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Smyrna Ant!k Kent! Kazıları, Doç. Dr. Akın Ersoy’un ba"kanlı#ında, on !k! yıldır aralıksız b!r "ek!lde 
sürdürülmekted!r.$ Kazılar yalnızca Agora’dak! ant!k yerle"!m yapı ve kültür varlıklarını de#!l, Os-
manlı dönem! ya"am !zler!n! de açı#a çıkarmaktadır. Özenl! ve s!stemat!k kazılar, günümüze de#!n 
olu"an bütün kültür katmanlarının !zler!n! gözler önüne serer. Agora’nın avlu alanını çevreleyen 
ant!k yapılar üzer!ndek! Osmanlı yerle"!m!, buluntularıyla, özell!kle $%-$&. yüzyılların gündel!k ya-
"amına !l!"k!n çok öneml! b!lg!ler ed!nmem!ze de !mkân sa#lamaktadır (Foto#raf $-').

Agora c!varındak! demograf!k yapı karı"ıktır. Evl!ya Çeleb! kent!n nüfusuyla !lg!l! “Bu "ehr!n ta-
mamı on Müslüman mahalles!, on kefere zarbı, on Frenk ve Yahud! mahalles!, !k! Ermen! ve b!r Kıpt! 
mahalles! vardır” !fadeler!n! kullanır.( Agora’nın da bulundu#u alan Mezarlıkba"ı olarak geçer ve 
bu alanda Türk mezarlıkları yer alır. Mezarlı#ın batısı, yan! )k!çe"mel!k Caddes!’ne bakan kes!mde, 
Caves ve Bene Israel mahalleler! !le )k!çe"mel!k’ten Kemeraltı’na geç!"! sa#layan ve havraların yer 
aldı#ı, bugün de Havra Soka#ı olarak anılan bölgede, Yahud! yerle"!m! bulunur. $%. yüzyılda nüfu-
sun artmasıyla Yahud! mahalleler!, Kad!fekale etekler!ne do#ru gen!"lem!"t!r. Müslüman, Yahud! ve 
Rumların b!rb!r!ne kom"u oldu#u, Kemeraltı’nın hemen üstünde, Havra Soka#ı’nın kes!"me nokta-
sında yer alan Agora’nın avlu alanındak! Müslüman mezarlı#ının çevres!nde, Yahud! ve Müslüman-
ların ya"adı#ı anla"ılmaktadır.

Ne yazık k! Agora ve çevres!ndek! yerle"!m hakkında çok net b!lg!ler yoktur. Avrupalı gez-
g!nler )zm!r’! bet!mlerken Kad!fekale’n!n etekler!ne yerle"m!" olan mahallelerden daha az bahse-
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Foto#raf 1. Smyrna Agorası ve Kemeraltı (Ant!k Smyrna Kent! Kazı Ar"!v!’nden)
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der. Onların !lg!lend!kler! alan daha çok l!man bölges! ve Frenk Mahalles!’d!r. $*+, yılında )zm!r’e 
gelen )ng!l!z gezg!n Chandler, bu mahalleler!n ye"!l oldu#unu, serv!ler!n arasındak! evler!n üze-
r!nden kubbe ve m!nareler!n yükseld!#!n! yazar.' Sokakların darlı#ı, evler!n b!rb!r!ne çok b!t!"!k 
oldu#u, üzer!nde çok durulan konulardan b!r!d!r. Gezg!nler evler!, tek ya da !k! katlı, kerp!çten ya 
da ah"aptan, k!rem!t çatılı, ço#unlu#u bakımsız ve dayanıksız olarak tanımlar., Ço#u, yangın ve 
depremlerde harap olduktan sonra tekrar, b!t!"!k n!zam !n"a ed!lm!"t!r.

Agora kazı alanında ortaya çıkarılan küçük buluntular, ya"amın nasıl !dame ett!r!ld!#!n! de 
gözler önüne serer. Gerek !"yerler!nde gerekse evlerde, yeme, !çme, ısınma, aydınlanma ve tuva-
let g!b! b!rçok alanda seram!k malzeme kullanılmı"tır (Foto#raf (-*).

Agora Kazısı’nda ortaya çıkarılan seram!k kapların n!tel!#! ve n!cel!#! de bu alanda ya"ayan 
halkın, ya"am tarzı ve be#en!s! hakkında f!k!r ed!nmem!z! sa#lar. Osmanlı toplumunda, bugün de 
ço#u evde oldu#u g!b! yer sofrasında b!r metal s!n! veya ah"ap tabla ya da b!r sofra bez! üzer!nde 
aynı kap !çer!s!nden yemek yend!#! b!l!nmekted!r. B!r gelenek olarak devam eden yerde yeme 
kültürünün, )zm!r g!b! kozmopol!t b!r kentte, Müslüman toplulu#un yanı sıra ekonom!k düzeye 
ba#lı olarak Ermen! ve Musev! cemaat arasında da yaygın oldu#u gezg!nler!n anlatımlarından 
anla"ılmaktadır.-

Kentte ya"ayan, özell!kle Levanten ve muhtemelen ekonom!k düzey! yüksek halkın, Avru-
pa gelenekler! çerçeves!nde, masalarda, k!"!ye özel, farklı serv!s tabaklarında yemek yed!#! de 
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Foto#raf 2. Smyrna/)zm!r Agorası’nda bulunan Osmanlı Dönem! kapları (Foto#raf: Sev!nç Gök)

Foto#raf 3. Smyrna/)zm!r Agorası’nda bulunan Osmanlı Dönem! Kütahya f!ncanları (Foto#raf Sev!nç Gök)
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anla"ılmaktadır. Agora kazılarında yo#un m!ktarda bulunan ve Avrupa’dan !thal ed!len tabak ve 
f!ncanların ço#unun takımlar hal!nde olması, yeme#!n !ster masada !ster yerde Türk usulü ye-
n!ls!n, sofra düzenlemes!ne özen!ld!#!n! dü"ündürmekted!r+ (Foto#raf %). Osmanlı yerel üret!m 
seram!kler!nde de b!rb!r!ne benzer tabaklar d!kkat! çeker.

Özell!kle $%. ve $&. yüzyıl Osmanlı toplumunda, zeng!n ve üst düzey yönet!c! kes!m!n bell! 
alı"kanlıkları ve orta sınıf halktan bu alı"kanlıklar açısından ayrılan yönler! bulunmaktaydı. Daha 
büyük evler ve konaklarda ya"ayan erk sah!b! k!"! ve a!leler!n!n kullandıkları mutfak ve sofra 
kapları da farklılıklar göstermekteyd!.

Özell!kle tereke defterler!nde zeng!n ve mevk! sah!b! k!"!ler!n mal beyanları yapılırken de-
#erl! kap türü olarak )zn!k seram!kler!n!n sayıldı#ı ya da gümü" tabak, çanak, sürah!, cezve, çatal, 
bıçak, ka"ık, s!n!, test! vb. malzemelerden bahsed!ld!#! görülmekted!r.*

Agora’da bulunan Kütahya, Çanakkale ve )stanbul !le Gökeyüp, Menemen g!b! yerel üret!m 
merkezler!ne a!t çok sayıdak! tabak, çanak, kâse, güveç, tava, f!ncan, mangal, maltız (ısıtma kabı), 
kand!l, "amdan ve havruzlar (lazımlık), !r!l! ufaklı boyutlarıyla çe"!tl!l!k sunar% (bkz. Foto#raf (-*). 
Bu kapların daha dü"ük alım gücüne h!tap eden örnekler olması !se d!kkat çek!c!d!r. Agora kazı-
larında yo#un m!ktarda bulunan Avrupa seram!#!, özell!kle de ser!graf! (transfer) baskılı örnekler 
de fabr!kasyon üret!m!d!r ve dönem! !ç!n n!speten ucuz mallardır (bkz. Foto#raf %).

Mutfak ve sofra kapları, evlerde hang! yemekler p!"!r!l!yordu sorusunu da akla get!rmekted!r. 
Maalesef özell!kle halkın ne yed!#!ne !l!"k!n kayıt ve b!lg! neredeyse yok g!b!d!r. Osmanlı dönem! 
yeme kültürünü anlatan k!tap ve yayınların ço#u saray mutfa#ından ya da "ölenlerden bahseder. 
Halkın yeme alı"kanlıklarını Osmanlı tar!hç!l!#!nden pek ö#renem!yoruz. Gezg!nler!n anılarında 
!se genell!kle ün yapmı" y!yecek ve !çecekler!n !s!mler! yer almaktadır.& Gezg!nler!n verd!#! b!lg!-
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Objeler!”, Smyrna/!zm"r Kazı ve Ara#tırmaları II !ç!nde, der. Burak Yolaçan, Gözde .akar, Akın Ersoy ()stanbul: 
Ege Yayınları, 2017), 117-165.

8 Sev!nç Gök, “Osmanlı ve Avrupa Seram!kler! Üzer!nden B!r Okuma”, 117-165; Sev!nç Gök, Smyrna (!zm"r) Ago-
rası’nda Osmanlı !zler". Kütahya Seram"kler" (2007-2014 Kazı Dönem") ()zm!r: )zm!r Büyük"eh!r Beled!yes! Kent 
K!taplı#ı, 2015).

9 Zorlusoy, Fransız Gezg"nler"n Gözüyle !zm"r, 143-145; Olaf Yaranga, XIX. Yüzyılın !lk Yarısında Fransız Gezg"nler"n 
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Foto#raf 4-5. Smyrna/)zm!r Agorası’nda bulunan Osmanlı Dönem! mutfak kapları (Foto#raf: Sev!nç Gök)
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ler oldukça de#erl!d!r. Ancak bunların arkeoloj!k ver!lerle desteklenmes! de b!z!m !ç!n b!r o kadar 
öneml!d!r.

Agora kazılarında ortaya çıkarılan yo#un m!ktarda kem!k obje de yemek alı"kanlıklarıyla !lg!l! 
çok öneml! ver!ler sunar. Kem!k objeler üzer!nde arkeozooloj!k ara"tırmalar yapan Prof. Dr. Vedat 
Onar’ın tesp!tler!nden, tüket!m artı#ı kem!kler d!kkate alınarak Agora’da, sı#ır, koyun, keç!, do-
muz, kaz, tavuk, horoz, köpekbalı#ı, levrek, ton balı#ı, !st!r!dye, müreks salyangozu, nuh tara#ı, 
den!z tara#ı, yumu"akça ve yaban! tav"an g!b! hayvanların tüket!ld!#! ve aynı zamanda bunların 
kem!kler!n!n de kullanılmasıyla objeler üret!ld!#! anla"ılmaktadır.$/

Onar’ın tesp!t ett!#! hayvanlar !le gezg!nler!n gözlemled!#! y!yecekler, neredeyse tamamen 
örtü"mekted!r. Ver!ml! toprakları, muhte"em körfez!, t!caret faal!yetler! !le h!nterlandın gen!" ol-
du#u bu kentte, her türlü y!yecek ürününün bulunması "a"ırtıcı de#!ld!r. Kozmopol!t b!r "eh!r olan 
)zm!r’de, b!rçok kent!n ve kültürün yemek özell!kler!n!n b!r araya geld!#! de kes!nd!r. Onar ayrıca, 
bazı kem!kler!n ısıya maruz kaldı#ını da tesp!t etm!"t!r. Bu da etler!n ızgarada p!"!r!ld!#!ne !"aret 
etmekted!r. Seyyahların )zm!r !le !lg!l! anlatımlarında bu#day ve p!r!nç g!b! bakl!yatların yanı sıra 
köfte, kızarmı" tavuk, p!lav, sarma, taze fasulye, sebzel! börek, lahana dolması ve eng!nar g!b! 
yemekler !le helva ve baklavadan sıklıkla bahsed!ld!#! d!kkat! çekmekted!r.$$

10 Akın Ersoy, Ant"k Dönemden Osmanlı Dönem"ne: Smyrna/!zm"r Kem"k Objeler" ()stanbul: Ege Yayınları, 2017), 
85-98.

11 Yücel Özkaya, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, 2. Baskı ()stanbul: YKY, 2010), 341-342.

Foto#raf 6-7. Smyrna/)zm!r Agorası’nda bulunan Osmanlı Dönem! kand!l ve lazımlıkları (Foto#raf: Sev!nç Gök)

Foto#raf 8. Smyrna/)zm!r Agorası’nda bulunan Avrupa seram!kler! (Foto#raf: Sev!nç Gök)
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Yahud! cemaat!n!n !lk yerle"!m alanı olan ve geleneksel ya"amın yakla"ık '// yıl devam et-
t!#! Agora’da, özell!kle Yahud!ler!n ger!leme dönem! olarak n!telend!r!len $%. yüzyıldan !t!baren 
halk yoksulla"maya ba"lamı"tır. Agora’dak! buluntular de#erlend!r!ld!#!nde, dönem! !ç!n orta hall! 
halkın kullanab!lece#!, çe"!tl! seram!klerle günlük hayatın !dame ett!r!ld!#! b!r tablo ortaya çık-
maktadır. Osmanlı yerl! üret!m seram!kler! !le Avrupa’dan !thal örnekler!n b!r arada kullanıldı#ı bu 
alanda, dönem! !ç!n pahalı olmayan, her kes!m!n rahatlıkla tem!n edeb!lece#! örnekler!n olması, 
ekonom!k düzey !le ba#lantılı olmalıdır. Kazılarda ortaya çıkarılan metal, cam, kem!k g!b! farklı 
malzemel! objeler de bu görü"ler!m!z! destekler n!tel!kted!r$( (bkz. Foto#raf &). Ayrıca, c!varda 
yer alan t!caret hayatıyla !lg!l! b!lg!ler de ekonom!k düzey! bel!rleyecek b!lg!ler !çer!r. Çınar Atay, 
Büyük Lebleb!c! Hanı, K!raz Hanı, Yem!"ç!zade Hanı, Pa"a Hanı, Güven Hanı ve Menz!l Hanı g!b! 
Mezarlıkba"ı c!varında kurulmu" hanlarda, daha dü"ük gel!re sah!p !nsanlara yönel!k satı"ların 
yapıldı#ını ve satı"ı yapılan ürünler!n de b!r!nc! kal!te olmadı#ını bel!rt!r.$'

Sonuç olarak, Osmanlı devlet!n!n kozmopol!t yapısı !çer!s!nde Müslüman, Yahud!, Ermen! ve 
Rum toplulukları !le Levantenler!n b!r arada ya"adı#ı kentte Agora ölçe#!, halkın ya"am tarzı ve 
sosyo-ekonom!k düzey! hakkında b!r çerçeve ç!zeb!lmem!ze !mkân sa#lamı"tır.

12 B!nnur Gürler, Akın Ersoy, Gülten Çel!k Ersoy, !zm"r’"n Osmanlı Dönem" Tanıkları: Smyrna/!zm"r Agorası’ndan 
Cam Objeler ()zm!r: )zm!r Büyük"eh!r Beled!yes! Kent K!tapları, 2016); Ersoy, Ant"k Dönemden Osmanlı Döne-
m"ne: Smyrna/!zm"r Kem"k Objeler".

13 Çınar Atay, “Kapanan Kapılar”: !zm"r Hanları ()zm!r: )zm!r Büyük"eh!r Beled!yes! Kent K!tapları, 2003), 116, 119, 
122, 124-125, 127.

Foto#raf 9. Smyrna/)zm!r Agorası’nda bulunan metal kaplar (Ant!k Smyrna Kent! Kazı Ar"!v!’nden)
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