılır. Alt sağda; muhtemelen Meryem 

kucağında bebek İsa’yı tutar ve karşılarındaki eğik duran figür onlara bir 

şey sunmaktadır. Sol altta ise haleli figür oturmaktadır. Karşısındaki 

figürün sol elinde asa bulunur. Ve sağ elini İsa’nın başına götürür. Bu 

figür İsa’yı vaftiz eden Yahya olmalıdır. Bütün figürlerin profilden 

betimlendiği görülür. Üstteki sahnede ise başı haleli figür dörtte üçlük 

pozisyonda yatar vaziyette gösterilmeye çalışılmıştır. Bu figür doğum 

öncesindeki Meryem betimlemesi olabilir. Yanındaki üç figür yere 

çökmüş vaziyette yine profilden betimlenmişlerdir. Dikkat kesilmiş bir 

halde yatan figürü izlemektedirler.     

Sol plaka, sol alt bölüm: Bu bölümde İsa üç ayrı şekilde tasvir 

edilir. Sol altta Meryem’in kucağında çocuk İsa olarak; sağda tahtta 

oturmuş ve sağ eliyle asasını tutar şekilde betimlenen yönetici İsa, 

yukarıda yine oturur pozisyonda  ve karşısında ona bir şey sunan bir 

başka figürün bulunduğu, tanrısal tarafının ağır bastığı İsa figürüdür. 

Bütün figürler profilden verilmiştir. Sahnenin hemen her yerinde sütun, 

sunak gibi mimari elemanlar görünür. Bu  sahneye gerçeklik katmak 

içindir.   
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Sol plaka, sağ alt bölüm: Bu bölümde Hıristiyanlık 

mitolojisinde iyi bilinen “ Göksel Kudüs” sahnesiyle karşılaşılır. Göksel 

Kudüs, melekler tarafından korunan, çevresi surlarla çevrili bir şehir 

olarak tasvir edilir. Kuleler, İncil yazarlarını; kapılar ise, havarileri 

simgeler (Cömert, 1999: 118). Sütunlar, kuleler ve diğer mimari 

elemanların özellikle vurgulandığı görülür. Sahnenin sol tarafına doğru 

yaslanan figürler topluluğunun gerisindeki iki figürün boyları diğerlerine 

göre kısadır. Bu, görüntüye perspektif özelliği katılmak için yapılmış 

olmalıdır. Böylece bu iki figür geri plana atılmıştır. Öndeki diğer iki 

figürün ise başları halelidir. Ve bütün figürler eğilerek bir saygı duşu 

içerisinde tasvir edilmişlerdir. Bütün figürler uzun giysilidir. Dörtte 

üçlük pozisyon verilmeye çalışıldığı görülür. En önde yine uzun giysili 

başı haleli olarak tasvir edilen çocuk figürü, karşısında ona doğru dönük 

hafif eğik pozisyonda yine uzun giysili ve başı haleli figür eliyle vaftiz 

etmektedir. Bu figür İsa olmalıdır. Bu bölüm vaftiz sahnesi olarak 

tanımlanır. 

Sağ plaka, sol üst bölüm: Sahneye bir mekân havası 

katabilmek amacıyla çeşitli mimari öğeler geri planda belirtilmiştir. 

Solda başları profilden, vücutları dörtte üçlük pozisyonda verilmiş üç 

figür yer alır. Hepside uzun giysiler içerisinde ve saygı içeren bir duruş 

içerisindedirler. Başları halelidir. Karşıda, kendilerine dönük figür ise 

yine baş profilden, vücut dörtte üç olarak betimlenmiştir. Baş halelidir. 

Hafif öne eğik şekilde kucağında, yine başı haleli olarak betimlenen 

çocuğa bakmaktadır. Çocuk İsa olmalıdır ve azizler tarafından 

inanıldığının bir göstergesi olarak bütün yüzler ona doğru çevrilmiştir.   

Sağ plaka, sağ üst bölüm: Sahne dış mekanda geçmektedir. 

Çizgilerle vurgulanmaya çalışılan kayalık bir alan, ve gökyüzü. 

Yukarıda, gökyüzünden olanları izleyen oturur pozisyonda cepheden 

tasvir edilmiş başı haleli figür, ayrıntıları tam anlamıyla belli olmasa da  

bir melek olmalıdır. Aşağıda uzun giysili ve kayalıkların üzerinde durur 
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havası verilen İsa yanına gelenleri vaftiz etmektedir. Diğer figürlerde 

olduğu gibi başı halelidir. İsa, sağ elini inanların başına sürerek onları 

vaftiz eder. Vaftiz edilen figürün çıplak olması onun bir günahkar 

olduğunu simgeler. Gerideki giyinik ve yine başı haleli figürler vaftiz 

sahnesine şahitlik etmektedirler. Başları öne doğru eğik ve saygı duruşu 

içerisindedirler.     

Sağ plaka sol alt bölüm: Bizans sanatında ve bu sanatın 

etkisinde kalmış bölgelerde, İsa, sağında Meryem, solunda Vaftizci 

Yahya ile gösterilir. “Kimi zaman meleklerin ve havarilerinde eşlik ettiği 

bu sahneye Deesis adı verilir. Deesis eski bir dua biçimidir; nitekim bu 

sahnelerde, Meryem ve Vaftizci Yahya, günahkarlar için Tanrı’dan 

mağfiret dilerler. Ayrıca, üzerinde kutsal eşyalar bulunan tahtın 

hazırlanışı da yer alabilir (Cömert, 1999: 116).  

İsa, ortada bir güneş kursu içerisinde başı haleli olarak cepheden 

tasvir edilmiştir. Üzerinde dökümlü bir giysi bulunur. Her iki elide göğüs 

üzerinde muhtemelen biriyle takdis işareti yaparken diğeriyle haç 

tutmaktadır. Sol tarafta yani İsa’nın sağında uzun giysiler içerisinde 

Meryem görülür. Ellerini önde birleştirmiş şekilde durur. Başı hale 

içerisindedir. Baş profilden vücut dörtte üçlük pozisyonda verilmiştir. 

Sağ tarafta yine aynı duruş içerisinde Vaftizci Yahya görülür, O da uzun 

giysiler içerisindedir. Meryem ve Yahya’nın boyları İsa’ya göre biraz 

daha kısadır. Bu, İsa’nın yüceliğini vurgulamak iççin yapılmıştır. En 

önde ise, bu üçlüden daha aşağıda gösterilen inanlar yer alır. Hepside 

profilden verilmişlerdir ve yere kapanmış şekilde tapınır halde 

betimlenmişlerdir. Soldaki ikisi sola doğru, sağdaki tek figür sağa doğru 

kapanmış vaziyettedir.   

Sağ plaka sağ alt bölüm: Olay dış mekanda geçmektedir. Yine 

çizgilerle verilen kayalık alan göze çarpmaktadır. Sağ üst bölümde tam 

belli olmasa da bir mimari yapı bulunur. Ortada at üzerinde başı haleli 

bir figür dizginleri tutmuş şekilde verilmiştir. Gerisindeki başı haleli ve 
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uzun giysili figürler dikkatle onu izlemektedirler. Ve tapınır 

pozisyondadırlar. Karşıdaki belli belirsiz tek figür ise yine giysilidir ve 

elinde Latin haçı tutar. Atın üzerindeki figür İsa olmalıdır. Ve 

etrafındakiler ona inanlardır.      
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KATALOG NO: 11  

RESİM NO: 35, 36, 37, 38 

ÇİZİM NO: 15 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 1978 

ÖLÇÜLERİ: Çap-2.5cm, Kalınlık- 0.5cm 

MALZEMESİ: Taş 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Halil 

Yaşar’dan satın alma 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Şekli itibariyle mercimek tanesine benzer. Merkezdeki şişkinlik 

yanlara doğru orantılı bir biçimde daralır. Eserin bir yüzü düz, 

zımparalanmışçasına pürüzsüzdür. Diğer tarafında tek sıra, kesik 

kabartma şeklinde mührü çevreleyen dairesel çizgi, resim alanının 

çerçevesini belirler ve resme derinlik kazandırır. 

Ortada antitetik (Karşılıklı) duruşlu iki hayvan figürü 

resmedilmiştir. Anatomik özellikleri itibariyle başarılı oldukları 

söylenemez. Daha çok siluet biçiminde gösterilmişlerdir. Fiziksel 

özellikleri birbirinden farklı bu iki hayvan türünden sağdakinin, kuyruğu 

kalın ve oldukça uzundur. Öyle ki baş hizasını geçerek karşıdaki hayvan 

figürünün baş hizasına kadar ulaşır. Arka bacakları ince ve uzundur; 

fakat ön bacaklar kısa olmasına rağmen ustaca belirtilememiş, gövdenin 

ön kısmı aşağıya sarkıtılarak yere yakın bir yerde gövde çatallaştırılmış 

ve iki kısa bacak halinde verilebilmiştir. Arkadan öne doğru ince bir 

şekilde betimlenen gövde ve kuyruk ile boyun kısımlarının ortasında 

kalan boş alan yağmur damlası biçiminde bırakılmıştır. Boyun, kuyruğun 

kavisli duruşunun aksine gövdeden düz ve dik bir biçimde yükselir. 

Kulaklar sivri ve keskin, burun kısmı belirgin bir biçimde betimlenmiştir. 
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Bahsedildiği üzere boynun ön kısmı düz bir biçimde aşağıya kadar 

devam eder. Ön bacakların kısa ve kuyruğunun büyük olması gibi 

özellikleri figürün sincap olabileceği kanısını güçlendirir. 

Diğer figür ise baş bölümü tam anlamıyla belli olmamakla 

birlikte yukarıya doğru uzanan bir burun ve tek çıkıntı şeklinde boynuz 

kısmı görülebilmektedir. Bacaklar ince ve uzun, ön bacaklar ise bitişik 

olarak betimlenmiştir. Gövde oldukça ince ve uzun betimlenirken, boyun 

kısmı ön bacakların üzerinden itibaren geniş bir şekilde burna doğru 

daralır. Figürün anatomik özelliklerinden geyik olduğu anlaşılır.  

Eserin şekline uyum sağlayarak şekillendirilen her iki figürün 

arka kısımları dairesel biçimde verilmiştir. Belirli orantı içerisinde 

yerleştirilen figürler; eserin küçüklüğü göz önünde tutulursa ustaca 

işlendikleri söylenir. 

Eser, geneli itibariyle iyi ve bütün durumdadır. 
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KATALOG NO: 12  

RESİM NO: 35, 36, 39, 40 

ÇİZİM NO: 16 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 4271 

ÖLÇÜLERİ: Çap-2.5cm, Kalınlık-

0.2cm 

MALZEMESİ: Pişmiş Toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Daireye yakın bir biçimde şekillendirilen eser, kalınlığı itibariyle 

ince bir yapıya sahiptir. Kalınlık yanlara doğru daha belirgindir. Pişmiş 

topraktan imal edilen eserin açık kiremit rengi görünümü vardır. Kalıp 

yöntemiyle üretilmiş olmalıdır. Etrafı zamanla aşınmış ya da kırılmış ve 

bu yüzden simetrisini kaybetmiştir. Bu eksilme sol tarafta fazlasıla 

görülür. Ön yüzde haçı andıran uçları sınırlandırılmış ve merkezinde 

dairenin yer aldığı bir şekil bulunur. Yatay geçiş merkezdeki daireyi 

keserken, dikey uzantı dairenin etrafında sınırlanır. Kolların ara 

kısımlarında kalan bölgelerde yazıtlar görülür. Alt uzantı omega (Ω) 

harfiyle son bulur. Sol üstte (W) harfi tek başına; sağ üstte (C-W) harfleri 

yer alır. Sol altta (1-8) rakamları; sağ altta ise (● A-W) harfleri yer alır. 

Şekil eserin tam merkezinde yer almamakta hafifçe sola doğrudur. İyice 

kalınlaştırılan sağ taraf, tırnak biçiminde belirtilmiştir.   

Diğer yüzün tamamında beş satırlık yazıt yer alır. Çevresi diğer 

bölümde olduğu gibi kalınlaştırılmış ve sınırlandırılarak 

belirginleştirilmiştir. Yazıt eserin şekline göre dar-geniş ve tekrar dar 

olmak üzere şekillenir. İlk satırda (W,A,V); ikinci satırda (P, Ω, A, S); 

üçüncü satırda (V, ∞, 0, T, &,); dördüncü satırda (&, T, P, A, T,I); 
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beşinci satırda (∞, T, I, P) harfleri yer alır. Bu bölümde bazı harfler 

silindiğinden okunamamaktadır. Kırılmalar ve dökülmeler bu yüzde daha 

fazladır.   

Eser geneli itibariyle bütün ve iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 13  

RESİM NO: 35, 36, 41, 42 

ÇİZİM NO: 17 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 4211 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-2.7,cm, Gen.-

3.00cm, Kalınlık:0.2  

MALZEMESİ: Pişmiş Toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Hüseyin Abak’tan satın alma 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Malzemesi kil olan eserin, buna bağlı olarak açık kırmızımsı 

renkli bir görünümü vardır. Mührün her iki yönünde de alan ustaca 

kullanılmış ve her boşluk değerlendirilmiştir. Yazıt az miktarda olmasına 

karşın, figürlerin ve çeşitli betimlemelerin işlendiği her iki tarafta da 

simgesel öğeler bulunur.  

Ön yüzde merkeze yerleştirilen yüz çeşitli unsurların bir araya 

getirilmesiyle oluşturulmuştur. Saç bukleleri, üstte karşılıklı (antitetik) 

yerleştirilen iki tavus kuşunun gövdeleri ve kuyruklarıyla oluşturulur. 

Çene kısmı sakalla birlikte bir kadehle, Alın, burun ve gözler bir labrysle 

(Çift taraflı balta) şekillendirilmiştir. Tavus kuşlarının başlarındaki tel 

uzantı, başı bir hale gibi sarar. Başın her iki birer kısa yazıt yer alır. Ve 

sikkelerde gördüğümüz pullium denilen nokta kabartılar, eserin üst yarı 

kısmını çevreler. Altta figürün özelliklerini temsil eden simgelere yer 

verilmiştir. Çizmeler,  ayakkabılar… En önemli öğe bir elin kağıt rulosu 

tutar şekilde tasviridir. Bu mühür sahibinin bilge bir kişiliğe sahip 

olduğu vurgusunu yapar. Diğer simgelerde mühür sahibinin kişiliğini ve 

özelliklerini vurgulayıcı niteliktedir. Silinmeler nedeniyle bazı ayrıntıları 

açıklamak zordur. 
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Diğer yüzde de belirleyici simgeler bulunur. Sol tarafa 

yerleştirilmiş ve türü anlaşılamayan bir hayvan figürüyle karşılaşılır. Bir 

daire içine sınırlandırılan ve büyük ihtimalle baş kısmı olan bölüm 

çemberin sol tarafına doğru dışarıya taşırılmıştır. Bu betimlemenin 

hemen altında (V-O) harfleri bulunur ve üzerleri yönü karışmasın diye 

yatay bir çizgiyle belirtilmiştir. Yine altta yatay biçimde yerleştirilmiş 

yanan bir meşale sağda bir budu andıran başka bir öğe ve üstte başka bir 

meşale yanar biçimde işlenmiştir. Diğer yüzde olduğu gibi kenarlar 

pulliumlarla sınırlandırılmıştır. Yanların içeriden daha kalın bir cidara 

sahip olduğu ö ve arka yüz görümünden anlaşılabilmektedir.  

Eser kimi silinmelere ve dökülmelere rağmen iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 14  

RESİM NO: 35, 36, 43, 44 

ÇİZİM NO: 18 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 4076 

ÖLÇÜLERİ: Çap-1.7cm, Kalınlık-

0.3cm 

MALZEMESİ: Kurşun (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Murat Peçenek’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Tam anlamıyla dairesel form vermeyen bir yapıya sahiptir. 

Eserin malzemesinin kurşun olması, zaman içerisinde oksitlenmesine ve 

kahverenginin en açık tonunu almasına sebep olmuştur. Eritilmiş 

kurşunun kalıp içerisinde tam manasıyla yayılmaması sonucu kenarlar 

orantısız bir şekilde biçimlenmiştir. Her iki yönünde de yazıt bulunan 

eser, kalın bir cidara sahiptir.  

Ön yüzde üç satırlık bir yazıt yer alır. Eserin şekline göre 

oluşturulmuştur. Üst satırda (V, M, C) harfleri; Orta satırda (N, M, A, P, 

I) harfleri yer alır. En alt satırın ilk harfi  okunamamaktadır. Diğer 

harfler sırasıyla (T, I, W) harfleridir. En aşağıda yatay ve kısa çizgiler 

bulunur. Bunlar çapak olmalıdır. En üst sağda ise yatık bir “s” harfine 

benzeyen şekil bulunur. 

Diğer yüzde üstte (E, R) harfleri yer alır. En alt sağda (W) harfi 

bulunur. Üst köşelerde dik üçgen biçiminde şekiller bulunur. Orta 

kısımdaki harfler okunamamaktadır. Bu yüzde de kenardan içlere doğru 

kırılmalar ve dökülmeler gözlenir.  

Geneli itibariyle harfler düzgün yerleştirilmeye çalışılsa da tam 

anlamıyla kalıptan verim alınamamasından kaynaklanan bozulmalar 
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görülür. Özellikle kenarlarda gözlenen şekilsiz kıvrımlar eserin 

görünümünü olumsuz yönde etkilemiştir. Her iki yüzde de orta kısımlara 

yerleştirilen yazıt geniş tutularak alan en iyi şekilde kullanılmıştır.  

Eser, geneli itibariyle bütün ve iyi durumdadır. 
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KATALOG NO: 15  

RESİM NO: 35, 36, 45, 46 

ÇİZİM NO: 19 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 4115 

ÖLÇÜLERİ: Çap-3.00cm, Kalınlık-

0.3cm 

MALZEMESİ: Kurşun (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Müsadere. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Malzemesinin kurşun olması nedeniyle kalıpta tam anlamıyla 

dağılamamasından kaynaklanan şekil bozuklukları gözlenmektedir. Bu, 

her iki yönden bakıldığında eserin farklı kenar şekilleri vermesine neden 

olmuştur. Yinede eser, görünüm itibariyle dairesel bir form verir.  

Ön yüz ikiye bölümlenerek üst tarafta figürsel betimlemeye alt 

tarafta ise yazıta yer verilmiştir. Tam anlamıyla belirgin olmayan figürün 

sağ eliyle uçları gamalı bir haç tuttuğu görülmektedir. Sol eliyle tam belli 

olmasa da takdis işareti yapıyor olmalıdır. Başı sağına doğru dönük 

olarak profilden verilmiştir. Uzun saçlı ve sakallıdır. Figürün etrafında 

özellikle sol tarafında değişik şekiller görülmektedir. Bu, görünüme 

derinlik kazandırmak için yapılmıştır.  

Alt bölümde tam anlamıyla okunamayan dört satırlık yazıt yer 

almaktadır. Bu bozulma yıpranma yada dökülmeden değil kalıp 

yönteminin başarısız olmasından kaynaklanmaktadır. En üstte: “W, H, B, 

A” harfleri; ikinci satırda: “W, H, K, O, M, M, G, P” harfleri; üçüncü 

satırda: “H, I, W, H, G, V, H” harfleri; dördüncü satırda: “ V, A” harfleri 

okunabilmektedir.    
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Arka yüzeyin tamamı bir bütün halinde tablo gibi kullanılmış 

ancak fazlaca tahrip olduğundan betimlemeler seçilememektedir. Ortada 

alt kolu epeyce uzun gamalı bir haç ve hemen yanında alt kolu yarım 

daire şeklindeki bir başka parçaya bağlı olan yunan haçı 

görülebilmektedir. Yunan haçının ilişik olduğu betimleme bir kalkanı 

andırmaktadır. Fakat diğer öğeler seçilememektedir. Muhtemelen bu 

yüzde mitolojik bir sahne sergilenmektedir. 

Eser kimi yıpranma ve bozulmalara karşın iyi ve bütün 

durumdadır.  
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KATALOG NO: 16  

RESİM NO: 35, 36, 47, 48 

ÇİZİM NO: 20 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 4117 

ÖLÇÜLERİ: Çap-2.00cm, Kalınlık-0.2cm 

MALZEMESİ: Kurşun (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Müsadere. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Şekil itibariyle tam anlamıyla olmasa da dairesel bir form 

göstermektedir. Kalıp yöntemiyle üretildiğinden şeklinde ve üzerindeki 

kimi şekillerde yer yer bozulmalar ve orantısızlıklar gözlenir. İçeriği 

kurşun olan yapısının aksine görünümü zaman içerisinde açık kil rengine 

dönüşmüştür.  

Bir yüzünde etrafı çelenkle (Girland) çevrelenmiş üç satırlık 

yazıt yer almaktadır. Gerek çelenk ve gerekse harfler yüzeyden içe doğru 

şekillendirilmiştir; fakat kazıma yöntemiyle yapıldıkları söylenemez. 

Çünkü mühürler ve sikkeler seri üretim yöntemleriyle (kalıp v.b) 

üretilirler. Belki sadece yazıt bölümünün ayırt edici bir kısmı (isim, 

unvan gibi) müşterinin isteğine göre şekillendirileceğinden, kalıp 

işleminden sonra kazıma tekniğiyle yapılmış olabilir.  

Bu yüzde görünen üç satırlık yazıtın üst kısmı 

okunamamaktadır. Çünkü eserin, saat dokuzla bir yönünde kalan kısmı 

kırılmıştır. Sadece bir harfin köşe kısmı görünebilmektedir. İkinci satırda 

“п, Δ, T” harfleri; son satırda ise “п, C, A” harfleri yer alır. Çelenk altta 

bir merkezden başlayıp sivri uzun yapraklarla birlikte yazıtı çevreler. 

Diğer yüzde belirginleştirilmiş yan satıh sınırıyla karşılaşılır. 

Yine eseri çevreleyen çelenk vardır ve fazlasıyla vurgulayıcı ve simetrik 
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olarak betimlenmiştir. Ortada yazıt yerine oraya-buraya serpiştirilmiş ve 

kimisi okunamayan harfler yer alır. “Ç, Δ, L, V, harfleri 

okunabilmektedir. Eserin bu yüzü diğer yüze nazaran daha fazla tahrip 

olmuştur. Yine kırık kısımda bakaca harfler yer alıyor olabilir. 

Eserin bir bölümü kırık ve eser fazlasıyla tahrip olmuştur. 
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KATALOG NO: 17  

RESİM NO: 35, 36, 49, 50  

ÇİZİM NO: 21 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 3827 

ÖLÇÜLERİ: Çap-2.5cm, Kalınlık-

0.3cm 

MALZEMESİ: Kurşun (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Murat Peçenek’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Tam anlamıyla dairesel bir form gösterir. Kalıp yöntemiyle 

üretilmiş olmalıdır. Kenarlarda küçük kırıklar görülür. İçeriğinin kurşun 

olmasına rağmen zaman içerisinde açık kil rengi görünümünü almıştır.  

Ön yüzün tamamını kaplayacak şekilde yerleştirilmiş figür 

cepheden betimlenmiştir. Başı haleli olarak gösterilmiştir. Bu, figürün 

dinsel yönünü vurgular. Buna karşın sağ eliyle bir mızrak veya alem 

tutar ve üzerindeki elbise zırhlıdır. Saçlar, İsa’da ya da diğer heronik 

figürlerde gördüğümüz üzere dağınık olarak betimlenmiştir ve 

sakalsızdır. Yani figür, Hıristiyanlık dininin savunucusu olan bir asker ya 

da bir kahraman olarak gösterilmiştir.   Figürün sağ tarafında “M, A” 

harfleri; sol tarafında ise “P, A” harfleri yer alır.  

Diğer yüzde etrafı bir çıkıntıyla belirginleştirilmiş beş satırlık 

yazıt yer alır. En üstte “C, П, п, G” harfleri; ikici satırda “H, O, T, P, T” 

harfleri; üçüncü satırda “O, I, T, J, K, P” harfleri; dördüncü satırda “T, 

W, H, A, 8, harfleri; beşinci satırda “K, C” harfleri okunmaktadır.   

Eser kenarlarındaki dökülme ve kırılmalara rağmen iyi ve bütün 

durumdadır. 
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Konusu geçen eserle benzer özelliklere sahip eserlere 

baktığımızda imparator giysili betimli ve bir mızrak yada asayla 

betimlenmiş aziz betimlemelerine rastlıyoruz. Aynı şekilde azizler yani 

Hıristiyan dinin temsilcileri yada savunucuları bu şekilde betimlenerek 

güçlü ve iradeli bir biçimde gösterilmişlerdir. Bu, erken dönemlerde 

gördüğümüz imparator betimlemelerinde veya daha öncesinde paganizm 

anlayışında tanrı ya da tanrıçaları güçlü ve yenilmez göstermek amacıyla 

kullanılan bir propaganda anlayışıdır (Bkz. Res.- 145, 146) 
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KATALOG NO: 18  

RESİM NO: 35, 36, 51, 52 

ÇİZİM NO: 22 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 4116 

ÖLÇÜLERİ: Çap-2.3cm, Kalınlık-0.5cm 

MALZEMESİ: Kurşun (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Müsadere. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Dairesel formlu ve mercimek tanesi biçiminde orta kısmı şişkin 

olarak oluşturulmuştur. Kalıp yöntemiyle üretilmiş olması nedeniyle 

kenarlarında orantısızlıklar ve üzerindeki betimlemelerde bozulmalar 

gözlenmektedir.  

Eserin bir yüzünde siluet biçiminde betimlenen Meryem figürü, 

hemen önünde çocuk İsa ile birlikte verilmiştir. Hem Meryem’in hem de 

İsa’nın başları haleli olarak verilmiştir. Meryem uzun ve dökümlü 

elbisesiyle birlikte cepheden, İsa ise sadece baş kısmıyla tasvir edilmiştir. 

Meryem’in üzerinde ayrıca bir pelerin bulunmakta, arkasından aşağıya 

doğru sarkmaktadır. Meryem, İsa’yı tutar pozisyondadır. Figürün her iki 

tarafında, aynı hizada olmak üzere iki tane gamalı haç yer almaktadır. 

Böylelikle betimleme geneli itibariyle dinsel bir görünüm kazanmıştır. 

Eserin şeklinin merkezde şişkin olması, ortada yer alan figürün daha 

fazla vurgulanmasına neden olmuştur. Ve yan kısımlar yuvarlatıldığı için 

eserde kenarlıklar yok gibidir. Aşınmaya ve kalıpta yeterince 

şekillendirilememeye bağlı olarak betimlemeler tam anlamıyla 

seçilememektedir.  

Diğer yüzde bir kenar çıkıntısı oluşturulmuş, böylece bir derinlik 

oluşturulabilmiştir. Ayrıca sikkelerden görmeye alışık olduğumuz 
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pullium denilen ve eser kenarlılarını çevreleyen noktacıklar görülür. 

Ortada yine bir tasvir yer almaktadır: fakat gerek aşınmadan ve gerekse 

envanter etiketinin bu bölgenin bir kısmını kapatmasından dolayı ne 

olduğu anlaşılamamıştır. 

Eser bütün ve geneli itibariyle iyi durumdadır. 

Benzer özelikler gösteren mühür örneklerinde Meryem’in yine 

göğüs kısmında bir hale içerisinde İsa’nın betimlendiğini görüyoruz. 

Meryem bazen ayakta, uzun giysiler içerisinde; bazen de kollarını 

dirsekten kırılmış bir şekilde yukarıya kaldırmış biçimde orans 

duruşunda betimlendiğini görmekteyiz (Bkz. Res.- 143, 144)   
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KATALOG NO: 19  

RESİM NO: 35, 36, 53, 54 

ÇİZİM NO: 23 

ESERİN ADI: Mühür Baskısı 

ENVANTER NO: 3826 

ÖLÇÜLERİ: Çap-2.00cm, Kalınlık-0.2cm 

MALZEMESİ: Kurşun (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Murat Peçenek’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Dairesel biçimli eserde kenarlarda şekil bozuklukları gözlenir. 

Açık kahverengi bir görünüm vermektedir. Kalıp yöntemiyle üretilen 

eserin her iki tarafı da işlenmiştir. 

Bir yüzünde başı haleli, cepheden tasvir edilmiş figür yer alır. 

Yüzü tam anlamıyla belirtilmemiş olsa da sakallı ve saçlarının uzun 

olduğu görülebilmektedir. Ellerini önünde kavuşturmuş ve tam baş 

hizasında bir obje tutuyor ya da bir işaret yapıyor olmalıdır. Bir haç 

tutuyor olabilir. Figürün her iki tarafında boyun hizasında iki adet Latin 

haçı vardır. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde figürün tipik bir İsa 

figürü olabileceği kanısına varılır. Ayrıca figürün üzerinde omuzlara 

iliştirilmiş bir pelerin bulunur. 

Diğer yüzde dört ayaklı bir kaide üzerinde yer alan ve ortada 

halkayla devam edip yukarıda yarım ayla neticelenen bir simge bulunur. 

Yukarıya doğru olan uzantıyı halka kısmından yatay yönde kesen şekil 

ise ucu halka yapılmış bir kıvrımla başlar ve uçta üçlü yaba dediğimiz 

“trium” la son bulur. Eserin tam merkezine yerleştirilen bu simge 

karakteristik özelliklere sahip olmalı ve mührün sahibinin bir nevi imzası 

olmalıdır.  
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Her iki taraftaki süslemelerde düz zeminin üzerinde kabartma 

biçimindedir. Ve süslemeler kalıpta şekillendirilen diğer örneklerin 

aksine oldukça başarılıdır. Eser geneli itibariyle bütün ve iyi durumdadır.   
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KATALOG NO: 20  

RESİM NO: 55 

ÇİZİM NO: 24 

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 1742  

ÖLÇÜLERİ: En-8.5cm, Boy-14.00cm, 

Kol Uç Genişlikleri-2.00cm, Merkez 

Gen.-1.00cm 

MALZEMESİ: Bronz (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Nurettin Gündüz’den satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Uçları açık Latin haçı şeklindedir. Haçın kollarının bitimleri düz 

ve merkezden başlayarak uçlara doğru genişleme gösterir. Her kol 

bitiminin iki yanı yuvarlatılmış; böylece estetik bir görünüm 

verilebilmiştir. Bunun yanı sıra kolların merkez kalınlıkları birbirine 

eşittir.  

Haçın dört kolundan aşağıya uzanan bölümü diğerlerinden daha 

uzundur. Yan kollar birbirine eşit, üst kol ise biraz daha uzundur. Çizgi 

ile şekillendirilmiş yan kıvrımların dışında yüzeyi tam anlamıyla düzdür 

ve gayet ince bir yapıya sahiptir. Yanlara açılan iki kol ile üst ve alt 

kolların boyutları birbirine orantılı olması da haçın diğer bir özelliği 

olarak söylenebilir. Ve kalınlığının tek düze olup kabartmalar 

içermemesi düz bir görünüm oluşturmasına neden olmuş. 

Eser, boyutları itibariyle taşınabilir haçlar sınıfında yer alır. Yer 

yer korozyon lekeleri görülmesine rağmen oldukça iyi durumdadır.   

 

 

 



47 

 

KATALOG NO: 21  

RESİM NO: 56 

ÇİZİM NO: 25 

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 1762 

ÖLÇÜLERİ: En-8.00cm, Boy-11.2cm, 

Merkez Çapraz Gen- 

2.5cm, Kenar Desen Gen.-0,2cm  

MALZEMESİ: Pirinç (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Düzce Milli Emlak Müdürlüğünden devir. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  

  

AYRINTILI TANIM: 

Dört kolu da sağlamdır. Uzun ve kısa kolların uç kısımlarına 

doğru merkezden uzanan belli belirsiz ince hatlı çizgili bölüm, haçta 

başka bir katman oluşturarak derinlik hissi verilmesini sağlamış. Daire 

şeklindeki bitim uçlarının ortalarında kalan bölüm içeriye doğru 

kavislendirilerek, yarım ay görünümü kazandırılmıştır. Alttaki uzun kol 

hariç diğer üç kol aynı ebattadır ve yan kolların merkez birleşim 

noktaları geniş; dikey olan kolların merkez birleşim noktaları yan kollara 

nazaran incedir. Böylece haça hem çok boyutluluk kazandırılmış hem de 

yukarıdan aşağıya zarif bir görünüm elde edilmiştir. Döküm-kalıp 

şeklinde yapılmış olmalıdır. Çünkü hatları oldukça düzgündür. 

Diğer yüzü düzdür. Uçları açık Latin haçı görünümündedir ve 

boyutu itibariyle taşınabilir özellikte olduğu anlaşılmaktadır. 

Eser pirinçten yapılmıştır ve iyi durumdadır. 
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KATALOG NO: 22  

RESİM NO: 57 

ÇİZİM NO: 26  

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 2538 

ÖLÇÜLERİ: En-8.00cm, Boy-12.00cm, 

Kulp Yük-1.5cm, Kollar Uç Gen.-2.5cm 

MALZEMESİ: Bronz (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Cemal Özbek’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  

  

AYRINTILI TANIM: 

Orta boyutta bir haçtır. Üst kısmında geniş kıvrımlı ve daha 

sonra eklendiği anlaşılan kulp bulunur. Bu, haçın boyuna asılarak 

kullanım gördüğünü kanıtlar. 

 Şekli itibari ile “Latin Haçı” görünümündedir. Üst ve yanlara 

uzanan kolların ebatları aynı ölçüde olmasına karşın alt kol biraz daha 

uzundur. Haçın kolları merkezden başlayarak uçlara doğru belli oran 

içerisinde kıvrılarak genişler ve uç kısımda, en geniş noktaya ulaştığında 

keskin bir biçimde içe doğru kıvrılır. Her kolun uç noktalarında görülen 

bu çift taraflı dönüşler yarım daire şeklinde birleşirler ve yumuşak hatlı 

bir görümün ortaya çıkmasına neden olurlar. Kulp bölümü ise üstteki 

yarım daire şeklindeki çıkıntıya tutturulmuş ve fazlaca dikkat çekmemesi 

için gayet dar ve kısa bırakılmıştır. 

Ön yüz üzerinde içleri noktalı, küçük dairelerden oluşan basit bir 

süsleme mevcuttur. Merkezde beş, alt kısımda üç, yan ve üst kollarda 

birer adet bulunan bu delikler, haçın ilk önce başka bir biçimde 

kullanılmış olabileceğini gösterir. Çünkü bu delikler, haçı bir yere 

tutturmak için yapılmıştır. Daha sonra kulp eklenip kolye şeklinde 

kullanım görmüştür.  
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Haç, yer-yer oluşan korozyonların dışında gayet iyi durumdadır. 
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KATALOG NO:23  

RESİM NO: 58 

ÇİZİM NO: 27 

ESERİN ADI: Latin Haçı (Röliker) 

ENVANTER NO: 134 

ÖLÇÜLERİ: Boy-4.2cm, En-2.7cm, 

Kulp Yük-0.5cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu-Merkez Süheyla Vardar’dan bağış. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Eser şekli itibariyle uçları genişletilmiş Latin haçı 

görünümündedir. Gerek küçük boyutta olması ve gerekse üst koluna 

iliştirilmiş kulpun bulunması nedeniyle taşınabilir olduğu söylenir. 

Arka taraf düz ve işlenmemiş bir görünüş sergilerken, ön taraf 

kimi orantısızlıklara rağmen gösterişli bir yapı ortaya koyar. Bu 

özellikleri nedeniyle eserin kalıp yöntemiyle üretildiği söylenir. Kulp 

kısmı esere daha sonra iliştirilmiştir. Yan kollar hemen hemen birbirine 

orantılıdır. Üst kolsa yan kollara nazaran biraz daha uzunca tutulmuştur. 

Alt kol ise yan kolların uzunluğunun tamamına yakındır. Böylece esere 

estetik bir görünüm kazandırılabilmiştir. Haçın her kolunun uç 

kısımlarına yerleştirilen küçük nokta süsler esere biraz derinlik hissi 

verebilmiştir. Aynı şekilde tam haçların birleşim noktasında olmasa da 

merkeze yakın bir yerde diğer bir nokta süs yer almıştır. Bu süsler 

kalıbın özelliğiyle oluşturulmuştur.  

Kolların merkezden uçlara doğru genişleme göstermesi de eserin 

vurgulayıcı özelliğini artırmış; ayrıca merkeze doğru esere hacim 

kazandırılarak yine derinlik hissi uyandırılmaya çalışılmıştır. Kolların 
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birleşim noktalarının kenarlarında görünen orantısızlıklar kısmen 

temizlense de eserin görünümünü bozan yegane eksikli olduğu 

söylenebilir. Eser geneli itibariyle bütün ve iyi durumdadır.  

Denizli Müzesi’nden 1071 ve 590 numaralı eserlerle sözü geçen 

eserin benzer özellikler gösterdiği görülür.  

(Env.-1071) Döküm tekniğinde yapılmış haçın, her iki dikey 

kolu yatay kollarından daha uzundur. Kollar merkezden dışarıya doğru 

hafifçe genişlemektedir. Dikey bir tanesinin ucunda zincir yada ipe 

asmak için halka bulunur. Üzerindeki süslemeler kazıma tekniğinde 

yapılmıştır. Haçın kollarının birleşme noktasında iç içe dairelerden 

oluşan bir süsleme bulunur. Bu süsleme haçın yan ve üst kollarında birer, 

alt kolunda ise iki adet olmak üzere tekrarlanmıştır (Özdemir ve 

Öztaşkın, 2005: 493). 

(Env.-590) Dökme tekniğinde yapılmış haç, Yunan haçı 

formundadır. Kollar merkezden dışa doğru genişlemektedir. Dikey 

kolların bir tanesinin ucunda zincir yada ipe asmak için halka bulunur. 

Eserin her iki yüzünde de hiçbir süsleme görülmemektedir. Haçın yüzeyi 

korozyona uğramıştır (Özdemir ve Öztaşkın, 2005:494). 
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KATALOG NO: 24  

RESİM NO: 59 

ÇİZİM NO: 28 

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 3104 

ÖLÇÜLERİ: En-15.7, Boy-18.5, Merkez 

Çapraz Gen.-3.00cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Halil Çelik’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Bronzdan yapılmış, orta boy diye sınıflayabileceğimiz bir haçtır. 

Taşınabilir özellikler içerir.  

Kollar, yan kollar ile üst ve alt kol ayrı uzunlukta ve ayrı 

ebatlardadır. Yana açılan kollar, merkezden başlayarak belirli bir açı 

içerisinde uzanırlar ve bütünü itibari ile kayık gövdesi şeklinde, altta ve 

üstte yumuşak bir hat izler. Aynı şekilde uç noktalarda belli yumuşaklık 

içerisinde kendilerini gösterirler. Bu, haça, yatay anlamda zariflik 

kazandırmıştır. Kolların köşe noktaları daire şeklinde nihayetlenmiştir. 

Ayrıca çizgi şeklinde verilen ve kenar bitimlerini takip eden çizgisel 

süsleme haçı monotonluktan kurtarmıştır. Üst kol ise merkezden yan 

kollara oranla daha dar bir şekilde görünürken, orantılı bir genişlemeyle 

daha fazla uzayarak yan kolların sahip olduğu ene ulaşır ve aynı 

yöntemle birleşir. Çizgisel süsleme burada da görülür ve yatay yada 

dikey şekilde birbirini kesmeyerek birbiriyle öpüşür. İki yan kol ile üst 

kol eşit boyutta iken alt kol biraz uzu yapılmıştır. Çünkü merkezden 

kırığa kadar hala göze batan bir genişleme görülmediği gibi, bu kolunda 

diğer kollarla uyum içerisinde olabileceği düşüncesiyle, genişlemesini 

tamamlayabilmesi için epey uzaması gerektiğini düşündürür. Böylece 
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insan vücudunu andıran görünümüne kavuşacaktır. Sol kolun merkeze 

yakın bölümünde küçük bir çıkıntının varlığı haçta döküm hatası olan 

çapak kalıntısı olduğunu gösterir.  

Alt kolun kırık olması ve yer-yer görülen korozyonlar dışında 

eser iyi durumdadır. 
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KATALOG NO: 25  

RESİM NO: 60, 61 

ÇİZİM NO: 29, 30 

ESERİN ADI: Latin Haçı (Röliker) 

ENVANTER NO: 1968 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-13.00cm, En-5.6cm, 

Merkez Çapraz Gen.-3.00cm, Kulp Yük.-

2.00cm 

MALZEMESİ: Bronz (Maden) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Saadettin Uçar’dan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Latin haçı biçimindeki eserin bir bölümü eksiktir. Kulplu ve 

dolayısıyla taşınabilir özelliktedir. Eksik olan arka bölümün alt koldaki 

menteşeyle birbirine tutturularak birleşmesiyle içi boş bir hal almaktadır. 

Bu tür haçların her iki yönü de süslenerek kullanılır.  

Kulp, bir çan görünümünde genişleyerek aşağıya doğru uzanır 

ve metal bir halka yardımıyla haçın sadece bir yaprağında yer alan üst 

koldaki sabit kola tutturulur. Latin haçların genelinde gördüğümü 

kolların merkezden uçlara doğru genişleme özelliği burada da görülür. 

Sadece üst kol bu tanımlamaya uymaz. Üst kolun sabit kulpla 

neticelenen kenar kısmı ve diğer kolların kenar kısımları zikzak şeklinde 

süslenerek belirginleştirilmiştir. Yine üst kolun hemen hemen orta 

kısmında tek satırlık bir yazıt karşımıza çıkar. “Ґ€оРҐИkoc” harfleri 

okunabilmektedir.  

Haçın tam merkezinde yer alan ikili dairesel çizgi içerisine 

yerleştirilmiş figür stilize edilerek verilmiştir. Baş kapalı  ve başı 

çevreleyen hale, çizgisel olarak verilmiş burun ve gözler; yine 

zikzaklarla süslenmiş ve çene altına kadar giydirilmiş elbise ve de 
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elbisenin üzerinde ikinci bir çizgi oluşturularak belki bir pelerin 

kullandığı belirtilmeye çalışılmıştır. Figür bir azize görünümündedir. Ve 

sadece belirleyici özellikleriyle birlikte verilmiştir. Figürün hemen 

solunda küçük bir kırık bulunmaktadır.  

Gerek kolların uçlarındaki yan süslemelerde ve gerekse 

merkezdeki figür betimlemesinde kazıma tekniği uygulanarak çalışıldığı 

görülmektedir. Diğer örneklere göre daha sade bir görünümdedir. 

Eserin bir bölümü eksik ve bulunan yaprağın küçük bir kısmı 

kırıktır.  

Rölikerler, Hristiyan inancında Hz. İsa, aziz ve azizeler gibi kutsal 

sayılan kişilere ait eşyaların, beden ya da giysi parçalarının veya 

kemiklerin saklanması için özel olarak yapılmış kutulardır (Cutler, 1991: 

1782) 
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KATALOG NO: 26  

RESİM NO: 62, 63, 64 

ÇİZİM NO: 31, 32 

ESERİN ADI: Latin Haçı (Röliker) 

ENVANTER NO: 3604 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-10.5cm, En-4.6cm, 

Merkez Çapraz Gen.-2.00cm, Kulp Yük.-

1.00cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Hüseyin 

Aslandoğdu’dan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Kolları merkezden dışarıya doğru genişleme gösteren bir yapıya 

sahiptir. İki ayrı bölümden oluşan eserin alt kolunda birleşimi sağlayan 

tek gözlü menteşe yer alır. Üst kol üzeride ise haçın sadece bir yaprağına 

tutturulmuş kulp yar alır. Yine üst koldaki yatay bir çubuğa bir halka 

yardımıyla tutturulmuştur. Haç, hem bu özellikleri hem de boyutlarının 

küçük olması nedeniyle taşınabilir haçlar sınıfında yer almaktadır. İki 

yaprağın arasında kalan kısım ise her iki tarafta yükseltilerek boş 

bırakılmıştır.  

Eserin bir yüzeyinde, stilize edilerek tasvir edilmiş figür 

cepheden gösterilmiştir. Yukarıda alt kolu görünmeyen bir malta haçı ve 

çarmıha gerilen figür kollar haçın yan kollarında ve vücut ile bacaklar alt 

kolda olmak üzere gösterilmiştir. Figür sakallıdır ve başını çevreleyen 

hale ve gerisinde haçın sadece kolları görünür. Vücut anatomik 

kaidelerin dışına çıkarak boru biçiminde gösterilmiş ve zikzak 

süslemelerle belirginleştirilmiştir. Ayaklar sanki bir boşluktaymışçasına 

uçları aşağıya doğru sarkarak betimlenmiştir. Boyun kısmı vücut 
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genişliğinde bırakılmış ve kollar omuzsuz bir şekilde yanlara doğru 

uzanır pozisyonda verilmiştir. Yan kollarda figürün kollarının altında 

çarmıhın yan kolları görünür ve hemen altında yazıt yer alır. “JCXC-

NHKΛ” harfleri sırasıyla yer almaktadır. 

Diğer yüzde bol giysilerle birlikte, ellerini yanlara doğru açmış 

ve cepheden tasvir edilmiş Meryem figürü yer alır. Baş kısmında hale 

yer alır ve yüz özellikleri stilize olarak verilmiştir. Fakat vücudunun 

anatomik özellikleri İsa’ya göre daha gerçekçi bir ifadeyle 

betimlenmiştir. Elbisesi baştan aşağıya zikzaklarla doludur. Yine haçın 

yan kollarında ve figürün üst tarafında çizgisel ve bitkisel motiflere yer 

verilmiştir.  

Eser geneli itibariyle bütün ve iyi durumdadır.   
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KATALOG NO: 27  

RESİM NO: 65, 66 

ÇİZİM NO: 34 

ESERİN ADI: Latin Haçı (Röliker) 

ENVANTER NO: 224 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-8.00cm, En–4.5cm, 

Kalınlık- 1.00cm (0.5cm+0.5cm) 

MALZEMESİ: Bronz 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu- Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den 

satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Eser “Latin Haçı” görünümündedir. Diğer örneklerde olduğu 

gibi kollar merkezden uçlara doğru genişleyerek uzanırlar. İki ayrı 

bölümden oluşan eserin bu iki bölümü birleştiren alt koldaki tekli 

menteşe kısmı kırıktır. Bu yüzden eser iki parça halindedir. Kulp kısmı 

yine diğer örneklerde gördüğümüz üzere eserin bir bölümüne 

iliştirilmiştir; fakat bu bölümde kırıktır. İki bölüm bir araya getirildiğinde 

orta kısım boş kalmaktadır.   

Eserin bir yüzünde: Yukarıdan aşağıya kadar yerleştirilmiş 

cepheden tasvir edilen figür yer alır. Stilize edilerek resmedilmiş figürün 

bir dinsel başlıkla birlikte sakallı olarak betimlendiği görülmektedir. 

Kollar dirsekten kırılmış olarak eserin yan kollarına doğru uzanmaktadır. 

Çizgisel ve noktasal motiflerle süslenen elbisesi hemen boyun altından 

başlayarak ayak bileklerine kadar uzanmaktadır. Vücudun ve yüzün 

aksine ayakların cephe den verilmediği ya da verilemediği 

görülmektedir. Ayrıca haçın yan kollarının uçlarında birer alev huzmesi 

yada tütsü yer almaktadır. Figürün baş kısmıyla haçın bitim noktası 

arasında kalan kısımda bir yazıt yer almaktadır. “OAГHOOBA-CHA-
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HO-C” harfleri okunmaktadır. Figürün bu özellikleri bir Aziz’i işaret 

etmektedir. 

Diğer yüzde yine esri boydan boya kaplayan cepheden tasvir 

edilmiş figür yer alır. Bir başlıkla birlikte verilen figür sakalsız ve geneli 

itibariyle kadın görüntüsü veren ve çeşitli geometrik süslemelerle 

vurgulanan bir elbiseyle birlikte gösterilmiştir. Kollar yine yanlara doğru 

dirsekten kırılarak açılmıştır. Ayaklar ince ve aşağıya doğru uzatılan 

çizgilerle verilmiştir. Yan kolların uçlarında ayrıca çizgisel süslemeler 

görülmektedir. Diğer yüzde olduğu gibi figürün baş kısmıyla üst kolun 

bitim noktası arasında kalan kısımda yazıt yer almaktadır. “OAIHOC€-

APHOS” harfleri okumaktadır. Eserin bazı kısımları kırık ve bazı yerleri 

korozyonlaşarak zarar görmüştür.  

Denizli Müzesi’nden 3386 envanter numaralı eserin sözü edilen 

röliker haçla benzer özellikler gösterdiğini görmekteyiz.  

Döküm tekniğinde yapılmış röliker, Latin haçı şeklindedir. Alt 

ve üst haç kollarında rölikerin ikinci parçasına bağlanmasını sağlayan 

menteşeler görülmektedir. Rölikerin üzerinde kazıma tekniğinde Aziz 

Georgios betimlenmiştir. Orans duruşta ve haleli tasvir edilmiş azizin adı 

üst haç kolundaki iki sıra yazıtta okunmaktadır. Figürün yüz hatları 

basitçe işlenmiştir. Ayaklarına kadar uzanan elbise üzerinde basit çizgiler 

ve geometrik desenler görülür. Figürün boyun kısmında kolye gibi 

yerleştirilmiş; olasılıkla değerli maden ya da renkli cam için yapılmış, 

dairesel bir yuva bulunur. Azizin sağ kolu altında, iki dairenin iç içe 

geçmesi ve bunun etrafına yedi adet yaprağa benzer motifin 

eklenmesiyle elde edilmiş bir güneş yer motifi alır (Özdemir ve 

Öztaşkın, 2005: 496). 
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KATALOG NO: 28  

RESİM NO: 67 

ÇİZİM NO: 35 

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 1850 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-4.2cm, En-2.00cm, Kulp 

Yük.-0.7cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Nurettin Gündüz’den satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Eser “Latin Haçı” görünümündedir. Gerek boyutlarının küçük 

olması ve gerekse bir kulpa sahip olması nedeniyle taşınabilir haçlar 

grubunda yer alır.  

Diğer Latin haçları örneklerinin aksine alt kol diğerlerinden 

uzun bırakılmamış; yan kollar ve üst ve alt kol eşit uzunluklarda 

yapılmıştır. Tipik Latin haçı özelliği olan kolların merkezden dışarıya 

doğru genişleme özelliği bu eserde de görülür. Üst kolda bulunan esere 

nazaran uzun olarak yapılmış kulp bölümü, eserle birlikte oluşturulmuş; 

daha sonra eklenmemiştir. Ve yukarıya doğru çivi inceliğinde uzatılarak; 

ucunun kıvrılması suretiyle oluşturulmuştur. Bu özellik eserin kalıpta 

değil dövme tekniğiyle üretilmiş olabileceğini gösterir. Ayrıca eserin her 

iki yönünde de herhangi bir süslemenin bulunmaması bu durumu 

kanıtlar. Çünkü eserin işlenebilecek yüzeyi çok küçük olduğundan elde 

işlenmesi çok güçtür. Kalıp tekniğiyle üretilen eserlerin çok basit 

yöntemlerle süslenebildiğini görmekteyiz.  

Kalınca bir cidara sahip olan eserin fazlasıyla korozyonlaşma 

geçirdiği görülmektedir.   
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KATALOG NO: 29  

RESİM NO: 68 

ÇİZİM NO: 36 

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 4237 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-5.5cm, En-3.5cm, Küçük 

Haç-1.2cm, Merkez Gen.-1.00cm 

MALZEMESİ: Kurşun 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: İbrahim Ethem Aktürk’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Form itibariyle “Latin Haçı” görünümündedir. Eser boyutunun 

küçük olması nedeniyle taşınabilir haçlar sınıfında değerlendirilir. Geneli 

itibariyle basit bir yapıya sahiptir. Merkezindeki “Yunan Haçı” motifi 

dışında başka bir süsleme görülmez. Kalıpta şekillendirme tekniğiyle 

üretilmiş olmalıdır.  

Birbirine eşit üst ve yan kollar ve uzunca bırakılan alt kol tipik 

Latin haçı şeklini oluşturur. Fakat kolların genişliği birbirleri arasında 

değişiklik gösterir. Üst kol diğerlerine göre daha geniştir. Yan kollar 

aşağı-yukarı aynı genişlikteyken, alt kol merkezden aşağıya doğru 

daralarak uzanır. Eriyiğin kalıp içerisinde tam anlamıyla dağılma 

gösterememesinden kaynaklanan orantısızlıklar eserin genelinde görülür. 

Muhtemelen daha sonraları kullanım ihtiyacına göre alt kolun uç kısmına 

küçük bir delik açılarak tam anlamıyla baş aşağı olarak değişik bir 

şekilde kullanılmıştır. Yine alt kolun uç kısmında kalıpta 

şekillendirildiğine dair çapak izleri görülebilmektedir.  

Eserin merkezinde görülen yunan haçı süslemesi dikkat 

çekmekte ve esere değişik bir boyut kazandırmaktadır. Haçın her bir 

koluna uzanır şekilde yerleştirilen Yunan haçının kolları hemen hemen 
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aynı boyutlara sahiptir. Bu kısım eserden yüksekçe tutulmuştur. Eserin 

diğer yüzeyi ise işlenmemiştir.  

Eser geneli itibari ile iyi ve bütün durumdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG NO: 30  
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RESİM NO: 69 

ÇİZİM NO: 37 

ESERİN ADI: Latin Haçı 

ENVANTER NO: 4317 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-3.00cm, En-0.8cm, Üst 

Kıvrım Yük.-0.5cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Kerem Şahin’den 

mahkeme kararı ile alım. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Eser biçimi yönünden “Latin Haçı” olarak tanımlanır. Boyutları 

itibariyle çok küçüktür ve çok narin bir yapıya sahiptir. Taşınabilir haçlar 

sınıfında değerlendirebildiğimiz eserin zincir yada iple taşınabilmek 

üzere bir kulpa sahip olduğu görülmektedir. Kulp, yukarıya uzanan kolun 

bir müddet sonra inceltilerek kıvrılmasıyla oluşturulmuştur. 

Eserin her iki yüzeyi de işlenmeyerek düz bırakılmıştır. Bu, 

döverek şekillendirme tekniğiyle üretildiğini kanıtlar. Yan kollar aynı 

uzaklıkta bırakılmış; üst kol ise alt kola nazaran biraz daha uzun 

bırakılmıştır. Yan kolların merkezden dışarıya doğru daraldığı gözlenir. 

Kollar arasındaki enliliğe bağlı orantısızlık eserin görünümünü olumsuz 

yönde etkilemiştir. Kolların genişliği kadar kalınlığa sahip olması 

monoton bir görünüm oluşturmasına neden olmuştur.  

Eser, sıklıkla görülen korozyonların ve dökülmelerin dışında 

geneli itibariyle iyi ve bütün durumdadır.   
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KATALOG NO: 31  

RESİM NO: 70 

ÇİZİM NO: 38 

ESERİN ADI: Anahtar Yüzük 

ENVANTER NO: 1764 

ÖLÇÜLERİ: Halka Çap-2.5cm, Alt Kısım Uz.-

3.2cm   

MALZEMESİ: Demir  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Düzce Milli Emlak Memurluğundan devir. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Silindirik bir yapıya sahip olan halka kısmının hacim 

bakımından değişiklik gösterdiği gözlenir. Açar kısma eklentisinin 

bulunduğu kısım en geniş yapıya sahip olduğu kısımdır. Fakat bu kısım 

iki farlı yöne hareket eden halka bölümünün açar bölümle eklentisi 

olduğundan sürtünmeye bağlı aşınmalara rastlanır. Tam anlamıyla 

bütünlüğe sahip olduğundan kalıpta şekillendirildiği söylenir. 

Dolayısıyla anahtar yüzüğün meydana getirilen ilk bölümü halka (yüzük) 

kısmıdır. Açar kısmın yatay çubuğu genişçe tutulan kup kısmıyla 

halkayla birleşir. Halkanın iç tarafa gelen kısmının ince tutulması 

parmağın rahatça hareket etmesini, bükülmesini sağlamak içindir.  

Açar kısım tamamıyla yassı bir çubuktan oluşur. Asıl kısmın 

ilerisinde sivri bir uçla başlar ve aynı forma sahip iki diş çıkıntısı ile 

devam eder. Dişlerin arası, iki diş genişliği kadar tutulmuştur. Ayrıca bu 

boşluk, sivri uç kısmıyla eşit aralığa sahiptir.bu özellik kilitin hangi 

düzenekte olduğunu açıklar. 

Halkaya doğru belirli bir düzen içerisinde genişleyen açar kısım, 

halkanın en geniş bölümünü kavrayarak sonlanır. Bu birleşim noktasının 

soğuk demir dövme tekniğiyle oluşturulması gerekir. Çünkü yassı olan 
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açar kısım çubuğu, şekillendirilmeye müsaittir. Son bulduğu oktanın tam 

anlamıyla öpüşmemesi bunu kanıtlar.  

Eserde yer-yer korozyonlar oluşmuştur. Fakat geneli itibariyle 

bütün ve iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 32  

RESİM NO: 71 

ÇİZİM NO: 39 

ESERİN ADI: Anahtar Yüzük 

ENVANTER NO: 1763 

ÖLÇÜLERİ: Toplam Uz- 4.6cm, Halka Çap-

2.00cm, Alt Kıs. Uz.-2.5cm, Açar Kıs.-0.7cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Düzce Milli Emlak Memurluğu’ndan devir 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Dairesel formlu halka bölümü diğer örneklerde de görüldüğü 

gibi parmağın hareketini engellememek için avuç içerisinde kalan kısmı 

incelen bir yapı özelliği taşır. Açar bölümünün halkayla birleştiren kulp 

kısmı rahat hareket edebilmesi için ince bırakılmıştır. Buna karşın halka 

genelinin daha geniş olması kulpa etrafa kayamayacağı bir yuva 

oluşturur. Yuva kısmı kesin hatlarla belirginleştirildiğinden halka 

imalatından sonra törpülenmek suretiyle oluşturulduğu anlaşılır. 

Halkanın avuç içerisinde kalan kısmında görülen kabaca ve sonradan 

eklendiği belli olan çıkıntı, eserin kullanım süresinde tamirattan geçmiş 

olabileceğini gösterir. Fakat bu yargıyı tamamen doğrulayacak ipuçları 

yoktur.  

Açar kısım uçtan geriye doğru bir kulp vazifesi görecek şekilde 

yassılaşarak incelir. Halkada açılan yuva nedeniyle rahat bir şekilde iki 

yöne doğru hareket eder. Çubuğun uç kısmında asıl kısmın yanına doğru 

belirgin bir genişleme görülür. Orta kısma derin olmayan kısa bir oyuk 

açılmıştır. Bunun kilidin şifrelerinden biri olması muhtemeldir. Aynı 

şekilde çubuğa eklenen asıl kısımda büyük ve küçük olmak üzere iki 

delik görünür. Delikler arası mesafe yan uzaklıklarla orantılı tutulmuştur. 
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Asıl kısım tam anlamıyla dikdörtgen bir görünüm vermez ve iç kısımda 

daralır. Asıl kısımla açar çubuğunun bitim noktaları birbirine eşittir. Bu 

özellikler yine kilidin düzeneği hakkında bilgiler verir. 

Eser, görülen dökülmelere rağmen iyi ve bütün durumdadır.  

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 5680 Env. No’lu eser. Anahtar 

yüzük biçiminde. Konusu geçen eserde olduğu gibi yüz seksen derece 

hareket edebilir özelliğe sahip. Açar kısım Bolu Müzesi’ndeki gibi yana 

doğru açılmış yatay kanat biçiminde. Fakat şifreli kısım içeri doğru 

girintiler yerine oyuklar şeklinde yapılmış. Bu özelliği konusu geçen 

eserle benzeşmekte (Bkz. Res-137), (Ödekan, 2007:187). 

Diğer eser Saraçhane Kataloğundan  F908 Env. No’lu eser. 

Yüzük kısmı kabartmalı kıvrımlar şeklinde süslenmiş. Yine yüz seksen 

derece hareket edebilir özelliğe sahip. Ayrı hareket edebilir kısım konusu 

geçen eserde olduğu gibi belli bir yuvayla sınırlandırılmış. Şifreli kısım 

diğer örneklerde olduğu gibi oyuklsr şeklinde (Bkz. Res-138), (Harrıson, 

2007: 248). 
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KATALOG NO: 33  

RESİM NO: 72 

ÇİZİM NO: 40 

ESERİN ADI: Anahtar Yüzük 

ENVANTER NO: 4087 

ÖLÇÜLERİ: Halka Çap-2.00cm, Açar 

Çıkıntısı-1.5cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Murat Peçenek’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Yapısı bakımından farklılık gösterir. Açar bölümünün bir kulpla 

ilişkilendirilmesinin aksine halkanın bir kısmından tutturulan ve kısa 

tutulan açar kısım eserin en tipik özelliğidir. 

Anahtar yüzüklerin genel-geçer özelliklerinden biri olan 

halkanın avuç içine gelen kısmının ince ve zarif yapılması yine parmağın 

rahat bir şekilde hareket edebilmesi amacını güder. Halkanın açar 

bölümünün karşısına gelen kısımda ise dıştan içe doğru derinleşen ve 

ortası delik bir girinti bulunur. Yüzüğü genişletip daraltmak için yapılmış 

olabileceği düşünülse de; demirin ateşte işlenmesi esnasında maşa ile 

tutulan bölüm olma ihtimali yüksektir. Üzerinde herhangi bir simge ya 

da yazı bulunmaz. Halkanın açar bölümle ilişkilendirildiği kısım 

dışarıdan kalınlaştırılarak kuvvetlendirilmiştir. Kilit açma-kapama 

esnasında en fazla kuvvet bu noktaya uygulanacağından bu özelliğe 

önem verilmiştir.  

Açar kısım çok kısa ve de geniş bir çubuktan oluşur. Halkayla 

birleşim noktası kaynaklama esnasında çivileme tekniğiyle 

güçlendirilmiştir. Bu oyuk halkanın bulunduğu yöne doğru dikey 

konumdadır. Açar çubuğunun iç kısmı içeriye doğru kavis yaparak boylu 
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boyunca uzanır. Anahtar deliği bu şekle uyum sağlayacak şekilde 

olmalıdır. Yine asıl kısmın kilit şifresi olarak tanımlayabileceğimiz 

uzantıları geniş ve dar olmak üzere ince boşlukla ikiye ayrılmıştır. Bu 

şifre çıkıntılarıyla açar çubuğu aynı noktada sonlanmaktadır.  Sadece 

bitim noktasındaki şifre çıkıntısında geriye doğru uzanan küçük bir gedik 

bulunur. Bu da kilidin mekanizması ile ilgilidir.  

Eser, diğer örneklerin aksine, kendine has bir özellik göstererek 

apayrı bir görünüş verir. Anahtar yüzükler genelde iki bölüm ayrı-ayrı 

şekillendirilerek bir araya getirilme usulüyle yapılır.  Bu eser, kalıp-

dökme tekniğinin dışında bütünüyle sıcak halde işlenerek önemli bir 

ustalık örneği gösterir.  

Eser, bazı dökülmelere nazaran bütünlük gösterir ve gayet iyi 

durumdadır. 
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KATALOG NO: 34  

RESİM NO: 73,74 

ÇİZİM NO: 41 

ESERİN ADI: Çan 

ENVANTER NO: 228 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-9.00cm (Alt Kısım 

Yük.-7.00cm, Kulp Yük.-2.00cm), Kulp 

deliği-1.5cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Genel itibariyle oval bir şekil gösterir. Asıl kısmın omuz bölümü 

genişçe olup alt kısma doğru daralmaktadır. Cidar kalınlığı kulpa 

nazaran daha azdır. Bunun nedeni ses yaratma özelliğini tam anlamıyla 

yerine getirmesi içindir. Sadece bu bölümde yer-yer çürümeler 

gözükmesinin sebebi cidarının oldukça ince olmasından kaynaklanır. 

Omuz kısmının bir parçası tamamıyla eksiktir.  

Üst kısmın ortasında 1.5 cm çapında, tam anlamıyla yuvarlak bir 

deliğe sahip kulp yer alır. Kulp, asıl kısma uygunluk gösterir ve 

yukarıdan aşağıya daralma gösterir. Üst taraf hafifçe yuvarlatılmış; yan 

bölümler keskin hatlarla belirtilmiştir. Buna rağmen uç kısımlar tam 

anlamıyla sivri değildirler. 

Ebadının küçük olması taşınabilir nitelikte olduğunu gösterir. 

Kulp kısmındaki delik ise çanın ahşap ya da metal bir kolla sağa-sola 

sallanarak kullanıldığını gösterir. Dolayısıyla bu bölüm eksiktir.     

Eser, bazı kısımlarında çürümeler ve dökülmeler görünmesine 
rağmen bütünlüğünü korur. 
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KATALOG NO: 35  

RESİM NO: 75, 76 

ÇİZİM NO: 42 

ESERİN ADI: Çıngırak 

ENVANTER NO: 3605 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-10.5cm (Alt Kıs.-4.5cm, 

Orta Kıs.-3.5, Kulp-2.5cm), En Gen. Kıs.-

8.00cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Hüseyin Aydoğdu’dan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Eser üç kısımdan oluşur. En alt bölüm yarım küresel, onun üzeri 

ise koni şeklinde yükselerek yassı delikli kısımla sona ermektedir. Her 

bölüm ayrı-ayrı yapılmış ve birbirine tutturulmuştur. Çünkü her birleşim 

yerinde çıkıntılar (çapaklar) görülmektedir. Ayrıca içerisinde metal bir 

çekirdek bulunur. 

Alt kısım dövülerek yuvarlatılmış ve yukarıya doğru yumurta 

biçiminde uzatılarak keskin bir kıvrımla tamamlanmıştır. İçerideki 

çekirdek yardımıyla etkili bir ses meydana getirebilmek için bu bölüm 

diğerlerine nazaran özellikle ince tutulmuştur. Kalıp üzerinde dövülerek 

şekillendirildiğinden tam anlamıyla yumuşak hatlar içermez. Fakat 

yukarıdan, kulp kısmından aşağıya doğru bakıldığında tam bir daire 

şeklinde olduğu görülür.  

Orta kısım ayrı bir kalıpta aynı yöntemle şekillendirilmiştir. Bu 

nedenle içerisi boştur ve kulp kısmına doğru daralır. Bu daralmayı 

gerçekleştirebilmek için özellikle aşağıda belirli aralıklarla hafif 

bükülmeler yapılarak genişlikleri yukarı doğru azaltılmış ve böylece 
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“ters huni” görünümü kazandırılabilmiştir. Fakat tam anlamıyla dairesel 

olduğu söylenemez.  

En üstteki kulp bölümünün cidarı oldukça kalındır. Yassı ve 

güçlü bir görünüme sahiptir. Delik kısmı oldukça dar tutulmuş ve demir 

oksit ile kaplanarak sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. 

En basit ifadeyle çıngırak diye isimlendirebileceğimiz bu ses 

aracı, bütün özellikleriyle günümüze kalabilmiştir.     
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KATALOG NO: 36  

RESİM NO: 77, 78, 79, 80 

ÇİZİM NO: 43 

ESERİN ADI: Kandil 

ENVANTER NO: 3112 

ÖLÇÜLERİ: Uzunluk–8.8cm, Gen.-6.5cm, 

Yük.-6.00cm, Yağ Deliği Çap-1.1cm, Fitil 

Deliği Çap-1.1cm 

MALZEMESİ: Pişmiş toprak (Kil) 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Akpınar Mahallesi Salim Yücel’den satın 

alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V–12 no’lu 

Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Kiremit rengi hamurlu, yuvarlak gövdeli bir kandildir. Emzik 

kısmında kullanımına ait izler halen görülür. 

Kandiller genel olarak dört farklı aşamada incelenir. Bunlar: 

Kaide, discus, tutamak ve emziktir. Bu kandilde, Latin haçı tutamak 

olarak kullanılmıştır ve üzerinde süslemeler yapılarak kandilin diğer 

bölümlerinden daha fazla ön plana çıkartılmıştır. Fakat kandillerde 

süsleme alanı discuslardır; ama burada bu kısım dar ve içeriye doğru 

eğimli bırakılmış (yağın rahatça içeriye boşaltılması için) ve gerisinde 

küçük bir süsleme, belki de yapıldığı atölyenin küçük bir simgesi (yarım 

ay şekli) iliştirilmiştir. Ve discusun kenarlarında çizgisel motifler 

görülür. Emzik kısmıysa, gayet kaba ve uzun olmasının yanında sanki 

gövdeyle bütünmüş gibi bir görünüm içerisindedir. Ve fitilin 

yerleştirileceği emzik deliği, discus deliğiyle aynı boyuttadır.  Kaide 

bölümü discus genişliği kadardır ve emzik bölümü buraya kadar uzar ve 

kaideye elips bir görünüm verir. 
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Kullanılış şekli açısından kandiller: Yakıt olarak genelde zeytin 

yağı ile birlikte kullanılır ve kandilin emzik kısmından içeri sarkıtılan 

bitki liflerinden yapılmış fitil yardımıyla kullanım görürler. Bu 

özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda kandilin yağ deliğinin 

epeyce geniş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yağın dökülmemesi için bu 

kısım genelde dar bırakılır.  

Eser geneli itibariyle iyi durumdadır. 
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KATALOG NO: 37  

RESİM NO: 81, 82, 83 

ÇİZİM NO: 44 

ESERİN ADI: Kandil 

ENVANTER NO: 1745 

ÖLÇÜLERİ: Uz.-17.5cm, Gen.-6.00cm, 

Yük.-5.00cm, Yağ Deliği Çap-3.1cm, Kaide 

Çap-5.00cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Düzce Milli 

Emlak Müdürlüğü’nden devir. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V–12 no’lu 

Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Eser, bilindik pişmiş topraktan yapılmış kandillerin aksine 

bronzdan imal edilmiştir. Sert bir metalden üretilmiş olması eserin farklı 

şekillerde kullanım görmesine olanak sağlamıştır. Eser hem sahip olduğu 

genişçe kaidenin üzerinde durabilmekte hem de kaidenin orta kısmında 

oluşturulan derin ve köşeli girinti sayesinde bir çubuk takılarak 

kullanılabilmektedir. Eserin bu özelliği en karakteristik niteliğidir.  

Kaide, kulp, emzik ve omuz bölümlerinden oluşan eserin discus 

dediğimiz yağ konulan deliğin etrafı bulunmamakta; eser omuz 

kısmından direk yağ deliği kısmına kavuşmaktadır. Eserin genişliğine 

yakın bir ölçüye sahip olan kaide yağ deliği çapına orantılı olarak 

küçülerek son bulur. Bir bölümü kırık olan kulp ise güçlü bir şekilde 

gövdeye tutturulmuş; ve çeşitli eklentiler yapılarak süslenmiştir. Asıl 

kulpun gerisindeki bir diğer kırık parça bunu kanıtlar niteliktedir. 

Kaidenin bitiminden başlayarak belirgin bir şekilde genişleyen omuzlar 

tepedeki yağ deliğiyle son bulmaktadır. Ayrıca omuz kısmının kaide 
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yönün iki adet karşılıklı yerleştirilmiş kulplar yer alır. Bu kulpların yağ 

deliğini örten kapağı aşağı-yukarı hareket eder şekilde sabitlediği 

düşünülür. Fakat bu kısım eksiktir. Ayrıca yağ deliğinden görünen; 

kaideden yükselen çıkıntının ölçü olarak da kullanılabileceği söylenir. 

Omuzlar emzik bölümüne doğru orantılı bir şekilde daralarak uzanır. 

Fitilin konulduğu emziğin ucundaki delik ise kandillerde gördüğümüz 

tipik bir özellik olarak dar bırakılmıştır. Yalnız, deliğin etrafı 

genişletilerek discus oluşturulmuş, böylece farklı bir görüntü elde 

edilmiş ve de emziğe ulaşan yağın kolayca dökülmemesi sağlanmıştır.  

Eserin kulp kısmı kırık, yağ deliğinin üzerindeki kapak kısmı 

eksiktir. Omuz bölümünde yer yer kırılmalar gözlenir. Eserin genelinde 

korozyonlaşma ve dökülmeler görülür. Bütün bunlara rağmen eser, tipik 

özelliklerini verebilmekte ve bütünlüğünü korumaktadır. 

Konusu geçen eserle benzer özellikler gösteren, özellikle kaide 

bölümünde içeriye doğru girinti bulunan örneklere baktığımızda bu tip 

kandillerin kullanım şekillerini rahatlıkla görebilmekteyiz (Bkz. Res: 

141-142). Kaide kısmına geçirilen aparatlar sayesinde yükseltilerek, belli 

bir yükseklikte kullanılabilen kandiller aynı zamanda taşınabilmektedir. 

Bunun yanı sıra yağ deliklerinin kulplu kapakla örtülmesi diğer  önemli 

bir özeliğidir.   
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KATALOG NO: 38  

RESİM NO: 84, 85, 86, 87 

ÇİZİM NO: 45, 46 

ESERİN ADI: Kandil 

ENVANTER NO: 1727 

ÖLÇÜLERİ: Uz.-15.7cm, Gen-6.00cm, Yük-

3.00cm, Yağ Deliği (1.00cm, 1.5cm), Fitil Deliği-

1.5cm 

MALZEMESİ: Bronz 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Ali Osman Yavuz’dan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V–12 no’lu 

Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Bilindik kandil özelikleri dışında karakteristik unsurlar 

barındıran eserin tepeden bakıldığında Neolitik dönem insan figürlerine 

benzediği görülür. Eser bu şekliyle, emzik bölümü başı, discus kısmı 

omuz ve gövdeyi, kulp ise bacakları andırır.  

Dairesel konik bir kaideye sahiptir. Kalın bir cidara sahip olup 

içi boşaltılarak işlendiğinden ayrıca üretilip daha sonra eklendiği 

düşünülür. Kaidenin iç kısmında sonradan eklendiğine dair izler görülür. 

Gövde ise kaidenin bitiminden itibaren aniden ve yayvan bir şekilde 

genişleme göstererek discus ve emzik kısımlarıyla sonlandırılır. Kulp, 

güçlü bir şekilde gövdeyle ilişkilendirilmiş daralarak ve discus kısmının 

üzerine kıvrılarak son bulur. Fakat bir bölümü kırılmıştır.  

Discustan başlayarak emziğe doğru birbirine orantılı şeritler 

halinde yapılmış çizgiler görülür. Kalp veya su damlası şeklindeki yağ 

deliğini çevreleyen şeritler, deliğin şeklinin gitgide büyültülerek ifade 

edilmesiyle oluşur. Fitil deliği ise yağ deliğinin aksine dairesel 

biçimdedir. Yanlara açılan kulakları ortalayacak şekilde yerleştirilmiştir. 
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Yine emzik kısmına alttan bakıldığında discustan gelen yolun dışarıdan 

belirli olduğu görülür. Bu, eserin malzemesine ve işlenişine bağlı olarak 

kimi yerlerinde görülür. Örneğin, emzikle discus arasında kalan kısmın 

yan taraflarında görülen orantılı kesmeler yine eserin üretiliş özellikleri 

ile ilgilidir.  

Gövdenin discus kısmıyla neticelenmesi eserin omuz kısmının 

oluşmamasına neden olmuştur. Böylece gövdenin çapı kadar bir genişlik 

edinen discus, eserin en gösterişli bölümünü oluşturur. Fakat yukarıda 

bahsedildiği üzere sadece şeritler halinde süsleme görülür. 

Eser, kulpunun kırık olması dışında bütün ve yer yer görülen 

korozyonlara rağmen iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 39  

RESİM NO: 88, 89, 90 

ÇİZİM NO: 47 

ESERİN ADI: Kandil 

ENVANTER NO: 649 

ÖLÇÜLERİ: Uz-10.2cm, Gen.-7.2cm, 

Yük.-3.1cm, Yağ Deliği Çap-3.7cm, Fitil 

Deliği Çap-1.1cm, Kaide Çap- 5.00cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Afyon Müzesi’nden devir. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Geniş, alçak bir kaide üzerinde duran eserin genelinde dairesel 

form göze çarpmaktadır. Mercimek tanesi biçimindeki basık gövdesinin 

etrafında şekillenen diğer öğeleriyle birlikte bir uyum arz eder.  

Kulp kısmı kırıktır. Kırık kısımlardan kulpun, gövdeden ve 

kandilin ağız kısmından tutturulduğu anlaşılmaktadır. Ki gövdedeki ve 

ağızdaki kırık kısımlar dikey olarak kesişmektedir. Gövde kaideden 

itibaren gitgide genişleme gösterdiğinden ve basık bir form vermesinden 

dolayı eserin geniş bir omuz kısmına sahip olduğu görülür. Emziğe 

açılan kısım haricinde tam anlamıyla dairesel form gösteren gövdenin 

üzerinde herhangi bir süsleme yapılmamıştır. Emzik kısmının her iki 

tarafında görünen çıkıntılar emzikten başlayarak gövdede sona erer. 

Birer yaprak biçiminde olan bu silmeler emziği gövdeye sabitlemek 

amacından çok süs amaçlı yapılmıştır. Gayet kısa ve hatları itibariyle 

şişkin görünen emzik kısmının yüksekliği, kandilin ağız kısmıyla aynı 

hizada tutulmuştur. Bir fındık şeklini andıran emzik açıklığı tam 

anlamıyla yatay olarak neticelendirilmiştir  
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Kandilin yağ deliği bölümü ise kalınca bir dudakla 

belirginleştirilerek omuz kısmından ayrılmıştır. Daire biçimindedir. 

Kulpun üst birleşim noktasının bulunduğu kısım kırıktır.  

Eserin birçok yerinde görünen dökülmeler, korozyonların yanı 

sıra eksik olan kısımlarının da bulunması iyi korunamadığını gösterir. 

Kandil geneli itibariyle iyi durumdadır.   
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KATALOG NO: 40  

RESİM NO: 91, 92, 93 

ÇİZİM NO: 48 

ESERİN ADI: Haç Kaidesi 

ENVANTER NO: 2278  

ÖLÇÜLERİ: Yük.-16.5cm (Alt-9.1cm, Orta-

6.00cm, Baca-1.4cm), En Alt Kıs. Gen-3.00cm, Orta 

Kıs. Gen-5.3cm, Baca Gen.-1.00cm  

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Musa Acar’dan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Alt kısmı yuvarlak ağızlı, gövdeye doğru daralan ince uzun 

boyunlu, yuvarlak gövdeli ve üst kısmın ağzı ise dikdörtgen şeklindedir. 

İç kısmı boş olarak yapılmış olup üzerinde oyma olarak yapılmış 

geometrik desenlerden oluşan bir süsleme vardır.  

Yukarıdaki küresel kısım, ortadaki ince bantla iki eşit parçaya 

bölünmüş; kürenin her iki tarafında ve bant kısmında uzun ve çivi ucu 

büyüklüğünde oyuklar görülmektedir. Kürenin üzerindeki dikdörtgen 

prizma görünümündeki üstü açık boşluk haçın alt koluna yarleştirilen 

erkek kısmın oturduğu dişi kısımdır. Bu kısımda da karşılıklı küçük 

oyuklar görülmektedir. Dikdörtgen formunun ve geniş sayılabilecek 

dudak kısmının; haçın sağlam bir şekilde durmasını sağlamada önem arz 

ettiği söylenir. Kürenin tam tepe noktasında yer alan bu kısımdan 

itibaren aşağıya doğru belli bir orantı içerisinde genişleyen küresel 

kısmın içi boştur. Bu, haç kaidesinin her bir kısmının ayrı ayrı üretildiği 

ve daha sonra aplike edilerek oluşturulduğunu kanıtla niteliktedir. Yani, 

eser muhtemelen dört ayrı parçanın birleşiminden oluşmaktadır. Her bir 
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parça bilezik dediğimiz birleşim noktalarıyla birbirine tutturularak 

oluşturulmuştur.  

Alt kısım, aşağıda geniş yukarıya doğru incelerek küreyle 

birleşir. Bu bölümde de ince uzun anahtar deliği biçimindeki süslemeler 

karşılıklı olarak işlenmiştir. Haç kaidesinin görevi haçla yükseltici çubuk 

arasında birleşim noktası oluşturmak olduğundan; sağlam bir kaideyle 

neticelendirilmiştir. Bu kısma geçirilecek ahşap çubuk tam anlamıyla 

olmasa da kaidenin şekline uygun olacağından – aşağıdan yukarıya 

daralır vaziyette- yine kıpırdamayacak bir biçimde kullanım görmesine 

yardımcı olacaktır. 

Bronzdan yapılan eserde fazlasıyla korozyonlar görülür. Eser 

bütün haldedir. 
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KATALOG NO: 41  

RESİM NO: 94, 95, 96 

ÇİZİM NO: 49 

ESERİN ADI: Haç Kaidesi 

ENVANTER NO: 2829 

ÖLÇÜLERİ: Yük.16.00cm (Şişkinlik-7.2cm, Alt 

kıs.-8.8cm); Genişlik (Baca-1.00cmx1.5cm, 

Şişkinlik-6.5cm, Alt Kıs.-2.5cm,3.00cm) 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Nizamettin Akbulut’tan satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Üste oturan kapakla birlikte iki ayrı kısımdan oluşur. Alt kısım, 

aşağıda daralarak yükselen; kaide vazifesi gören boru biçimindeki 

sütunla başlayarak yukarıda yarım yumurta şeklindeki kısımla sonlanır. 

Sütunun alt kısmında dar bir bilezik şeklinde görülen motifli kısımdan 

başlayarak yukarıya doğru orantılı bir biçimde daralan alt bölüm yine 

dışa doğru kavisli ve işlemeli bir bilezikle üst kısma bağlanır. Sütun 

kısmı yer-yer görülen ezilmelere rağmen asıl şekliyle düşünüldüğünde, 

haç kaidesinin bu kısma geçirilen basit bir çubukla birlikte kullanım 

gördüğü düşünülür. Alt bölümün yarım yumurta biçimindeki kısmında 

ise form olarak yine orantı içerisinde genişleyen bir yapıyla karşılaşılır. 

Bu kısımda da dökülmeler görülür. Yukarıda, üst bölümüyle birleştiği 

yerde erkek birleşim çıkıntısı yer alır. Çıkıntı kabartmalı bir kıvrımla 

sınırlanmıştır ve kimi noktalarında küçük yuvarlaklardan oluşan 

süslemeler bulunur.  

Üst kısım, alt kısmı tamamlayıcı şekilde ve aynı ebatta 

yapılmıştır. İki tarafı yuvarlatılmış kısa çizgi şeklindeki boşluklarla dört 

ayrı kısma bölümlenmiş ve boşlukların ortalarında kalmış kısımlar birer 
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tablo gibi kullanılmıştır. Kazıma tekniğiyle yapılmış figüratif 

betimlemelerden her biri idealize edilmiş Azizlerden oluşur. Anatomik 

unsurlar tam anlamıyla verilemese de özellikle elbise ayrıntılı olarak 

işlenmiştir. Yüz kısımları çizgisel olarak verilmiştir. Önemli olan 

anatomik özellikler değil dinsel öğelerdir. Bunun için Azizlerin 

belirleyici özellikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Aralarda yine küçük, iç 

içe yuvarlaklardan oluşan süsler görünür. Bunlar resme hareketlilik 

kazandırmak ve tek düzeliği kırmak amacıyla kullanılmıştır. Anahtar 

deliklerinin etrafını çevreleyen ince çizgiler yine görünüm açısından 

monotonluğu kırmak içindir. Tepede zikzak motiflerle çevrelenmiş haçın 

oturduğu kısım bir boşluk şeklinde bırakılmıştır.  

Eser kimi yıpranmalara ve dökülmelere rağmen iyi ve geneli 

itibariyle bütün durumdadır.   
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KATALOG NO: 42  

RESİM NO: 97, 98, 99, 100 

ÇİZİM NO: 50 

ESERİN ADI: Haç Kaidesi 

ENVANTER NO: 60 

ÖLÇÜLERİ: Yük-27.5cm (Alt-11.5cm, Orta-

6.5, Üst-9.5cm); Gen.-(Alt-4.00cm, Orta-5.00cm, 

Baca-2.2cm) 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Mudurnu 

Kaymakamlığı’ndan devir 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Aşağıdan yukarıya doğru daralarak uzayan boru biçimindeki 

kaide bölümü yukarıda asıl bölümle birleşir. Kaidenin alt çapı orta 

bölümün genişliğine yakın yapılarak eserin rahat bir şekilde ayakta 

durabilmesi sağlanmıştır. Kaide, aşağıda ve orta kısmın az üzerinde 

bileziklerle bölümlendirilir. Orta bölümle birleşim noktası ise ters kare 

biçiminde adeta sütun başlığını andıran kısımla son bulur. Üst bölümün 

tamamı bu başlığa oturur. Köşe noktalarının genişliği sütun alt çapına 

eşittir. Orta bölümün birleşim kısmında köşelere doğru belirgin bir 

şekilde aşağıya uzayan yuvarlatılmış çıkıntılar alttaki ters kare ile birlikte 

tam anlamıyla bir sütun başlığı görüntüsü verir. Yarı yarıya bölümlenen 

orta kısımda, her iki katta da üçer adet anahtar deliğine benzer biçimde 

boşluklar görülür. Orantısız olarak bırakılan bu boşluklar tütsü 

malzemesinin yandığı esaslı bölümdür. Buradan yukarısı baca vazifesi 

görmektedir. Orta bölüm diğer üç tarafta da aynı şekilde işlenmiştir. Bu 

bölüm, geneli itibariyle şapel (Küçük Kilise) biçiminde olan eserin ilk iki 
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katıdır. Her kattaki üçer delik ise geleneksel Hıristiyan dini üçlemesini 

(Meryem, İsa, Yahya) simgeler. 

Üst bölümdeki kapı gibi işlenmiş kısım çan kulesi görünümü 

verir. Aynı zamanda şapelin çatısı konumundadır. Orta bölümle aynı 

genişliğe sahip olan iki farklı yöndeki kapı arası mesafe yukarıya doğru 

kapıların üzerindeki üçgen alınlıklı çatılarla birlikte yavaşça daralmaya 

başlar. Üçgen alınlıklı çatılar kapı üzerlerinden çok ince bir şekilde 

yükselirler. Kapı genişlikleri ve biçimleri dört aynı yönde de yapım 

hatalarından kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bacaya uzayan kısımda ise 

yine dört yönde de anahtar deliğine benzer boşluklar görülür. Sadece 

boşlukların bulunduğu kısımlar dışarıya doğru çıkıntı yaparak 

sınırlandırılır. Nihayet baca bölümüne gelindiğinde dikdörtgen bir formla 

karşılaşılır. Bacanın dar kısımlarında küçük girintiler mevcuttur. 

Eser geneli itibariyle bütün ve iyi durumdadır.  
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KATALOG NO: 43  

RESİM NO: 101, 102 

ÇİZİM NO: 51 

ESERİN ADI: Haç Kaidesi 

ENVANTER NO: 61 

ÖLÇÜLERİ: Yük-16.5cm (Üst Kıs.-9.00cm, Alt-

7.5cm); Gen.-(Alt-5.5cm, İç Bükey-4.00cm, 

Şişkinlik-6.00cm, Baca-3.5cmx2.00cm) 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Mudurnu Kaymakamlığı’ndan devir 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  

 

AYRINTILI TANIM: 

Altta kırık olan kısımdan bir bölümünün eksik olduğu 

anlaşılmaktadır. Kırık, eksik olan kısmın, aşağı doğru uzunca bir biçimde 

kaideden oluştuğunu düşündürür. Öyle ki aşağıdan yukarıya doğru 

genişleyen kırık kısım yukarıda buhurdanın asıl bölümünü oluşturan 

tütsülükle birleşir. 

Tütsü malzemesinin yandığı bölüm dikey dikdörtgene yakın bir 

formdadır. Alt köşelerin her birine yarım daire şeklinde tutturulan 

kulplar, buhurdanın (zincir gibi) bazı kısımlarının da olabileceğini 

doğrular. Kulplardan ikisi zarar görmüş yada kırılmıştır. Dört yüzde de 

hemen-hemen aynı motifin işlendiği tütsülük bölümü yukarıda yumuşak 

kıvrımlarla son bularak üst kısımla birleşir. Bundan sonra iyice daralarak 

kırık kısmın çapına kadar gerileyen bu bölüm bir nevi buhurdanın boğum 

noktasını oluşturur. Bu sayede bacanın çekim kuvveti güçlendirilir. 

Çünkü boğumlu kısımda bir alçak basınç noktası oluşturulmuş olur. 

Dışarıda derin olmayan bir bilezikle boğumlu kısımda son bulur. Form 

tekrar genişlemeye başlar ve tütsülük bölümünden biraz daha geniş bir 

biçime ulaşır. Burada baca çekişini tetikleyen ikinci bir kısım oluşturmak 
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amaçlanmıştır. Geniş bölümde tekrar bir yüksek basınç noktası 

oluşturulmuş ve son olarak bacayla neticelendirilmiştir. Baca dar 

olduğundan alçak etkili bir basınç özelliğine sahiptir. Böylece tütsülük 

kısmında yanan malzemenin dumanı çok kolay bir şekilde bacadan 

dışarıya süzülebilir. Baca iki yönü dar ve diğer yönleri geniş olmak üzere 

bir dikdörtgen prizması şeklindedir. En üstte kalınca bir dudakla son 

bulur.  

Form olarak tipik özellikler gösterir. Teknik açıdan da iyi 

oranlanmış kısımlara ve kıvrımlara sahiptir. Eser, kırık kısım dışında 

bütün ve de iyi durumdadır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

KATALOG NO: 44  

RESİM NO: 104, 105 

ÇİZİM NO: 52 

ESERİN ADI: Haç Kaidesi 

ENVANTER NO: 230 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-12.00cm(Alt-6.00cm, 

Orta-2.00cm, Üst-   3.00cm, Baca-1.00cm); 

Gen.-(Alt-4.5cm, Orta Kıs.-3.00cm, Üst-

2.2cm,Baca-1.00cmx1.7cm) 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den 

satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Üç kısımdan oluşmuştur. En alt kısımda anahtar deliği şeklinde 

kapı ve her iki yanında yine aynı biçimde pencere tasvirleri vardır. Bu 

bezeme dört yüzünde de aynıdır. Maket, kare bir taban üzerine 

oturmaktadır. Tabanın orta kısmında 2.5 cm çapında bir delik bulunur. 

En alt kısmın kemerleri üzerinde oturan,  kalın ve bombeli bilezik 

şeklinde ikinci kısım bulunmakta olup bunun üzerinde de yine dört tane 

anahtar deliği şeklinde süsleme bulunmaktadır. Bu kısmın üzerinde ise 3 

cm yüksekliğinde silindirik bir şekil görülür. Aynı anahtar deliği 

biçimindeki süsleme burada da tekrar edilmiştir. En üstte ise dairesel bir 

tabla üzerinde, 1.7 cm x 1 cm boyutlarında dikdörtgen bir kısım 

bulunmaktadır. 

Eser alem olarak kullanılmasının yanında buhurdan olarak da 

kullanılma olasılığı da vardır. Gerek aşağıdan yukarıya doğru daralması 

ve tabanda bulunan deliğin dışında en üstte baca vazifesi gören bölümün 

bulunması bu savı destekler niteliktedir. 
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Köşelerde hafif bükülmelere rağmen eser oldukça iyi 

durumdadır. Yalnız, eksik portatif aparatlar olabilir.   
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KATALOG NO: 45  

RESİM NO: 111, 112, 113 

ÇİZİM NO: 53, 54 

ESERİN ADI: Buhurdan  

ENVANTER NO: 4253 

ÖLÇÜLERİ: Yük.-7.00cm(Kaide-1.5cm, 

Üst Kıs.-5.5cm); Gen.-9.00cm, Derinlik-5.00cm, Kaide Gen.-5.5cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Murat Peçenek’ten satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

İlk bakışta kase görünümü veren eserin, derinliği ve dudak 

kısmında bulunan üç kulpla beraber buhurdan özelliği taşıdığı anlaşılır. 

Muhtemelen başka parçalarla birlikte kullanılmaktadır. 

Altta, yüksek kaide kısmı esere sonradan eklenmiş; bu şekilde 

kase kısmının alt formu bozulmamıştır. Alttan kaidenin iç bölümüne 

bakıldığında kasenin içerisindeki simetrik kıvrımlar belirgin bir şekilde 

görünmektedir. Bu kıvrımların merkezindeki küçük daireyi orantılı bir 

şekilde çevreleyen kaide, yukarıdan aşağıya doğru epeyce genişleyen bir 

yapıya sahiptir. Böylece eser, içerisinde ateş bulunacağından hem 

bulunduğu yüzeye zarar vermeyecek hem de uygun ve devrilmeyecek bir 

biçimde ayakta durabilecektir. Kaide oldukça ince bir malzemeyle 

oluşturulmuş; bu yüzden eserin zaman içersinde en fazla zarar gören 

kısmı yine kaide olmuştur.  

Basık bir yarım küreye benzeyen tütsünün yakıldığı asıl bölüm 

geneli itibariyle kaseyi andırmaktadır. İç kısmı ince bir cidara sahip 

olduğundan kolaylıkla işlenebilmiş, dikey olarak kaideyi merkez alan 

helezonlu kıvrımlar yukarıya doğru genişleme göstererek esere değişik 

bir sanatsal özellik kazandırmıştır. On altı kısımdan oluşan simetrik 
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kıvrımlar, kalıpta dövme tekniğiyle şekillendirilmiş olmalıdır. 

Kıvrımların en geniş haliyle son bulduğu dudak kısmı epeyce 

kalınlaştırılmış ve güçlendirilmiştir. İnce bir çizgiyle ikiye bölümlenen 

bu kısım tam anlamıyla düzgün olmayan daire biçimindedir. Belirli 

aralıklarla üç ayrı kulp eklenen dudak kısmı monoton yapısından 

kurtarılabilmiştir. Her bir kulp yaprak biçiminde yukarıya doğru uzanır 

ve merkezlerindeki genişçe deliklerle kullanım görürler. Eserin, kaideden 

sonra en azla zarar gören kısmı kulplardır. İki tanesi fazlaca zarar 

görmüş ve içlerinden biri iptal edilmek suretiyle, hemen aşağısına yeni 

bir delik açılmıştır. Kulplara bağlanan zincirlerle birlikte kullanılabilen 

eser; kimi kısımlarının kırık ve eksik olmasına rağmen iyi ve geneli 

itibariyle bütün durumdadır. 
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KATALOG NO: 46  

RESİM NO: 106 

ÇİZİM NO: 55 

ESERİN ADI: Kandil Askısı 

ENVANTER NO: 229 

ÖLÇÜLERİ: Dış Çap-10.3cm, Uzunluk-

16.00cm, Kulplar Uz.-3.00cm, Haç-5.5cm, 

Cidar-0.2cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu-Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den 

satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

10.2 cm çapında bir daire şeklindedir. Bu dairenin içerisinde 

kolların uzunluğu 5.5 cm olan bir haç bulunmaktadır. Bu haçın kollarının 

her iki ucu daire şeklinde olup bu kısımlardan dıştaki 1 cm kalınlığındaki 

çemberle birleşmektedir. Bu şeklin alt ve üst tarafında parçaya ait bir 

kısmın daha bulunduğuna dair menteşeler görülür.  Menteşelerden biri 

iki ayrı bükümden diğeri tek büklümden oluşur ve iki büklümlü olanı 

sonradan eklenmiştir. 

Şekil itibari ile kandil askısına benzemektedir. Uçtaki kıvrımlar 

zincirleri tutturmak amacı ile yapılmıştır. Fakat bu bölüm eksiktir. Aynı 

şekilde ortada haç şekli vardır ve merkez nokta (haçın kollarının 

birleştiği bölüm) çengelli askı asmaya müsaittir. Görünüm itibari ile 

1829 envanter numaralı “Kandil Askısı”na benzerlik gösterir. 

Uçlarındaki zincirli kısmın eksik olması dışında eser oldukça iyi 

durumdadır. 
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KATALOG NO: 47  

RESİM NO: 107 

ÇİZİM NO: 56 

ESERİN ADI: Kandil Askısı 

ENVANTER NO: 1829 

ÖLÇÜLERİ: Uz.-14.00cm, Çember Çap-

8.5cm, Kulplar Uz.-2.5cm, Haç Gen.-4.5, 

Zincirler-20cm+20cm, Cidar-0.1cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Haşim Özdemir’den satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Kandil askıları, daha doğrusu kandil askılarının yüksekliğini 

ayarlamada kullanılan aparat olarak tanımlandırılır. Asıl askının çengeli, 

aparatın daire şeklinin ortasındaki uçları çıkıntılı kısmına tutturularak 

kullanılır. Daire şeklinde, kenarında iki çıkıntı mevcut, bu çıkıntılara 

zincirler eklenmiş. Zincirin bir ucunda demir kanca bulunmakta. Diğer 

zincirin ucunda ise halka mevcuttur. Bunlar kilisenin yüksekçe 

tavanındaki sabit halkalara tutturulmak içindir. Böylece istenilen 

yükseklik ayarı yapılabilir. 

Merkezdeki halkanın iç bölümünde, uçları yuvarlatılarak 

çekicilik kazandırılmış haç bezemenin bulunması (Yunan Haçı) aparata 

dinsel içerik kazandırılmak istenmesindendir. Aşağıdan bakıldığında 

göze ilk hitap edecek kandil ya da kandil ışığı olsa bile; askının 

ortasındaki haça vuran ışık dini propaganda aracı olarak kullanılmasını 

sağlayacaktır. 

Eser, iyi durumda ve asıl işlevini görecek bütünlüğe sahiptir.  
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KATALOG NO: 48  

RESİM NO: 108, 109, 110 

ÇİZİM NO: 57, 58 

ESERİN ADI: Kandil Askısı 

(Polykandilion) 

ENVANTER NO: 231 

ÖLÇÜLERİ: Çap-29.00cm, Haçlı Kıs. Çap-13.00cm, Haçın Ortası Çap-

2.00cm;Askı zincirleri Uz.-26.5cm x 3, Büyük Çengel Uz.-8.00cm  

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu-Merkeşler Köyü Haşim Özdemir’den 

satın alma. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Eser, kandillerin oturduğu asıl bölüm ve askılık olmak üzere iki 

bölümden oluşur. Parçalarının bütünlüğü ve herhangi bir yıpranmanın 

gözlenmemesi nedeniyle iyi bir şekilde korunduğu söylenebilir.  

Kandil bölümü, merkezde kandil yuvasının bulunduğu Malta 

Haçı odaklı olarak gelişme gösterir. Haçın her bir kolu “V” şeklinde 

çubukların yanlara uzanıp uçlarının yuvarlatılmasıyla oluşturulur. 

Kolların buluştuğu kısım bir kareyi andırır ve ortasında kandillik 

bulunur. Kolların uç kısımları ise haçı çepeçevre saran daire ile son 

bulur. Kandil bölümünün iki kısma ayıran bu daireden sonra dokuz adet 

kandilliğin bulunduğu ikinci kısma geçilir. Kandillikler merkezdeki 

kandillikle aynı büyüklüktedir; fakat daha belirgin ve kuvvetli 

kenarlıklara sahiptirler. Kandillikler, haçı çevreleyen daireyle bir çubuk 

yardımıyla ilişkilendirilip dış çerçeveyi oluşturan çemberle doğrudan 

ilişkilendirilirler. Ayrıca aralarından uzanan “Latin Haçı” biçimindeki 

haçların kolları tutturularak sağlam bir şekilde sabitlenebilmişlerdir. 

Sözünü ettiğimiz dış çemberin içerideki küçük çemberden daha geniş 
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olduğu gözlenir. Dış kısmı çarkı andıracak biçimde hafif dişli olarak 

biçimlendirilmiştir.  

Kandil bölümüne üç koldan uzayan askılık bölümü 

kandilliklerin arasındaki haçlardan üç tanesine yerleştirilen kulplar 

yardımıyla ilişkilendirilir. Kollardan her biri, tıpkı parmak kemiğini 

andıran kısımların birbirine eklenmesi suretiyle oluşturulur. Uçlarında 

çengellerin bulunduğu bu kollar, kandillik bölümündeki kulplara 

tutturulmuşlardır. Kolları bir merkezde toplayan uçları kıvrık altı kollu 

yıldız tepede büyükçe bir çengelle son bulur. 

Eser, parçaları itibariyle bütün ve iyi durumdadır.    
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KATALOG NO: 49  

RESİM NO: 114, 115, 116, 117 

ÇİZİM NO: 59 

ESERİN ADI: Alem 

ENVANTER NO: 3101 

ÖLÇÜLERİ: Uz.-28.00cm(Kol-23.00cm, El-

5.00cm),Kol Alt Çap-3.00cm, Bilek Kıs. Çap-

2.00cm,Eldeki cisim-5.00cm 

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Bolu-Gerede’de yapılan 

define kazısından. 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini   

 

AYRINTILI TANIM: 

Bronzdan yapılmış el ve kol bölümlerinden ibarettir. El, sağ eli 

temsil etmekte ve elinde yuvarlak ve uzun bir obje tutmaktadır. Fakat bu 

cisim eksiktir. Başparmak ileriye doğru uzanmıştır. Serçe parmakta 

diğerlerine göre belirgindir. El, bilezik şeklindeki kıvrıma kadar içi boş 

kol bölümünün içine girmek suretiyle birleşerek bir bütünü oluştururlar. 

Kol ise bronzdan yapılmış ve iki ayrı parça üst üste getirilerek 

kaynatılmış; silidir bir yapı elde edilmiştir. Bilek kısmından başlayarak 

geriye doğru genişler; böylece insan anatomisine uygunluk gösterir.  

Kül kabı (kramasyon yada osthotek) işlevli olduğu 

düşünülmüştür. Kol bölümünün içinin boş olması bunu destekler. Fakat 

aynı zamanda kol bölümüne geçirilen uzunca bir sopa ile birlikte alem 

olarak da kullanılmış olabileceği düşünülebilir. Elin kavradığı kırık 

kısmın haç olabileceği de hesaba katılırsa eser bir alemdir. 

Eldeki cisim kırık ve kolda da ezilme ve yarılmalar görülse de 

eser yinede iyi durumdadır.     
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 Latin haçı tutan el görünümünde alem. Konusu geçen eserinde 

aynı amaçla kullanıldığı düşünülür ve kırılan kısmın bir haç olması 

muhtemeldir. Aynı şekilde kol kısmına ahşap bir sopa geçirilmek 

suretiyle kullanım görür. Bolu Müzesi’ndeki eserden farkı tek parçadan 

meydana gelmesidir (Bkz. Res-140), (Zabern, 2001: 145). 
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KATALOG NO: 50  

RESİM NO: 118, 119, 120  

ÇİZİM NO: 60, 61 

ESERİN ADI: Kantar 

ENVANTER NO: 3606 

ÖLÇÜLERİ: Çubuk Uz.51.00cm, 

Çubuk Kalınlık-1.2cm, Uzun Zincir Uz.-32.00cm(Çengel-13.00cm), 

Çengeller Uz.-10.00cm+11.00cm,+13.00cm  

MALZEMESİ: Bronz  

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: S. Tuna Yalıncan’dan satın alma 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 

   

AYRINTILI TANIM: 

Eser birkaç kısmın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Asıl 

kısım demir çubuk biçiminde olan ve bir bölümü ölçer özelliğe bir 

bölümü de çengellerin takılı olduğu kısımdır. Ölçer kısımda kısa ve uzun 

olmak üzere eşit aralıklarla yerleştirilmiş çentikler görülür. Ayrıca kimi 

ölçü işaretleri yer alır. Bunlar bir çeşit rakam olmalıdır. Ölçer kısım 

dikdörtgen prizma şeklindedir. Başlangıçtan ikinci kısma doğru hafifçe 

genişleme gösterir. Kantarın tam manasıyla kullanılabilmesi için ölçer 

kısımda gezinebilen topuz diye adlandırılan ağırlık bulunması 

gerekmektedir. Fakat bu parça eksiktir. 

İkinci kısım uzunluğu ölçer kısımla hemen hemen aynıdır. 

Birleşim noktaları oldukça kuvvetlidir. Birinci kısımdan gelen köşe 

doğrularının, bu kısımdaki köşelerle örtüşmediği görülür. Yer yer 

genişleyip daralan bir kalınlığa sahip kısmın bir hayvan başıyla 

neticelendiği görülür. Bu baş, kısa burnu geniş alnı ve kısa yuvarlak 

kulaklarıyla domuzu andırmaktadır. Birleşim noktasının hemen 

başlangıcında görülen sabitenmiş halkaya takılı ilk çengelin tek bir 

baklayla tutturulduğu görülür. Çengel kıvrımları soru işareti şekline 
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yakındır. Ve uç bitimi yuvarlatılarak topuz hale getirilmiştir. Bu topuz 

raptiye başı şeklindedir. İkinci çengel çubuğun ortaya yakın kısmından 

farklı yönde tutturulmuş ve sabitlenirken diğer çengeldeki yöntem 

uygulanmıştır. Üçüncü çengel, birinci çengelin tam zıttı yönünde 

tutturulmuştur. Yalnız üçüncü çengel diğerlerine kıyasla daha büyüktür. 

Son çengelin birleşim noktasından hemen sonra köşegen birleşim 

noktaları başlar ve hayvan başıyla sonlanır. Uçtaki domuz başı ya 

kantarın sahibini belirlemekte yada kantarın hangi amaçla kullanıldığını 

simgelemektedir. 

        Şekli itibariyle sabit olmayan özelliğe sahip üçüncü kısım semer 

biçiminde ve maşa uçlarıyla bir tarafı kapalı diğer bir kısımla iki yöne 

hareket edebilecek şekilde oluşturulmuştur. Maşa kısmına tutturulmuş iki 

ayrı zincirin biri kısa bir diğeri uzundur. Uzun zincirin uç kısmında 

diğerlerinden farklı bir görünüme sahip çengel bulunur.  Soru işaretinden 

öte üzengi biçimindedir. Çengelin uç bitim noktasının, halkayla birleşim 

noktasında olduğu yöne doru incelerek uzandığı görülür. İkinci zincirin 

kısa olması kopmuş olabilme ihtimalini yükseltmektedir. Çünkü bu 

kısım kantarı taşıyan kısımdır. Bu işlev ahşap bir kol yardımıyla yapılır. 

Eser kimi parçalarının eksik olmasının dışında bütün ve iyi durumdadır. 

Bizans Dönemi ölçü sistemi, yazılı kaynaklar, sikke, ağırlık gibi 

günümüze ulaşan verilerle çözümlenebilmektedir. Bizans Döneminde, 

tartı âleti olarak kantar ve terazi birlikte kullanılmıştır. Kantarlarda 

kullanılan ağırlıklar küre, büst veya küçük heykel biçimindedir. Terazi 

kefelerinde kullanılan ağırlıklar ise; üst ve alttan yassıltılmış küre, kare 

ve disk biçimindedir. Ağırlıklarda bronz, kurşun ve cam olmak üzere üç 

malzeme kullanılmıştır (Acara, 2004: 51).  

Georgios’un kantarının  bir kolunun kantarının bir kolunun ucunda 

bir yaban domuzu başı, diğer başında da bir aslan veya köpek başı 

olabilecek bir figür vardır. Kantar direğinin iki dayanak noktası, hafif ve 

ağır yükler için iki ayar ölçeği vardı. Hareketli ağırlık topuzu tanrıça 
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Athena’nın kurşun dolgulu bronzdan yapılma bir büstü şeklindeydi. 

Buna benzer eserler aynı zamanda Sicilya ve İstanbul Boğazı civarında 

biten gemilerde de bulunmuştu(Bass, 2003: 161).  

Yassıada Batığı’nın önemli buluntularından biri olan domuz başlı 

kantar buluntusu. Athena görünümlü bakır dolgulu ağırlığı kantarın 

karakteristik özeliklerinden biri. Kantar çubuğu oldukça kısa fakat 

kantarın diğer aparatları Bolu Müzesi’ndeki kantar buluntusuyla 

benzerlik gösterir. Özellikle kantar çubuğunun bitim noktasını süsleyen 

domuz başı betimlemesi konusu geçen kantarla neredeyse tamamıyla 

benzer özellikler gösterir(Bkz. Res.-139). 
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KATALOG NO: 51  

RESİM NO: 121, 122, 123, 124 

ÇİZİM NO:  

ESERİN ADI: Vaftiz Teknesi 

ENVANTER NO: 1595 

ÖLÇÜLERİ: Y.-70 cm, Gen.-78, Der.-

64 cm, Harf  Yük.-3 cm 

C.-10 cm 

MALZEMESİ: Mermer 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ: Mevlüt Demirtaş’tan Satın Alma 

BULUNDUĞU YER: Bolu müzesi Bahçe Teşhiri 

   

AYRINTILI TANIM: 

Beyaz dalgalı mermerden yapılmıştır. Tepeden bakıldığında dört 

yapraklı yonca şeklinde olduğu görülür. Yarım daire biçimindeki 

kısımların bir araya getirilmesiyle bu şekli almıştır. Yarım dairelerin 

birleşim noktaları sivri, keskin bir şekilde aşağıya kadar uzanır. Bu 

durum dışarıdan bakıldığında hafif bir girintiyle belli edildiği görülür. 

Böylece dış hatlarda yarım daire şekli kaybolur ve birleşim noktalarına 

yakın yerde bombeleşme görülür.  

Teknenin iç kısmını ortalayacak şekilde açılmış 2 cm çapındaki 

delik suyu boşaltma amacıyla yapılmıştır.   

Vaftiz teknesinin dudak kısmının cidarı kalınlığının geniş olması 

(!0 cm), üzerinde işleme olanağı vermiş; yanlardan sınırlandırılmış bitki 

dalı motifi dudak boyunca işlenerek süslenmiştir. Bu süsleme eserin 

şekline göre kıvrılıp, genişleyerek oluşturulmuştur.  

Eserin şekil itibariyle yonca biçimi olması, yanlarda her bir çıkıntı 

noktasını vurgulayıcı bir şekilde ileriye çıkarmış böylece dört kısımda da 

etkili bir işleme mekanı oluşmuştur. İşte bu çıkıntılardan biri kullanılarak 

yukarıda yazıt ve hemen altında bir Latin haçıyla karşılaşılır. Yazıtta “┼ 
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ύЛέρ εύχής  Аλεέάνбρον ┼”, “Aleksandros’un adağı için” 

yazmaktadır (Yayın-Akyürek, 2008: 37). Yazıt, yarım daireyi saracak 

şekilde, yaklaşık 3 cm har yüksekliğinde yerleştirilmiştir. Latin haçı ise 

çift çizgi kabartmalı dikdörtgen içerisine alınmıştır. Haçın kendiside yine 

çift çizgi ile belli edilmiş ve her bir uç genişletilerek son bulmuştur. Yan 

kolların aksine üst ve alt kol, sınır çizgisine kadar uzanmaktadır. Vaftiz 

teknesinin diğer yüzleri işlenmemiştir.  

Eserin bir kısmı kırılmış ve daha sonra restore edilerek eski haline 

kavuşturulmuştur. Bunun dışında eser iyi ve bütün durumdadır.   

Araştırma yapılan müzelerden Hieropolis ve seyit gazi müzelerinde 

örneklerine rastlanmıştır. Hieropolis müzesindeki havuzcuk yuvarlaktır. 

Seyitgazi Müzesi’ndeki örnekler ise dıştan haç içten dört yonca yaprağı 

planında oyulmuş havuzlardır. Dıştan kare, içten haç planlı bir örnek ise 

Doğu Frigya bölgesinde Amorion’un güneyinde Türkmen köyde bulunan 

vaftiz havuzudur. Dış yüzeyinde madalyon iç yüzeyinde haç motifi yer 

alır. 3 yüzü de bezemeli olan havuzun haç motifli madalyonlu yüzlerinde 

karşılıklı tavus kuşları, kuzu ve koç figürleri, palmiye ağacı motifi ve 

köşelerde kabartma sütunları ile erken dönem vaftiz havuzlarının 

Frigya’daki en ilginç örneğidir. Latin haçı biçiminde zemine oyulmuş 

ilginç vaftiz havuzu, Alahan vaftizhanesinde bulunmaktadır. 4.-6. yüzyıl 

arasında yoğun olarak yapılan yapılan vaftiz binaları ve dolayısıyla vaftiz 

havuzlarının incelenen müzelerdeki örnekleri ve benzerleri bu erken 

döneme tarihlenirler. Yayınlarda çeşitli terimler kullanılmıştır: Vaftiz 

havuzu, vaftiz teknesi, vaftiz kurnası gibi (Parman, 2002: 152).   

 

Hieropolis Müzesi 

H 11 

Envantersiz (Beyaz mermer) 
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Yuvarlak büyük bir kap biçiminde, iki dış kenarında çörten gibi 

insan başı figürü kabartma olarak yapılmıştır. Vaftiz işlevinde 

kullanılmış olabilir. Değişik ve ilginç olabilir(Parman, 2002: 152). 

Seyitgazi Müzesi 

S8 

Envantersiz 

Müzeye girişte duvar nişine yerleştirilmiş çeşme yalağı 

kullanılmaktadır. 3 basamaklıdır. Dış yüzeyinde iki sıra profilli bant,  

vaftiz havuzunun tüm dış ağız kenarını ve alt taban kısmını çerçeveler 

(Bkz. Res.-133), (Parman, 2002, 152).  

Yayın: K. Wulzinger 1913, 25 Abb. 19/b; MAMA V, 139, 140, nr.316, 

Pl.62  

S9 

Envantersiz (Mermer) 

Dıştan haç, içten dörtlü yonca biçimli vaftiz havuzunun içi toprakla 

dolu olup, çiçek saksısı işlevinde kullanılmaktadır. Yoncanın kenarları 

aşınmıştır (Bakz. Res.-134), (Parman, 2002:152-153) 

S10 

Envantersiz 

Müzenin iç avlusunda devşirme malzemelerden oluşmuş ilginç 

çeşmenin yanında bulunmaktadır. Dıştan haç, içten dörtlü yonca biçimli 

basamaksız vaftiz havuzu sağlam durumdadır (Bkz.- Res.-135,136), 

(Parman, 2002: 153).  
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4. DEĞERLENDİRME  

4.1.İkonalar:  

“İkona” dendiğinde dar anlamıyla: Doğu Ortodoks dünyasındaki 

taşınabilir, çeşitli ebatlardaki ahşap panolar üzerine yapılan dini konulu 

tasvirler kastedilir. Aslında, ikona ya da bazen ikon şeklinde de 

kullanılan kelimenin kaynağını: Grekçe “Eikon”(=Resim, suret, tasvir) 

kelimesi teşkil eder (Akkaya, 2000: 9).  

Hıristiyanlığın yayıldığı yıllarda Bizanslı papazlar okuma yazma 

bilmeyen geniş halk kitlelerine ulaşmak için bu yolu yani resimlerle 

anlatmayı seçmişlerdi. Eğitim amacıyla resmedilen İncil’den pasajlar, 

kiliselerin duvarlarını süslüyordu; bir anlamda kutsal kitabın geniş halk 

kitlelerine kolay yoldan anlatılmasını amaçlıyordu.  

Kutsal kabul edilen ikonaların ilk fonksiyonu öğretmek, eğitmek 

değil, hizmete yönelik bir ibadet aracı olarak kutsal ışığa kanal teşkil 

etmektedir (Akkaya, 2000: 10). İkona öğretisine göre tanrısal ışıkla insan 

gözü arasında yer alan kutsal figürler kiliseyi temsil etmektedirler. Onlar, 

insan gözünün görebileceği, ama yinede tanrısal ışıkta nasiplenmiş olan, 

başka bir terminolojiyle söyleyecek olursak, gayble zuhuru kesiştiren 

figürlerdir (Florensky, 2001: 15). 

Kutsal kişiler ya da azizler Bizans kültüründe insanların, her biri 

tek tek bireysel olan istek ve gereksinimlerini, yüceliği gereği bu özel 

isteklere uzak olan Tanrı’ya iletmek yükünü üstlenmişlerdir. Azizler 

insan olmak niteliği ile insanlara, kutsallıkları nedeniyle de Tanrı’ya 

yakın olan kişilerdir. Kısacası, Bizanslılar hem dünyasal hem de tinsel 

gereksinmeleri için doğrudan azizlere başvurmuşlardır. Aziz öldükten 

sonra onun işlevini, bedeninden arta kalan kemikleri, kullandığı eşyaları 

ve bunların parçaları yani rolikleri ile o azizin fiziksel varlığının yerine 

gecen betimleri yani ikonası gerçekleştirmiştir. İkona ve rolikler, 

azizlerin görünmez dünyasını görünür, fiziksel temas ve iletişim 

kurulabilir, yani “gerçek” kılan araçlardır. Onların roliklerine gösterilen 
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saygı aslında azizin bu parçalarda var olan fiziksel varlığınadır (Acara, 

1999: 176). 

Ortodoks ikonalarını iki ana grupta toplamak mümkündür. 

“İbadet İkonaları” ve ikinci grubu da “Tanımlayıcı ve Didaktik İkonalar” 

oluşturmaktadır. Tanımlayıcı ve Didaktik İkonalar, konularını Eski 

Ahit’ten, İncil’den, Meryem’in yaşamından, azizlerin, martirlerin 

yaşamlarından ve yaptıkları işlerden almıştır. Bu grupta yaygın olarak 

tasvir edilen konuların başında İncilde ter alan olaylardan, Bizanslı 

teologlarca dogmatik içerikli olarak tespit edilen on iki tanesi 

gelmektedir: Tebşir(Haber, Müjde), Doğum, Mabede Takdim, Vaftiz, 

Suretin Değişimi (Metomorfosis), Lazarus’un dirilişi, Kudüs’e Giriş 

(Vaiforos), Çarmıhta İsa (Satvrosis), Diriliş (Anastasis) Göğe Çıkış 

(Analepsis) Paskalya (Pentekoste), Meryem’in Ölümü(Koimesis). Bahsi 

geçen temalar ,birden fazla figürle temsil edildiğinden, biz, bu gruba 

giren ikonaları, çok figürlü ikonalar olarak da tasnif edebiliriz. Bunlar 

açık, yalın hatta şematik ve yüzeysel oluşumlarıyla, dini bilgilerini 

vaazlar yoluyla edinen okur-yazar olmayan cemaati, dini bir öz etrafında 

bütünleştirip eğitirler. Bu ikonalar ikonastasisin üst bölümünde yer alırlar 

ve bir mucize ya da ilk örnek ile bağlantılı olmayıp, ikonografileri de 

yüzyıllar                              boyunca abidevi resim sanatına bağlı olarak 

gelişmiştir (Akkaya, 2000: 10–11).   

Birinci grupta ele aldığımız ibadet ikonaları ise yalnızca kutsal 

şahısların tasvirlerine yer verirler. Farklı bir konumda ele alınmalar, 

köken ve işlevlerinin yapısı dolayısıyla şarttır. Bu gruptaki ikonalarda 

yer alan İsa, Meryem ve Aziz Yahya (Ioannes Prodromos) ikonaları, 

Ortodoks kiliselerinin İkonastasisinde bir ibadet unsuru olarak, büyük bir 

öneme sahip olmuşlardır (Akkaya, 2000: 11). 
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4.2.Keramoplaslar: 

Keramoplas; genel itibari ile yumuşak zemin üzerine baskı 

yöntemiyle süsleme yapma aracı olarak tanımlanabilir. Önce çark 

tekniğiyle şekillendirilerek silindirik bir görünüm kazandırılır ve kil daha 

sertleşmeden çeşitli el aletleriyle yonca kısımlı bölüme son şekli verilir 

ve en son fırınlanır. Kulanım şekli tamamıyla güç ve baskı şeklinde 

olduğundan cidarı kalın, sağlam bir gövde yapısına sahiptir. Orta kısmın 

gerisinde, çark işlemi sırasında oluşturulan bilezik şeklindeki çıkıntı; 

baskı işlemi uygulanırken elin daha iyi kavraması ve geriye çekilirken 

kurtulmaması için yapılmış olmalıdır. İlk aşamada içi boş olarak 

şekillendirilmesinin sebebi, yonca bölümde biriken harç artıklarını rahat 

bir şekilde temizlenmesi için olduğu söylenebilir. Bu, aynı zamanda 

Keramoplas’ın hafif olmasını sağlar ve uzun süre yorulmadan kullanım 

olanağı sağlar.Tercihen değişik ebatlarda üretilen Keramoplas’lar 

uygulanacak zemine göre büyük ya da küçük olarak kullanım görür. 

Topraktan yapılan kupalar gibi çömlekçi tornasında seri halinde 

imal edildikleri kolaylıkla tahmin olunabilen bu süs çömlekleri, bu 

gördüğümüz misallerden anlaşıldığı gibi çömlekçin fantezisine göre 

muhtelif tiplerde şekillendiriliyordu. Bu hususta boyunun üst kısmına 

aynen normal bir kupa şekil veriliyor, sonra dört taraftan kenarların içeri 

bastırılması suretiyle bu parçalara dörtlü yonca veya haç (veya gül) 

biçimi veriliyordu. Aynı süsleme şimdiye kadar Batıda Balkanların 

muhtelif yerlerinde ve İstanbul’da bir Bizans esrinde görülmüştür (Eyice, 

1961: 26).   
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Teknik bakımdan aynı günlük kullanış için yapılan adi toprak 

kupalar gibi hatta büyük bir ihtimal ile aynı çömlekçi tezgahlarında imal 

olunan bu süs çömlekleri, Bizans mimarisindeki renkli dış cephelerin 

tercih edilmeye başlaması ile revaç bulmuştur. Başlı başına bir mimari 

süsleme tuğlacılığı ve çömlekçiliğinin doğmasına yol açan bu sanat 

zevkinin nereden geldiği ve hangi bölgelerde yayıldığını tespit etmek 

güçtür.Süs çömleklerini G. Millet ve onu takip eden bazı araştırıcılar 

Sırp menşeli görmek ister gözükürler. Oysa renkli dış cephe süslerinin 

eskiden 

beri Doğu sanatlarında ve İslam mimarisinde sevildiği de bilinir. 

Süs çömleklerinin Bizans merkezi İstanbul’da ve hatta Anadolu’nun 

içlerinde de tespit edilmesi bu tekniğin zannedildiğinden çok daha geniş 

bir sahada tanındığını belli etmektedir. Kaldı ki Tokat’ta bir türbe olduğu 

zannedilen ve bu takdirde İslami bir eserde görülmesi bu problemi daha 

da muğlak bir duruma sokmaktadır. Bu hususta kesin bir hal yolu aramak 

için henüz erken olmakla beraber biz, bu süsleme tekniği üzerine dikkati 

çekmek istiyor ve bunun yalnız Balkanlara inhisar etmediğini işaretle 

iktifa ediyoruz (Eyice, 1961: 27–28).   

Öyle ki süs çömleklerinin ne kadar geniş bir coğrafyada 

kullanım gördüğünü aşağıdaki örneklerle açıklama fırsatını bulmaktayız. 

Kuzey Anadolu’da Karadeniz kıyısında Kefken’de bulunmuş ve 

halen İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir. Uzunluğu 18,50 cm., ön 

cephede çapı 5 cm., dip çapı ise 7 cm.dir. Fotoğraflarında da 

görülebileceği gibi, haçvari baş kısmını takip eden boyun kısmı dibe 

doğru genişlemektedir. Baş kısmı, henüz yaş iken kenarların dört taraftan 

içeri hafifçe bastırılması suretiyle şekillendirilmiş ve böylece haçvari bir 

görünüş almıştır (Res.-125). Kuzey Anadolu’da Çorum vilayetinde 

bulunan ve 1933’te İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne giren ikinci örnek 

12,50 cm. uzunluğundadır. Diagonal olarak önde çapı 6,50, dipte ise 5 

cm.dir. Diğerine nazaran ufak olan bu parçanın baş biçimi de değişiktir. 
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Haçvari şekilde tertiplene, ortaları oyuk, dört kulak ortada bir merkezde 

birleşmekte ve tam ortada yuvarlak bir delik bulunmaktadır (Res.-

126).Tokat’ta Bibi veya Dudu Hatun türbesindeki süs çömleği 13 cm. 

uzunluğunda, dibe doğru incelmekte ve sivrilmektedir. Diagonal olan baş 

kısmının çapı 7 cm.dir. Başın üst sathı, muntazam surette perdah edilerek 

ortaya doğru çukurlaşması (concave) temin edilmiştir. Böylece yeni bir 

şekil ortaya çıkmıştır(Res.-127). Aynı türbenin kemerlerinde alt diziyi 

teşkil eden süs çömlekleri ise değişik iki tiptedir. Boyları 9 cm. olan dip 

çapları 4 cm. ve baş çapları diagonal olarak 8 cm. olan bu çömlekler 

biçim itibariyle yukarıdaki Çorum menşeli örneğin benzeridir. Ancak 

elimizdeki örnekler de dip kısmının altı açık ve içi boş olup yalnız 

burada başın sathı dışarı doğru şişkin (convexe) dir (Res.-128) (Eyice, 

1961: 25–26).  

Bulgaristan’da daha 1846 yılında Fransız seyyahı Hommaire de 

Hell, Misivri (Mesembria) deki Arkhangeloi kilisesinde rastladığı süs 

çömleklerinin resimlerini toplamıştır (Res.-129) (Aktaran: Eyice, 1961: 

26).         

4.3.Kandiller: 

Ateşin kontrol altına alınmasıyla ortaya çıkan aydınlatma 

araçlarından kandil, aydınlatma işlevini koruyarak günümüze kadar 

gelmiştir. Antik Çağ’da mezar hediyesi, yeni yıl hediyesi, Tanrı’nın ışığı 

olarak kutsal anlam içermesi, adak olarak sunulması gibi işlevleri 

bulunan kandil, günümüzde şehirlerde dekoratif bir süs eşyası olarak 

kullanılırken, köylerde halen aydınlatma işlevini sürdürmüştür. 

Aydınlatma işlevli kandiller önceleri sadece evlerde kullanılmış 

olmalıdır. İlk kandiller çanak şekilli olduğundan bunları taşımak zordu 

ve bunlar muhtemelen sabit duruyorlardı. Sonraları, kandil formunun 

değişmesi yani üzerinin kapanması ile bunlar genel mekânların, 

agoraların ve sokakların aydınlatılmasında başrolde yer almışlar. İki 

burnu olan kandillerle (Bilychnis), ikiden fazla burnu olan kandiller 
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(polymyxus) daha çok cadde ve sokaklarda fazla ışık sağlamak amacıyla 

kullanılmışlardır.  

Antik Çağ boyunca tapınaklara, mezarlara ve ev temellerine 

adanan kandillerle karşılaşılır. Tapınaklara adanan kandiller bir tanrı ya 

da tanrıçaya adanmıştır. Bunlar daha çok insanların tanrılarına 

şükranlarını sunması için adanan kandillerdir.  

Kiliselerde yer alan kandillerin işlevsel yönden aydınlatma 

amacıyla olduğu gibi bu kandillerin özel törenlerde ve sembolik anlamda 

kullanılmaları da söz konusudur. Özellikle liturjide mum ve kandillerin 

anlamı önemlidir. Hıristiyanlık inancında sembolik ışık kullanımının iki 

anlamı vardır: birincisi ışığın metafizik ile ilgili olan kullanımı, diğeri 

aydınlatma gereci olarak kullanım yerine göre üstlendikleri özel 

anlamdır (Aktaran: Acara, 1998: 249). 

Mezarlarda adak kandilleri dışında hediye olarak bırakılmış 

kandillerle fonksiyonel kandiller de vardır. Bu kandiller, ölünün öbür 

dünyada kullanması inancıyla bırakılmış olmalıdırlar. Çünkü ölülerin 

gittiği öbür dünya, inanışta karanlık bir yerdir. Bir diğer bırakılma 

nedeni, ölüyü gömüye hazırlayanların ve belli zamanlarda yapılan 

ziyaretlerde ölü yakınlarının kullanması içindir.  

Aydınlatma, adak ve mezar hediyesi amaçlarından başka yeni yıl 

hediyesi olan kandillerde zaman içinde karşımıza çıkar. Bunlar, üzerinde 

“mutlu ve verimli yeni yıl” yazan, daha çok temenni kandilleridir. Bunlar 

daha çok Roma geleneğine dayanır.  

En erken kandil kullanımı Erken Paleolitik Çağ’a kadar iner. Bu 

kandiller taş bir kase biçimindeydi. Ayrıca ilk kandil örnekleri arasında 

deniz kabukları da sayılabilir. Dönem ilerledikçe insanlar kendi 

yaptıkları pişmiş toprak küçük çanakları kandil olarak kullanılmışlardır. 

Bronz çağına gelindiğinde bu çanak şekilli, elle şekillendirilen 

kandillerin bir tarafının fitili koymak için dışarı doğru büküldüğü 
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görülür. Demir çağında bu formu koruyan kandilin derinleştiği ve fitil 

koymak için bükümlü kısmın daraldığı gözlenir. 

Bundan yaklaşık 400-500 yıl sonra kandillerin infundibulum 

kısımlarına delikler yapıldığı görülür ki bu Arkaik Döneme rastlar. Bu 

deliklerin etrafı da içine konan yağın dışarı taşmaması için 

yükseltilmiştir. Bu dönemde henüz discus kısımları oluşmamış; 

kandillerin burun kısmı oluşmuş ve burun kısımları gövdeye bitişiktir.  

MÖ. 6. yy.’ dan 4. yy.’ a kadar kandiller Yunan çömlekçiliğinin 

özel bir kolunu oluşturuyordu. Bunlar; ortasına yağ doldurmak için bir 

ağzı, bir fitil kovanı ve çoğunlukla yatay ve verev yerleştirilmiş bir 

kulplu olan, küçük yuvarlak kil çanaklardır. Teknik yönlerden öbür 

çömleklerden ayrı düşen bir yanı yoktur, çarkta çekilirler, kimi yerleri 

boş bırakılmak üzere siyah sırla kaplanırdı. Kandillerde figürlü 

süslemelere rastlanmaz; ancak çok akla yakın ve güzel biçimleri, 

üstündeki iki rengin anlamlı kullanılışı, bu küçük nesneyi zaman zaman 

bir sanat yapıtı durumuna getirmiştir (Richter, 1979: 309). 

Klasik Dönem’de eklenen kulp, kandile büyük işlevsellik 

kazandırarak onun taşınan bir ışık kaynağı olmasında önemli rol 

oynamıştır. Bu dönemde özellikle stilize bant kulplar kullanılmıştır. 

Kandillerin esas kulp profili bir sonraki devir yani Hellenistik Devre 

rastlar. Kandillerde belirginleşen kaide kısmı dikkat çeker. Kandil 

tiplerinde bölgelere göre çeşitlilik ortaya çıkar. Discus deliği oldukça 

küçülür.  

Kandillerin tarihsel gelişimi Hellenistik Çağı aşarak, Roma 

Çağına kadar uzanmaktadır. Roma Çağında fitil kovanı uzamış, 

bezemeler kabartmalı yapılmıştır (Richter, 1979, 309).  

Roma Dönemi’nde, Hellenistik Devirin gövdeden belirgin bir 

şekilde ayrılan kaide formunun yerini, düzleşmiş ve zemine tam oturan 

tabanlar almıştır. Roma Dönemi’ne gelindiğinde gövde kısalmış, basık 
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discoid bir görünüm almıştır. Omuz daralmış ve dik bir görünüşle alt 

gövdeye geçiş başlamıştır.  

 M.S. 3. yy’daki savaşlardan ötürü kandil endüstrisi zayıflamış 

ve bu tarihten sonra kandillerin, zaman-zaman değişikliğe uğrasalar da 

kötü taklitleri yapılmıştır. 

 

Hıristiyanlığın egemen olduğu Bizans döneminde doğal olarak kandiller 

üzerinde haç gibi Hıristiyanlıkla ilgili betimlemeler yer alır. Roma 

sanatından olduğu gibi etkilenen Bizans sanatı, onun geleneğini 

sürdürerek, sanat eserlerine yeni eklentiler yapmışlardır. Kulpların haç 

şeklini alıp, uzadığı örnekler görülür. Bizans üzerinde egemen güç olan 

Hıristiyanlığın kandiller üzerindeki etkisi de açıkça görülür. Bu dönemde 

kandillerin kaideleri tekrar yükselmeye başlar. 

Bizans kandilleri teknik açısından daha erken dönemlerde 

Akdeniz bölgesinde kullanılan kandillerden farklı değildir. Yağ haznesi, 

fitilin konduğu burun kısmı ve kulptan oluşan kandiller, kalıpta alt ve üst 

gövde olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. 7. yy.’dan sonra pişmiş 

toprak kandillerin çarkta yapıldığı görülür (Acara, 2004: 257).  

 

4.4.Buhurdanlar: 

Buhurdan, içinde tütsünün yakıldığı, küresel, dilimli küresel, 

silindirik, altıgen veya kare gövdeli, konik veya halka kaideli veya 

üçayaklı, bazı örnekleri kapaklı, taşınabilmesi ve asılabilmesi için üç 

zinciri olan kaptır (Acara, 2004: 53). 

Buhurdanın içinde yakılan tütsü, Hindistan ve Afrika bölgesinde 

yetişen, boswellia ağacının gövdesindeki reçineden elde edilir. Buhurdan 

için kullanılan Yunanca terimin kökeni, tütsü olarak kullanılan bir tür 

kekik otunun adıdır. Tütsü, Roma imparatorluk kültünde ve ilaç 

yapımında kullanılmıştır. Daha sonra kilise büyüklerinin ve 

Hıristiyanlığın sembolü olan tütsü, liturjide kömür üzerinde veya 
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buhurdanlarda yakılırdı. Hıristiyanlıkta tütsü, cenazelerde güzel koku 

olarak, ikona, kutsal emanetler veya atları onurlandırmak, tören 

başlangıcında kiliseyi şeytani ruhlardan arındırmak, özellikle Suriye ve 

Kopt geleneklerinde duanın ve tövbenin sembolü olarak sunuşta 

kullanılırdı (Aktaran, Acara, 2004: 53). 

Buhurdanın liturjideki önemi sadece kutsal ekmek ve şarabı 

tütsülemesinden kaynaklanmaz. Sembolik anlamları da vardır. Tütsü 

insanlığı, ateş İsa’nın Tanrısallığını, dumanın yükselişi duaların Tanrıya 

ulaşmasını sembolize eder (Aktaran: Acara, 2004: 53). Çeşitli ayinlerde 

kullanılan buhurdan ile, Ökaristi’de atlar, İncil, ekmek ve şarap;ayine 

katılanlar, cenaze törenlerinde ölü veya depremgibi doğal afetlerden 

tahrip olan yerler tütsülenir. Üzerlerinde İsa, Meryem, baş melek Mikael, 

Gabriel ve havarilerin tasvir edildiği buhurdanlarda en yoğun tasvir 

İsa’nın yaşamından alınan sahnelerdir(Acara, 2004: 54).    

Hıristiyan kilisesi buhurdan kullanımını Musevilerden ya da 

Romalılardan almıştır. Hıristiyanlarda ilk buhurdan kullanımına IV. 

yy’da rastlanır. Bu buhurdanlar madendendi ve yerinden 

oynatılamayacak derecede büyük ve ağırdı. VI. yy’a doğru, buhurdanları 

yanlarına üç ya da dört kısa zincir takıldı; daha sonraki dönemlerdeyse, 

buhurdanlara ucunda bir halka bulunan bir ana zincire bağlı, hareket 

ettirilebilir bir kapak eklendi. 

Bolu Müzesi’nde bulunan kilise şeklinde ya da silindirik 

görünüme sahip buhurdanlar farklı bölümlerden oluşmakta. Ve her 

bölüm ikonografik açıdan ayrı bir anlam taşımaktadır. Amaç ise çeşitli 

bitkiler yakıp hoş koku yayarak, dini ayin sırasında tanrısallığı ön plana 

çıkarabilmektir.   

 

4.5.Şamdanlar: 

Kiliseleri ayin esnasında aydınlatmak amacıyla değişik 

boyutlarda şamdanlar bulundurulur. Bunlardan taşınabilir özellikte olana 
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Bolu Müzesi’nde gördüğümüz bronz şamdan örnek gösterilebilir. Gayet 

estetik formlu, aşağıda kaideyle başlayıp, karşılıklı kıvrımlarla yükselir. 

 

4.6.Çanlar: 

Bolu Müzesi’nde iki tip örnek yer alır. Bunlar farklı metal 

kısımlar birbirine eklenerek oluşturulmuşlardır. Ve her ikisi de 

kulpludur. Muhtemelen zincir ya da ahşap kısımlarla birlikte kullanım 

görmüşlerdir. Fakat form bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Alt 

kısmı tamamen kapalı olan tipte, içerisinde bağımsızca hareket edebilen 

metal çekirdek yardımıyla kullanım görülür. Diğerinde alt kısım açıktır 

ve kulpun alt kısmından tutturulan yine metal bir parçayla birlikte ses 

çıkarma işlevini görmektedir.  

 

4.7.Kandil Askıları: 

Merkezde metal çemberin bulunduğu ve her iki taraftan kulplara 

tutturulan zincir yardımıyla kandillerin yüksekliğini ayarlamaya yarayan 

kandil askılarının Bolu Müzesi’nde birbirine benzer iki örneği 

bulunmaktadır. Her iki örnekte de askılık vazifesi gören ortadaki 

çemberli bölümün iç kısmı Yunan Haçı biçiminde süslenmiştir. Var olan 

kandil askısı bık ısıma çengel yardımıyla tutturulur.   

 

4.8.Haçlar: 

Haç, Hıristiyanlığın çarmıh biçimindeki başlıca simgesi. İsa’nın 

çarmıha gerilişini, çektiği acıları ve ölümüyle tüm insanlığı günahtan 

kurtarışını simgeler; dolayısıyla hem İsa’nı kendisinin, hem de bütünüyle 

Hıristiyanlık inancının işareti sayılır. İkonografik olarak haçın dört ana 

türü vardır: Dört kolu birbirine eşi olan crux quadrata (Yunan haçı); alt 

kolu ötekilerden uzun olan crux immissia (Latin haçı), Yunan harfi Tau 

(T) biçimindeki crux commissia (Aziz Antonius haçı). Ayin alaylarında, 

altarlarda, armalarda, kilise, mezarlık ve başka yerlerde kullanılan, 
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değişik biçimlerde bezenmiş kakmalı ve boyalı öteki birçok haç biçimi 

bu dört ana türün çeşitlemeleridir. 

Bolu Müzesi envanterinde bulunan haçlar Latin haçı şeklindedir. 

Fakat sade görünümden uzak, yer yer üzerlerinde çizgisel ve kabartmalı 

süslemeler görülür. Biçim olarak da kimi örneklerde uçlar yuvarlatılmış 

ya da daha değişik formlar verilerek değişik görnüm kazandırma amacı 

güdülüştür. Ve bunlar ebatları itibariyle taşınabilir haçlar kategorisinde 

yer alırlar.  

Haç kaidesi, kilise içinde veya dışında yapılan ayinlerde taşınan 

tören haçının alt kolu ahşap asa arasında yer alan ve iki parçayı 

birleştiren unsurdur (Acara, 1997: 317). Bolu Müzesi envanterinde 

“Buhurdan” tanımlamasıyla belirtilen “Haç Kaideleri” kilise ya da şapel 

formunda biçimlendirilmişlerdir. Bunların buhurdan olma ihtimalleri 

üzerinde durulması şeklinin daha çok diğer buhurdan örnekleriyle 

benzerlik göstermesi olabilir. Özellikle haçın alt kısmının oturduğu 

yuvanın, baca vazifesi görebileceği kanısı bu yanlış düşüncenin 

doğmasına sebep olmuştur.  

Kimi koleksiyon ve müzelerde rastladığımız, Bolu Müzesi 

envanterindeki örneklerle neredeyse birebir benzerlik gösteren eserler 

bunların “Haç Kaideleri” olduğunu kanıtlar niteliktedir (Bkz. Res.-130, 

131, 132). Değişik tipte süslemelere yer verilen Bolu Müzesi 

örneklerinde haç kaideleri ile birlikte kullanılabilecek haçların 

bulunmaması yanlış öngörülerin oluşmasında tetikleyici olan diğer bir 

unsurdur. Bolu Müzesi envanterinde fazla sayıda bulunmayan büyük 

haçlardan sadece birinin alt kısmı (Kat. No-24) kırıktır ve belki haç 

kaideleri ile birlikte kullanılabilir özelliktedir. Bütün bunların sonucunda 

bu yanlışlık düzeltilerek eserlerin asıl isimleriyle adlandırılması mümkün 

olmuştur.  
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4.9.Anahtar Yüzükler: 

Halkalar Bizans Toplumunda çok yaygın bir süs objesi olarak 

kullanılmaktaydı. Halkaların kaşı bal mumu ve kilden yapılmış 

''mühür''özelliği de taşımaktaydı aynı zamanda;Romalılar bu 

maksatla,değerli taşları,figürsel aletleri tercih etmişlerdir. Kazıma tekniği 

(insize) ile genellikle halka kaşları metalden yapılmıştır. Erken Bizans 

Döneminde halkalarda baş harfleri yazma (monogram) tekniği dikkat 

çekmektedir. 9. yy (M.S) halkalar medet umma aracı olarak sıklıkla 

kullanılmışlardır ve genellikle bronzdan taklit (imitasyon) özelliği 

taşımaktadırlar; altından yapılmış halkalarda halka takan kişinin adı 

yazılması bir gelenek halini almıştır bu dönemde. Bazı halkalarda 

ikonografik semboller içeren mesela çok figürlü, İncil’e ait figürlerin yer 

aldığı tasvirler ile ön plandadır... yine kazıma tekniği ile yapılmış, aynı 

zamanda mühür olarak kullanılmışlardır; bu tür halkalarda aile adı 

yazılması gelenek olmuştur;evli aileye şans getirmesi;nazardan koruması 

amacı taşıyan halkalar Bizans Erken Dönem örnekleridir ve genellikle 

sekiz kenarlı yuvarlak çember şeklinde olan halkalardır;halkaların sağlık 

amacı ile takılanları da vardır;mesela kalın barsak tedavisine iyi geldiği 

inanılan halkalar gibi (Kazhdan, 1991: 1796). 

Bolu Müzesi’nde bulunan iki adet yüzüğün açar özellikli, yani 

anahtar özelliği taşıdığını görülmektedir. Halka bölümünün bir kısmına 

parmağı rahatsız etmeyecek şekilde iliştirilen anahtar kısım aynı 

zamanda görünüm itibariyle de estetiksel özelliğe sahiptir.  

Bu iki örnekten birinin açar kısmı halkaya sabit bir şekilde; diğeri 

ise yüz seksen derecelik bir açıyla hareket özelliğine sahip olduğu 

görülür. İkinci örnek diğerine göre daha zarif bir işçilik gösterirken 

diğeri oldukça kabadır ve anahtar kısmı halkayla aynı yönde 

uzanmaktadır. Böylece parmağa takılış şekliyle öne yada geriye doğru 

uzanır pozisyonda kullanım görür. İkinci örnekte anahtar kısım hareket 

özelliğine sahip olduğundan öne ve geriye aynı zamanda da dik 
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pozisyonda durabilmekte, böylece parmağa takılı iken bile rahatça 

kullanılabilmektedir.    

4.10.Vaftiz Teknesi (Kolymbethra): 

Vaftiz, Hıristiyanlığın en önemli işlevlerinde n biridir. İlk vaftiz 

İsa’nın Şeria nehrinde Vaftizci Yahya (Ioannes Prodromos) tarafından 

yapılan vaftizdir. Önceleri akan sularda yapılan vaftiz olayı, 

Hıristiyanlığın yayılmasıyla kapalı mekanlara geçmiş; 4. yüzyılda 

kiliselerin yanına vaftiz binaları da eklenmiştir. Vaftiz hanelerin planları 

Roma hamam, nympheum, mousoleum binalarının plan şemalarının 

devamı yani merkezi plandır. Sekizgen, dört yapraklı yonca tetrakonchos 

gibi). Hristiyanlığın ilk yıllarında toplu biçimde yapılan vaftiz törenleri 

için büyük havuzlar, binanın içinde yer almaktadır. 5.-6. yüzyılda yapılan 

vaftiz binalarının içine daha küçülmüş ve zemine oyulmuş, haç biçimli 

yada oval ve yuvarlak havuzcuklar (Kolymbethra), her iki yönde 

basamaklı olarak yapılmıştır. Ortaçağ ve daha sonra ise vaftiz binaları 

yerine vaftiz merasimi kilisenin esas mekanına alınmış; küçük bir 

mermer kap ve “birkaç damla” ile bu dinsel tören günümüze kadar 

sürmüştür; halende din adamlarının dinsel törenle birkaç damla,  bebeğin 

alnına sürmesi eylemine dönüşmüştür. Vaftiz havuzcukları bugün 

müzelerde veya devşirme malzeme olarak çeşme işlevlerinde ya da 

dağınık biçimde (kırık-noksan) ören yerlerinde ve çevrelerinde 

bulunmaktadır (Parman, 2002: 151).  
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Sonuç: 

Bolu Müzesi Arkeoloji salonunun V numaralı vitrininde teşhir 

edilen, Bolu ve çevresinde bulunan Bizans dönemi eserleri (kazılar, satın 

almalar ve diğer müzelerden getirtilmek suretiyle), sayıları az olmakla 

beraber oldukça önemli parçalarda içermektedir. Elli parçanın bulunduğu 

bölümde; kandiller, mühürler, keramoplaslar, kandil askıları, 

buhurdanlar, ikonlar, şamdan, kül kapları, kantar ve diğer eserler yer 

almaktadır. 

Çeşitlilik gösteren pişmiş topraktan yapılmış mozaik baskılar 

(keramoplaslar) ve üzerinde ikonografik simgeler bulunan kandiller 

oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca çok sayıda haç, üzerinde simgeler 

bulunan yada sade fakat değişik tipte ve ebatta haçlarda sergilenmekte. 

Bunların bir kısmı kilise haçı dediğimiz büyük haçlar, diğer bir kısmı da 

taşınabilir haçlardan oluşmakta.  

Genelde bronzdan yapılmış olan değişik tipte ve ebatta 

buhurdanlar vitrin içerisinde en fazla bulunan eserler arasında. İçlerinde 

minyatür kilise şeklinde ya da alem şeklinde olanları da mevcut.  

Müzenin Bizans bölümünde yer alan eserler arasında, en önemli 

olanlar şüphesiz ikonlar. Üç adet ikondan ikisi sikke büyüklüğünde. Ve 

üzerlerinde bebek İsa’yı tutan Meryem tasviri bulunuyor. Diğer 

üçüncüsü ise katlanabilir iki bronz plaktan oluşmakta. Bu plaklar 

bölümlenerek farklı sahneler işlenmiş. Her sahnede farklı bir mitolojiye 

yer verilmiş.  

Ostothek dediğimiz büyük kül kaplarının işlevini gören, 

bronzdan yapılmış el ve uzun kol kısmından oluşan kül kabı diğer önemli 

bir eser. El ve kol kısımları ayrı yapılmış ve sonradan birleştirilmiş 

olmalı.  

Sergilenen dört adet kandilden birinin tutamağı haç şeklinde. 

Oval bir diskusa sahip. Diğerleri değişik ebatlarda ve görünümdeler. 

Kandilleri yüksekçe bir yere asmak için kullanılan kandil askısı bronzdan 
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yapılmış ve uç kısmında soru işareti şeklinde çengel bulunuyor. Kandil 

askısını yükseltmeye ya da alçaltmaya yarayan aparatlarda 

sergilenmekte. Bunlar değişik çaplarda ve birinin zincir bölümü eksik. 

Yine bronzdan yapılmış anahtar yüzükler, iki adet değişik 

boyutlarda çan, bir yarım küre, bir kase, topuzlu tartı aleti 

diyebileceğimiz tartı aleti ve de bir kiliseye ait olabilecek büyüklükte 

olan şamdan müzenin Bizans bölümü vitrininde sergilenmekte.  

Bolu müzesi arkeoloji salonu Bizans bölümünde sergilenen 

eserler sınırlı sayıda olmakla birlikte karakteristik özellikler taşıyan 

eserler de (Katlanabilir İkona gibi) bulunmakta. Ayrıca müzenin 

bahçesinde Bizans dönemine ait vaftiz teknesi de sergileniyor.   
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4.ÇİZİM LİSTESİ VE ÇİZİMLER 

 

Çizim-1:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 59 envanter numaralı eser 

Çizim-2:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 62 envanter numaralı eser. 

Çizim-3:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 122  envanter numaralı 

eser. 

Çizim-4:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4093 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-5:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4092 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-6:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4092 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-7:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4260 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-8:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 121 envanter numaralı eser. 

Çizim-9:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1622 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-10:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2544 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-11:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-12:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-13:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-14:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-15:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1968 envanter numaralı 

eser. 
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Çizim-16:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4271 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-17:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4211 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-19:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4076 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-20:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4115 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-21:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4117 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-22:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3827 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-23:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4116 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-24:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1742 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-25:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1762 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-26:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2538 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-27:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 134 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-28:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3104 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-29:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1968 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-30:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1968 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-31:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3604 envanter numaralı 

eser. 
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Çizim-32:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3604 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-33:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 224 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-34:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 224 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-35:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1850 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-36:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4237 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-37:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4317 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-38:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1764 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-39:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1763 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-40:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4087 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-41:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 228 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-42:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3605 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-43:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3112 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-44:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1745 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-45:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1727 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-46:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1727 envanter numaralı 

eser. 
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Çizim-47:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 649 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-48:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2278 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-49:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2829 envanter numaralı 

eser. 

Çizim-50:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 60 envanter numaralı eser. 

Çizim-51-:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 61 envanter numaralı eser 

Çizim-52:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 230 envanter numaralı 

eser 

Çizim-53:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4253 envanter numaralı 

eser 

Çizim-54:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4253 envanter numaralı 

eser 

Çizim-55:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 229 envanter numaralı 

eser 

Çizim-56:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1829 envanter numaralı 

eser 

Çizim-57:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 231 envanter numaralı 

eser 

Çizim-58:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 231 envanter numaralı 

eser 

Çizim-59:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3101 envanter numaralı 

eser 

Çizim-60:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3606 envanter numaralı 

eser 

Çizim-61:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3606 envanter numaralı 

eser 



127 

 

 
 

Çizim-1:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 59 envanter numaralı eser 
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Çizim-2:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 62 envanter numaralı eser 
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Çizim-3:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 122 envanter numaralı eser 
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Çizim-4:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4093 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-5:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4092 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-6:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4092 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-7:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4260 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-8:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 121 envanter numaralı eser 
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Çizim-9:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1622 envanter numaralı 

eser 

 

 

 
 

Çizim-10:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2544 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-11:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-12:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-13:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-14:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 124 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-15:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1978 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-16:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4271 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-17:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4211 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-18:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4076 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-19:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4115 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-20:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4117 envanter numaralı 

eser
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Çizim-21:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3827 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-22:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4116 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-23:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3826 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-24:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1742 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-25:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1762 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-26:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2538 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-27:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 134 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-28:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3104 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-29:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1968 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-30:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1968 envanter numaralı 

eser 



156 

 

 
 

 

Çizim-31:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3604 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-32:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3604 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-33:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 224 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-34:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 224 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-35:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1850 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-36:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4237 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-37:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4317 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-38:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1764 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-39:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1763 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-40:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4087 envanter numaralı 

eser 



166 

 

 
 
 

 

Çizim-41:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 228 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-42:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3605 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-43:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3112 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-44:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1745 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-45:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1727 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-46:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1727 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-47:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 649 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-48:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2278 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-49:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 2829 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-50:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 60 envanter numaralı eser 
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Çizim-51:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 61 envanter numaralı eser 
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Çizim-52:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 230 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-53:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4253 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-54:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 4253 envanter numaralı 

eser 

 



180 

 

 

 

 
 

 

Çizim-55:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 229 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-56:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 1829 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-57:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 231 envanter numaralı 

eser 



183 

 

 
 

Çizim-58:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 231 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-59:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3101 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-60:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3606 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-61:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 3606 envanter numaralı 

eser 
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Çizim-62: Bolu Müzesi Bahçe Teşhiri 1595 envanter numaralı eser 
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Çizim-63: Bolu Müzesi Bahçe Teşhiri 1595 envanter numaralı eser 
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5.RESİM LİSTESİ VE RESİMLER 

Resim-1: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 59 envanter 

numaralı eser  

Resim-2: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 62 envanter 

numaralı eser 

Resim-3: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  62 envanter 

numaralı eser 

Resim-4: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 122 

envanter numaralı eser 

Resim-5: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 122 

envanter numaralı eser 

Resim-6: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 122 

envanter numaralı eser 

Resim-7: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4093 

envanter numaralı eser 

Resim-8: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4093 

envanter numaralı eser 

Resim-9: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4093 

envanter numaralı eser 

Resim-10: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4092 

envanter numaralı eser 

Resim-11: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4092 

envanter numaralı eser 

Resim-12: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4092 

envanter numaralı eser 

Resim-13: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4092 

envanter numaralı eser 

Resim-14: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4260 

envanter numaralı eser 
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Resim-15: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4260 

envanter numaralı eser 

Resim-16: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4260 

envanter numaralı eser 

Resim-17: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4260 

envanter numaralı eser 

Resim-18: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 121 

envanter numaralı eser 

Resim-19: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 121 

envanter numaralı eser 

Resim-20: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 121 

envanter numaralı eser 

Resim-21: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 121 

envanter numaralı eser 

Resim-22: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 121 

envanter numaralı eser 

Resim-23: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 121  

envanter numaralı eser 

Resim-24: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1622 

envanter numaralı eser 

Resim-25: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1622 

envanter numaralı eser 

Resim-26: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2544 

envanter numaralı eser 

Resim-27: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2544 

envanter numaralı eser 

Resim-28: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 124 

envanter numaralı eser 

Resim-29: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 124  

envanter numaralı eser 
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Resim-30: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 124  

envanter numaralı eser 

Resim-31: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  124 

envanter numaralı eser 

Resim-32: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  124 

envanter numaralı eser 

Resim-33: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  124 

envanter numaralı eser 

Resim-34: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  124 

envanter numaralı eser 

Resim-35: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4271, 

4211,4115, 3827,1978, 4076, 4117, 4116, 3826 envanter numaralı eserler 

Resim-36: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  4271, 

4211,4115, 3827,1978, 4076, 4117, 4116, 3826 envanter numaralı eserler 

Resim-37: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1978 

envanter numaralı eser 

Resim-38: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1978 

envanter numaralı eser 

Resim-39: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4271 

envanter numaralı eser 

Resim-40: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4271 

envanter numaralı eser 

Resim-41: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4211 

envanter numaralı eser 

Resim-42: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4211 

envanter numaralı eser 

Resim-43: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4076 

envanter numaralı eser 

Resim-44: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4076 

envanter numaralı eser 
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Resim-45: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4115 

envanter numaralı eser 

Resim-46: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4115 

envanter numaralı eser 

Resim-47: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4117 

envanter numaralı eser 

Resim-48: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4117 

envanter numaralı eser 

Resim-49: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3827 

envanter numaralı eser 

Resim-50: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3827 

envanter numaralı eser 

Resim-51: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4116 

envanter numaralı eser 

Resim-52: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4116 

envanter numaralı eser 

Resim-53: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3826 

envanter numaralı eser 

Resim-54: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3826 

envanter numaralı eser 

Resim-55: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1742 

envanter numaralı eser 

Resim-56: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1762 

envanter numaralı eser 

Resim-57: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2538 

envanter numaralı eser 

Resim-58: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 134 

envanter numaralı eser 

Resim-59: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3104 

envanter numaralı eser 
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Resim-60: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1968 

envanter numaralı eser 

Resim-61: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1968 

envanter numaralı eser 

Resim-62: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini  3604 

envanter numaralı eser 

Resim-63: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3604 

envanter numaralı eser 

Resim-64: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3604 

envanter numaralı eser 

Resim-65: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 224 

envanter numaralı eser 

Resim-66: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 224 

envanter numaralı eser 

Resim-67: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1850 

envanter numaralı eser 

Resim-68: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4237 

envanter numaralı eser 

Resim-69: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4317 

envanter numaralı eser 

Resim-70: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1764 

envanter numaralı eser 

Resim-71: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1763 

envanter numaralı eser 

Resim-72: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4087 

envanter numaralı eser 

Resim-73: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 228 

envanter numaralı eser 

Resim-74: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 228 

envanter numaralı eser 
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Resim-75: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3605 

envanter numaralı eser 

Resim-76: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3605 

envanter numaralı eser 

Resim-77: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3112 

envanter numaralı eser 

Resim-78: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3112 

envanter numaralı eser 

Resim-79: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3112 

envanter numaralı eser 

Resim-80: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3112 

envanter numaralı eser 

Resim-81: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1745 

envanter numaralı eser 

Resim-82: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1745 

envanter numaralı eser 

Resim-83: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1745 

envanter numaralı eser 

Resim-84: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1727 

envanter numaralı eser 

Resim-85: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1727 

envanter numaralı eser 

Resim-86: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1727 

envanter numaralı eser 

Resim-87: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1727 

envanter numaralı eser 

Resim-88: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 649 

envanter numaralı eser 

Resim-89: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 649 

envanter numaralı eser 
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Resim-90: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 649 

envanter numaralı eser 

Resim-91: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2278 

envanter numaralı eser 

Resim-92: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2278 

envanter numaralı eser 

Resim-93: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2278 

envanter numaralı eser 

Resim-94: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2829 

envanter numaralı eser 

Resim-95: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2829 

envanter numaralı eser 

Resim-96: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 2829 

envanter numaralı eser 

Resim-97: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 60 

envanter numaralı eser 

Resim-98: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 60 

envanter numaralı eser 

Resim-99: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 60 

envanter numaralı eser 

Resim-100: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 60 

envanter numaralı eser 

Resim-101: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 61 

envanter numaralı eser 

Resim-102: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 61 

envanter numaralı eser 

Resim-103: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 230 

envanter numaralı eser 

Resim-104: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 230 

envanter numaralı eser 
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Resim-105: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 230 

envanter numaralı eser 

Resim-106: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4253 

envanter numaralı eser 

Resim-107: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4253 

envanter numaralı eser 

Resim-108: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 4253 

envanter numaralı eser 

Resim-109: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 229 

envanter numaralı eser 

Resim-110: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 1829 

envanter numaralı eser 

Resim-111: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 231 

envanter numaralı eser 

Resim-112: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 231 

envanter numaralı eser 

Resim-113: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 231 

envanter numaralı eser 

Resim-114: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3101 

envanter numaralı eser 

Resim-115: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3101 

envanter numaralı eser 

Resim-116: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3101 

envanter numaralı eser 

Resim-117: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3101 

envanter numaralı eser 

Resim-118: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3606 

envanter numaralı eser 

Resim-119: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3606 

envanter numaralı eser 
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Resim-120: Bolu müzesi Bizans Seksiyonu V-12 no’lu Vitrini 3606 

envanter numaralı eser 

Resim-121:Bolu Müzesi Bahçe Teşhiri 1595 envanter numaralı eser 

Resim-122:Bolu Müzesi Bahçe Teşhiri 1595 envanter numaralı eser 

Resim-123:Bolu Müzesi Bahçe Teşhiri 1595 envanter numaralı eser 

Resim-124:Bolu Müzesi Bahçe Teşhiri 1595 envanter numaralı eser 
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Resim-1:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 59 envanter numaralı eser 



199 

 

 
 

Resim-2:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 62 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-3:Bolu müzesi Bizans V-12 no vitrini 62 envanter numaralı eser 
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      Resim-4:Bolu müzesi Bizans V-12 vitrini 122 envanter numaralı 

eser 

 
 

 
         

 

  Resim-5:Bolu müzesi Bizans V-12 vitrini 122 envanter numaralı eser 
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Resim-6:Bolu müzesi Bizans V-12 vitrini 122 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-7:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4093 envanter numaralı eser 
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Resim-8:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4093 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-9:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4093 envanter numaralı eser 
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Resim-10:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4092 envanter numaralı eser 
 

 
 

 
Resim-11:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4092 envanter numaralı eser 
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Resim-12:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4092 envanter numaralı eser 

 
 

 
 

Resim-13:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4092 envanter numaralı eser 
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Resim-14:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4260 envanter numaralı eser 

 
 

 
 

Resim-15:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4260 envanter numaralı eser 
 



206 

 

 
 

Resim-16:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4260 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-17:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4260 envanter numaralı eser 
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Resim-18:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 121 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-19:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 121 envanter numaralı eser 
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Resim-20:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 121 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-21:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 121 envanter numaralı eser 
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Resim-22:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 121 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-23:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 121 envanter numaralı eser 
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Resim-24:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1622 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-25:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1622 envanter numaralı eser 
 

 



211 

 

 
 

Resim-26:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2544 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-27:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2544 envanter numaralı eser 
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Resim-28:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 
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Resim-29:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 

 
 

 

 
 

 

 
 
Resim-30:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 
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Resim-31:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 

 
 

 

 
 

 
 
Resim-32:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 
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Resim-33:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 
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Resim-34:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 124 envanter numaralı eser 
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Resim-35:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4271, 4211, 4115, 3827, 

1978, 4076, 4117, 4116, 3826 envanter numaralı eserler 
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Resim-36:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4271, 4211, 4115, 3827, 

1978, 4076, 4117, 4116, 3826 envanter numaralı eserler 
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Resim-37:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1978 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-38:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1978 envanter numaralı eser 
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Resim-39:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4271 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-40:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4271 envanter numaralı eser 
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Resim-41:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4211 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-42:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4211 envanter numaralı eser 
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Resim-43:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4076 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-44:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4076 envanter numaralı eser 
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Resim-45:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4115 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-46:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4115 envanter numaralı eser 
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Resim-47:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4117 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-48:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4117 envanter numaralı eser 
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Resim-49:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3827 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-50:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3827 envanter numaralı eser 
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Resim-51:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4116 envanter numaralı eser 

 
 

 
 

Resim-52:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4116 envanter numaralı eser 
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Resim-53:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3826 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-54:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3826 envanter numaralı eser 
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Resim-55:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1742 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-56:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1762 envanter numaralı eser 
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Resim-57:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2538 envanter numaralı eser 
 

 

 
 

Resim-58:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 134  envanter numaralı eser 
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Resim-59:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3104 envanter numaralı eser 
 

 

 
 
Resim-60:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1968 envanter numaralı eser 
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Resim-61:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1968 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-62:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3604 envanter numaralı eser 
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Resim-63:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3604 envanter numaralı eser 
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Resim-64:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3604 envanter numaralı eser 
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Resim-65:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 224 envanter numaralı eser 
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Resim-66:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 224 envanter numaralı eser 
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Resim-67:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1850 envanter numaralı eser 
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Resim-68:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4237 envanter numaralı eser 
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Resim-69:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4317 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-70:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1764 envanter numaralı eser 
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Resim-71:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1763 envanter numaralı eser 
 

 

 
 
Resim-72:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4087 envanter numaralı eser 
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Resim-73:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 228 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-74:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 228 envanter numaralı eser 
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Resim-75:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3605 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-76:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3605 envanter numaralı eser 
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Resim-77:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3112 envanter numaralı eser 

 
 

 

 

 
 

 
Resim-78:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3112 envanter numaralı eser 
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Resim-79:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3112 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

 

Resim-80:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3112 envanter numaralı eser 
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Resim-81:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1745 envanter numaralı eser 

 
 

 

 

 
 
Resim-82:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1745 envanter numaralı eser 
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Resim-83:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1745 envanter numaralı eser 

 

 
 

 
 

Resim-84:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1727 envanter numaralı eser 
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Resim-85:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1727 envanter numaralı eser 

 

 
 

 
 

Resim-86:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1727 envanter numaralı eser 
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Resim-87:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1727 envanter numaralı eser 

 

 

 

 
 
Resim-88:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 649 envanter numaralı eser 



248 

 

 
 

Resim-89:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 649 envanter numaralı eser 

 
 

 
 
Resim-90:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 649 envanter numaralı eser 
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Resim-91:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2278 envanter numaralı eser 

 
 

 
 

Resim-92: Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2278 envanter numaralı eser 
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Resim-93:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2278 envanter numaralı eser 
 

 
 

Resim-94:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2829 envanter numaralı eser 
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Resim-95:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2829 envanter numaralı eser 
 

 

 
 

Resim-96:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 2829 envanter numaralı eser 
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Resim-97:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 60 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-98:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 60 envanter numaralı eser 
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Resim-99:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 60 envanter numaralı eser 

 

 
 

Resim-100:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 60 envanter numaralı eser 
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Resim-101:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 61 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-102:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 61 envanter numaralı eser 
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Resim-103:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 230 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-104:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 230 envanter numaralı eser 
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Resim-105:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 230 envanter numaralı eser 

 
 

 

 
 

Resim-106:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4253 envanter numaralı 
eser 
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Resim-107:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4253 envanter numaralı 

eser 
 

 

 
 

Resim-108:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 4253 envanter numaralı 
eser 
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Resim-109:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 229 envanter numaralı eser  
 

 

 
 

Resim-110:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 1829 envanter numaralı 

eser  
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Resim-111:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 231 envanter numaralı eser 
 

 

 
 

Resim-112:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 231 envanter numaralı eser 
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Resim-113:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 231 envanter numaralı eser 

 

 

 
 

Resim-114:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3101 envanter numaralı 

eser 
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Resim-115:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3101 envanter numaralı 

eser 

 
 

 

 
 

Resim-116:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3101 envanter numaralı 

eser 
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Resim-117:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3101 envanter numaralı 
eser 

 

 
 

Resim-118:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3606 envanter numaralı 
eser 
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Resim-119:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3606 envanter numaralı 

eser 
 

 
 

Resim-120:Bolu Müzesi Bizans V-12 vitrini 3606 envanter numaralı 

eser 
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Resim-121:Bolu Müzesi Bizans Teşhir Salonu 1595 envanter numaralı 

eser 

 

 
 

Resim-122:Bolu Müzesi Bizans Teşhir Salonu 1595 envanter numaralı 

eser 
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Resim-123:Bolu Müzesi Bizans Teşhir Salonu 1595 envanter numaralı 
eser 

 

 
 

Resim-124:Bolu Müzesi Bizans Teşhir Salonu 1595 envanter numaralı 

eser 
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Resim-125: Kefken’den Keramoplast’a (Süslü çömlek) örnek. (Semavi 

Eyice ‘den) 
 

 

 

 
 

 

Resim-126: Çorum-Mecidözü’nden Keramoplast’a (Süslü çömlek) 
örnek. (Semavi Eyice ‘den) 
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Resim-127: Tokat’ta Dudu Hatun Türbesi’nden Keramoplast’a (Süslü 
çömlek) bir örnek. (Semavi Eyice ‘den) 

 

 

 
 

Resim-128: Tokat’ta Dudu Hatun Türbesi’nden Keramoplast’a (Süslü 

çömlek) bir örnek. (Semavi Eyice ‘den) 
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Resim-129: Misivri’den Keramoplast (Süs çömlekleri) örnekleri 
(Hommaire de Hell’den) 

 

 
 

Resim-130: Haç, Washington D.C., Dumbarton Oaks Koleksiyonu 

(Ross 1962: no.69) 
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Resim-131: İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Haç Kaidesi (M. 

Acara’dan)  

 

 

 
 

Resim-132: Burdur Müzesi’nden Haç Kaidesi (M. Acara’dan) 
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Resim-133: Seyitgazi Müzesi’nden :Vaftiz teknesi. S.8 (Parman) 

 

 

Resim-134: Seyitgazi Müzesi’nden Vaftiz teknesi. S.9 (Parman) 
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 Resim-135 : Seyitgazi Müzesi’nden Vaftiz teknesi. S.10 (Parman)  

 

 

Resim-136:Seyitgazi Müzesi’nden Vaftiz Teknesi. S.10 (Parman) 
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Resim-137:İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 5680 Env. No’lu eser 

(Ödekan, 2007:187) 
 

 
 

Resim-138: Saraçhane Kataloğundan  F908 Env. No’lu eser (Harrıson, 
2007: 248) 
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Resim-139: Yassıada Batığı 448 Env. No’lu Domuz Başlı Kantar 

buluntusu 

 
 
Resim-140: Latin haçı tutan el görünümünde alem (Zabern, 2001: 145) 

 

http://inadiscover.com/galleries/projects/yass7_2.jpg
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Resim-141:Bronz kandil örneği (Zabern, 2001: 152) 
 

 
 

Resim-142- Kaideli, taşınabilir bronz kandil örnekleri (Zabern, 2001: 
153) 
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Resim-143: (Env. No: 918,Yayın: Ebersolt) Ayakta duran figür 

(Bulgurlu, 2007: 119) 

 

 

 
 

 

 
 

Resim-144: (Env. No: 148 Yayın: Ebersolt 1922: No. 476) Orans 

duruşunda, göğsünde İsa tutan Meryem figürü (Bulgurlu, 2007: 

137). 
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Resim-145: (Env. No:564, Yayın: Ebersolt 1922: No.353) Mızraklı figür 
betimlemesi olan mühür (Bulgurlu, 2007: 102) 

 

 
 

 

 

 
 

 
Resim-146: (Env. No: 280, Yayın: Ebersolt 1922:  No. 367) 

İmparator giysili Aziz Mikhael betimlemesi olan mühür (Bulgurlu, 

2007: 130)  
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Resim-147: Hıristiyan teolojisinde Meryem ve çocuk İsa (Ayasofya) 
 

 
 

Resim-148: Deesis dua sahnesinden Pantacrator İsa (Yönetici İsa) 
(Ayasofya’dan) 
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Resim-149: Deesis dua sahnesi (Meryem-İsa-Vaftizci Yahya) 

(Ayasofya) 

 
 

Resim-1150: Ayasofya’dan bir Kristogram 
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Resim-151: Meryem ve Çocuk İsa (Ayasofya) 

 


