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Kazı Buluntuları Işığında Ortaçağ Bizans Camcılığında Boğumlu 

(Bilezik) Boyunlu Şişeler 
Bubble Neck Bottles in Medieval Byzantine Glassmaking in Light of Archaeological 

Findings 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oral Çakmakçı 
Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir 

Öz: Bu makalede başta Bizans yerleşimleri olmak üzere İslam, Haçlı ve Venedik üretimleri arasından 

seçilmiş boğumlu (bilezik) boyunlu şişeler, birbirleriyle ve çağdaş benzerleriyle karşılaştırılarak, bu 

formun Bizans camcılığındaki yeri ve kullanım şekli üzerinde durulmaktadır. Bizanslı ustalar, cam 

üretim ve bezeme tekniklerinin Doğu’dan Batı’ya aktarılmasındaki katkılarının yanı sıra geliştirdikleri 

yeni üretim metotları ve formlar ile bu kültürün Batı dünyasına yayılmasına öncülük etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Bizans Sanatı, Cam, Boğumlu Boyunlu şişeler, Bizans camcılığı, Ortaçağ 

camcılığı 

Abstract: This article compares selected bubble neck bottles from the Byzantine settlements with their 

contemporaries in the Islamic world, Venice, and the Crusade Kingdom.  Furthermore, the article 

elaborates the place and usage of bubble neck bottles in Byzantine glass making technics. Byzantine 

craftsmen contributed to the improvement of glass production and ornament techniques in the West. 

Keywords: Byzantine Art, Bubble neck bottles, Byzantine Glasswork, Medieval Glasswork 

Bizans camcılığının az bilinen Ortaçağ üretimleri içinde karĢılaĢtığımız farklı bir cam obje 

grubu, boğumlu boyunlu ĢiĢelerdir. Literatürde genellikle “Bubble-neck bottles” olarak 

tanımlanan bu grup ĢiĢeler, boğumlu boyunlu ya da bilezik boyunlu ĢiĢeler olarak 

isimlendirilebilir.  Bu ĢiĢelerin gövdeleri küresel veya armudi formlu; boyunları uzun ya da 

kısa; kaideleri ise vurma dipli veya halka biçimlidir. Ortak yanları, boyunları üzerinde ve 

genellikle ağız kenarının 2–3 cm altında, tek sıra boğum ya da bilezik içermeleridir. Cam 

sıcakken boynun üst tarafının alet yardımıyla sıkıĢtırılması ile oluĢturulan boğum kısmının 

tasarımında, hem estetik hem de fonksiyonel kaygılar gözetilmiĢtir. Bu bölüm, bir yandan 

günlük kullanım için üretilmiĢ bu ĢiĢelerin kolaylıkla kavranmasını sağlayıp, parmakların 

ortasına oturarak kayıp düĢmesini önlenmekte, diğer yandan sıradan görünümünü azaltıp 

albenisini arttırmaktadır. 

Boğumlu boyunlu ĢiĢelerin, en tanınmıĢ örnekleri, Korinth buluntuları arasında yer alır. 

YerleĢimde ortaya çıkarılan iki cam iĢliğinden biri olan Agora Güney Merkez atölyesi
1
 

üretimleri içinde, bu tipin üç farklı gövdeye sahip örnekleri bilinmektedir. Davidson, bunların 

koyu yeĢil renkli, kısa boyunlu ve armudi gövdeli
2
 olanlarının, sayıca çok ve 11.-12.yüzyıl için 

                                                           
1 Korinth‟te ortaya çıkarılan bu cam atölyesi, önceleri, alanda ele geçen sikkelerin yoğunluğu ve seramik buluntulara 

bakılarak, 11. - 12. yüzyıl baĢına tarihlenmiĢ, atölyenin de Bizanslı ustalarca, en geç I. Manuel Komnenos (1143–

1180) dönemin baĢlarına kadar kullanıldığı sonucuna varılmıĢtır. Bkz. G.R. Davidson, Corinth XII, The Minor 

Objects, Princeton 1952. s. 83–122.  Daha sonraları atölyenin kullanım dönemi ve buluntuların kökeni ile ilgili farklı 

görüĢler ortaya atılmıĢ ve yeni tarihleme önerilerinde bulunulmuĢtur. Bu konuyla ilgili bkz. dip not.11–14. 

2 Bu ĢiĢelerden biri (kat. no. 773) armudi gövdeli olmasına rağmen gövde, kaideye doğru iki yandan içe doğru 

çökertilmiĢtir. Bu haliyle ĢiĢe oldukça ünik bir örnektir. Bkz. age,  s. 117 kat. 773. 
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yaygın bir form olduğunu ifade eder 
3
 (Resim 1/ 773–774). Bu tipin küresel gövdeli ve uzun 

boyunlu olanlarıyla, Güney Merkez atölyesinden ziyade, yerleĢimin farklı alanlarında daha 

sıklıkla karĢılaĢıldığı söylenmektedir. Davidson, bu örneklerin genellikle içki kaplarıyla bir 

arada bulunmasından dolayı, sürahi (karaf) olarak kullanıldığını ve Korinth‟in yerel bir üretimi 

olduğunu düĢünür
4
(Resim 1/ 780). Üçüncü tip ĢiĢeler, kaideye doğru geniĢleyen geniĢ 

boyunları ve üçgen gövdeleriyle, küresel gövdeli örneklerin bir baĢka varyasyonu kabul edilir 

(Resim 1/ 782–784). Diğerlerinden farklı olarak, gövdeleri üzerinde ince ve uzun kaburgalar 

bulunan bu ĢiĢelere ait sayısız fragman, bunların Güney Merkez atölyesinin yaygın ve standart 

bir üretimi olduğunu gösterir.
5
 

 

Benzer formda üretilmiĢ ĢiĢeler, Korinth dıĢında baĢta Ġtalya ve Avrupa‟da yapılan 

kazılarla gün yüzüne çıkmıĢtır.  Ġtalya‟nın ortalarındaki Tarquinia yerleĢimi,  küresel gövdeli ve 

uzun boyunlu benzer ĢiĢelerin ele geçtiği önemli bir merkezdir
6
 (Resim 2). Mevcut örneklerin 

tamamının, ağız kenarının yaklaĢık 5–6 cm aĢağısında, tek sıra boğum içermesi, benzer renk ve 

formda üretilmesi, bunların aynı cam atölyesinin üretimi olması olasılığını gündeme getirir. 

Korinth‟ten farklı olarak, bazı boyun parçalarının gövdeye yakın bölümlerinde, mavi renkli 

cam ipi dekorasyon ile birlikte dekoratif cam aplikasyonlara yer verilmesi, Ġtalya buluntuları 

arasında sıklıkla karĢılaĢılan bir uygulamadır.
7
 YerleĢimde, boğumlu boyun ve cam 

                                                           
3 Davidson, (1952), age, s. 89, 117, Kat. no. 773–777, s. 118, Fig. 17/ 773–774. 
4 Davidson, (1952), age, s. 89, 119, Kat. no. 780, s. 118, Fig. 17/ 780. 
5 Davidson, (1952), age, s. 89, 119, Kat. no. 780–784, s. 118, Fig. 17/ 782–784. Diğer örneklerden farklı olarak 

üçüncü tip örneklerde boyun ağız kenarına doğru daralır.  
6 S. Martine Newby, Form and Function of Central Italian Medieval Glass in the Light of Finds from the 

Benedictine Abbey of Farfa and the Palazzo Vitelleschi at Tarquinia, (MPhil. Thesis University of Durham, 

Department of Archaeology), United Kingdom, 1999, s.71, Fig. 35/ 147–150. 
7 Ġtalya‟nın Apulia, Cenova ve Palermo yerleĢimlerinde böyle dekore edilmiĢ boğumlu boyunlu cam ĢiĢeler ele 

geçmiĢtir. Bu örnekler ve detaylı bilgi için bkz. agt, s.71. 

Resim 1:  Korinth buluntusu boğumlu boyunlu şişeler (Davidson 1952, s.118, Fig.17) 
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aplikasyonları, ĢiĢeler dıĢında sürahilerde de görülür. Bu durum, benzer kapların aynı cam 

atölyesinde üretilmiĢ, aynı servis takımının elemanları olabileceği Ģeklinde yorumlanır.
8
  

 

 

 

 

 

 

Bu ĢiĢelerin Ġtalya‟da bulunmuĢ benzer örneklerinde, cam ipi bezemeden ziyade gövdeden 

boyuna kadar uzanan ve belli belirsiz spiral biçimli kaburgalara yer verilir (Resim 3).  14–15. 

yüzyıla tarihlenen bu ĢiĢeler, dönemin Ġtalyan resim sanatında, içlerine konulan Ģarapla ve 

döneme özgü diğer cam kaplarla beraber betimlenmiĢtir. Inghistere kelimesi Venedik 

camcılığında ve diğer Ortaçağ metinlerinde bu tip ĢiĢeleri tanımlamak için kullanılır.
9
  

 

 

 

 

 

 

 

AraĢtırmacılar, Davidson tarafından 11.–12. yüzyıla 

tarihlendirilmiĢ Korinth buluntuları ile baĢta Ġtalya olmak üzere Avrupa‟ya yayılmıĢ, çoğu 13.-

14. yüzyıla ait cam buluntular arasında, form ve bezeme açısından belirgin bir benzerliğe 

dikkat çekerler
10

. Bu benzerliğin kaynağı önceleri, 1147 yılında Yunanistan‟a hücum eden 

Sicilyalı Normanlara bağlanmıĢtır. Normanların bu akınlar sırasında cam ustalarını esir alıp 

Sicilya‟ya götürdüğü ve bu sayede Bizans cam üretiminin baĢta Ġtalya olmak üzere diğer 

Avrupa ülkelerine yayıldığı iddia edilir.
11

 Bununla birlikte, Davidson tarafından 11.-12. yüzyıla 

                                                           
8 Agt, s.81, Fig. 48–49/ 203. 
9 D. Whitehouse Medieval Glass for Popes, Princes, and Peasants, The Corning Museum of Glass,  Corning,  New 

York 2010, s.133. kat. no. 30.  
10 Whitehouse, (2010), age, s. 38. 
11 G.R. Davidson, “A Medieval Glass Factory at Corinth”, The American Jounal of Archaeology (AJA), Vol. 44, 

No.3 (Jul.-Sep., 1940) s. 324; Davidson (1952), age, s.83–88. 

Resim 2: İtalya, Tarquina, Palazzo Vitelleschi 

buluntusu boğumlu boyunlu şişeler 

(Newby 1999, Fig. 35) 

Resim 3: İtalya, Ravenna buluntusu, gövdesi spiral kaburgalı ve boğumlu 

boyunlu şişe (14.-15. yüzyıl) Corning Museum of Glass, NY 

(Whitehouse 2010, s. 133/Kat. no. 30) 
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tarihlenen Agora Güney merkez atölyesi buluntuları ile 13.-14.yüzyıla ait Batı Avrupa 

örnekleri arasındaki kronolojik farklılık, araĢtırmacıları Korinth‟te bulunan cam iĢliklerinin 

kullanım dönemi ile burada üretilen cam malzemenin kökenini yeniden sorgulamalarına neden 

olmuĢtur. Güney merkez atölyesinin 11.–12. yüzyıla ait olduğunu kesin olarak kanıtlayacak 

arkeolojik verilerin eksikliği
12

, Normanların ülkelerine esir olarak cam ustası götürdüklerine 

dair yazılı bir kanıtın bulunmaması
13

 ve en önemlisi Korinth‟te sonraki yıllarda yapılan 

kazılarda atölyelerin, 1312 tarihli Katalan Ġstilasından önceki yirmi beĢ yıla kesin olarak 

tarihlenmesi bu görüĢü değiĢtirmiĢtir.
14

 D. Whitehouse, bu verilerden hareketle Korinth cam 

atölyeleri için Davidson‟ın önerdiği tarihlemenin, en erken 13. yüzyıla ötelenmesi gerektiğini 

düĢünmektedir.
15

 

Korinth‟te yakın geçmiĢte yapılan kazılarla ortaya çıkarılan cam buluntular, 

Whitehouse‟un iddiasını pekiĢtiren önemli verilerdir. 1210 yılında itibaren kenti ele geçiren 

Frank iskân tabakaları üzerine yoğunlaĢan bu kazılarda, tespit edilen cam buluntunun büyük bir 

bölümü, Davidson‟nın 1940 ve 1952 yılında yayınladıklarına oldukça benzerdir. Bunlar 

arasındaki boğumlu ĢiĢelerin, Davidson‟nın grupladığı ikinci ve üçüncü grup ĢiĢelerin 

neredeyse birebir örnekleri olduğu fark edilir
16

 (Resim 4). AraĢtırmacılar, 1990‟lı yıllarda 

yaptıkları çalıĢmalara ait raporlarında söz konusu camları, buluntu yeri ve stratigrafisine göre 

                                                           
12 Davidson, ele geçen sikkelerin yoğunluğundan hareketle, Güney Merkez cam fırını ve buluntularını 11. yüzyıl 

sonu-12. yüzyıla tarihlendirmiĢtir. Bk. Dipnot.1 Ancak Whitehouse, kazı raporlarına dayalı olarak yaptığı 

incelemede, bu tarihlemenin kesin bir stratigrafiden ziyade tahmine dayandığını, cam buluntuların geldiği tabakanın 

homojen olmayıp daha erken tarihli tabakayla kaynaĢmıĢ olduğunu, dolayısıyla kesin bir tarihleme yapılamayacağını 

ifade eder. Whitehouse‟un dikkat çektiği bir diğer ayrıntıda atölyenin inĢa ve kullanım sürecine iliĢkindir. Kazı 

raporlarında, sikkelerden hareketle atölyenin 11. yüzyıl sonunda inĢa edilip, onarım ve değiĢimlerle en azından 13. 

yüzyıla kadar kullanımım devam etmiĢ olabileceğini hakkındaki yorumlar, onun varsayımını destekler niteliktedir.    

Bkz. D. Whitehouse, “Glassmaking at Corinth: A Reassessment”, Ateliers de verriers de l’Antiquité á la période 

pré-industrielle, (ed. D.Foy-G. Sennequier), Association Française pour l‟ Archéologie du Verre, Actes des 4emes 

Rencontres de L’afav, 24–25 Novembre 1989, Rouen 1991, s. 77. 

13 Davidson, Korinth atölyelerinin, Mısır‟daki Fatimi Halifesi El Hâkim‟in (996–1021)  baskısından kaçarak gelen 

ve Yunanca konuĢan Hıristiyan cam ustaları tarafından kurulduğunu belirtmekte ve buradaki cam buluntunun 

kökenini Mısır‟a dayandırmaktadır. Ona göre buradaki üretim, 1147 yılında Korinth‟e saldıran Sicilyalı Normanların 

tahribatına kadar sürmüĢ ancak onların pek çok zanaatkârla birlikte Korinth‟li cam ustalarını ve bitmiĢ cam 

ürünlerini yanlarına alarak ülkelerine dönmeleriyle tamamen son bulmuĢtur Bkz. Davidson (1940), agm, 323–324, 

Davidson (1952), age, s. 83–88). Bizans cam endüstrisinin teknik sırları ve ürün çeĢidinin Orta Avrupa‟ya 

taĢınmasında usta göçünün katkısı, Davidson‟un ileri sürdüğü önemli tezlerden biridir. Bkz. age, 83–88. Bununla 

birlikte A. Gasparetto, Niketas Khoniates‟in kroniğinde aktardığı bilgilere dayalı olarak, Normanların bu süreç 

içerisinde yalnızca ipek dokumacılığıyla uğraĢan zanaatkârları ülkelerine götürdüğünü ve bunlar arasında cam 

ustaları olduğunu kanıtlayan yazılı bir belgenin bulunmadığını belirtir. Bkz. A.Gasparetto, “La Verrerie vénitienne et 

ses relations avec le Levant Balkanique au Moyen Age”, Verre Médiéval aux Balkans (Ve-XVe siècles), Institut des 

Etudes Balkaniques, Académie Serbe des Sciences et des Arts., Recueil des Travaux. Conférence Internationale, 

Belgrade, 24–26 avril 1974, Belgrade 1975, s. 145. 

14 Normanların Korinth‟ten ayrılmalarından sonraki süreçte kent, 1204 yılından itibaren Frankların saldırılarına 

maruz kalmıĢ, 1210 yılından 1312 yılındaki Katalan istilasına kadar da yerleĢimde Frankların hâkimiyeti devam 

etmiĢtir. Söz konusu cam buluntuların kentteki Frank iskân tabakalarına ait olduğu kabul edilir.  C.K. Williams-, 

H.O. Zervos, “Frankish Corinth: 1992”, Hesperia, (The Journal of the American School of Classical Studies at 

Athens), Vol. 62, No.1, (Jan-Mar 1993), s. 15. 

15 Whitehouse, yukarıda sözü edilen verileri dayanak göstererek Korinth‟te bulunan Güney Merkez Atölyesinin 

iĢlevinin kentteki Frank iskânı sırasında baĢlayıp sona erdiğini ve atölyelerde Ġtalyan cam ustalarının çalıĢtığını ileri 

sürmektedir. Bkz. Whitehouse, (1991) agm, s. 77–78; Whitehouse, (2010), age,  s.40. 
16 C.K. Williams-, H.O. Zervos, “Frankish Corinth: 1994”, Hesperia, (The Journal of the American School of 

Classical Studies at Athens), Vol. 64, No.1, (Jan-Mar 1995), Pl. 11/ c-d.; L.M.Synder - C.K. Williams, “Frankish 

Corinth: 1996”, Hesperia, (The Journal of the American School of Classical Studies at Athens), Vol. 66, No.1, (Jan-

Mar 1997),  Pl. 7/ 16–17. 



 
 
 
    
                                                                                                                                                                                         Zeynep Oral Çakmakçı 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

115  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 5 

September 
2014 

 

 

değiĢmekle birlikte, genellikle 1312‟den önceye tarihlerler. Bununla birlikte tonozlu bir odadan 

ele geçen ve arasında çok miktarda boğumlu boyunlu ĢiĢe içeren buluntunun,  1312‟deki 

Katalan istilasından sonraya ait olduğu iddia edilir.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizans yerleĢimlerinde olduğu kadar, Ortaçağ Ġslam yerleĢimlerinde de farklı gövdeler 

üzerinde yükselen boğumlu boyunlu ĢiĢelere sıkça rastlanmaktadır. Ġslam camcılığının 

yüzyılların tecrübesi ve ustalığının doğal bir sonucu olarak ön plana çıkan egemen ve 

belirleyici rolü göz önüne alındığında, örneklerin Bizanslı çağdaĢlarından çok daha zengin bir 

form ve bezeme çeĢitliliği sunduğu tahmin edilebilir.  

BaĢta Suriye‟nin Hama, Rakka, Halep ve ġam gibi önemli kentleri yanı sıra, Ġran ve Irak 

gibi diğer önemli yerleĢim merkezlerinde yapılan kazı ve araĢtırmalara bakıldığında Ġslam cam 

ustalarının boğumlu boyunlu ĢiĢeleri, çok çeĢitli formlarda ürettikleri gözlenmektedir. Bunlar 

arasında tipolojik bir ayrım yapmak her zaman mümkün olmasa da genel bir değerlendirme 

yapılabilir.  Ġslam örnekleri de Bizans üretimleri gibi uzun ya da kısa boyunlu olmakla birlikte 

küresel, armudi ya da kubbe Ģekilli gövdeleriyle dikkat çeker. Ġslam üretimlerinin Bizans 

çağdaĢlarından en önemli farkı gövdeleri üzerinde kalıpla veya cam ipi bezeme ile yapılmıĢ 

zengin dekorasyonlar içermesidir. 

Ġslam camcılığına iliĢkin yayınları ve yaptığı ayrıntılı tipolojiyle tanınan C. Lamm, 

Yakındoğu kökenli Ortaçağ‟a ait Ġslam dönemi cam kapları konu eden çalıĢmasında, Rakka 

                                                           
17 Bu örnekler için bkz. Williams-Zervos (1995), agm, s. 37–38, Plate 11/ c-d; Tonozlu odadaki buluntular, 

nümizmatik deliller aksini söylese de, Korinth‟te Katalan istilasından sonra, sona erdiği düĢünülen iskânın bir süre 

için daha devam ettiğini gösteren önemli kanıtlar olarak değerlendirilir. AraĢtırmacılara göre, bu buluntuların varlığı, 

istiladan sonra en azından belli bir grup ya da kiĢinin kentteki yüksek yaĢam standardına iĢaret ederken,  Korinth ile 

Ġtalya arasındaki ticaretin, kısa bir süre için bile olsa, kuvvetli bir Ģekilde sürdürüldüğünü düĢündürür. Williams-

Zervos (1995), agm, s. 9–10. 

Resim 4: Korinth’te, Frank iskân tabakalarından 

ele geçen boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar  

(Williams-Zervos 1995,  Pl. 11/ c-d)  
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(1170–1270), Halep (13. yüzyıl) ve ġam (1250–1310) grubu olarak sınıfladığı Suriye kökenli 

camlar arasında, ince, uzun ve boğumlu boyunlu ĢiĢelere değinmektedir.
18

 Bu örnekler 

gövdelerindeki yazı ve figür içeren zengin emaye bezemeleri, yüksek kaideleri,  basık ve 

küresel gövdeleriyle, Bizans örneklerinden belirgin farklılıklar içermeleri ve çok daha ileri 

düzeydeki bir üretimin izlerini taĢımalarına rağmen, 12.-14. yüzyıllarda Ġslam ve Bizans 

camcılığı arasındaki form benzerliğini ortaya koymaları açısından dikkate değerdir. 

Suriye‟nin bir diğer önemli cam buluntu merkezlerinden biri olan Hama kentinde yapılan 

kazılarda da kesin olarak tarihlendirilmemiĢ, bu tip ĢiĢelere ait boğumlu boyun parçaları ele 

geçmiĢtir (Resim 5). Hama örnekleri, daha sade üretimler olmakla birlikte, boyutları, gövde 

formları ve boğumların boyun üzerine yerleĢtiriliĢindeki çeĢitlilik göze alındığında daha zengin 

bir tipoloji sunar.
19

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form açısından Bizans üretimlerine en yakın örneklerin görüldüğü Ġslam yerleĢimlerinden 

biri de Ġran‟dır. Genellikle vurma kaideli, dar ve uzun boyunlara sahip bu ĢiĢeler, yaklaĢık 26–

27 cm yüksekliğindedir
20

 (Resim 5). Bunlarda, boynun ağıza yakın kısmında tek bir boğum, 

gövdeye yakın bölümünde ise genellikle cam ipi dekorasyon yer alır. Ġran üretimlerin en 

karakteristik özelliği, kalıba üfleme yoluyla gövdelerinin, petek deseni, iç içe daireler ve 

madalyonlar içindeki rozet çiçeklerden oluĢan bezemelerle zenginleĢtirilmesidir. Carboni, 

burada üretilen küresel gövdeli ve uzun boğumlu boyunlu ĢiĢelerin, olasılıkla benzer formlu 

Selçuklu seramik kaplarından etkilendiğini ve bunların Ġran cam iĢçiliğinin standart bir üretimi 

olduğunu ifade eder.
21

 Genel kanı da, bu ĢiĢelerin 11.-13. yüzyıllara ait olduğu yönündedir.
22

  

                                                           
18 C. J. Lamm, Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten I-II, Berlin 1929–1930. 
19 P.J. Riis -V. Poulsen,  “Les Verreries”,  HAMA Fouilles Et Recherches 1931–1938, IV2, Les Verreries Et Poteries 

Medievales, Copenhague 1957, s. 35–36, Fig. 39–45. 
20 S. Carboni, Glass From Islamic Lands, The Al-Sabah Collection Kuwait National Museum, London 2001, s. 237–

238, Kat. no. 66–67. 
21 Carboni‟ye göre 11.yüzyıl Ġran camcılığı, form açısından güçlü bir Ģekilde NiĢabur üretimlerinin etkisi altında 

olmasına karĢın, kapların Ģu anki mevcut hali olasılıkla 13.yüzyılda, Selçukluların beraberinde getirdiği stil 

değiĢimiyle yakından iliĢkilidir. Age, s. 237. 

Resim 5: Suriye, Hama Kazılarından (1931–1938) boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar 

(Riss-Poulsen 1957; s. 35, Fig. 39–45) 
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11. yüzyılda Fatımilerin egemenliğindeki Mısır‟dan demir alıp, Marmaris kıyılarındaki 

Serçe Limanı açıklarında sulara gömülen, taĢıdığı yük itibariyle kaynaklara, “Serçe Limanı cam 

batığı” olarak geçen bir geminin enkazından çıkarılan zengin cam buluntu arasında da çok 

miktarda boğumlu boyunlu ĢiĢelere ait parçalar tanımlanmıĢtır. Ayrıntılı bir tipolojik 

sınıflamayla
23

 incelenen bu ĢiĢelerin, genel olarak vurma ya da halka kaideli olduğu, uzun ya da 

kısa boyunlarının ağıza yakın kısımlarında bir veya iki sıra halinde boğum içerdikleri görülür. 

Tıpkı Ġran örneklerinde olduğu gibi küresel ve armudi biçimli gövdeleri üzerindeki kalıplama 

teknikli petek ve daireler, kaburgalar ve ender olarak cam ipi bezemeler, dönemin Ġslam 

camcılığında hâkim olan beğeniye son derece uygundur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġslam medeniyetlerinin egemenliğindeki söz konusu yerleĢimlerde ele geçen benzer formlu 

ĢiĢelerin sayısız örneğine karĢın, Anadolu buluntusu paralel örnekler oldukça sınırlıdır. 

Selçuklu saray mimarisi ve dekorasyonu hakkında verdiği bilgilerle ilgi çekmeye devam eden 

Kubad-Abad sarayı kazılarında ortaya çıkarılan nadir birkaç örnek, bu bağlamda oldukça 

değerlidir (Resim 7). Z. Uysal,  sadece ağız ve boyun kısımları korunabilmiĢ, olasılıkla küresel 

                                                                                                                                                                         
22 Uzun boyunlu ve kalıplama teknikli bu ĢiĢeler, 13.yüzyılın ilk yarısında bölgeye egemen olan Ġlhanlılara kadar 

Ġran cam atölyelerinde üretilmiĢtir. Age, s. 237. 
23 Serçe limanı batığında bulunan boğumlu ĢiĢeler ağız kenarlarına göre düz, dökme ağızlı, disk biçimli olmak üzere 

baĢlıca üç ana tipte sınıflandırılır. Mevcut örnekler bu baĢlıklar altında, öncelikle tek ya da iki boğumlu boyunlu 

oluĢları, daha sonra serbest ya da kalıba üfleme teknikli üretilmeleri ve en sonunda da kısa ya da uzun boyunlara 

sahip olmalarına göre alt baĢlıklarda incelenir. Bkz. C.P. Acién, - S.D. Matthews - G. Bass, “Bubble-Neck Bottles”, 

Serçe Limani, Volume 2: The Glass of an Eleventh-Century Shipwreck (Ed Rachal Foundation Nautical Archaeology 

Series), Texas A&M University Press, 2009,  s. 223–235. 

Resim 6: İran bölgesine özgü, gövdesi kabartma desenlerle bezeli boğumlu boyunlu şişeler 

(Carboni 2001, s. 237–238, Kat. no. 66–67.) 
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gövdeli bu ĢiĢelerin, Kubad-Abad çinileri üzerinde de resmedilmiĢ olmasının, kazıda bulunan 

parçaların formu hakkında önemli bir fikir verdiğini belirtmektedir.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boğumlu boyunlu ĢiĢelerin kullanım amaçlarıyla ilgili farklı görüĢler ortaya atılmıĢtır.  

Söz konusu değerlendirmelerden biri, boğumlu boyunların yasal bir ölçüyü iĢaret etmek için 

özellikle yapıldığıdır.
25

 Bu görüĢ zayıf bir olasılık olarak değerlendirilmiĢtir. Örneğin Newby, 

Ġtalya‟da üretilmiĢ farklı boyut ve kapasitedeki benzer ĢiĢeleri örnek göstererek, böyle bir 

ölçünün, henüz ergime halindeki sıcak cam kapta nasıl saptandığının anlaĢılmasının kolay 

olmadığını belirtir. Böyle bir seviyenin, cam soğukken boynun etrafına yapılacak kazıma bir 

çizikle daha kolay belirleneceği üzerinde durur. Venedik dokümanlarından alınan bilgilere göre 

ĢiĢelerdeki boğumlar yanı sıra boyunlar üzerindeki mavi renkli cam iplikleri de böyle bir amaca 

hizmet eder.
26

  

Boğumlu boyunların iĢleviyle ilgili akla yakın bir varsayım, bunların yemek servisinde 

üstlendiği rol ile alakalıdır. Newby‟e göre, Ortaçağ boyunca çatalın henüz sofralarda yer 

almadığı zamanlarda, yemek yiyen insanlar, yağlı parmaklarıyla bardak ya da ĢiĢeleri tutmak 

zorunda kalıyordu. Böyle bir tasarım, ĢiĢelerin yemek sırasında insanların yağlı parmakları 

arasından kayıp düĢerek kırılmasını önlemede yardımcı olabilir.  Newby‟in dikkati çektiği bir 

diğer kullanım biçimi de ĢiĢelerin ağızlarının kapatılmasıyla ilgilidir. AraĢtırmacının, Ortaçağ 

                                                           
24 Z.Uysal, Kubadabad Sarayı Cam Buluntuları, (1981–2004), (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), Ġzmir 2008, s. 424, Fig. 334, Uysal, genel ĢiĢe tipolojisinde bu ĢiĢeleri, küresel 

gövdeli ĢiĢeler baĢlığı altında gruplamıĢ, ağız ve boyun biçimlerine göre tip a-d alt gruplarında incelemiĢtir. 

Buluntular arasında Bizans örneklerine en yakın parçalar Tip a grubundaki ağıza doğru geniĢleyen boğumlu boyunlu 

ve dıĢa açık, profilsiz ağız kenarlı örneklerdir. Bkz. Agt, s. 430, 438–439, kat.no. 130- 131,134,137,143,151. Ayrıca 

bakınız. Z. Uysal, Kubadabad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı, Türk Tarih Kurumu Ankara 2013, s. 99, ġek.66, Res. 

76. 

25 Newby, agt, s. 75. 
26 Agt, s. 75. 

Resim 7: Kubad-Abad Kazılarından (1981–2004) 13. yüzyıla tarihlenen boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar 

(Uysal 2013, s. 99, Şek.66, Res. 76) 
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sonrasına ait Ġtalya‟daki yapıların duvarlarında gözlemlediği tasvirlerden birinde, boğumlu 

ĢiĢenin ağız kenarı bir parça mumlu bez ile kapatılır ve bu bez, boğumun hemen altından bir 

iplik yardımıyla bağlanır.
27

  Böyle bir kullanımda boğum, ĢiĢenin ağzının sıkıca kapatılarak, 

içindeki sıvının dıĢ ortamdan yalıtılmasında önemli bir fonksiyona sahiptir.   

Ġtalya‟da Ortaçağ‟a ait dini ve sivil yapıların duvarlarında ve bazı el yazmaların 

minyatürlü sayfalarında boğumlu boyunlu ĢiĢelere ait tasvirlerle sıklıkla karĢılaĢılır 
28

 (Resim 

8). Genellikle 13.–14. yüzyıla tarihlenen bu örnekler, günümüze pek çoğu kırık halde gelen bu 

kapların, formları ve Ortaçağ mutfak kültüründeki yerini göstermesi açısından oldukça 

değerlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.yüzyıldan itibaren cam yapımı ve ticaretinde ön plana çıkan Venedik üretimleri 

arasında da Bizans örneklerinde benzer boğumlu boyunlu ĢiĢelere rastlanmaktadır.  

Hırvatistan‟ın doğu Adriyatik kıyısında yer alan Gnalic Adası kayalıklarında battığı için 

literatürde, “Gnalic Batığı” olarak adlandırılan bir ticaret gemisinin enkazından çıkarılan cam 

buluntular arasındaki ĢiĢeler, bu bağlamda dikkat çekicidir. Venedik kaynaklarından adının 

Gagiana olduğu ve son olarak 1583 yılında Venedik‟ten demir aldığı öğrenilen geminin, 

                                                           
27 Agt, s. 76. 
28 Boğumlu boyunlu ĢiĢelerin tasvir edildiği bazı yapılar ve minyatürler için bkz. Newby agt, s.76, pl.10, 18–19. 

Kazı buluntularına çok benzer, boğumlu boyunlu iki ĢiĢe Ġtalyan ressam Taddeo di Bartolo tarafından San 

Gimignano katedralindeki 14. Yüzyıla ait bir freskoda betimlenmiĢtir. Bu örnek için bkz. Whitehouse, (2010), age,  

s.39, Fig. 9. 

Resim 8: İtalya, San Gimignano Katedrali’nde, İtalyan ressam Taddeo 

di Bartolo (1363–1422) tarafından yapılmış 14. Yüzyıla ait Cehennem 

(Inferno)konulu bir freskoda betimlenen boğumlu boyunlu şişeler  

(Whitehouse 2010, s.39, Fig. 9) 
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olasılıkla Ġstanbul‟a doğru yelken açtığı tahmin edilir. Batıktan ele geçen söz konusu ĢiĢeler, 

koyu mavi renkli, basık küresel gövdeli ve ince uzun boyunludur (Resim 9). DıĢa çekik ağız 

kenarlarının hemen altında tek sıra ve geniĢ bir boğum bulunur.
29

 AraĢtırmacılar, bu ĢiĢelerin 

teknik özellikleri ve yapım metodunun, 16. yüzyıl Ġtalyan cam üretim teknikleriyle 

uyuĢmadığını belirterek, özellikle, ağız kenarı ve boğumları arasındaki çarpıklığa dikkat 

çekerler. Bu tip ağızlara sahip boğumlu ĢiĢelerin, Batı‟da üretilmiĢ birebir örneklerinin 

bilinmediği, ancak Ġran‟ın Ortaçağ üretimleri arasında yakın benzerlerinin bulunduğuna iĢaret 

edilir. Dolayısıyla, bunların kaynağının Ġslam dünyası olduğu, çünkü yapım tekniklerinin, 

Doğu‟da aralıksız sürdürülen antik dönem üretim tekniklerine çok daha uygun olduğu 

sonucuna varılmıĢtır.
30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boğumlu boyunlu ĢiĢelerin ilginç örnekleri Selanik ve Atina‟da yapılan farklı kazılarda da 

ortaya çıkarılmıĢtır
31

 (Resim 10). ġiĢeler, lentoid
32

 biçimli gövdeleri ve gövdeden ağıza doğru 

                                                           
29 I. Lazar- H.Willmott , “The Glass from the Gnalic Wreck- Preliminary Report” Annales du 17e Congrès de 

l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre, Antwerp, Belgium, 2009, s. 7–12, Fig. 2. 
30 I. Lazar- H.Willmott , The Glass from the Gnalic Wreck, Koper 2006 ,s. 62, 64, kat. S24c, Fig. 81/S24c, s. 131, pl. 

23/3. 
31 Bu ĢiĢelerin Selanik örnekleri, Ģehirdeki Roma Hipodromu‟nda bulunan, geç Bizans ve sonrası erken döneme 

tarihlenmiĢ mezarlardan; Aziz Georgios Rotondosu‟nun avlusundaki mezarlardan; Patras‟da geç Bizans dönemi 

mezarlığında bulunan ve bulunduğu yerdeki Venedik sikkesi dolayısıyla 14.yüzyıl sonu ya da 15.yüzyılın ilk 

yarısına ait bir mezardan ele geçmiĢtir. Atina buluntuları ise Ģehirdeki üç kilisenin (Hagia Asomatoi, Hagios 

Georgios Aleksandrinos, Hagios Thomas) mezarlıklarında bulunmuĢtur. Bunlardan ilkindeki ĢiĢelerin bir grubu 13.–

14. yüzyıla (Frank Dönemi), diğerleri 15.-17. yüzyıl arasına; ikinci kilisedeki örnekler 16. yüzyıla; son kilisedekiler 

de 13.–14. yüzyıla (Frank Dönemi) tarihlenir. Bu örnekler için bkz. A. Antonaras, “Venetian Glass Pilgrim Vessels 

Found in Thessalonica”, Annales du 15e Congrès de l Association Internationale pour l Histoire du Verre, 

Nottingham 2003, s.199–202. 
32 Lentoid ön yüzden bakıldığında yuvarlak, yandan bakıldığında dıĢbükey mercek biçiminde görülen geometrik bir 

Ģekli tanımlamak için kullanılır.  

Resim 9: 16. Yüzyılda, Adriyatik kıyılarında batan İtalyan ticaret gemisinin (Gnalic batığı) enkazından çıkarılan 

boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar (Lazar- Willmott 2009,(a) s.131, Pl. 23/3; (b) s.62, Fig. 81/S24c)  
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daralarak uzanan boyunları ile biri ağız kenarına geçiĢte, diğeri boynun gövdeyle birleĢtiği 

yerde yer alan boğumlarıyla, söz konusu ĢiĢelerden farklılık gösterir. Bunlardan bazılarının 

boyunları, yapım sırasında döndürülerek, üzerlerinde ince yivler (kaburgalar) oluĢması 

sağlanmıĢtır. Bu kaburgalar bazı örneklerde gövde üzerinde de görülür.
33

 Keza, bazı ĢiĢelerin 

gövdelerine beyaz, kırmızı ya da sarı gibi renkler kullanılarak, dama tahtası motifinden oluĢan 

boyalı bezeme yapılmıĢtır. Bu ĢiĢelerin iĢlevi ve içine konulan sıvının içeriği hakkında bazı 

varsayımlarda bulunulur. Bunlardan ilki, ĢiĢelerin dini kurallara uygun olarak, cenaze 

merasimleri sırasında, ölünün bedenine dökmek için kutsal su ya da yağlarla doldurulduğudur. 

Diğeri ise Hıristiyanların, hastalıkların iyileĢmesi ve günahlardan arınmada önemli bir rol 

üstlendiğine inandıkları, Azize Anastasia kültüyle iliĢkilidir. Özellikle Bizans tasvir sanatında, 

azizenin daima elinde tuttuğu ilaç ĢiĢesi ile resmedilmesi bu kapların kullanım amacıyla ilgili 

bir ipucu olarak değerlendirilir.  Küresel gövdesi ve boğumlu boynuyla kazı buluntularına 

oldukça benzer nitelikli bu ĢiĢe, olasılıkla bir tür ilacın ya da iyileĢtirici özelliğe sahip kutsal 

suyun konulduğu bir kap olarak tanımlanabilir.
34

  

 

 

 

Antonaras‟a göre, bu kapların özellikle lentoid biçimli gövdeleri, onların iĢleviyle ilgili 

farklı bir bakıĢ açısını da beraberinde getirir. Bu da ĢiĢelerin hacılar için üretilmiĢ bir çeĢit 

eulogia olabileceği düĢüncesidir.  Bizans dünyasında,  kutsal yerler ya da kutsal kiĢilerin 

yaĢadığı mekânlar ya da mezarlarından alınan toprak, kutsal su veya yağlar, bu amaç için çeĢitli 

malzemelerden üretilmiĢ eulogia adı verilen objeler yardımıyla, buraları ziyarete gelen hacılar 

tarafından birer anı objesi olarak taĢınmaktaydı.  Ona göre, ĢiĢelerin yassı gövde biçimi, uzun 

haç yolculukları sırasında, kullanıcısının rahatlıkla taĢıması için uygun bir konfor sunar ve bu 

nedenle bu tip gövdeli objeler, tüm Roma dönemi ve Ortaçağ‟da genellikle hacı kapları olarak 

                                                           
33 Bkz. Antonaras, (2003), agm, s. 199,  Fig.1. 
34 Antonaras, Bizans ikonografisinde Pharmacolytria olarak kabul edilen Azize Anastasia‟a ait Korfu adasından 

ahĢap bir ikona üzerinde betimlenen bir ĢiĢenin, Selanik ve Atina buluntularına benzerliği üzerinde durmaktadır. 

Antonaras, (2003), agm, s. 201, Fig.4. Bununla birlikte Azize‟ye ait farklı ikonalar incelendiğinde, onun her zaman 

elinde boğumlu boyunlu cam bir ĢiĢeyle değil, farklı materyallerden yapılmıĢ, değiĢik formlardaki kaplarla da 

betimlendiği görülmektedir.   

Resim 10: Selanik’te yapılan farklı kazılardan ele geçmiş, 14.-16. Yüzyıla ait boğumlu boyunlu şişeler  

(Antonaras 2011, pl. II/a-c; Pl.II/4; Pl.III/2)  

(a), (b), (c),(e) Selanik Aziz Georgios Rotondo’su, (d)  Roma Hipodromu buluntularıdır.) 
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nitelendirilmiĢtir.
35

Antonaras, Gnalic batığı buluntuları arasındaki ĢiĢelerle de paralellik 

kurduğu, Selanik ve Atina örneklerinin Venedik üretimi olduğunu ve olasılıkla 14.-16. yüzyıl 

arasında kullanıldığını belirtir.
36

 Bununla birlikte Lazar ve Willmott, yukarıda ayrıntıyla söz 

edildiği gibi Gnalic batığı buluntuları arasındaki boğumlu ĢiĢelerin,  Selanik ve Atina 

ĢiĢelerinin aksine, Venedik üretimi olmadığını ve Doğu kökenli olduğunu iddia ederek, 

Antonaras‟ın yorumuna Ģüpheyle yaklaĢır.
37

  

Ege Adalarından Andros‟da, Yukarı Kale‟nin ortasına inĢa edilmiĢ, küçük bir kilisenin 

güney batı köĢesindeki bir mezarda, Gnalic batığı ve Yunanistan örneklerine çok benzer 

boğumlu boyunlu bir ĢiĢe sağlam olarak ele geçmiĢtir. Koyu mavi renkli bu ĢiĢenin boynu 

üzerinde biri ağıza, diğeri gövdeye yakın iki boğum yer alır.  Arkeolojik veriler ve nümizmatik 

deliller, bu ĢiĢenin de Yunanistan ve Gnalic Batığı buluntularıyla eĢ zamanlı olduğunu 

gösterdiği gibi, Andros‟un Doğu Akdeniz ve Venedik arasındaki deniz ticaretinde baĢlıca geçit 

ve istasyon olarak hayati önem taĢıyan bir konumda olduğunu doğrular.
38

  

 

 

 

 

 

 

Doğu Akdeniz‟deki Haçlı yerleĢimlerinde yapılan kazılar sırasında da bu tip ĢiĢelere ait 

parçalar ele geçmiĢtir (Resim 11). Örneğin, bugünkü Ġsrail topraklarında yer alan ve Haçlı 

birliklerine uzun bir süre ev sahipliği yapan Akra kentinin kuzeydoğusundaki Montfort kalesi, 

bu buluntu merkezlerinden biridir.
39

 Kalenin iskân tarihiyle iliĢkili olarak, 1226–1271 yılları 

arasına tarihlenen buluntular arasındaki boğumlu ĢiĢeler, uzun ve dar boyunlu, armudi gövdeli, 

vurma ya da halka kaidelidir. Bunlardan bazılarının gövdesinde kalıba üflemeyle yapılmıĢ 

                                                           
35 Antonaras, bir yandan bu ĢiĢelerin Venedik dokümanlarında sözü edilen “fiaschette da pellegrino”  (Hacı ĢiĢesi) 

olabileceğini belirtirken, diğer yandan Ragusa‟da 1482 yılına tarihlenen bir eczacının envanterinde ilaçların 

nakliyesi ve korunmasında benzer ĢiĢelerin kullanıldığından bahseder. Antonaras, (2003), agm, s. 201. 
36 Antonaras, (2003), agm, s. 201. 
37 I. Lazar- H.Willmott, (2006),  age, s. 64. 
38 ġiĢenin bulunduğu mezarda, mezarın kullanımı için bir teminus ante quem oluĢturan, Venedik Dükü Andrea Gritti 

„e ait 1523–1528 yılına ait bir sikke ele geçmiĢtir. Bkz. N.K. Kontogiannis- S.I. Arvaniti, “Placing „Contexts‟ in a 

Context: Minor Objects from Medieval Andros”, Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, (ed. B. 

Böhlendorf-Aslan - A. Ricci), BYZAS 15 Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen instituts Istanbul, 

Istanbul 2012,  s. 257–258, Fig. 11b.  
39 Kalenin inĢasına, 1226 tarihinde bölgeyi satın alan Alman Krallığı tarafından baĢlandığı, bu toprakların ve kalenin, 

dönemin Memlüklü hükümdarı Sultan Baybars tarafından 1271 yılında ele geçirilinceye kadar bu krallığın merkezi 

olarak varlığını sürdürdüğü kabul edilir. D. Whitehouse, “Glass from the Crusader Castle at Montfort”, Annales du 

16e Congrès de l Association Internationale pour l Histoire du Verre, London 2003,  s. 191–193. 

Resim 11: İsrail,  Akra yakınındaki Montfort Kalesi’nde ele 

geçmiş, Haçlı üretimi boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar 

(Whitehouse 2003; s.191-193, Colour plate  43) 
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kaburgalar bulunurken, diğerleri düzdür. Whitehouse, bir grup örneğin boyunları üzerine mavi 

renkli cam ipliği bezeme eklendiğini, ender birkaç buluntuda da birden fazla boğum yer 

aldığını belirtirken, söz konusu buluntuların yerel üretim olup ham maddelerinin bölgeye yakın 

tek bir kaynaktan sağlandığını ifade eder.
40

  

Demir Çağ‟dan itibaren iskân gören Kudüs yakınındaki Cardo yerleĢiminde yapılan 

kazılarda ele geçen çok sayıdaki cam buluntu arasında da boğumlu ĢiĢelere ait parçalar 

tanımlanmıĢtır 
41

(Resim 12). Bunların tamamı yerleĢimdeki Haçlı tabakalarından gelmektedir 

ve 12. yüzyıla tarihlenir. Cardo‟da hatalı üretim atıkları, cüruflar ve cam firitleri yanı sıra, 12.-

15. yüzyıl boyunca faaliyet gösteren bir cam atölyesine ait kalıntılar, buradaki yerel üretimine 

iliĢkin en önemli verilerdir.  YerleĢimde bulunan cam buluntulardan, bu atölyede, Ģeffaf 

renksiz, hafif yeĢil ya da boğumlu ĢiĢelerde olduğu gibi yeĢilimsi renklerde basit camların 

üretildiği tahmin edilmektedir.
42

  

ÇeĢitli tür ve bezemedeki cam buluntuyla birlikte boğumlu ĢiĢelerin ele geçtiği bir diğer 

Haçlı yerleĢimi, Ġsrail‟in Akdeniz sahilinde yer alan Arsur/Arsuf kentidir.
43

 1101 tarihinden 

itibaren Haçlıların egemenliğine girmiĢ bu bölge, 1241 yılında kenti koruyan bir kalenin inĢa 

edilmesiyle, önemli bir Haçlı garnizon merkezi haline dönüĢmüĢ, 1265 yılında Memluk sultanı 

Baybars tarafından kuĢatılıp alınıncaya kadar da bu görevini sürdürmüĢtür. 1265 tarihi buradaki 

buluntular için bir terminus ante quem oluĢturması ve bu dönemim günlük yaĢam gereçleri 

hakkında bilgi vermesi yönüyle oldukça değerlidir.
44

 Arsur/Arsuf buluntuları arasındaki 

boğumlu boyunlu ĢiĢeler, Haçlı egemenliğindeki bölgelerde üretilen örneklere benzer formda 

uzun boyunlu, dıĢa dönük ağız kenarlı ve ağıza yakın bir ya da iki sıra geniĢ ya da dar 

boğumlara sahip örneklerdir 
45

 (Resim 13).  Bu camların kökeni ve üretimi gibi sorular henüz 

                                                           
40 Agm, s. 191–193. Fig. 43–46. 
41 N. Brosh, “Glass Objects from the Cardo and The Nea Church”,  Jewish Quarter Excavations in the Old City of 

Jerusalem, Volume V: The Cardo (Area X) and the Nea Church (Areas D and T), Final Report, Israel Exploration 

Society, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 2012, s.413, Plate 15.1/ 7–12. 
42 Agm, s.404–406, Plate 15.6/ 81–88. 
43 Ruth E. Jackson-Tal – Oren Tal, “Crusader Glass in Context: The Destruction of Arsur (Apollonia-Arsuf, Israel), 

April 1265”, Journal of Glass Studies, The Corning Museum of Glass, Corning,  Vol. 55,  New York 2013, s. 85–

100. 
44 Söz konusu cam buluntular, çok sayıdaki yerel ve ithal seramik, kemik ve bir kaç metal buluntuyla birlikte kale 

burçları arasında çöplük olarak kullanılan bir çukurda ele geçmiĢtir. Buluntuların kırıldığı için iĢlevini yitirmesi 

sonucu olduğu kadar, kuĢatma süresince baĢ gösteren salgın hastalıklar neticesinde, bir kısmının tam ve sağlam 

olmasına rağmen bu çöplüğe kasıtlı olarak atıldığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle araĢtırmacılar, adı geçen 

buluntuların, kalenin Haçlılar tarafından yeniden ele geçirildiği 1260 ile kuĢatmanın yaĢandığı 1265 tarihleri arasına 

kesin olarak tarihlenmesi gerektiğini ifade ederler.  Bkz. Agm, 87–88. 
45Oren Tal - Israel Roll, “Arsur: The Site, Settlement and Crusader Castle, and the Material Manifestation of Their 

Destruction”,  Last Supper at Appollonia: The Final Days of the Crusader Castle in Herzliya, (ed. O.Tal), Eretz 

Resim 12: Kudüs yakınındaki Cardo’da bulunmuş,12. yüzyıla tarihlenen boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar 

(Brosh 2012; s. 413, Plate 15.1/ 7–12) 
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netlik kazanmamıĢ olmakla birlikte, bölgenin, yakın çevredeki cam üretim merkezleri ve 

hammadde kaynaklarına yakınlığı, bunların da yerel bir üretime ait olabileceğini düĢündürür.
46

  

Filistin yakınındaki ġaron vadisinde, Haçlılar tarafından inĢa edilen Red Tower (al-Burj 

al-Ahmar) adlı küçük bir kalede yapılan kazı çalıĢmalarında ele geçen buluntular arasında da 

boğumlu boyunlu bir ĢiĢe tanımlanmıĢtır.
47

 Arsur/Arsuf‟da olduğu gibi yine 1265 yılında 

Memlukler tarafından kuĢatılıp alınarak, mevcut Haçlı egemenliğine son verilen kaledeki 

buluntular, 12. yüzyıl sonu ile 1265 yılı arası gibi iyi tarihlenebilmiĢ tabaklardan gelmeleri 

sebebiyle oldukça önemlidir.
48

 Montfort Kalesi, Cardo, Arsur ve Red Tower buluntuları genel 

bir bakıĢ açısıyla değerlendirildiğinde, 12. yüzyıl sonu ve 13. yüzyılda, Haçlıların yerel 

hammadde kaynaklarını verimli kullanarak, ortak beğeniye ve dönem alıĢkanlıklarına hitap 

eden çağdaĢ üretimler ortaya koyduğu açıkça görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkatle incelendiğinde, Bizans yerleĢimlerinden ele geçen boğumlu boyunlu ĢiĢelerin 

Doğu Akdeniz‟deki Haçlı üretimlerine form ve bezeme bakımından olduğu kadar tarihsel 

açıdan da en yakın örnekler olduğu fark edilir. Batı Anadolu sahilinde inĢa edilmiĢ, günümüzde 

Kadıkalesi
49

 olarak bilinen, 13. yüzyıla ait bir Bizans liman kalesinde ele geçen cam buluntular 

                                                                                                                                                                         
Israel Museum, Tel Aviv-Israel 2011, (english version) s. 42, Fig. 44. ; Jackson-Tal- Tal agm, s. 97, Fig.10/1–2, 

Fig.11/1–2.  
46 Arsur/Arsuf‟a oldukça yakın mesafede olan Akra kentinin kuzeyindeki Somelaria ve Kudüs kenti yakınındaki 

Cardo gibi cam üretim ve buluntu merkezlerinden hareketle, buradan ele geçen camların bazılarının üretim yerlerinin 

söz konusu bu yerleĢimler olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Jackson-Tal- 

Tal,  agm, s.95. 
47 D. Pringle, The Red Tower (al Burj al- Ahmar): Settlement in the Plain of Sharon at the Time of the Crusaders 

and Mamluks, A.D. 1099–1519, British School of Archaeology in Jerusalem,  London 1986, s. 161, Fig. 53/17. Bu 

ĢiĢe söz konusu örneklerden farklı olarak kısa boyunlu ve olasılıkla yuvarlak gövdelidir.  
48 Kalede yapılan çalıĢmalarda, en eskisi Bizans (5.yüzyıl–636) ile Ġslam dönemine (636 -11. Yüzyıl sonu–12.yüzyıl 

baĢı), en yenisi 14. Yüzyıl sonundan günümüze kadar uzanan yedi farklı kültür katmanı ortaya çıkarılmıĢtır. Bkz. 

Age, s. 124–130. Cam buluntular arasındaki boğumlu ĢiĢe, kalenin inĢası (olasılıkla 12. Yüzyıl ilk yarısı) ile 

kuĢatmanın olduğu 1265 tarihleri arasına tarihlenir. Bkz. Age, s. 161, Fig. 53/17. 
49 Tarihi kaynaklar, Kadıkalesi‟nin 13. yüzyılda baĢpiskoposluk merkezi olarak önem kazanan Anaia kentini 

koruyan, bir savunma ve liman kalesi ile aynı zamanda bir gümrük kapısı olduğunu belirtmektedir. 1261 yılında 

Latinlerle yapılan Nymphaion antlaĢmasının sağladığı ticari imtiyazlar, arkeolojik verilerle de doğrulandığı gibi 

kaleyi, Doğu Akdeniz ticaretine hâkim olan Latinler için önemli bir ticaret limanına dönüĢtürmüĢtür. Bu dönüĢüm, 

Kaledeki mevcut yaĢamı ve üretimi etkilemiĢ, Bizanslı ustaların maharetli elleri, Latin patronların talep ve 

beğenisine göre, Doğu ile Batı‟nın zevkini buluĢturan yepyeni üretimler ortaya koymuĢtur. BaĢta seramikler olmak 

üzere, bu üretimin 12.yüzyıldan 14. Yüzyıl baĢlarına kadar kesintisiz sürdüğü düĢünülmektedir. Bu konuyla ilgi 

ayrıntılı bilgi için Bkz. Z. Mercangöz (ed), Bizanslı Ustalar-Latin Patronlar/ Byzantine Craftsmen- Latin Patrons, 

Resim 13: Arsur/Arsuf Kazılarından 12. Yüzyıl sonu–1265 arasına tarihlenen boğumlu boyunlu şişelere ait parçalar 

(Jackson Tal-Tal ; s. 97, Fig.10/1–2, Fig.11/1–2) 



 
 
 
    
                                                                                                                                                                                         Zeynep Oral Çakmakçı 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

125  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 5 

September 
2014 

 

 

arasındaki boğumlu ĢiĢeler, bu bağlamda dikkat çekicidir 
50

 (Resim 14). Ġlk kez bir yayına konu 

edilen, tamamı kırık ve noksan durumdaki bu ĢiĢelerin iki tanesinin restitüsyon çizimleri 

yapılarak olası görünümleri saptanmıĢtır. Bunlardan açık yeĢil renkli ilk örnek, ağız kenarının 3 

cm. altına yapılmıĢ, yaklaĢık 1 cm. geniĢliğinde bir sıra boğum ile dikkat çeker (Resim 14/1a-

b). ġiĢenin günümüze gelemeyen gövdesi, olasılıkla armudi biçimlidir ve bu grup örneklerde 

pek fazla rastlanmayan bir uygulamayla, ayaklı yüksek bir kaideye sahiptir. Arkeolojik 

buluntular arasında bu tip kaideli boğumlu ĢiĢelerin yakın benzerleri tespit edilememiĢtir. 

Bununla birlikte,  günümüze ulaĢan Venedik Murano üretimleri içinde bu tip kaideli cam 

kapların, hatırı sayılır bir ilgi çektiği ve ĢiĢelerin de arasında olduğu farklı kap formlarına 

uygulandığı görülür. Keza, Ġtalya yapılarının duvar ve tavanlarını süsleyen, 13.-15. yüzyıla ait 

fresko ve mozaiklerdeki çoğunlukla yemek ya da ziyafet sahneleri,  bu forma yakın ĢiĢelerin 

kullanımına iliĢkin görsel birer belge niteliğindedir.
51

  

 

                                                                                                                                                                         
Kuşadası Yakınındaki Kadıkalesi Kazıları Işığında Anaia Ticari Üretiminden Yansımalar/ Reflections from the 

Anaian Commercial Production in the Light of the Excavations at Kadikalesi nearby Kusadasi, Ġstanbul 2013. 
50 Kadıkalesi cam buluntularının bir bölümü tarafımdan doktora tezi olarak çalıĢılmıĢtır. Bkz. Z. Oral Çakmakçı, 

Örnekler Işığında Bizans Asia’sında Cam Sanatı, (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bizans Sanatı 

Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ Doktora tezi),  Ġzmir 2008. Ancak bu makalede incelenen cam buluntular, bu tezde 

konu edilmeyip, ilk kez burada yayınlanmaktadır. Söz konusu bu buluntuları yayınlama iznini veren kazı baĢkanı, 

sayın Prof. Dr. Zeynep Mercangöz‟e çok teĢekkür ederim. 
51 Boğumlu boyunlu olmamakla birlikte, Floransa, Santa Croce, Baroncelli ġapeli‟ndeki 14. yüzyıla ait bir fresko da, 

armudi gövdeli ve yüksek kaideli bir ĢiĢe ve sürahi; Floransa, Santa Maria Novella‟da Vaftizci Yahya‟nın doğumunu 

tasvir eden 15. yüzyıla ait bir freskoda da benzer formda iki ĢiĢe betimlenmiĢtir. Her iki örnek için bkz. Whitehouse, 

(2010), age, s. 37–38, Fig. 7–8.  Ayrıca Venedik San Marco Kilisesi Vaftizhanesindeki 14. yüzyıla ait Herodes‟in 

Ģöleni sahnesinde de masa üzerinde ayaklı ve küresel gövdeli ĢiĢeler tasvir edilmiĢtir. 

Resim 14: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Kazılarından (2001-2006),13.yüzyıla tarihlenen boğumlu boyunlu şişelere 

ait restitüsyon çizimleri (Çiz.Z.Çakmakçı) 
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Yüksek kaideli bu ĢiĢe dıĢında, kalede ele geçen açık sarımsı kahve tonlardaki ikinci örnek 

ise basık küresel gövdesi, vurma dipli kaidesi ve tek sıra boğumlu ve uzun boynuyla bu grup 

ĢiĢeler için karakteristik bir görünüm sunar (Resim 14/2a-b). Bu iki ĢiĢe haricinde, benzer 

ĢiĢelere ait ele geçen buluntular, genellikle boğumlu boyunlara ait fragmanlardır (Resim 14/3–

4). Bunlardan birinde boyun üzerindeki boğuma, gövdeye yakın tek sıra ve ĢiĢe ile aynı renkte 

bir cam ipi benzemeye eĢlik eder (Resim 14/3). Arkeolojik veriler ve günümüze gelen örnekler, 

cam ipi bezemeyle dekore edilmiĢ boğumlu boyunlu ĢiĢelerin, Ġslam örnekleri içinde daha 

yaygın; Bizans, Haçlı ve Venedik üretimleri arasında daha ender olduğunu göstermektedir. 

Kadıkalesi kazılarında, cam cürufları, köpükler, üretim artıkları ve hammaddeye iliĢkin cam 

fritleri ele geçmiĢ olmakla birlikte, bir fırın kalıntısı tespit edilememiĢtir. Ancak, söz konusu 

buluntulara dayalı olarak, kalede Bizans sonrası yapılaĢmalarla tahrip edildiği düĢünülen bir 

cam fırınında, yerel bir üretimin yapıldığı tahmin edilir.
52

  

Bizans dönemine ait önemli bir cam buluntu ve üretim merkezi olan, Antalya‟nın Demre 

ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi‟nde yapılan çalıĢmalarda da boğumlu boyunlu ĢiĢeler ele 

geçmiĢtir. Ancak bunlar, yukarıda ayrıntıyla söz edilen ĢiĢelerden farklı olarak, kısa boyunlu ve 

küresel gövdelidir.  Korinth ve Serçe Limanı buluntuları yanı sıra, özellikle Ġslam üretimleri 

arasında çok sayıda benzeri görülen kısa boyunlu boğumlu ĢiĢelerin kilisede bulunan örnekleri, 

yayınlı buluntular ve stratigrafiye dayalı olarak 11.-12. yüzyıla tarihlenmiĢtir.
53

   

Sonuç 

Bizans camcılığının yüzyılların tecrübesiyle geliĢen üretim kalitesi, özellikle dini ve sivil 

yapıların aydınlatılmasında kullanılan ürün çeĢitinde ve saray için yapılan göz kamaĢtırıcı cam 

objelerde kendini belli eder. Bu birikim, Bizans hâkimiyetindeki bölgelerde ve Bizans sonrası 

sürekli kendini yenileyen ve zaman içinde dünya camcılığının önemli merkezlerinden birine 

dönüĢen Venedik cam endüstrisinin geliĢmesine dolaylı yoldan katkı sağlar. Bununla birlikte, 

Bizanslıların günlük yaĢamda sıradan bir sofra ya da mutfak kabı olarak ne tür cam objeleri 

tercih ettiklerine iliĢkin sınırlı bilgiye sahibiz. Arkeolojik buluntular ve konuyla ilgili 

çalıĢmalar, Bizans camcılığının 5.-7.yüzyıla ait günlük yaĢam objeleri üzerine yoğunlaĢır ve 

buluntuların çoğu erken dönemlerden itibaren cam üretim ve dağılımına hâkim Doğu 

Akdeniz‟deki yerleĢimlerin Bizans tabakalarından gelmektedir. Bizans Anadolu‟sunda bu 

döneme iliĢkin az sayıdaki yerleĢimde bulunan bir kısım günlük yaĢam camının da ya Doğu 

kökenli ya da bu etkiyi taĢıyan örnekler olduğu görülür.  

Ortaçağ‟a gelindiğinde ise erken dönemin günlük yaĢam formlarının devamını ya da 

değiĢimini gözlemlememize yardımcı olacak ya da Ortaçağ‟a ait yeni formları belirlememizi 

kolaylaĢtıracak bilginin azlığı dikkat çeker. Bu bir ölçüde arkeolojik buluntunun yeterince 

ayrıntılı değerlendirilememesinden kaynaklanır. Bu düĢünceden hareketle, Ortaçağ Bizans 

yerleĢimlerinden çıkan tabakalı cam buluntular ile çağdaĢ üretimleri bir araya getirerek döneme 

ait formları, üretim metotlarını, dönemin ilgi, talep ve beğenisini saptamak ve elbette ki günlük 

                                                           
52 Kaledeki cam üretimine iliĢkin detaylı bilgi için Bkz. T. Hazinedar CoĢkun,  “Kadıkalesi‟nde Cam Üretimi/ Glass 

Production in Kadikalesi”, Bizanslı Ustalar-Latin Patronlar/ Byzantine Craftsmen- Latin Patrons, Kuşadası 

Yakınındaki Kadıkalesi Kazıları Işığında Anaia Ticari Üretiminden Yansımalar/ Reflections from the Anaian 

Commercial Production in the Light of the Excavations at Kadikalesi nearby Kusadasi, Ġstanbul 2013,  s. 125–134. 
53 Y. Olcay, Antalya’nın Demre (Kale) İlçesi’ndeki Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı 1989–1995 Yılları Cam 

Buluntuları, (Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ 

Doktora Tezi), Ankara 1997, kat. no. 446–447 (11.-12. yüzyıl); Ö. Çömezoğlu, Akdeniz Çevresi Ortaçağ Camcılığı 

Işığında Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi Cam Buluntuları, (Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat 

Tarihi Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi),  Ġstanbul 2007, Kat. 131–136.(11. yüzyıl). 
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yaĢamdaki kullanım amaçlarını sorgulamak bu dönem Bizans camcılığını algılamakta bize yeni 

bir bakıĢ açısı kazandırabilir.   

Bu hedef doğrultusunda, makalede, baĢta Bizans yerleĢimleri olmak üzere Ġslam, Haçlı ve 

Venedik üretimleri arasından seçilmiĢ, boğumlu (bilezik) boyunlu ĢiĢeler konu edilmiĢtir. 

Boğumlu boyunlu ĢiĢeler, Ġslam camcılığı içinde çok yaygındır ve hemen hemen her tip gövde 

formu üzerinde, bu tip boğumlara sahip boyunlar yükselir. Bunların diğerlerinden en önemli 

farkı, gövde üzerinde kalıba üfleme yoluyla yapılmıĢ, kabartma bezemeler içermesidir. Hatta 

bazıları, yazı veya figür içeren emaye teknikli bezemeleri ve yüksek kaideleriyle bambaĢka bir 

üretimin izlerini taĢır. 12.-14. yüzyıl boyunca Ġslam dünyasında bu kadar çok örneği ve çeĢidi 

üretilen bu ĢiĢelerin, Bizans camcılığında bilenen çok çeĢidi yoktur ve örnekler genellikle sade 

ve bezemesizdir. Nitekim en tanıdık olanları Korinth buluntuları içinde seçilen bu grup 

ĢiĢelerin, yerleĢimde ortaya çıkarılan üç temel formu dıĢında, değiĢik örneklerine pek 

rastlanmaz.  Bunların özellikle küresel gövdeli, uzun boyunlu ve ağız kenarına yakın tek sıra 

boğum içeren tipi, kazı buluntularının da gösterdiği gibi Doğu Akdeniz‟den Balkanlar‟a ve 

Ġtalya‟ya kadar geniĢ bir coğrafyada kullanılır. Davidson‟ın aksine Korinth‟teki 13.-14. yüzyıla 

ait Frank iskân tabakalarından geldiği ve olasılıkla Ġtalyan cam ustalarının çalıĢtığı bir atölyede 

üretildiği düĢünülen camlar içindeki boğumlu ĢiĢeler, ince cidarlı ve genellikle açık yeĢil ya da 

yeĢilimsi renk tonlarında yapılmıĢtır. Doğu Akdeniz‟de yapılan kazılar, aynı formun 12.-13. 

yüzyıl Haçlı üretimleri arasında da renk ve üretim metodu olarak birbirine yakın ve yerel 

üretim olduğu düĢünülen örneklerinin varlığını gösterir. Bu formun Yunanistan ve Gnalic 

Batığı örneklerinde olduğu gibi renk ve formlarındaki bazı ufak değiĢimlerle, 16. yüzyıl 

sonlarına kadar kullanıldığı görülür. Kronolojik olarak bakıldığında, bu ĢiĢelerin ilk 

üretimlerinin Ġslam etkisindeki Suriye ve Ġran yerleĢimleri olduğu açıktır. Bu mevcut üretim, 

Doğu Akdeniz‟in önemli liman kentlerini, 12. yüzyıl sonlarından 13. yüzyıl sonlarına kadar 

egemenliği altında tutan Haçlılar tarafından da sürdürülmüĢtür. Bölgeye özgü kaliteli 

hammadde kaynaklarını verimli bir Ģekilde değerlendiren Haçlılar, Ġslam üretimlerine form 

açısından benzer, ancak onlardan çok daha sade ve günlük yaĢamın sıradanlığına uygun bir 

üretimi tercih ederler. Bu formun, Batı dünyasında benimsenip talep görmesinde Latinler ve 

Venediklilerin payı büyüktür. Latinler için önemli bir liman kenti olan, Akra‟nın 

kaybedilmesiyle ülkelerine dönmek zorunda kalan Haçlılar, bu süreç içinde belleklerinde yer 

eden camcılık kültürünü de beraberinde Batı dünyasına taĢırlar. Diğer taraftan, 13. yüzyıldan 

itibaren egemen oldukları deniz ticareti yoluyla, Doğu‟nun malını Batı‟ya götüren Venedikliler 

de böyle bir aktarıma aracılık ederler. Kazı buluntuları ve özellikle batıklar bu ticarete iliĢkin 

önemli kanıtlardır. Boğumlu boyunlu ĢiĢelerin, 14–16. yüzyıla tarihlenen Yunanistan ve 16. 

yüzyıl Gnalic Batığı benzerleri, kaynağı ve üretim yerleri tartıĢmalı olsa da bu formun Ortaçağ 

sonrasında da Batı dünyası tarafından ilgi ve talep gördüğünü göstermektedir.   

Günümüzde olduğu gibi geçmiĢte de insanlar günlük yaĢamda kullandıkları objelerde 

sadelik ve iĢlevsellikten yana bir tasarım ararlar.  Bu bakıĢ açısı, ĢiĢelerin boyunları üzerindeki 

boğumların, salt bir bezeme kaygısıyla değil, rahatlıkla kavranarak elden kayıp düĢmesini 

önlemek gibi daha rasyonel bir amaç için yapıldığını düĢündürür. Öte yandan görsel kanıtlar, 

boğumların,  ĢiĢelerin ağzının bir kumaĢla kapatılıp boğum altından iple bağlanarak, içindeki 

sıvının dıĢ ortamdan yalıtılmasında da etkili olduğunu göstermektedir.  Bu kaplarla ilgili yanıt 

aranan bir diğer soru da, elbette ki içlerine ne tür sıvıların konulduğudur. Yunanistan‟da 

çoğunlukla mezarlardan ele geçen buluntulara dayalı tahminler, bunların, ölüm ritüelinde 

kullanılan, içi kutsal yağ veya sıvı dolu kaplar ya da, yine benzer sıvıların taĢındığı ve Ortodoks 

Hıristiyan inanıĢında çok önemli bir yere sahip, bir tür eulogia iĢlevi gören, hacı ĢiĢeleri 

olabileceği yönündedir. Diğer taraftan bunların, iyileĢtirici özelliği olan merhem ya da ilaçların 
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konduğu, bir çeĢit ecza kabı olabileceği ihtimali de ikonalardaki tasvirler gözetilerek ifade 

edilmektedir.  

Bu ĢiĢelerin Kubad-Abad ve Kadıkalesi gibi biri Ġslam ve diğeri Bizans yerleĢiminden ele 

geçen benzerleri, Anadolu buluntusu nadir örnekler olarak oldukça değerlidir. Diğer taraftan bu 

buluntular, 13. yüzyıla ait çağdaĢ üretimler olarak, farklı inanç ve kültürlerde bile olsa, günlük 

yaĢamda ortak beğenilerin varlığını ve kültürel geçiĢlerin etkisini göstermeleri açısından ayrıca 

önemlidir.  

Sonuç olarak, mevcut arkeolojik veriler ve çağdaĢ üretimlere dayalı olarak, iĢlevi 

hakkındaki henüz kanıtlanmamıĢ farklı varsayımlar biryana, boğumlu boyunlu ĢiĢelerin 

çoğunlukla küresel gövde formuyla, Ortaçağ Bizans günlük yaĢamında, en azından 12.-13. 

yüzyıl boyunca kullanılan, yaygın bir cam kap formu olduğunu düĢünmekteyiz. ġiĢelerin 

Batı‟da ele geçmiĢ ve form açısından genel özelliğini koruyan 14.-16. yüzyıl benzerleri, bu 

formun, 13. yüzyıldan sonra da Bizans dünyasında üretiminin devam etmiĢ olabileceğine iliĢkin 

güçlü bir kanıt olarak değerlendirilmelidir.  
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