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ÖZET 

 

Bu çalışmada Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan ve değişik zamanlarda 

satın alma yolu ile müzeye kazandırılmış bronz kandiller ele alınmıştır. Öncelikle 

aydınlatma araçları ile ilgili genel bilgiler verilerek kandil tanımı yapılmıştır. Daha 

sonra ele alınan bronz kandiller için bir tipoloji oluşturulup, gövde ve burun formları 

esas alınarak gruplama yapılmıştır. İlk olarak burun sayısı göz önünde 

bulundurularak ‘Tek Burunlu Bronz Kandiller’ ve ‘Çok Burunlu Bronz Kandiller’ 

olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Tek Burunlu Bronz Kandiller kendi içinde üç 

gruba ayrılarak ‘Yuvarlak Gövdeli Bronz Kandiller’, ‘Oval Gövdeli Bronz Kandiller’ 

ve ‘Gövdeden Buruna Kıvrımlı Bronz Kandiller’ olarak isimlendirilmiştir. Bu 

gruplamalar sonucunda dört ayrı tip belirlenerek Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki 

bronz kandiller için bir tipoloji oluşturulmuştur.  

 Son olarak tez çalışmamızdaki bronz kandillerin tamamı için ayrıntılı 

tanımlar yapılıp, bilgisayar ortamında çizimleri oluşturularak bir katalog çalışmasıyla 

sonlandırılmıştır.  

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Kandil, Bronz, Roma, Doğu Roma, Konya. 
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SUMMARY 

 

In this study, the bronze lamps which were conserved in Konya 

Archaeological Museum and brought to the museum by the way of purchasing at 

different times were dealt with. First of all; the definition of lamp was described by 

giving general information about lighting instruments. Next; a typology was 

constituted for the studied bronze lamps, after that a grouping was practised based on 

body and nozzle forms. At the first of grouping, the lamps were divided into two 

main groups by taking into consideration the number of nozzle of the lamps as 

‘Single Nozzle Bronze Lamps’ and Multiple Nozzle Bronze Lamps’. By separating 

into three groups in itself, Single Nozzle Bronze Lamps was entitled as ‘Rounded 

Body Bronze Lamps’, ‘Oval Body Bronze Lamps’, and ‘Curled from Body to Nozzle 

Bronze Lamps’. As a result of this grouping, a typology was constituted by 

designating four different types for the bronze lamps in Konya Archaeological 

Museum.  

 Finally, detailed descriptions were defined for all bronze lamps in this study. 

The study was concluded with a catalogue implementation by drawing the studied 

lamps in computer environment. 

 

Key Words: Archaeology, Lamp, Bronze, Roman, Eastern Roman, Konya. 
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ÖNSÖZ 

 

 Aydınlatma insanlar için geçmişten bugüne önemli ihtiyaçlarından biri 

olmuştur. Ateşin kontrol altına alınmasıyla birlikte bu ısı ve ışık kaynağının bir 

noktadan başka bir noktaya taşınması da ihtiyaç haline gelmiştir. Ateşi taşımak için 

çeşitli araç ve gereçler yapılmaya başlanmıştır. Bu araç ve gereçlerden en önemlileri 

arasında tez konumuzu oluşturan kandiller yer almaktadır.  

 Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki Roma Dönemi Bronz Kandiller isimli tez 

çalışmanda konuyu seçmemdeki nedenlerin başında pişmiş topraktan kandillerle 

ilgili birçok çalışma bulunmasına karşı bronz kandillere yönelik çalışmaların 

sayısının az olmasıdır. Ayrıca Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan ve satın alma 

yoluyla müzeye kazandırılmış bronz kandillerin tipolojisi oluşturularak kandiller için 

bir ön tipoloji yapılması amaçlanmıştır. Böylece daha önce herhangi bir çalışma 

yapılmamış olan bronz kandiller, daha iyi tanımlanabilecek ve kavram karmaşası 

yaşanmayacaktır.  

Çalışmamızda toplam on yedi adet bronz kandil formlarına göre ayrılarak bir 

tipoloji oluşturulmaya çalışılmıştır. Öncelikle kandiller gruplara ayrılarak katalogları 

hazırlanmış daha sonra benzerleri bulunarak tarihleme yoluna gidilmiştir. Bu çalışma 

için birçok müze ve kazı katalogları incelenmiş ve benzer örneklerin tarih tutarlılığı 

kontrol edilmiştir. Kandillerin el çizimleri ile birlikte bilgisayar ortamındaki 

çizimleri de yapılarak eserlerin daha iyi anlatılması sağlanmıştır. Böylece tezimizde 

yer alan katalog çalışması ile kandiller ayrıntılı olarak tanımlanmış ve bizden sonraki 

araştırma yapacaklar için kolaylık sağlanmıştır. 

 Öncelikle yüksek lisans öğrenimim boyunca bilgilerine başvurduğum 

saygıdeğer danışman hocam Doç. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI’ya, 

Yrd.Doç.Dr. Deniz SEVMEN’e ve tüm bölüm hocalarıma teşekkürlerimi iletmek 

isterim. Aynı zamanda Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki çalışmalarım sırasında bana 

yardımcı olan Enver AKGÜN’e ve tezimdeki çizimleri beraber yaptığım arkadaşım, 

Arkeolog Memik KERECİ’ye teşekkürlerimi sunarım.  
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GİRİŞ 

İnsanlar geçmişten bugüne ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli arayışlar içinde 

olmuşlardır. Bu ihtiyaçların en önemlileri arasında ise aydınlatma unsuru yer 

almaktadır. Aydınlatma ilk olarak ateşin ortaya çıkması ve insanların bunu kontrol 

altına almak istemesiyle birlikte bir ihtiyaç unsuru haline gelmiştir. 

Antik çağlarda insanlar gün ışığından yararlanmak için evlerinin yönlerini 

güneşin geliş açısına göre ayarlamışlardır. Ayrıca eve giren ışık miktarının fazla 

olması için pencerelere ihtiyaç duymuşlardır. Ev girişinin güney yönünden olması 

sağlanarak kışın güneş ışınlarının evin içine kadar girmesi sağlanmış ve doğu 

yönünün sabah güneşine, batı yönünün ise öğleden sonra güneşine uygun olduğu 

gözlemlenerek pencere yerleri bu doğrultuda yerleştirilmiştir1. 

İnsanlar önceleri sadece eve giren gün ışığı miktarının fazla olmasını isterken 

daha sonra ateşin kontrol altına alınmasıyla hava karardıktan sonra da evlerini 

aydınlatma gereksinimi duymuşlardır. Güneş ışığı ve pencerelerle gün ışığından 

faydalanmanın yanı sıra akşamları havanın kararması ile birlikte aydınlanma 

gereksinimi ilk olarak ateşin ışığıyla karşılanmıştır. Ateş sadece aydınlatma amaçlı 

kullanılmamıştır. Aydınlatmanın yanında yemek pişirme, ısınma, vahşi hayvanlardan 

korunma ve inanç olarak kötü ruhlardan korunma gibi amaçlarla ateş kullanılmıştır2. 

A. ANTİK AYDINLATMA ARAÇLARI 

Günlük yaşam içinde aydınlatma unsuru günümüzde olduğu gibi eski 

dönemlerde de çok önemli bir yere sahip olmuştur. Evlerin yönü genellikle ışık 

alması amacıyla güneşin yön hareketine göre inşa edilmiştir. Ateşin bulunması ve 

kontrol altına alınmasıyla geceleri hem ısısından hem de ışığından faydalanılmıştır. 

İlk aydınlatmanın ocak aleviyle başladığını söyleyebiliriz. Daha sonraları ise bize 

ateşi taşıma imkânı da sağlayan meşale, kandil ve mum, aydınlatma amaçlı 

kullanılmıştır. İşte bize ateşi taşıma imkânı sağlayan bir aydınlatma aracı olan kandil 

bu tezin konusunu oluşturmaktadır. 

                                                           
1 Çokay, Sedef (2000). Antikçağda Aydınlatma Araçları, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü 

Yayınları, s. 1. 
2 Çokay 2000, 1-2. 
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İçine yağ konularak bir fitil yardımıyla yakılan ve istenildiğinde ateşi 

yanımıza alıp taşıma imkânı sunan aydınlatma aracına kandil denir. Kandiller antik 

dönemin en çok kullanılan aydınlatma araçlarından biri olup, ilk kullanımı taştan ve 

deniz kabuğundan yapılan kandillerle başlamıştır3. Daha sonraki dönemlerde ise el 

yapımı kandiller, çark yapımı kandiller ve kalıp yapımı kandiller ortaya çıkmaktadır. 

Uzun bir dönem aydınlatma ihtiyacını karşılayan kandiller farklı dönemlerde, farklı 

form ve çeşitlerde karşımıza çıkmaktadır. Pişmiş toprak, taş, bronz ve cam gibi 

çeşitli malzemelerden kandiller yapılmıştır. Pişmiş topraktan kandiller ve bronz 

kandiller en çok tercih edilenleridir. Bu tezin ana konusunu da bronzdan yapılmış 

olan kandiller oluşturmaktadır. 

İnsanların yaşadığı döneme, coğrafyaya ve kültüre göre çeşitlilik göstererek 

gelişen aydınlatma araçları, genellikle reçine, katran veya yağ gibi yanıcı sıvılarla; 

selüloz özlü, sıvıyı içine çekebilen ve kolayca yanabilecek bitkilerin bir araya 

getirilip ateş yardımıyla bunun uzun süreli yanmasının sağlanması ile oluşuyordu. 

Meşale, mum ve kandilde bu temel özellik görülmektedir. Basit olarak yanıcı bitkisel 

madde ve yanıcı sıvının bir araya gelerek ateş yardımıyla yakılması olayı olarak 

tanımlanabilir. Şimdiki bölümde antik dönem yapay aydınlatma araçları olan meşale, 

mum ve kandil sırasıyla ele alınacaktır. 

A.1. MEŞALE 

Meşaleleri en basit aydınlatma araçları olarak tanımlatabiliriz. Antik Çağ’da 

meşale yapımında kullanılan malzemeler arasında kuru ağaç parçaları, tahta 

parçaları, saz kabukları, asma kabukları ve yanıcı sıvılar yer almaktadır4.  

Meşaleler genellikle elde taşındığı için uzun ve taşımaya elverişli şekilde 

yapılmışlardır. Meşalelerin üzerine reçine, katran ve yağ gibi yanıcı sıvılar bulayarak 

yanması sağlanmıştır5. 

                                                           
3 Dağlı, Günsel (2008). Hadrianoupolis Surları Kurtarma Kazısında Bulunan Roma Ve Bizans 

Dönemi Kandilleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 

s.11. 
4 Çokay 2000, 2. 
5 Çokay 2000, 2-3. 



 3 

Meşalenin gelişim gösterdiği çağ Bronz Çağ’ı olarak bilinir. Meşale, saz ve 

asma dallarının reçine ve katran gibi yanıcı maddelere batırılarak Mısır ve Asur 

Uygarlıkları’nca Antik Dönem öncesinde kullanıldığı bilinmektedir6. 

Bazı Antik kaynaklarda bahsi geçen meşale isimleri şunlardır7: 

a.Lampteres: Kazıkların üzerinde kuru tahta parçalarının yanması ile beslenen 

meşalelerdir. 

b.Helane/Detai: Saz demetlerinin yağa batırılıp bağlanmasıyla oluşturulan 

meşalelerdir. 

c.Lophnis: Kuru asma kabuklarından yapılan meşalelerdir. 

d.Phanos: Bal mumu ya da yağ sürülmüş parçaların metal bir kap içine konulup 

tabak üzerine bırakılarak yakılan meşalelerdir. 

A.2. MUM 

Antik Çağ’da kullanılan mumlara ‘Candela’ denmekteydi. Üst tüpü fitili, saz 

selülozu, papirüs ya da diğer bitki liflerinin iç yağı, zift ya da balmumuna batırılarak 

kullanılmaktaydı8. 

Meşale gibi mumun da yapıldığı malzeme çeşidine göre değişik isimleri 

olduğu bilinmektedir. Bu mum çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz9: 

a.Candele Sebare: Fitilin sülfürle karıştırılarak balmumu ya da içyağına 

batırılmasıyla oluşturulan mum tipidir. 

b.Candela Sebaccea: İçyağından yapılan mum tipine denir. 

c.Candela Cerea: Balmumundan yapılan mum tipine denir. 

                                                           
6 Dağlı 2008, 9. 
7 Çokay 2000, 2-3. 
8 Dağlı 2008, 10. 
9 Dağlı 2008, 10. 
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A.3. KANDİL 

Pişmiş topraktan yapılmış olan kandillerin üç çeşit yapım tekniği vardır. 

Bunlar elde, çarkta ve kalıpta yapılmış olan kandillerdir10. El yapımı kandiller daha 

çok erken dönemlerde ve Helenistik Dönemde kullanım görmüştür. Çark yapımı 

kandiller çarkta çekilen kandil gövdesi deri sertliği kıvamına gelince ip ya da tel 

yardımıyla çarktan ayrılarak alınır. Burun ve kulp ise daha sonra gövdeye aplike 

edilirdi11. Burun önceden delinmiş gövdeye yerleştirilir ya da masif bir parça 

şeklindeki burun, bir alet yardımıyla delinmekteydi12.  

Kalıp yapımı tekniğinde ise ‘Patris’ ve ‘Matris’ adı verilen iki tür kalıp vardır. 

Patris tam kandil formunda olup pozitif olarak hazırlanır ve sertleşinceye kadar 

pişirilirdi. Matris ise kandilin alt ve üst bölümlerini oluşturacak şekilde hazırlanmış 

pişmiş toprak ya da alçıdan negatif olarak hazırlanmış kalıptır13. Kalıp yönteminde 

ilk olarak kil ıslatılırdı ve matrislere ayrılırdı. Kil kurumadan iki parça birleştirilirdi. 

Kil kurudukça kalıplardan kolayca çıkarılır eksik yerler ıslak kille yeniden yapılırdı. 

Fazlalıklar alet yardımıyla şekil verilerek düzlenirdi14. 

Kandilin olmazsa olmaz elemanlarından biri ise fitildir. Fitil yağ haznesindeki 

yağı emip bunu kandilin burun deliğine ileterek yanma olayının gerçekleşmesini 

sağlar. Antik Dönemde fitiller lifli bitkilerden yapılırdı. Keten, papirüs, sığır yağı, 

hint yağı bitkisi, kalafat ipi ve asbest gibi lifli bitkiler fitil olarak kullanılmıştır15. 

Pişmiş toprak kandilin dayanıksızlığına karşı daha sert ve sağlam malzeme 

olan bronzdan yapılan kandiller kimi zaman sembolik anlamlar yüklenerek16 kimi 

zaman da sadece aydınlatma amaçlı kullanılmıştır. Antik dönemlerde kandil ticareti 

konusunda çok bir bilgi bulunmamakla birlikte muhtemelen pazarlarda satılmak 

                                                           
10 Bailey, Donald M. (1963). Greek And Roman Pottery Lamps. London: The Trustees of the British 

Museum, s.13.  
11 Aydın Tavukçu, Zerrin (2006). Parion Nekropolü 2005 Yılı Buluntuları, Doktora Tezi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, s.121. 
12 Dağlı 2008, 13. 
13 Bailey 1963, 13. 
14 Aydın Tavukçu 2006, 121. 
15 Dağlı 2008, 14. 
16 Broneer, Oscar (1930), Terracotta Lamps, Corinth, IV, part.II. , Harvard: The American School of 

Classical Studies at Atena, Cambridge, Massachusetts, s.3. 
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üzere dış merkezlere götürülmüş ve ya üreticiler bizzat kendileri satış yapmış 

olmalıdırlar17. 

Kandil olarak kullanılan malzemenin tarihi Paleolitik Çağ’a kadar 

inmektedir18. İlk olarak sığ kase formundaki taş ve deniz kabukları kullanılmış, daha 

sonra bu malzemelerin pişmiş topraktan benzerleri yapılmaya başlanmıştır19. Zaman 

içinde bronz, gümüş, altın ve cam gibi malzemelerden de kandiller yapılmıştır. Çark 

ve kulp yapımı kandilleri daha çok gelir seviyesi düşük halk kullanırken, gelir 

seviyesi yüksek olan halk daha işçilikli ve metal olan dayanıklı kandilleri 

kullanmışlardır20. Deniz kabuğundan kandil olarak kullanım görmüş örnekleri 

Filistin’de görmekteyiz. Ayrıca kandil kullanımı Ur mezarlarında ve Babil 

kabartmalarındaki ördek şekilli kandillerde görmekteyiz. Mezopotamya’da ise 

Sümerler zamanından bu yana kandil kullanımı olduğu bilinmektedir21.  

Tunç Çağ’larında çanak şekilli kandiller, kısa burunlu kaseler, kase dudağının 

katlanmasıyla fitilin geçebileceği delikler açılarak kullanılmıştır. Erken dönem 

kandilleri zamanla gelişerek haznesi daha muhafazalı, burun kısmı uzun ve daha 

estetik bir görünüm almıştır. M.Ö. 2000-1500’lü yıllarda kase biçimli dört ucu hafif 

bükülmüş ucundan fitil çıkarılarak yakılan kandiller görülmektedir22. M.Ö 1500-

1200’lü yıllarda yuvarlak şekilli kase biçimli kandilin ucu daha da sıkı sadece fitilin 

geçebileceği kadar boşluk kalacak biçimde bükülmüştür. Helenistik geç 2.yy erken 

birinci Helenistik dönemde yuvarlak biçimini kaybederek oval bir form alarak fitil 

geçilecek bir delik bırakılmıştır23. 

Ege dünyasına gelince Girit’te taştan yapılmış kandillerin pişmiş toprağa 

oranla daha çok olduğu görülmektedir. Myken saraylarının yıkılmasının ardından son 

Tunç Çağı’nda çanak şekilli kandillere rastlanmaktadır24. M.Ö. 7.yy’a tarihlenen ilk 

                                                           
17 Bailey, Donald M. (1975). A Catalogue of the Lamps in the British Museum, I. Greec, Hellenistic, 

and Early Roman Pottery Lamps, London: The Trusttes of The British Museum, s.10. 
18 Bailey 1963, 17. 
19 Bailey 1963, 17. 
20 Bailey 1975, 11. 
21 Çokay 2000, 9. 
22 Lu Allen, Marti (1997). The Virgins Lamps: Shine Beautiful!, Masada and The World of The New 

Testament, Vol. 36, No. 3, s.170-195.  
23 Lu Allen 1997, s.173-177. 
24 Çokay 2000, 10. 
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Atina kandilleri de sığ ve çanak şekillidir. Fitilin düzgün durması için uç kısmı iki 

yandan hafifçe bükülerek fitilin geçeceği bir boşluk bırakılmıştır2526. Arkaik 

Dönemde Atina, Korinth ve Batı Anadolu’da yeni kandil tipleri görülmektedir. Bu 

dönem kandillerinde, kandillerin taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla gövdeleri 

derinleşmiş ve üst kısımları kapatılmıştır. Diğer bölgelerde de yerel çömlekçilerin bu 

tipi taklit ettiği görülmektedir27. M.Ö. 3.yy.’dan sonra kandil üretim merkezlerinde 

kandil üretimi yoğunluk kazanmaktadır. Bu merkezlere örnek olarak Ephesos ve 

Knidos’u gösterebiliriz. M.Ö.1.- M.S.1. yüzyıllar arasında İtalya’da yeni kandil 

formlar ortaya çıkar. Burun uçları köşeli ya da yuvarlak yapılan bu kandillerin 

burnunu iki yanında volütler yer almaktadır. Yine bu dönemde çok burunlu kandiller 

de görülmektedir. Kulpların üzerinde üçgen, hilal ve yaprak motifli parçalar 

görülebilmektedir. 

 M.S. 1. yüzyılın ortalarında sevilen kandil formlarından birisi de basık ve 

yayvan formlu olanlarıdır. Bu tip kandiller Asya, Mısır, Kıbrıs ve Tarsus’ da görülür. 

Kuzey İtalya’da ise bronz örneklerden kopya edilen “Fabrika Kandilleri” 

görülmektedir. M.S.3. yüzyılda İtalya’ da kandil yapımı azalmıştır. Bunun nedeni 

olarak yağın pahalı ve lüks bir malzeme olarak gösterilmesidir28. Fakat Yunanistan, 

Asya ve Kuzey Afrika’da üretim aynı yoğunlukta devam eder. M.S. 3-4.yy’larda 

Mısır’da üst kısmında kurbağa kabartması yer alan kurbağa formlu kandiller 

görülmektedir29. M.S. 4.yy’dan itibaren ortaya çıkan ve 5.-6.yy’ larda yoğun olarak 

görülen Afrika kandillerinde, Hıristiyanlık betimleri ve haç motifleri yer almaktadır. 

Batı Anadolu’da ise Ephesos, Smyrna, Miletos ve Sardes’te Hıristiyanlık sembolleri 

yer alan kandiller görülmektedir.  

A.3.1. KANDİL TANIMI VE BÖLÜMLERİ 

Kandil, Grekçede Lyknhnos kelimesiyle ifade edilirken Latincede Lychnus ve 

ya Lucerna olarak adlandırılmıştır. 

                                                           
25 Çokay 2000, 10. 
26 Bkz: Bailey 1975, k.n:479, Pl,90, s,214-215.  Bkz:Resim 38. 
27 Çokay 2000, 10. 
28 Çokay 2000, 12. 
29 Çokay 2000, 12. 
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Bir kandilin başlıca bölümlerini şu şekilde sıralayabiliriz30: 

a) Yağın konulduğu kısım, gövde veya kandil haznesi (İnfundibulum)  

b) İçine fitilin konulduğu ve yakıldığı burun, fitil deliği (Rostrum)  

c) Süslemeli ya da süslemesiz ayna / yağ deliği (Diskus)  

d) Diskusu çevreleyen süslemeli ya da süslemesiz omuz (MarQu)  

e) Burun karşısına yapılan kulp (Manubrium) 

f) Kandilin zeminde düz bir şekilde durmasını sağlayan hafif yükseltilmiş bölüm 

kaide. 

Gövde: Kandile ana formunu veren yağın bulunduğu bölümdür. Burun, kulp 

ve kaide gibi diğer kandil bölümleri gövde üzerine eklenmektedir. Latince ‘de 

Infundibulum yağ haznesi anlamına gelmektedir31.  

Kandillerde gövdede, ilk olarak sığ kase biçimindeyken burnun yüzeyine 

köprü yapılmış ve daha sonra da üst kısım kapatılarak diskusun oluşturulması ile 

başlıca değişiklikler yapılmıştır32. Gövde değişik biçimler almıştır. Gövde 

biçimlerine yuvarlak, oval ve armut biçimi formlarını örnek gösterebiliriz. 

Kandiller için tipoloji yapmada gövde formu ana ayırt edici unsurlardan 

biridir. Çünkü kazılarda kandilin en fazla bulunan kısmıdır. 

Burun: Gövdeden uzayarak çıkan ve fitilin yerleştirilebilmesi için, içinde bir 

boşluk bulunan fitilin yakıldığı bölümdür. Fitil kandilin yağ haznesinden burun 

ucuna uzatılarak burun deliğinden dışarı çıkarılır ve ateşle yakılır. Latince’ de burun 

için Nostrum kelimesi kullanılmaktaydı33. Kandiller genellikle tek burunlu olmakla 

                                                           
30 Walters, H.B. (1914). Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum, London: 

Order Of The Trustees, s.13. 
31 Kan Şahin, Gülseren (2008). Assos Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönem Kandilleri, Yüksek Lisans 

Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, s.8. 
32 Kan Şahin 2008, 8. 
33 Kan Şahin 2008, 8. 
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birlikte çok burunlu kandiller de mevcuttur. İki burunlu kandillere bilychnis, üç 

burunlu kandillere trilychnis ve çok burunlu kandillere ise polymyxus denmektedir34. 

Erken dönemlerde burnun üzeri açık ve yayvandır. Zamanla üzeri kapanmış 

ve uç kısmı çeşitli formlar almaya başlamıştır. Burun ucunun formuna göre köprü, 

çapa,  kırlangıçkuyruğu, mızrak ucu, üçgen, emzik ve pelikan gibi isimler almıştır35. 

Helenistik dönemin sonuna doğru çeşitli şekillerdeki burun bölümlerinde iki yanda 

volütler görülmeye başlanır36. 

Kulp: Kandili elde taşımamızı sağlayan bölümdür. Genelde burnun karşı 

yönünde, kandilin arka kısmında bulunmaktadır. Nadiren de olsa kulp, yan kısımda37 

da görülmektedir38. 

Kulp yatay ve ya dikey olarak gövdeye bağlanmaktadır. Ancak kulplar 

çoğunlukla dikey olarak yerleştirilmiş şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bazı 

kandillerde kulp yerine süslemeli tutamaklar kullanılmıştır39. 

Omuz: Latincede Margo kelimesi kullanılmaktadır. Kandilin üst kısmını 

oluşturmaktadır. Zaman içinde omuz diskusla birlikte yağ deliğine kadar uzanır hale 

gelmiştir. Omuz, klasik dönemde doldurma deliğine doğru eğimli bir profil 

göstermektedir40.  

Kaide: Kandilin dip kısmını oluşturur. Kaide kimi zaman küçük bir çıkıntı 

halinde görülebilirken kimi zaman da yerden oldukça yüksekte tutan kaide biçimleri 

de görülmektedir. Çeşitli formlarda kaideler mevcuttur. Düztabanlı, içbükey, 

dışbükey, alçak, yüksek v.b. kaideye sahip kandiller vardır. Kaide kısmı oval ve 

yuvarlak olabilmektedir41.  

                                                           
34 Walters 1914, 13. 
35 Bkz: Kassab – Tezgör, Dominique ve T. Sezer (1995). İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak 

Kandilleri 1, İstanbul, Levha B. 
36 Kan Şahin 2008, 9. 
37 Bkz: Resim 37. 
38 Bkz: Bailey 1975, Pl. 110, Q571. 
39 Bailey 1975, Pl.38, 206. 
40 Kan Şahin 2008, 9-10. 
41 Kan Şahin 2008, 10. 
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Diskus: Özellikle Roma döneminde kandilin vazgeçilmez parçası olup, 

süslemeli ya da süslemesiz olabilmektedir. Discus, Latince bir kelime olup disk 

anlamına gelmektedir. Süslemeli olan diskuslarda Tanrı ve Tanrıçalara ait mitolojik 

öğeler, günlük hayattan sahneler, hayvan betimleri ve bitkisel motifler yer 

almaktadır. Bazı diskuslarda havalandırma deliği de görülmektedir42. 

Kulakçıklar: Gövdenin ortasında ve iki yanda yer alan bir çıkıntı halindedir. 

Bu çıkıntılar kandili tutmada kolaylık sağladığı gibi dekoratif bir öğe ve süsleme 

olarak da kullanılmıştır. 

Yağ Deliği: Kandilin içine yağ dökmek için bırakılan genelde yuvarlak 

boşluktur. Kandilin üst kısmında yer alır. Yağ deliği, küçük olabileceği gibi büyük 

örnekleri de vardır. 

B. KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ BRONZ KANDİLLERİ VE BİR 

TİPOLOJİ ÖNERİSİ 

 Tezimizde Konya Arkeoloji Müzesinde yer alan 17 adet bronz kandil ele 

alınmıştır. Bu kandillerin tamamı satın alma yoluyla müzeye kazandırılmıştır. Bu 

nedenle kandillerin buluntu ve geliş yerleri ile ilgili eksiklikler vardır. Bu durum 

kandillerin tarihlendirilmesinde ve tipolojiye oturtulmasında güçlükler çıkarmıştır. 

Fakat karşılaştırma yoluyla bu zorluklar aşılmaya çalışılmıştır.  

Antik dönem aydınlatma araçlarının belki de en önemlisi ve yaygın kullanım 

göreni kandillerdir. Özellikle pismiş topraktan kandiller kazılarda oldukça çok 

karşımıza çıkmaktadır. Metal kandillerin pişmiş topraktan kandillere oranla daha az 

görülmesinin nedenleri arasında ise eritilip tekrardan kullanılabilmesi ve daha pahalı 

bir malzeme olmasını sayabiliriz. 

Anadolu’daki metal kandil örneklerinin fazla incelenmemiş olması ve çalışma 

eksiklikleri nedeniyle bronz kandiller tam bir kalıba oturtulamamıştır. Pişmiş 

topraktan kandiller bronz kandillere göre daha iyi çalışılmış ve bir düzene 

konulmuştur. Bronz kandillerin bir kısmı pişmiş topraktan yapılanlarla benzerlikler 

                                                           
42 Kan Şahin 2008, 10. 
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göstermektedir. Hatta bazı bronz kandiller, pişmiş topraktan kandil örneklerinin 

benzer form ve özelliklerine göre sınıflandırılabilmektedir.  

Türkiye’de bronz kandiller üzerine yapılan çalışmaların oldukça az ve 

yetersiz olması müzemizdeki kandilleri çalışmamız açısından zorluklar 

çıkarmaktadır. Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar müze katalogları, yüksek lisans 

tezleri, doktora tezleri ve kazı raporlarından oluşmaktadır. Özellikle teknik ve form 

açısından detaylı bir çalışmanın olmaması bronz kandilleri form yapılarına göre 

sınıflandırmamızı olanaksız kılmaktadır. Bronz kandiller üzerine çalışmalar genelde 

yurt dışındaki müzelerde bulunan bronz kandil koleksiyonlarını kapsamaktadır. 

Özellikle İngiltere’deki British Museum’da bulunan çok sayıdaki bronz kandil 

koleksiyonu en iyi çalışılmış örneklerden olup, sınıflandırma ve analojide bu 

müzedeki bronz kandillerle ilgili çalışmalar diğer çalışmalara örnek alınmıştır. 

British Museum’da Anadolu’dan gitmiş birçok bronz kandil örneği olması aslında 

form olarak ve sınıflandırma açısından bir nebze işimizi kolaylaştırmaktadır. Bu 

nedenle çalışmamızda yurt içi ve yurt dışındaki müze koleksiyonlarındaki bronz 

kandiller birlikte ele alınarak değerlendirilmede bulunulmuştur.  

Kandiller için gövde formu ana ayırt edici unsurlardan biridir. Bu nedenle 

bizde tipoloji çalışmamızda bronz kandilleri gövde formlarına ve burun sayılarına 

göre gruplandırdık. Çalışmamızın içinde yer alan kandiller öncelikle Tek Burunlu 

Bronz Kandiller ve Çok Burunlu Bronz Kandiller olarak iki ana gruba ayrılmıştır. 

Daha sonra Tek Burunlu Bronz Kandiller kendi içinde üç gruba ayrılarak; Yuvarlak 

Gövdeli Bronz Kandiller, Oval Gövdeli Bronz Kandiller ve Gövdeden Buruna 

Kıvrımlı Bronz Kandiller olarak gruplandırma yapılmıştır. 

B.1. TEK BURUNLU BRONZ KANDİLLER 

Tezimizde ele aldığımız kandillerin bir tanesi hariç diğerleri bu gruba 

girmektedir. Toplamda on altı adet bronz kandilimiz tek burunludur. Tek Burunlu 

Bronz Kandiller adı altında üç ayrı grup ve tip oluşturulmuştur. Bu tipleri 

oluştururken kandillerin gövde ve burun yapıları göz önüne alınmıştır. Gövde ve 

burun şekillerine göre gruplama yapılmıştır.  
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Birinci tipi Yuvarlak Gövdeli Bronz Kandiller olarak adlandırdığımız grup 

oluşturmaktadır. Bu grupta altı adet yuvarlak gövdeli bronz kandil yer almaktadır. 

İkinci tipi Oval Gövdeli Bronz Kandiller olarak adlandırdığımız grup 

oluşturmaktadır. Bu grupta da altı adet oval gövdeli bronz kandil yer almaktadır. 

Üçüncü tipi ise Gövdeden Buruna Kıvrımlı Bronz Kandiller olarak adlandırdığımız 

grup oluşturmaktadır. Üçüncü tipi oluşturan bu grupta ise dört adet bronz kandil yer 

almaktadır.  

B.1.1. YUVARLAK GÖVDELİ BRONZ KANDİLLER(TİP1) 

Bu grupta yer alan kandillerin yağ hazneleri (infidubilium) yuvarlak 

formdadır. Tezimizde yer alan kandillerden K1, K2, K4, K7, K10 ve K15 katalog 

numaralı olanlar bu gruba girmektedir. Bu gruba giren kandillerden üç tanesi yayvan 

bir yağ haznesine sahipken diğerleri şişkin bir yağ haznesine sahiptir. Yayvan yağ 

haznesine sahip kandillerden K4 katalog numaralı kandilin kulp kısmı tutamak 

şeklindedir43. Diğer bir kandil ise kulp kısmından kırıktır. K15 katalog numaralı 

kandilin ise kulp kısmı kandile ait olmayıp sonradan ekleme olarak yapılmıştır. 

Günümüze yakın bir metale benzediği için kulp kısmının sahte olması 

muhtemeldir44. Şişkin hazneye sahip olan kandiller arasından K7 katalog numaralı 

kandilin kulpu da tutamak şeklindedir. Bu kandilin diğer bir özelliği ise oldukça 

küçük ölçülere sahip minyatür bir kandil olmasıdır45. K2 ve K1 katalog numaralı 

kandillerin ise kulpları halka kulp şeklinde olup menteşe delikleri mevcuttur. K2 ‘nin 

farklı olarak gövdesinin iki yanında kulakçık yer almaktadır46. Burnu ise hafif yukarı 

çekik durmaktadır. Bu gruptaki kandillerden K1, K2, K7, K10 katalog numaralı 

olanlar M.S. 1.-3. yüzyıllar arasında tarihlenmişlerdir. K15 katalog numaralı kandil 

M.S. 2.-4. yüzyıla tarihlendirilmiştir. K4 katalog numaralı kandil ise M.S. 5.-6. 

yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

                                                           
43 Bkz: Resim 7. 
44 Bkz: Resim 29. 
45 Bkz: Resim 13. 
46 Bkz: Resim 3. 
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B.1.2. OVAL GÖVDELİ BRONZ KANDİLLER(TİP2) 

Bu grupta yer alan kandillerin yağ hazneleri (infidubilium) oval formdadır. 

Tezimizde yer alan kandillerden K5, K8, K11, K13, K14 ve K17 katalog numaralı 

olanlar bu grubu temsil etmektedir. Bu gruptaki kandillerden dört tanesi yapısal 

olarak birbirlerine oldukça yakındır. Bunlar K5, K8, K11 ve K13 katalog numaralı 

kandillerdir. Bu kandillerin gövdeleri oval formlu ve şişkindir. Alta doğru basık bir 

hazneye sahiptirler. Burunları omuzdan yukarı doğru uzatılmış emzik biçimlidir. 

Kandil tabanları ise düzdür. Yağ deliklerinin üzerinde kapak için menteşe yer 

almaktadır. K5 katalog numaralı kandilde kapak kısmı da mevcutken diğer üç 

tanesinin kapakları eksiktir. Kulpları halka kulp şeklinde olup üst kısımlarında 

eklentileri vardır. Bu eklentiler K5 ve K13’te yaprak motifi şeklinde yer almaktadır. 

K8 ve K11 ise eklenti kısımlarından kırılmış olup sadece eklenti olduğuna dair küçük 

parçaları görülmektedir. K13 katalog numaralı kandilin diğerlerinden farklı bir 

özelliği omuz kısmında sarmaşık motifinin yer almasıdır. Bu motif çizgi şeklinde 

kazıma yoluyla yapılmıştır47.  

Emzik biçimli burna sahip olan, oval formlu ve şişkin hazneli kandillerin 

örneklerine, bazı müze koleksiyonlarında ve katalog çalışmalarında rastlamaktayız. 

Bu çalışmalarda kandillerin M.S. 3. ve 4. yüzyıllara tarihlendirildikleri 

görülmektedir48. 

Grupta yer alan diğer iki kandil ise K14 ve K17 katalog numaralı olanlardır. 

Bu kandiller de armut biçimli yapılarıyla dikkat çekmektedir. Armut biçimli ve 

ayaklı bu tip kandillere, bazı müze koleksiyonlarında ve katalog çalışmalarında 

rastlamaktayız. Bu çalışmalarda kandillerin M.S. 6. ve 7. yüzyıllara 

tarihlendirildikleri görülmektedir.  Genellikle Hıristiyanlık betimlemelerinin işlendiği 

bu tip kandiller M.S. 6.-7. yüzyıllarda oldukça çok karşımıza çıkmaktadır. K14 

katalog numaralı kandilin burun kısmı oldukça uzundur49. Gövde ile burun 

                                                           
47 Bkz: Resim 25. 
48 Bkz: Metin, Hüseyin ve Polat Becks, B. Ayça (2015) Burdur Müzesi Metal Kandilleri, OLBA 

XXIII, 2015, s.273-320. Bkz: Atasoy, Sümer (2005a). Bronze Lamps in the Istanbul Archaeological 

Museum: An Illustrated Catalogue, England: The Basingstoke Press, s.23-28. 
49 Bkz: Resim 27. 
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arasındaki kısmı ise kalın ve düz bir şekilde uzanmaktadır50. Burun, boyundan burun 

ucuna doğru kalınlaşmaktadır. Burun ucu büyük ve yuvarlak olup burun deliğine 

doğru içbükey bir kavisi vardır. K17 katalog numaralı kandilin yağ deliği üzerinde 

menteşe ile tutturulmuş istiridye biçimli bir kapak yer almaktadır51. Burun kısmı 

uzun ve yuvarlak sonlanmaktadır. K14 deki gibi burun ucundan burun deliğine doğru 

içbükey bir kavis yer almaktadır. K14 ve K17 katalog numaralı kandillerin taban 

kısımlarında kısa bir kaide mevcut olup alt tarafında candelabrum kısmı için 

girintileri bulunmaktadır. K14’ün kulp eklenti yerinden sonra kulpu devam 

etmemektedir. Karşılaştırdığımız örneklerde eklenti yerinden sonra uzun ve 

süslemeli bir kulp devam etmektedir52. Genellikle bu kulpların üzerinde haç betimleri 

de yer almaktadır. K17’nin halka kulpunun üzerinde eklenti halinde bir haç betimi 

yer almaktadır53. 

B.1.3. GÖVDEDEN BURUNA KIVRIMLI BRONZ KANDİLLER(TİP3) 

Bu grupta yer alan kandillerin gövdesi ile burnu arasında kıvrım mevcuttur. 

Bu tip kandiller volütlü kandil olarak da anılmaktadır. Tezimizde yer alan 

kandillerden K3, K9, K12 ve K16 katalog numaralı olanlar bu grubu temsil 

etmektedir. Bu kandillerin gövde, burun, kaide ve kulp yapıları birbirinden 

farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların yanında kandillerin bu grup içinde yer 

almasının nedeni ve ortak noktaları gövdesi ile burnu arasında bir kıvrımın 

bulunmasıdır. Bu nedenle burnu ile gövdesi arasında kıvrım bulunan kandiller ayrı 

bir tip olarak ele alınmıştır.  

Bu grupta yer alan K3 katalog numaralı kandil armut biçimli ve şişkin bir 

gövdeye sahiptir54. Yağ deliğini kapatmak için kapağı olduğunu gösteren menteşe 

delikleri mevcuttur. Kulp kısmı ise gruptaki diğer üç kandilden farklı olarak halka 

kulp şeklinde ve üzerinde eklenti halinde bir yaprak motifi bulunmaktadır. K9 

katalog numaralı kandilin kulp bitiminde de yaprak motifi bulunmaktadır. Ancak 

kulp, gövdenin iki yanından başlayarak ayrı birer sap şeklinde uzanmaktadır. Bu sap 

                                                           
50 Bkz: Resim 28. 
51 Bkz: Resim 33. 
52 Bkz: Resim 35. 
53 Bkz: Resim 33-34. 
54 Bkz: Resim 5. 
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şeklindeki çubuklar kulpun ortasında birleşerek tekrar ayrılmaya başlamakta ve 

yaprak motifiyle sonlanmaktadır55. Bu kandilin diğerlerinden farklı bir özelliği de 

gövde ile burun arasındaki boyun kısmında üç adet havalandırma deliğinin 

bulunmasıdır. K16 katalog numaralı kandile baktığımızda, kandili yerden yükselten 

ince bir kaideye sahip olduğu görülmektedir. Bu kandilin kulp kısmı tutamak 

şeklinde uzanmaktadır ve haç motifi yer almaktadır56. Gövdesi yuvarlak ve şişkin bir 

hazneye sahiptir. K12 katalog numaralı kandil ise bu kandile göre daha yayvan bir 

hazneye sahiptir57. 

B.2. ÇOK BURUNLU BRONZ KANDİLLER 

Çok burunlu kandillerden iki burunlu olanlar bilychnis, üç burunlu olanlar ise 

trilychnis olarak adlandırılmaktadır. Dört ve daha fazla burna sahip olan kandillere 

ise polilychnis adı verilmektedir58. Tezimizde yer alan çok burunlu bronz kandil 

örneği tek bir kandille temsil edilmektedir. Bu kandil üç burunlu bir bronz kandil 

olup trilychnis olarak adlandırılmaktadır. Tek örnekle temsil edilen çok burunlu 

bronz kandil, ‘Yuvarlak Gövdeli Uzun Burunlu Bronz Kandiller’ adı altında 

dördüncü bir tip olarak ele alınmıştır.  

B.2.1. YUVARLAK GÖVDELİ UZUN BURUNLU BRONZ 

KANDİLLER(TİP4) 

Bu grupta yer alan kandilin gövdesi yuvarlak, burun ise uzun ve üç tanedir. 

Bu tip kandiller trilychnis olarak adlandırılmaktadır. Tezimizde yer alan K6 katalog 

numaralı kandil bu grubu temsil etmektedir. Kandilin gövdesi kase biçiminde açık ve 

yuvarlak formludur. Burun, gövde altından başlamakta ve burun ucuna doğru 

yükselmektedir.  Bu tip uca doğru yükselen burunlar ‘gaga burun’ olarak 

adlandırılmaktadır59. Kandilin fitil delikleri oldukça küçüktür. Burun ucundan fitil 

deliğine doğru hafif içbükey ve kavisli bir eğim yer almaktadır. Kandilin tabanında 

                                                           
55 Bkz: Resim 17. 
56 Bkz: Resim 31. 
57 Bkz: Resim 23. 
58 Topoleanu, Florin (2012). The Ancient Oil Lamps from the Collection of Prahova County History 

and Archaeology Museum – Ploieşti, s,138. 
59 Topoleanu 2012, 222. 
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yuvarlak bir delik bulunmaktadır60. Bu delik büyük olasılıkla ‘candelabrum’ için 

yapılmıştır. Bu tip kandilleri taşıyıcı ayaklarla yerde ya da zincirlerle tavana asılı 

hallerde görmekteyiz. 

K6 katalog numaralı kandilimizin oldukça benzer bir örneğini Dr. M. 

Oberhausen’ın koleksiyonunda görmekteyiz61. Bu örneğin tek farkı taşıyıcı bir ayak 

yerine tavana asılmak üzere yapılmış zincirleri olmasıdır62. 

Çok burunlu kandil örnekleri erken dönemlerde de görülmekteydi. Erken 

örneklerinde kandilin üstü açık sadece fitilin dışa çıkarıldığı uç noktalar bükülerek 

form verilmekteydi63. 

B.3. KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEKİ BRONZ KANDİLLER 

B.3.1. K1  

Tamamına yakını sağlam vaziyette olan bronz kandilin gövdesi yuvarlak 

formda olup hazne kısmı derindir. Yüksekliği 3,3 cm, genişliği ise 6,2 cm’dir. 

Kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu 12,8 cm’yi bulmaktadır. Omuz kısmı 

yuvarlak ve kavisli bir hat şeklindedir. Kandilin gövdesinin yandan görünüşü elips 

şeklindedir. Burun kısmı diskus ile paralel şekilde çıkıntı halinde olup çok uzun 

olmayan bir burun ucuna sahiptir. Burun deliği yuvarlağa yakın oval biçimlidir. 

 Yağ haznesinin etrafını yatay olarak yaklaşık 5 milimetre’lik bir şerit 

çevrelemektedir. Bu şerit dikey olarak 1,5-2 milimetrelik kapağın oturacağı bir 

çıkıntıya sahiptir. Kandilin kapağı korunamamasına karşın kapağın takıldığı menteşe 

delikleri kandilde mevcuttur. Bu da bize kandilin kapağının olduğunu 

kanıtlamaktadır. Kandilin et kalınlığı diğer kandil örneklerimize göre oldukça 

kalındır. Yaklaşık 3 milimetrelik bir et kalınlığına sahip olup bazı kısımlarda yarım 

milimlik azalma ve ya artma görülmektedir.  

                                                           
60 Bkz: Resim 11. 
61 Bkz: http://www.alamy.com/stock-photo-a-roman-bronze-lamp-with-three-nozzles-1st2nd-century-

ad-round-with-31476508.html)(04.01.2016) 
62 Bkz: Resim 36. 
63 Bkz: Kassab – Tezgör, Dominique ve T. Sezer (1995). İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak 

Kandilleri 1, İstanbul, k.n.18, s,37. 
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Taban kısmı düz olup kaide çıkıntısı bulunmamaktadır. Kandilin arka 

kısmının ortasında şerit kulp gövdeye bağlanmış şekildedir. Kulp deliği yuvarlağa 

yakın formda olup oldukça rahat bir tutuş için uygundur.  

K1 katalog numaralı kandilimiz tipolojimizde Tip-1 grubuna dahil edilmiştir. 

Kandilimizin gövde formu olarak bir benzer örneği Bailey’ in Q3703 katalog 

numaralı kandili ile benzerlik göstermektedir64. Bu kandil de K1 gibi yuvarlak bir 

gövdeye sahip olup, burun kısmı diskusa paralel uzanmaktadır. Bu kandilin kapak 

kısmı eksiktir. Benzer örneklerine bakıldığında kapaklı olduğu görülmektedir65. 

Bailey Q3703 katalog numaralı bu kandili M.S. 1. yüzyıla tarihlemiştir. Benzer 

özelliklerden dolayı K1 katalog numaralı kandil de M.S. 1. yüzyıla 

tarihlendirilmiştir. 

B.3.2. K2 

Kandilimizin tamamı sağlam olup sadece kapağı eksiktir. Gövdesi yuvarlak 

formludur. Hazne kısmı ise alta doğru basıktır. Kandilin 2,4 cm’lik yüksekliği vardır. 

Genişliği ise 5 cm’dir. Kulptan buruna olan uzunluğu 7,7 cm’dir. Yağ deliği 

diskusun tam ortasında bulunmaktadır. Yağ deliği yuvarlak olup yaklaşık 2 

milimetrelik bir şerit çevrelemektedir. Bu şeridin üzerine büyük olasılıkla kandilin 

kapağı oturmaktaydı. Kandilin kapağı eksik olmasına karşın kapağın tutturulduğu 

menteşe delikleri mevcuttur. Bu menteşe deliklerinin olması bize bronz kandilimizin 

kapaklı olduğunu kanıtlamaktadır. Kandilin omuz kısmında karşılıklı iki yanda 

küçük kulak şeklinde tutamak mevcuttur. Bu tutamaklar kandilin elden kaymasını 

önlemek amaçlı yapılmış olabileceği gibi süs amaçlı da yapılmış olabilir. 

Kandilin diskusunda kulakçıkların hemen üstlerinde üzüm salkımı motifi yer 

almaktadır. Bu motifler iki yanda ikişer salkım şeklinde yerleştirilmiştir. Motifler 

kazıma yöntemiyle kandile işlenmiştir. Her salkımın ucuna ise beş adet nokta 

konularak üzüm betimi yapılmıştır. Burun kısmı kısa olup burun deliği yuvarlaktır. 

Omuzdan yukarı doğru uzatılmış emzik biçimli bir buruna sahiptir. Burun deliğinin 

                                                           
64 Bailey Donald. M. (1996). A catalogue of the Lamps in the British Museum, IV, Lamps of metal and 

stone, and Lampsstands, Londra, s.47. 

65 Bailey 1996, 47. 
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etrafında da yağ deliğinin etrafında olduğu gibi yaklaşık 2 milimetrelik şerit halinde 

bir çıkıntı yer almaktadır. Ortalama 3 milimetrelik bir et kalınlığına sahiptir. 

K2 katalog numaralı kandilimiz tipolojimizde, yuvarlak gövdeli olduğu için 

Tip1 grubuna dahil edilmiştir. Kandilin tabanı düzdür. Kaide için bir çıkıntı söz 

konusu değildir. Kandilin arka kısmında halka kulp yer almaktadır. Bu halka kulpun 

üzerinde eklentili olarak fazladan bir tutamak yapısı da görülmektedir. Bu kulpun 

üzerinde eklentili tutamak yapısı tıpkı yanlardaki kulakçıklarda olduğu gibi kandilin 

kaymasını önleme ve daha rahat bir tutum sağlamak amaçlı yapılmıştır. Benzer bir 

örnek Burdur Müzesi Metal Kandilleri arasında yer almaktadır66. Olba XXIII 

kitabında Hüseyin Metin ve Ayça Polat Becks’ in makalesinde yer alan K32 katalog 

numaralı bronz kandil K2’ in tıpatıp aynısıdır67. Bu kandilin de iki yanında küçük 

kulakçıklar ve halka kulpun üzerinde eklentili bir tutamak yer almaktadır. Başka bir 

bronz kandil benzeri ise Atasoy’un Tuliya I ‘deki makalesinde yer verilmiştir68.  

Kandilimizin pişmiş toprak örneği ise Florin Topoleanu’nun Lampile Antice isimli 

kitabında yer almaktadır. Kandilimizin iki yanında bulunan kulakçıklar pişmiş toprak 

örneğinde de bulunmaktadır69. Pişmiş toprak örneği M.Ö.1 yy’ın 2. yarısına 

tarihlendirilmiştir70. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda K2 katalog numaralı kandil 

M.S. 2. – 3. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. 

B.3.3. K3 

Bronz kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece kulp 

kısmının altında 5 milimetre çapında bir delik bulunmaktadır. Kandilin gövdesi 

armut biçimli, oval gövdeli olup derin bir hazneye sahiptir. Yüksekliği 2,6 cm olan 

kandilin genişliği 3,6 cm ‘dir. Kandilin kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu 8,3 

cm’dir. Kandilin gövdesi ile burnu arasında kıvrımlar mevcuttur. Bu kıvrımların 

olması nedeniyle kandil, tipolojimizde Tip3 grubuna dahil edilmiştir. Bu kıvrımlar 

pişmiş toprak örneklerindeki volütleri anımsatmaktadır. 

                                                           
66 Metin, Hüseyin ve Polat Becks, B. Ayça (2015). Burdur Müzesi Metal Kandilleri, OLBA XXIII, 

2015, s.273-320.  s.285 
67 Metin ve Polat Becks 2015, s.300-301. 
68 Atasoy, S. 2005b, Haluk Perk Koleksiyonu’ndan Bronz Kandiller, Tuliya I, 193-230. s.198, res:14. 
69 Topoleanu 2012, 54-55. Bkz: Resim 39. 
70 Topoleanu 2012, 55. 
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Kandilin omuz kısmı hafif kavisli ve kıvrım çıkıntıları dışında bir bezeme ve 

ya motif bulunmamaktadır. Diskusun ortasında yağ deliği bulunmaktadır. Yağ deliği 

yuvarlak olup, hemen çevresinde yaklaşık 2 milimetre yüksekliğinde şerit halinde bir 

çıkıntı mevcuttur. Bu şerit halindeki çıkıntı kısmı ve kandilin üstten görünümü 

Bailey’nin Q3545 katalog numaralı kandiliyle benzerlik göstermektedir. Şerit 

halindeki çıkıntının üzerine büyük olasılıkla kapak oturmaktaydı. Bize kapağın 

takıldığını gösteren menteşe delikleri kandilde mevcut olup kapak eksiktir. 

Kandilin burun kısmı uzun olup burun deliği yuvarlağa yakındır. Burun 

ucunda küçük bir delik vardır. Yaklaşık 2 milimetrelik bu küçük delik sonradan 

açılmış olmalıdır. Deliğin içinden metal bir parça geçmektedir. Bu bize deliğin 

kandili tavana zincir yardımıyla asmak için delinip kullanılmış olabileceği ihtimalini 

göstermektedir. Bronz kandilimizin et kalınlığı 3 milimetreye yakındır. 

Taban kısmı düz olmakla beraber ayrı bir kaide çıkıntısı bulunmamaktadır. 

Kandilin arka kısmının üst bölümüne halka kulp yerleştirilmiştir. Halka kulpun 

üzerinde stilize yaprak motifi eklentisi yer almaktadır. Bu yaprak motifinin uç kısmı 

kırıktır. Kulp deliği yuvarlağa yakın formda olup oldukça rahat bir tutuşa uygundur.  

K3 katalog numaralı bronz kandilimiz, Bailey’nin Q3545, Q3546 ve Q3619 

numaralı kandilleri ile kısmen benzerlik göstermektedir.  Q3545 numaralı kandil ile 

yağ deliği, burun kısmı, gövde formu ve halka kulpun yukarı çıkık şekilde monte 

edilmesi oldukça benzerdir. Q3546 numaralı kandil ile menteşe delikleri ve kulpun 

üstündeki eklentili yaprak motifi benzerlik göstermektedir. Yine bir başka benzerlik 

Q3619’daki gövde ile burun arasındaki kıvrımlı kısımdır. Bailey bunlardan Q3545 ve 

Q3546’yı M.Ö.1.yüzyıla tarihlerken, Q3619’u M.S. 1.yüzyıla tarihlemiştir. Bailey 

gövdeden buruna olan kavisli çıkıntıları ‘volütlü omurga’ olarak nitelendirmiştir71. 

Yapılan karşılaştırmalar sonucu K3 katalog numaralı kandilimizin M.S. 1. yüzyıla 

tarihlendirilmesi uygun görülmüştür. 

                                                           
71 Bailey 1996, 8. 
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 B.3.4. K4 

Bronz kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Kandilin yüksekliği 

3cm, genişliği 6,9 cm, kulptan burun ucuna olan uzunluğu 11,6 cm ve kaide çapı 3,7 

cm’ dir. Gövdesi yuvarlak formda olup diskusu düze yakındır. Diskusun ortasında 

yağ deliği bulunmaktadır. Yağ deliğinin etrafında ise yaklaşık 2 mm’ lik bir çıkıntı 

halindeki şerit yağ deliğini çevrelemektedir.   

Kandil kısa ve dar bir buruna sahiptir. Burun deliği ise oval ve küçüktür. Kulp 

kısmı tutamak şeklinde olup üstten bakıldığında küçük bir yaprak motifini 

andırmaktadır. Kandile yandan bakıldığında ise tutamak ördekbaşını andırmaktadır. 

Kandile yan profilden bakıldığında Xanthopoulou’nun “Les Lampes En Bronze A 

L’Epoque Paleochretienne” adlı kitabındaki ördek formlu bronz kandilleri 

andırmaktadır72. K4 numaralı kandilimiz bu ördek formlu kandillerin bir ön tipi 

olabilir. 

Kandilin et kalınlığı 2-2,5 mm’ dir. Taban kısmında küçük bir çıkıntı halinde 

ve 3,7 cm çapında bir kaidesi vardır. Bailey’nin Q3787 numaralı73 ve Atasoy’un 56 

numaralı74 kandilleri ile benzer özellik göstermektedir. Bu benzer örnekler M.S. 5.-6.  

yüzyıllar arasına tarihlenmiştir. Tipolojimizde K4 kandilimiz Tip1 grubuna dahil 

edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda M.S. 5.-6. yüzyıllara 

tarihlendirilmiştir. 

B.3.5. K5 

Kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece kulp kısmındaki 

eklenti halindeki yaprak motifinin ucu kırıktır. Gövde etrafında ve burun kısmında 

zamana bağlı aşınmalar ile ufak çaplı delikler oluşmuştur. Kandilin sağ yanında bu 

delikleri kapatmak amaçlı yama izi görülmektedir. Bu bize kandilin tamir edilerek 

tekrar tekrar kullanıldığını göstermektedir.  

                                                           
72 Xanthopoulou, Maria (2010). Les Lampes En Bronze A L’Epoque Paleochretienne, 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE 16, Belgium: Brepols Publishers, s.206-222. 
73 Bailey 1996, 66-67. 
74 Atasoy, Sümer (2005a). Bronze Lamps in the Istanbul Archaeological Museum: An Illustrated 

Catalogue, England: The Basingstoke Press, s.30. 
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Kandilin gövdesi oval formlu ve şişkindir. Alta doğru basık bir hazneye 

sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tip olarak Tip2 grubuna dahil edilmiştir. 

Yükseklik 2,2 cm, genişliği 4,3 cm, kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu ise 8,5 

cm’dir. Diskusun ortasında yuvarlak yağ deliği mevcuttur. Yağ deliğinin üzerinde 

menteşe ile tutturulmuş istiridye biçimli kapak yer almaktadır. Burun omuzdan 

yukarı doğru uzatılmış emzik biçimlidir. Omuzdan ince bir şekilde burun ucuna 

doğru kalınlaşmaktadır. Burun deliği küçük ve yuvarlaktır. Ancak çevresinin et 

kalınlığı oldukça fazladır. Kandil tabanı düzdür. Kulp kısmı halka kulp şeklinde olup 

üst kısmında yaprak motifi eklentisi mevcuttur.  

Atasoy’un 44 katalog numaralı kandili75 ile Metin’in K27 katalog numaralı 

kandili76 K5 numaralı kandilimiz ile benzer özellikler göstermektedir. Atasoy ve 

Metin benzerlik gösteren bu kandil tipleri için M.S. 3.-4. yüzyıla tarihleme 

yapmışlardır. Gerek gövde formu gerekse de burun yapısı bakımından büyük 

benzerlik gösterdiği için,  K5 numaralı bronz kandilimizin M.S 3.-4. yüzyıllara 

tarihlendirilmesi uygun görülmüştür. 

B.3.6. K6 

Üç burunlu bronz kandilimizin bir burun ucu kırık olmakla beraber diğer 

kısımları sağlamdır. Çok burunlu kandillerden iki burunlu olanlara bilychnis, üç 

burunlu olanlara ise trilychnis adı verilmektedir77. Kandilin yüksekliği 3 cm’dir. 

Kandil gövdesinin genişliği 7,5 cm olup yuvarlak formdadır. Gövdeden burun ucuna 

olan uzunluğu 10,7 cm’dir.  

Kandilin gövdesi kase biçiminde açık ve yuvarlaktır. Burunlar gövdeye 

yapışan ekleme izleri olması nedeniyle sonradan gövdeye monte edilmiş gibi 

durmaktadır. Burun, gövde altından başlayarak burun ucuna doğru yükselmektedir.  

Bu tip uca doğru yükselen burunlara ‘gaga burun’ denmektedir78. Fitil delikleri 

oldukça küçüktür ve sadece fitilin geçebileceği kadar bir boşluk vardır. Burun 

ucundan fitil deliğine doğru hafif içbükey ve kavisli bir eğim yer almaktadır. 

                                                           
75 Atasoy 2005a, 24. 
76 Metin ve Polat Becks 2015, 299. 
77 Topoleanu 2012, 138. 
78 Topoleanu 2012, 222. 
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Kandilin et kalınlığı oldukça ince olup 1 milimetre civarındadır. Kandilin tabanında 

yuvarlak bir delik mevcuttur. Bu delik büyük olasılıkla taşıyıcı bir ayak için 

yapılmıştır. Bu taşıyıcı ayaklara ‘candelabrum’ denmektedir. 

Üç burunlu kandilin bir pişmiş toprak örneğini Bruneaun‘un 4418 katalog 

numaralı kandilinde görmekteyiz79. Diğer bir örnek ise Bailey’nin Q557EA katalog 

numaralı pişmiş toprak kandil örneğidir80. 

Çok burunlu kandilleri taşıma açısından iki şekilde kullanımı olduğu ileri 

sürülmektedir. İlk olarak bir tüp içinden geçen ve sivrilen sopayla stant üstünde 

durmaktaydı. Diğer bir kullanım şekli ise kordon ve ya zincir ile askıya alınarak 

taşınmasıdır81. K6 nolu kandilimizin benzer ama daha erken bir bronz örneğini 

Perlzweig’in ‘Lamps From The Athenian Agora’ isimli kitabında 69 katalog 

numaralı kandil olarak görmekteyiz82. 

Üç burunlu K6 kandilimize çok benzeyen bir başka bronz lamba Dr. M. 

Oberhausen koleksiyonunda yer almaktadır83. Bu kandilin tek farkı her iki burun 

arasında bir zincir deliği olmak üzere toplamda üç zincir deliğine sahip olmasıdır84. 

Bu durum kandilin asılarak kullanım gördüğünü göstermektedir. Kandilimiz 

yuvarlak gövdeli ve çok burunlu olması nedeniyle tipolojimizde Tip4 grubunda yer 

almıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda K6 katalog numaralı kandil M.S. 1. – 2. 

yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

B.3.7. K7 

Kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Taban kısmında küçük bir 

delik vardır. Kandilin yüksekliği 1,8 cm, genişliği 2,4 cm, kulptan burun ucuna olan 

uzunluğu 6 cm’dir. Gövdesi yuvarlak formdadır. Bu yüzden tipolojimizde Tip1 

grubunda yer almaktadır. Oldukça küçük olup minyatür bir bronz kandildir. Yağ 

                                                           
79 Bruneau, Philippe (1965). Exploration archéologique de Délos. Les Lampes, Paris: Editions E. De 

Boccard, s,102. 
80 Bailey 1975, 259. 
81 Perlzweig, Judith (1961). Lamps of the Roman Period, Athenian Agora, Vol 7, Princeton, New 

Jersey: American School Of Classical Studies At Athens, s,7. 
82 Perlzweig 1961, 25. 
83 Bkz: http://www.alamy.com/stock-photo-a-roman-bronze-lamp-with-three-nozzles-1st2nd-century-

ad-round-with-31476508.html), erişim tarihi: (04.01.2016).  
84 Bkz: Resim 36. 

http://www.alamy.com/stock-photo-a-roman-bronze-lamp-with-three-nozzles-1st2nd-century-ad-round-with-31476508.html
http://www.alamy.com/stock-photo-a-roman-bronze-lamp-with-three-nozzles-1st2nd-century-ad-round-with-31476508.html
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deliği diskusun tam ortasında yer almaktadır. Kandilin minyatür olmasından dolayı 

haznenin yağ kapasitesi azdır. Minyatür olmasına rağmen kandilin uzun bir buruna 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fitil deliği yuvarlak ve küçüktür. Burun ucu ise üçgen 

şeklinde sonlanır.  

Kandilin et kalınlığı 1-1,5 mm kadardır. Taban kısmında çizgi halinde 

yuvarlak şeritler vardır. Ancak tahrip olduğu için çok az görülebilmektedir. Kulp 

kısmı gövdenin arka üst kısmından başlayarak yukarı doğru uzanan yaprak motifli 

bir tutamak şeklindedir. Bu yaprak motifinin kenarlarında tırtırlar mevcuttur. Yaprak 

motifli kulp, uç kısmına doğru kavisli bir şekilde kıvrılarak sonlanır.  

Gövde formu olarak bir benzerini Xanthopoulou’nun LA1.034 katalog 

numaralı kandilinde görmekteyiz85. Çok benzer bir örneğini Manniez’in ‘tip 2a’ 

olarak adlandırdığı kandilde görmekteyiz86. Yine bir başka çok benzeyen örneği 

Bailey’in Q3707 katalog numaralı kandilidir87. 

Manniez bu minyatür bronz kandilleri üçayaklı uzun bir taşıyıcının üzerinde 

durduğunu söylemektedir88. Bu taşıyıcının üst kısmında kandilin konduğu yayvan bir 

tabak yer almaktadır89. Bu yayvan tabak, aynı zamanda yağın dökülmesini de 

engellemektedir. K7 numaralı kandil yapılan değerlendirme sonucunda M.S. 1.-2. 

yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

B.3.8. K8 

Kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece ufak tefek 

deformeler vardır ve kulp kısmının üst tarafındaki eklenti yeri kırıktır.   

Kandilin gövdesi oval formlu ve şişkindir. Alta doğru basık bir hazneye 

sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tip olarak Tip2 grubuna dahil edilmiştir. 

Yüksekliği 3,1 cm, genişliği 6,7 cm, kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu ise 

11,2 cm’dir. Diskusun ortasında yuvarlak yağ deliği mevcuttur. Yağ deliğinin 

                                                           
85 Xanthopoulou 2010, 98. 
86 Manniez, Yves (2010) Les Lampes Et Lampadaires Miniatures En Bronze De Nimes, Ecole Antique 

De Nimes, Bulletin 28, 2008-2010, s.77.  
87 Bailey 1996, 48. 
88 Manniez 2010, 73. 
89 Manniez 2010, 79. 
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üzerinde büyük olasılıkla kapak yer almaktaydı. Bunu bize menteşe delikleri ve 

menteşe deliklerinin arasındaki kapağa ait küçük parça göstermektedir. Burun 

omuzdan yukarı doğru uzatılmış emzik biçimlidir. Omuzdan ince bir şekilde burun 

ucuna doğru kalınlaşmaktadır. Burun deliği yuvarlaktır. Burun deliğinin çevresinin et 

kalınlığı oldukça fazladır.  

Kandilin et kalınlığı bazı kısımlarda değişmekle birlikte genel olarak 2-2,5 

milimetre kadardır. Kandil tabanı düzdür. Kulp kısmı halka kulp şeklindedir. Halka 

kulpun üstünde bir eklenti yeri vardır. Ancak bu kısım sağlam değildir. Tezimizdeki 

diğer benzer kandil örneklerinde90 ve karşılaştırma yaptığımız kaynaklardaki benzer 

örneklerden gördüğümüz kadarıyla bu eklentinin yaprak motifi şeklinde olması 

muhtemeldir. 

Atasoy’un 44 katalog numaralı kandili91 ile Metin’ in K27 katalog numaralı 

kandili92 K8 numaralı kandilimiz ile benzer özellikler göstermektedir. Atasoy ve 

Metin, benzerlik gösteren bu kandil tipleri için M.S. 3-4 yy’ a tarihleme 

yapmışlardır. Gerek gövde formu gerekse de burun yapısı bakımından büyük 

benzerlik göstermektedir. Bu nedenle K8 numaralı bronz kandilimizin M.S 3.-4. 

yüzyıllara tarihlendirilmesi uygun görülmüştür. 

B.3.9. K9 

Kandilimiz burun ucundan kırıktır, diğer bölümleri sağlam durumdadır. 

Kulpun gövde ile birleşen kısmı onarım görmüştür. Yüksekliği 2,6 cm, genişlik 5,9 

cm, uzunluğu ise kulptan kırık olan burun ucuna kadar 12,5 cm’dir. Eğer burun ucu 

kırık olmasaydı, kandilin kulptan burun ucuna kadar olan gerçek uzunluğu tahminen 

15 cm civarında olması muhtemeldir. 

Yuvarlak bir gövdeye sahip olan bronz kandilin yağ haznesi basık ve 

yayvandır. Kandilin diskus kısmındaki dairesel şerit halindeki çıkıntılı kısma büyük 

olasılıkla bir kapak oturmaktaydı. Yuvarlak dolum deliği ve kapağın oturduğu şerit 

                                                           
90 Bkz: K5 ve K13. Bkz: Resim 9 ve 25.  
91 Atasoy 2005a, 24. 
92 Metin ve Polat Becks 2015, 299. 



 24 

sınırı arasında bir düzlük vardır. Bailey’nin kandilimize çok benzeyen bir örneğinde 

bu alana tıpa şeklinde bir kapak oturmaktadır93.  

Eğimli omuzun iki yanından yükselen içe doğru kıvrımlı kulpa sahiptir. 

Omuzun iki yanından kıvrılarak yükselen kulp sapları, orta kısımda bileşip tekrar 

ayrılarak sarmaşık yaprağı şekilli bir sap süsü ile sonlanır. Kulpun sarmaşık yapraklı 

kısmının ucunda zincir geçmesine yarayan bir boşluk mevcuttur. Bu boşluk Bailey’in 

benzer örneğinde kapak zincirinin asılmasına yaramaktadır. Bu zincire ise güvenlik 

zinciri adı verilmektedir94. Discusu çember biçimiyle sınırlanmaktadır. Burun, 

omuzdan devam eden düz hatlıdır. Gövde ile burun arasındaki kıvrımlı kısmın gövde 

tarafında rozetler yer almaktadır. Rozetler arasında hafif çıkıntı halinde bir hat 

rozetleri kandilin alt kısmından birbirine bağlamaktadır. Burun kısmının ucunun 

kırık olması nedeniyle burun ucunun nasıl sonlandığını bilememekteyiz. Ancak 

benzer örneklerden anladığımız kadarıyla kıvrım devam ederek keskin biçimde 

sonlanmaktadır. Gövde ile burun arası kıvrımlı olması nedeniyle bu kandilin Tip3 

grubuna yerleştirilmesi uygun görülmüştür.  

Taban kısmında ufak bir kaide yer almaktadır. Kaidenin iç tarafı alttan 

bakıldığında iç içe halkalı olup pervaz döngü şeklinde yapılmıştır.  

K9’da diğer kandil örneklerimizden farklı olarak, gövde ile burun arasındaki 

boyun kısmının üstünde, havalandırma delikleri mevcuttur95. Bu delikler üç tanedir. 

Havalandırma delikleri aynı zamanda bezeme ve süs unsuru olarak da kullanım 

görmüş olabilmektedir.   

Bailey’nin Q3639 katalog numaralı örneği kandile, gerek gövde biçimi 

gerekse de şekil ve motifleri bakımından oldukça çok benzemektedir96. Bu yüzden 

K9 numaralı kandilimiz ile Bailey’nin katalogunda yer alan kandilin üretim 

yerlerinin aynı olabileceği düşünülmektedir. Bailey bu kandili M.S 1. yüzyıla 

tarihlemektedir. K9 katalog numaralı kandilimiz için de bu tarihleme uygun 

görülmüştür.  

                                                           
93 Bailey 1996, 30-31. 
94 Bailey 1996, 30-31. 
95 Bkz: Resim 17. 
96 Bailey 1996, 30-31. 
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B.3.10. K10 

Kandilin büyük kısmı sağlam olmakla birlikte gövdenin kulpa bağlanma 

noktasında bir miktar kırık vardır. Gövde etrafında ise çok az miktarda aşınmalar 

mevcuttur. Kandilin yüksekliği 2 cm, genişliği 8,1 cm’dir. Kulp kırığından burun 

ucuna kadar olan uzunluğu 9,8 cm’dir. Kaide çapı ise 4,4 cm’dir.  

Gövdesi yuvarlak formludur. Kesik ve konik bir hazneye sahiptir. Haznesi 

yayvan ve basıktır. İçbükey diskusu çember biçimiyle sınırlanmaktadır. Diskusun 

ortasında yer alan yağ deliği küçük ve yuvarlaktır. Burun kısmı, kısa ve ‘U’ 

formludur. Burun diskusa paralel uzanmaktadır. Burun deliğine doğru içbükey bir 

kavis yer almaktadır. Burun deliği yağ deliğine oranla biraz daha büyük ve 

yuvarlaktır. 

Kandilin et kalınlığı bazı bölümlerde değişmekle birlikte 2-3 mm kadardır. 

Taban kısmına gelince altta küçük kısa bir kaide ile sonlanmaktadır. Kaide çıkıntısı 

4,4 cm çapında şerit halinde bir çember olup çıkıntıdan sonra tekrar içbükey bir 

düzlük yer almaktadır. 

Bailey’in Q3700 katalog numaralı bronz kandili97 K10 numaralı kandilimize 

oldukça benzemektedir. Tıpkı K10 numaralı kandilimizde olduğu gibi yağ deliği 

küçük olup diskusun tam ortasında ve yuvarlaktır. Kaide kısmı da oldukça benzerlik 

göstermektedir. Bailey’in örneğindeki kandilin kulp kısmı sağlamdır. Kulp, kandilin 

arka kısmından yukarı doğru yükselen halka kulp şeklindedir98.  

Gövdesinin yuvarlak formda olması nedeniyle K10 numaralı kandilimiz, Tip1 

grubuna dahil edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda K10 katalog numaralı 

kandil M.S. 1. – 2. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

                                                           
97 Bailey 1996, 46. 
98 Bkz: Bailey 1996, Pl.57 Q3700. 
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B.3.11. K11 

Kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece gövde ile burun 

arasındaki boyun kısmında aşınma nedenli küçük bir delik vardır ve kulp kısmının 

üst tarafındaki eklenti yeri kırıktır.  

Kandilin gövdesi oval formlu ve şişkindir. Alta doğru basık bir hazneye 

sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı Tip2 grubuna dahil edilmiştir. Yükseklik 2,6 cm, 

genişliği 5,4 cm, kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu ise 9 cm’dir. Diskusun 

ortasında yuvarlak yağ deliği mevcuttur. Yağ deliğinin üzerinde büyük olasılıkla 

kapak yer almaktaydı. Bunu bize menteşe delikleri ve menteşe deliklerinin arasındaki 

kapağa ait küçük parça göstermektedir. Burun omuzdan yukarı doğru uzatılmış 

emzik biçimlidir. Omuzdan ince bir şekilde burun ucuna doğru kalınlaşmaktadır. 

Burun deliği yuvarlaktır. Kandilin et kalınlığı az fakat burun deliğinin çevresinin et 

kalınlığı oldukça fazladır. 

Kandil tabanı düzdür. Kulp kısmı halka kulp şeklindedir. Halka kulpun 

üstünde bir eklenti yeri vardır. Ancak bu kısım sağlam değildir. Tezimizdeki diğer 

benzer kandil örneklerinde99 ve karşılaştırma yaptığımız kaynaklardaki benzer 

örneklerden gördüğümüz kadarıyla bu eklentinin yaprak motifi şeklinde olması 

muhtemeldir. 

Atasoy’ un 44 katalog numaralı kandili100 ile Metin’ in K27 katalog numaralı 

kandili101 K11 numaralı kandilimiz ile benzer özellikler göstermektedir. Atasoy ve 

Metin, benzerlik gösteren bu kandil tipleri için M.S. 3-4 yy’ a tarihleme 

yapmışlardır. Gövde formu ve burun yapısı bakımından bahsi geçen kandiller ile 

büyük benzerlik göstermektedir. Bu nedenle K11 katalog numaralı bronz 

kandilimizin M.S 3.-4. yüzyıllara tarihlendirilmesi uygun görülmüştür.  

                                                           
99 Bkz: K5 ve K13 katalog numaralı kandiller oldukça benzemektedir. 
100 Atasoy 2005a, 24. 
101 Metin ve Polat Becks 2015, 299. 
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B.3.12. K12  

Bronz kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece kandilin 

arka kısmındaki izlerden dolayı kulpun kırılmış olduğunu anlamaktayız. Kandilin 

gövdesi yuvarlak olup yayvan ve sığ bir hazneye sahiptir. Yüksekliği 2 cm olan 

kandilin genişliği 5 cm ‘dir. Kandilin kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu 7,7 

cm’dir. Kandilin gövdesi ile burnu arasında kıvrımlar mevcuttur. Bu kıvrımların 

olması nedeniyle kandili tipolojimizde Tip3 grubuna dahil ettik. Bu kıvrımlar ile 

pişmiş toprak örneklerindeki volütler taklit edilmek istenmiştir. 

Kandilin omuz kısmı hafif kavislidir. Diskusun ortasında küçük bir yağ deliği 

bulunmaktadır. Yağ deliği yuvarlak olup, hemen çevresinde yaklaşık 2 milimetre 

çapında şerit halinde bir çıkıntı mevcuttur. Çıkıntıları dışında bir bezeme ve ya motif 

bulunmamaktadır. Bu şerit halindeki çıkıntı kısmı ve kandilin üstten görünümü 

Bailey’nin Q3629 katalog numaralı kandili ile benzerlik göstermektedir102. 

Kandilin burun kısmı uzun olup burun deliği ovaldir. Bronz kandilimizin et 

kalınlığı 3 milimetreye yakındır. Taban kısmında kaide çıkıntısı bulunmaktadır. Bu 

çıkıntı şerit halinde bir dairedir. İçinde çizgisel bir başka daire görülmektedir.  

K12 katalog numaralı bronz kandilimiz, Bailey’nin Q3629 ve Q3647 

numaralı kandilleri ile kısmen benzerlik göstermektedir.  Q3629 ile yağ deliği, burun 

kısmı, gövde formu oldukça benzerdir. Q3647 ile gövdenin genel formu ve kulp 

çıkıntısının olduğu kısım benzerlik göstermektedir. Yine bir başka benzerlik 

Q3619’daki gövde ile burun arasındaki kıvrımlı kısımdır. Bailey Q3629 katolalog 

numaralı bronz kandilin M.S.1.yy’ a ait olduğunu söylerken Q3647 katolalog 

numaralı bronz kandilin de muhtemelen M.S. 50 yılına ait olduğunu söylemiştir103. 

Bailey gövdeden buruna devam eden kavisli çıkıntıları ‘volütlü omurga’ olarak 

nitelendirmiştir104. K12 numaralı kandil M.S. 1. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

 

                                                           
102 Bailey 1996, 28-29. 
103 Bailey 1996, 28. 
104 Bailey 1996, 8. 
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B.3.13. K13 

Kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece kulp kısmındaki 

eklenti halindeki yaprak motifinin ucu kırıktır. Gövde ile burun arasında zamana 

bağlı aşınmayla ufak çaplı bir delik oluşmuştur.  

Kandilin gövdesi oval formlu ve şişkindir. Alta doğru basık bir hazneye 

sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tip olarak Tip2 grubuna dahil edilmiştir. 

Yükseklik 4,9 cm, genişliği 7 cm, kulptan burun ucuna kadar olan uzunluğu ise 10,9 

cm’dir. Diskusun ortasında yuvarlak yağ deliği mevcuttur. Kandilin omuz bölgesinin 

neredeyse tamamını kaplayan sarmaşık motifi yer almaktadır. Bu sarmaşık motifleri 

kazıma yöntemiyle kandile işlenmiştir. Sarmaşık üzerinde dört yaprak sağ tarafta 

dört yaprak da sol tarafta olmak üzere toplamda sekiz adet yaprak bulunmaktadır. Bu 

yaprakların arasında salkımlar yer almaktadır. Salkımlar da üç sağ tarafta üç de sol 

tarafta olmak üzere toplamda altı adettir. Salkımların uç kısmında beşer adet nokta 

yer almaktadır. Bu noktalar bize K2 numaralı kandilimizdeki üzüm salkımı motifini 

hatırlatmaktadır105. 

 Kapak kısmı eksik olmasına rağmen menteşe delikleri mevcuttur. Bu da bize 

kandilimizin normalde kapaklı olduğunu göstermektedir. Burun omuzdan yukarı 

doğru uzatılmış emzik biçimlidir. Burun deliği yuvarlaktır. Kandil tabanı düzdür. 

Kulp kısmı halka kulp şeklinde olup üst kısmında yaprak motifi eklentisi mevcuttur.  

Atasoy’ un 44 katalog numaralı kandili106 ile Metin’ in K27107 ve K25108 

katalog numaralı kandilleri K13 numaralı kandilimiz ile benzer özellikler 

göstermektedir. Atasoy ve Metin benzerlik gösteren bu kandil tipleri için M.S. 3.-4. 

yüzyıla tarihleme yapmışlardır. Gövde formu ve emzik biçimli burun yapısı 

bakımından K13 ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle K13 numaralı bronz 

kandilimizin M.S 3.-4. yüzyıllara tarihlendirilmesi uygun görülmüştür. 

 

                                                           
105 Bkz: Resim 3. 
106 Atasoy 2005a, 24. 
107 Metin ve Polat Becks 2015, 299. 
108 Metin ve Polat Becks 2015, 298. 
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B.3.14. K14 

Kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Arka kısmındaki eklenti 

yerinden sonraki kulp kısmı ve kandil kapağı eksiktir. Aynı zamanda kaidenin 

altındaki candelabrum’un takıldığı kısım eksiktir.   

Kandilin gövdesi armut biçimli ve oval formludur. Kandil gövdesi armut 

biçimli olduğu için şişkin bir hazneye sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tip olarak 

Tip2 grubuna dahil edilmiştir. Yükseklik 5,8 cm, genişliği 7,7 cm, kulp eklenti 

yerinden burun ucuna kadar olan uzunluğu ise 16,7 cm’dir. Diskusun ortasında 

yuvarlak yağ deliği mevcuttur. Yağ deliğinin üzerinde menteşe delikleri yer 

almaktadır. Ancak kapağı eksiktir. Burun oldukça uzun olup gövde ile burun 

arasındaki boyun kısmı kalın ve düz bir şekilde uzanmaktadır. Boyundan burun 

ucuna doğru kalınlaşmaktadır. Burun ucu büyük ve yuvarlak olup fitilin geçtiği 

burun deliği küçüktür. Burun deliğine doğru içbükey bir kavis yer almaktadır. Et 

kalınlığı 2-2,5 mm kadardır.  

Kandil gövdeyi yerden yükselten bir kaideye sahiptir. Bu kaidenin altında 

büyük olasılıkla kandili taşımaya yarayan bir ayaklık (candelabrum) yer almaktaydı. 

Ayaklık kısmının varlığını, kaidenin altındaki kısmın eksik olmasından 

anlaşılmaktadır. K14 numaralı kandilimizin benzer örneklerinde candelabruma 

takılmasına yarayan girintili kısım görülmektedir. Kandilin arka kısmında kulp 

eklenti yeri bulunmaktadır. Büyük olasılıkla bu kısımda kulp başka bir parça halinde 

devam ediyor olmalıdır. Buna benzer bir eklenti halinde kulp örneğini Bailey’nin 

Q3812MLA katalog numaralı bronz kandilinde görmekteyiz109. Q3816MLA 

numaralı örneğinde ise kandilin candelabrum’a konulmuş hali görülmektedir110.  

Walters’ın K105 katalog numaralı kandili111 ile Metin’in K39 katalog numaralı 

kandili112 K-14 numaralı kandilimiz ile benzer özellikler göstermektedir. Bailey ve 

Metin benzerlik gösteren bu kandil tipleri için M.S. 6.-7. yüzyıla tarihleme 

yapmışlardır. Gerek gövde formu gerekse de burun yapısı bakımından benzerlik 

                                                           
109 Bailey 1996, 73. 
110 Bailey 1996, 74-75. 
111 Walters 1914, 18. 
112 Metin ve Polat Becks 2015, 303. 
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göstermesi nedeniyle K14 numaralı bronz kandilimizin M.S. 6.-7. yüzyıllara 

tarihlendirilmesi uygun görülmüştür. Xanthopoulou’nun LA3.154, LA3.155, 

LA3.156 ve LA3.157 katalog numaralı bronz kandilleri de gerek kulp eklenti yerleri 

gerekse de burun yapıları bakımından K14’e benzemektedir113. 

B.3.15. K15     

Genel itibariyle bronz kandilimizin, gövde etrafında ve taban kısmında çeşitli 

aşınmalar ve kırılmalar mevcuttur. Özellikle taban kısmı çok tahrip olmuş 

durumdadır. Yüksekliği 2,6 cm, genişlik 11 cm, kulp ucundan burun ucuna olan 

uzunluğu 26,3 cm olup kulp hariç 17,5 cm’dir.  

Kandilin gövdesi yuvarlak formlu olup burnu oldukça uzundur. Gövdesinin 

yuvarlak olması nedeniyle tipolojimizde Tip1 grubuna yerleştirilmiştir. Tezimizin 

içerisinde yer alan bronz kandiller arasından en farklı ve ender kandil K15’tir. Bunun 

nedeni araştırdığımız kaynaklarda ve müze kataloglarında bire bir benzer örneğine 

rastlanmamış olmasıdır. 

Kandilin diskus kısmı ile birlikte burun ucuna kadar olan üst tarafı kandilden 

tamamen ayrılabilmektedir. Bu kısım kenarlarından kırılmış olabileceği gibi iki parça 

halinde kullanım için kapak gibi de kullanılmış olabilir. Kandilin diskusunda 

bezemeli bombeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu bombeli çıkıntı yağ deliğinin 

etrafında dairesel bir hat şeklindedir. Bombenin üstünde çizgi bezeme sırası 

bulunmaktadır114. Diskusun ortasında yuvarlak, küçük bir yağ deliği bulunmaktadır. 

Haznesi geniş ve yayvandır. 

Kandilin burun kısmı uzun olup burun deliği yuvarlağa yakındır. Burun 

deliği, yağ deliğine oranla daha büyüktür. Gövdeden uzanan burnun boynu düzgün 

bir hat şeklinde burun ucuna kadar uzanmaktadır. Burnun ucuna doğru hafif 

genişleyerek sonlanmaktadır. Kandilin burun kısmı Bailey’nin Q3617 katalog 

numaralı bronz kandiliyle oldukça uyuşmaktadır115. Bronz kandilimizin et kalınlığı 

çok azdır. Oldukça ince olan bu bronz kandilin et kalınlığı 0,5-1 milimetre civarıdır. 

                                                           
113 Xanthopoulou 2010, 133. 
114 Bkz: Resim 29. 
115 Bailey 1996, 25. 
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Taban kısmında kaide çıkıntısı bulunmaktadır. Bu çıkıntı şerit halinde kavisli bir 

dairedir. Kaide çapı 5,6 santimetredir. 

Kandildeki başka bir dikkat çeken husus da arkasındaki yaprak şeklindeki 

kulp eklemesidir. Bu kısım kandilin gövdesinde kullanılan metalden farklıdır ve 

sonradan eklenmiş olduğu açıktır. Kulp, taban kısmından şerit halinde bir parça ile 

kandilin arka tarafına uzanmakta ve yaprak motifiyle sonlanmaktadır. Kulpun şerit 

halinde tabana bağlanan kısmı sonradan yapıştırılmış ve kandile ait gibi 

durmamaktadır. Büyük olasılıkla kulp tamamen kandilden ayrı bir malzeme olup 

kandile ait değildir. Hatta kulp kısmının sahte olduğunu düşünmekteyiz. Kulp 

kısmının metali günümüze yakın bir metale benzemektedir. Üzerinde çizgisel 

motifler yer almaktadır. Bu motifler gayet basit şekilde işlenmiştir116. 

K15 katalog numaralı kandilimizin bazı yönlerden oldukça benzer bir örneği 

Verena Perko, Aleksandra Nestorović ve Ivan Žižek’in yazmış oldukları “Ex Oriente 

Lux Roman Lamps From Slovenia” adlı kitapta yer almaktadır117. Gerek metal 

inceliği gerekse de diskusunda bulunan bombeli çıkıntı, bu kitaptaki kandil ile K15 

katalog numaralı kandilimiz arasındaki benzer özelliklerdir. Bir başka benzer özellik 

ise üst bölümün tamamen kandilin alt taraftan ayrılabilmesidir118. Kandillerin yağ ve 

fitil deliklerinin büyüklükleri ile biçimleri de birbirine oldukça yakındır. Bu kandilin 

K15’ten farkı bronz yerine gümüş malzeme kullanılması ve çift burunlu olmasıdır119. 

Kandilin et kalınlığının oldukça ince olması gümüşten yapılan örnek için anlaşılabilir 

olurken, gümüşe göre daha değersiz olan bronz malzemeden yapılan kandilin niçin 

bu kadar ince bir et kalınlığına sahip olduğu anlaşılamamıştır. Ancak belki daha hafif 

olması için yapılmış olabileceği gibi gümüş taklidi yapılmak istenmiş olabileceği 

düşünülmektedir. K15 nolu kandil M.S. 2.-4. yüzyıllar arasına tarihlendirilmiştir. 

                                                           
116 Bkz: Resim 29 ve 30. 
117 Perko, Verena, Nestorović, Aleksandra ve Žižek, Ivan (2012). Ex Oriente Lux Roman Lamps From 

Slovenia, Ptuj: University of Ljubljana, s,82.  
118 Bkz: Resim 40. 
119 Bkz: Perko vd. 2012, 82. 
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B.3.15. K16     

Bronz kandilimizin tamamına yakını sağlam durumdadır. Sadece kulp 

kısmındaki haç betiminin iki kolu kırık olup gövdenin sol alt kısmında ufak bir delik 

bulunmaktadır. Kandilin gövdesi yuvarlak olup yağ haznesi ise kandil boyutuna 

oranla derindir. Yüksekliği 4,3 cm olan kandilin genişliği 4 cm ‘dir. Kandilin kulptan 

burun ucuna kadar olan uzunluğu 8,5 cm’dir. Kandilin gövdesi ile burnu arasında 

kıvrımlar mevcuttur. Bu kıvrımların olması nedeniyle kandil, tipolojimizde Tip3 

grubuna dahil edilmiştir. Bu kıvrımlar pişmiş toprak örneklerindeki volütleri 

anımsatmaktadır120. 

Kandilin omuz kısmı hafif kavisli ve kıvrım çıkıntıları dışında bir bezeme ve 

ya motif bulunmamaktadır. Diskusun ortasında yağ deliği bulunmaktadır. Yağ deliği 

yuvarlak olup, hemen çevresinde yaklaşık 2 milimetre yüksekliğinde şerit halinde bir 

çıkıntı mevcuttur. Bu şerit halindeki çıkıntı kısmı ve kandilin üstten görünümü 

Bailey’nin Q3825MLA katalog numaralı kandiliyle benzerlik göstermektedir. 

Gövdeden buruna uzanan kıvrımlı (volütlü) alan ve kaide kısmı da bu kandile 

oldukça benzemektedir121.  

Kandilin burun kısmı uzun olup burun deliği yuvarlaktır. Bronz kandilimizin 

et kalınlığı 3 milimetreye yakındır. Taban kısmında uzun ve ayaklı bir kaide yer 

almaktadır. Gövdenin altından başlayarak yuvarlak bir ayak şeklinde inip kaide 

tabanına yaklaştıkça yayvan bir hal alarak sonlanmaktadır. Kaide taban çapı 2,3 

cm’dir. Kaide tabanın iç kısmında içbükey bir yay şeklinde girinti vardır. Kandilin 

arka bölümünde haç şeklinde kulp kısmı bulunmaktadır. Haçın üst kolu ve yan 

kollarından biri kırıktır. Kolların merkezden uçlara doğru kalınlaşarak sonlanması 

haça vurgulayıcı bir görünüm katmıştır. Benzer bir haç örneğini Bailey’in Q3830EA 

katalog numaralı bronz eserinde görmekteyiz122. 

K-16 katalog numaralı bronz kandilimiz, Bailey’nin Q3825 katalog numaralı 

kandili123 ve Xanthopoulou’nun LA2.001, LA2.002 katalog numaralı kandilleriyle124 

                                                           
120 Bkz: Resim 31. 
121 Bailey 1996, 76. 
122 Bailey 1996, 77. 
123 Bailey 1996, 76. 
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benzerlik göstermektedir. Bu benzer kandillerin yağ deliği, burun kısmı, gövde 

formu, kaidesi ve gövdeden burna olan kıvrımlı(volütlü) bölümü oldukça büyük 

benzerlikler göstermektedir. Bu örneklerin farklı sayılabilecek tek yanı kulptaki 

haçın bir daire içine alınmış olmasıdır. K16 numaralı kandilimizde haçın etrafında 

daire olduğuna dair bir iz bulunmamaktadır. Bailey kandilimize benzeyen kendi 

örneğini M.S. 5.-6. yüzyıllara tarihlerken125 Xanthopoulou kendi örneklerini 4.-6. 

yüzyıllar arasına tarihlemektedir126.  Bailey gövdeden buruna olan kavisli çıkıntıları 

‘volütlü omurga’ olarak nitelendirmiştir127. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda K16 

katalog numaralı kandil M.S. 5.-6. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. 

B.3.17. K17  

Kandilimizin tamamı sağlam durumdadır. Kulpun tutacak kısmında çatlaklar 

vardır. Kandilin gövdesi oval formlu ve şişkindir. Armut biçimli olup alta doğru 

basık bir hazneye sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tip olarak Tip2 grubuna dahil 

edilmiştir. Yükseklik 4,1 cm, genişliği 5,5 cm, kulptan burun ucuna kadar olan 

uzunluğu ise 14,4 cm’dir. Diskusun ortasında yuvarlak yağ deliği mevcuttur. Yağ 

deliğinin üzerinde menteşe ile tutturulmuş istiridye biçimli kapak yer almaktadır. 

Yağ deliğinin bitim yerinin etrafında dairesel biçimli bir çıkıntı yer almaktadır. Bu 

çıkıntının üzerine kapak oturmaktadır. Burun kısmı uzun ve yuvarlaktır. Burun 

omuzdan kalın bir boyun ile burun ucuna doğru hafif genişlemektedir. Burun deliği 

yuvarlağa yakın formdadır. Burun ucundan burun deliğine doğru içbükey bir kavis 

yer almaktadır. Et kalınlığı bazı bölgelerde değişmekle birlikte 3-3,5 mm kadardır. 

Kandil tabanında kısa bir kaide mevcut olup, alt tarafında candellabrum kısmı için 

dörtgen bir girinti bulunmaktadır. Bu dörtgen candellabrum girintisi derine doğru 

daralarak sivri bir şekilde sonlanmaktadır. Bu bize kandilin bir ayaklık üzerinde 

taşınarak kullanıldığını göstermektedir. Kulp kısmı omuzdan halka kulp şeklinde 

olup üst tarafında haç eklentisi mevcuttur. Bu haç eklentisi kulpun hemen üstünde 

başlamakta ve yukarı çekik şekilde uzamaktadır. Haç kolları merkezden uçlara doğru 

                                                                                                                                                                     
124 Xanthopoulou 2010, 99. 
125 Bailey 1996, 76. 
126 Xanthopoulou 2010, 99. 
127 Bailey 1996, 8. 
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genişleyerek sonlanmaktadır. Kolların merkezden uçlara doğru kalınlaşarak 

sonlanması haça vurgulayıcı bir görünüm ve estetik katmıştır. 

Bailey’nin Q3800EA(MLA)128 ve Q3909WAA129 katalog numaralı kandilleri 

ile Metin’in K40 katalog numaralı kandili130 K17 numaralı kandilimizle benzer 

özellikler göstermektedir. Bailey ve Metin benzerlik gösteren bu kandil tipleri için 

M.S. 6.-7. yüzyıla tarihleme yapmışlardır. Xanthapoulou’nun LA3.001’den LA3.035 

katalog numaralı kandiline kadarki 35 adet kandil örneği K17 numaralı kandilimiz ile 

benzer özellikler göstermektedirler131. Gerek gövde formu gerekse de burun yapısı 

bakımından bu örneklerle gösterdiği benzerlikler göz önüne alınarak K17 numaralı 

bronz kandilimiz M.S 6.-7. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. 

                                                           
128 Bailey 1996, 70. 
129 Bailey 1996, 72. 
130 Metin ve Polat Becks 2015, 304. 
131 Xanthopoulou 2010, 100-107. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Konya Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen Roma ve Doğu Roma 

Dönemlerine ait bronz kandiller üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile daha 

önce üzerlerinde bir çalışma yapılmamış olan, satın alma yolu ile müzeye 

kazandırılmış bu eserlerin tasnif ve tarifleri yapılmıştır. Yapılan çalışma ile bronz 

kandillerin öncelikle el çizimleri milimetrik kağıda geçirilmiş, daha sonrasında 

milimetrik kağıt üzerindeki çizimler tarayıcı yardımıyla bilgisayar ortamına 

aktarılarak çizim programı ile bilgisayar çizimleri tamamlanmıştır. Çalışmanın 

sonraki aşamasında tarihlendirme yapmak için diğer müze koleksiyonları ve bilimsel 

çalışmalarda yer alan benzer örneklerle karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Bu 

karşılaştırmayı yaparken önümüze çıkan en büyük sorunlardan biri bronz kandillerin 

pişmiş topraktan yapılan kandillere oranla daha az araştırılmış ve çalışılmış 

olmasıdır. Bunun nedenleri arasında bronz kandillerin pişmiş topraktan yapılan 

kandillere oranla kazılarda daha az karşımıza çıkmasını gösterebiliriz. Aynı zamanda 

bronz kandilleri ekonomik olarak daha üst bir halkın kullanmış olduğunu 

söyleyebiliriz. Bir başka önemli unsur ise bronz kandillerin daha dayanıklı ve sağlam 

olmasıdır. Bu nedenle birden fazla neslin aynı kandili kullanmış olma ihtimali 

oldukça yüksektir.  

Çalışmamızda ele alınan bronz kandillerle ilgili bir tipoloji oluşturma yoluna 

gidilmiştir. Bu tipolojiyi oluştururken yapılan araştırmalarda bronz kandillere yönelik 

tipolojilerin daha çok pişmiş topraktan yapılan kandillerin tipolojisinden 

yararlanılarak oluşturulduğu görülmüştür. Pişmiş topraktan kandillerin daha yaygın 

ve iyi araştırılmış olması tipoloji oluşturmak açısından kolaylık sağlamıştır.  

Bronz kandillerle ilgili daha önce kapsamlı bir çalışma ve tipoloji 

oluşturulamamıştır. Yapılan tipoloji çalışmaları ise daha çok pişmiş topraktan 

yapılan kandillerin bronz benzerleri esas alınarak yapılmıştır. Aslında bu iyi ve 

mantıklı bir yöntemdir. Çünkü bazı kandiller gerek form gerekse de bezeme olarak 

oldukça yakın özellikler göstermektedir. Hatta bazı pişmiş topraktan kandiller bronz 

kandillerin birebir kopyası niteliğindedir. Yani Roma Döneminde birçok bronz 

kandilin pişmiş topraktan yapılmış taklitlerini de görebilmekteyiz.  
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Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan bronz kandiller için oluşturduğumuz 

tipolojide toplamda dört tip tespit edilerek gruplara ayrılmıştır. Bu ayrım yapılırken 

kandillerin gövde ve burun formları esas alınmıştır. Birinci tipi temsil eden grupta 

toplam altı kandil yer almakta ve yuvarlak gövdeli kandillerden oluşmaktadır. İkinci 

tipte de altı kandil yer almakta ve bu gruptaki kandillerin gövdeleri ise oval 

formdadır. Üçüncü tipi oluşturan gruptaki kandillerin gövdeleri ile burunları arasında 

kıvrım yer almaktadır. Bu kıvrımlara aynı zamanda volüt adı da verilmektedir. Bu 

gruptaki kıvrımlı kandiller ise dört adettir.  

Dördüncü ve son tipi oluşturan grup tek kandille temsil edilmiştir. Çünkü 

kandillerin burun ve gövde formlarına göre ayrım yapılırken en başta tek burunlu 

bronz kandiller ve çok burunlu bronz kandiller olarak ikiye ayrılmıştır. Daha 

sonrasında tek burunlu bronz kandiller kendi altında üç gruba ayrılmıştır. Çok 

burunlu bronz kandil ise koleksiyonumuzda tektir. Çok burunlu bronz kandilin tek 

kandille temsil edilmesi bir alt grup oluşturmamızı engellemiştir. Ancak biz yinede 

Çok Burunlu Bronz Kandiller adı altında tek grubu oluşturan Yuvarlak Gövdeli Uzun 

Burunlu Bronz Kandiller isimli grubu dördüncü tip olarak değerlendirdik. Böylece 

müzelerdeki araştırma yapılmamış kandiller ve kazılarda yeni çıkacak olan kandiller 

ile benim yapmış olduğum bu gruplamayı ve tipolojiyi geliştirmek mümkün 

olacaktır. Örneğin oval gövdeli ve çok burunlu bir bronz kandil müzeye 

kazandırıldığı zaman yapmış olduğumuz tipolojide Çok Burunlu Bronz Kandiller 

başlığı altında ikinci bir grup kolayca oluşturulabilir. 

Sonuç olarak yapılan değerlendirme ile Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 

on yedi adet bronz kandil için dört tip oluşturulmuştur.  Bunu artırmak ve geliştirme 

elbette mümkündür. Ancak şu an bronz kandiller için gövde ve burun formları esas 

alınarak oluşturulmuş bu dört tip, ana ayrım yapma açısından oldukça önemlidir. Bu 

çalışma ile hem Konya Arkeoloji Müzesi bronz kandilleri için bir tipoloji 

oluşturulmuş hem de ayrıntılı bir katalog çalışması yapılmıştır. İnanıyorum ki 

tezimde ortaya koyduğum bronz kandiller için oluşturulan bu tipoloji ve katalog 

çalışması bundan sonraki çalışmalara ışık tutacaktır.  
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KATALOG 

KATALOG NO     1 

RESİM NO     1,2 

ÇİZİM NO     1,2 

 

MÜZE ENVANTER NO    915 

BULUNDUĞU YER    ILGIN AŞAĞI ÇİĞİL NAHİYESİ-KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ    20.07.1957 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ    SATIN ALMA  

MÜZEDEKİ YERİ    BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     12.8 cm 

YÜKSEKLİK      3.3 cm 

GENİŞLİK      6.2 cm 

KAİDE ÇAPI      4.4 cm 

TANIM 

 

     Tamamına yakını sağlam vaziyette olan bronz 

kandilin gövdesi yuvarlak formda olup hazne 

kısmı derindir. Omuz kısmı yuvarlak ve kavisli 

bir hat şeklindedir. Burun kısmı diskus ile paralel 

şekilde çıkıntı halinde olup çok uzun olmayan bir 

burun ucuna sahiptir. Burun deliği yuvarlağa 

yakın oval biçimlidir. Taban kısmı düz olup kaide 

çıkıntısı bulunmamaktadır. Kulp gövdenin arka 

kısmında şerit kulp şeklindedir.  

DURUM      Sağlamdır. Kapak eksiktir. 

KARŞILAŞTIRMA  Bailey 1996, Pl.58, Q3703. 

TARİHLENDİRME  M.S. 1. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     2 

RESİM NO     3,4 

ÇİZİM NO     3,4 

 

MÜZE ENVANTER NO     1320/1 

BULUNDUĞU YER     BİLİNMİYOR 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     29.01.1965 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA  

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, D-4 RAFI, KUTU-4 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     7.7 cm 

YÜKSEKLİK     2.4 cm 

GENİŞLİK     5 cm 

KAİDE ÇAPI     2.8 cm 

TANIM     Bronz kandil. Gövdesi yuvarlak formlu, alta 

doğru basık haznelidir. Gövdenin omuz kısmında 

karşılıklı iki yanda küçük kulak şeklinde tutamak 

mevcuttur. Gövdede kulakların üst kısmında 

ikişer salkım şeklinde üzüm salkımı betimi 

görülmektedir. Diskusun ortasında yağ deliği 

mevcuttur. Burun omuzdan yukarı doğru 

uzatılmış emzik biçimlidir. Tek kulpludur. 

Tabanı düzdür.  

DURUM     Sağlamdır. Kapak eksiktir. 

KARŞILAŞTIRMA     Atasoy 2005b, 198, Res. 14. 

   Metin ve Polat Becks 2015, K22 – K32 

TARİHLENDİRME     M.S.2.-3. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     3 

RESİM NO     5,6 

ÇİZİM NO     5,6 

 

MÜZE ENVANTER NO     1320/2 

BULUNDUĞU YER     BİLİNMİYOR 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     29.01.1965 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, D-4 RAFI, KUTU-4 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     8.3 cm 

YÜKSEKLİK     2.6 cm 

GENİŞLİK     3.6 cm 

KAİDE ÇAPI     2.3 cm 

TANIM     Kandilin gövdesi armut biçimli, oval gövdeli 

olup derin bir hazneye sahiptir. Kandilin gövdesi 

ile burnu arasında kıvrımlar mevcuttur. Kandilin 

omuz kısmı hafif kavislidir. Kandilin burun kısmı 

uzun olup burun deliği yuvarlağa yakındır. Taban 

kısmı düz olmakla beraber ayrı bir kaide çıkıntısı 

bulunmamaktadır. Kandilin arka kısmının üst 

bölümüne halka kulp yerleştirilmiştir. Halka 

kulpun üzerinde stilize yaprak motifi eklentisi yer 

almaktadır.  

DURUM     Sağlamdır. Kapak eksiktir. 

KARŞILAŞTIRMA  Bailey 1996, Pl.4, Q3545, Q3546. 

Bailey 1996, Pl.27 Q3619. 

TARİHLENDİRME  M.S. 1. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     4 

RESİM NO     7,8 

ÇİZİM NO     7,8 

 

MÜZE ENVANTER NO     1973.20.4 

BULUNDUĞU YER   

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ      

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ      

MÜZEDEKİ YERİ      

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     11.6 cm 

YÜKSEKLİK     3 cm 

GENİŞLİK     6.9 cm 

KAİDE ÇAPI     3.7 cm 

TANIM     Gövdesi yuvarlak formda olup diskusu düze 

yakındır. Diskusun ortasında yağ deliği 

bulunmaktadır. Yağ deliğinin etrafında ise 

yaklaşık 2 mm’ lik bir çıkıntı halindeki şerit yağ 

deliğini çevrelemektedir. Kandil kısa ve dar bir 

buruna sahiptir. Burun deliği ise oval ve 

küçüktür. Kulp kısmı tutamak şeklindedir. Taban 

kısmında küçük bir çıkıntı halinde kaidesi 

mevcuttur.  

DURUM     Sağlamdır. 

KARŞILAŞTIRMA  Atasoy 2005a, no.56, s.30. 

Bailey 1996, Pl.87, Q3787. 

TARİHLENDİRME  M.S. 5-6. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     5 

RESİM NO     9,10 

ÇİZİM NO     9,10 

 

MÜZE ENVANTER NO     1970.17.104 

BULUNDUĞU YER     ADANA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     07.04.1970 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, D-4 RAFI, KUTU-4 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     8.5 cm 

YÜKSEKLİK     2.2 cm 

GENİŞLİK     4.3 cm 

KAİDE ÇAPI     2.5 cm 

TANIM     Bronz kandil. Gövdesi oval formlu, alta doğru 

basık haznelidir. Omuzdan yükselen halka kulp 

üzerinde üçgen yaprak motifi vardır. Yaprak 

motifinin uç kısmı kırıktır. Diskusun ortasında 

yuvarlak yağ deliği vardır. İstiridye şeklinde 

kapağı vardır. Burun omuzdan yukarı doğru 

uzatılmış emzik biçimlidir. Tabanı düzdür.     

DURUM     Sağlamdır. 

KARŞILAŞTIRMA     Atasoy 2005a, 24, no.44.  

Metin ve Polat Becks 2015, K27 s.299. 

Atasoy 2005b, 202, Res. 31. 

TARİHLENDİRME  M.S. 3-4. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     6 

RESİM NO     11,12 

ÇİZİM NO     11,12 

 

MÜZE ENVANTER NO     1971.2.4 

BULUNDUĞU YER     KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     1971 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     10.7 cm 

YÜKSEKLİK     3 cm 

GENİŞLİK     7.5 cm 

KAİDE ÇAPI     7 cm 

TANIM     Kandilin gövdesi kase biçiminde açık ve 

yuvarlaktır. Burun, gövde altından başlayarak 

burun ucuna doğru yükselmektedir.  Fitil delikleri 

oldukça küçüktür ve sadece fitilin geçebileceği 

kadar bir boşluk vardır. Burun ucundan fitil 

deliğine doğru hafif içbükey ve kavisli bir eğim 

yer almaktadır. Kandilin tabanında yuvarlak bir 

delik mevcuttur. Bu delik büyük olasılıkla 

candelabrum için yapılmıştır.  

DURUM     Kandilimizin bir burun ucu kırık olmakla 

beraber diğer kısımları sağlamdır. 

KARŞILAŞTIRMA  Bruneau 1965, Pl.2, 143. 

 Bailey 1996, Pl.109, Q557 EA. 

Oberhausen, (www.alamy.com) 31476508. 

TARİHLENDİRME  M.S. 1.-2. yüzyıla tarihlenmektedir. 

http://www.alamy.com/
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KATALOG NO     7 

RESİM NO     13,14 

ÇİZİM NO     13,14 

 

MÜZE ENVANTER NO     1972.11.38 

BULUNDUĞU YER     KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     1972 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, D-4 RAFI, KUTU-4 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     6 cm 

YÜKSEKLİK     1.8 cm 

GENİŞLİK     2.4 cm 

KAİDE ÇAPI     1.7 cm 

TANIM     Oldukça küçük olup minyatür bir bronz 

kandildir. Gövdesi yuvarlak formdadır. Fitil 

deliği yuvarlak ve küçüktür. Burun ucu ise üçgen 

şeklinde sonlanır. Taban kısmında çizgi halinde 

yuvarlak şeritler vardır. Kulp kısmı gövdenin 

arka üst kısmından başlayarak yukarı doğru 

uzanan yaprak motifli bir tutamak şeklindedir.  

DURUM     Sağlamdır.  

KARŞILAŞTIRMA     Bailey 1996, P.48, Q3707.  

   Xanthopoulou 2010, LA1.034.  

   Manniez 2010, No:12 P.87 / No:13 P.88 

TARİHLENDİRME  M.S. 1-2. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     8 

RESİM NO     15,16 

ÇİZİM NO     15,16 

 

MÜZE ENVANTER NO     1979.8.5 

BULUNDUĞU YER     KONYA (MEVLANA MÜZESİNDEN) 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     1967 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     MÜSADERE 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     11.2 cm 

YÜKSEKLİK     3.1 cm 

GENİŞLİK     6.7 cm 

KAİDE ÇAPI     4 cm 

TANIM     Bronz kandil. Gövdesi oval formlu, alta doğru 

basık haznelidir. Omuzdan yükselen halka 

kulpludur. Diskusun ortasında yuvarlak yağ 

deliği vardır. Burun omuzdan yukarı doğru 

uzatılmış emzik biçimlidir. Tabanı düzdür.  

DURUM     Sağlamdır. Menteşelidir fakat kapak eksiktir. 

KARŞILAŞTIRMA   Atasoy 2005a, 24, no. 44.  

 Metin ve Polat Becks 2015, K25-K27 s.298-299. 

 Atasoy 2005b, 202, Res. 31. 

TARİHLENDİRME  M.S.3-4. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     9 

RESİM NO     17,18 

ÇİZİM NO     17,18 

 

MÜZE ENVANTER NO     1979.8.6 

BULUNDUĞU YER     KONYA (MEVLANA MÜZESİNDEN) 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     1967 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     MÜSADERE 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     12.5 cm 

YÜKSEKLİK     2.6 cm 

GENİŞLİK     5.9 cm 

KAİDE ÇAPI     3.7 cm 

TANIM     Bronz kandil. Gövdesi yuvarlak formlu, basık 

haznelidir. Eğimli omuzun iki yanından yükselen 

içe doğru kıvrımlı kulplu. Diskusu çember 

biçimiyle sınırlanır, ortada geniş yağ deliği 

vardır. Burun omuzdan devam eden düz hatlı ve 

volütlüdür. Burun kısmında 3 tane havalandırma 

deliği mevcuttur. Tabanı iç içe halkalıdır.  

DURUM     Burun kısmının ucu kırıktır. 

KARŞILAŞTIRMA     Bailey 1996, P. 30-31, Q3639. 

   Atasoy 2005b, 196, Res. 5. 

TARİHLENDİRME  M.S.1. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     10 

RESİM NO     19,20 

ÇİZİM NO     19,20 

 

MÜZE ENVANTER NO     1979.9.24 

BULUNDUĞU YER     KONYA MERKEZ 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     14.12.1972 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     MÜSADERE 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     9.8 cm 

YÜKSEKLİK     2 cm 

GENİŞLİK     8.1 cm 

KAİDE ÇAPI     4.4 cm 

TANIM     Gövdesi yuvarlak formludur. Kesik konik 

haznelidir. İçbükey diskus çember biçimiyle 

sınırlanır. Küçük ve yuvarlak bir yağ deliğine 

sahiptir. Omuz kısmı dar. Burun kısmı kısa ve 

“U” formludur. Tabanı halkalıdır.  

DURUM     Kulp kısmı kırıktır. Diğer bölümleri sağlamdır.  

KARŞILAŞTIRMA     Bailey 1996, P.46, Q3700. 

   Perlzweig,126 pl.5 s.83. 

TARİHLENDİRME  M.S.1-2. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     11 

RESİM NO     21,22 

ÇİZİM NO     21,22 

 

MÜZE ENVANTER NO     1986.15.2 

BULUNDUĞU YER     HADİM BALCILAR KASABASI-KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     17.09.1986 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, D-4 RAFI, KUTU-4 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     9 cm 

YÜKSEKLİK     2.6 cm 

GENİŞLİK     5.4 cm 

KAİDE ÇAPI     4.2 cm 

TANIM     Bronz kandil. Gövdesi oval formlu, alta doğru 

basık haznelidir. Omuzdan yükselen halka 

kulpludur. Diskusun ortasında yuvarlak yağ 

deliği vardır. Burun omuzdan yukarı doğru 

uzatılmış emzik biçimlidir. Tabanı düzdür.  

DURUM     Kulp bezeği kırıktır. Kapak kırıktır. Diğer 

kısımlar sağlam durumdadır. 

KARŞILAŞTIRMA   Atasoy 2005a, 24, no. 44.   

 Metin ve Polat Becks 2015, K25-K27 s.298-299. 

 Atasoy 2005b, 202, Res. 31. 

TARİHLENDİRME  M.S. 3.-4. yüzyıla tarihlenmektedir.   
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KATALOG NO     12 

RESİM NO     23,24 

ÇİZİM NO     23,24 

 

MÜZE ENVANTER NO     1986.15.3 

BULUNDUĞU YER     HADİM BALCILAR KASABASI-KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     17.09.1986 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, D-4, KUTU-4 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     7.7 cm 

YÜKSEKLİK     2 cm 

GENİŞLİK     5 cm 

KAİDE ÇAPI     2.5 cm 

TANIM     Kandilin gövdesi yuvarlak olup yayvan ve sığ 

bir hazneye sahiptir. Kandilin gövdesi ile burnu 

arasında kıvrımlar mevcuttur. Kandilin omuz 

kısmı hafif kavislidir. Kandilin burun kısmı uzun 

olup burun deliği ovaldir. Taban kısmında kaide 

çıkıntısı bulunmaktadır. Bu çıkıntı şerit halinde 

bir dairedir.  

DURUM     Kandilimiz sağlam durumdadır. Sadece 

kandilin arka kısmındaki izlerden dolayı kulpun 

kırılmış olduğunu anlamaktayız. 

KARŞILAŞTIRMA  Bailey 1996, P.29, Q3629.  

Bailey 1996, P.35, Q3647. 

TARİHLENDİRME  M.S.1. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     13 

RESİM NO     25,26 

ÇİZİM NO     25,26 

 

MÜZE ENVANTER NO     1996.2.2 

BULUNDUĞU YER     KADINHANI İLÇESİ ŞAHÖREN KÖYÜ-

KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     16.05.1996 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     10.9 cm 

YÜKSEKLİK     4.9 cm 

GENİŞLİK     7 cm 

KAİDE ÇAPI     5.5 cm 

TANIM     Bronz kandil. Gövdesi oval formlu, alta doğru 

basık haznelidir. Gövdesinde sarmaşık motifi 

vardır. Omuzdan yükselen halka kulp üzerinde 

üçgen yaprak motifi vardır. Yaprak motifinin uç 

kısmı kırıktır. Diskusun ortasında yuvarlak yağ 

deliği vardır. Menteşe yeri vardır. Burun 

omuzdan yukarı doğru uzatılmış emzik 

biçimlidir. Tabanı düzdür.   

DURUM     Sağlamdır. Kapak eksiktir. 

KARŞILAŞTIRMA     Atasoy 2005b, 202, Res. 31. 

   Atasoy 2005a, 24, no. 44.  

   Atasoy 2005a, 23, no.43. 

   Metin ve Polat Becks 2015, K25-K26-K27. 

TARİHLENDİRME  M.S. 3.-4. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     14 

RESİM NO     27,28 

ÇİZİM NO     27,28 

 

MÜZE ENVANTER NO     1999.3.1 

BULUNDUĞU YER     KADINHANI KARAHÖYÜKLÜ KÖYÜ-

KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     27.05.1999 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     16.7 cm 

YÜKSEKLİK     5.8 cm  

GENİŞLİK     7.7 cm 

KAİDE ÇAPI     4.6 cm 

TANIM     Kandilin gövdesi armut biçimli ve oval 

formludur. Eğimli omuzdan kulpludur ve şişkin bir 

hazneye sahiptir. Diskusu yuvarlak ve istiridye 

kabuğu biçiminde kapaklıdır. Burun kısmı uzun ve 

yuvarlaktır. Kandil gövdeyi yerden yükselten bir 

kaideye sahiptir. Tabanın ortasında yağın akmasını 

engelleyen candelabrum tabağına monte edildiği 

girintisi vardır ama tabanda mevcut değildir.  

DURUM     Kandilimizin sağlam durumdadır. Arka 

kısmındaki eklenti yerinden sonraki kulp kısmı ve 

kandil kapağı eksiktir. 

KARŞILAŞTIRMA     Bailey 1996, P. 74, Q3814. 

   Walters 1914, Pl.8, 105.  

   Atasoy 2005b, 206-20.    

   Metin ve Polat Becks 2015, K39. 

TARİHLENDİRME  M.S.6-7. yüzyıla tarihlenmektedir. 

 



 51 

KATALOG NO     15 

RESİM NO     29,30 

ÇİZİM NO     29,30 

 

MÜZE ENVANTER NO     2004.23.3 

BULUNDUĞU YER     BİLİNMİYOR 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     22.12.2004 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-2 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     26.3 cm / kulp hariç 17.5 cm 

YÜKSEKLİK     2.6 cm 

GENİŞLİK     11 cm 

KAİDE ÇAPI     5.6 cm 

TANIM     Kandilin gövdesi yuvarlak formlu olup burnu 

oldukça uzundur. Kandilin üst tarafı kandilden 

tamamen ayrılabilmektedir. Haznesi geniş ve 

yayvandır. Kandilin burun kısmı uzun olup burun 

deliği yuvarlağa yakındır. Taban kısmında kaide 

çıkıntısı bulunmaktadır. Kulp, taban kısmından 

şerit halinde bir parça ile kandilin arka tarafına 

uzanmakta ve yaprak motifiyle sonlanmaktadır. 

Kulp muhtemelen sahtedir. Gövde kısmı M.S. 2.-

4. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. 

DURUM      Gövde etrafında ve taban kısmında çeşitli 

aşınmalar ve kırılmalar mevcuttur.  

KARŞILAŞTIRMA  Perko vd. 2012, s.82. 

TARİHLENDİRME  M.S. 2.-4. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     16 

RESİM NO     31,32 

ÇİZİM NO     31,32 

 

MÜZE ENVANTER NO     2005.11.6 

BULUNDUĞU YER     KONYA 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     18.12.2005 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, C-3 RAFI, KUTU-1 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     8.5 cm 

YÜKSEKLİK     4.3 cm 

GENİŞLİK     4 cm 

KAİDE ÇAPI     3.2 cm 

TANIM     Kandilin gövdesi yuvarlak olup yağ haznesi ise 

kandil boyutuna oranla derindir. Gövdesi ile 

burnu arasında kıvrımlar mevcuttur. Burun kısmı 

uzun olup burun deliği yuvarlaktır. Omuz kısmı 

hafif kavislidir. Taban kısmında uzun ve ayaklı 

bir kaide yer almaktadır. Kandilin arka 

bölümünde haç şeklinde kulp kısmı 

bulunmaktadır. Haçın üst kolu ve yan kollarından 

biri kırıktır.  

DURUM     Sağlamdır. Sadece kulp kısmındaki haç 

betiminin iki kolu kırıktır. 

KARŞILAŞTIRMA  Bailey 1996, Pl.88, Q3825MLA. 

Xanthopoulou 2010, LA2.001 /LA2.002. 

TARİHLENDİRME  M.S. 5-6. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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KATALOG NO     17 

RESİM NO     33,34 

ÇİZİM NO     33,34 

 

MÜZE ENVANTER NO     2009.8.40 

BULUNDUĞU YER     BİLİNMİYOR 

MÜZEYE GELİŞ TARİHİ     25.12.2008 

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ     SATIN ALMA 

MÜZEDEKİ YERİ     BÜYÜK DEPO, B DOLAP-43 

 

 

ÖLÇÜLER 

UZUNLUK     14.4 cm 

YÜKSEKLİK     4.1 cm 

GENİŞLİK     5.5 cm 

KAİDE ÇAPI     3.2 cm 

TANIM     Gövdesi oval formlu, basık haznelidir. Eğimli 

ve omuzdan halka kulpludur. Kulp üzerindeki 

haç motifi eklentisi vardır. Diskusun yağ deliği 

istiridye kabuğu biçiminde menteşeli kapaklıdır. 

Burun kısmı uzun ve yuvarlaktır. Tabanı 

yuvarlak ve candelabrum kısmı için girinti 

mevcuttur.  

DURUM     Sağlamdır. 

KARŞILAŞTIRMA     Bailey 1996, Pl. 70, Q3800 EA (MLA). 

   Bailey 1996, Pl. 72, Q3809 WAA.      

   Metin ve Polat Becks 2015, K40. 

   Xanthapoulou 2012, s.100-107. 

TARİHLENDİRME    M.S.6-7. yüzyıla tarihlenmektedir. 
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RESİMLER 

 

RESİM 1: K1 üst görünüş. 

 

RESİM 2: K1 yan görünüş. 
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RESİM 3: K2 üst görünüş. 

 

RESİM 4: K2 yan görünüş. 
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RESİM 5: K3 üst görünüş. 

 

RESİM 6: K3 yan görünüş. 
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RESİM 7: K4 üst görünüş. 

 

RESİM 8: K4 yan görünüş. 
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RESİM 9: K5 üst görünüş. 

 

RESİM 10: K5 yan görünüş. 
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RESİM 11: K6 üst görünüş. 

 

RESİM 12: K6 yan görünüş. 
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RESİM 13: K7 üst görünüş. 

 

RESİM 14: K7 yan görünüş. 
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RESİM 15: K8 üst görünüş. 

 

RESİM 16: K8 yan görünüş. 
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RESİM 17: K9 üst görünüş. 

 

RESİM 18: K9 yan görünüş. 
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RESİM 19: K10 üst görünüş. 

 

RESİM 20: K10 yan görünüş. 
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RESİM 21: K11 üst görünüş. 

 

RESİM 22: K11 yan görünüş. 
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RESİM 23: K12 üst görünüş. 

 

RESİM 24: K12 yan görünüş. 
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RESİM 25: K13 üst görünüş. 

 

RESİM 26: K13 yan görünüş. 
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RESİM 27: K14 üst görünüş. 

 

RESİM 28: K14 yan görünüş. 
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RESİM 29: K15 üst görünüş. 

 

RESİM 30: K15 yan görünüş. 
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RESİM 31: K16 üst görünüş. 

 

RESİM 32: K16 yan görünüş. 
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RESİM 33: K17 üst görünüş. 

 

RESİM 34: K17 yan görünüş. 
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Resim 35 K14’nolu Kandilin Kulp Eklentisi Olduğuna Dair Örnek 
(Laflı, 2005, Pl.2, 9a,9b,9c.) 

 

Resim 36 K6’ya Benzeyen Zincir Askılı Örnek (www.alamy.com/31476508) 



 72 

 

Resim 37 Yandan Kulplu Kandil Örneği  
(Bailey, 1975, Pl.110, Q571) 

 

Resim 38 Fitil İçin Ucu Bükülmüş Kandil Örneği 
(Bailey, 1975, Pl.90, Q479) 



 73 

 

Resim 39 Kulakçıklı Pişmiş Topraktan Kandil Örneği (Topoleanu, 2012, no.15) 

 

Resim 40 K15 nolu Kandilin Gümüş Benzeri (Perko, 2012, s.82) 
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