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KIRKLARELİ VİZE’DEN GEÇ ANTİK – BİZANS DÖNEMİ MİMARİ 

PLASTİK TAŞ ESERLER 

ÖZET 

Bu çalışmada, Konstantinopolis’in yakın çevresindeki yerleşmeler arasında önemli 

bir yeri olan Vize (Bizye) Antik Kenti’nde 20. yüzyılda gerçekleştirilen çeşitli 

kazılarda ortaya çıkan ve bugün Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne müzelerinde bulunan 

eserler ile kent içinde devşirme ya da serbest olarak tespit edilen ve mimari plastik 

özellikler gösteren Geç Antik ve Bizans Dönemi mimari taş eserler 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı şimdiye kadar çok fazla araştırmaya konu 

olmamış ve az sayıda kazı yapılmış olan Vize’de tespit edilebilen mimari plastik taş 

eserler üzerine, gelecekte yapılacak çalışmalar için kapsamlı ve aydınlatıcı bir 

başvuru kaynağı oluşturmak ve bu vesile ile başta orijinal durumları hakkında az şey 

bilinen liturjik amaçlı kullanılan parçalar olmak üzere, Geç Antik – Bizans Dönemi 

mimari plastik taş eserler hakkında yürütülen araştırmalara katkı sağlamaktır. 

Çalışmanın ilk bölümünde Vize’nin bilinen tarih içinde önemli bir merkez oluşu 

üzerinde durularak kentin tarihi ve coğrafi konumu açıklanmıştır. MÖ 3000’lerde 

Trakların buraya yerleşmesiyle birlikte yerleşim yeri özelliği kazanan Vize MS 44 

yılına kadar bir Trak Kırallığı olagelmiştir. Trakya’nın Roma eyaleti olmasını 

takiben Vize 2. yüzyılda bir Roma Kenti statüsü kazanmıştır. Konstantinopolis’in 

başkent oluşu ile birlikte önemi artan Vize’nin 431 yılından itibaren bir piskoposluk 

merkezi oluşunun ardından savaşlar ve siyasi değişimler nedeniyle çeşitli iniş çıkışlar 

yaşamakla birlikte, Osmanlı Hakimiyeti altına girene kadar özellikle 

Konstantinopolis’in bir ön karakol bölgesi olarak savunma bakımından önemini 

koruduğuna ilişkin kanı ortaya koyulmuştur.  

Tezin ikinci bölümünde, ilk bölümde bahsedilen siyasi değişimlerin kentin tarihsel 

topografyası üzerinde de kendini gösterdiği üzeride durulmuştur. Bu bağlamda Vize, 

Tunç Çağı’ndan Roma Dönemi’ne kadar kullanılan Çömlektepe Höyüğü ve Geç 

Antik – Bizans Dönemi surları ile çevrili olduğu düşünülen akropolis tepesi olarak 

iki bölümde incelemeye alınmıştır. Kentin akropolisini çevreleyen surların bir 

bölümü ve özellikle Çömlektepe Höyüğü’nün eteğinde yer alan Tiyatro yapısı, kentin 

Roma dönemine ait ve bugün de gözlemlenebilen mimari unsurlar olarak 

değerlendirilmiştir. Diğer yandan Akropolis’deki surlarda 9.-10. yüzyıllar arasına ve 

Geç Bizans Dönemi’ne tarihlenebilecek çeşitli yapım aşamalarına ve onarımlara dair 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Kentin Osmanlı Dönemi yapıları üzerinde de 

kısaca durulmuştur. Bu bölümün sonunda tezin bütününü önemli ölçüde etkileyen 

bugün hala ayakta olan Ayasofya başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda bahsi geçen 

kentin Erken Hıristiyanlık Dönemi kiliselerine yer verilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde Mimarlık Tarihi terminolojisi içerisinde 

önemlibiryeri olan mimari plastik taş eserler hakkında bir açıklamayı takiben, alan 

çalışması sırasında bulunan liturjik işlevli taş eserlerin sayıca daha çok oluşuşu 

nedeniyle Bizans Dönemi kiliselerinin iç mekan organizasyonu ve bu organizasyona 

uygun olarak oluşan mekanları vurgulayan plastik özellik taşıyan templon, ambon 
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gibi mimari unsurlar hakkında daha geniş bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. 

Ardından Vize’de bulunan 181 adet mimari plastik özelliği taşıyan taş buluntu 

“Liturjik Mimari Plastik Taş Eserler” ve “Liturjik Olmayan Mimari Plastik Taş 

Eserler” olarak iki grupta değerlendirilmiştir. İlk grupta Vize’den altar, templon, 

ambon ve vaftiz kurnası parçalarına; ikinci grupta ise galeri levhası, lahit levhası, 

sütun başlığı ile plastik özellik gösteren yatay ve düşey taşıyıcı elemanların başlıca 

örneklerine yer verilmiştir. Bütün bu örnekler bulundukları yer, malzeme, teknik, 

boyut, motif, kompozisyon ve üslup gibi kriterlerle ele alınıp, literatürde yer alan 

eserlerle yapılan karşılaştırmalar ile tarihlendirilmeye çalışılmıştır. Templon, ambon, 

lahit ve diğer bezemeli levha parçalarının bir kısmı malzeme, boyut ve bezeme 

özellikleri karşılaştırılarak dijital ortamda yapılan çizimler sayesinde bütünleme ve 

restitüsyon önerileri oluşturulmuştur.  

Son bölüm olan değerlendirmeler ve sonuç bölümünde eldeki parçaların tarih 

aralıkları ile kentin tarihi hakkında elde olan veriler ve kentin tarihsel topografyası 

birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Neticede Vize’de tespit edilebilen mimari 

plastik taş eserlerin Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğu sonucunun 

ortaya çıkması ile kent tarihi ile paralellik gösterdiği görülmüştür. Özellikle kentin 

Erken Hıristiyanlık tarihinde Ayasofya ile birlikte adı geçen 6 kilisenin varlığından 

söz edildiği bilgisiyle eldeki malzemenin en az 6 farklı kiliseden olduğuna dair elde 

edilen yeni bilgi arasındaki tutarlılık ortaya koyulmuştur. Ayrıca farklı işlevlerdeki 

parçalar üzerinde görülen haç motifleri bir araya getirilerek üslup ve malzeme 

bakımından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Tez yazım sürecinde, 

parçaların tarifinde zorluklara neden Bizans Dönemi liturjik işlevli plastik eserlere ait 

parçalar ve üzerlerindeki bezeme biçimlerine ait oturmuş bir terminolojinin olmayışı 

nedeniyle sonuç bölümünde tez içinde kullanılan terimlerin listelenmesi biçimde 

küçük çaplı bir sözlük çalışması ortaya çıkmıştır. 
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LATE ANTIQUE AND BYZANTINE ARCHITECTURAL PLASTIC FROM 

KIRKLARELİ VIZE 

SUMMARY 

In this study, the late antique and Byzantine architectural stone artifacts showing 

plastic properties from Vize (Bizye), an ancient city which was once an important 

settlement within the cities close to Constantinople, have been evaluated. Fragments 

are free standing in various places in the modern city and also spolias on the Late 

Antique city walls and on the buildings from Turkish, Late Antique and Byzantine 

periods, especially on the Hagia Sophia. And some of the artifacts mentioned in the 

study are now presented in the museums of Kırklareli, Tekirdağ and Edirne. 

Therefore, this thesis is mainly based one cumulative field research. First of all Prof. 

Dr. Franz Alto Bauer from Ludwig Maximilian University and Holger Klein from 

Cleveland Museum of Art had run a comprehensive documentation in the summer of 

2003 and 2004 in Hagia Sophia and the architectural plastic fragments and spolias 

inside and around the church were documented and drawn. Secondly the fragments 

around the church and all around the city were drawn in the years 2011 and 2012 

during the Vize survey PhD project of Ayça Beygo. Special thanks needed to be 

cited here to Prof. Dr. Franz Alto Bauer and Ayça Beygo for their support because 

both of these inventories are used for this master thesis. Finally the rest of the Vize-

fragments in the Museums were also documented and a complete catalog, which is 

consists of 181 artifacts, developed. The aim of the research is to create a 

comprehensive and informative reference for future studies about the architectural 

stone artifacts found in Vize, in where very few excavations have been conducted 

and which has not been subject to many researches so far. It is also aimed  to make 

contribution to the research conducted on the architectural sculpture of Late Antique 

- Byzantine time, primarily  for liturgical fragments which little is known about their 

original conditions and forms. 

In the first section, the historical and geographical location of Vize is described by 

emphasizing its importance as a city in history. The ancient city of Vize located in 

Turkish Thrace on the southwestern slopes of Stranza Mountains (Istranca – Yıldız 

Dağları). It is thought to be one of the oldest settlements in pre-Roman period in 

Thrace which has been founded by the Thracians. In 45 AD, Thrace became a 

Roman province and in the 2. century it received the polis status. During the time of 

Trajan and Hadrian, a major construction activity has been run in Vize. When 

Constantinople became a capital city in 324, the strategic importance of Vize has 

increased as a front patrol position and a water supplier of the capital city. It is not 

known when the city was Christianized exactly, but it is indicated that it became the 

center of a bishopric since 431. Although having various ups and downs due to 

political changes and wars; Vize retained its importance as a preliminary station in 

Constantinople, especially in terms of defense, until it came under Ottoman Rule. 
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In the second section of the thesis; it is subjected that the political changes mentioned 

in the first part can be seen on the historical topography of the city as well. In this 

context, Vize is studied in two parts: Firstly Çömlektepe Mound settled in the Bronze 

Age until Roman time and secondly the acropolis hill which is thought to be 

surrounded by the Late Antique Roman - Byzantine walls. The Theatre located on 

the foot of the Çömlektepe Mound and some parts of the walls surrounding the city's 

acropolis are considered to be the architectural structures of the Roman period that 

can be observed today. On the other hand, the assessments of the various 

construction and additions made on the Acropolis walls dating to the Byzantine 

period and between the 9th- 10th centuries are mentioned. The structures of the 

Ottoman period of the city are briefly mentioned as well. At the end of this part, the 

city's early Christian churches which are mentioned in various sources and 

significantly affect the whole thesis, including the Hagia Sophia, are stated. There are 

6 Byzantine churches and Hagia Sophia, belonging to this group, is still standing 

within the fortification walls on the south western slopes of the acropolis of Vize and 

is used as a mosque namely “Gazi Süleyman Paşa Camisi”. 

Hagia Sophia is a 25 m long and 12 m wide structure and can be described as a 

hybrid of basilical plan and cross-domed plan church. The construction is largely of 

crude stone and exterior of the building is rather plain. The church is covered with a 

central dome supported on four free-standing piers. The plan is divided into nave and 

aisles like a basilica on the ground floor and the aisles terminate with three apses. 

The gallery level has a cruciform plan owing to barrel vaults. There are two different 

arguments of scholars about the building date of Hagia Sophia between 7. -9. and 13. 

-14. centuries. Although Hagia Sophia has vital importance about late antique history 

and Christian community of the city, it was heavy handly restored in 2006 and it lost 

many archaeological evidence. During a more previous restoration of building in 

1983 – 1984 the earth around the building was cleaned away. At the east of the 

building, a brick foundation of a large, semicircular apse was uncovered which was 

the eastern end of an early Christian church and that the present building was 

constructed on the site of its predecessor. It is also known that there were some other 

churches in Byzantine period in Vize. For example ruins in the form of apse were 

discovered approximately 100 meters to the south-east of the Hagia Sophia. It seems 

to be a chapel or a small part of an ecclesiastical building. And according to the some 

19. century Greek sources, except from Hagia Sophia there four churches called 

Church of the Mother of God, Hagias Paraskhevis Church, Christ Church, Hagios 

Ioannis Church and Hagios Nicolaos Church. 

The third section of the thesis starts with a definition of the term of architectural 

plastic in general. Because of fact that the liturgical pieces are the majority in the 

catalog, a large information has given about the interior organization of the 

Byzantine churches, symbolic parts of the church and plastic elements which are 

emphasizing these symbolic areas such as altar, templon and ambon. Right after, 181 

pieces in the catalog are evaluated with their function and divided in two main 

groups with the titles of “The Liturgical Plastic Artifacts” and “The Plastic Artifacts 

which are not Liturgical”. All of the architectural plastic pieces are evaluated with 

their finding place, scale, material, technique, style, ornament and composition and 

compared with the well known examples which have taken place in literature to be 

dated. The examples of altar, templon, ambon and baptismal font take part of first 

title. The hypothetical restitutions of two ambons and some parts of a few templons 
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arise out of digital drawings of the pieces.  In the second title there are primary 

examples of ornamental slabs as well as gallery slabs and sarcophagus slabs, column 

capitals, vertical and horizontal bearing elements. 

As the last section, in the assessments and the results section, date range of the Late 

Antique and Byzantine architectural stone artifacts is compared with the information 

about the history and historical topography of the city. Eventually the majority of the 

pieces are dated to the Early Byzantine Period and others are dated to the Roman 

Period and it shows an analogy with the history of the city. According to the 19. 

century travelers’ accounts and local historians 6 different churches take place in 

Vize and consistently with this information liturgical fragments refer to 6 different 

Early Byzantine Churches. For distinguishing of the date of fragments, the most 

efficient sign is crosses.  With this idea, a chart of the crosses from different 

functioning pieces is included, thus it is possible to make comparisons between 

different types of crosses. And it is observed that the majority of the crosses are the 

flaring armed Latin crosses but there are also Greek crosses and as a rarely seen 

example there are 2 of 8 armed Christ monograms. In additionally, during the 

research it was a problem to find the right terminology in Turkish for the liturgical 

pieces, as a result of this problem a short glossary for the liturgical elements and their 

ornament is tried to be created.  
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1.  GİRİŞ 

Bu çalışmanın temeli Kırklareli Vize’den Geç Antik – Bizans Dönemi mimari plastik 

taş eserlerinin alan çalışmasında tespit edilip belgelenmesi ve literatürdeki benzerleri 

ile karşılaştırılıp tanımlanması ve tarihlendirilmesinine dayanır. Amaç Geç Antik - 

Bizans Mimarlığı içinde önemli bir yeri olan mimari plastigin Vize’deki tüm 

örneklerinin tespit edilerek bir katalogta belgelenmesidir. Yöntem, üslup, malzeme 

ve kronolojik değerlendirmeyi içermektedir. Elde edilen sonuclarin Vize’nin tarihsel 

topografyası ile ilgili yapılan çalışmalara katkı saglaması ve özellikle Bizans dönemi 

mimarlık eserleri hakkında yeni yorumlar getirmesi hedeflenmektedir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Kuban ve Münih Ludwig 

Maximillians Üniversitesi’nden Prof. Franz Alto Bauer’in danışmanlığında paralel 

doktora çalışmasını tamamlamış olan Ayça Beygo’nun Vize’nin tarihsel 

topografyasını konu alan doktora tezi için 2011 ve 2012 yaz sezonunda iki alan 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Benim de içinde görev aldığım bu çalışmanın ilk 

sezonunda ileriki bir tarihte yayınlanması planlanan kitapta yer alması için Vize 

Ayasofyası’nda, kent surlarında, Osmanlı Dönemi yapılarında ve antik kentin çeşitli 

yerlerinde serbest olarak bulunan taş eserlerin envanter çalışması yapılmıştır. İkinci 

sezondan itibaren ise bu envanter çalışmasının yüksek lisans tezimin içinde 

değerlendirilmesine karar verilmiştir. İkinci çalışma sezonundan itibaren Vize’de 

bulunan ancak önceki sezonda tespit edilememiş eserler de belgelenerek envanter 

listesine eklenmiş, ardından Edirne ve Kırklareli Müzeleri ziyaret edilerek, müze 

envanter defterlerindeki Vize’den gelen eserler incelenmiştir. Kırklareli 

Müzesi’ndeki Geç Antik dönem örneklerinin büyük bir çoğunluğu 1996 yıllında 

Trakya Üniversitesi’nden Özkan Ertuğrul’’un başkanlığında yapılan Çömlektepe 

Kazısı’ndan getirilen eserlerdir. Bu kazıda, geçmişi MÖ 3 bin yıllarına kadar giden 

Çömlektepe Höyüğü’nde Roma Dönemi’ne tarihlenen bir tiyatro ortaya çıkarılmıştır. 

Ayrıca Edirne Müzesi’nde Vize’den gelen Roma Dönemi’ne ait bir sunak ve bir sur 

onarım kitabesi tespit edilmiştir. Bizans dönemi plastik taş eserlerin büyük bir 

çoğunluğunun ise yine Özkan Ertuğrul başkanlığında Kırklareli Müzesi’nin yapmış 
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olduğu kurtarma kazısında Vize Ayasofya’sından getirildiği görülmüştür. Bu 

eserlerin önemli bir bölümü de, 2003 yılında Franz Alto Bauer ve Holger Klein’nın 

yaptığı Ayasofya yüzey araştırması sırasında çizimleri yapılarak ve fotoğraflanarak 

detaylı bir envanter çalışmasıyla belgelenen eserlerdir. Bu çalışma yapının restore 

edilmesi nedeniyle belirli bir aşamada durmak zorunda kalmıştır.Ancak Profesör 

Bauer tez kapsamında söz konusu çizimlerini kullanmama izin vermekle önemli bir 

destekte bulunmuştur. 2014 yılının Mart ayında bölgede yapılan bir haftalık ek 

çalışmada Vize ve Kırklareli Müzesi tekrar ziyaret edilmiş, ve eksik kalan belgeleme 

işlemi de tamamlanmıştır. Kırklareli Müzesi’nin 1993’de açılmasından önceki 

yıllarda bölgedeki Tekirdağ Müzesi’ne getirilen mimari bloklar, müze müdürü Önder 

Öztürk’ün yardımları ile tespit edilip belgelenmiştir.  

Söz konusu çalışmalar sonucunda toplam 181 adet taş eserin bulunduğu bir katalog 

elde edilmiştir. Bunların 57’si Vize’deki yapıların üzerinde devşirme olarak, 124’ü 

ise Vize’de ya da müzelerde serbest olarak bulunmaktadır. Buluntu yerlerine göre 

ayrıldığında Ayasofya’dan -45 tanesi hala yapı üzerinde devşirme blok olmak üzere- 

102, kent surları üzerinde devşirme olarak 4, Osmanlı yapıları üzerinde devşirme 

olarak bulunan 6, Çömlektepe’de bulunan 7 ve müze arşivlerinde Vize’den geldiği 

yazılı olan ancak tam olarak nerede bulunduğu belirtilmemiş 60 farklı parça vardır. 

Elde edilen envanterin değerlendirilmesi sürecinde ilk aşamada eserlerin işlevleri 

belirlenmiş, işlevleri belirsiz olan 25 eser sadece istatistiki olarak tezde yer almış ve 

geri kalan 156 eser işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. Bunların da 69’u liturjik işlevli 

olabilecek parça, 41’i sütun kaide, gövde ve başlıkları, 31’i friz, arşitrav, kapı -

pencere söve parçaları  olmak üzere yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar,  geri kalan 

14’ü ise su tekneleri, insan ve hayvan figürlü kabartmalar ile yazıtlı levhalardan 

oluşmaktadır. 

Çalışma çerçevesinde belgelenen eserlerin bir yüksek lisans tezinin çerçevesini 

oluşturmak için çok fazla sayıda olmasından dolayı bir seçki yapılmak zorunda 

kalınmıştır. Buna göre buluntuların en en fazla Ayasofya’dan, ve litürjik amaçlı 

kullanılmış taş eserlere ait parçalar olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak 

katalog çalışması değiştirilmeden bırakılmış ancak tezin genelinde liturjik işlevli 

olduğu düşünülen eserlere ağırlık verilmiştir. Liturjik işlevli mimari plastik eserler ait 

parçalar hakkında yapılan değerlendirmelerin özellikle Ayasofya’nın 
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tarihlendirilmesindeki tartışmalı noktaların ortaya çıkması,  ve dolayısıyla Vize kent 

tarihi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Tez çalışmasında bir sonraki aşamayı litratür araştırması oluşturmuştur. Liturjik 

programının özgün durumu hakkında bilgi sahibi olunan ve kesin tarihlendirmelerin 

yapılabildiği Bizans dönemi kiliselerinden örnekler ile karşılaştırmalar yapılarak 

tarihlendirme, dijital ortamda bütünleme çalışmaları ve bir kaç adet ambon, templon 

gibi öğelere ait restitüsyon önerileri yapılmıştır. Liturjik olmayan eserlerin ise 

belgelenip, mümkün olduğunca İstanbul’daki örneklerle karşılaştırılarak 

tarihlendirme çalışmaları yapılmasıyla yetinilmiştir. 

Roma döneminden geç Bizans dönemine kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu 

eserlere dair bu envanter çalışmasının Vize ve çevresinde ileride yapılacak yüzey 

araştırması ve kazılara önemli bir başlangıç noktası oluşturduğu düşünülmektedir. 

Bir diğer yandan ise Bizans Mimarlık Tarihi içinde genel anlamda liturjik işlevli 

plastik taş eserler hakkında açıklanamayan pek çok sorun vardır. Özellikle Erken 

Bizans Dönemi kiliselerde takip edilen liturjinin yüzyıllar içinde çok fazla değişime 

uğraması ve liturjik mimarinin de buna paralel olarak değişmesi sonucunda birçok 

kilisenin özgün durumları daha Bizans Dönemi içinde bozulmuştur. Bizans 

Dönemi’nin sona ermesiyle beraber İslam’ın hüküm sürdüğü Osmanlı Dönemi’nde 

kiliselerin birçoğunun camiye çevrilmesinden sonra iç mekânda yeni dinin 

gerekliliklerine uymayan bu öğeler kaldırılmıştır. Bugün templon, ambon ya da altar 

kısmı özgün bir biçimde günümüze kadar gelmiş Erken Bizans Dönemi kilisesi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Vize’deki örneklerin incelenmesi ve restitüsyon 

önerilerinin yapılmasının Erken Bizans mimarlık tarihi alanında, liturjik taş eserler 

üzerinde yürütülen tartışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır. Diğer yandan  

Bizans Dönemi liturjik işlevli eserlerein Türkçe’deki karşılıklarına dair bir 

terminoloji sorunu mevcuttur, tezde bu sorunun çözümüne odaklanmak üzere, çeşitli 

kaynaklarda kullanılmış tanım ve betimlemelere başvurularak küçük bir sözlük 

çalışması da yapılmıştır. 
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2.  VİZE (BİZYE) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

2.1 Vize’nin Konumu ve Tarihçesi 

Türkiye Trakyası’ndaki önemli antik yerleşimlerden biri olan Vize (antik Bizye) 

Kırklareli il sınırları içerisinde, Istranca-Yıldız dağlarının kuzey batı yamaçlarında 

yer alır (Şekil 2.1). Vize, Antik dönemde Balkan yarımadasındaki en önemli 

yollardan biri olan ve Belgrad’dan başlayıp Edirne üzerinden Marmara Denizi kıyısı 

boyunca ilerleyerek Byzantion’a ulaşan askeri yolun kuzeyinde kalmaktadır (Külzer, 

2008, s.192-195). 

 

Şekil 2.1 : Vize’nin konumu (google.com/maps, 2014). 

Vize’nin Traklar tarafından kurulan, doğu Trakya’daki en eski yerleşim olduğu 

düşünülmektedir (Dirimtekin, 1963, s. 15). İlk yerleşmelerin MÖ 3000 – 2500 yılları 

arasında Traklar’ın buraya yerleşmesi ile başladığı düşünülen Vize ve çevresinde 

Trak kırallarına, soylulara ve toplumun ileri gelenlerine ait çok sayıda tümülüs 

bulunmuştur (Mansel, 1938, s. 6). Mitolojide Kral Treus’un yurdu olan Vize, MÖ 1. 

yüzyıldan 44’e değin Trakların Astai kolunun kurduğu bir krallık merkezi olmuştur 

(Madra, 2008, s. 216). Milattan sonra 45 yılında Trakya’nın bir Roma eyaleti 

olmasının ardından İmparator Traian Dönemi’nde Vize’de büyük imar faaliyetlerinin 

olduğu, 2. yüzyılda ise kentin “polis” statüsü kazandığı bilinmektedir (Velkov, 1978, 
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s. 176). Sayar, kentin bugün görülen surların bir bölümünün 2.-3. yüzyıllarda, kente 

bulunan tiyatronun ise 1. yüzyılda inşa edildiğini ifade eder (2005, s.44). 

Konstantipolis’in 324 yılında başkent oluşu ile birlikte başkentin su kaynağı ve Batı’ 

dan gelecek tehditlere karşı bir ön karakol olarak Vize’nin stratejik önemi artmıştır 

(Bauer, Klein, 2004, s.411). Vize’nin ne zaman hıristiyanlaştığı belli değildir ancak 

431 yılından itibaren bir piskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir (Sayar, 2005, s. 

41). Öztürk’ün belirttiğine göre Bizans İmparatoru Iustinianus Dönemi’nde (527 – 

565) Vize parlak bir dönem geçirmiş, surlar yeniden inşa edilmiştir (1959, s.28). 

Vize, M.S. 925 yılında Bulgar Çarı Simeon tarafından ele geçirilip yağmalanmış ve 

927’de Bizans ordusu tarafından geri alınmıştır. 1205’te Haçlıların eline geçmiş ve 

1254’te tekrar geri alınmıştır. Kent 13.yy.ın ortasından itibaren Bulgarlara karşı 

askeri bir üs olarak kullanılmıştır. Johannes V. Palaiologos (1341 – 1391) ve 

Johannes VI. Kantakuzenos (1347 – 1354) arasındaki anlaşmazlık sırasında Vize 

önemli bir rol oynamış, Kantakuzenos tarafındaki Türkler tarafından yıkılmıştır. 

1453 yılında ise kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir (Bauer, Klein, 2004, 

s.411-412). 

2.2 Vize’nin Tarihsel Topografyası ve Mimarisi 

Vize Antik Kenti, Tunç Çağı’ndan Roma Dönemi’ne kadar kullanılan Çömlektepe 

Höyüğü ve Geç Antik – Bizans Dönemi surları ile çevrili olduğu düşünülen akropolis 

tepesi olarak iki bölümde incelenmektedir. Şekil 2.2’de görülen Vize Alan Çalışması 

kod sistemini gösteren haritada
1
 güney-doğu’da düz çizgi ile vurgulanmış olan 

yükselti Çömketepe Höyüğü, batıdaki surlarla çevrili olan tepe ise Akropolis 

Tepesi’dir. Kırmızı çizgiler mevcut geç antik – Bizans Dönemi surlarını, kesikli 

çizgiler ise surların devam ettiği düşünülen aksı belirtmektedir.  

                                                

 
1 Tezin bu bölümünde Vize Antik Kenti’nin tarihsel topograyası ve özellikle surlar hakkındaki 

bilgileri daha yayınlanmadan kullanmama izin veren Ayça Beygo’ya tekrar teşekkür etmek isterim. 
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Şekil 2.2 : Vize’nin surları ve önemli yapılar (A. Beygo, 2014). 

Çömlektepe’de Vize’nin Roma Dönemi’ndeki önemini açığa çıkaran en önemli yapı 

B3 olarak işaretli olan tiyatro yapısıdır. 1995-98 ve 2003 yıllarında Kırklareli Müzesi 

ve Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar sonucunde tepenin güney 

eteğinde ortaya çıkarılan şekil 2.3’deki bu tiyatro, 1. yüzyıla tarihlenen ve Türkiye 

Trakyası’nda şu ana kadar bilinen tek Roma Dönemi tiyartosudur (Yılmaz, 

Sipahioğlu, 1995, s.26). Bunun dışında tepenin çeşitli yerlerinde yapılan kurtarma 

kazılarında bulunan pek çok Roma Dönemi buluntusu bugün Kırklareli, Tekirdağ ve 

Edirne müzelerinde sergilenmektedir. 
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Şekil 2.3 : Vize Tiyatrosu (C.Ertunç, 2007). 

Günümüzde Kale Mahallesi olan surlarla çevrili tepenin antik kentin akropolisi 

olduğu düşünülmektedir. Bu tepenin zirvesindeki Şekil 2.4’te görülen kalıntıların da 

bir iç kaleye (Citadel) ait olma ihtimali yüksektir. Burada Şekil 2.5’de yer alan ve 

haritada WP5 olarak belirtilen kemerli bir kapı kalıntısı, bu kapının güney batı 

tarafında ise yarısı iyi korunmuş bir şekilde ayakta duran T3 olarak belirtilen bir 

dairesel burç kalıntısı bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğu bölümleri yıkılmış olan 

burca ait olması muhtemel kalıntılar burcun hemen önünde görülmektedir.  

 

Şekil 2.4 : İç kale (S.C.Damato, 2014). 

 



9 

Kenti çevreleyen surlarının kalıntıları bugün iç kalenin kuzey batısında şekil 2.2’deki 

haritada W3 olarak belirtilen noktadan başlayıp, akropolisin batı sınırı boyunca yer 

yer kesintiye uğrayarak W4 olarak belirtilen yere kadar devam etmektedir. Başlangıç 

yerinden bu noktaya kadar surlar boyunca kuzeyde bir U burç (T2), batıdaki teras 

surların (W5 – W6) bulunduğu yerde ise 3 adet beşgen burç görülmektedir. 

Akropolisin güneyinde izini kaybettiren surların akropolis tepesinin kuzey ve doğu 

sınırlarında da devam ettiği ve iç kaleyi de içine alarak kuzeyde tekrar W3 duvarı ile 

birleştiği düşünülmektedir. Surların çevrelediği akropolis tepesinin biraz dışında, 

kuzeyde dairesel burç (T1) vardır. Bu burç muhtemelen hemen alt kotunda bulunan 

WT olarak belirtilmiş, Semavi Eyice’nin su kulesi olduğunu düşündüğü (Eyice, 

1969, s.336-337) yapıyı ve buraya gelen antik su yolunu gözetleme işlevi 

görmektedir. Yuvarlak burcun güneyinde ise sur duvarı üzerinde, duvarın iç 

kısmında kalan, taş ve tuğladan inşa edilmiş, işlevi belirlenemeyen bir yapı kalıntısı 

(WP1) vardır. Bu üç yapı arasındaki ilişki aşağıdaki Şekil 2.5’de görülebilir. 

Arkeolojik verilere dayanarak varolan surların 2. yüzyıl ile 9.-10. yüzyıllar arasına 

tarihlenebilecek altı yapım aşaması tespit edilmiştir. Bunun dışında dairesel burçların 

Geç Bizans Döneminde inşa edildiği düşünülmektedir (Beygo, 2014, s.199-201). 

 

Şekil 2.5 : Su kulesi, yuvarlak burç ve surlar (S.C.Damato, 2014). 

Kentin batısında, surların dışında Osmanlı Dönemi’ne ait yapılar görülür. Bugün 

kullanılmayan ve  kötü durumda olan Ferhat Bey Hamamı (B4) ve onun hemen 

yanında hala kullanımda olan bir çeşme (B4) Şekil 2.6’de görülmektedir. Bu yapı 

gurubunun 100 metre kadar güneybatısında ise bir imarathane (B5) kalıntısı 
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bulunmaktadır. Şekil 2.7’de imarethanenin duvarında devşirme malzeme olarak 

kullanılmış, Bizans Dönemi’ne ait bir templon payesi yer almaktadır. 

 

Şekil 2.6 : Ferhat Bey Çeşmesi ve arkada hamam kalıntıları (vize.bel.tr, 2013). 

 

Şekil 2.7 : İmarethane üzerindeki templon payesi (O.Ekinci, 2011). 

Geç Antik surların çevrelediği akropolisin kuzey doğusunda yer alan yükselti 

üzerinde bugün Süleyman Paşa Cami olarak kullanılan ancak Ayasofya olarak 

bilinen bir Bizans kilisesi bulunmaktadır (Şekil 2.8). Sade bir görünümü olan 

Ayasofya’nın inşasında genellikle kaba taş ve yer yer devşirme taş malzeme 

kullanılmıştır. Yaklaşık 300 metrekare genişliğindeki yapının formu bazilika ve haç 
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biçimli kilise tipolojisinin birleşimidir. Apsis yönü doğuyu gösteren yapıya batı 

tarafındaki nartekse açılan kapıdan girilir. Narteksten naosa geçiş için ortadaki büyük 

olmak üzere üç kapı bulunmaktadır, bugün ortadaki büyük kapı kullanılmakta, kuzey 

ve güneydeki küçük kapılar duvar ile kapatılmış durumdadır. Zemin katta revaklarla 

ayrılan üç nefli bazilikal bir plan şeması görülmektedir (Şekil 2.9). Yapıyı örten 

merkezi kubbe dört adet paye tarafından taşınmaktadır. Payeler ve onların arasında 

bulunan, 5. – 6. yüzyıla ait korint sütun başlıklarını taşıyan birer sütun, planı üç nefe 

ayıran revakları oluşturur (Mango, 1968,  s. 9). Nefler doğuda pastoforion hücrelerini 

oluşturan birer apsis ile nihayetlenmektedir. Apsisler düzgün bir yay biçimde değil, 

Merkezi apsis sekiz, iki patoforiondaki apsisler ise beş kenardan oluşan poligonal 

forma sahiptir.    

 

Şekil 2.8 : Vize Ayasofyası (S.C.Damato, 2014). 

Üst kotta ise yan neflerin ve narteksin üzerinde devam eden galeri katı mevcuttur. 

Yapının üzeri, biri uzun diğeri kısa iki tonozun haç şeklinde iç içe geçmesi ile oluşan 

bir örtü ile örtülüdür. Batı galeriden naosa bakan geniş açıklık Şekil 2.10’de 

görüldüğü gibi impost başlıklar taşıyan iki küçük dikme ile üçe ayrılmıştır. Dört paye 

üzerinde duran merkezi kubbe, pandantiflerlerle taşınan on altıgen bir kasnak 

üzerinde. F.A Bauer ve Holger Klein belirttiklerine göre 16 penceresi olan kubbenin 

kuzeyindeki 8 pencere ve ana apsisdeki 7 pencerenin 2 tanesi Osmanlı Dönemi’nde 

kapatılmıştır. Yapı Türk Dönemi’nde camiye çevrilken onarım görmüş ve değişikliğe 

uğramıştır. Batı galerinin üstü ahşap bir konstrüksiyon ile örtülmüş ve güney-batı 

köşesine bir minare eklenmiştir (Bauer, Klein, 2004, s.415). 
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Şekil 2.9 : Vize Ayasofyası planı (F.A. Bauer ve H. Klein, 2006). 
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Şekil 2.10 : Vize Ayasofyası, batı galeri (AYAA 2006). 

Ayasofya’nın tarihlendirilmesine ilişkin olarak araştırmacıların farklı görüşleri 

mevcuttur. Öncelikle Cyril Mango, 1920’li yıllarda Vize Yunan işgali altındayken 

buradaki antik eserlerden sorumlu olan Georgios Lampousiades’in yapının içinde 

bulduğu eski bir ziyaretçi yazısından yola çıkarak bu yapının Vize’nin Bizans 

Dönemi’ne ait bir katedral yapısı ve 902 yılında ölen bir azize olan Genç Meryem’in 

gömüldüğü kilise olduğunu söyler ve yapının tarihini 9.-10. yüzyıllara kadar geriye 

götürür (Mango, 1968, s. 12). Mango Ayasofya’yı 610-850 yılları arasındaki, 

karanlık çaǧlar olarak da tanımlanan dönemden Selanik’deki Ayasofya, İznik 

Koimesis Kilisesi, Ankara’daki Aziz Clement Kilisesi, Myra’daki Aziz Nikolas 

Kilisesi ve Likya - Dereağzı’ndaki kubbeli bazilikal kiliseleriyle karşılaştırır ve aynı 

grupta incelebileceğini ifade eder (1968, p. 13). Bu yüzyıllar mimari eserler 

bakımından çok fakir olarak temsil edilmişse de Selanik’deki Ayasofya 8. yüzyılda 

inşa edilen ve Bizans mimarlığında göze çarpan bir örnektir. Kaba duvar işçiliği, 

zemin katta görülen üç nefli ve üç apsisli bazilikal plan, dört payanda tarafından 

taşınan merkezi kubbe bakımından Vize’deki Ayasofya ile benzerlikler 

göstermektedir. Aynı zamanda Vize’deki Ayasofya’da olduğu gibi nefleri ayıran 

revaklardaki sütunların üzerinde 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen devşirme sütun 

başlıkları vardır (Mango, 1978, s. 96). 

Cyril Mango’nun aksine Richard Krautheimer Vize’deki Ayasofya’yı erken 

Paleologoslar Dönemi’ne yani 13.-14. yüzyıllara tarihlendirmektedir. Karautheimer’e 

göre Vize’deki Ayasofya’da bulunan giriş katta 2’şer paye ve tek sütundan ibaret 

olan revaklar, galeri katını örten çapraz tonozlar ve bunun da üzerine gelen merkezi 
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kubbe gibi özellikler 12.-13. yüzyılların tipik kilise mimarisi özellikleridir. Bu 

yüzyıllarda inşa edildiği bilinen Arta, Mistra ve Trabzon’daki Ayasofya’da da aynı 

özellikler görülmektedir (Krautheimer, 1986, s. 423). Semavi Eyice de 

Krautheimer’in görüşünü desteklemektedir. Ona göre Vize Ayasofyası, 12.-

15.yüzyıllar ile ifade edilebilecek Bizans sanatının son yüzyıllarında görülen, zemin 

katı bazilika biçiminde olmasına karşılık üst yapısı haç biçiminde olan  karma tipli 

bir yapıdır (Eyice, 1990, s.16-17).  

Vize Ayasofyası’nın bulunduğu yerde daha eski bir kilisenin var olduğu 

düşünülmektedir (Eyice, 1990, s. 15). Bu görüşü doğrulayacak şekilde 1983-1984 

yıllarında yapılan bir restorasyon sırasında yapının çevresindeki toprak 

temizlendiğinde yapının doğusunda tuğladan örülmüş, yarım daire şeklinde bir apsis 

kalıntısı ortaya çıkmıştır. Yıldız Ötüken ve  Robert Ousterhout bu apsisin, mevcut 

yapının öncülü olan erken Hıristiyanlık Dönemi’ne ait yapının kalıntısı olduğunu 

ifade etmektedirler (1989, s. 138). Şekil 2.11’deki planda koyu renkle vurgulanmış 

olan izler, aynı yerde bulunan muhtemel bir bazilikanın varlığına işaret etmektedir. 

2006 yapılan yeni bir restorasyonda bu apsis daha da görünür hale gelmiş, ancak 

daha sonra üzeri sıvanmıştır. 1989’da çeilmiş olan bir fotoğrafta tuğla örgüsünü de 

görmek mümkündür (Şekil 2.12). 

 

Şekil 2.11 : Ayasofya’nın öncülü bazilikanın izleri (Bauer, F.A. ve Klein, H., 2006). 
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Şekil 2.12 : Ayasofya’nın öncülü apsis kalıntısı (Ötüken, Y. ve Ousterhout R., 1989). 

Vize’de Ayasofya dışında ayakta kalan kilise yapısı yoktur ancak bazı kiliselerin 

izleri görülmektedir. Örneğin Ayasofya’nın yaklaşık 100 metre güney-doğusunda 

dinsel bir yapıya ait gibi görünen synthrononlu bir apsis kalıntısı ve ona bitişik ikinci 

bir apsisin başlangıcı göze çarpmaktadır (Şekil 2.13). Özkan Ertuğrul bu yapıyı 

Ayasofya ile bağlantılı bir şapel olarak değerlendirmiş ve bu tepenin altında bulunan 

korint sütun başlıklarından bahsetmiştir (1995, s.26). 

 

Şekil 2.13 : Ayasofya’nın güneydoğusundaki apsis kalıntısı (VAAA, Ş. Önlü, 2012). 

Ayasofya’nın güneyinde Hasan Bey Camisi (B2) bulunmaktadır. Kare planlı, üzeri 

iki kademeden oluşturan çift kasnaklı kubbeyle örtülü, taş, tuğla ve yer yer devşirme 

malzeme kullanılmış olan  bir Osmanlı Dönemi yapısıdır (Şekil 2.14). Yapının 14. 

yüzyıla kadar havra olarak kullanılıp sonradan camiye çevrildiğinden söz edilir (Url-

3). Caminin ön cephesinde, kapı girişinin hemen sağ alt köşesinde, üzerinde lesbos 

yaprak dizisi bulunan bir arşitrav parçasının devşirme olarak kullanıldığı görülür 

(Şekil 2.15). 
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Şekil 2.14 : Hasan Bey Camisi (S.C. Damato, 2014). 

 

Şekil 2.15 : Hasan Bey Camisi’ndeki devşirme parça (S.C. Damato, 2014). 
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Hasan Bey Camisi’nin batısında, caminin bahçe duvarlarının bittiği yerde, U15 

olarak işaretlenen tuğla yapı kalıntıları görülmektedir. Semavi Eyice, Hasan Bey 

Camisi’nin büyük bir kilise olabilecek Bizans yapı kalıntıları üzerinde bulunduğunu, 

bugün Şekil 2.16’deki gibi görülen trikonk olarak nitelendirilebilecek tuğla yapının 

da bu kiliseyle bağlantılı olabilecek bir vaftizhane ya da martyrion olabileceğini ifade 

etmiştir (1969, s.337). Bu kalıntıların hemen kuzey batısında da yine yoğun olarak 

tuğlanın kullanıldığı, bir hamam yapı kalıntısı (U16) yer almaktadır. 

 

Şekil 2.16 : Trikonk kalıntısı (A. Beygo, 2011). 

Bugün Vize’de görülübilen kalıntıların dışında 19. yüzyıl kaynaklarında bahsi geçen 

başka kilise yapıları da vardır. Ayça Beygo yayınlanmamış doktora tezinde Vize’nin 

mimari topografyası ve tarihi yapıları hakkında ilk modern tarih çalışmalarının 

bölgeye gelen Yunanlı gezgin, bürokrat ve yerli Rumlar tarafından yapıldığını 

belirtmektedir (2014, s. 4 - 11). Ancak bu kaynaklarda bahsi geçen kiliselerin 

bulunduğu yer ya da tarihçeleri hakkında elle tutulur bir bilgi sağlamak mümkün 

değildir. Yine de Vize’de sayısı 5’i bulan kiliselerden söz edilmesi, tezin konusu olan 

mimari plastik eserlerin kaç farklı kaynaktan geldiğinin anlaşılması bakımından 

önemlidir. Vize Ayasofyası’nın varlığından ilk kez amatör yazar Melissinos 

Christodoulou  behsetmektedir
2
. Yapıların mimarisi ya da yeri hakkında bilgi 

vermemekle birlikte, Meryem Kilisesi, Aziz Paraskhevis Kilisesi, Çömlekçitepe 

                                                

 
2 Bu kaynağın orijinali görülmemiş olup Ayça Beygo’nun yayınlanmamış doktora tezi “The historical 

topography of a provincial Byzantine city in Thrace: Vize (Bizye)” için yaptığı çevirilerden 

faydalanılmıştır.  
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Kilisesi ve akropolis içinde yer alan bir kilise olmak üzere Ayasofya ile birlikte 5 

adet kilisenin varlığına işaret etmektedir (Christodoulou, 1881, s. 35-42).  

Bir öğretmen olan Savvas Ioannidis de 1895 yılında yazdığı ancak 1954 yılında 

yayınlanan yazılarında Vize’deki kiliselerden bahsetmektedir
3
. Ioannidis’in 

belittiğine göre Vize akropolisi içinde Ayasofya’nın batısında İsa Kilisesi, bugün 

nerede olduğu bilinmeyen Agora Kapısı yakınında Aziz Nikolas Kilisesi, yine bugün 

nerede olduğu bilinmeyen kentin doğu surlarına yakın bir kilise kalıntısı ve nerede 

olduğu belirtilmeyen Aziz Ioannis Kilisesi olmak üzere 4 kilise ve 1 kilise kalıntısı 

bulunmaktaydı (Ioannidis, 1954, s. 14). Ioannidis’in bahsettiği Aziz Nikolas 

Kilisesi’nden 1920’li yıllarda Vize Yunan işgali altındayken buradaki antik 

eserlerden sorumlu olan kişi Georgios Lampousiades de söz etmekte ve bu kilisenin 

yanında bir sarnıcın bulunduğunu belirtmektedir (1938, s.57)
4
. Bugün Vize’de bir 

sarnıca rastlanmamaktadır ancak Semavi Eyice bir sarnıçtan bahsetmiş ve üzerinde 

tamamen tuğladan yapılmış küçük bir harabenin bulunduğunu belitmiştir (1969, s. 

338). Machiel Kiel arşivindeki bir fotoğrafta, arkada Hasan Bey Camisi, onun 

önünde küçük bir tuğla yapı kalıntısı ve onun altında da bahsi geçen sarnıç 

görülmektedir.
5
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
3 Bakınız dipnot 2. 
4 Bakınız dipnot 2. 
5 Fotoğraf için bakınız: A.Beygo tez, s. 100, Şekiller 3.111-3.112. 
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3.  GEÇ ANTİK - BİZANS DÖNEMİ MİMARİ PLASTİK VE VİZE’DEKİ 

BAŞLICA ÖRNEKLER
6
 

Günümüzde yoğun olarak kullanılan plastik sanatlar terminolojisinden farklı olarak 

arkeoloji, mimarlık ve sanat tarihinde klasik öncesi dönemlerden başlayarak Roma, 

Bizans, Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinden beri süregelmiş olan yontu sanatı, 

özellikle Almanca kaynaklarda “plastik” terimiyle belirtilmektedir.  Anıtsal plastik 

olarak değerlendirilen heykel, büst ve kabartmaların yanısıra, bu araştırmanın konusu 

olan, mimari eserleri yapısal, işlevsel ve estetik açıdan tamamlayan sütun başlığı, 

arşitrav gibi taşıyıcı elemanlar ya da korkuluk levhaları, templon ve ya ambon gibi 

öğeler plastik sanatı kapsamında incelenir ve mimari plastik terimi ile anılır. 

Konstantinopolis yakınında Propontis’teki (Marmara Denizi) Prokonnesos Adası 

(Marmara Adası) bu çeşit malzemenin üretiminin gerçekleştiği yerdir. Seri olarak 

üretilen malzeme, Konstantinopolis dışında Ege ve Akdeniz’in birçok bölgesine de 

ihraç edilmekteydi (Asgari, 1995, s. 261 - 265). Marmara Adası mermeri orta grenli, 

açık gri renklidir ve düzensiz, bazen de paralel koyu damarlara tanınabilir (Angı, 

2010, s. 33).  

Vize’de bulunan mimari plastik eserlerin çok büyük bir bölümünü kilise liturjisine ait 

eserler oluşturmaktadır. Bu nedenle Bizans Dönemi liturjik taş eserler hakkında geniş 

bir açıklamaya yer verme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu bölümde Bizans 

Dönemi kiliselerindeki iç mekan organizasyonu ve liturjik taş eserler hakkında 

görece kapsamlı bir bilgilendirmenin ardından Vize’deki örnekler ele alınırken, 

liturjik olmayan eserlere ilişkin  kısa bir bilgilendirme ile yetinilmiştir. 

                                                

 
6  Tez kapsamında tarihin dönemlerinden söz edilirken Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi’nin kullandığı 

tarih aralıkları referans alınmıştır. Buna göre Geç Antik ve Erken Hıristiyanlık Dönemi: 2.-4.yüzyıllar, 

Erken Bizans Dönemi : 4. – 6. yüzyıllar, Orta Bizans Dönemi: 7. – 12. yüzyıllar,  Geç Bizans Dönemi: 

13. – 15.yüzyıllar olarak tariflenmiştir (Ötüken, 2008. S. 252). 
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3.1 Liturjik Mimari Plastik Taş Eserler
7
 

Bizans dönemi kiliselerinde iç mekan organizasyonunu oluşturan sembolik ya da 

nesnel olarak tanımlanmış alanlar vardır.  “Naos” bir bazilikada orta ve yan neflerden 

meydana gelen cemaatin toplandığı mekandır. “Bema” ise (Yunanca bema: 

basamak), sadece rahiplerin ve diakonların girebildiği, naostan parapetler aracılığı ile 

ayrılmış olan altar odasıdır. “Apsis” altar odasının doğusunda, içten yarım daire 

planlı, üzeri yarım kubbe ile örtülü bölümdür. Apsisin kuzey ve güneyinde, yan 

neflerin devamında “pastoforion” olarak adlandırılan  küçük yan odalar bulunur. 

Bunlardan, ekmek ve şarabın hazırlandığı kuzey yan oda “prothesis”, liturjik eşya ve 

giysilerin korunduğu güney yan oda ise “diakonikon” adını alır. Erken Hıristiyanlık 

Dönemi’den itibaren Ortaçağ’ da dahil olmak üzere bu düzen korunur (Koch, 2007, 

s. 70). 

Bizans Dönemi kiliselerinde yer alan bu sembolik mekanlar bir takım mimari plastik 

unsurlar ile vurgulanmıştır. Kilisenin en kutsal kısmı olan apsisden başlayarak içten 

dışa doğru sıralandığında öncelikle apsis yuvarlağı içinde ruhban sınıfı için 

oluşturulan oturma sıraları olan “synthronon” ve onun ortasında da piskoposun 

oturabileceği “kathedra” denilen tahtvari bir koltuk yer alır. Apsis yuvarlağının 

merkezinde genellikle masa şeklinde bir “altar” bulunur ve altarların kimisinin 

üzerini örten baldaken benzeri “kiborion” görülür. Altar odasını naosdan ayırmak 

için kullanılan parepet “templon”, buradan orta nefe doğru uzanan parepetlerle 

vurgulanan yol ise “solea” olarak isimlendirilir. Yeri değişken olmakla birlikte 

soleanın bittiği yerde Kutsal Kitap’tan okumaların yapıldığı “ambon” olarak 

adlandırılan bir kürsü bulunur. Rahipler sınıfı bu liturjik mimari elemanlarca 

oluşturulan organizasyon içerisinde dini ritüeli gerçekleştirken cemaat naos 

bölümünde seyirci konumundadır. Tipik bir 6. yüzyıl bazilikası olarak örnek 

verilebilecek Philippi’deki Bazilika B’nin Şekil 3.1’deki plan şemasında bütün bu 

öğeler görülebilir. 

                                                

 
7 Bu bölümde kullanılan terimler için tezin EKLER bölümündeki “EK B: Bizans Mimarlığında 

Liturjik İşlevli Plastik Taş Eserlerde Kullanılan Terimler Sözlüğüurjik İşlevli Plastik Taş Eserlerde 

Kullanılan Terimler Sözlüğü” başlığına bakınız. 
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Şekil 3.1 : Bazilika B, 6. yüzyıl, Philippi, Yunanistan (Krautheimer, 1986, s. 444). 

Vize’deki taş blokların liturjik olup olmadığına karar verilirken temel olarak form, 

bezeme ve boyutlar önemli rol oynamıştır. Örneğin levha formundaki bloklar 

templon levhası olma olasılığı taşırlar, ancak boyutları insan ölçeğinde 

değerlendirilirdiğinde çok yüksek ya da çok geniş bir levhanın templon parapeti olup 

olmadığı konusunda şüpheye düşülür. Ancak üzerinde haç motifi taşıyan parçaların 

kiliseyle ve dolayısıyla da kilise liurjisiyle ilgili olma olasılığı göz önünde 

bulundurulan bir durumdur. Templon başlıklarının belirlenmesinde ise üslup 

özelliklerinden çok boyutlar öne çıkmaktadır, çünkü templon başlıkları yapı 

strüktüründe kullanılan başlıklardan küçüktür. Ambonlara baktığımızda ise ambon 

kürsüsünün yuvarlak formu çok belirleyicidir ya da form bakımından basitçe bir 

masaya ait olduğu tespit edilen eserlerin altar olması üzerinde durulmuştur. Bu 

bölümde kilise iç mekanında apsisden başlamak üzere içten dışa doğru sıralanarak, 

Vize’de de örneği bulunan liturjik işlevli öğelere dair bir bilgilendirmenin ardından 

her alt başlıkta buradaki örnek eserler biçim, büyüklük ve malzeme bakımından ele 

alınıp belli ölçüde tarihlendirme yapılacak ve restitüsyon denemeleri ortaya 

koyulacaktır. 
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3.1.1 Altar  

Kiliselerde altar, komünyon ayini için şarap ve ekmeğin sunulduğu, templon 

parepetinin arkasında ve ana apsisin ortasında bulunan kutsal masadır (Bouras ve 

Taft, 1991, s. 71). Erken Hıristiyanlık –Bizans Dönemi kiliselerindeki en önemli 

bölüm olan bemadaki masa olarak algılayabileceğimiz altarın Hıristiyanlık öncesi 

inançlarda yer alan sunu masalarından evrildiği kabul edilir (Aydın, 2010, s. 349). 

Altarlar genellikle bir altar örtüsü (endyte) ile örtülüdür (Doğan, 2005, s. 35). 

Hıristiyanlığın yasak olduğu yıllarda evlerde yapılan dini törenlerde, ilk altar 

örneklerinin ahşaptan yapıldığı ve yerlerinin değişken olduğu görülür. Ancak ekmek 

ve şarap ayininin de içinde yer aldığı liturjik törenin zenginleştirilmesi ve büyük 

kiliselerin inşa edilmesiyle birlikte altar, bema alanındaki sabit yerini alır (Braun, 

1924, s. 383). 

Altarlar, masa altar, kutu altar ve lahit şeklinde altar olarak 3 temel gruba ayrılabilir. 

Birinci türde altar tablası ortasında bir adet geniş ayakla taşınabilirken kimileri 

büyüklüklerine göre 4, 6 hatta 8 ayak üzerinde bulunabilir. (Bouras ve Taft, 1991, s. 

71). Altar tabanının üzerinde ayakların oturduğu oyuklar, bazen de ortasında 

röliklerin yerleştirilmesi için dörtgen büyük bir boşluk görülür (Koch, 2007, s. 75). 

İkinci tipte ise altar tuğla ya da taştan blok halinde imal edilip, ön kısımda bir rölik 

nişine yer verilir (Aydın, 2010, s. 351-52). Üçüncü tür ise martiriyonlarda görülen, 

aziz ya da azizeye ait rölikerin de içinde bulunduğu bir lahit şeklini almıştır (Bouras 

ve Taft, 1991, s. 71). Aşağıdaki şekil 2.3’de a lahit şeklinde altar, b tek ayaklı masa 

şeklinde altar, c kiboriumuyla birlikte 4 ayaklı masa şeklinde altar ve d kutu şeklinde 

tuğla ya da taştan inşa edilmiş altar formlarında üç tipin de örneklerini 

oluşturmaktadırlar. 
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Şekil 3.2 : Altar tipleri (Orlandos, 1952, s. 444). 

Masa şeklindeki altarlarda, ayaklar ve tabla kısmı ayrı yapılmış ise taşıyıcı ayaklar, 

bema zemini üzerine veya kısmen zemine gömülmüş altar tabanı adı verilen bloklar 

üzerindeki oyuklara oturur (Arslan, 2014, s. 41). Vize’de altar parçası olarak, altar 

tabanı olduğu düşünülen 2 adet taş blok tespit edilebilmiştir. Bunlardan Şekil 3.3’de 

yer alan A-1 katalog numaralı parçanın üzerinde 3 adet oyuk bulunmaktadır, buna 
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göre 6 ya da 8 ayaklı bir masa şeklinde,  büyük bir altara ait olduğu söylenebilir. A-2 

numaralı parça ise diğerine göre küçükçe muhtemelen 4 ayaklı bir altara ait bir 

tabandır.  

 

 

Şekil 3.3 : Vize’den altar tabanları (AYAÇK, M. Çavdar, 2014). 

3.1.2 Templon 

Bizans Dönemi kiliselerinde, dini törenlerin yapıldığı ve sadece ruhban sınıfının 

girebildiği, kutsal alan olarak kabul edilen bema ile halkın ibadet mekanı olan naosu 

birbirinden ayıran bir parapet yer alır. Levhalardan oluşan bu parapete Doğu Roma – 

Bizans kiliselerinde “templon” adı verilir. Batı kiliselerinde ise bu bölüm “cancelli” 

olarak adlandırılmıştır. Bema önündeki ikonaların bir araya getirilmesiyle oluşan ve 

neredeyse bir duvar gibi bu bölümü kapatan bölücü eleman da bugün Yunanlılar 

tarafından templon olarak adlandırılırken, templonu oluşturan her bir levha 

ikonastasis adını alır (Aydın, 2000, s. 216). Templonlar iki tiptedir, ilki stylobat 

üzerinde paye, onun üzerinde sütun ya da paye ve sütunun monolit olarak işlendiği 

sütunlar üzerinde sütun başlığı ve arşitravın bulunduğu, payelerin arasına levhaların 

yerleştirildiği yüksek tipteki templondur, ikincisi ise levhaların topuzlu payelerin 

arasına yerleştirildiği alçak tiptir (Peschlow,1991, s. 1449; Aydın, 2000, 217). 

Yüksek tipteki templonlar sütunlu templon olarak da anılmaktadır (Doğan, 2005, s. 

33). Templon parapetini oluşturan levhalar genellikle mermer ya da taş malzemeden 
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üretilir, dikdörtgen formdadır ve çok çeşitli bezemelere sahiptir. Templonların en 

görkemli örneklerinde renkli mermer kullanılır (Bouras, 1991, s. 2023). Bizans 

Dönemi bezemeli levhalarının süslemesinde ajur, oyma ve kabarta teknikleri sık 

kullanılan tekniklerdir (Aydın, 2000, s. 73).  

Levhaları birbirine bağlayan ve ayakta tutan Şekil 3.4’de görüldüğü gibi zengin 

çeşitlemeleri bulunan payeler vardır. Erken Bizans Dönemi payeleri eş merkezi 

çerçeve şeritler ile bezeli iken orta Bizans Dönemi templon payeleri birbirine 

düğümlenmiş dörtgenler ve çemberler dizileriyle daha zengin bezelidir. Palmet 

yaprakları ile süslü mimari kemer dizisi, üç kollu örgü motifli ya da üzerinde kuş 

figürleri bulunan örnekler vardır (Vanderheyde, 2007, s. 78). Bu payeler ile birlikte 

levhaları zemine yerleştirmek için üzerinde yuvalar bulunan basamaklı bir kaide 

olarak stylobat kullanılır. Templon parapetinin ortasında bulunan Şekil 3.5’de bir 

örneğini görülen zengin süslemeli metal ya da ahşaptan yapılan girişe “krali kapı” 

adı verilir (Koch, 2007, s. 72). 

 

Şekil 3.4 : Templon payeleri (Orlandos, 1952, s. 518). 

 

Şekil 3.5 : Templon kapısı (Orlandos, 1952, s. 513). 
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4.-6. yüzyıllar olarak tanımlanabilecek olan erken Bizans Döneminden itibaren 

kiliselerin bema bölümünün bir bölücü ile ayrıldığı bilinmektedir. İlk templon 

örnekleri Şekil 3.6’deki 4. yüzyıla ait Lokridos Daphnousion Bazilikası templonunda 

olduğu  gibi, payeler arasına yerleştirilmiş alçak levhalardan oluşan, merkezi bir 

girişi bulunan alçak tipte açık görünümlü templon tipi olarak sınıflandırılabilir. Bu 

biçimdeki, sütun ve arşitrav olmaksızın, kutsal mekanın açık formda, templon 

levhaları ve payeleriyle naostan ayrıldığı örneklerin, Konstantinopolis’in erken 

kiliselerinden itibaren Iustinianus Dönemi’ne kadar kullanıldığı arkeolojik verilerle 

kanıtlanmıştır (Parman, 1998, s. 96).  İkinci aşamada Şekil 3.7‘deki Olympos 

Bazilikası’nda olduğu gibi parapetin merkezi girişinin üzerinde, onu vurgulamak 

üzere bir kemer bulunur. Erken Bizans Dönemi levhalarındaki bezeme öğelerini 

genellikle daire, kare, eşkenar dörtgen gibi geometrik motifler, bitkisel ve çok az 

sayıda hayvan motifleri, serbest ya da daire içerisinde sade Latin ve Yunan haçları ve 

monogramlar oluşturur (Aydın, 2000, s. 73). 

 

Şekil 3.6 : Alçak tipte templon restitüsyonu, 4. yüzyıl (Orlandos, 1952, s. 526). 

 

Şekil 3.7 : Alçak tipte templon restitüsyonu (Orlandos, 1952, s.526). 
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Monolit sütunlar ya da payeler üzerinde yükselen küçük sütunların arasında parapet 

levhalarının yer aldığı ve üzerlerindeki arşitravları taşıdığı Şekil 3.8’de bir örneği 

bulunan templonlar 5. yüzyılın sonlarından itibaren görülmeye başlar (Chatzidakis, 

1978, s. 328). Yüksek tip olarak adlandırılan bu templonların arşitrav ile parapet 

arasında oluşacak açıklıklığın perdelerle kapatılması için oluşturulduğu düşünülür. 

(Ötüken, 1997, s. 838). Bu şekildeki templonlardaki arşitravların dini konulu 

tasvirlerle bezendiği örnekler vardır. Örneğin Bizanslı yazar Paulos Silentiarios’un 

ifade ettiğine göre Konstantinopolis’deki Ayasofya’nın templon arşitravı gümüş 

kaplı olup Meryem’in İsa’yı kucağında tuttuğu, eski ahit peygamberleri ve azizlerin 

tasvirlerin olduğu madalyonlar ile süslüdür (Fayant ve Chuvin, 1997, s. 106 – 107). 

 

Şekil 3.8 : Thassos Bazilikası, yüksek tipte templon restitüsyonu  

    (Orlandos, 1952, s. 528). 

Ancak alçak tip templonlardan yüksek tip templon kuruluşlarına geçiş sistemli bir 

şekilde olmamıştır.İmparatorluğun tüm bölgelerine bakıldığında, aynı bölgede ve 

aynı yerleşimde yüksek ve alçak templon tiplerinin her ikisinin de farklı kiliselerde 

kullanıldığı da görülür. Örneğin İstanbul’da 5. yüyılda Khalkoprateion Kilisesi’nin 

templonu alçak tipteyken, Studios Manastırı Kilisesi’nin templonu yüksek tipte 

templonlar grubuna dahil edilmektedir (Mathews, 1971, s.110). Diğer yandan 9. 

yüzyılın sonunda resmedildiği bilinen bir vaaz kitabı olan Gregorios Naziannos’un 

Paris, Gr. 510 minyatürlü el yazmasında, yarı açık forma sahip bir templon temsili 

yer almaktadır (Orlandos, 1952, s. 525; Şekil 3.9). 
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Şekil 3.9 : 9. Yüzyıla ait alçak tipli bir templon temsili (Orlandos, 1952, s. 525). 

7. – 11. yüzyıllar olarak tarif edilebilecek Orta Bizans Dönemi templon levhalarında, 

Erken Bizans Döneminde olduğu gibi haç motivleri baskındır ancak bu haçlar biçim 

olarak geniş bir çeşitlilik gösterir. Latin ve Yunan haçlarının yanında örgülü haçlar, 

Malta haçı ya da çift çizgili haçların bitkisel ya da hayvan figürleri ile zenginleştiği 

bezemeler görülür (Vanderheyde, 2007, s. 78). Bu dönemde templon bezemelerini 

zenginleştirmek için mine, fildişi, gümüş ya da bronz gibi farklı malzemeler de 

kullanılmıştır (Ötüken, 1007, s. 838). Ancak bu arada İkonaklazma Dönemi’nde 

(726-843) figürlü kompopozisyonların yasaklanması sonucu bezemeli motiflerin 

yaygınlaştığı düşünülebilir, ikonaklasma sonrasında ise Erken Bizans Dönemi’nin 

motif ve figürlerinin tekrar gündeme geldiği ancak çok daha alçak kabartma 

tekniğinin kullanıldığı araştırmacılarca belirtilmektedir (Parman, 1998, s. 161).  

İkonaklazma Dönemi’nin ardından kiliseler hızlı bir değişime uğramış, dini tasfirler 

templon üzerinde daha sık yer almaya başlamıştır. 10. yüzyıldan itibaren templon 

parapetinin sütunları arasındaki boşluğun ikona çerçevesi şeklinde düzenlendiği 

görülür (Vanderheyde, 2007, s. 78). 11. yüzyılda arşitravdaki figür tasvirlerinin 

sayısı da azalıp, yerini ikonalara bırakmaya başlar (Ötüken, 1997, s.838). İkonaların 

templon üzerine yerleştirildiği ilk çerçevelerin korunmuş bir örneği 11. yüzyıl Aziz 

Pantaleon Kilisesi’nde görülmektedir (Şekil 3.10). Diğer bir örnek de Kalenderhane 

Camisi’nin Komnenoslar Dönemi’nde (1081-1185) yapılan restorasyon sırasında 



29 

inşa edildiği düşünülen ikona çerçevesidir (Peschlow, 1997, s.120). 14 – 15. 

yüzyıllarda templon hala mermerden inşa edilmektedir ve ancak 16. yüzyıldan 

itibaren artarak ahşap bölücü parapetlerin yapımına başlanmış ve 17. yüzyıldan 

itibaren de sistematik olarak anıtsal büyüklükteki ahşap ikonastasislerin üretimine 

geçilmiştir (Sodini, 2000, s.20). 

 

Şekil 3.10 : Solda Pantaleon Kilisesi ikona çerçevesi, Nerezi, Makedonya, sağda 

            Kalenderhane Camisi kuzey ikona çerçevesi, İstanbul 

            (Grabar, 1976; Sodini, 2000). 

Bizans Dönemi’ne tarihlendirilebilecek bezemeli levhalar templon dışında örneğin 

solea, ambon, kathedra ve altar gibi liturjik öğelerin unsurları olarak da 

kullanılmışlardır. Solea, templondan naosun ortasına kadar bir yol biçiminde devam 

eden parapetli bölümdür. Örneğin Şekil 3.11’de Konstantinopolis’te hipodromun 

yakınında bulunan Azize Euphemia Kilisesi’nin 6. yüzyıla tarihlenen templon ve 

ambonu arasındaki solea kısmı görülebilmektedir. 
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Şekil 3.11 : Azize Euphemia Kilisesi’nin solea ile restitüsyonu, İstanbul  

   (Naumann, 1966, s. 100). 

Vize’de bir kısmı templon levhası olabilecek 43 adet bezemeli levha, 13 templon 

payesi ve 2 adet templon başlığı tespit edilmiştir. Bunlar genel olarak 4. – 6. 

yüzyıllar olarak ifade edilen Erken Bizans Dönemi’nin sade bezeme özelliklerini 

göstermektedirler. Ancak eserlerin orijinal yerinde olmaması ve tahrip edilerek 

günümüze ulaşması nedeniyle restitüsyon ve bütünleme çalışmalarını zorlaştırmıştır. 

Sayıları 13’e ulaşan templon payelerinin hepsi Marmara mermerinden yontulmuş 

olup, erken döneme özgü sadece eş merkezli çerçeve şerit bezemenin bulunduğu 

örneklerdir. Bu payelerden 2 tanesi bütün olarak korunagelmiş, 4 tanesi bütün olmasa 

bile büyüklük ve biçim özelliklerini belli oranda koruyabilmiş, 7 tanesi ise büyük 

oranda tahrip olmuştur. Urs Peschlow’un Konstantinopolis’de tespit ettiği templon 

payeleri ile Vize’de bütün olarak bulunan payeler biçim ve boyut bakımından 

benzerdir. Topkapı Sarayı’nın Seferli Koğuşu’nun avlu revağında sutünların kaidesi 

olarak kullanılmış, 5.-6. yüzyıllara tarihlenen Şekil 3.12’deki sade eş merkezli 

çeçeve şerit bezeli templon payeleri orijinal yüksekliği yaklaşık 99-112 cm kadardır, 

ve Peschlow’un belittiğine göre bu boyutlar önemli bir kiliseye ait olduğunu 

göstermektedir (1991, s.1466). Vize’de bütün olarak bulunan templon payelerinin 

yükseklikleri 104 ve 114 cm olduğununa göre bunların yer aldığı kiliselerin de büyük 

kiliseler olduğu düşünülebilir.  
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Şekil 3.12 : Topkapı Sarayı Seferli Koğuşu’nun avlu revağı (Url-2) 

Vize’den 2 adet Korint sütun başlığı, boyutları bakımından binanın ana strüktüründe 

kullanılan başlıklardan daha küçük olup templon başlığı olabilecek formdadır. 

Birbirlerinden boyut ve bezeme özellikleri bakımından farklı olan Şekil 3.13’de 

görülen bu başlıkların 2 farklı templona ait oldukları söylenebilir.  

 

Şekil 3.13 : Templon başlıkları (M.Çavdar, 2014). 

Vize’de bulunan templon levhası olabilecek levhalar, payeler ve sütun başlıklarının 

bir araya geldiği iki restitüsyon çizimi elde edilmiştir. İlk olarak Şekil 3.14’deki 

çizimde 5. yüzıldan itibaren görülen yüksek tipteki templon formu önerilmiştir. Bu 

çizim herbiri mermer malzemeden yontulmuş olan Tekirdağ Müzesi’ndeki Vize’deki 

buluntu yeri bilinmeyen D-5 numaralı, üzerinde sade, uçları geniş bir Latih haçı 

bulunan bezemeli levha ile Kırklareli müzesin’deki buluntu yeri bilinmeyen C-2 

numaralı sütun başlığı, onun taşıdığı N-7 numaralı arşitrav ile Ayasofya’da bütün bir 

şekilde bulunan B-12 numaralı templon payesi ve üzerine oturduğu B-13 numaralı 

stylobat parçasından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.14 : 1. Templon önerisi (M.Çavdar, 2014). 
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Şekil 3.15’da görülen ikinci restitüsyon önerisindeki templon da yüksek tipte olup C-

4 katalog numaralı başlığın ilk örnektekinden daha iri olduğundan yola çıkılarak, 

templon payeleri ve levhaları arasında en kalın ve iri olan B-1 ve D-12 parçalarıyla 

eşleştirildi.  

 

Şekil 3.15 : 2. Templon önerisi - 2 (M.Çavdar, 2014). 
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Şekil 3.16 : Templon paye ve başlıkları (M.Çavdar, 2014). 

Restitüsyonu yapılan templonlar dışında 5 farklı templona ait olduğu düşünülen paye 

ve levhaları ise şekil 10’de görülmektedir. Bunlardan D-1 ve D-2’nin malzemesi 

kireç taşı- kalker, diğer bütün templon parçaları ise memerdir. Buraya kadarki 

templonlarda 5.-6. yüzyıl uçları geniş Latin haçı bezemeleri bulunan levhalar ve gene 

aynı döneme tarihlenen, iç içegeçmiş görtgenlerden oluşan bezemeli templon 

payeleri yer almaktadır. Aynı şekilde uçları geniş Latin haçının bir çember içerisinde 

yer aldığı motif 6. yüzyıl Konstantinopolis kiliselerinde sıkça görülür. Ayasofya’nın 

dış cephesinde ve Hagia İrene Kilisesi’nin galeri levhaları üzerinde örneklerine 

rastlanır (Peschlow, 1977, s. 21; Şekil 3.17 ve Şekil 3.18).  
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Şekil 3.17 : İstanbul Ayasofya Müzesi, batı penceresinin dış cephesi  

   (Guidobalti, Barsanti ve diğerleri, 2005). 

 

 

Şekil 3.18 : Hagia Irene’nin galeri katındaki levhalar, 6. yüzyıl (M.Çavdar, 2014). 

Vize’de bulunmuş mermer ve kireç taşından yapılan bezemeli levhalardan malzeme 

ve bezeme üslubu bakımından ayrılan, kum taşından yontulmuş 5 tane levha parçası 

tespit edilmiştir. Şekil 3.19’da görülen bu parçalardan, üzerinde haç motifi bulunan 

ikisi öne çıkmaktadır. Vize Ayasofyası’ndan getirilen D-6 katalog numaralı, daha 

büyükçe olan levhanın üzerinde geniş bantlı bir çember, çemberin içinde kısa ve eşit 

uzunlukta kolları bulunan, uçları balta çeklinde açılan bir Yunan haçı vardır. Haçın 
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kollarının üzeri ve araları çizgisel bezemelerle doldurulmuştur. Üzerinde haç bulunan 

D-7  numaralı diğer parça ise daha ufakçadır ve diğeriyle benzer bir biçimde çember 

içinde bir Yunan haçı bulunur. Bu haçın kollarının uçları çemberin iç kısmı ile 

birleşmektedir ve birleştikleri yerlerde muhtemelen parlak taş ya da metal parçaların 

yer aldığı delikler bulunur. Bu levhaların hepsi bugün Kırklareli Müzesinde 

bulunmaktadır ve müze yetkilisi Nalan Güven’nin belittiğine göre bu taş, işlemesi  

kolay olan, Kırklareli yöresine özgü, kum taşı olarak adlandırılan bir malzemedir 

(kişisel görüşme, Eylül, 2012). Sarımsı ve  yumuşak olduğu gözlemlenen bu taşın 

üzerindeki bezemeler Vize’deki mermer ve kireç taşından işlenmiş mimari plastik 

parçalardan farklı olarak yüzeysel işlenmiş ve bitkisel ağırlıklıdır. Kalınlıkları 6 

cm’yi geçmeyen bu levhalar boyut ve üzerindeki bezemeler bakımından kilise 

parçası olduğu düşünülür. D-6 katalog numaralı olan parça Ayasofya’daki kazıda 

bulunup Vize’ye getirilmiştir ancak tam olarak nerede bulunduğu bilinmediği için bir 

kanıya varmak  güç olmakla birlikte Ayasofya’nın Geç Bizans Dönemi’nde 

kullanılan liturjik öğelerine ait, belki bir templon levhası olma ihtimali vardır. Diğer 

4 parçanın nereden geldiği belirsizdir ancak bunlardan D-8 ve D-10 numaralı 

parçalarda Orta Bizans Dönemi’nden itibaren templon levhalarında görülen parlak 

taş, cam, fildişi gibi süslemelerin yer aldığı küçük delikler görülmektedir.
8
 

 

 

Şekil 3.19 : Kum taşından işlenmiş levha parçaları (M. Çavdar, 2014). 

                                                

 
8 Aynı malzemeden yapılmış sütun başlıkları için “Sütun Başlıkları” bölümde yer alan “İşlevi 

Tanımlanamayan Başlıklar” başlığına bakınız. 
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3.1.3 Ambon 

Ambon Yunanca yukarı çıkmak anlamına gelen, kiliselerde kürsü kürsü işlevi gören 

unsurdur. Ambonda Kutsal Kitap’tan parçalar okunur, bayram günlerinin tarihi, 

aforoz gibi kilise meclisinin kararları ambon üzerinden duyurulurmaktaydı (Bouras 

ve Taft, 1991, s. 126). Dinsel konuların dışında imparatorluktaki önemli olaylar, 

siyasal ve askeri zaferler halka ambondan duyurulur; taç giyme töreni gibi özel 

merasimler ambon üzerinde gerçekleştirilirdi (Delvoye, 1966, s. 76). Bemadan sonra 

ambon liturjik olarak kilise mekanında yer alan ikinci önemli odak noktasıdır. Bu iki 

nokta arasında, solea boyunca ileri ve geri yapılan geçiş törenleri dini ritüellerin 

olağan bir parçasıdır. (Parman, 1998, s. 132). Ambonlar kilisenin orta nefinde, 

genellikle ana eksen üzerinde bazen eksenin kuzeyinde bazen de güneyinde bemaya 

yakın bir konumda yer alır (Bouras ve Taft, 1991, s. 127). Bizanslı şair Paulus 

Silentiarius, Konstantinopolis’deki Ayasofya’yı tasvir ederken, oradaki ambonun 

birçok çeşit renkli mermerden yapılmış olup gümüş levhalarla süslendiğini söyler 

(Fayant ve Chuvin, 1997, s. 210). Ancak günümüze ulaşan ambonların büyük bir 

kısmı beyaz mermerden yapılmıştır.  Bazı 13. yüzyıl örneklerinde ambonun 

ahşaptan, hareket edebilir tarzda yapıdığını söylenmektedir (Bouras ve Taft, 1991, s. 

75).  

Ambonun temel 4 formu vardır. İlk ve en erken tip olan tek yönden merdiveni olan 

“tek kollu ambon”, ikincisi “yelpaze” formlu, iki yanında eğrisel merdivenler 

bulunan tiptir. Üçüncü ve en yaygın görülen tip ise “çift kollu ambon” olarak 

tanımlanan 5. yüzyıldan itibaren görülen doğu ve batı kısımdan 2 adet merdivenle 

çıkılan biçime sahip olan tiptir. Nadiren kapalı olmakla birlikte merdivenle çıkılan 

kürsü bölümünün alt kısmı açıktır, tabanına aşağıdan bakıldığında ortada iç bükey bir 

kısım görülür ve bu kısımda bazen haç, bazen de monogram bulunur (Parman, 1998, 

s. 133). Bu üç tipten ayrı değerlendirilen dördüncü biçim ise, synthronon ve 

ambonun fonksiyonlarının bir sentezini oluşturan Suriye tipidir (Bouras ve Taft, 

1991, s. 75).  

Delvoye’nin belittiğine göre kayıtlara geçen ilk ambonlar 4. yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlenir ancak bugüne ulaşabilmiş olan örnekler en erken genellikle 5. ve 6. 

yüzyıllaradan kalanlardır (Delvoye, 1966, s. 75). Bunlardan en bilineni Ayasofya 

Müzesi’nin bahçesinde Beyazıt A Bazilikası’ndan 6. yüzyıla tarihlenen, çift rampalı 

çıkışı ile döneminin yaygın bir tipolojisi olan ambondur (Guidobalti, Barsanti, 2006, 
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s. 317). Şekil 3.20’de görülen bu ambonun korkulukları profillerle çevrelenmiş, 

ortalarına Latin haçının çeşitlemeleri işlenmiştir. Platform korkuluğunun ortasında 

kolları uçları geniş, çift çizgili Latin haçı yer alırken, bunun iki yanında uçları geniş 

Latin haçı bulunur. Merdiven yanı levhalarında ise yine eş merkezli iki adet Latin 

haçının iç içe geçirildiği ancak uçları dışbükey olan motif görülür. Buradan 

anlaşılacağı üzere ambonu oluşturan levhaların her birinde tıpatıp aynı bezeme 

unsurlarının olması gerekmemektedir.  

 

Şekil 3.20 : Beyazıt A Bazilikası ambonu, Ayasofya Bahçesi, İstanbul (Url-4). 

Vize’de 2 adet ambonun platform kısmına ait bezemeli levha ve 2 adet ambon 

merdiven yanı levhası kesin olarak tespit edilebilmiş, bu nedenle en az iki en fazla 4 

farklı ambonun varlığından söz edilebilir. Burada olası ambon biçimlerine uygun 

restitüsyon denemeleri yapılmıştır. İlk olarak Şekil 3.21’deki 10 farklı tane parça 

kullanılarak Beyazıt A Bazilikası’nın ambonu örnek alınarak iki kollu bir ambon 

örneği oluşturulmuştur. 356 cm genişliğinde 210 cm yüksekliğinde olan bu ambonun 

platform korkuluğunda, dairesel bir çerçevenin içerisinde 8 kollu bir İsa 

monogramının alt kısmından yanlara doğru sarmaşık dalları dalgalanmaktadır ve iki 

yanında kolları uçları geniş birer Latin haçı yer alır. Bunun haricinde korkuluğun 

sağı ve solu düz bir şekilde devam ettirilmiş ve bu yüzeylerde de benzer birer Latin 

haçı olduğu varsayılmıştır. Parapet, omega Ω şekline benzeyen, dairesel kısmı 

korkuluk ile aynı yarıçapa sahip bir platform tabanı üzerine oturtulmuştur. Bu taban 

ise aşağıdan bir kaç küçük parçası bulunan iki sütun ile desteklenmektedir. 



39 

Restitüsyon önerisinde ambonun incilden konuşmaların yapıldığı platform kısmına 

iki yönden çıkmayı sağlayan bir merdivenlerin olduğu düşünülerek buraya merkezi 

iki Latin haçından oluşan bir motif ile bezeli bir merdiven korkuluğu yerleştirilmiştir. 

Bu korkuluk bugün Kırklareli Müzesi’nde teşhir edilmeksizin muhafaza edilen taş 

topluluğunun içinde bulunmuş, katalog numaraları E-7, 8, 9, 10 olan 4 adet parçanın 

bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur.  

 

Şekil 3.21 : 2. Ambon restitüsyon önerisi (M.Çavdar, 2014). 

Bu formadaki İsa monogramlarının bir örneği 452 yılında Konstantinopolis’de inşa 

edilen Markianos Sütunu’nun (Kıztaşı) kaidesinde yer alır. Şekil 3.22’de görülen bu 

motiv bugün tahrip edilmiş durumdadır ancak üzerinde dalgalanan sarmaşık 

kollarının birer yaprak ile bittiği yerde, monogramın iki yanında birer Latin haçı yer 

aldığı bilinmektedir (Kollwitz,1941, s. 70). Bu formdaki haçlar da İmparatorluğun 

doğusunda  4. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanır ve Erken Hıristiyanlık 

Dönemi’nde  sık görülür (Galavaris,1966, s. 26). Vize’deki motivin ortasındaki 8 
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kollu haç ise nadir görülen bir örnek olup bir 5. yüzyıl kilisesi olan Revanna’daki 

Vafitzci Yahya Kilisesi’nin Şekil 3.23’de görülen sütun başlıklarında da görülür 

(Deichmann, 1974, s. 105).  

 

Şekil 3.22 : Markianos Sütunu üzerindeki İsa monogramı (RbK). 

 

Şekil 3.23 : Vahtizci Yahya Kilisesi sütun başlıkları, Revanna, İtalya  

  (W.F. Deicmann, 1974). 

Diğer bir ambon parçası ise yılında Franz Alto Bauer ve Holger Klein’nın 2003 

yılında Ayasofya’da gerçekleştirdikleri çalışma sırasında bütünlemesini yaptıkları, 

bugün Kırklareli Müzesi’nde bulunan E-5 katalog numaralı bezemeli levha 

parçasıdır. Yay şeklinde bir kesiti olan levhanın yüzeyinde bir dairenin üzerinde 

duran, kolları uçları geniş bir Latin haçı bulunmaktadır. Bütün bir korkuluğun bir 

segmentini oluşturacak şekilde ince uzun dikey bir formu olan bu levha parçasının 

yanlarında kenetlemek için kullanılacak kanallar bulunur. Şekil 3.24’deki ambon 

önerisinde bu levhanın 3 tanesinin payelerle yan yana gelmesinden yarım çember 

planlı bir platform korkuluğu oluşturulmuş, platforma çıkışı sağlayan bir merdiven 

eklenmiş ve bu merdivenin kenarına E-3 numaralı merdiven yanı levhası 

getirilmiştir. Bu ambon önerisinde Selanik’deki bir 5. yüzyıl kilisesi olan 

Acheiropoietos Kilisesi’nin Şekil 3.25’de yer alan ambon restitüsyonu örnek 

alınmıştır.  
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Şekil 3.24 : 2. Ambon restitüsyon önerisi (M. Çavdar, 2014). 

 

Şekil 3.25 : Acheiropoietos Kilisesi ambon restitüsyonu, 5. yüzyıl, Selanik, 

     Yunanistan (Orlandos, 1952) 
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Konstantinopolis’de bir 6. yüzyıl yapısı olan Hagios Polieuktos Kilisesi’nden alınıp 

Venedik’e götürülen Şekil 3.26’deki dörgen kesitli sütunların üzerinde de 2. ambon 

önerisindeki ile benzer bir haç motifi görülür (Galavaris, 1966, s. 53). 6. yüzyılın ilk 

çeyreğinde inşa edilen San Apollinare Nuovo kilisesi’nin J. Rash tarafından yapılan 

Şekil 3.27’deki ambon restitüsyonunda görülen haç motifi de bunlarla aynıdır 

(Deichmann, 1974, s. 136).  

 

Şekil 3.26 : Konstantinopolis’den götürülen payeler, Venedik, İtalya (RbK). 

 

Şekil 3.27 : San Apollinare Nuovo Kilisesi’nin ambonu, 6. yüzyıl (J. Rash, 1974). 

3.1.4 Vaftiz kurnası 

Bizans Dönemi kiliselerinde narteks veya atriumdaki ek bir bölümde ya da ayrı bir 

vaftizhane yapısında bulunan, taş veya tuğladan inşa edilmiş ya da taştan yontulmuş 

su teknesidir. Vaftiz kurnaları yaklaşık 7. yüzyıla kadar bir yetişkinin içine 

girebileceği büyüklükte derin hacimde yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde sadece 

çocukların vaftiz edildiği, daha küçük mermer ya da bronzdan yapılmış vaftiz 
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çanakları görülür(Bouras, 1991, 795). Vize’de 2013’ün Ağustos ayında yapılan 

çalışmalar sırasında Belediye Binası’nın önünde tespit edilen Orta Bizans 

Dönemi’nden Şekil 3.28’deki F-1 katalog numaralı vaftiz kurnası vardır. Çevredeki 

insanlarla yapılan görüşmelerde teknenin oraya yeni getirildiği öğrenilmiş ancak 

nereden getirildiğine dair bilgi edinilememiştir. 

 

Şekil 3.28 : Vaftiz kurnası (M. Çavdar, 2014). 

3.2 Liturjik olmayan mimari plastik eserler  

Vize’de liturjik işlevi olduğu düşünülen parçaların dışında mimari plastik 

çerçevesinde ele alınan eserlerin önemli bir bölümünü yapıda kullanılan taşıyıcı 

elemanlar oluşturur. Anıtsal yapıların statik dengesini kubbe veya çatının ağırlığını 

kemerlere, buradan arşitrav ve sütun başlıkları aracılığı ile sütunlar ve oradan da 

kaideye ve sonunda zemine indirerek sağlayan sisteme ait her bir öğe üzerlerindeki 

kabartma, kakma ve oyma teknikleri ile yapılan bezemelerle plastik özellik gösterir. 

Bizans Dönemi mimari plastik elemanların üzerinde üslüp bakımından Antik 

Dönem’in bilinen klasik süsleme programlarının eklektik çeşitlemelerine raslanır.  

Vize’de liturjik olmayan plastik taş eserler sayıca daha az olmakla birlikte zengin bir 

bezeme çeşitliliği gösterir ve Roma ve Geç Antik Dönem’den Orta Bizans dönemine 

kadar çok geniş bir tarih aralığına yayılırlar. Sütun başlıklarından insan figürlü 

kabartmalara, kapı sövelerinden yazıtlı levhalarına tespit edilebilen bütün eserler 

belgelnerek katalog bölümünde tek tek olabildiğince detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Bu bölümde ise ön çıkan sütun başlıkları ile yatay ve düşey taşıyıcı elemanlara yer 

verilmiştir.  
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3.2.1 Galeri levhaları 

Orijinal yeri belli olmayan bezemeli levhalar, liturjik işlevli olabildiği gibi kiliselerin 

üst kat galerilerinin sütunları arasında ve nefleri ayıran sütunlar arasında da 

bulunabilirler ya da önemli kişilerin mezarları için yapılan lahitlere ait parçalar 

olabilirler. Bunun yanında bu levhaların kilise dışındaki mezarlarda, dinsel olmayan 

konut, saray, kamu yapılarında da kullanılmış olabileceği göz ardı edilemez. 

Dolayısıyla bezemeli levhaların işlevinin bilinebilmesi için öncelikle özgün buluntu 

yerinin bilinmesi  önemlidir. Ancak bu araştırmaya konu olan bezemeli levhaların 

hemen hemen hiçbirinin özgün yeri bilinmemektedir. Bu nedenle liturjik olduğu 

düşünülenler dışındaki bezemeli levhalar da bu bölümde incelenmiştir. 

Vize Ayasofyası’nın batı galerisinde parapet olarak kullanılan 2 adet, iki yüzü de 

bezemeli devşirme levha Şekil 3.29’de görülmektedir. İkisinin de galerinin iç yüzüne 

bakan yüzeylerindeki çerçeve içerisinde kolları uçları geniş Latin haçı, doğu 

yüzünlerinde ise 8 kollu İsa monogramı yer almaktadır. Ancak  D-13 katalog 

numaralı levhadaki 8 kollu İsa monogramı sade bir çember içinde yer alırken, D-14 

numaralı levha diagonal bir kare ile amorf formlu bir dörtgenin içi içe geçmesinden 

oluşan, yapraklarla ve şeritlerle zenginleştirilmiş bir motifin içinde yer almaktadır. 

Levhaların orijinallerinin daha geniş olduğu ve kesilerek galeride devşirme olarak 

kullanıldıkları görülmektedir.  

 

Şekil 3.29 : Vize Ayasofyası’nın batı galerisinde bulunan iki yüzü bezemeli levhalar 

  (AYAÇK, dijitalleştiren M. Çavdar, 2014). 
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Bu levhaların orijinal durumda da galeri parapeti olup olmadığı üzerine yorum 

yapmak için Konstantinopolis’deki Ayasofya’nın galeri levhaları ile karşılaştırma 

yapılabilir. Şekil 3.30 ve Şekil 3.31’de görüldüğü gibi levhanın galeriye bakan 

yüzeyinde basit bir bezeme şeması yer alırken naosa bakan yüzeyde daha özenli ve 

karışık bir kompozisyon yer almaktadır (Guidobaldi, A.G ve diğerleri, 2005, s. 320). 

Naosa bakan cephelerinde birbirinden farklı bezeme motifi olabilir ancak arka 

yüzlerinin tamamen aynı oluşu ve yükseklikleri arasındaki yakınlık nedeniyle orijinal 

durumda bugünkü Ayasofya ile aynı yerde bulunan bazilikaya ait galeri levhaları 

oldukları düşünülebilir. 

 
 

Şekil 3.30 : Ayasofya’nın güney galerisinde bulunan korkuluk levhası, galeri  

   cephesi, İstanbul (Guidobalti, Barsanti ve diğerleri, 2005). 

 

Şekil 3.31 : Ayasofya’nın güney galerisinde bulunan korkuluk levhası, naos cephesi,  

  İstanbul (Guidobalti, Barsanti ve diğerleri, 2005). 

Bu iki devşirme levhanın dışında 2 adet iki yüzü bezemeli levha parçası vardır. D-15  

ve D-42 katalog numaralı şekil 3.32’deki bu mermerden işlenmiş levha parçaları  

ufak ve tanımsız görünmektedir ancak iki yüzününün de ziyaretçiler tarafından 

algılandığı düşünülerek kilisenin galeri kısımlarında parapet olarak ya da yan 

neflerini ayırmak için kullanıldığı varsayılabilir. 
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Şekil 3.32 : İki yüzü de bezemeli levha parçaları (AYAÇK, M. Çavdar, 2014). 

3.2.2 Lahit 

Vize’de nulunan en büyük bezemeli levha kireç taşından imal edilmiş, Kırklareli 

Müzesi’nde toplu halde ancak dağınık bir şekilde bulunan D-16, 17, 18, 19 ve 21 

numaralı parçalardan oluşturulan, boyutu ve üzerinde bulunan kenet deliklerinden bir 

lahit levhası olduğu anlaşılan bezemeli levhadır (Şekil 3.33).  

 

Şekil 3.33 : Lahit yüzeyi (M.Çavdar, 2014). 
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Levhanın  merkezinde çember, bu çemberin içinde kolları kısa bir Yunan haçı 

bulunmaktadır. Merkezdeki bu çemberin alt kısmından iki yana doğru sarmaşık 

dalları dalgalanmaktadır. Dalgalı şeritlerin kalp şeklinde birer şarmaşık yaprağı ile 

bittiği yerde, kolları uçları geniş birer Latin haçı yer almaktadır. 5. ve 6. yüzyıllarda  

yaygın olarak görülen bu motifin bir örneğine İtalya’daki Ravenna’nın Santa Agata 

kilisesinde rastlanmaktadır (Deichman, 1969, s. 70; Şekil 3.34).   

 

Şekil 3.34 : Santa Agata Kilisesi’ndeki bezemeli levhalar, Ravenna, İtalya   

   (F.W. Deichmann, 1969). 

İstanbul’da Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı ve Aya İrini Kilisesi’nde bulunan 5. ve 

6. yüzyıllara tarihlendirilen lahitlerde de Latin haçı, madalyon içinde haç, İsa 

monogramı ve madalyonun altından çıkan sarmaşık kolları gibi bezeme ögeleri 

kullanılmıştır (Tezcan, 1989, 287; Şekil 3.35).  

 

Şekil 3.35 : Topkapı Sarayı avlusundaki lahit (Tezcan, 1989). 
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3.2.3 Sütun başlıkları 

Erken Bizans Dönemi’nden bahsedildiğinde, dönemin anıtsal bazilikal planlı 

kiliselerinde görülen sütun dizilerinde 5. yüzyılda başta korint-kompozit tipi olmak 

üzere Dor, İyon, Korint stillerdeki başlıkların zengin çeşitlemelerini görmek 

mümkün. Daha sonra 6. yüzyıldan itibaren kullanılan İyon-impost başlıklar olarak 

adlandırılan altta iyon volütleri üstte impost denilen bloktan oluşan tipik Iustinianus 

Dönemi başlıklarını, İstanbul Ayasofya, Sergios-Backhos, Balkanlar, İtalya ve tüm 

Akdeniz çevresine dağılmış olarak görmek mümkündür (Kautzch, 1936, s. 40). Orta 

Bizans Dönemi’nde ise kiliselerin daha küçük boyutlarda yapılması ve haç planlı 

yapı formu ile yapının daha çok tonoz sistemi ile taşınması sebebiyle sütun başlıkları 

sayıca erken dönemlerdeki kadar çok değildir ancak büyük bir çeşitleme zenginliği 

görülür (Parman, 1998, s. 178). Vize’de templon başlıklarının dışında
9
 çeşitli 

büyüklük ve formlarda 15 adet sütun başlığı tespit edilmiştir. Bunlar korint, iyon ve 

iyon-impost sütun başlıkları olarak üç gruba ayrılmıştır. Elde edilen malzeme bu 

gruplamaya göre tasnif edilerek tezin sonundaki ekler bölümünde özellikleri 

belirtilerek tek tek anlatılmış ve benzerleri ile kıyaslanarak tarihlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

3.2.3.1 İmpostlu iyon sütun başlığı  

Bu tipteki sütun başlıklarının araştırma dahilinde tek bir örneği şekil  3.38’deki G-1 

katalog numaralı başlıktır. İmpost bloğun sadece ön yüzünde kabartma olarak Latin 

haçı yer almaktadır, volütlerde akantus yaprağı, volütlerin arasında ise üçlü simetrik 

yaprak motifi yer alır. Şekil 3.36’daki Konstantinopolis’ten bir başlıkta olduğuğu 

gibi 5 ve 6. yüzyılda çok yaygın olan tipik, sade, çok yaygın olarak kullanılan 

impostlu iyon sütun başlıklarındandır (Tezcan, 1989, s. 323; Şekil 3.37). 

                                                

 
9 Templon başlıkları, “Templon levhası olabilecek levhalar” bölümünde yer almıştır.  
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Şekil 3.36 : İyon impost sütun başlığı (VAAA, P. Gremmelspacher, 2011). 

 

Şekil 3.37 : Hagia İrene’deki 5-6.yy impostlu İyon sütun başlığı (H.Tezcan, 1989). 

3.2.3.2 İyon sütun başlıkları  

Vize’deki diğer sütun başlığı grubunu İyon sütun başlıkları oluşturur. Şekil 3.38’de 

görülen başlıklardan H-1 ve H-2 örnekleri boyut ve biçim bakımından benzerdirler. 

Yatay üçlü iyon yaprak dizili başlıklar, yarı bezemeli yarı sade biçim, bezemesiz 

abakus ve sütun üst parçasız başlıkların biçim özelliklerini taşıyan bu iki başlık 2. ve 

3. yüzyıllarda görülen iyon başlıklarının genel özelliklere uymaktadır 

(Karaosmanoğlu, 1996, s. 57). H-3 numaralı sütun başlığı ise diğer ikisine göre 

büyük olup, Roma dönemi özelliği gösterir ancak çok tahrip olmuştur.  
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Şekil 3.38 : İyon sütun başlıkları (VAAA, M.Çavdar, 2011).  

3.2.3.3 Korint sütun başlıkları  

Bulunan sütun başlıkları içinde sayıca ve bezeme zenginliği bakımından en geniş 

grup korint sütun başlıkları grubudur. Bu başlıklar da üzerlerindeki akantus 

yapraklarının durumlarına göre iki gruba ayrılmıştır.  

Akantus yapraklarının dikey ve bağımsız olduğu sütun başlıkları 

Bu grupta yer alan başlıkların ortak özelliği Fischer’in belittiğine göre 2. yüzyıldan 

itibaren görülen biçimde kalathos üzerindeki akantus yapraklarının birbirlerinden 

bağımsız olarak yan yana durmasıdır (1990, s. 48). Yaprakların orta damarı iki 

paralel çizgi ile belirtilip, yaprakların dişlerinden uzanan çizgiler tekrar orta damarla 

birleşir. Yapraklar dişlerinde derin oyuklar ile dikey burgular yaparak işlenmiştir. 

Ayrıca Kautzch, Konstantinopolis’deki sütun başlıklarını incelerken bu biçimdeki 

akantus yapraklarını “ince dişli akantus” (Kapitelle mit feingezahntem Akantus) 
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olarak adlandırmıştır ve 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başına tarihlendirmiştir 

(1936, s. 116). Bu nedenle bu gruptaki Korint sütun başlıklarının Vize’de bulunan 

diğer Korint başlıklarına göre daha erken dönemlere tarihlendirildiği söylenebilir. Bu 

gruptaki başlıkları da dar yapraklılar ve geniş yapraklılar olarak ikiye ayırmak 

mümkündür (Şekil 3.39 ve Şekil 3.40).  

 

Şekil 3.39 : Dar - dikey ve bağımsız akantus yaprakları bulunan korint sütun  

    başlıkları (S.C. Damato, 2014). 

 

Şekil 3.40 : Geniş - dikey ve bağımsız akantus yaprakları bulunan korint sütun  

     başlıkları (M.Çavdar, 2011). 
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Akantus yapraklarının birbirleri ile bağlandığı korint sütun başlıkları 

Vize’de Ayasofyası’ndaki devşirme sütun başlıkları da dahil olmak üzere bu gruptaki 

korint başlıklarının heliksleri olmasa da şematik bir şekilde volütleri vardır. Bu 

başlıklarda farklı biçim özelliklerinde abakus çiçeği de bulunur. Abaküs üzerinde 

herbiri  geniş alan kaplayan iç bükey akantus yapraklarının damarları arasında derin 

oyuklar olup, uçları birbirine bağlanmakta ve bu bağlanma yerlerinde de dörtgenvari 

boşluklar oluşmaktadır. Kautzsch, bu biçimdeki akantus yapraklarını “V- şeklinde 

deri yapraklı” (Kapitelle mit V-Lederblättern) ve “Lir yapraklı” (Leierkapitelle) 

sütun başlıkları şeklinde ikiye ayırarak ele alıp genel olarak 5. yüzyılın ikinci 

yarısına tarihlendirmiştir (1936, s. 60). Diğer yandan Tezcan İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’nde bulunan benzer sütun başlıklarını 5. ve 6. yüzyıllara tarihlendirmiştir 

(1989, s. 310). Ayrıca Mango da Vize Ayasofyası’ndaki korint sütun başlıklarını 5. – 

6.yüzyıldan devşirme başlıklar olarak tarif etmiştir  (Mango, 1978, s. 96; Şekil 3.41). 

Kautzsch’un tarifine uyan diğer korint başlıkları da şekil 3.42’de yer almaktadır, 

ancak bunlardan I-4 numaralı olanın akantus yapraklarının uçları farklı yönlere 

kıvrımlar yaparak açılırken I-6, I-8 ve I-9’un yaprakları çok daha düzenli bir şekilde 

açılmaktadır. 

 

Şekil 3.41 : Ayasofya’daki sütun başlıkları (F.A. Bauer, 2003). 
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Şekil 3.42 : Yaprak uçlarının birbirine bağlandığı sütun başlıkları (M.Çavdar, 2011).

  

3.2.3.4 Tipolojiye girmeyen başlıklar 

Vize’de bulunan başlıkların büyük çoğunluğu mermerden yontulmuş ve litaratürdeki 

başlıklarla kıyaslanabilir üslup özellikleri göstermekle beraber bu durumun dışına 

çıkan 2 adet başlık vardır (Şekil 3.43). Bu ikisinin, templon levhaları bölümünde 

bahsi geçen kum taşı levha örneklerinde olduğu gibi yerel bir taş atölyesinin ürünleri 

olduğu söylenebilir. Aynı zamanda sol taraftaki başlığın malzemesi de kum taşıdır, 

bu nedenle aynı atölyeden çıktıkları da düşünülebilir. 

 

Şekil 3.43 : Tipolojiye Girmeyen Başlıklar (S.C. Damato, 2014).  
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3.2.4 Yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar 

Bu başlığın altında çeşitli arşitrav, friz, lento ve söve gibi uzun, düşey ya da yatay 

taşıyıcı plastik elemanlar ele alınmaktadır.  Bu parçalar bezeme bakımından  zengin 

bir çeşitliliğe sahipse de, belirli özelliklerine göre gruplandırılmaya çalışılmıştır. 

3.2.4.1 Bitkisel bezemeli yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar 

Vize’de bulunan arşitravların en başında, az bulunan bir form olarak akantus 

yapraklarının yan yana dizilmesiyle meydana gelen bezemeli bir arşitrav ve bir friz 

yer alır (Şekil 3.44). Tezcan, Topkapı Sarayı’nın Fil Bahçesi denilen ve Bağdat 

Köşkü’nün alt kısmına denk gelen yerde bu tipte bezenmiş 4 adet sima firizi tespit 

etmiş ve bunları 4. yüzyıl olarak tarihlendirmiştir (1989, s. 383; Şekil  3.45). 

Krumeich de Mısır Oxyrhynchus’da yaptığı Bizans Dönemi’ne ait mimari plastik 

eserleri içeren katalog çalışmasında, bu iki arşitrav ile benzer bezeme özelliklerine 

sahip frizleri 4. ve 5. yüzyıllar arasına tarihlendirmiştir (2003, s. 39). 

 

Şekil 3.44 : Yan yana dizili akantus yaprakları ile bezenli korniş (M.Çavdar, 2011). 
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Şekil 3.45 : Topkapı Sarayı Fil Bahçesi’ndeki friz parçaları (H.Tezcan, 1989). 

Diğer bir grup ise Vize’nin çeşitli yerlerinde parçaları bulunan, birbirinin aynısı 

parçalara ait olduğu düşünülen üç adet arşitravdan oluşur (Şekil 3.46). Bunların biri 

Ayasofya’nın duvarında, birisi ilçe merkezinde yer alan bir evin bahçe duvarında 

üçüncüsü ise Ayasofya’da bulunmuş olup Kırklareli Müzesi’nde yer almaktadır. Ön 

yüzeyleri bir sıra boncuk ve diyagonal çizgi dizileri ile bezeli olup, diğer yüzeyleri 

de görülen parçada alt yüzeyde yürek şeklindeki bir yaprak ve sarmaşık dallarından 

oluşan bitkisel bir bezeme görülür. Sofitli oluşu bu arşitravın altından geçilen bazı 

yerlerde, örneğin sütunları üzerinde oturduğunu göstermektedir.  
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Şekil 3.46 : Boncuk ve diyagonal çizgi dizileri ile bezeli arşitravlar  

    (AYAÇK, dijitalleştiren M.Çavdar, 2014). 

Bu iki grup dışında genel olarak Geç Antik – Roma Dönemine ait oldukları 

düşünülen bitkisel bezemeli alınlık ve arşitravlar da tespit edilebilmiştir. Lotus ve 

palmet yaprakları ve diğer bitkisel bezemelerle bezenmiş, dişli friz, boncuk dizsi, 

Lesbos ve İyon yaprak dizisi gibi klasik Yunan mimari bezeme unsurları ile 

zenginleştirilmiş olan bu eserler katalog bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

3.2.4.2 Profil bezemeli yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar 

Çok geniş bir grubu ise üzerinde sadece profillerin yer aldığı, işlevlerinin 

belirlenmesi zor olan eserler oluşturmaktadır (Şekil 3.47). Bunlar düşey ya da yatay 

taşıyıcılar olabileceği gibi bir takım kaideler de olabilirler. Burada bu parçaların 

kaybolmadan önce arşivlenmesi amaçlanarak yer verilmiştir.  
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Şekil 3.47 : Sade profilli taşıyıcı elemanlar (AYAÇK, M.Çavdar, 2014). 

Ayasofya’da kapı ve pencere boşluklarında devşirme lento ve söve elemanları da bu 

grupta yer almıştır. Özellikle 4 adet lentonun üzerinde Latin haçı 1 tanesinin üzerinde 

de Yunan haçı motifleri vardır ki bütün bu haç motifleri, bezemeli levhalardakilerle 

birlikte değerlendirmeler bölümünde tekrar ele alınacaktır. 

Geç Antik ve Bizans Dönemi’de ait anıtsal yapıların kapıları genellikle 

profillendirilmiş söve ve lentolarla çerçevelenmiştir. Söveler kapıyı sınırladıkları 

yerden duvarla billeştikleri çizgiye kadar kadememendirme sağlamak üzere 

profillidirler, bazen duvardan dışarıya da taşarlar, ve dış yüzeyler içeriye göre daha 

zengin bir biçimde profillendirilir (Özügül, s.13). Şekil 3.48 ve 3.49’de görülen Vize 

Ayasofyası’ndaki örneklerde söveler iç kısımda da dış kısımda da aynı yoğunlukta 

profillendirmeye sahip olup, duvar ile aynı hizada sonlanmaktadırlar. Dış cepheye 

bakan lentoların ortasında haç motifleri yer alır. Sövelerin profilleri içten dışa doğru 

3 kademeli düz şeritle başlayıp, bir reversa (içbükey kıvrım) yaparak kısa bir düz 

şeritle biter, lentolarda da bu profillendirme tekrar eder. Dış kapının dış kısmında da 

daha sade olan N-8 (A) numaralı lentonun üzerinde 3 kademeli ancak 2 kademenin 
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diğerlernin iki katı genişlikte olduğu bir başlıngıç yapan ve bir reversa ile biten N-8 

(B) katalog numaralı lento tacı vardır.  

 

Şekil 3.48 : Sadece profiller ile bezenmiş Ayasofya’da devşirme olarak bulunan kapı  

  ve pencere lento ve söveleri (AYAA, 2003). 

 

Şekil 3.49 : Profiller ile bezenmiş olup üzerinde haç bulunan Ayasofya’da devşirme  

  olarak yer alan lento ve söveler (AYAÇK,   M.Çavdar, 2014). 
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4.  DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 

Kırklareli Vize’deki Geç Antik – Bizans Dönemi’ne ait mimari plastik taş eserlerin 

ele alındığı çalışmada Vize’de dağınık halde serbest ve çeşitli yapılarda devşirme 

olarak kullanılan parçaların yanısıra bölge müzelerdeki (Kırklareli, Tekirdağ ve 

Edirne müzeleri) parçalar toplu bir katalog içinde toplanmıştır. Tespit edilen toplam 

196 taş eser bulundukları yer, malzeme, teknik, boyut, motif, kompozisyon ve üslup 

gibi kriterlerle ele alınıp, literatürde yer alan eserlerle yapılan karşılaştırmalar 

sonucunda taihlendirilmiş, bu tarihlendirmeler ile kent tarihi ile ilgili elde olan 

verilerle beraber değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Vize’deki taş eserlerin büyük çoğunluğu Marmara mermerinden üretilmiştir. 

Bunların büyük bir bölümü başkent üslubu da denilen kaliteli bir işçiliğin ürünü gibi 

görülmektedir. Diğer yandan mermer dışında kireçtaşı ve kumtaşından yontulan 

eserler de sayıca az olmakla birlikte, Marmara Adası dışında bir kaynağın da 

kullanıldığını göstermektedir. 

Vize’nin tarihi, doğal olarak kentin mimari topografyası ve tezin konusu olan mimari 

plastik taş eserlerin kronolojisi ile paralellik göstermiştir. Roma şehir statüsü olan 

Vize’de, Roma Dönemi’nin anıtsal yapılarına ait, dönemin bezeme unsurlarını 

taşıyan sütun kaide ve başlıkları, arşitrav ve alınlık parçaları bulunmaktadır. Bizans 

Dönemi’ne ait mimari eserlerin izleri ise kilise liturjisine ait öğeler üzerinde 

görülmektedir. Vize’de bulunan bezemeli levhalar ve ambonlar genellikle Vize’nin 

parlak bir dönem geçirdiği Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne özgü bir biçimde, 

çoğunlukla sade bir haç motifi ile bezelidir. Bu levhalar üzerinde yer alan haç 

motifleri Şekil 4.1’de bir araya getirilmiştir. Bunlardan ilk 2 sırada yer alanlar Erken 

Hıristiyanlık Dönemi’nde görülen sade Latin haçı motiflerinin varyoslanlarıdır. Bir 

lahit ve bir ambon parapet levhası üzerinde de ise yine Erken Bizans Dönemi’nin 

yaygın kullanılan bir motifi olan madalyon biçimindeki bir İsa monogramı ve onun 

altından dalgalarak yanlara uzanan ve birer yaprakla sonlanan sarmaşık kolları ve 

yaprakların üzerinde yer alan Latin haçlarından oluşan kompozisyon görülür. Bu 
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motifin ambondaki örneğinde, maldalyonun ortasında 8 kollu haç motifi bulunur, 

aynı sekiz kollu haçtan birer tane de Ayasofya’nın galerisinde yer alan devşirme 

bezemeli levhalar üzerinde görülür. Bunlardan biri sade bir çemberin içinde yer 

alırken diğeri diyagonal bir dörtgen ve onu çevreleyen bitkisel ve geometrik 

motiflerle zenginleştirilmiştir.  

 

Şekil 4.1: Bezemeli levhalar üzerindeki haç motifleri (M.Çavdar, 2014). 
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Şekil 4.2’deki bir kısmı Latin haçı bir kısmı Yunan haçı olan küçük boyutlu haçlar 

ise kapı lento ve söveleri üzerinde tespit edilen haçlardır. Bunlar da Erken Bizans 

Dönemi’nde yoğunlaşmakla birlikte Şekil 4.2’deki soldan ikinci, uçları üç boğum 

şeklinde zenginleştirilmiş olan haç, Orta Bizans Dönemi’nden itibaren görülen bir 

haç formudur. Şekil 4.3’deki haçlar ise uslüp bakımından daha zengin, üzerlerinde 

değerli taş ya da cam yerleştirilmesi için delikler bulunan, kum taşından yontulmuş 

levhalardaki haçlardır. Bunların görece daha geç bir dönemde – muhtemelen Orta 

Bizans Dönemi’nde yapıldıkları görülmektedir. Orta Bizans Dönemi’ne ait bu 

parçaların sayısı az olmakla birlikte 7.-12. yüzyıllar arasında Vize’de kilise yapım ve 

onarım faaliyetlerinin sürdüğünü göstermektedir.  

 

Şekil 4.2: Kapı lento ve sövelerindeki haç motifleri (M.Çavdar, 2014). 

 

Şekil 4.3: Kapı lento ve sövelerindeki haç motifleri (M.Çavdar, 2014). 
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Elimizdeki liturjik eserlere ait parçalardan kaç tane kaynağa ulaşılabilindiğine 

bakacak olursak farklı kiliselere ait 3 adet altar, en az 2 en fazla 4 adet ambon ve 4 – 

6 civarında templonun varlığından söz edilebilir. Bunlardan Ayasofya’da devşirme 

olarak kullanılmış ya da Ayasofya’nın içinde ve çevresinde bulunmuş olan 

parçalardan, farklı kiliselerden geldiği düşünülen 1 altar, 2 ambon ve en azından 2 ya 

da 3 farklı templon meydana gelebilir. Taş malzemenin ağırlığı nedeniyle bulunduğu 

yerden çok fazla uzağa taşınmadığı kabul edildiğinde Ayasofya’nın üzerine inşa 

edildiği bazilikaya ve onun yakınındaki, bugün apsis kalıntıları görülen kiliselere ait 

olduğu düşünülmektedir. Tüm bu malzemeden tez kapsamında Erken Bizans 

Dönemi’ne ait 2 tane ambon ve bir templon restitüsyon önerisi çizilebilmiş, 3 tane 

templon levhası payeleriyle eşleştirilebilmiş bir tane de erken dönem Lahit yan 

yüzeyi olduğu düşünülen levha tamamlanabilmiştir. Trakya bölgesinin önemli sit 

alanlarından birisi olan ve ziyaretçiler için Antik Tiyatro, Ayasofya ve Kale burçları 

gibi ilgi çekici eserleri bulunan Vize’de, Bizans Dönemi’de ait bu eserlerin 

restitüsyon çizimlerinin hayata geçirilerek ve iyi korunagelmiş diğer liturjik işlevi 

olan parçalardan oluşan bir seçki ile bir araya getirilerek sergilenmek üzere örneğin 

Ayasofya’nın bahçesinde bir araya getirilmesi önerilebilir. Kronolojik bir uyum 

sağlaması açısında ise Roma dönemi sütun başlığı, arşitrav gibi mimari plastik 

eserlerin ise Vize Antik Tiyatrosu’nda sergilenmesi Vize arkeolojik sit alanı için bir 

sergileme yaklaşımı olarak önerilebilir. 

Tez yazım sürecinde ortaya çıkan tali bir sonuç ise liturjik taşeserlerin betimlenmesi 

sırasında karşılaşılan terminoloji sorunudur. Eserlere ait parçaların ya da 

üzerlerindeki bezemelerin Türkçe’de karşılıklarının bulunmaması, bir tanımda 

kullanılacak tek bir sözcüğün yerineuzunbetimlemeler yapılmasına nedenolmaktadır. 

Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla, tezin ekler bölümünde, tezde 

kullanılan terimlerin bir derlemesinden oluşan “Bizans Mimarlığında Liturjik İşlevli 

Plastik Taş Eserlerde Kullanılan Terimler Sözlüğü” başlıklı bir sözlük çalışmasına 

yer verilmiştir. 
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EK A: Katalog 

Katalogda yer alan toplam 181 adet parça aşağıdaki tabloda işlevlerine göre 

belirlenen 19 satırda yer almaktadır (Şekil A1). Bulunan bütün parçalar malzeme 

özelliğine göre 3 ana sütun ile ayrılmaktadır. Her bir ana sütun ise devşirme ya da 

serbest olarak iki alt sütun ile ayrılmıştır. Bu sütunların alt sütunları da buluntu 

yerleri için ayrılmıştır. Buluntu yerleri kısaltmalarla ifade edilmiştir. Bunlar; A: 

Ayasofya, O: Osmanlı Devri Yapıları, S: Surlar V: Vize (kesin buluntu yeri 

bilinmeyenler), Ç: Çömlektepe’dir. Herbir satırda yer alan 19 farklı gruba ait parçaya 

ait envanter fişleri ise A’dan S harfine kadar alfabenin harfleri ile sıralanan alt 

başlıklar altında toplanmıştır. Her bir parçanın katalog numarası bu harf ile bir sıra 

numarası içermektedir. Örneğin 2 eserin bulunduğu A. Altar grubunda A-1 ve A-2 

katalog numaraları kullanılırken 13 parçanın bulunduğu B. Templon Payeleri 

grubundakiler B-1, B-2, … B-12 ve B-13 katalog numaralarına sahiptir.  
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Şekil A1: Vize’deki mimari plastik taş eser parçalarının işlev, buluntu yeri ve  

malzemesine göre dağılımını gösteren tablo (M. Çavdar, 2014). 
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Envanter fişinin üst kısmında parçaya ait  katalog numarası ve işlevi, ardından 

parçanın fotoğrafı ve mümkün olduğu kadarında çizimi yer almaktadır. Alt kısımda 

ise Vize’de yapılan saha araştırmaları sırasında parçaya verilen envanter numarası, 

parçanın devşirme olup olmayışı,  mevcut yeri, varsa müze envanter numarası, 

biliniyorsa parçanın önceki yeri, malzemesi ve tarihlendirmesinin ardından eseri 

tanıtıcı bilgiler ve notlara yer verilmiştir. Envanter numarası ise 2003, 2011, 2012 ve 

2014 yılında yapılan alan çalışmalarında verilen envanter numaralarıdır ve önceden 

yapılan çalışmalar ile yapılacak karşılaştırmaların kolaylığı açısından bu katalogta da 

yer almasına karar verilmiştir. Envanter numarası eserin, yapılan alan çalışması 

sırasında tespit edildiği yer ve belgelendiği yıl hakkında bilgi içermektedir. Örneğin 

S27-2003-12 envanter numarası Ayasofya’da (S27 numaralı bölge Ayasofya’yı ifade 

eder), 2003 yılında belgelenen 12 numaralı esere aittir. S harfi buluntu bölgesi 

anlamına gelmektedir çünkü Vize’de yapılan alan çalışmaları İngilizce olarak 

sürdürüldüğü için taş eserlerin buluntu yerleri sector (bölge) kelimesinin kısaltması 

olarak S1, S2, S3… şeklinde numaralandırılmıştır. Şekil A2’de bu bölgeler Vize 

Alan Araştırması kod sistemi haritası üzerinde işaretlenmiştir. Müzeler ise kendi 

isimlerinin baş harflerini almaktadır. Kırklareli Müzesi KM, Tekirdağ Müzesi TM ve 

Edirne Müzesi EM’dir. 
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Şekil A2: Vize’deki mimari plastik taş eser parçalarının işlev, buluntu yeri ve 

malzemesine göre dağılımını gösteren tablo (M. Çavdar, 2014). 
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Sıra no: 1 Katalog no: A-1 İşlevi: Altar tabanı 

 

Env. no:  S27-2003-119   Devşirme x Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, güney dış cephenin doğu yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 47 cm; Gen. 232 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: Bizans 

Açıklamalar: Altar tabanının üst yüzeyinde, kenar uzunluğu 18 cm olan eşit 

aralıklarla yerleştirilmiş kare yuvalar içinde çapı 5 cm, derinliği 

6 cm olan üç adet dairesel yuvalar bulunmaktadır. Bir kenarı 

tam, karşılıklı iki kenarının küçük bir kısmı gözükürken 

dördüncü kenar gözükmemektedir. Mermer bloğun kenarları 

yiv ile çevrilmiştir. Parçanın arka yzeyi ise duvar içinde kaldığı 

için görülememektedir. 

Notlar: Bu parça tezde 22-23. sayfalarda yer almaktadır. 
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Sıra no: 2 Katalog no: A-2 İşlevi: A-2 

 

Env. no:  S27-2003-7   Devşirme  Serbest x 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, yapının ön bahçesinde 

Ölçüler: Yük. 14 cm; Gen. 85.5 cm; Der. 60 cm 

Malzeme: Kireç taşı 

Tarihlendirme: Bizans 

Açıklamalar: Altar tabanının alt yüzeyinde, sağlam kalan 2 kenarı 3 cm 

genişliğinde 2 cm derinliğinde kabartma bantla çevrilidir. 

Orijinalinde dört tarafının da bu şekilde çevrili olması 

muhtemeldir. 2 cm’lik kabartma bant, muhtemelen zemine 

oturtulmak amacıyla yapılmıştır. Üst yüzeyinde, tabanın sağlam 

kalan 2 kenarı 5 cm’lik kabartma bantla çevrilidir ve 

orijinalinde dört tarafınında bu şekilde çevrili olması 

muhtemeldir. Yine üst yüzeyinde, köşede altar ayağının 

oturması için gen. 8 cm x 6 cm; der. 5cm boyutlarında dörtgen 

bir yuva vardır. Bu yuvanın sağında, parçanın kırık kısmına 

doğru 1.5 cm çapında ve 1.5 cm derinliğinde küçük yuvarlak 

bir yuva daha görülmektedir. 

Notlar: Bu parça tezde 22-23. sayfalarda yer almaktadır. 
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Sıra no: 3 Katalog no: B-1 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S26-2011- 1   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: İmarethane Çıkmazı Sokak, İmarethane'nin güney dış cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 114.5 cm; Gen. 33.5 cm; Der. 33 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Orijinalinde düşey olarak kulanılan paye yatay bir pozisyonda 

devşirme olarak kullanılmıştır. Paye eş merkezli çerçeve şerit 

ile bezelidir. Konum olarak altta kalan yüzeyde de aynı bezeme 

görülmektedir. Diğer iki yüzde ise templon levhalarının 

yerleştirilmesi kanal şeklindeyuvalar olduğu görülür. 

Görünebilir yüzeyde 2 cm'lik 2 delik, batı yüzeyinde ise 7 

cm'lik bir yuva vardır. Payenin doğuya bakan tepe kısmı ise, 

dairesel ancak hasar görmüş bir yüzeye sahiptir. Bu parçanın 

üksek tipte bir templona ait bir paye olduğu düşünülürse sütun 

kısmının başladığı bölüm burası olmalıdır. 

Notlar: Bu paye B-3, B-5 ve B-8  katalog numaralı payeler ile 

benzerdir. Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 32. sayfada ise B-1 

katalog numaralı bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 4 Katalog no: B-2 İşlevi: Templon payesi 

 

 

Env. no:  S27-2003-3   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük (25.09.2006 tarihinde VA'06-36 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 49 cm; Gen. 20 cm (her yüzeyinde aynı gelişlikte) 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Paye tepesinden ve alt bölümünden kırılmış ve 3 yüzeyinde 

hasar görmüştür. Payenin bir yüzeyi düz ve bezemesizdir. Diğer 

iki karşılıklı yüzeylerinde ise eş merkezli çerçeve şerit bezeme 

yer yer almaktadır. Diğer yüzeyde ise dikey konumlandırılmış 

bir yuva izi görülmektedir. Kare bir kesiti olan payenin üst 

bölümünde eş merkezli 3 çemberden oluşan bir profillendirme 

görülür.Bu profil üzerinde topuz ya da sütun yer almaktadır 

ancak kırılmıştır. 

Notlar: Bu panel B-6 ve B-9 katalog numaralı payeler ile benzerdir. 

Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin tarihlendirmesine 

ilişkin bilgiler bulunabilir. 33. sayfada ise B-2 katalog numaralı 

bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 5 Katalog no: B-3 İşlevi: Templon payesi 

 

 

Env. no:  S27-2012-2   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya Sokak, bir bahçe duvarı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.26 cm; Gen. 28 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Paye duvara gömülü olduğu için sadece bir yüzü görülmektedir. 

Orijinal durumda dikey olan bezemeli panel yatay biçimde 

devşirme olarak kullanılmıştır. Templon payesine ait bu parça, 

eş merkezli çerçeve şeritler ile bezelidir.  

Notlar: Bu panel B-1, B-5 ve B-8 katalog numaralı payeler ile 

benzerdir. Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 33. sayfada ise B-3 

katalog numaralı bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 6 Katalog no: B-4 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-200   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks, kuzey iç cephe 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 16.5 cm; Gen. 20.5 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Paye duvara gömülü olduğu için sadece bir yüzü görülmektedir. 

Orijinal durumda dikey olan bezemeli panel yatay biçimde 

devşirme olarak kullanılmıştır. Eş merkezli, uç kısmı içbükey, 

çerçeve şeritler ile bezelidir. 

Notlar: Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin tarihlendirmesine 

ilişkin bilgi bulunabilir. 33. sayfada ise B-4 katalog numaralı bu 

parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 7 Katalog no: B-5 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-123 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya,  kuzey dış cephe, batı yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 17 cm; Gen. 23.5 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Paye duvara gömülü olduğu için sadece bir yüzü görülmektedir. 

Orijinal durumda dikey olan bezemeli panel yatay biçimde 

devşirme olarak kullanılmıştır. Eş merkezli, çerçeve şeritler ile 

bezelidir. 

Notlar: Bu panel B-1, B-3 ve B-8 katalog numaralı payeler ile 

benzerdir. Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 33. sayfada ise B-5 

katalog numaralı bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 8 Katalog no: B-6 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-5   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük (25.09.2006 tarihinde VA'06-36 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 35 cm; Gen. 16 cm (her yüzeyde aynı) 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Paye tepesinden ve alt kısmından kırılıp 3 yüzeyinden hasar 

görmüştür. İki komşu yüzey düz ve bezemesizdir. Diğer iki 

komşu yüzey eş merkezli çerçeve şeritler ile bezelidir. Peyenin 

tepesi kare kesitli bir kademe profil üzerinde yükselen eş 

merkezli 2 çemberden oluşan bir profillendirme ve onun 

üzerinde bulunan bir topuz ile bitirilmiştir. Ancak topuz 

kırılmıştır. 

Notlar: Bu panel B-2 ve B-9 katalog numaralı payeler ile benzerdir. 

Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin tarihlendirmesine 

ilişkin bilgi bulunabilir. 33. sayfada ise B-6 katalog numaralı bu 

parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 9 Katalog no: B-7 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-400 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, iç mekan, kuzey galeri, doğu şapel, güney iç cephe 

Ölçüler: Yük. 45,5cm; Gen. 14,5 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Duvar içinde gömülü olan payenin görülebilen yüzü tek şeritten 

oluşan dörtgensel bir şerit çerçeve ile bezemektedir. Parçanın 

sol ucu kırılmıştır, sağ ucu ise orijinal sınır olarak korunmuştur. 

Bir karalama, parçanın işlenmiş yüzeyini maskelemiştir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 10 Katalog no: B-8 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-207   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks 

Ölçüler: Yük. 22.5 cm; L. 40 cm; Der. 13 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Duvar içinde gömülü olan payenin ön yüzü ve tepesi 

görülebilmektedir. Ön yüzü eş merkezli çerçeve şeritler ile 

bezelidir. Sol bölümün son 4 cm ise duvardaki başka bir bloka 

ait olabilecek düşey bir şerittır. Ancak fazla miktardaki sıva 

kalıntısı yüzünden bunun yalnızca bir parçaya mı yoksa iki 

farklı payeye mi ait olduğu anlaşılamamaktadır. Diğer 

görünebilir yüzeyde ise yarı dairesel ve hafifçe işlenmiş bir alan 

bulunmaktadır. Tahminen payenin yere yerleştirildiği bölüm de 

burasıdır.  

Notlar: Bu panel B-1, B-3 ve B-5 katalog numaralı payeler ile 

benzerdir. Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 11 Katalog no: B-9 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-118   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, güney dış cephe, batı yarısı 

Ölçüler: Yük.19 cm; Gen. 24,5 cm; Der.. 37 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Duvar yapımında yeniden kullanılan payenin baş kısmı 

görülmektedir. Bezemeli yüzeyler zarar görmüştür ancak baş 

kısmında eş merkezli 3 çember ve kısmen topuz kısmı 

görülmektedir. Payenin bir tarafı traşlanmış ve tamamen 

düzleştirilmiştir. Payenin sol bölümü eş merkezli çerçeve 

şeritler ile bezelidir ancak bu kısım harç ile neredeyse tamamen 

maskelenmiştir. 

Notlar: Bu panel B-2 ve B-6 katalog numaralı payeler ile benzerdir. 

Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin tarihlendirmesine 

ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 12 Katalog no: B-10 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-95   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, batı dış cephe, kuzey yarısı 

Ölçüler: Gen. 17 cm; Der. 17 cm 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Payenin görülen alt kısmında, merkeze konumlandırılmış yük. 

4 cm; gen. 3 cm; der. 3.5 cm boyutlarında dört köşeli bir yuva 

vardır. Parçanın yüzeyinde bir takım alet izleri görülmektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 13 Katalog no: B-11 İşlevi: Templon payesi 

 

 

Env. no:  S27-2003-99   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, batı dış cephe, kuzey yarısı 

Ölçüler: Gen. 23 cm; Der. 59 cm 

Malzeme: Kireç taşı (Kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Çok az korunmuş olan bu parçanın dış yüzeyi hava koşulları 

nedeniyle  aşınmıştır. Buna karşın ön yüzeyinde şerit bezemeler 

görülebilmektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 14 Katalog no: B-12 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  S27-2003-1 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: A06-216 (25.09.2006 tarihinde VA'06-36 nolu kazı ile müzeye  

getirilmiştir) 

Müze env. no: Ayasofya (bağlamı dışında) 

Önceki yeri: Yük. 104 cm; Gen. 17 cm; Der. 17.5 cm 

Ölçüler: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Malzeme: 5.-6. yüzyıl 

Tarihlendirme: Payenin üst kısmında iki eş merkezli çemberden oluşan 

profillendirme vardır, tepesi ise kırık olduğu için monolit bir 

sütun mu yoksa bir topuzla mı sonlandığı belli değildir. Payenin 

iki komşu yüzeyi düz ve bezemesizdir. Üçüncü yüzeyde bir 

levha ile bağlantıyı sağlamak üzere Ht. 87cm, w. 6cm, d. 1cm 

boyutlarında kanal şeklinde bir yuva vardır. Dördüncü yüzeyde 

eş merkezli, uç kısmı içbükey, çerçeve şeritlı bir bezeme yer 

alır. Çerçevenin ucuna doğru bir oyuk vardır.  

Açıklamalar: A06-216 (25.09.2006 tarihinde VA'06-36 nolu kazı ile müzeye  

getirilmiştir) 

Notlar: Tezde 24. sayfada bu tür templon payelerinin tarihlendirmesine 

ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 15 Katalog no: B-13 İşlevi: Templon payesi 

 

Env. no:  KM-2014-27 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 12 cm; Yük. 23 cm; L. 59 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar:  Templon stylobatına ait parçanın üzerinde templon levhasının 

oturacağı bir yuva bulunmaktadır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 16 Katalog no: C-1 İşlevi: Templon başlığı 

 

 

Env. no:  KM-2014-642   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 642 (15.09.1996 tarihinde, kazıdan müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Çömlektepe 

Ölçüler: Yük. 10.5 cm; Gen. 60 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Alt kısmı tahrip olmuştur.  Akantus yapraklarının sadece üst 

kısmı belli olmaktadır. 

Notlar: Tezde 30. sayfada bu başlık yer almaktadır. 
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Sıra no: 17 Katalog no: C-2 İşlevi: Templon başlığı 

 

Env. no:  KM-2014-147   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A2011-147 (24.11.2011 tarihinde, Levent Büyükkaş'ın 

bağışıyla müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 18 cm; Gen. 40 cm; Der. 28 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Beyaz mermerden yapılmış, üst yapı öğelerinin yükünü sütuna 

aktarmak için kullanılan abaküs başlık. Dört köşesinde sarmal 

volütler bulunmakta. Abaküsün yüzeyi düzdür. 

Notlar: Tezde 30. sayfada bu başlık yer almaktadır. 
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Sıra no: 18 Katalog no: D-1 İşlevi: Bezemeli levha 

 

 

Env. no:  TM-2004-2 Devşirme  Serbest x 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, Bahçe 

Müze env. no: 700, 701(Kültür Bakanlığının 23.06.1978 tarih, 5049 sayılı 

yazıları uyarınca yapılan kurul kazısı sonucu müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize (mezar yapımında yan kısmıları teşkil edecek şekilde 

kullanılmış olarak bulundu) 

Ölçüler: Yük.94 cm; Gen. 107 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (Kalker) 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: Daha sonraki dönemlerde ortadan kabaca kesilen dörtgen blok 

2 parçadan müzede bütünlenmiştir. İki sıra eş merkezli bant 

çerçeve içinde, dairesel kabartma içinde uçları geniş Latin haçı 

mevcuttur. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 33. sayfada ise D-1 katalog numaralı bu parça 

yer almakta olup D-2 katalog numaralı parça ile 

birleşmiştirilmiştir. 
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Sıra no: 19 Katalog no: D-2 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  TM-2014-1 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 694 (Kültür Bakanlığının 23.06.1978 tarih, 5049 sayılı yazıları 

uyarınca yapılan kurul kazısı sonucu müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize (mezar yapımında yan kısmıları teşkil edecek şekilde 

kullanılmış olarak bulundu) 

Ölçüler: Yük.94 cm; Gen. 142 cm; Der. 12 cm 

Malzeme: Kireç taşı (Kalker) 

Tarihlendirme: 5. – 6. yüzyıl 

Açıklamalar: Daha sonraki dönemlerde ortadan kabaca kesilen dörtgen blok 

6 parçadan müzede bütünlenmiştir. İki sıra eş merkezli bant 

çerçeve içinde, dairesel kabartma içinde uçları geniş Latin haçı 

mevcuttur. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 33. sayfada ise D-2 katalog numaralı bu parça 

yer almakta olup D-1 katalog numaralı parça ile 

birleşmiştirilmiştir. 
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Sıra no: 20 Katalog no: D-3 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-11 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.42 cm; Gen. 28 cm; Der.14.5 cm 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Bezemeli bir levhanın köşesi. Levhanın yüzeyinin çerçeve şerit 

kabartma ile bezeli olduğu görülmektedir. Üç tarafı kırılmış 

olan levha parçasının sol kenarı bir pilastr ile sonlanır. Bu 

sütuncenin üst kısımda bir şerit kabartma vardır, daha da üst 

kısmı ise kırılmıştır.  

Notlar: - 
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Sıra no: 21 Katalog no: D-4 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-10  Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya 

Ölçüler: Yük.31 cm; Gen. 12 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: 3 parçadan bir araya getirilmiş levha parçası. Bu parça  tahrip 

olmuş ve sonraki bir dönemde kesilerek başka bir amaçla 

kullanılmıştır. Parçanın yüzeyinde dairesel formda bir 

kabartmanın üzerinde uçları geniş bir Latin haçının tek bir ucu 

görülmektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 22 Katalog no: D-5 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  TM-2014-2 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük  

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.72 cm; Gen. 67 cm; Der. 10 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.- 6. yüzyıl 

Açıklamalar: Kalın bir şerit çerçeve içinde, uçları geniş Latin haçı 

bulunmaktadır. Üst kenarında boydan boya kalın bir şerit 

vardır.  Alt ve sağ kenarı kırık ve eksiktir. Arka yüzü de aynı 

şeritler ile bezelidir ancak orta kısmı düz bırakılmıştır. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 30 ve 31. sayfalarda ise D-5 katalog numaralı 

bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 23 Katalog no: D-6 İşlevi: Bezemeli levha 

 

 

Env. no:  KM-2006-219   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük (25.09.2006 tarihinde VA'06-38 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.61.2 cm; Gen. 47.3 cm; Der. 5 cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: Orta Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Alçak kabartma olarak yontulmuş, 4 parçadan bir araya 

getirilmiş bezemeli levha parçası. Sağ ve üst kenarları kırılmış, 

sol ve alt kenarı kısmen korunmuştur. Kenarları kalın bir şerit 

ile çerçevelenmiş, sol kenarda bu şeritin üzeri örgü bezeme ile 

zenginleştirilmiştir. Levhanın ortasında dairesel bir çerçeve 

içerisinde bir Yunan haçının iki kolu görülmektedir. Haçın 

kolları ve kolların arası üçgen biçimi ile bezenmiştir. Dairesel 

çerçevenin kenarından levhanın köşelerine doğru birer yaprak 

uzanmaktadır.  

Notlar: Tezde 35 ve 36. sayfalarda bu tür bezemelerin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 24 Katalog no: D-7 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-15   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.15 cm; Gen. 21 cm; Der. 6 cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: Orta Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Dairesel formdaki levha parçasının ön yüzeyinde, çember bir 

şerit çerçevenin içerisinde bir Yunan haçının 2 kolu 

görülmektedir. Kolların uç kısımları iç bükey bir yay yapar, 

sivri uçlar da çember çerçeveyle birleşmektedir. 

Notlar: Tezde 35 ve 36. sayfalarda bu tür bezemelerin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 25 Katalog no: D-8 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-13   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 9 cm; Gen. 10 cm; Der. 4 cm 

Malzeme: Kumtaşı 

Tarihlendirme: Orta Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Çok küçük bir parçası kalmış olan levhanın üzerinde lotus 

çiçeğine benzer bir bitkisel bezemenin üzerinde renkli taş ya da 

metal süslemeler için açılmış 2 delik görülmektedir. 

Notlar: Tezde 35 ve 36. sayfalarda bu tür bezemelerin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 26 Katalog no: D-9 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-12   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, Bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.14 cm; Gen. 15 cm; Der. 5 cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Çok küçük bir parçası kalan levha parçasının üzerinde bitkisel 

bir motif yer almaktadır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 27 Katalog no: D-10 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-22   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.24 cm; Gen. 24 cm; Der. 8 cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: Orta Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Çok küçük bir parçası kalan levha parçasının üzerinde çiçek 

şeklinde bir motif yer almaktadır. 

Notlar: Tezde 35 ve 36. sayfalarda bu tür bezemelerin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 28 Katalog no: D-11 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  TM-2014-2   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 696 ( Kültür Bakanlığı’nın 23.06.1978 tarih 5049 sayılı yazıları 

uyarınca yapılan kurtarma kazısı sonucu müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.69 cm; Gen. 57 cm; Der. 10,5 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Bezemeli levhanın sadece üst kenarı kısmen korunagelmiş, 

diğer kenarlarıkırılmıştır. Levhanın ortasında uçları geniş Latin 

haçı, haç kollarının kesiştiği merkezde yuvarlak bir kabartma 

motif yer almaktadır. Kaba işçilik gösterir. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 30 ve 31. sayfalarda ise D-11 katalog 

numaralı bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 29 Katalog no: D-12 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2012-4   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 74,5 cm; Gen. 78 cm; Der. 12,5 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: İki parçadan bir araya getirilmiş levha parçası derin bir biçimde 

oyulmuştur. Levhanın sadece bir yüzü bezemelidir. Levhanın 

kenarları birbirinden farklı kalınlıkta 4 şeritlerden oluşan bir 

çerçeve ile bezelidir. Ortasında ise uçları geniş bir Latin haçının 

2 kolu tam olarak görülmektedir. Haçın uçları dış çerçevenin iç 

şeridi üzerinetaşmaktadır. Diğer 2 kol ise büyuk ölçüde 

kırılmıştır. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 32. sayfada ise D-12 katalog numaralı bu 

parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 30 Katalog no: D-13 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-405   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, batı galerinin nartekse bakan cephesinin güney kısmı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük: 61,5 cm; Gen. 80 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Orijinalinde daha geniş olan levha sol kenarı kesilerek galeri 

levhası olarak yeniden kullanılmıştır. Levhanın kenarları dıştaki 

kalın, iç kısmındaki daha ince 2 şeritlerden oluşan bir çerçeve 

ile bezelidir.Orta kısımda ise levhanın ön yüzü 8 kollu İsa 

monogramı diğer yüzü ise sade, uçları geniş bir Latin haçı ile 

bezelidir.  

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 44 ve 45. sayfalarda ise D-13 katalog 

numaralı bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 31 Katalog no: D-14 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-404   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, batı galerinin nartekse bakan cephesinin kuzey kısmı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük: 67 cm; Gen. 83,5 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Orijinalinde daha geniş olan levha sağ kenarı kesilerek galeri 

levhası olarak yeniden kullanılmıştır. Levhanın kenarları dıştaki 

kalın, iç kısmındaki daha ince 2 şeritlerden oluşan bir çerçeve 

ile bezelidir. Levhanın ön yüzü, orta kısımda bir kare içerisinde 

diagonal bir diğer kare ve onu kıvrımlar yaparak çevreleyen bir 

şeritten oluşmuş bir motivin içinde 8 kollu bir haç, haçın 

ortasında da küçük bir çember ile bezelidir. Diğer yüzü ise 

sade, uçları geniş bir Latin haçı ile bezelidir. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin 

tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 44 ve 45. sayfalarda 

ise D-14 katalog numaralı bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 32 Katalog no: D-15 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-23 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.43.5 cm ; Gen. 32 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kristalize, mavi damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Levhanın iki yüzü de bezemelidir. Levhanın bir yüzeyinde 

uçları geniş bir haçın uç kısmı görülmektedir. Levhanın iki 

kenarı kalmıştır, bir kenarı 8 şetirren oluşan birbant ile 

bezelidir. En içteki şerit dik açı ile diğer kenarda da devam 

etmektedir. Levhanın diğer yüzünde ise 6 şeritten oluşan bir 

bant görülür. Bu bandın en iç kısmındaki 2 şerit de dik açı 

yaparak diğer kenarda da devam etmektedir. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. Bu parça D-42 katalog numaralı parça ile 

ilişkili olabilir. 
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Sıra no: 33 Katalog no: D-16 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-24 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.69 cm; Gen. 100.5 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: 3 parçadan bir araya getirilmiş bezemeli levhanın 

ortasındauçları geniş bir Latin haçı görülmektedir. Haçın üç 

kısa kolu tamamen korunmuş olarak dururken muhtemel uzun 

kolun ise bir kısmı görülmektedir. Bu haç 3 eş merkezli şerit ile 

muhtemelen dörtgen olarak çerçevelenmiştir. Bu çerçevenin bir 

köşesi bu parçada görülmektedir. Haçın sağ kısmında, iç içe 

geçmiş olan çemberlerin içinde yer alan bir haçdan meydana 

gelen bir motifin bir kısmı görülmektedir. Levhanın arka 

kısmında, uzun kenarda 12.5 cm x 2 cm boyutlarında bir yuva 

bulunmaktadır. Büyük olan parçanın arka kısmında, diğer 

parçayla birleştiği kenarın orta kısmında 9 cm x 4.5 cm; Der. 7 

cm boyutlarında bir yuva daha görülür. 

Notlar: D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21 numaralı parçalarla 47 

sayfada birleştirilmiş olup D-33, D-34, D-37, D-39 ve D-40 

numaralı parçalarla benzerdir. Tezde 46, 47 ve 48. sayfada bu 

tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 34 Katalog no: D-17 İşlevi: Bezemeli levha 

 

 

Env. no:  S27-2003-26   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.70 cm; Gen. 47.5 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: 5.- 6. yüzyıl 

Açıklamalar: 3 parçadan restitüsyonu yapılmış bezemeli levha parçası. Bir 

kenarında üç şerit ile çerçevelendiği görülürken, diğer bir 

kenarında tahribattan dolayı iki şerit görülmektedir. Levhanın 

üzerinde uçları geniş bir Latin haçının sağ ve alt kolları 

bulunmaktadır. Bu haç kıvrılan bir dalın ucundaki sarmaşık 

yaprağının üzerinde durmaktadır.  

Notlar: D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21 numaralı parçalarla 47 

sayfada birleştirilmiş olup D-33, D-34, D-37, D-39 ve D-40 

numaralı parçalarla benzerdir. Tezde 46, 47 ve 48. sayfada bu 

tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 35 Katalog no: D-18 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-32   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.53 cm; L. 57 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: 5.- 6. yüzyıl 

Açıklamalar: Levhanın bezemeli yüzeyinde üç adet eş merkezli çemberin 

çevrelediği, bir Yunan haçı yer alır. En dıştaki çemberin alt 

kısmında, kıvrılan bir şeridin başlangıç kısmı görülmektedir. 

Levha üzerinde yer yer bir harcın görülmesi ikincil bir 

kullanıma işaret etmektedir. Örneğin taban döşemesi olarak 

kullanılmış olabilir. Levhanın arka kısmı kabaca 

düzleştirilmiştir. Bu parçanın kırılması ikincil kullanım için 

kasten yapılmış olabilir. 

Notlar: D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21 numaralı parçalarla 47 

sayfada birleştirilmiş olup D-33, D-34, D-37, D-39 ve D-40 

numaralı parçalarla benzerdir. Tezde 46, 47 ve 48. sayfada bu 

tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 36 Katalog no: D-19 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-1   Devşirme  Serbest  

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.62.5 cm; Gen. 65 cm; Der.10.5 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Levhanın üzerindeki üçlü şerit ile muhtemelen dörtgen olan bir 

çerçevenin bir köşesini oluşturur.  

Notlar: D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21 numaralı parçalarla 47 

sayfada birleştirilmiştir. D-21, D-33, D-34, D-37, D-39 ve D-40 

numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 37 Katalog no: D-20 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-25   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.30 cm; L. 40 cm; Der. 12 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bezemeli bir levhanın üç bantlı bir şeritli kenar kısmından 

kopmuştur. Levhanın arkasında 9 cm x 8 cm; Der. 4 cm 

boyutlarında geniş bir delik bulunmaktadır.  

Notlar: D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21 numaralı parçalarla 47 

sayfada birleştirilmiştir. D-21, D-33, D-34, D-37, D-39 ve D-40 

numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 38 Katalog no: D-21 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-3 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.29 cm; L. 30 cm; Der. 11 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar:  Üç bantlı bir şerit ile muhtemelen dörtgen olan bir çerçevenin 

bir köşesini oluşturur. Levha ön yüzeyinde, şeritlerin dış 

tarafında kalan kenar boyunca bir yazıt görülmektedir.  

Notlar: D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21 numaralı parçalarla 47 

sayfada birleştirilmiştir. D-21, D-33, D-34, D-37, D-39 ve D-40 

numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 39 Katalog no: D-22 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  TM-2004-3   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 694 (Kültür Bakanlığı’nın 23.06.1978 tarih ve 5049 sayılı 

yazıları uyarınca yapılan kurtarma kazısı sonucu müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.87 cm; Gen. 65 cm; Der. 13 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: Erken Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Dikdörtgen formunda, iri taneli mermer levhadır. Ortada 

dikdörtgen alan içerisinde uçları geniş bir latin haçı 

bulunmaktadır. Sonradan, bir mezarı teşkil eden yan taşlardan 

biri olarak bulunmuştur. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 
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Sıra no: 40 Katalog no: D-23 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:   Devşirme  Serbest  

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, Bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük.33 cm; Gen. 19 cm; Der. 12.5 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bezemeli levha parçasının ortasında kollarıbakta ucu gibi açılan 

bir haçın karşılıklı 2 kısa kolu tam, diğer iki kol ise kısmen 

görülmektedir. Parçanın arka yüzeyi ise kabaca işlenmiştir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 41 Katalog no: D-24 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-20   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (Bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.22.5 cm; L. 32.5 cm; Der. 16 cm 

Malzeme: Kristalize, mavi damarlı beyaz mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: 2 parçadan birleştirilmiş levha. Yüzeysel olarak işlenmiş 

levhanın ortasında 11. 5 cm çapındaki bir kürenin üzerinde 

duran, muhtemelen uçları geniş bir Latin haçının bir kolu 

bulunur. Haçın diğer bütün kolları, levhanın üst kısmı ile 

birlikte kaybolmuştur. Levhaın sol tarafında kurşun çubuğunun 

kalıntısı vardır (yüzeyden 1 cm çıkıntı yapmaktadır). Levhanın 

sol kenarı, uş kısmı iç bükey olan eş merkezli çerçeve şeritler 

ile şekillendirilmiştir. Sağ kısımda da dikey bir şerit vardır 

ancak yüzeyi düzdür ve levhanın oturduğu taban ile bağlantı 

sağlamak üzere aşağıya doğru çıkma yapmaktadır.Bu çıkmaya 

alttan bakıldığında 3.5 x 3.5 cm genişliğinde ve 3 cm 

derinliğinde bir yuva da görülür. Levhanın  düz olan arka 

kısmında 1.5 cm çapında ve 1 cm derinliğinde 2 tane yuva 

bulunur. 

Notlar: Tezde 42. sayfada bu tür haçların tarihlendirmesine ilişkin bilgi 

bulunabilir. 
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Sıra no: 42 Katalog no: D-25 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-29 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (Bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.22.5 cm; L. 32.5 cm; Der. 16 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bir yüzü birbirinden farklı kalınlıklarda 3 adet şerit ile 

bezelidir. Diğer yüzü düzdür.  

Notlar: D-26 katalog numaralı parça ile benzerlikler gösterir. 
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Sıra no: 43 Katalog no: D-26 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-28 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.45.5 cm; L. 36 cm; Der. 13 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bezemeli bir levhanın köşesine ait olan bu parçanın bir 

yüzünde alt kenarı 3 şerit ile bezelidir, sol kenarında ise sadece 

bir şeritkalmıştır. Kenar bantları arasındaki bu uyuşmazlık, 

sonraki bir dönemde duvar yapımında kullanmak için şekil 

verilirken oluşmuş olabilir. Levhanın üzerinde yapışkan ile 

yapılmış tamir izleri görülür. Taşın bugün kırıldığı yer de taşın 

muhtemelen daha önce tamir görmüş bir yerinden 

gerçekleşmiştir. 

Notlar: D-25 katalog numaralı parça ile benzerlikler gösterir. 
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Sıra no: 44 Katalog no: D-27 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-96 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Koybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.30 cm; L. 16.5 cm; Der. 20 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Ayasofya'nın batı cephesinde kemer taşı olarak kullanılmıştır. 

Bu nedenle levhanın sadece yan yüzeyi görülebilmektedir. 

Kemerdeki yıkılma nedeniyle bezemeli yüzeyi de kısmen 

görülebilmektedir. Görülebilen yüzeyinde, bir kenarda ikili 

diğer kenarda ise tek şetitten oluşan kenar bezemesi 

görülmektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 45 Katalog no: D-28 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-8   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.20 cm; Gen. 23.5 cm; 11.5 cm 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçasının bir yüzünde muhtemelen bir çerçeveyi 

oluşturan 5 paralel şerit görülürken diğer yüzü düzdür. 

Notlar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

Sıra no: 46 Katalog no: D-29 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-39   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, Narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.18 cm; Gen. 19 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçası büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ortasından 

birbirinden farklı kalınlıklarda 3 şeritten oluşan bir profil şeridi 

bulunmaktadır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 47 Katalog no: D-30 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-33 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, Narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.30 cm; Gen. 12.5 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçasının bir yüzü birbirinden farklı kalınlıklarda 

4 paralel şerit ile bezelidir. Diğer yüzü düzdür. 

Notlar: - 
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Sıra no: 48 Katalog no: D-31 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-4 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.36 cm; Gen. 28 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçasının bir yüzünde muhtemelen bir çerçeveyi 

oluşturan 5 paralel şerit görülürken diğer yüzü düzdür. 

Notlar: - 
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Sıra no: 49 Katalog no: D-32 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-5 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 27 cm; Gen. 40 cm; L. 14.5 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçasının bir yüzünde muhtemelen bir çerçeveyi 

oluşturan 5 paralel şerit görülürken diğer yüzü düzdür. 

Notlar: - 
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Sıra no: 50 Katalog no: D-33 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-46   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.20 cm; Gen. 25 c; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçasının bir yüzünde, en dıştaki kalın şeritte 

paralel olarak 2 ince şerit daha görülmektedir. Parçanın diğer 

yüzü düzdür. 

Notlar: D-16, D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21, D-34, D-37, D-39 ve 

D-40 numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 51 Katalog no: D-34 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-9   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 29 cm; Gen. 17 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: 2 parçadan bir araya getirilmiş küçük levha parçası. Levha 

parçasının kenarında bir şerit kabartma vardır. Kenar şeridinin 

iç kısmında 2 çemberden oluşan bir çerçevenin bir kısmı 

görülmektedir. 

Notlar: D-16, D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21, D-33, D-37, D-39 ve 

D-40 numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 52 Katalog no: D-35 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-7   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 30 cm; Gen. 14 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bezemeli bir levhaya ait kenar kısmı olan parçanın kenarı en 

dıştaki kalın şerite paralel olarak birbirinden farklı kalınlıklarda 

2 ince şerit ile bezelidir. Diğer 3 kenar ise kırıktır. Parçanın 

diğer yüzü düzdür. 

Notlar: D-16, D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21, D-33, D-34, D-37, D-

39 ve D-40 numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 53 Katalog no: D-36 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-117   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, güney cephenin batı yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.22.5 cm; Gen. 30.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Levhanın yüzeyi bir harç ile örtülmüştür. Üzerinde üç basamak 

halinde şeritler yer alır. Yan yüzeyi kabaca düzleştirilmiştir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 54 Katalog no: D-37 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-35   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.43.5 cm; Gen. 32 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerinde iki sıra şerit bulunan bezemeli levha parçası. S27-

2003-24, 25, 26, 27a, 27b, 32, 34 ve 36 numaralı parçalarla 

alakalıdır. 

Notlar: D-16, D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21, D-33, D-34,  D-35, D-

37, D-39 ve D-40 numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 55 Katalog no: D-38 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-131 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuş 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya - Kuzey istinad duvarının doğu yarısı 

Ölçüler: Yük.50 cm; Gen. 51 cm; Der. 25 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bir kenarında 3 diğer kenarında 1 sıra şerit bulunan bezemeli 

levha köşe parçası. 

Notlar: - 
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Sıra no: 56 Katalog no: D-39 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-36   Devşirme  Serbest  

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 25 cm; Gen. 20cm; Der. 10 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Küçük levha parçasının üzerinde kıvrımlı bir dal görülmektedir. 

Notlar: D-16, D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21, D-33, D-34,  D-35, D-

36, D-37 ve D-40 numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 57 Katalog no: D-40 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-34 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 26 cm; Gen. 21.5 cm; Der. 10 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar:  levha parçası. Üzerinde kıvrımlı bir dal görülmektedir. 

Notlar: Küçük levha parçasının üzerinde kıvrımlı bir dal görülmektedir. 

D-16, D-17, D-18, D-19, D-20 ve D-21, D-33, D-34,  D-35, D-

36, D-37 ve D-39 numaralı parçalarla benzerdir. 
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Sıra no: 58 Katalog no: D-41 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-120 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya - güney cephesinin doğu yarısında 

Ölçüler: Yük.51.5 cm; Gen. 86.5 cm; Der. 47.5 cm 

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bir kenarında 3 diğer kenarında 1 sıra şerit bulunan bezemeli 

levha köşe parçası. Diğeriki kenarı duvar içinde gömülü olduğu 

için görülmemektedir.  

Notlar: - 
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Sıra no: 59 Katalog no: D-42 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-30   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük.27 cm; Gen. 33.5 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: 2 parçadan bir araya getirilmiş şerit parçası bezemeli levha 

parçası. Bir yüzü muhtemelen bir çerçeveyi oluşturan 7 paralel 

şerit ile bezeli iken diğer yüzü daha yüzeysel işlenmiş 6 şerit ile 

bezelidir. Bu yüzeyin bir kısmı harç ile yamanmıştır. İki 

parçabirbirine taşırılmadan, düzgünce yapıştırılmıştır.  

Notlar: D-15 katalog numaralı parça ile benzerlikler göstermektedir. 
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Sıra no: 60 Katalog no: D-43 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  S27-2003-22   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güney batısında, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 33 cm; Gen. 38 cm; Der. 12.5 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: Bezemeli levha parçasının ortasında uçları geniş bir haçın 3 

kolu tam olarak, 4. kolu ise kısmen görülmektedir. Parçanın 

arka yüzeyi ise düzdür. 

Notlar:  
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Sıra no: 61 Katalog no: E-1 İşlevi: Ambon levhası 

 

Env. no:  TM-2014-1   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 692 (Kültür Bakanlığı'nın 23.06.1978 tarih 5049 nolu yazısı ile 

gerçekleştirilen kurtarma kazısı ile 28.09.1978 tarihinde 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize, baş ucuna gelecek şekilde bir mezara yerleştirilerek basit 

lahit yapımında yeniden kullanılmış, (Devşirme) 

Ölçüler: Yük. 62 cm; Gen. 75 cm; Der. 12.5 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Bezemeli levha ön cepheden dikdörtgen formunda, planda dış 

bükey kesitlidir. Etrafı şeritler ile çerçevelenmiş olan 

dikdörtgen alan içinde, tam merkezi kısımda, eş merkezli 

çemberler içinde 8 kollu haç bulunan bir İsa momogramı yer 

almaktadır. Dıştaki çember, yukarıya doğu at nalı şeklinde 

kavis yapar. Bu biçimin ortasında yer alan 2'li sarmalın şeritleri 

kıvrımlı bir biçimde lavhanın iki yanına uzanır. Bu şeritlerin 

uçları; bir kalp biçiminde, dikdörtgen alanın iki yanında 

simetrik olarak bulunun Latin haçlarının altına tesadüf edecek 

şekilde bitirilmiştir. Levhanın sol kısmı, haçın yarısından 

itibaeren boyuna kırıktır. Levhanın diğer yüzü ise düzdür. 

Notlar: 39. sayfada bu bezemenin tarihlendirmesine dair bilgiler 

bulunabilir.Tezde 38. sayfada yer almaktadır. E-2 katalog 

numaralı parça ile ilişkilidir. 
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Sıra no: 62 Katalog no: E-2 İşlevi: Ambon platformu 

 

Env. no:  S27-2003-13   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 31 cm; Gen. 64.5 cm; Der. 84.5 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Altar tabanının alt yüzeyinde 4 cm x 4 cm boyutlarında kare bir 

yuva ile 11cm x 11 cm boyutlarında,6 cm derinliğinde, 

kademeli bir kare yuva bulunmaktadır. Diğer yüzeyinde orta 

kısma doğru 2 cm genişliğinde çok yüzeysel oyulmuş yay 

şeklinde bir yiv vardır. Kenarında ise aşağıdan yukarıya zemine 

oturan çıkma, iç bükey profil, yarım daire şeklinde dışbukey 

profil ve ardından eşit yükseklikte 3 basamak vardır.  

Notlar: Taban üzerinde bezemeli ambon levhasının yerleşmesi gereken 

kısımdaki yayın çapı yaklaşık 90 cm'dir. E-1 numaralı ambon 

levhasının yayındaki yarı çap da 90 cm'dir. Dolayısıyla bu 

parçaların birbirine ait oldukları söylenebilir. 
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Sıra no: 63 Katalog no: E-3 İşlevi: Ambon merdiven korkuluğu 

 

Env. no:  TM-2014-3   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Tekirdağ Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 697 (Kültür Bakanlığı'nın 23.06.1978 tarih 5049 nolu yazısı ile 

gerçekleştirilen kurtarma kazısı ile 28.09.1978 tarihinde 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize, TM-2004-1 env. numaralı eser ile birlikte, mezarın yan 

kısmını oluşturacak şekilde, basit lahit yapımında yeniden 

kullanılmış. 

Ölçüler: Yük. 49 cm; Gen. 94 cm; Der. 12.5 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: Yüzeyi, üç bölüm halinde şerit kabartmalarla bezenmiştir. 

Levhanın sol kenarı prizmatik bir paye biçimindedir. Bu 

payenin ön yüzü, eş merkezli uç kısmı içbükey çerçeve şerit, 

diğer yüzü ise eş merkezli uçları 90 derece olan çerçeve 

şeritlerle bezelidir. Levhanın diğer yüzü ise düzdür. 

Notlar: 39 ve 40. sayfalarda yer almaktadır. 
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Sıra no: 64 Katalog no: E-5 İşlevi: Ambon levhası 

 

 

Env. no:  S27-2003-16   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A.06-220 

Önceki yeri: Ayasofya, Narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 88.5 cm; Gen. 43 cm; Der. 10.5 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: 6 parçadan restitüsyonu yapılmış, plandan yay biçiminde kesitli 

levha. Yüzeysel olarak işlenmiş levhanın ortasında 10. 5 cm 

çapındaki bir kürenin üzerinde uçları geniş bir Latin haçı 

bulunur. Levhanın üst kısmı 2 cm'lik bir şerit ile 

profillendirilmiştir. Bu profilin sol kısmının murç ile kesildiği 

görülmektedir. Mermer bloğun üst kısmında 1.5 cm çapında ve 

1 cm derinliğinde, bir tanesinin içi kurşun ile dolu olmak üzere 

2 tane yuva vardır. Yuvaların kenarından çapraz bir çekilde 

taşan metal bağlantı elemanları için açılmış kanal şeklinde 

yuvalar görülür. Kırık parçaları yapıştıran yapıştırıcının izleri 

görülmektedir. Levanın arka kısmı düzdür. 

Notlar: 41.sayfada bu bezmenintarihlendirilmesine ilişkin bilgiler 

mevcuttur. 39 ve 40. sayfalarda da B-5numaralı bu parça 

yeralmaktadır. 
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Sıra no: 65 Katalog no: E-7 İşlevi: Ambon merdiven korkuluğu 

 

Env. no:  KM-2014-6    Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 23 cm; Gen. 30 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: Kenarı şeritler ile bezeli paçanın üzerinde uçları geniş, 

çiftçizgili 2 Latin haçının bir ucu görülür. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 37 ve 38. sayfalarda bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 66 Katalog no: E-8 İşlevi: Ambon merdiven korkuluğu 

 

Env. no:  KM-2014-5   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06-217 (25.09.2006 tarihinde VA'06-37 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya, (Bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 53 cm; Gen. 50 cm; Der. 14.5 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Uç kısmı ovalleştirilmiş ve üst kısmı şerit kuşakları ile 

bezenmiş ambon merdiven yanı levhası. 

Notlar: 37 ve 38. sayfalarda bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 67 Katalog no: E-9 İşlevi: Ambon merdiven korkuluğu 

 

Env. no:  S27-2003-17 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, Narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 69 cm ; Gen. 102 cm; Der. 14.5 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5.-6 yüzyıl 

Açıklamalar: 3 parçadan restitüsyonu yapılmış levha. Sol kenarı 3 basamaklı 

bir kaide üzerinde, bir pilastr ile sonlanırken; levhanın sağ 

kenarı eş merkezli, ucu iç bükey çerçeve şeritler ile bezelidir. 

Levhanın ortasında uçları geniş, çift çizgili bir Latin haçı 

bulunur. Levhanın üst kısmı kırılıp kaybolmuştur. Soldaki 

dikey kırılmanın daha yakın bir tarihte oluştuğu 

gözlemlenmektedir. Levhanın diğer yüzü ise düzdür. 

Notlar: Tezde 25. sayfada bu tür bezemelerin tarihlendirmesine ilişkin 

bilgi bulunabilir. 37 va 38. sayfalarda E-9 numaralı bu parça 

yer almaktadır.  
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Sıra no: 68 Katalog no: E-10 İşlevi: Ambon merdiven korkuluğu 

 

Env. no:  KM-2014-29 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, (Bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 14.5 cm; Gen. 30 cm; Der. 11.5 cm 

Malzeme: Kristalize, damarlı açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bir yüzünde muhtemelen bir çerçeveyi oluşturan 3 paralel şerit 

görülürken diğer yüzü çok kaba işlenmiştir. 

Notlar: E-10 katalog numaralı bu parça tezde 38. sayfada yer 

almaktadır.  
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Sıra no: 69 Katalog no: F-1 İşlevi: Vaftiz teknesi 

 

Env. no:  S2-2011- 11 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Belediye Binası Bahçesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 15 cm; Φ. 100 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 7. yüzyıl sonrası 

Açıklamalar: Dairesel formda vaftiz teknesinin yüzeylerinde hafif çatlak ve 

kırılmalar vardır. İçinde dairesel bir su oluğu yer alır. 

Notlar: 42. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler 

bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

Sıra no: 70 Katalog no: G-1 İşlevi: İmpostlu iyon sütun başlığı 

 

Env. no:  S1-2011-3 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Kütüphane Bahçesi (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 22.5 cm; Gen. 72 cm; Der. 45 cm; ekinus Φ 32 cm; volüt 

Φ 8 cm 

Malzeme: İnce grenli kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: 6. yüzyıl ve sonrası 

Açıklamalar: İnce kristalli beyaz mermerden yapılmış olup taş işçiliği 

yüzeyseldir. Sütun gövdesi ile kenetlenecek bir yuva 

görülmemektedir. İmpost bloğun sadece ön yüzünde Latin haçı 

kabartma olarak işlenmiştir. Bitkisel bezemeli abaküsdeki 

volütlerin arasında üçlü simetrik yaprak motifi yer alır. 

Volütlerin yan kısımlarında da akantus yaprak demetleri vardır. 

Alt kısmında tarak izleri görülür. 

Notlar: 47. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler 

bulunabilir. 
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Sıra no: 71 Katalog no: G-2 İşlevi: İmpost başlık 

 

Env. no:  S27-2014-1 Devşirme ? Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, batı galeri 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: - 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerinde bir bir Latin haçı bulunan impost başlık. Latin haçının 

alt kolunun iki yanından birer sarmaşık dalı ve üzerinde 

sarmaşık yaprağı bulunur. Üzeri sıva ile kaplanmıştır. 

Notlar: Bu başlığın devşirme mi yoksa orijinal mi olduğu 

bilinmemektedir. 
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Sıra no: 72 Katalog no: G-3 İşlevi: İmpost başlık 

 

Env. no:  S27-2014- 2 Devşirme ? Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, batı galeri 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: - 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerinde bir bir Latin haçı bulunan impost başlık. Üzeri sıva ile 

kaplanmıştır. 

Notlar: Bu başlığın devşirme mi yoksa orijinal mi olduğu 

bilinmemektedir. 
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Sıra no: 73 Katalog no: H-1 İşlevi: İyon sütun başlığı 

 

Env. no:   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Kütüphane Bahçesi (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 20 cm; Yük. 43 cm; Der. 48 cm; Φ: 34 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: 2. yüzyıl ve sonrası 

Açıklamalar: İyon sütun başlığı. Üç kıvrım yapan volüt spirali keskin hatlıdır 

ancak yüzeyden çok derin işlenmemiştir. Yan yüzeye bakınca 

volütlerin lotus yapraklarından oluşturulan bir demetin ortadan 

kelepçelenmesiyle oluşan yaprak demeti görülür. Ön yüzeyinde 

(kalathos) volütler arasından yukarı doğru açan üçlü iyon 

yaprak dizisi vardır. Kabuklardan hafif oyukla ayrılan 

yapraklar, aşağıya doğru sivrilmektedir. İyon yaprak dizisi üst 

kısımda biraz tahrip olmuştur. Kenarlarda kalan yapraklarların 

üst kısmı volütten taşan yarım palmet yaprağı ile 

örtülüdür.Volütlerin kenar bantları vardır ancak tahrip 

olmuştur. Volütlerin birisi kırılmıştır. Sütun ile bağlantı 

sağlayan kurşun deliği bulunmamaktadır, başlığın alt kısmı 

kabaca işlenmiştir. Bezemeli olmayan bir abakusu vardır. 

Notlar: 48 ve 49. Sayfalarda bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin 

bilgiler bulunabilir. 

 

 



145 

Sıra no: 74 Katalog no: H-2 İşlevi: İyon sütun başlığı 

 

Env. no:  KM- 2014-845 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 845 (16.08.1997 tarihinde kazı ile müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Çömlektepe 

Ölçüler: Yük. 12cm; Gen. 50 cm; Der. 35 cm  

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: Roma* 

Açıklamalar: Her dört köşede volütler, volütler arasında rozet 

bulunmakta.Yan kısımları ve rozet kısımları zedelenmiş. 

Notlar: *Müze envanter defterinden alınan bilgidir. 

 

 

 

 

Sıra no: 75 Katalog no: H-3 İşlevi: İyon sütun başlığı 

 

Env. no:  KM-2014-219 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 219 (02.01.1993 tarihinde bağış yolu ile müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Gen. 55 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: Roma* 

Açıklamalar: İyon üslupta sütun başlığı. Her dört köşede volütler, volütler 

arasında ise birkisel ve bezemeler bulunmaktadır. 

Notlar: *Müze envanter defterinden alınan bilgidir. 
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Sıra no: 76 Katalog no: I-1 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  S3-2011- 2   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Hamam Sokak 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 18.5 cm; Φ. 45 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 2.-4. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint sutun başlığının daha geniş olan üst kısmı kesilmiş ve 

başlığın geri kalan kısmı  tahrip olmuştur. Tek sıra akantus 

yaprağı görülür. Yapraklar dişlerinde derin oyuklar ile dikey 

burgular yaparak işlenmiştir. 

Notlar: 49. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

Sıra no: 77 Katalog no: I-2 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  S27-2003-300 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, iç mekan, kuzey 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 59 cm; Der. 73 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Abaküs üzerinde herbiri  geniş alan kaplayan iç bükey akantus 

yaprakların damarları arasında derin oyuklar olup, uçları 

birbirine bağlanmakta ve bu bağlanma yerlerinde de 

dörtgenvari boşluklar oluşmaktadır. 

Notlar: 51. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 78 Katalog no: I-3 İşlevi: Korinnt sütun başlığı 

 

Env. no:  S27-2003-300 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, iç mekan, güney 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 59 cm; Der. 73 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Abaküs üzerinde herbiri  geniş alan kaplayan iç bükey akantus 

yaprakların damarları arasında derin oyuklar olup, uçları 

birbirine bağlanmakta ve bu bağlanma yerlerinde de 

dörtgenvari boşluklar oluşmaktadır. 

Notlar: 51. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 79 Katalog no: I-4 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  S1-2011-1 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Kütüphane Bahçesi (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 35 cm; Gük. 52 cm; ekinus Φ 30 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: Üç sıra akantus yaprakları ile tüm yüzey kaplanmıştır. Matkap 

kullanılarak düğümlerin içleri ve yaprak kenarları oyulmuştur. 

Yaprakların dışa dönen kısımları ile köşeler  tahrip olmuştur. 

Notlar: 51. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 80 Katalog no: I-5 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi, Belediye Binası önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 35.5 cm; ekinus Φ: 53.5 cm; üst Φ: 57 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: 2.-3. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint sutun başlığının daha geniş olan üst kısmı sonradan 

kesilmiştir. Tek sıra akantus yaprağı görülür. Yapraklar 

dişlerinde derin oyuklar ile dikey burgular yaparak işlenmiştir. 

Notlar: 49. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 81 Katalog no: I-6 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  S2-2011- 8   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi, Belediye Binası önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 25 cm; Φ. 45 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Akantus yaprakların damarları arasında derin oyuklar olup, 

uçları birbirine bağlanmakta ve bu bağlanma yerlerinde de 

dörtgenvari boşluklar oluşmaktadır. Yaprakların uç kısımları 

kırılmış durumdadır. Üst yüzeyinde de kırılmadan kaynaklı 

çatlaklar görülür. 

Notlar: 51. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 82 Katalog no: I-7 İşlevi: Korint sütunbaşlığı 

 

Env. no:  S3-2011- 5   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Hamam Sokak (Bakalın sahibinin evinin bahçesi) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 34 cm; Φ. 42 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: Orta - Genç Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Korint sutun başlığının daha geniş olan üst kısmı kopmuş ve 

başlığın geri kalan kısmında geniş bir oyuk açılmıştır. Orta-Geç 

Bizans stilize akantus yaprakları görülür. 

Notlar: - 
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Sıra no: 83 Katalog no: I-8 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  KM-2014-325 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 325 (05.02.1994 tarihinde, istirdat yolu ile müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 52; Gen. 64.5 cm; Der. 62 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5. -6. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint düzeninde sütun başlığı sepet şeklinde bir orta kısmın 

(kalatos) etrafını çeviren akantus yaprakları ve helikslerden 

meydana gelmektedir. İçbükey akantus yapraklarının damarları 

arasında derin oyuklar olup, uçları birbirine bağlanmakta ve bu 

bağlanma yerlerinde de dörtgenvari boşluklar oluşmaktadır.  

Üzerinde abaküs yer almaktadır. 

Notlar: 51. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 84 Katalog no: I-9 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A08-03 (22.04.2008 tarihinde, istirdat yolu ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Jandarma bahçesi 

Ölçüler: Yük. 52; Gen. 64.5 cm; Der. 62 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 5.-6. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint düzeninde sütun başlığı sepet şeklinde bir orta kısmın 

(kalatos) etrafını çeviren akantus yaprakları ve helikslerden 

meydana gelmektedir. İçbükey akantus yapraklarının damarları 

arasında derin oyuklar olup, uçları birbirine bağlanmakta ve bu 

bağlanma yerlerinde de dörtgenvari boşluklar oluşmaktadır.  

Üzerinde abaküs yer almaktadır. 

Notlar: 51. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 85 Katalog no: I-10 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  KM-2014-209 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A0-209 (25.09.2006 tarihinde, VA'06-29 nolu kazıdan müzeye 

getirilmiştir.) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 42 cm; Φ 26 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: 2. – 3. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint sütun başlığının alt kısmında tek sıra akantus yaprağı 

görülür, üst kısım yapraksız bir şekilde düz bırakılmıştır. 

Yapraklar dişlerinde derin oyuklar ile dikey burgular yaparak 

işlenmiştir. 

Notlar: 49. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 86 Katalog no: I-11 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  KM-2014-155 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A2011-155 (04.11.2011 tarihinde, Ahmet Güven'nin bağışıyla 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 47 cm; Φ (alt): 30 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: 2. -3. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint sütun başlığının alt kısmında iki sıra akantus yaprağı 

görülür, üst kısım yapraksız bir şekilde düz bırakılmıştır. 

Yapraklar dişlerinde derin oyuklar ile dikey burgular yaparak 

işlenmiştir.  

Notlar: 49. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 87 Katalog no: I-12 İşlevi: Korint sütun başlığı 

 

Env. no:  KM-2014-323 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 323 (05.02.1994 tarihinde, istirdat yolu ile müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 60 cm; Φ: 59 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: 2.-3. yüzyıl 

Açıklamalar: Korint başlık plandan bakıldığında oval bir kesite sahiptir. Alt 

kısmında üç sıra akantus yaprağı görülür, üst kısım yapraksız 

bir şekilde düz bırakılmıştır. Yapraklar dişlerinde derin oyuklar 

ile dikey burgular yaparak işlenmiştir. 

Notlar: 49. sayfada bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Sıra no: 88 Katalog no: J-1 İşlevi: Tipolojiye girmeyen başlık 

 

Env. no:  S27-2003-12   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A2011 - 146 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 31 cm; Gen. 31; Der. 41 cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Dörtgen prizma biçimli başlık 3 kademe ile yükselmektedir. 

Üst kısmı abakus işlevi görmektedir. Gövde kısmında köşeleri 

akantus yapraklarıyla bezedidir. Arka yüzeydeki bezemeler 

tamamen kaybolmuş, ön kısımda sağdaki yaprak çok aşınmıştır. 

Ancak soldaki yaprak daha iyi korunagelmiştir ve yaprak 

uçlarından birisinin kıvrılarak 2,5 cm çapında bir delik 

oluşturduğu görülür. Gövdenin alt kısmında dişli friz vardır.* 

Onun da altında, en alt kademede, iyon yaprak dizisinin izleri 

görülmektedir. 

Notlar: *M-5 katalog numaralı parça ile dişli friz kısmı benzerlik 

göstermektedir. 
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Sıra no: 89 Katalog no: J-2 İşlevi: Tipolojiye girmeyen başlık 

 

Env. no:  KM-2014-76 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A07-76 (25.11.2007 tarihinde bağış yolu ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Soğucak Köyü 

Ölçüler: Yük.53 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: M.S. 3. yüzyıl ?* 

Açıklamalar: Dörtgen prizma biçiminde başlık, iki kısa yüzeyinde akantus 

yaprağı gelecek şekilde bezenmiştir. Yaprakların damararları ve 

uçları derin bir biçimde işlenmiştir. Akantus yaprakları iki uzun 

yüzeye doğru hafifçe yayılmıştır. Uzun yüzeyleri ise 8 sıra yiv 

ile bezelidir. Vivlerin sonlandığı alt kısımda, birer yiv 

aralıklarla damlacık gibi, aslen iyon yaprak dizisinden 

türetilmiş gibi gözüken bir sıra bezeme vardır. Bu bezeme dizisi 

büyün başlığın çevresini dolanmaktadır. 

Notlar: *Tez kapsamında bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin bir 

sonuca varılamamıştır ancak müze envanter defterinde herhangi 

bir kaynak gösterilmeksizin parçanın M.S. 3. yüzyıla ait olduğu 

belirtilmektedir. 
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Sıra no: 90 Katalog no: K-1 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  S27-2003-10 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi,bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks (bağlamı dışında). 

Ölçüler: Yük. 26 cm: üst çap: 52 cm: taban genişliği: 62.5 (kare) 

Malzeme: Kristalize, koyu gri, damarlı mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Altta kare bir taban, onun üzerinde sırasıyla torus ,astragal, 

scotia, astragal ve daha küçük çaplı bir torus yer alır. Kaidenin 

merkezinde bağlantı yuvası bulunur (Φ 5.5 cm: der. 6.5 cm). En 

üst bölümde çap boyunca bağlantı deliğine kadar bir yarık 

bulunmaktadır.  

Notlar: - 
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Sıra no: 91 Katalog no: K-2 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  S2-2011-3   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi, Belediye binası önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 22 cm; Gen. 50 cm; Φ: 40.5 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üç kademeli plinth‘den oluşan sütun kaidesi. 

Notlar: - 
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Sıra no: 92 Katalog no: K-3 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  S27-2003-302   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, iç mekan, kuzey 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 28 cm; Gen: 67 cm (kare) 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Altta kare bir taban üzerinde iki kademeli plinth’den oluşan 

sütün kaidesi. Yük. 9.5 cm; Der. 88 cm; Gen. 68 cm ölçülerinde 

dörtgen bir taban üzerine oturtulmuştur  

Notlar:  
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Sıra no: 93 Katalog no: K-4 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  S27-2003-305   Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, iç mekan, güney 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 39.5 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Kaide muhtemelen bir sütun gövdesinden kesilerek 

oluşturulmuştur. Altta boyun kısmı, üzerinde birtorus ve onun 

da üzerinde gövde kısmı yer alır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 94 Katalog no: K-5 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  KM-2014-206 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06-206 (25.09.2006 tarihinde VA'06 - 26 nolu kazı ile 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya 

Ölçüler: Yük. 20.5 cm; Φ: 43 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 95 Katalog no: K-6 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

 

Env. no:  KM-2014-207 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06-207 (25.09.2006 tarihinde VA'06-27 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya 

Ölçüler: Yük. 25 cm; Φ: 43 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Altta kare bir taban, onun üzerinde sırasıyla torus ,astragal, 

scotia, astragal ve daha küçük çaplı bir torus yer alır. Üst 

kısmında 3 tane büyük kurşun delikleri vardır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 96 Katalog no: K-7 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  KM-2014-208 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A0-208 

Önceki yeri: Ayasofya 

Ölçüler: Yük. 23.5 cm; Φ 47 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: Roma* 

Açıklamalar: Altta bir ekhinus üzerinde, üç sıra astragal ve yivli sütun 

gövdesi görünür. Ortasında kare kurşun deliği görülür. 

Notlar: *Müze envanter defterinde yer alan bilgidir. 
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Sıra no: 97 Katalog no: K-8 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  KM-2014-144 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A2011-144 (24.11.2011 tarihinde Levent Büyükkarış'ın bağışı 

ile müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 20 cm; Φ: 53 cm 

Malzeme: İnce grenli açık gri mermer 

Tarihlendirme: Roma* 

Açıklamalar: Aşağıdan yukarıya üzerine palmet dizisi işlenmiş torus, 

astragal, scotia, çok küçük çaplı torus, scotia, astragal, tekrar 

üzerine palmet dizisi işlenmiş torus ve en son iki sıra astragal 

bulunmaktadır. Üst kısmında karşılıklı iki  tane büyük yuva 

görülür. 

Notlar: *Müze envanter defterinde yer alan bilgidir. 
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Sıra no: 98 Katalog no: K-9 İşlevi: Sütun kaidesi? 

 

Env. no:  KM-2014-156 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A2011-156 (04.11.2011 tarihinde, Ahmet Güven'nin bağışıyla 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 22 cm; Φ 57 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Çevresinde yazıt kuşağı bulunan sütun silindir biçiminde parça. 

Üzerinde 5 adet demir kenet delikleri görülmektedir. 

Notlar: - 

 

Sıra no: 99 Katalog no: K-10 İşlevi: Sütun kaidesi 

 

Env. no:  KM-2014-157 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A2011-157 (04.11.2011 tarihinde Ahmet Güven'nin bağışı ile 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 16 cm; Gen. 57 cm; Der. 56 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Alt kısmı kare, üzerinde plinth bulunan sütun kaidesi. 

Notlar: - 
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Sıra no: 100 Katalog no: K-11 İşlevi: Sütun ya da paye kaidesi 

 

Env. no:  S2-2011- 9 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi, Belediye Binası önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 80 cm; Gen. 55 cm; Der. 40 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Dörtgen planlı parça  büyüktür. Alt gövdenen alt ve üst 

kısımlarında üçer basamaklı şerit profiller bulunmaktadır. 

Sütünun oturduğu üst kısım da yine üç basamaklı şerit 

profillerle zenginleştirilmiştir. Köşe kısımlarında ufak çaplı 

kırılmalar vardır. Arka kısmının özgün durumda da düz olup 

olmadığı bilinmemektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 101 Katalog no: L-1 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  S27-2003-301 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, iç mekan, kuzey 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 209.5 cm; Φ: 150 cm 

Malzeme: Kristalize, mavi damarlı gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Gövdenin başlık altında kalan boyun bandının genişliği 

düzensizdir (5-7,5 cm). Yüzeyi düz olup, kuzey kısmı biraz 

zarar görmüş durumdadır. Yerden 98.5 cm yükseklikte silinmiş 

bir haçın izi görülmektedir. Sütun gözdesinin alt bileziğinin 

genişliği ise eşittir (7 cm). 

Notlar: - 
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Sıra no: 102 Katalog no: L-2 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  S27-2003-304 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, iç mekan, güney 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 202.5 cm; Φ: 128 cm 

Malzeme: Kristalize, mavi damarlı, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Eşit çaplı, birbirinden ince bir kanalla ayrılan iki halkadan 

(üstteki 7 cm; alttaki 4 cm kalınlığında) oluşan bir boyun bandı 

vardır. Yüzeyi düz olup yer yer zarar gördüğü görülür. 

Devşirme malzeme olarak şekillendirilirken gövdenin alt kısmı 

kesilmiştir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 103 Katalog no: L-3 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  KM-2014-97 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 2003-97A (30.12.2003 tarihinde istirdat yolu ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Hasboğa Köyü 

Ölçüler: Yük.28 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Gri mermerden, kırık, kitabeli sutun parçası. Üzerinde dört satır 

yazı bulunmaktadır. Sütunun orta kısmında kurşun yolu 

mevcuttur. 

Notlar: - 
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Sıra no: 104 Katalog no: L-4 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  S1-2011- 4 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Kütüphane Bahçesi (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 230 cm; Φ 45 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Sürun gövdesinin üst kısmında bir bilezik kısmı vardır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 105 Katalog no: L-5 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  S27-2003-103 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, batı duvarı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 19 cm ; Gen. 37 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Duvarın içine gömülmüş, ortadan kesilmiş sütun gövdesi 

görülmektedir. 

Notlar: L-6’da bulunan parça bu parçanın diğer yarısı olabilir. 
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Sıra no: 106 Katalog no: L-6 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  S27-2003-104 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, batı duvarı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 19 cm ; Gen. 37 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Duvarın içine gömülmüş, ortadan kesilmiş sütun gövdesi 

görülmektedir. 

Notlar: L-5’da bulunan parça bu parçanın diğer yarısı olabilir. 
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Sıra no: 107 Katalog no: L-7 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  S3-2011- 7   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Hamam Sokak, bakkalın önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 142 cm; Φ. 45 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerindeki taş işçiliği tarak izleri görülmektedir. Bir ucunda 

bilezik bulunmaktadır. Gövdenin diğer ucu ise sonradan 

kırılmıştır. 

Notlar:  
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Sıra no: 108 Katalog no: L-8 İşlevi: Sütun gövdesi parçası 

 

Env. no:  KM-2014-24 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Çok az bir bölümü kalmış sütun gövdesi. 

Notlar: - 

 

Sıra no: 109 Katalog no: L-9 İşlevi: Sütun gövdesi parçası 

 

Env. no:  KM-2014-96 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 2003-96A (30.12.2003 tarihinde istirdat yolu ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Hasboğa Köyü 

Ölçüler: - 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: İkiye ayrılmış sütun gövdesi parçası. Orta kısmında kurşun yolu 

bulunmaktadır. 

Notlar:  
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Sıra no: 110 Katalog no: L-10 İşlevi: Sütun gövdesi parçası 

 

Env. no:  S27-2003-43   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya - narteks 

Ölçüler: Yük. 43 cm ; Gen. 40 cm; Der. 13 cm 

Malzeme: Kristalize, açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Yarım daire şeklinde kesilmiş (muhtemelen düz bir yüzeyde 

kullanmak için) sütun gövdesi parçası. Üst kısmında bir bilezik 

görülür. 

Notlar:  
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Sıra no: 111 Katalog no: L-20 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

Env. no:  KM-2014-31   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, Bahçe 

Müze env. no: 2006-197A (25.09.2006 tarihinde VA'06-17 nolu kazı ile 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 22-16 cm; Φ: 15 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: Bizans Dönemi 

Açıklamalar: Tahrip olmuş ve sadece küçük bir kısmı görülebilmektedir. 

Silindirik mermer üzerinde Latin haçı motifi yer almaktadır. 

Notlar: 38. sayfada bu parça yer almaktadır. 
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Sıra no: 112 Katalog no: L-21 İşlevi: Sütun gövdesi 

 

 

Env. no:  KM-2014-30   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, Narteksin güney batısı, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Φ: 15 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Templon ya da ambon için kullanılan bir sütuna ait olan 

parçanın çok ufak bir kısmı görülebilmektedir. Sütunun orta 

kısmında,bilezik şeklinde 2 şetitten oluşan bir profillendirme 

vardır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 113 Katalog no: M-1 İşlevi: Kapı sövesi 

 

Env. no:  S1-2011-5     Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no:37 İlçe Kütüphane bahçesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 43cm Gen. 21cm Der. 142cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: İyi korunagelmiş bezemenin bir ucu kırılmıştır. İki yüzünde de 

kıvrımlı bir dal, kıvrımlar arası yürek biçimli yapraklar yer alır. 

Ön yüzünde bir de çiçek yer alır. Kıvrımların son bulduğu 

noktada kıvrımlı dal spiral biçiminde biriş yapar. Bir çerçeveyi 

tamamladığı düşünülürse bu parça bir kapı sövesi olabilir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 114 Katalog no: M-2 İşlevi: Arşitrav 

 

Env. no:  S29-2014-1 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Postane Caddesi, Fırın Sokak, bahçe duvarı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Duvara gömülü parçanın görülen yüzeyinde bir sıra 2’li sarmal, 

bir sıra düz şerit ve bir sıra boncuk dizisi ile bezeli profiller 

vardır. 

Notlar: M-3 ve M-4 numaralı parça ile benzerdir. 
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Sıra no: 115 Katalog no: M-3 İşlevi: Arşitrav 

 

Env. no:  S27-2003-6   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06 - 212 

Önceki yeri: Ayasofya (başlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 28 cm ; Gen. 42 cm; Der. 69 cm  

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: L şeklinde kesitli, alt kısmı sofit bezeli arşitrav. Düz ve geniş 

yüzeyinde ucu iç bükey bir yay ile sonlanan bir çerçeve 

içerisinde bir sarmaşık dalı, kalp şeklinde bir sarmaşık yaprağı 

ve yaprak filizleri görülür. Uç kısmında ise bir delik vardır. 

Diğer iki dar yüzünde bir sıra sarmal, bir sıra düz şerit ve bir 

sıra boncuk dizisi ile bezeli profiller vardır. 

Notlar: M-2 ve M-4 numaralı parça ile benzerdir. 
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Sıra no: 116 Katalog no: M-4 İşlevi: Arşitrav ? 

 

Env. no:  S27-2003-121    Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, güney dış cephe 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.. 21 cm; Gen. 43 cm 

Malzeme: Kireç taşı 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Tek yüzeyi görülen bezemeli parça çok tahrip olmuştur. 

Notlar: M-2 ve M-3 numaraları parçalar ile benzerlikleri vardır. 
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Sıra no: 117 Katalog no: M-5 İşlevi: Arşitrav ? 

 

Env. no:  S27-2003-126    Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, kuzey dış cephe, batı yarısı 

Ölçüler: Yük. 29 cm; Gen. 75cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Duvara gömülü parçanın alt kısmında dişli bezeme dizisi izleri* 

görülmektedir. Sol kısmında iç içe geçmiş iki çember görülür 

ama burası kırık olduğu için nasıl bir motif oluşturdukları belli 

değildir. Sağ kısım kırık değildir ancak çok aşınmıştır. 

Notlar: J-1 numaralı parça ile benzerlikler görülmektedir. 
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Sıra no: 118 Katalog no: M-6 İşlevi: Korniş / saçaklık ? 

 

Env. no:  S28-2011-1    Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Hisartepe, kemerli kapı yapısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.. 85 cm; Gen. 45 cm; Der. 175 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: 4.-5. yüzyıl* 

Açıklamalar: Kornişin uç kısmı akantus yapraklarının yan yana dizilmesiyle 

meydana gelen friz türü ile bezelidir. Yaprağın orta kısmı 

(gövdesi) çok belirgindir. 2 yönde yelpaze gibi açılan 

yaprakların uçları ortalarda birbirlerine değer ve değdikleri 

yerde derin oyuklar meydana gelir. Yaprakların dip kısmı 

boncuk dizisi, onun da üstü dişli firz ile bezelidir. 

Notlar: 53 ve 54. sayfalarda bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 
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Sıra no: 119 Katalog no: M-7 İşlevi: Arşitrav 

 

Env. no:  S1-2011- 6   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Kütüphane Bahçesi (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.. 32 cm; Gen. 40 cm; Der. 125 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Akantus yapraklarının yan yana dizilmesiyle meydana gelen 

friz türü ile bezelidir. Yaprağın orta kısmı (gövdesi) çok 

belirgindir. 2 yönde yelpaze gibi açılan yaprakların uçları 

ortalarda birbirlerine değer ve değdikleri yerde derin oyuklar 

meydana gelir. 

Notlar: 53 ve 54. sayfalarda bu parçanın tarihlendirmesine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 
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Sıra no: 120 Katalog no: M-8 İşlevi: Saçaklık ? 

 

Env. no:  S2-2011-1    Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Vize - Atatürk Caddesi, Belediye Binası önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 33 cm; Gen. 137 cm; Der. 86 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üstten alta dişli friz, lesbos yaprak dizisi, iç bükey şerit, boncuk 

dizisi ve palmet dizisi ile bezelidir. Derin bir taş işçiliği vardır. 

Notlar: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

Sıra no: 121 Katalog no: M-9 İşlevi: Arşitrav 

 

Env. no:  S3-2011- 1 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Hamam Sokak 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 27 cm; Gen. 157 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bulunduğu konuma göre üstten aşağı doğru en üstte boncuk 

dizisi (sadece küçük oyuklar gibi gözüken kısım), bezemesiz 

profil, boncuk dizisi, iyon yaprak dizisi, şerit profil, çiçekli ve 

yapraklı bir friz ve lesbos yaprak dizisi görülür. Diğer 

yüzeyinde ise sofit çerçeve içerisine kıvrımdallı yürek biçimli 

yaprakları olan bir bezeme yer alır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 122 Katalog no: M-10 İşlevi: Alınlık 

 

Env. no:  KM-2014-321 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 321 (05.02.1994 tarihinde, istirdat (geri alma) yolu ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.. 60 cm; Gen. 118 cm; Der. 52 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: Roma* 

Açıklamalar: Alınlığın tam ortasında bir çemberin içinde dış bükey daire  

şeklinde kabartma motiv bulunmaktadır. Muhtemelen burada 

var olan bir kabartma figür sonraki dönemlerde 

düzleştirilmiştir. Alınlığın üst kısmı üçgen çatılı bir yapı 

şeklindedir. İçten dışa doğru dişli friz ve lesbos yaprak dizisi; 

çıkma kısmında düz şerit üzeri palmet dizisi ile bezelidir. 

Notlar: *Müze envanter defterinde yer alan bilgidir 
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Sıra no: 123 Katalog no: M-11 İşlevi: Alınlık 

 

Env. no:  KM-2014-327 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 327 (05.02.1994 tarihinde, istirdat yolu ile müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 110; Gen. 105 cm; Der. 60 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: Roma ( MS. 2. yy)* 

Açıklamalar: Alınlığın köşe parçası. Dar açıyı oluşturan yüzeyin üst firizinde 

palmet dizisi altında boncuk dizisi ve onun da altında yumurta 

dizisine kadar çeşitli motifli diziler yer almaktadır. Dar açının 

alt frizini de benzeri motifler bezemektedir.* 

Notlar: *Müze envanter defterinde yer alan bilgidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

Sıra no: 124 Katalog no: M-12 İşlevi: Arşitrav parçası 

 

Env. no:  S16-2014-1 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Hasanbey Camisi, kuzey cephe, doğu kısım 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Gen. 68 cm; Yük. 11,5 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Duvar içinde gömülü olan parçanın ön yüzünde lesbos yaprak 

dizisi görülmektedir. 

Notlar:  
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Sıra no: 125 Katalog no: M-13 İşlevi: Friz 

 

Env. no:  S27-2012-1  Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, güney nef, kuzey duvar 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük.43 cm; Gen. 60cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: Ayasofya'nın güney nefinde, korint başlıklı mermer sütunun 

doğusundaki paye üzerinde, nefin içine bakacak şekilde 

yerleştirilmiş olan, muhtemelen Roma dönemine ait devşirme 

mermer parçası. Üzerinde üç sıra  bezeme olan parçanın orta 

kısmı asma yaprağı ve üzüm salkımınya bezenmiştir. Alt ve üst 

kısımlarda ise Lesbos yaprak dizisi işlenmiştir 

Notlar: - 
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Sıra no: 126 Katalog no: N-1 İşlevi: Lento 

 

Env. no:  S27-2003-21  Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks, güney kısmı, doğu duvarı (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 17 cm; Gen. 40.5 cm; Der. 10 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerinde uçları 3 loblu bir haç motifi vardır, haçın kollarından 

soldaki kırıktır. Lentonun sağda sonlandığı nokta bellidir. Bu 

noktada duvarla bağlantısını sağlayan kanal şeklinde bir yuva 

vardır. Dolayısıyla eğer haç motifi tam ortada yer alıyorsa 

lentonun orijinal genişliği 80 cm’dir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 127 Katalog no: N-2 İşlevi: Lento ? 

 

 

Env. no:  S27-2003-19    Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks, güney kısmı, doğu duvarı (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 12.5 cm; Gen. 97 cm; Der. 35.5 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: 2 parçadan bir araya getirilmiş, birleşemeyen küçük bir parçası 

da bulunan lento. İki küçük kare deliğin (soldaki: 1,5 x 1,5 cm; 

der. 1,5 cm, sağdaki: 3 cm x 3 cm; der.2,5 cm) bulunduğu alt 

yüzeyi düzdür. Soldaki deliğin kenarında taşan ince kanal 

şeklinde yuva daha geniş bir deliğe ulaşmaktadır (4.5 cm x 5 

cm; der. 4 cm). Mermer blok bu deliğin bulunduğu hizadan 

kırılmıştır. Diğer yüzey ise alt yüzeye göre daha pürüzsüzdür. 

Ön yüzünde pahlanmış bir şerit ve onun gerisinde ince bir düz 

şetritten oluşan birprofillendirme ve üzerinde yüzeysel işlenmiş 

bir Yunan haçı yer alır. Mermer blok haçın olduğu hizadan 

kırılmıştır. İki tarafı da kırılmış olduğu için lentonun orijinal 

genişliğini tahmin etmek imkansızdır. Bu lentonun bir parçası 

olduğu anlaşılan ama bu parçalarla birleşemeyen küçük bir 

parçası daha vardır. 

Notlar: - 

 



196 

Sıra no: 128 Katalog no: N-3 İşlevi: Yatay taşıyıcı eleman 

 

Env. no:  S27-2003-11 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 18 cm; Gen. 30 cm; Der. 85 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Yatay taşıyıcı olduğu düşünülen parçanın bir yüzeyinde V 

kesitli bir kanal ve sol ucuna doğru dörtgen bir yuva vardır (3 

cm x 2.5 cm; der. 4 cm). Bloğun diğer yüzü düzdür. Yay 

biçimindeki parçanın dış kısmı üç kademeli şerit profil ile 

bezelidir.  

Notlar: N-4 numaralı parça da bu parçanın diğer kısmıdır. 
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Sıra no: 129 Katalog no: N-4 İşlevi: Yatay taşıyıcı eleman 

 

Env. no:  KM-2014-20   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 18 cm; Gen. 30 cm; Der. 56 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Yatay taşıyıcı olduğu düşünülen parçanın bir yüzeyinde V 

kesitli bir kanal vardır. Bloğun diğer yüzü düzdür. Yay 

biçimindeki parçanın dış kısmı üç kademeli şerit profil ile 

bezelidir. 

Notlar: N-3 numaralı parça da bu parçanın diğer kısmıdır. 
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Sıra no: 130 Katalog no: N-5 İşlevi: Yatay taşıyıcı eleman 

 

Env. no:  S27-2003-4 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Bilinmiyor 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 20 cm;   Gen. 121 cm;   Der. 40 cm 

Malzeme: Kristalize gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Mermer bloğun üst yüzeyinde, ön tarafa yakın, ince bir yiv ve 

orta kısımda ie yan yana 2 adet dörtgen yuva (4 cm x 4 cm; der. 

6 cm) yer alır. Bu yüzeyin, arka tarafa yakın, ortasına doğru bir 

bağlantı elemanının izlerinin bulunduğu dörtgen bir yuva vardır 

(12 cm x  23 cm; der. 1 cm). Mermer bloğun alt yüzeyinde ise 

diğer yüzeydeki yiv ile aynı hizada başlayan pararlel iki yiv 

vardır. Bu yüzeyde de yan yana iki tane dörtgen yuva (soldaki: 

8 cm x 8 cm; der. 6 cm, sağdaki: 6 cm x 6 cm; der. 6 cm),  her 

bir yuvanın kenarında conta işlevi gören metal parçalarının 

yerleştirildiği diyagonal bir kanal bulunur. Mermer bloğun ön 

yüzeyini oluşturan profil ise aşağıdan yukarıya bir dışbükey 

yarım daire, düz şerit, içbükey yarım daire, düş şerit ve ileri 

doğru dışbükey bir yarım daire ve üzerinde geniş bir düz 

şeritten oluşur. Mermer blok alt yüzeyinden arka tarafına doğru 

çok tahrip olmuştur. Parçanın yüzeyinde ikincil kullanımından 

kalan sıva izleri görülmektedir. 

Notlar: N-7 numaralı parça ile benzerdir. 
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Sıra no: 131 Katalog no: N-6 İşlevi: Yatay taşıyıcı eleman 

 

Env. no:  S27-2003-31  Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks, güney kısmı, doğu duvarı (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 13.5 cm; Gen. 32 cm; Der. 52 cm 

Malzeme: Kireç taşı 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Tek parçadan oluşan bir kenarı ay biçiminde yatay taşıyıcı 

eleman. Ön yüzeyindeki profil aşağıdan yukarıya iki düz şerit, 

içbükey silme, dışbükey yarım daire ve düz şeritten 

oluşmaktadır. Taş blok yer yer beyaz bir sıva ile kaplıdır. 

Bloğun arka kısmında geniş bir kanal (gen. 9 cm; der. 5 cm) 

bloğu dikeyde kesmektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 132 Katalog no: N-7 İşlevi: Yatay taşıyıcı eleman 

 

Env. no:  S27-2003-8 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Bilinmiyor 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, ön bahçe (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 14 cm; Gen. 85.5 cm; Der. 60 cm 

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Mermer bloğun üst yüzeyinde, ön tarafa yakın, iki ince yiv ve 

ortasına doğru yan yana 2 adet dörtgen yuva (3.,5 x 4 cm; der. 4 

cm) ve her bir deliğin kenarında conta işlei gören metal 

parçalarının yerleştirildiği diyagonal bir kanal bulunur. Bu iki 

yuvanın arasında da bir tane kanal şeklinde yuva vardır Ön 

tarafa yakın dörtgen bir yuva daha vardır. Mermer bloğun 

ortasında, sağ tarafa doğru da içi kum ve tuğla kırıntıları ve 

modern sıva ile doldurulmuş dörtgen küçük bir delik daha 

bulunmaktadır. Mermer bloğun ön yüzeyini oluşturan profilli 

kısımda geniş bir düş şerit, ileri doğru dışbükey bir yarım daire 

ve geniş bir düz şerit görülür ancak diğer kademeler 

kaybolmuştur. Parçanın yüzeyinde ikincil kullanımından kalan 

sıva izleri görülmektedir.  

Notlar: N-5 numaralı parça ile benzerdir. 
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Sıra no: 133 Katalog no: N-8 İşlevi: Kapı lentoları (iki parça) 

 

 

Env. no:  S27-2003-101A-B Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, dış batı cephesi, orta 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 18.5 cm; Gen. 204 cm; Der. 28.5 cm  

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: 101 A: Tek parçadan oluşmuş kapı lentosu. Ön yüzeyinde iki 

kademe düz şerit, pahlanmış şerit ve düz şeritten oluşan profil 

bulunur. Pahlanmış yüzeyin üst sınırından onun altındaki düz 

şeritin ortasına kadar ki kısımda bir Latin haçının izleri bulunur. 

Alt ve üst kollarının uçları görülen haçın diğer kısımları 

kaybolmuştur. 

Notlar: - 
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Sıra no: 134 Katalog no: N-9 İşlevi: Kapı sövesi 

 

Env. no:  S27-2003-100 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, dış batı cephesi, orta  

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 208 cm; Gen. 19 cm; Der. 28 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Sövenin uç kısmı diagonale yakın bir biçimde bitmektedir. 

Sağdan sola doğru kyma recta, düz şerit, kyma reversa ve tekrar 

düz şeritten oluşan bir profile sahiptir. Üstten 100 cm aşağıda, 

çok fazla tahrip olmuş, bir dairenin içinde duran Latin haçı 

motifi yer almaktadır.  

Notlar: - 
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Sıra no: 135 Katalog no: N-10 İşlevi: Kapı sövesi 

 

Env. no:  S27-2003-102 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, dış batı cephesi, orta 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 210 cm; Gen. 24 cm; Der. 28 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Sövenin ucu diagolanle yakın bir biçimdedir. Soldan sağa 

doğru kyma recta, düz şerit, kyma reversa ve tekrar düz şeritten 

oluşan bir profile sahiptir. Üstten 71 cm aşağıda, çok fazla 

tahrip olmuş, bir dairenin üzerinde duran Yunan haçı motifi yer 

almaktadır.  

Notlar: - 
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Sıra no: 136 Katalog no: N-11 İşlevi: Lento 

 

Env. no:  S27-2003-108 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, dış batı cephesi, orta  

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 14 cm; Gen. 138 cm 

Malzeme: Kritalize, koyu gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Tek parçadan oluşmuş lentonun iki düz şerit, kyma recta ve bir 

düz çizgiden oluşan profili vardır. Lentonun tam ortasında, 

kyma rektanın yüksekliğini kaplayan büyüklükte kolları uca 

doğru açılan ve oldukça yıpranmış bir Yunan haçı 

bulunmaktadır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 137 Katalog no: N-12 İşlevi: Pencere lentosu 

 

Env. no:  S27-2003-201a Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks doğu cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 14.5 cm; Gen. 114.5 cm; Der. 30 cm 

Malzeme: Mermer (Sıva kaplı) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Profil kısmı iki kademeli düz şerit, kyma recta ve geniş bir düz 

şeritten oluşmaktadır. Üst kısmında bir lento tacı 

bulunmkatadır, lento tacı ile aralarında 1-1,5 cm kalınlığında 

bir harç bulunur. 

Notlar: N-13 numaralı parça bu parçanın üzerindeki lento tacıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

Sıra no: 138 Katalog no: N-13 İşlevi: Pencere lentosu 

 

Env. no:  S27-2003-201b Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks doğu cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: 13.5; Gen. 181 cm; Der. 14 cm 

Malzeme: Mermer (sıva kaplı) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Ortadan 2 parçaya ayrılmıştır. Profil kısmı iki kademeli düz 

şerit, kyma recta ve bir düz şeritten oluşmaktadır. Lentonun 

ortasında, kyma re ta’nın olduğu kısımda muhtemel bir haçın 

izleri görülür. Lentonun üst kısmında iki adet daire şeklinde 

kabartma vardıır (her birinin çapı 16 cm; Yük. 2,5 cm). Her 

birinin çevresinde, muhtemelen diğer bir parçanın oturtulduğu 

12 cm genişliğinde bir çember oyulduğu görülür. 

Notlar: N-12 numaralı parça bu parçanın altındaki lentodur. 
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Sıra no: 139 Katalog no: N-14 İşlevi: Pencere sövesi 

 

Env. no:  S27-2003-203 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks doğu cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 160 cm; Gen. 23.5 cm; Der. 17 cm 

Malzeme: Mermer (Sıva kaplı) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Kapı sövesi dik bir köşeye sahiptir ve soldan sağa doğru 

sırasıyla cyma reversa, geriye doğru sıralı  iki kademeli düz 

şerit, cyma recta ve geniş düz şeritten oluşan bir profilden 

oluşmaktadır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 140 Katalog no: N-15 İşlevi: Pencere sövesi 

 

Env. no:  S27-2003-202 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks doğu cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 155 cm; Gen. 25 cm; Der. 17.5 cm 

Malzeme: Mermer (sıva kaplı) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Kapı sövesi dik bir köşeye sahiptir ve sağdan sola doğru 

srasıyla cyma reversa, geriye doğru sıralı iki kademeli düz şerit, 

cyma recta ve geniş düz şeritten oluşan bir profili vardır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 141 Katalog no: N-16 İşlevi: Kapı sövesi 

 

Env. no:  S27-2003-205 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks doğu cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 231.5 cm; Gen. 35.5 cm; Der. 17.5 cm 

Malzeme: Mermer (Sıva kaplı) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Lento ile birleştiği ucu diagonale yakın bir biçimde kesilmiştir. 

Sağdan sola doğru sırasıyla cyma reversa, geriye doğru sıralı  

iki kademeli düz şerit ile geniş şerit profilden oluşmaktadır. 

Sıva kaplı olması sebebiyle sövenin ne kadarının duvar içine 

uzandığı net değildir. 

Notlar:  
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Sıra no: 142 Katalog no: N-17 İşlevi: Kapı sövesi 

 

Env. no:  S27-2003-206 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, narteks doğu cephesi 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 237.5 cm; Gen. 35.5  cm; Der. 17 cm 

Malzeme: Mermer (Sıva kaplı) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Lento ile birleştiği ucu diagonale yakın bir biçimde kesilmiştir. 

Profil sırasıyla soldan sağa doğru cyma reversa, geriye doğru 

sıralı  iki kademeli düz şerit ile geniş şeritten oluşmaktadır. 

Sıva kaplı olması sebebiyle sövenin ne kadarının duvar içine 

uzandığı net değildir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 143 Katalog no: N-18 İşlevi: Yatay taşıyıcı eleman 

 

Env. no:  S27-2003-127  Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, kuzey dış cephe, batı yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 16 cm; Gen. 62.5 cm  

Malzeme: Kireç taşı 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Tek parçadan oluşmuş taş bloğun sadece ön yüzeyi 

görülmektedir. Öne doğru üç kademeli düz şerit ile en üstte 

muhtemelen yarim daire olarak islenmek istenen kabaca 

işlenmiş bir diğer geniş düz şeritten oluşan bir profili vardır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 144 Katalog no: O-1 İşlevi: Su teknesi 

 

Env. no:  S3-2011- 3   Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Hamam Sokak 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Kenar Yük. 25 cm, dip Yük. 14 cm; Φ. 52 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Hamam teknesi gibi bir su depolama elamanı olabilecek 

yaklaşık dörtte bir büyüklüğünde olan parça. 

Notlar: O-2 numaralı parçabu parçanın diğer yarısıdır. 
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Sıra no: 145 Katalog no: O-2 İşlevi: Su teknesi 

 

Env. no:  S3-2011- 4 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Hamam Sokak  

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Kenar Yük. 24 cm, dip Yük. 16 cm; Φ. 49 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Hamam teknesi gibi bir su depolama elamanı olabilecek 

yaklaşık dörtte bir büyüklüğünde olan parça. 

Notlar: O-1 numaralı parçabu parçanın diğer yarısıdır. 
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Sıra no: 146 Katalog no: P-1 İşlevi: İnsan figürlü kabartma levha 

 

Env. no:  KM-2014-644 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, teşhir 

Müze env. no: 644 (15.09.1996 tarihinde V.Ç.K 25a - 25b nolu kazı ile 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Çömlektepe, tiyatro 

Ölçüler: Yük. 81 cm; Gen. 132 cm; Der. 17 cm 

Malzeme: İnce grenli, sarımsı mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: Mermer levha üzerinde 3 tane figür vardır. Soldaki parçanın 

üzerinde kısa chiton giymiş, profilden görülen bir figür vardır. 

Sağ ayağı önde, elinde mızrağa benzer iki şey bulunmaktadır. 

sağdaki parçada ise koşan iki erkek figürü vardır. Figürlerden 

soldaki tamamen çıplakt, sol ayağı önde, sağ ayağı arkada koşar 

vaziyettedir. Sağdaki figür de koşar vaziyettedir ve üzerinde 

büyük bir kumaş parçası savrulmaktadır.. 

Notlar: P-2 parçası ile birleştikleri yerde kırıklar arasında 3 cm ile 6 cm 

arasında değişen boşluk vardır. Tasvir ve tarihlendirmeye 

ilişkin bilgiler müze envanter defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 147 Katalog no: P-2 İşlevi: İnsan figürlü kabartma levha 

 

Env. no:  KM-2014-645 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, teşhir 

Müze env. no: 645 (15.09.1996 tarihinde V.Ç.K 25a - 25b nolu kazı ile 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Çömlektepe, tiyatro 

Ölçüler: Yük. 81 cm; Gen. 132 cm; Der. 17 cm 

Malzeme: İnce grenli, sarımsı mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: Levhanın sağ tarafında kline üzerine uzanmış, kolunun altı 

yastıklarla desteklenmiş Dionysos vardır. Bir yanında da kaplan 

postu, önünde bir sehpa, üzerinde üzüm salkımları ve diğer 

yiyecekler bulunur. Dionysos gövdesi çıplak, kasıklarının altı 

örtülüdür. Saçları iki yanından bukleler halinde sarkmış ve 

elinde bir kantholos tutmaktadır. Sağ tarafta elinde kantholos 

tutan yaşlı bir Sylen vardır. Sol tarafta ise volütlü bir çanağa bir 

taraftan taraftan tulum içindeki şarabı boşaltan, diğer taraftan su 

ile karıştıran iki Satyr vardır. Sahnenin etrafında, sol ve sağ 

tarafta bulunan asma ağacı, üst tarafta üzüm salkımları ve asma 

yapraklarıyla bir kenar süslemesi oluşturmaktadır. 

Notlar: P-1 parçası ile birleştikleri yerde kırıklar arasında 3 cm ile 6 cm 

arasında değişen boşluk vardır. Tasvir ve tarihlendirmeye 

ilişkin bilgiler müze envanter defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 148 Katalog no: P-3 İşlevi: İnsan figürlü kabartma levha 

 

Env. no:  KM-2014-646 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, teşhir 

Müze env. no: 646 

Önceki yeri: Çömlektepe, tiyatro 

Ölçüler: Yük. 78.5 cm; Gen. 76 cm; Der. 18 cm 

Malzeme: Kristalize sarımsı, damarlı mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: Kareye yakın dörtden bir levhadır. İki yanı 8.5 cm eninde 

payeler şeklinde işlenmiş, mermerin üst kısmında 5.5 cm 

genişliğinde bir silme, alt kısmında ise geniş bir boşluk yer 

almaktadır. Sol tarafta  büyük bir süvari figürü vardır. Atın 

dizginlerini tutmuş, bir şilte üzerinde ata oturmaktadır. Şiltenin 

köşeleri boğumludur. Atın sol ön bacağı havadadır. Süvarinin 

üzerinde pelerin (khlamis) altında ise khitan’a benzeyen kısa  

bir giysi vardır. Sağ tarafta ise arkada ağaca dolanmış bir yılan, 

önünde de ellerini havaya kaldırmış, başının üzerinde sunu 

taşıyan bir kadın figürü vardır. En önde bir sunak, sunağın 

yanında bir erkek figürü yer almaktadır. 

Notlar: Tasvir ve tarihlendirmeye ilişkin bilgiler müze envanter 

defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 149 Katalog no: P-4 İşlevi: İnsan figürlü kabartma 

 

Env. no:  KM-2014-135 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 2005-135A (23.12.2005 tarihinde Hüseyin İlbey'in bağışı ile 

müzeye getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 78.5 cm; Gen. 76 cm; Der. 18 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: Levha parçasının üzerinde girland’lı Kuros'un göğüsünden 

yukarsı ve ayakları kırılmıştır. Kuros'un karın ve göğüs kasları 

ana çizgileri ile işlenmiştir. Vücut doğru hafifçe kaymış, bu 

hareket belli belirsiz kaslarla belirlenmeye çalışılmış. Sol bacak 

dışa kavislenerek yukarı kalkmıştır. Girland kuşağı muhtemelen 

omuzunun üzerinde bulunuyordu. İki yanında yer alan girland 

kuşağının içinde yemiş, buğday ve bitkisel ürünler mevcuttur.  

Notlar: Tasvir ve tarihlendirmeye ilişkin bilgiler müze envanter 

defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 150 Katalog no: P-5 İşlevi: Sunak 

 

Env. no:  EM-2012-1 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Edirne Müzesi, teşhir 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Çömlektepe 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 151 Katalog no: R-1 İşlevi: Çörten 

 

Env. no:  KM-2014-324 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, teşhir 

Müze env. no: 324 (05.02.1994 tarihinde, istirdat yolu ile  müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 24 cm; Gen. 27.5 cm; Der. 81 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Çörtenin ön kısmı stilize aslan başı görünümündedir. Ağız, 

dişler, kulak ve gözler şematik olarak işlenmiştir. Ağızın orta 

kısmı, burnunun bir kısmı ile birlikte yağmur sularının dışarıya 

verilmesi için, oluk kısmını oluşturmaktadır. Arka tarasında su 

oluğu görülebilmektedir. 

Notlar: Tasvir ve tarihlendirmeye ilişkin bilgiler müze envanter 

defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 152 Katalog no: R-2 İşlevi: Tiyatro koltuğu parçası ? 

 

Env. no:  KM-2014-884 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 884 (16.08.1997 tarihinde V.Ç.K 97 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Çömlektepe 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Profilden verilmiş yunus balığının baş kısmı. Göz derinden 

oyularak işlenmiş, yan yüzgeci ve ağız aralığı, göz çizgileri 

işlenmiş. 

Notlar: Tasvir ve tarihlendirmeye ilişkin bilgiler müze envanter 

defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 153 Katalog no: R-3 İşlevi: ? 

 

Env. no:  KM-2014-20 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06-20 (25.09.2006 tarihinde VA'06-31 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya 

Ölçüler: Yük. 54.5 cm; Gen. 16 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Gri mermerden yontulmuş panter. Taşıyıcı üzerine yüksek 

kabartma ile işlenmiştir. Hamle durumundaki panterin ağzı 

aralık, iki dişi ortaya çıkmış durumdadır, çenede sakalı vardır 

ve bıyıkları her iki yana dağılmıştır. Gözleri derin işlenmiş, 

bunun üzerinde kazıma çizgilerle gergin tavır oluşturulmuştur. 

Panterin saçları sanki rüzgar varmış gibi ensesine doğru 

yayılmış, gergin bir göğüs yapısı vardır. 

Notlar: Tasvir ve tarihlendirmeye ilişkin bilgiler müze envanter 

defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 154 Katalog no: R-4 İşlevi: Bezemeli levha 

 

Env. no:  KM-2014-149 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06-149 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Yük. 41 cm; Gen. 63 cm; Der. 20 cm 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: Roma 

Açıklamalar: Girlandlarla süslenmiş boğa başı (Bukranion) ile bezenmiş 

levha parçası. 

Notlar: Tasvir ve tarihlendirmeye ilişkin bilgiler müze envanter 

defterinden alınmıştır. 
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Sıra no: 155 Katalog no: S-1 İşlevi: Yazıtlı levha 

 

Env. no:  S27-2003-18 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, narteksin güneyi, doğu duvarı (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 23 cm; Gen. 62 cm; Der. 12 cm 

Malzeme: Damarlı gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Sol kenarında † HΛIAC † yazan mermer blok parçası. Sağ üst 

köşesinde ise kısa bir çizgi ve bir C harfi silik bir şekilde 

görülmektedir.  

Notlar: - 
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Sıra no: 156 Katalog no: S-2 İşlevi: Yazıtlı levha 

 

Env. no:  S1-2011-8   Devşirme  Serbest  

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Halk Kütüphanesi bahçesi   

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 191 cm; Gen. 101 cm; Der. 12 cm 

Malzeme: Damarlı gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 157 Katalog no: S-3 İşlevi: Yazıtlı levha 

 

Env. no:  KM-2014-26 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 

 

 

Sıra no: 158 Katalog no: S-4 İşlevi: Sur onarım kitabesi 
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Env. no:  EM-2012-2 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Edirne Müzesi, arkeolojik salon 

Müze env. no: 1787/31 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: 2. yüzyıl 

Açıklamalar: Üzerinde 16 satır yazı bulunan tabula ansata biçiminde levha. 

Kitabe Vize’deki burçların 2. yüzyılda yapıldığını söylemesi 

bakımından önemli bir belgedir. Yazıt üzerinde şu yazı 

bulunmaktadır: 

 

 
Çevirisi: Mutlak Caesar Hadrianus ile Caesar Antoninus 

Sebastus ve Caesar Verus’un ve bunlarınbütün aileleri efradının 

ve mukaddes Senato ve halkının ve hatta Consul ve legatus 

propraetoresıfatıyla Thrakia eyaletinin idarecisiolan Julius 

Commodus’un zaferleri ve ebedi varlıkları için,Vize şehri, 

Aulus Pores oğlu Firmus ile Kenthes oğlu Dytes oğlu Aulus 

Kenthes ve Hyakinthus oğlu Rabdus’un sevk ve idareleri 

altında kale burçlarını inşa ettirdi. Hayırlı ve uğurlu olsun.* 

Notlar: 
* Büktel, Y. (1989). Tekirdağ, Edirne, Çanakkale müzelerinde 

bulunan Bizans eserleri. İstanbul Üniversitesi 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 
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Sıra no: 159 Katalog no: T-1 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-42 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, narteks (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Gen. 32 cm 

Malzeme: Gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 160 Katalog no: T-2 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-33 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Bilinmiyor 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, narkeksin güney tarafı, batı kısmı (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Yük. 38 cm; Gen. 23 cm; Der. 12.5 cm 

Malzeme: Kristalize damarlı beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Bir levhanın köşesidir, korunagelmiş iki kenarı geniş kabartma 

şeritlerle çevrilidir. Orta kısmında, muhtemelen diğer bir  

elemanın oturması için genişçe oyulmuş bir yuvarlak boşluk 

vardır.  

Notlar: - 
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Sıra no: 161 Katalog no: T-3 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-38 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Bilinmiyor 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, narkeksin güney tarafı, batı kısmı (bağlamı dışında) 

Ölçüler: Gen. 28 cm  

Malzeme: Kireç taşı (kalker) 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 162 Katalog no: T-4 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2004-45 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Ayasofya, kilisenin dışında, kuzey batısında (bağlamı dışında)  

Ölçüler: - 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 163 Katalog no: T-5 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-97 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, batı cephesi, kuzey yarısı 

Ölçüler: Yük. 18 cm; Gen. 40 cm 

Malzeme: Kum taşı 

Tarihlendirme: -  

Açıklamalar: L şeklinde kesiti bulunan yatay eleman. Sol kısımında ölçüleri 

Yük. 1.5 cm; Gen. 1 cm; Der. 2.5 cm olan bir oyuk 

bulunmaktadır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 164 Katalog no: T-6 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-98 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, doğu cephesi, kuzey yarısı 

Ölçüler: Yük. 14 cm; Gen. 46.5 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Mermer blok 

Notlar: - 
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Sıra no: 165 Katalog no: T-7 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-105 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, doğu cephesi, kuzey yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 13.5 cm; Gen. 35 cm 

Malzeme: Kristalize koyu gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Mermer blok 

Notlar: - 
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Sıra no: 166 Katalog no: T-8 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-111 ve 112 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, batı cephesi, güney yarısı 

Ölçüler: Yük. 10.5 cm; Gen. 60 cm ve Yük. 10.5 cm; Gen. 58 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üst üste gelmiş mermer bloklar. 

Notlar: - 
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Sıra no: 167 Katalog no: T-9 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-115 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, batı cephesi, güney yarısı 

Ölçüler: Gen. 14 cm; Gen. 55.5 cm ; Der. 16.5 cm  

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Mermer bloğun üzerinde bir takım profillendirmeler görülebilir 

ancak tanımlaması oldukça güçtür. 

Notlar: - 
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Sıra no: 168 Katalog no: T-10 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-116 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, güney cephesi, batı yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 21 cm ; Gen. 24.5 cm  

Malzeme: Damarlı mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Spiral şeklinde mermer parçası. 

Notlar: - 
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Sıra no: 169 Katalog no: T-11 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-128 Devşirme  Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, kuzey cephesi, batı yarısı 

Ölçüler: Yük. 16.5 cm; Gen. 52 cm  

Malzeme: Kristalize gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Mermer blok. 

Notlar: - 
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Sıra no: 170 Katalog no: T-12 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-129 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Kaybolmuştur 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: Ayasofya, kuzey cephesi, batı yarısı 

Ölçüler: Yük.12.5 cm; Gen. 22 cm  

Malzeme: Kristalize açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerinde iki adet yiv bulunan mermer parçası. 

Notlar: - 
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Sıra no: 171 Katalog no: T-13 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-132 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, kuzey cephesi, batı yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 50 cm; Gen. 51 cm ; Der. 25 cm  

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Sağ tarafında küçük bir uçları geniş Latin haçının bir kısa kolu 

ve uzun kolunun bir kısmı görülmektedir. Muhtemelen bir kapı 

lentosuna ait bir parçadır. 

Notlar: - 

 

Sıra no: 172 Katalog no: T-14 İşlevi: - 

 

Env. no:  S27-2003-133 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: Ayasofya, güney cephesi, batı yarısı 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 173 Katalog no: T-15 İşlevi: - 

 

Env. no:  KM-2014-27 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: - 

Malzeme: Beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 

 

Sıra no: 174 Katalog no: T-16 İşlevi: - 

 

Env. no:  KM-2014-23 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06.2.3 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: - 

Notlar: - 
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Sıra no: 175 Katalog no: T-19 İşlevi: - 

 

Env. no:  KM-2014-32 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: Etütlük 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: - 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Üzerinde küçük bir yuva ve çizikler bulunan mermer blok. 

Notlar: - 
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Sıra no: 176 Katalog no: T-20 İşlevi: - 

 

Env. no:  S1-2011-7 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi no: 37, Kütüphane Bahçesi (bağlamı dışında) 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 107.5 cm; Gen. 73 - 67 cm; Der. 13 cm 

Malzeme: Açık gri mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Dörtgen mermer blok. 

Notlar: - 
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Sıra no: 177 Katalog no: T-21 İşlevi: - 

 

Env. no:  S2-2011-6 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Atatürk Caddesi, Belediye Binası önü 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 100 cm; Gen. 92 cm; Der. 18 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Kareye yakın mermer blok. 

Notlar: - 
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Sıra no: 178 Katalog no: T-22 İşlevi: - 

 

Env. no:  S26-2011- 2 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: İmarethane Çıkmazı Sokak, İmarethane güney cephe, doğu 

köşe 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 32 cm; Gen. 87 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: İmarethane'nin güney cephesinin doğu köşesinde, köşe taşı 

olarak kullanılmış olan  yazıtlı mermer blok. Yan evin bahçe 

duvarı imarethanenin güney cephesinde duvara gömülü 

olduğundan dolayı parçanın yalnızca bir cephesi 

görünebilmekte. Yazıtlı kısmın altında 3 cm'lin bir silme yer 

alır. Yazıtın üzerinde yeni yapıldığı anlaşılan kırık çizgileri 

mevcut. Yan evin bahçe duvarında kullanılan harç-çimento söz 

konusu parçanın üzerine de bulaşmıştır. 

Notlar: - 
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Sıra no: 179 Katalog no: T-23 İşlevi: - 

 

Env. no:  S26-2011- 3 Devşirme X Serbest  

Mevcut yeri: İmarethane Çıkmazı Sokak, İmarethane güney cephe, doğu 

köşe 

Müze env. no: - 

Önceki yeri: - 

Ölçüler: Yük. 33 cm; Gen. 83.5 cm; Der. 7 cm 

Malzeme: Mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: İmarethane'nin güney cephesinin doğu köşesinde, köşe taşı 

olarak kullanılmış olan mermer levha parçası. Parçanın üst orta 

kısmında dörtgen bir yuva görülmektedir. Sol üst köşede ise 

yarım daire şeklinde bir oyuk görülmektedir. 

Notlar: - 
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Sıra no: 180 Katalog no: T-24 İşlevi: - 

 

Env. no:  KM-2014-136 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: 2005-136A (10.12.2005 tarihinde bağış yolu ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Vize 

Ölçüler: Gen. 17.5 cm; spiral Φ: 13 cm; ince kısım Φ: 5.2 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Ön tarafı spiral biçimli, yanlarında palmet yapraklarının uçları 

bulunan küçük mermer parçası. 

Notlar: - 
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Sıra no: 181 Katalog no: T-25 İşlevi: - 

 

Env. no:  KM-2014-213 Devşirme  Serbest X 

Mevcut yeri: Kırklareli Müzesi, bahçe 

Müze env. no: A06-213 (25.09.2006 tarihinde VA'06-33 nolu kazı ile müzeye 

getirilmiştir) 

Önceki yeri: Ayasofya 

Ölçüler: Yük. 51.5 cm; Gen. 105 cm; Der. 30 cm 

Malzeme: Kristalize beyaz mermer 

Tarihlendirme: - 

Açıklamalar: Diktörtgen formda beyaz, gri grenli mermerden yonltulmuş. Bir 

yüzünde bir bezeme işlenmek istenmiş ancak ya yarım kalmış 

ya da zarar görmüştür. 

Notlar: - 
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EK B: Bizans Mimarlığında Liturjik İşlevli Plastik Taş Eserlerde Kullanılan 

Terimler Sözlüğü 

 

Tez yazım sürecinde gerek katalog kısmındaki, gerekse tezin metin kısmında plastik 

taş eserlerin betimlenmesi sırasında büyük bir terminoloji sorunu ile karşılaşılmıştır. 

Özellikle liturjik işlevli eserlere ait parçaların ya da üzerlerindeki bezemelerin 

Türkçe karşılıklarının bulunmaması, bir tanımda kullanılacak tek bir sözcüğün yerine 

uzun betimlemeler yapılmasına neden olmuştur. Antik ve Roma Dönemi plastik 

eserlerinde ise bu durum Türkçe yayınlarda yabancı terimlerin kabul görmüş ve 

kullanılagelmiş olmasından dolayı daha kolay aşılmış durumdadır. Bizans Dönemi 

liturjik plastik eserler hakkında Türkçe kaynakların az olması ve büyük bir kısmının 

da çok belirli bir konuda yazılmış makalelerden ibaret olması da sorunun çözümünü 

zorlaştırmıştır. Ancak yine de birçok farklı Türkçe kaynakta bahsi geçen liturjik 

plastik eser hakkında kullanılan terimler ayıklanarak kullanılmış, bu alandaki 

terminoloji sorunu üzerine yapılan tartışmalara katkı sağlamak amacıyla tezin sonuç 

bölümünde kullanılan bu terimlerin derlemesinden oluşan bir sözlük çalışmasına yer 

verilmesi uygun görülmüştür. Sözlükte kullanılan terimlerin büyük bir kısmı 

kullanılan Türkçe kaynaklardan alınan terimlerdir ve tez içinde alındığı kaynak 

belirtilmiştir. Terimlerin diğer kısmı ise özgün, kısa betimlemelerden oluşmaktadır.  

Altar: Bizans Dönemi kiliselerinde templon parepetinin arkasında ve ana apsisin 

ortasında bulunan kutsal masadır. 

Masa altar: Masa şeklinde ayakları ve bir tablası bulunan altar tipidir. 

Kutu altar: Masa altarda olduğu gibi bir üst tablası bulunan ancak çevresi levhalar 

ile çevrilidir. 

Lahit şeklinde altar: Röliklerin içinde yer aldığı lahit biçimini almış altar tipidir. 

Altar örtüsü:  Altarın üzerini örten örtüdür.  

Altar tabanı: Altarın oturması için bema zemini üzerinde, kısmen zemine gömülü 

olan taş bloktur. Masa şeklindeki altarlarda bu bloğun üzerinde ayakların oturması 

için oluşturulmuş, genellikle dörtgen yuvalar bulunur. 

Altar tablası: Masa şeklindeki altarların üst kısmı. 
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Altar ayağı: Masa şeklindeki altarların taşıyıcı ayaklarıdır. Bunlar dairesel ya da 

dörtgen kesitliolabilir. Kimi altarlar tablanın ortasında bir adet geniş ayakla 

taşınabilirken kimileri büyüklüklerinegöre 4, 6 hatta 8 ayak üzerinde bulunabilir. 

Altar gövdesi: Kutu şeklindeki altarlarda altarın dört tarafını çevreleyen levhalardır. 

Yuva: (Tezde) genellikle taş blokların üzerinde çeşitli bağlantı biçimleri için 

oluşturulmuş boşluklar için kullanılan terimdir. 

Rölik: Kutsal kişilere ait eşya veya kemik gibi vücüt parçalardır. 

Synthronon: Apsis yuvarlağı içinde ruhban sınıfı için oluşturulan oturma sıralarıdır. 

Kathedra: Synthrononun ortasında piskoposun oturabileceği tahtvari bir koltuktur. 

Kiborion: Altarların kimisinin üzerini örtmek üzere altarı dört köşede sütunlarla 

sınırlayan, sütunlar üzerinde sütun başlığı, aralarında kemerler ve üzerinde konik çatı 

ya da kubbe bulunan baldaken benzeri yapıdır.  

Templon: Bizans Dönemi kiliselerinde, dini törenlerin yapıldığı ve sadece ruhban 

sınıfının girebildiği, kutsal alan olarak kabul edilen bema ile halkın ibadet mekanı 

olan naosu birbirinden ayıran bir parapettir. 

Yüksek tip templon: Stylobat üzerinde paye, onun üzerinde sütun ya da paye ve 

sütunun monolit olarak işlendiği sütunlar üzerinde sütun başlığı ve arşitravın 

bulunduğu, payelerin arasına levhaların yerleştirildiği templondur. Sütunlu templon 

olarak da adlandırılır. 

Alçak tip templon: Levhaların topuzlu payelerin arasına yerleştirildiği, kısa templon 

tipidir. 

Templon levhası: Templona temel olarak parapet özelliği kazandıran bezemeli 

levhalardır.   

Templon payesi: Templonda dörtgen kesitli düşey taşıyıcıdır. 

Topuzlu templon payesi: Alçak tip templonlarda, tepesinde küre ya da prizmatik bir 

topuz bulunan payedir.  

Arşitrav: Sütun başlıkları üstünde yer alan ve friz, korniş gibi üst yapı elemanlarını 

taşıyan kiriş ya da düz atkı; baştaban, epistylion. 

Templon arşitravı: Yüksek tipteki templonlarda başlıklarının taşıdığı arşitrav. 
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Eş merkezli çerçeve şerit bezeme: Templon payelerinde, ince uzun dörtgen 

yüzeyde bulunan, eş merkezli iç içe geçmiş kabartma ve oyma çerçevelerden oluşan 

bezeme biçimi. 

Eş merkezli uç kısmı içbükey çerçeve şerit bezeme: Templon payelerinde, ince 

uzun dörtgen yüzeyde bulunan, eş merkezli iç içe geçmiş kabartma ve oyma 

çerçevelerden oluşan bezemenin, kısa kenarında kırlangıç kuyruğu şeklinde içbükey 

bir kıvrımla sonlandığı biçimi. 

Eş merkezli çemberlerden oluşan profillendirme: Templon payelerinde, payenin 

kare kesitli alt kısmından dairesel kesitli topuz ya da sütun kısmına geçişteki boyun 

kısmının hemen altındaki profillendirmedir. 

İkona: Bizans ve günümüz Ortodoks kiliselerinde kutsal resimlere ve diğer imgelere 

verilen isimdir. 

İkonastasis: Günümüz Ortodoks kiliselerinde yerden tavana kadar kapalı bir duvar 

halini almış olan templonu oluşturan, üzerinde ikonaların bulunduğu her bir levhadır. 

Krali kapı: Templonun ortasında, bemaya açılan kapıdır. 

Yunan haçı: 4 kolu da aynı uzunlukta olan haça verilen isimdir. 

Malta haçı: Yunan haçının, kollarıbalta ucu biçiminde, dışbükey olarak sonlandığı 

haça verilen isimdir. 

Latin haçı: Aşağıdaki kolun, diğer 3 kola göre daha uzun olduğu haça verilen 

isimdir. 

Uçları geniş latin haçı: Haçın kollarının uç kısmı koni biçiminde genişleyen, uçları 

bazen kırlangıç kuyruğu gibi hafif iç bükey bir yay ile sonlanan haç biçimidir.  

Çift çizgili haç: Eş merkezli iki haçtan oluşan haç biçimidir. 

Stylobat: Tapınaklarda üstünde sütunların yer aldığı düzlemi ifade etmek için 

kullanılan terimdir. Tezde templon payeleri ya da monolit sütunlarının yer aldığı 

platformu belirtmek için de kullanılmaktadır.  

Ambon: Yunanca yukarı çıkmak anlamına gelen, kiliselerde kürsü kürsü işlevi gören 

unsurdur. Ambonda Kutsal Kitap’tan parçalar okunur, bayram günlerinin tarihi, 

aforoz gibi kilise meclisinin kararları ambon üzerinden duyurulurmaktaydı 

Tek kollu ambon: Tek yönden merdiven çıkışı olan ambon tipidir. 
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Çift kollu ambon: Karşılıklı iki yönden merdiven çıkışı olan ambon tipidir. 

Yelpaze tipli ambon: Karşılıklı iki yönden merdiven çıkışı olan, merdivenlerin hafif 

spiral yaparak yükseldiği ambon tipidir. 

Suriye tipi ambon: Synthronon ve ambonun fonksiyonlarının bir sentezini oluşturan 

ambon tipidir. 

Solea: Ambon ile templon arasında, parepetler ile ayrılmış yoldur. 

Ambon merdiven yanı levhası: Ambon merdivenlerinin kenarlarında yer alan 

parapet. 

Ambon platformu: Ambonun üst kısmında yer alan, vaizin üzerinde durduğu 

podyum kısmıdır.  

Ambon platform korkuluğu: Ambon platformunun ön kısmında yer alan parapettir.  

Ambon platform tabanı: Ambona çıkan kişinin üzerinde durduğu taş bloktur. Altı 

açık olan platformlarda, bu tabanın altına bakıldığında burada bezemeler olduğu, 

örneğin bir İsa monogramının bulunduğu görülür.   

Vaftiz kurnası: Bizans Dönemi kiliselerinde narteks veya atriumdaki ek bir 

bölümde ya da ayrı bir vaftizhane yapısında bulunan, taş veya tuğladan inşa edilmiş 

ya da taştan yontulmuş su teknesidir. 
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