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KİBYRA 2006 YILI ÇALIŞMALARI
H. Ali EKİNCİ*
Fahri IŞIK
Havva İŞKAN
Likya, Frigya, Karya ve Pisidya bölgelerinin odağındaki konumu, geniş
yayılım alanı ve kalıntılarının görkemiyle Kibyratis’in başkenti ve antik
Anadolu’nun önde gelen yerleşimleri arasında sayılan Kibyra’da yapılan
araştırmalar, stadion’un batı caveası’ndaki kazı ve temizlik çalışmalarıyla, kent
ve çevresindeki yüzey araştırmaları olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir1.
Stadion yapısına yönelik, önceden müze müdürlüğümüz tarafından batı
oturma sıralarında başlanan temizlik çalışmalarını kazıyla tamamlama ve
yüzey araştırmalarıyla kent yerleşimini çevresiyle birlikte tanıma amacımız bu
ilk dönemde büyük oranda gerçekleşmiştir.
Kibyra kent merkezi, birbirinden küçük yarlarla ayrılan üç egemen tepelik
üzerinde oturmaktadır. Tepelikler, küçük çakıl taşların zamanla birleşerek
kaynaştığı konglomera özlüdür ve dolayısıyla geçen zaman içinde kısmen
* H. Ali EKİNCİ, Burdur Müze Müdürü, Özgür Mahallesi, Halk Pazarı Caddesi No: 3 Burdur/
TÜRKİYE (www.burdurmuzesi.gov.tr)
Prof. Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 07058
Kampüs-Antalya/TÜRKİYE
Prof. Dr. Havva İŞKAN, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 07058
Kampüs-Antalya/TÜRKİYE
1 Çalışmalar, Burdur Müzesi Müdürü H. Ali Ekinci başkanlığında ve Akdeniz Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan’ın bilimsel danışmanlığında Akdeniz
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü üyeleri ve öğrencilerinden oluşan bir ekip ile 2006 yılında
başlatılmıştır. 1 Temmuz–1 Ağustos 2006 tarihleri arasında bir ay süren çalışmalar, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’müzün DÖSİMM kanalıyla sağladığı ödeneğin yanı
sıra, Gölhisar Kaymakamlığı’nın ve Belediye Başkanlığı’nın işçi, araç-gereç ve iaşe desteğiyle
gerçekleştirilebilmiştir. Bu bağlamda, Burdur Valisi Sayın M. Rasih Özbek başta olmak üzere,
Gölhisar Eski Kaymakamı Sayın Kemal Çeber, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yavuzer ve
ayrıca Sayın İhsan Gülpınar ile Sayın Muzaffer Cantürk’e esirgemedikleri çok yönlü ilgi ve
destek için teşekkürü bir borç biliriz.
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aşınmıştır. Kamu, sivil ve dinî yapıların bu alan üzerinde belli bir bütünlük
oluşturacak biçimde düzenlendiği görülmektedir. Zengin ve çeşitli mezar
tiplerini barındıran kent nekropolü, ana tepeliği üç yönden; kuzey, batı ve
güneyden çevrelemektedir. Kamu yapıları, doğuda stadion’dan başlayarak
batı uçtaki tiyatro ve meclis binasının oturduğu sırt arasında yoğunlaşmaktadır.
Sosyal ve ticarî agora’ların yanı sıra; kentin ekonomik yaşamının canlılığını
simgeleyen küçük iş yerleri de bu eksen üzerinde konumlanmaktadır2.
Daha önce “Nekropol Yolu” veya “Kutsal Yol” olarak adlandırılan ve her
iki yanında podyumlu lahit mezarların sıralandığı cadde, stadion’a ve kente
gidişi birlikte sağlamaktadır. Bu yolun stadion girişine yakın kısmında,
içerisinde zengin mimari bezemeli blokların göze çarptığı görkemli bir
yıkıntı, önceki araştırmalarda kent kapısı işlevinde üç ayaklı bir tak olarak
yorumlanmışsa da; yaptığımız gözlemler bunun, yanlarda iki yuvarlak kuleye
organik biçimde bağlanan üç geçişli ana kent kapısı olduğunu göstermiştir.
Ayrıca, düzgün bloklarla örülmüş bir çerçeve içine moloz taşların dizilmesiyle
oluşturulan “Nekropol Yolu”nun bu hâliyle orijinal olmadığı, çerçevedeki
blokların birçoğunun devşirme olarak kullanıldığı görülmüştür; belli ki, stadion,
bouleuterion, tiyatro gibi yapılardan çok daha geç bir tarihte, olasılıkla bir
deprem sonrasında, yeniden düzenlenmiş olmalıdır.
Kibyra, Bubon, Balboura ve Oinoanda’dan oluşan dörtlü ortak meclisin,
“Kabalis Tetrapolisi”nin, yörenin politik tarihinde önemli bir yere sahip olduğu
bilinmektedir. Antik kaynaklar, söz konusu birliğin Roma generali Murena
2 Kentin antik coğrafyası, siyasî tarihi kalıntıları, epigrafik verileri ve daha önce yapılan
araştırmalar için bkz.: Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (1993) (Çev. Adnan Pekman) XIII.
IV. 17 (631); T. A. B. Spratt-E. Forbes, Travels in Lycia, Milyas and Cibyratis I-II (1847); G. E.
Bean, “Notes and inscriptions from the Cibyratis and Caralitis”, Annual of the British School at
Athens 51, 1956, 136-149; G. E. Bean, Lycian Turkey (1978) Cibyra; D. De Bernardi Ferrero,
Teatri classici in Asia Minore I: Cibyra, Selge, Hierapolis (1966); R. A. Kearsley, “A Leading
Family of Cibyra and some Asiarchs of the First Century”, AnatSt 38, 1988, 43-46; S. S.
Başer, “1988-89 Yılları Kibyra Kurtarma Kazıları”, MüzeKKS I, 1990, 235-260; N. P. Miner,
An Epigraphical Survey in the Kibyra-Olbasa Region, Conducted by A.S. Hall, BIAA no. 24
(1998); Th. Corsten, Die Inschriften von Kibyra I (2002); H. Ali Ekinci ve diğ., “Kibyra Kazı
Çalışmaları 2006”, ANMED 2007 / 5, 22-28.
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tarafından dağıtıldığını yazar. Nitekim bu tarihten sonra Kibyra, Asia Eyaleti’ne
ve diğer üç kent Likya Birliği’ne dahil edilmiştir. Başkentliğini Kibyra’nın
üstlendiği tetrapolisin toplantı yerinin de yine bu kentte, yöre sakinlerince “yedi
delik” olarak anılan ve büyüklüğüyle etkileyen “bouleuterion” olduğu bellidir3.
Kentin yerleşim modeline, ekonomi ve gelir kaynaklarına, sosyal yapısına
ilişkin fikirler edinebilmek amacıyla yapılan yüzey araştırmaları çerçevesinde;
kent içi ve çevresi gezilerek yüzeyde görülebilen yapılar ve mimari elemanlar
incelenmiş, bazı alanlarda yüzeyden seramik örnekleri toplanmıştır.
Araştırmalarımızla antik kent ve çevresi üzerine ulaşılan önemli sonuçlar şu
şekilde özetlenebilir:
Kentin, tiyatro tepesinde birleşen ve doğu–batı yönünde birbirine koşut
uzanan üç tepelik üzerine oturduğuna yukarıda değinmiştik. Ortadaki ana
tepede stadion, bazilika, sosyal ve ticarî agora, hamam, tiyatro, meclis binası,
tapınaklar, kilise, ana cadde gibi kamu yapıları, belirli bir simetrik aks gözetilerek
konumlandırılmıştır. Kent içindeki yol ağına ilişkin yüzeyden seçilebilen kanıtlar
çok yetersizdir. Fakat ana caddeye ilişkin olarak yaptığımız incelemelerde
şimdilik sadece agora’nın başlangıcında, stadion’dan kesintisizce gelip Roma
bazilikası önünden agoranın güney duvarını takip ederek tiyatroya yönelen
mimari düzenlemeler gözlenebilmiştir. Nekropol alanı ise, bu ana tepeliği üç
yönde kuşatmaktadır. Kentin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin döşemler,
taş künklerle tiyatro tepesinin batısında, Böğrüdelik Yaylası’na çıkan toprak
yolun her iki kenarında görülebilmektedir. Yaptığımız gözlemlerde kente
su sağlayan ve birbirine paralel uzanan iki su yolunun varlığı, kentin geniş
alanlara dağılımını göz önüne aldığımızda şaşırtmamıştır.
Antik kaynaklar ve yazıtlardan okunan bilgilere göre; Kibyra özellikle demir
işlikleri, dericilik ve at yetiştiriciliğinde ünlüdür. Buna çömlekçilik de eklenmelidir;
çünkü tiyatro tepesinin güney yamaçlarında hemen göze çarpan akıntı seramik
3 Daha önceki araştırmalarda yapı “odeon (müzik evi)” olarak adlandırılmıştır. Bizce, yapı
meclis binası işlevinin yanı sıra müzik evi olarak da kullanılmış olmalıdır. Yapı içinde daha
önce yapılan kazı ve temizlik çalışmaları ve sonuçları için bkz.: S. S. Başer, a.g.e., 240-242,
Res. 24-26, Çiz. 5.
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parçalarının türü, yapısı ve yoğunluğu başkaca yorumlanamaz. Örnek olarak
20 adet mühürlü parçayla (Resim: 1), çok sayıda nitelikli unguentarium, terra
sigillata, amphora, tabak, küçük testi vb. gibi Roma Dönemi günlük kullanım
kap parçaları değerlendirmeye alınmıştır. Yine aynı alanda kayda değer sayıda
bitkisel bezemeli ve figürlü “Megara kâsesi” (Resim: 2) parçalarıyla, seramik
kalıbı parçaları bulunmuştur (Resim: 3). Üretim hatası içeren parçaların çokluğu
da (Resim: 4), Kibyra’nın, en geç Hellenistik Dönem içlerinden başlayarak
seramik ürettiği ve atölyelerinin, tıpkı Sagalassos’ta olduğu gibi, tiyatronun
arkasındaki tepede konumlandığı sonucuna götürmüştür. Ele geçirilen
malzemenin niceliği ve niteliği ancak, seramik üretiminin kent endüstrisinde
önemli bir yeri olduğu gerçeğiyle açıklanabilir4.
Kentin tarım faaliyetlerine yönelik gözlemlerimiz şimdilik, tiyatro tepesinin
batısındaki küçük vadide antik teraslama ve çiftlik yerleşimlerine ait mimari
döşemlerle sınırlı kalmıştır.
Kenti üç yandan saran nekropol alanında yürüttüğümüz yüzey
araştırmalarında ilk göze çarpan, Kibyra’nın mezar geleneğine ilişkin
farklı mimari biçimlere sahip olduğudur (Resim: 5). Bunlar genelde farklı
altyapılar içeren lahit mezarlar, yeraltı oda mezarları ve anıt mezarlar
olarak kümelendirilebilir. Anıt mezarlardan “Kuzey Nekropol I” örneği, iyi
korunmuşluğuyla ve görkemiyle ilk göze çarpandır. Nitelikli taş işçiliği gösteren
kapıdan girilen tonozlu ön odası, arka duvarda açılan küçük bir kapıyla
tamamı ana kayaya oyulmuş mezar odasına açılmaktadır. Düz zemine sahip
çatıda ise, “U” formunda dizilmiş üç lahdin kalıntıları yapı ve çevresinde
görülebilmektedir. İkinci örneğin yıkıntıları arasında kabartmalarla süslü tavan
kasetleri, mezar sahibinin zenginliğinin yanında döneminin estetik anlayışını
da yansıtır. Lahitler ise sayısal olarak oldukça fazladır; yüzeyde toplam 360
lahit kapağı sayılmıştır. Tümü yerel kireçtaşından üretilen lahit mezarlar,
genellikle üçgen alınlıklı basık bir kapağa sahiptir ve alınlıkta çoğunlukla
4 Kentin yerel seramik üretimi ve atölyesi hakkında bkz.: S. S. Başer, a.g.e., 239; S. Japp,
“Die lokale Keramik-produktion von Kibyra”, Rei Cretariae Romanae Fautares Acta 39,
2005, 237-241; Ş. Özüdoğru-E. Dündar, “Kibyra Geç Roma-Erken Doğu Roma Mühürlü
Unguentariumları”, OLBA 15, 2007.
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küçük bir kalkan betisi içerir; alınlıklardan birkaçını ise gül bezek ve Medusa
başı süsler. Saptanabilen lahit teknelerinin sayısı kapaklara oranla düşüktür
ve çok azı sağlamdır. Anıt mezarlar ve lahitlerde kabartmalar yok denecek
kadar azdır. Kentin mezar geleneğinde çoğunlukla bir sadelik gözlemlenir;
bezemedeki bu yalınlığa karşın, güçlü bir mimari yapısallığa sahiptir. Lahit
mezarların birkaçı, “Aphrodisias–Karia” tipi olarak bilinen gelenekte, şematik
girlandlı veya yivli tekneye sahiptir. Yerel kireçtaşından oluşları, bunların ithal
değil, yerli üretimler olduğunu belgeler. Yeraltı oda mezar tipi de oldukça
fazladır. Kayalaşmış ana konglomeraya oyulan çok sayıdaki bu tip mezarların
büyük bir kısmı çok odalıdır; girişi sağlayan bir dromosu vardır ve ortadaki
hareket alanı etrafında odalar açılmıştır. Oda içerisinde, genellikle üç kenarda,
ölü sekileri vardır. Birkaçının içerisine lahit yerleştirildiği de olmuştur. Yeraltı
oda mezarların da kaçak kazılar sonucu tahrip edilmişliği üzüntü vericidir.
Nekropol alanlarında yapılan bu araştırmalar sonucunda: 353 lahit kapağı,
185 lahit teknesi, 33 yuvarlak sunak, 50 yeraltı oda mezar ve 69 podyum
sayılmıştır. Değişik ve çok sayıda mezar tipleriyle zengin bir resim sunan
Kibyra nekropollerinin, kentin sosyol sınıflanması, ölü gömme gelenekleri, dinî
inançları gibi konularda önemli bilgiler vereceği şüphesizdir.
Kibyra’ya yaklaşık 15 km. uzaklıktaki Yamadı Gölü kıyısında, Göl Adası
olarak adlandırılan kayalık tepe ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında;
Roma Döneminden kalma sunak, mimari parçalar vb. kalıntılar görülmüştür.
Tepenin alt yamacında bir tarlanın yüzeyinden toplanan seramik parçaları ise
göl kıyısının en azından İ.Ö. 7. yüzyıl gibi erken bir zamanda yerleşildiğini
göstermektedir (Resim: 6); çünkü bu parçalardan bazıları o dönemin Frig boyalı
çömlekleriyle benzer özellikler içerir. Tepenin batı ucunda kayaya oyulmuş
iki sunu çanağı, burada bir açık hava kaya tapınağının varlığına iz vermiştir;
bu çukurlardan biri üzerinde iki satırlık Grekçe yazıt kazılıdır. Hisarardı Köyü
ve etrafında yaptığımız araştırmalar sonucunda da, bu alanın Likya-Frigya
bölgelerinin kültürel sınırını oluşturduğu izlenimini uyandırmıştır; çünkü Frig
boyalı seramiklerinin bulunduğu Göl Adası’nın hemen karşısındaki Gavurini
Tepesi’nde tek başına bir Likya tipi kaya mezarı vardır. Uylupınar gibi bildik bir
yerleşimi de içine alan bölgenin arkeolojik önemi büyüktür; bu önem nedeniyle
de göl ve çevresi yüzey araştırmalarımızın odak noktasını oluşturacaktır.
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Stadion Çalışmaları
Kentin göl ovaya bakan doğu yamacındaki ilk teras üzerinde büyüleyici bir
manzaraya açılır. 200 m.yi bulan uzunluğuyla Anadolu’nun en büyük ve de
en iyi korunmuş stadionları arasında sayılmaktadır (Resim: 7). Güneydeki tek
sphendone’siyle “U” formundadır; bu dar yüzün orta aksına, 3.30 m. genişliğinde
ve 17 m. uzunluğunda tonozlu bir kapı açılmıştır. Ana giriş, karşısındaki kuzey
dar yüzde, beş geçitli ve Dor tarzında görkemli bir propylon ile sağlanmıştır.
Üçüncü kapı ise doğudaki oturma sıralarının ortasındadır; genişliği 1.40 m.,
ölçülebilen boyu ise 3.96 m.dir. Farklı yönlerde üç kapıya sahiplik belli ki,
seyirci kapasitesi 15 bin dolayında olan mekâna girişi kolaylaştırmak içindir.
Stadion’un batı caveası üstte bir tür “teras” duvarıyla sonlandırılmış, bunun
üzerine de yaklaşık 4.00 m. aralıklarla ayaklar yerleştirilmiştir. Güney uçta in
situ olarak günümüze kalabilen başlangıç ayağı ve basamaklar üzerinde açığa
çıkarılan çok sayıdaki kemer blokları, batı oturma sıralarının üst kesiminde
bir revak olduğunu ve üzerinde yazıt da bulunan bu portikonun batı oturma
sıraları boyunca devam ettiğini tanıtlar. Portikonun üzerini taçlandıran profilli
bloklardan, bir kısmı kırık parçalar hâlinde, üzerinde ithaf yazıtı taşıyan toplam
47 adet ele geçirilmiştir. Portikonun altında beklenen bir yürüme zemininin
varlığı da, düzleştirilmiş ana kaya üzerinde gün yüzüne çıkarılan sıkıştırılmış
toprak döşemle kanıtlanmıştır. Caveada olduğu gibi, bu mekân da arkada bir
teras duvarı ile sınırlandırılmıştır; yüksekliği 2.50 m.dir.
Önceki temizlik çalışmaları sırasında stadion’un batı caveası üzerine atılan
toprağın temizlenmesiyle ana kaya üzerine oturan 13 kerkides ve 21 oturma
sırası gün yüzüne çıkarılmış; buradan düşen bloklar taş plana işlenerek doğu
oturma sıralarının önüne taşınmıştır. Doğu caveası ise batıdan farklı olarak
kayalık doğal bir yamaca değil, moloz taşların kullanıldığı bir dolgunun üzerine
yerleştirilmiştir. Sağlam olmayan zemini nedeniyle de oturma sıralarının
tamamına yakını çökmüştür. Bu yüzün kuzeyinde sayılabilen oturma
sıralarının sayısı 12’dir; güneye gidildikçe sayılabilenler 7 sıraya kadar düşer.
Genelde gözlemlenen bu sayısal azlık belli ki, batıda oturanların yönlendikleri
muhteşem manzaraya engel olmamak içindir.
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Kurvatur’un en geniş ölçüsünü bulduğu batıdaki caveanın ortasında
özel oturma koltuklarının yapıldığı ve bunların “U” biçimli bir “şeref locası”
oluşturduğu da yine kazılar sonucunda bilinmiştir. Bu özel mekânın tam
tamına doğu oturma sıralarının merkezinde yerleşik dar kapıyı karşılaması,
aralarında bir bağlantı olabileceğini düşündürmüştür.
Stadion kazısıyla sağlanan diğer önemli bir bilgi, batı oturma sıralarının
dibinde açılan sondajda kazanılmıştır. Bu, cavea temellerinin altında ve
ana kayaya oyulu yuvaya yerleştirilmiş bir pithos ve ona bağlanan bir künk
döşemidir; pistin ve oturma sıralarının kuru kalmasını sağlayan drenaj
sisteminin bir parçası olarak yorumlanmıştır (Resim: 8).
Kısaca özetlediğimiz ve ilk kazı ve araştırma yılının bilinen zorlukları içinde
ulaştığımız bu bilimsel sonuçlar, Kibyra’nın eskiçağ bilimine ve ülke turizmine
neler katabileceğini göstermiştir. Etkinliklerimiz 2007 yılında stadion’un batı
caveası’ndaki revaklı mekânın tümüyle açılması ve stadion gibi, Anadolu’nun
en büyükleri ve en iyi korunabilmiş olanları arasında sayılan tiyatronun da
toprak ve bitki örtüsünden arındırılması, antik kentin 1/1000 ölçekli haritasının
çıkarılması, stadion ve tiyatro yapılarının rölöve çizimlerinin yapılması
çalışmalarıyla sürdürülecektir.
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KARATAY MEDRESESİ
EYVANI KURTARMA KAZISI
Sultan Nur PEKDEMİR*
Karatay Medresesi Konya’nın merkezindeki Alaeddin Tepesi denilen
höyüğün kuzey eteğine 50 m. mesafededir. Burası Kubad-Abad ve Konya
Saray çinilerinin yanı sıra Selçuklu yapılarından getirilenler ile Kütahya ve
Çanakkale seramiklerinin sergilendiği önemli bir çini müzesi olarak faaliyetini
sürdürmektedir. İç mimarisinde kullanılan çinileri ile de kendi başına bir anıt
eser özelliği taşıyan medrese, Konya’nın en çok ilgi gören ve ziyaret edilen
müzelerindendir.
Karatay Medresesi gerek mimarisi, gerek malzeme ve süslemesi, hatta
eğitim-öğretim, sosyal hizmetleri ile diğer Anadolu Selçuklu medreselerinden
farklı, ünik bir yapıdır. Medrese hakkında birçok bilgiye sahip olmamıza
rağmen, karanlıkta kalan noktalar da vardır. Yapım tarihi ve banisi kitabesinde
yazılı olmasına rağmen ustası ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Selçuklu
Devleti’ne kırk yıl hizmet vermiş Vezir Celaleddin Karatay bu muhteşem
eseri yaptırmış, 1251 yılında inşası tamamlanmış ve kendi ismini vermiştir.
Medresenin görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için de gerekli tedbirleri
almış, bahşettiği vakıflarıyla ayakta tutmuştur.
Kapalı avlulu ve tek eyvanlı medrese planındaki Karatay Medresesi’nin en
zengin ve görkemli bölümü kubbesidir. Selçuklu ve Türk mimarisinin süsleme
elemanları olan taş, mermer, tuğla ve çini malzemenin beraber fakat farklı
zenginlikte kullanılması yönü ile Anadolu’da benzersiz bir eserdir.
Girişten eyvana, duvarlarından pencerelerine kadar çinilerle bezenmiş
medrese çini mozaik, altın yaldız, ajur, kabartma gibi çeşitli tekniklerinin
kullanıldığı Selçuklu çiniciliği hakkında fikir veren önemli bir eserdir.

*

Sultan Nur PEKDEMİR, Arkeolog, Konya Müzesi, Konya /TÜRKİYE
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Medresenin faaliyetleri, eğitim ve öğretimi 20. yüzyıl başlarına kadar devam
etmiş; 1955’ten itibaren ise “Çini Eserler Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır.
Medresenin tamirine dair en eski belgelerden biri 1609 tarihlidir. Çeşitli
kaynaklarda 19. yüzyıl sonunda bakımsız ve harap bir durumda olduğu, 1923’te
eski talebe odaları yıkıldığı için yerine kerpiçten hücreler yapıldığı, 1935–1936
tarihlerinde büyük kubbe ile eyvan ve türbenin onarımının yapıldığı, 1938’de bu
kerpiç hücrelerin de yıkılarak öğrenci odalarından avluya giriş çıkışı sağlayan
kapıların taşla örüldüğü belirtilmektedir. Bundan sonra medresenin 1952–1953
ve 1957 yıllarında onarıldığı, yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1988
ve 1993 yıllarında restore edildiği bilinmektedir.
Medresedeki yoğun rutubetin önlenmesi ve binanın dayanıklılığının
arttırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalar, bu yıl eyvan ve kuzey
hücrede gerçekleştirilmiştir.
Avlunun ortasında, kubbenin altında kenar uzunluğu 3.75 m., derinliği 0. 68
m. olan kare şeklinde bir havuz vardır (Resim: 1). Havuzun güney kenarında
havuza suyun akışını sağlayan mermer bir büngüldek bulunur. 77 cm.
ölçülerindeki kare biçimli bu büngüldek sekizgen bir çerçeve içinde olup yüzeyi
dilimli çokgenlere bölünmüş şua motifli bir daireden ibarettir. Ortada göbekten
çıkan sular kapağın kenarından ince bir kanalla havuza dökülmektedir. Yine
havuzun batı kenarının kuzey köşesine yakın bir mesafede ters “S” kıvrımlı
diğer bir kanal da havuz suyunun tahliyesini ve temizlenmesini sağlamaktadır
(Resim: 2). Mermer büngüldekle beraber bir bütünlük oluşturan bu “S”
kıvrımı bir simge de olabileceği gibi suyun akışı sırasında meydana getirdiği
ses, medresenin akustiğinde çok farklı bir atmosfer yaratmış olmalıdır. Bazı
kaynaklar burada bir kuyu olduğunu, Osmanlı Döneminde şimdiki havuza
çevrildiği, çeşme suyunu da Yavuz Sultan Selim’in getirdiğini söylemektedir.
İlimiz Karatay İlçesi’nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
ait Karatay Medresesi eyvanındaki mevcut döşemenin sökülerek toprağının
boşaltılması ve yeniden karo döşenmesi ve uygulamanın Konya Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde
yapılması işine Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
24.03.2003/4861 ve 15.09.2006/1200 sayılı kararları gereği başlanmıştır.
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Müdürlüğümüzün şifahi emirleri gereği medresenin ana eyvanında
yapılacak sondaj kazısı için Arkeolog Yusuf Benli ile birlikte gözetmen olarak
görevlendirildik. Geldiğimizde ana eyvanın güneydoğu köşesinde yaklaşık
3x1x1 m. ölçülerinde bir sondaj çukuru açıldığı, bunun kuzey ucunda, 1
m. aşağıda ardıç ağacından iki yatay ahşabın bulunduğu tespit edilmiştir.
Ahşaplar mukavvalarla korunmuştur. Bunların drenajdaki kanal çıkışında yer
alan bir kanalın üst örtüsü olduğu ve birbirine paralel döşendiği, daha önce
batı dış duvarda yaklaşık 2 m. derinlikte yapılan drenaj içerisinde gördüğümüz
su çıkışına benzer, biri çörten olmak üzere iki kanal ağzı olduğu anlaşılmıştır.
Drenajdaki bu kanal ağzı da, ilk önce ahşapların hızlı kurumasını engellemek
amacıyla saman çuvalı ile kapatılmıştır.
Bu arada karo döşeme sökülmekteydi ancak, hemen altında bol miktarda
tonoz ve yan duvarlardan düşmüş, hatta daha önceki tamiratın kalıntıları
olması muhtemel, bol miktarda çini kırıklarına rastlanması nedeniyle çalışma
durdurulmuş; burada yapılmakta olan kontrollü hafriyatın kurtarma kazısına
dönüştürülmesi istenmiştir.
Müdürlüğümüzün kurtarma kazısı izin talebi Genel Müdürlüğümüzce uygun
görülmüş; çalışmalara acilen başlanabilmesi için 09.11.2006 gün ve 180865
sayılı izin yazısı faksla gönderilmiştir.
Eyvanın ortasında, kottan 1 m. aşağıda tespit ettiğimiz kanala ait olduğunu
düşündüğümüz 1 m. enindeki ahşap hatılların olduğu kesim sınır kabul edilerek
çalışma alanı öncelikle güney ve kuzey yanda olmak üzere ikiye bölünmüş,
hatılların olduğu orta kesime ahşap ince levhalar konularak korumaya
alınmış, ancak buna rağmen üzerinde dolaşılmasına mümkün olduğunca
izin verilmemiştir. Batıdaki pencereden de tesviye yapıldığı için batı yanda
bir seki oluşturulmuştur (Resim: 3). Böylelikle kanal ve seki, kazının sonunda
çalışılacak bölümler olarak bırakılmıştır. Karonun hemen altından toplanan
çini parçaları sandıklara doldurulmuştur.
Eyvanın güney ve kuzey yanı olarak isimlendirdiğimiz açmalarda 10 cm.
kontrollü olarak derinleşilmiş, buluntular derinlik ve yerine göre torbalara
yerleştirilmeye başlanmıştır. Eyvanın orta kesiminde tonoz ve yan duvarlardan
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düşmüş olabileceğini düşündüğümüz çini parçaları çok yoğun olunca elek
sistemiyle ayıklama yapılmıştır.
Güneybatı ve kuzeybatı köşe duvarlarda ayrılmalar vardır. Kottan 30 cm.
inilmiş, güneybatı köşede 1x1 m.lik 70 cm. derinliğinde bir sondaj açılmıştır.
Bu derinliğe kadar ayrılma devam etmekte olup batı ve güney duvarları da
devam etmektedir. Bu sondajda batı duvardan 40 cm., güney duvardan 20
cm. mesafede dik konumu nedeniyle kolon olabileceği düşünülen (67 cm.)
ardıç ağacından bir kütük açığa çıkarılmıştır.
Doğu-batı yönünde, kanalın olduğu kesimde, toprak çok yumuşak ve
kaymakta olduğundan üzerine kalaslar konularak ağırlık verilmeden çalışmaya
devam edilmiştir. Bu arada dolgu topraktan insan ve hayvana ait olabilecek
kemikler gün ışığına çıkarılmıştır.
90 cm. derinliğe ulaşıldığında hâlâ dolgu toprakta çalışılıyor olmakla beraber
Selçuklu Dönemine ait pişmiş toprak kap parçaları ele geçirilmektedir.
1 m. inildiğinde eyvanın ortasındaki, doğu-batı yönünde uzanan kanal
kısmında kontrollü çalıştığımız ahşap hatılların uçları görünmüştür. Kanalın
başlangıcında da kottan 50 cm. aşağıda, ağız çapı yaklaşık 50-60 cm. olan
büyük bir küpe ait parçalar çıkarılmıştır.
Kuzey yanda 1 m. derinliğe ulaşıldığında burada da duvarda ahşap hatıl
izine rastlanmıştır. Duvarda yapı malzemesi olarak kullanıldığı düşünülen bu
ahşaptan örnek alınmıştır (Resim: 4).
1.20 cm.den sonra güney ve kuzey duvarlarda yapı malzemesi olarak harcın
içine oturtulmuş ahşap hatıl ve onun da altında küllü harç tespit edilmiştir.
Güney ve kuzey duvarlarda 130 cm. inildiğinde, harcın içinde ahşap hatılların
olduğu delikler tespit edilmiştir. Delikler 17-20 cm. çapında olup içlerinde ardıç
ağacı vardır. Kuzey kenarda aralarında yaklaşık 1 m. olan 5 delik mevcuttur.
Güney kenarda aralarında yaklaşık 137 cm. olan 5 delik mevcuttur. Harç küllü
horasan harcıdır. Delik içlerinden daha sonra analiz edilmek üzere ayrı ayrı
ahşap örnekleri alınmıştır. Ahşapların duvar içine doğru 150 cm. kadar devam
ettiği görülmüştür.
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Her iki yanda 150-155 cm. derinliğe kadar çalışıldıktan sonra ortadaki
kanalın üzerinden 20 cm. toprak elenerek kaldırılmıştır.

Kuzey duvarda doğu-batı yönde;
1-2. kiriş arası 113 cm.
2-3. arası 90 cm.
3-4. 95 cm.
4-5. arası 105 cm. olup ortalama çapları 20 cm.dir (Resim: 5).
Güney duvarda doğu-batı yönde;
1-2. kiriş arası 140 cm.
2-3. arası 140 cm.
3-4. arası 130 cm.
4-5. arası 115 cm. olup ortalama çapları 20 cm.dir.

Kuzey yanda 170 cm.de çalışıldığında, eyvanın kuzeydoğusunda; doğu
kenardan 10 cm., kuzey duvardan 145 cm. mesafede; 190 cm. derinliğe
inildiğinde de doğu kenardan 20 cm., kuzey duvardan 130 cm. mesafede
dikey konumda, kolon olabilecek, ardıç ağacından birbirinin devamı olan ağaç
kalıntısı bulunmuştur, üst kısımlarda da bu ağaç kalıntısına rastlanmıştı.
Sonuçta güneybatı köşede olduğu gibi dört köşede de 190 cm.ye kadar
devamını gördüğümüz, ardıç ağacından, kolon olabilecek dikey konumda
ahşap kalıntıları tespit edilmiştir.
Her iki tarafta da 180 cm.ye ulaşıldığında tabanda 10 cm. kalınlığında,
saman katkısız çamur kerpiç ile alt kısmında küllü horasan harcı, kırık tuğla ile
sıkıştırılmış (25 cm.) durumda tespit edilmiştir.
Güneybatı köşede bu seviyede, taban yapısını incelemek ve güney ve
batıdan duvarın ne kadar devam ettiğini anlamak amacıyla, 1x1x1 m.lik bir
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sondaj daha yapılmış; güney ve batıdan duvarın ve dolgu toprağın devam
ettiği görülmüştür. Statik problem yaratabileceği düşüncesiyle çalışma Konya
Bölge Koruma Kurulu’nun incelemesi için durdurulmuştur.
Güney yanda doğu-batı yönde seviyeli olarak eğim gösteren zemin (185190-200) temizlenmiş, zemindeki taşların kaba çizimi yapılmış, fotoğrafı
çekilerek zemin kaldırılmıştır. 2 m.ye ulaşıldığında güneydoğu kesimde
oluşan, yaklaşık 1 m. derinliği ve 60 cm. çapı olan bir çukurun bilinçli olarak
yapıldığı, kenarlarında kömür kalıntıları olduğu tespit edilmiştir.
Güneydoğu duvar ise kottan itibaren aşağıya doğru sırasıyla; yönü taşı
ve moloz karışımı, ahşap hatıl, küllü harç, karışık moloz ve düz moloz taştan
ibarettir. Kuzeydoğu duvar da kottan itibaren aşağıya doğru güneydoğuda
izlediğimiz gibi devam etmektedir.
Güneyde 2 m.de daha önceki bir yapıya ait olabilecek bir duvar kalıntısı
görülmüştür. Bu seviyede harçlı tabanın hemen altında kabartma alçı levha
parçaları bulunmuştur, çok nemli olan parçalar öncelikle ılık bir ortamda bir
gün karton kutu içinde kurutulduktan sonra dayanıklılığını arttıracak ilaçlama
işlemine tabi tutulmuştur (Resim: 6).
Güneyde: 260 cm.; kuzeyde: 230 cm.derinliğe ulaşılmıştır. Kottan 180
cm. derinlikte tespit edilen tabandan görüntü için güneybatı yanda bir seki
yapılmıştır (Resim: 7).
Kazı alanı kurul üyeleri tarafından ziyaret edilmiş;
-Kazının güneyde 260, kuzeyde 230 cm. de bırakılmasına,
-Toprak atılan sekinin ve eyvanın ortasında doğu-batı yönde devam eden
havuza ait su kanalının üst örtüsünün temizlenmesine;
-Eyvanın tamamı veya bir kısmının teşhirinin uygun olmadığına karar
verilmiştir.
Daha sonra batı pencere kenarında bulunan ve üzerinden toprak atılan
seki yavaşça indirilmeye başlanmış, kottan 60 cm. indirildikten sonra kanalın
üstündeki birikinti ile aynı seviyeye getirilmiştir (Resim: 8). Kanalın eyvan
kenarından, yani doğudaki bize göre başlangıcından üst birikintisi alınmaya
başlanmış, ilk hatıl kaldırılmıştır. Hatılların üzerindeki birikintiden kesit alınmıştır.
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Hatılların arasındaki boşluğun kırık tuğla ile doldurulduğu, üzerine de toprak
atıldığı tespit edilmiştir. Kanalın kuzey kenarında bırakılan mesafe üzerinde
dikkatlice kanalın üst birikintisi sekiye kadar temizlenmiş, seki altı hariç 29
hatıl saptanmıştır. Hatıllar ortalama 1 m. uzunluğunda, 20 cm. çapındadır.
Hatılların üzerine oturduğu taşlardan oluşan kanal kenarları temizlenerek
kuzey kenarda çalışmak için bırakılan bölüm alınmaya başlanmış, sekideki
çalışmaya kanalın devamını ortaya çıkaracak şekilde devam edilmiştir (Resim:
9). Bu kısımlardaki çini-çanak-çömlek parçaları karışık olarak toplanmıştır.
Sekinin kuzey yanında çalışma mesafesi bırakılarak aynı sistemde kanalın
üzerindeki hatılların kapalı alanda kalanları da dikkatlice temizlenmiş ve 43
adet tespit edilmiştir (Çizim: 1, 2). 10 m.lik patiska bez alınmış, ıslatılmış,
çok sıkmadan ahşapların üzeri örtülmüş, üzerine de naylon serilerek hava
almayacak şekilde kapatılmıştır. Güney ve kuzey duvarlardaki ahşap hatıl ve
kiriş deliklerinin tesviye yapılan seki kaldırıldıktan sonra batı duvarında da
olduğu anlaşılmıştır. 29. hatıldan sonra hatıllar arasındaki boşluğu kapatmak
için küllü harç kullanıldığı görülmüştür.
Sonuç olarak, Konya Koruma Kurulunca;
-Ortaya çıkartılan su kanalının üzerindeki ahşapların yerinde korunarak
cam altında teşhir edilmesine;
-Eyvanın duvarlarını çevreleyen yatay hatılların ardıç ağacı ile orijinaline
uygun yenilenmesine;
-Kuzey, güney ve batı duvarlarında bulunan ve duvar içerisine doğru 150
cm.ye varan derinlikleri olan 17-20 cm. çaplarında, beşer adet kirişin yine ardıç
ağacından aslına uygun olarak yenilenmesi ve kireç harç ile sıkıştırılmasına;
-Ortaya çıkarılan kanalın her iki tarafına 15-20 cm. mesafede briket
duvar yapılmasının, briket duvarlarla ana beden duvarlarının arasının eyvan
döşemesi alt kotuna kadar kum ve çakılla doldurularak sıkıştırılmasına, briket
duvarlarla kanal arasında kalan boşlukların ise çakılla doldurulmasına;
-Kanalı teşhir etmek üzere kırılmaz nitelikte cam ile kapatılarak
korunmasına;
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-Uygulamanın Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü ile Konya Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına
karar verilmiştir.
Bu doğrultuda eyvanı çevreleyen duvarlardaki ahşap yapı malzemesi
ardıç ağacı ile orijinaline uygun olarak yenilenmiş, ahşap hatılları taşıyan
duvarlar karar gereği doldurulmuş, ancak ahşapların restorasyonu ve camla
kapatılması işi tamamlanamamıştır.
Bu çalışmalarda elde edilen çini parçalarının öncelikle tozları fırçalanmış,
yıkanmış, kubbede çalışan restorasyon elemanlarının yönlendirdiği şekilde
ilaçlı suya batırılıp ince tahta çubuklardan oluşturduğumuz ızgaralar üzerinde
kurutulmuştur (Resim: 10, 12)
Müzede yapılan tamirat ve tamamlama çalışmaları kapsamında;
Karatay Medresesi’nin kuzey dersliğinde nemi önlemek için Rölöve
Müdürlüğü’nün ön gördüğü 80 cm. derinlikteki toprağın alınması işlemine
başlanılmıştır. Bu çalışmaların kontrol ve denetimi Konya Vakıflar ve Konya
Rölöve müdürlüklerine ait olmakla beraber binanın birinci derecede mimari eser
ve müzemiz bünyesinde olması sebebi ile yapılan çalışmalara eşlik edilmiştir.
Zaman zaman öneriler getirilmiş ve daha dikkatli olunması istenmiştir.
Buna göre Karatay Medresesi kuzey derslikte yapılan çalışmalarda ortaya
çıkarılan durum ve önerilerimiz doğrultusunda aşağıdaki işlemler yapılmıştır.
-Beton zemin altında boşaltılan alanda yer yer çini parçalarına rastlanmış
ve toplanmıştır.
-Çok önemli tespitlerimizden birisi de -80 cm derinlikte nem ve ısı ölçer aleti
ile periyodik ölçüm yapılmış ve nem düzeyinin 1-2 saat içinde 100 ve üstünü
gösterdiği görülmüştür. Binada tespit edilen aşırı nem sebebiyle zeminin en
az 120 cm. daha derinleştirilmesi önerimiz üzerine toplam 130 cm. derinliğe
inilmiştir. Bu durum binanın sağlığı ve devamı için önem arz etmekteydi.
-Batı duvarında taş duvar bununda altında duvara paralel yatay hâlde
çürümüş ardıç ağacından ahşap hatıllar bulunmuş, yine bunların altında doğubatı doğrultusunda duvar içine doğru beş adet ahşap hatıl delikleri tespit edilmiş
olup bunlar orijinaline uygun yenilenmiştir. Güney duvarda beş adet, doğu
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duvarda dört adet (beşincisi daha önceki bir tamiratta duvar olarak kapatılmış
olmalı) tespit edilen ahşap kiriş delikleri ardıç ağacı ile yenilenmiştir.
-Kapı eşiğinden batıya doğru uzanan, pencerenin ortasından dışarıya
çıkan pişmiş toprak su künkü, bu künkün drenajda çıkış çörteni bulunmaktadır.
Medresenin avlusunda bulunan “S” kıvrımlı tahliye savacağının künkleri
olduğu düşünülen in situ hâldeki pişmiş toprak künkler temizlenerek bir kısmı
teşhir edilmek üzere açıkta bırakılmıştır. Böylelikle ana eyvandaki teşhirle
bütünleşmiş ve anlam kazanmıştır (Resim: 13).
Böylelikle binanın zemininin havalandırılarak nemin azaltılması ve
sağlamlığı artırılması bir nebze de olsa gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.
Ancak temele ilişkin elde edilen bu yeni bulguların teşhiri, müzenin teşhirinin
de yeniden ele alınmasını gerektirecektir. Ülkemizin tek çini müzesi olan bu
yapının yeni buluntuları ile birlikte teşhirinin yenilenmesi acil gereklilik arz
etmektedir.
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Çizim 2: Kesitler

23

Resim 1: Havuzun kenarındaki mermer büngüldek

Resim 2: Havuzun kenarındaki ‘S’ kıvrımlı tahliye
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Resim 3: Tesviye yapılan sekiden görünüm

Resim 4: Güney ve batı duvarlarındaki yatay hatıldan görünüm
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Resim 5: Kuzey duvardaki deliklerden genel görünüm

Resim 6: Kabartma alçı parçaları
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Resim 7: Tabandan kesit

Resim 8: Kanalın üstünün temizlenmeden önceki hali
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Resim 9: Kanalın temizlendikten sonraki görüntüsü

Resim 10: Lüster tekniğindeki çini parçası
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Resim 11: Çini mozaik tekniğinde çini parçaları

Resim 12: Düz sırlı çini parçaları
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Resim 13: Kuzey hücrede bulunan tahiye künkleri
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TARSUS MAKAM-I DANYAL CAMİİ
KURTARMA KAZISI
Abdulbari YILDIZ*
Mülkiyeti Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Makam-ı Danyal
Camii, ilçe merkezinde 901 ada, 1 parsel üzerinde yer almaktadır. Ömer ve
Nurgül Nernekli çifti tarafından Tarsus Belediyesi sponsorluğunda 2006 Mart
ayında, caminin doğu avlusunda abdestlik yapım hafriyat çalışması sırasında,
caminin altına intikal eden basık tonozlu kemerli bir yapının ortaya çıkmasıyla
olay müze müdürlüğüne bildirilmiştir. Hafriyat sahasında yapılan incelemeler
sonucu, burada arkeolojik kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiştir.
24.04.2006 tarihinde Tarsus Müzesi Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi ve
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmış; protokol gereğince
kazı çalışmalarının tüm masrafını, işçi güvenliği ile rölöve ve restorasyon
projesini Tarsus Belediyesi üstlenmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 30.05.2006 tarih ve 85838 sayılı izinleri doğrultusunda Tarsus
Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2 arkeolog, 3 öğrenci ve 12 işçi ile kazı
çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar 2007 Şubat ayında sona erdirilmiştir1.
Kazı çalışmaları 5 açmada (A-B-D-E-F) sürdürülmüştür.
Basık tonozlu yapıda yapılan kazılar sonucu, yapının örtüsünün çökmüş
olduğu görülmüştür. Kazının burada devamı hâlinde, caminin ön bölümünde
*
1

Abdulbari YILDIZ, Arkeolog-Müze Müdür V.,Tarsus Müze Müdürlüğü, 33440, Tarsus-Mersin/
TÜRKİYE, bahriyildiz72@mynet.com
Kazının tüm maddî sorumluluğunu üstlenen Tarsus Belediyesi Başkanı Sayın Burhanettin
Kocamaz’a, danışmanı Sayın Fevziye Kökdil’e, TASKİ Müdürü Sayın Mehmet Akçay’a,
kazının rölöve çizimlerini yapan Mimar Nurgül Nernekli ile eşi Sayın Ömer Nernekli’ye,
Makam Camii’nin eski imamı Sayın Ahmet Ateş hocaya, Adana Vakıflar Bölge Müdürü
Sayın Osman Yayla’ya, Tarsus Müftülüğü’ne, eski müze müdürümüz Sayın Kadir Yanık’a,
şu an Kahramanmaraş Müzesi’nde görevli olan Arkeolog Suat Şahin’e, kazıda çalışan tüm
işçilere ve kazıda emeği geçip de isimlerini sayamadığım tüm “kültür dostlarına” Tarsus Müze
Müdürlüğü olarak şükranlarımı sunarım.
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çökme tehlikesi oluşabileceğinden buradaki çalışmalar geçici olarak
durdurulmuştur (Resim: 1).

1-A AÇMASI-KÖPRÜ YAPISI
Tarsus Belediyesi yetkililerinden; caminin güneyinde 2002 yılında bir
kanalizasyon çalışması yapıldığı ve bu çalışmalar esnasında mimari bir yapıyla
karşılaşıldığı bilgisi alınmıştır. Caminin güneyinde yapılan kazı çalışmalarında,
kanalizasyon çalışmaları sonucu tahrip olmuş Roma Dönemine (M.S. I. yüzyıl)
ait basık tonozlu bir köprü bulunmuştur (Resim: 2).
Kanalizasyon borusu, köprüyü doğu-batı doğrultusunda ikiye bölerek
yapının ortasında 150 cm. genişliğinde bir tahribat meydana getirmiştir.
Kazı çalışmaları bu tahribat boşluğunda yapılmıştır. Buradaki kanalizasyon
borusu kaldırılarak çalışmalar köprünün içine doğru kaydırılmıştır. Uzunlukları
90x40 cm. ile 80x40 cm. arasında değişen köprünün blok taşlarının derzleri,
arada üzeri kurşun kaplamalı uzunlamasına demir çubuklarla birbirine
kenetlenmiştir.
Dikdörtgen planlı, 13.80 x 6.50 m. ölçülerindeki bu yapı, Berdan Çayı’nın
akış güzergâhında olmasından dolayı derenin getirmiş olduğu kum ve
alüvyonlar ile dolmuştur (Resim: 3).
Temizleme çalışmalarında yapının batısında ve doğusunda olmak üzere
köprünün 2 ayağı ortaya çıkarılmıştır. Köprünün ayakları altışar taş sıra örgü
duvarla desteklenmiştir. Taş bloklar içten 10 cm.lik çıkıntı oluşturmuştur.
Köprünün doğu ayağında kalın sıva izleri bulunmaktadır. Burada suyun
akışından dolayı oldukça fazla aşınma görülmektedir. Tonozun alt kısmı 0 kot
kabul edilerek -5.40 m.de köprü ayaklarının temel taşları ortaya çıkarılmıştır.
Çalışmalara köprünün içindeki dolgu malzemelerin kaldırılmasıyla devam
edilmiştir ve köprünün altında rahat çalışma ortamı sağlanmıştır. Köprünün
batı kesiminde çok sayıda blok taş ortaya çıkarılmıştır. Bu taşlar mimari
çizimleri yapıldıktan sonra kaldırılmıştır.
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Kazı çalışmalarına köprünün üstünde bulunan 150 cm.lik dolgu toprağın
kaldırılmasıyla devam edilmiştir. Bir taraftan köprünün üstünde çalışmalar
yapılırken diğer taraftan köprünün içinde bulunan dolgu malzemelerin
kaldırılması için köprüde oluşan tahribat boşluğuna bant sistemi kurularak
toprağın, dışarıya çıkarılması kolaylaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda
köprünün örtüsü tam olarak ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4).
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla çalışmaların olumsuz iklim koşullarından
etkilenmemesi için Tarsus Belediyesi tarafından kazı sahasının üstü sac
sundurma ile kapatılmış ve çalışmaların kış mevsiminde de sürdürülmesine
imkân sağlanmıştır.
Köprünün güneyinden geçen su borusunun sızıntı yapmasından
dolayı, kaldırım ile köprü arasında bulunan dolgu toprakta çökme tehlikesi
bulunmaktaydı. Bu nedenle 30.11.2006 tarih ve 2226 sayılı Adana Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla burada bir perde beton yapılmasına
karar verilmiştir. Kaldırım ile köprü arasında bulunan dolgu toprak kaldırılarak
burada 3 aşamada 6 m. yüksekliğinde ve 45 cm. kalınlığında demir çubuklarla
kenetlenmiş beton perde dökülmüş ve alanın güvenliği sağlanmıştır.

2-D AÇMASI-TÜRBE YAPISI
Köprünün kuzeydoğusunda yapılan kazı çalışmalarında 160x90 cm.
ölçülerinde kemerli 2 pencere açıklığı bulunmuştur. Bu pencereler alüvyon
ile tıkanmış durumda olduğundan ilk etapta ne oldukları anlaşılamamıştır.
Pencerelerin açıldığı bu yapı tavana kadar ırmağın getirmiş olduğu alüvyon
ile dolmuş durumdaydı. Dolgu malzemelerin kaldırılması sonucunda tuğladan
bindirme tekniğiyle yapılmış örtü kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu örtü, manastır
tonozu biçiminde olup günümüze sağlam olarak gelmiştir. Manastır tonozu
üstte dörtgen ve ortada 3 adet tuğla kilit taşı ile nihayet bulmaktadır. Tuğlaların
arasında kum ve kireç harcı kullanılmıştır (Resim: 5).
Yapının doğusunda yapılan kazı çalışmalarında yapının güneyinde olduğu
gibi 160x90 cm. ölçülerinde kemerli 2 pencere açıklığı daha bulunmuştur. Bu
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pencereler çalışmalara ilk başlanılan ancak tehlike arz ettiği için çalışmaların
geçici olarak durdurulduğu basık tonozlu kemerli yapıya bakmaktaydı.
Kemerli 4 pencereli, manastır tonozu ile örtülü bu yapı bir türbe yapısı olup
duvarları teknik özellikleri bakımından M.S. 7. yüzyıla örtüsü ise 13. yüzyıla
tarihlendirilmektedir (Resim: 6 ).
360x280 cm. ölçülerindeki türbenin, manastır tonozunda, türbenin içinde
bulunan alüvyonların boşaltılmasından dolayı çatlamalar oluşmuştur. Bu
nedenle Tarsus Belediyesi’nin sponsorluğunda restorasyon uzmanları
tarafından yapının örtüsünde restorasyon ve konservasyon çalışmaları
yapılmıştır. Restorasyon sonucunda yapının manastır tonozu sağlam hâle
getirilmiştir.
Türbenin örtüsü sağlama aldıktan sonra iç mekândaki kazı çalışmalarına
ağırlık verilmiştir. Pencerenin zemininden -2 m. kotta gelişi güzel duran blok
taşlar ortaya çıkarılmıştır. Bu bloklar türbenin temel duvarlarının kalıntılarıdır.
Türbenin duvarları kesme kireçtaşı bloklardan örülmüştür.
Bloklar kaldırıldıktan sonra türbenin içinde bir sondaj çukuru açılmıştır.
Örtüden -8.50 m. kotta 45 cm. kalınlığında cam karışımlı horasan harcı
ile karşılaşılmıştır. Harcın içerisinde İslâmî Döneme ait 4 adet bronz sikke
bulunmuştur. Türbe statik olarak tehlike arz ettiğinden, türbenin içindeki
çalışmalar bu kotta sona erdirilmiştir. Daha sonra türbenin zemini temiz toprak
ile tesviye edilmiştir.
Kazı çalışmalarına türbe yapısının üstünde bulunan yükün kaldırılması
ve tonozun üst yapısının ortaya çıkarılmasıyla devam edilmiştir. Yapılan
çalışmalarda, türbenin üstünde 1857 yılından beri bulunan Danyal Peygamberin
temsilî mezarı kaldırılmıştır. Önceleri ahşaptan olan bu mezar, 1960’lı yıllarda
mermer kaplama ile yapılmıştır.
Tarihî özelliği olmayan bu temsilî mezarın altında 1.5 x 1.5 m. ölçülerinde
mermer bir döşeme ortaya çıkarılmıştır. Bu döşemenin ortasında 40 x 80
cm. ölçülerinde değişik renklerde olan sekiz köşeli opus-sectile döşeme
bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda bu döşemenin, temsilî mezar
yapılırken yapıldığı kanaatine varıldığından bu döşeme de kaldırılmıştır.
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Mermer döşemenin 45 cm. altında manastır tonozun tuğla örgüsü ortaya
çıkarılmıştır. Hassas bir şekilde yapılan çalışmalar güneye kaydırılarak,
tonozun geri kalan kısmının ortaya çıkarılmasına başlanmıştır. Bu bölümde
-30 cm.de gelişi güzel konulan kesme taş bloklar bulunmuştur. Bu blokların
altında, güneydoğu-kuzeybatı uzantılı, pişmiş topraktan yapılmış ve yer yer
tahrip olmuş bir künk açığa çıkarılmıştır. Yakın döneme ait olan bu künk de
kaldırılarak manastır tonoz ortaya çıkarılmıştır. Caminin içine girildiği zaman
türbenin örtüsü görünür duruma getirilmiştir (Resim: 7).

3-B AÇMASI-BEŞİK TONOZLU YAPI
Türbe yapısının doğusunda, caminin girişinde 3x3 m. ölçülerinde bir açma
açılmıştır. Burası kazı çalışmalarına ilk başlanılan alandır. Ancak tavanının
çökmüş olmasından dolayı buradaki çalışmalar geçici olarak durdurulmuştu.
Buradaki kazı çalışmalarında -1 m. kotta çökmüş tavan ile karşılaşılmıştır. 2 m. kotta türbenin doğu pencerelerinin yanında 3.70 x 3.20 m. ölçülerinde
beşik tonozlu bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı da diğer yapılarda olduğu
gibi tavana kadar Berdan Nehri’nin getirmiş olduğu alüvyonlar ile dolmuştur.
Bu yapının başlangıç kemeri, türbenin doğusunda bulunan kemerli
2 pencerenin tam ortasından geçmektedir. Yapı sağlam durumda
bulunmaktadır.
Kazı çalışmalarında Berdan Çayı’ndan ayrılan 3.25 m. genişliğinde bir
kanal ortaya çıkarılmıştır. Kanalın duvarları bu yapıyı ikiye bölmüş ve suyun
türbenin tam ortasından geçirilmesi sağlanmıştır. Kanalın, örgü tekniğinden
dolayı beşik tonozlu yapıdan sonra yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 8).
Kanal da mimari çizimi yapıldıktan sonra kaldırılarak beşik tonozlu odanın içi
boşaltılmıştır. Beşik tonozlu yapının içi boşaltıldıktan sonra, yapının örtüsünün
ortaya çıkarılması için çalışmalara hız verilmiştir. İlk etapta tonozun üstüne
örülmüş olan caminin iç duvarları kaldırılmıştır. Daha sonra beton zemin
kaldırılarak tonozun örtüsü ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7).
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Buradaki kazı çalışmalarında türbenin doğu cephesinde bulunan
pencerelerden sağdaki pencerenin hemen üstünde Babil başlığı stilinde
oyulmuş blok bir taşın üzerine 7 köşeli bir yıldız kabartması bulunmuştur
(Resim: 9).
Roma ve İslâmî dönem yapılarının bir arada görüldüğü kazı çalışmalarındaki
en önemli sonuç, caminin güneyinde ortaya çıkarılan Roma Dönemine (M.S.
I. yüzyıl) ait köprünün ağzında, ilk evresi M.S. 7. yüzyıl ve örtüsü 13. yüzyıla
tarihlenen türbe yapısının bulunmasıdır.
Bu türbe yapısının, caminin içinde bulunan Danyal Peygamberin 1857
yılında yapılan temsilî mezarının hemen altında ortaya çıkması, temsilî
mezar yapılırken, aşağıda bulunan türbenin varlığından haberdar olunduğunu
göstermektedir. Zira caminin bu bölümünde bulunan duvarlar ile kolonların,
türbenin köşe taşlarına oturtulması ve türbeye herhangi bir yük bindirilmemesi
de, söz konusu türbenin korumaya alındığının bir kanıtıdır.
Türbeyle bağlantılı olarak Danyal Peygamber hakkında bir kaynak
araştırması yapılırken aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir kaynağa ulaşılmıştır2.
“M.S. 630-640 yıllarında Hz. Ömer zamanında Tarsus İslâm kuvvetleri
tarafından fethedilir. Şehrin imarı sırasında İslam kuvvetleri komutanı Ebul
Musa Eş Arı tarafından, kapısı mühürlü bir odanın içerisinde bir sanduka
bulunur. Ebul Musa tarafından açılan sandukada kefeni altın işlemeli olan ve
parmağında bir yüzük bulunan devasa büyüklükte bir cenaze görülür. Yüzükte
iki aslanın ortasında bir çocuk figürü tasvir edilmişti. Yüzük komutan Ebul
Musa tarafından Hz. Ömer’ e gönderilir. Hz. Ömer yüzüğü Hz. Ali’ye gösterir.
Hz. Ali; yüzüğün Danyal Peygambere ait olduğunu, zira bu yüzük üzerindeki
tasvirin de, Danyal Peygamberin başından geçen olayın bir sembolü olarak
betimlendiğini söyler. Bunun üzerine Hz. Ömer cenazenin çalınmaması için,
mezarın daha derinlere gömülmesini emreder. Komutan Ebul Musa da, nehrin
akıntısını keser ve mezarı derine gömer. Mezarın üzerini de harç tabakasıyla
kapatır ve kimsenin mezarı çalmaması için de nehrin mezarın üzerinden
akmasını sağlar”.
2
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Makam camisinin 20 m. doğusunda antik Berdan Nehri’nin yatağı
bulunmaktadır. Beşik tonozlu yapıda yapılan kazı çalışmalarında Berdan
Nehri’nden ayrılan ve yapıyı ikiye bölen bir kanal bulunmaktadır. Bu kanalın
duvarları, türbenin doğusunda bulunan kemerli pencereleri teğet geçmektedir.
Kanal ile suyun, türbenin üzerinden geçirilmesi sağlanmıştır. Zira türbenin
içinde bulunan sıva izleri ile duvardaki aşınmalar da suyun buradan akıp
türbenin güneyinde yer alan kemerli pencerelerden geçtiğinin göstergesidir
(Resim: 8).
Türbe yapısının içinde yapılan kazı çalışmalarında -8.50 m.de horasan
harcı ile karşılaşmıştır. Horasan harcının içinde, 4 halife Dönemine ait olduğu
anlaşılan 4 adet bronz sikke bulunmuştur. Bu da harcın Hz. Ömer döneminden
önce dökülmediğini, Hz. Ömer döneminde veya hemen sonrasında
döküldüğünü göstermektedir (Resim: 10 ).
1984 yılında bir vatandaş tarafından Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne M.S. 5.
yüzyıla tarihlenen kireçtaşından mimari bir pano getirilmiştir. Şu anda müze
müdürlüğünün teşhir salonunda sergilenmekte olan bu panoda iki aslan
arasında bir erkek figürü betimlenmiştir. Üst panelde Ay Tanrısı Men ile Güneş
Tanrısı Helios sahnesi olan bu pano, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Aydın tarafından “Danyal’ın panosu” olarak
yayınlanmıştır (Resim: 11).
Türbenin doğu penceresinin sağ üst kısmında Babil başlığı stilinde
oyulmuş bir taşın üzerinde 7 köşeli bir yıldız kabartması bulunmuştur.
Yıldız kabartması ile başlık motifinin bir benzeri Danyal’ın panosunda da
bulunmaktadır. Bu da; Danyal’ın panosunun kazı alanına yakın bir yerde
çıkma olasılığını güçlendirmektedir. Danyal’ın panosunun Tarsus’ta bulunması
Danyal’ın M.S. 5. yüzyılda Tarsus’ta tapınım gördüğünün göstergesidir. Kazı
çalışmaları sonucu ortaya çıkan bütün bu veriler, antik kaynakta bahsedilen
verilerle örtüştüğünden; bu türbenin, Danyal Peygambere ait olması mümkün
görünmektedir.
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4-E AÇMASI
Türbenin içinde yapılan çalışmalar esnasında türbenin batı cephesinde,
daha sonraki dönemlerde yapıldığı sanılan, ancak dolgu toprak ile tıkalı
olduğundan nereye açıldığı bilinmeyen dörtgen şeklinde bir pencere açıklığı
bulunmuştur.
Burada yapılan açma, türbe yapısının batısına sınır teşkil etmektedir.
Kazının -2 m. kotunda tek sıra kesme taştan örülmüş 51 cm. yüksekliğinde,
52 cm. genişliğinde doğu-batı uzantılı bir duvar kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Bu
duvar düzgün, birbirine geçirmeli blok taşlardan yapılmış bir zemin döşemesinin
üzerine oturtulmuştur. Açmanın doğu bölümünde 1.87x1.66 m. ölçülerinde bir
tahribat söz konusudur. Türbe yapısının batı penceresi bu tahribat boşluğuna
denk gelmektedir.
Burada yapılan kazı çalışmalarında 4 evreli taban döşemesi tespit edilmiştir.
Bu açmanın kuzey bölümünde doğu-batı uzantılı 27 cm. genişliğinde, 45 cm.
derinliğinde kesme taşlardan yapılmış bir kanal yapısı bulunmuştur. Bu kanal
yer yer tahrip olmuş durumdadır. Kanalın kuzeybatı ve kuzeydoğu bölümünde
birbirine paralel 6 adet 20 cm-45 cm. derinliklerinde oval şekilde oyuklar
bulunmuştur. Bu oyuklar muhtemelen şu anki cami yapılmadan önce türbeyi
ziyaret edenler için yapılan abdest alma yerleri idi.
Kıble güzergâhında olan bu zemin namaz kılınan alan olmalıydı.
Zira türbenin doğu kesiminden nehir geçtiğinden, türbe ziyareti buradan
yapılamıyordu. Bu nedenle türbenin batı cephesinde bir pencere açtırılıp ve
onun da önüne bir zemin döşemesi yaptırılarak burada hem türbe ziyareti için
hem de namaz kılınabilecek bir mekâna kavuşulmuştur (Resim: 12).

5-F AÇMASI
Kazı çalışmalarında, caminin kuzeyine doğru intikal eden kanallar ortaya
çıkarılmıştır. Bu nedenle caminin içinde yeni bir açma açılmasına gerek
duyulmuş ve 3x3 m. ölçülerinde bir açma açılmıştır. Caminin bu bölümü 1960’lı
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yıllarda camiye ek olarak yapılan son cemaat yeri idi. Kazı çalışmalarının
ilk 3 m.lik bölümünde modern dolgu tabakası ile karşılaşılmıştır. -3.40 m.de
caminin son cemaat bölümüne doğru intikal eden 40 cm. genişliğinde, 18
cm. derinliğinde kuzey-güney uzantılı bir kanal oyuğu ortaya çıkarılmıştır. Bu
kanalın, bir önceki açmada bulunan kanal ile bağlantısı saptanmıştır.
Kanalın hemen doğusunda 4 sıra kesme taş oluşan bir duvar kalıntısı
bulunmuştur. Duvarın kuzeyinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde 3
bölümden oluşan bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümlerin zemini küçük
kesme taşlar ile döşenmiştir. Her bir bölümde birbirine paralel durumda 60 cm.
uzunluğunda mermer sütun tamburu ile karşılaşılmıştır. Birinci bölüm 3.20 m.
uzunluğunda olup, batısında kanal oyuğu, doğusunda ise; iki sıralı bir duvar
ile sınırlandırılmıştır.
Burada yapılan kazı çalışmaları neticesinde; birçok su kanalı ile su oyukları
ve küçük havuzcukların bulunmasından dolayı, buranın küçük bir hamam
olabileceği görüşü hasıl olmaktadır (Resim: 13).
Kazı çalışmalarında en erken 12. yüzyıla tarihlendirilen seramikler
bulunmuştur. Buluntular genelde köprü içerisindeki çalışmalarda ortaya
çıkarılmıştır. Diğer açmalarda arkeolojik buluntu pek çıkmamıştır. Çıkan bu
seramikler genelde sırlı seramik grubundandır. Kazı çalışmalarında Bizans
Dönemine ait 99 adet bronz sikke, çok sayıda bronz haç, bazalttan yapılmış 2
adet barutluk, kuş bezemeli sırlı kâseler ile Roma Dönemine ait Korinth düzenli
sütun başlıkları ve tamburları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 14). Makam-ı Danyal
Camii kazısında bulunan bu eserler müzede sergiye konmuştur (Resim: 15).
Makam-ı Danyal Camii’nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya
çıkarılan mimari yapıların sağlamlaştırılması ve ilçe turizmine kazandırılması
için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle Tarsus Belediyesi sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
ve Restorasyon Bölümü’nden uzman ekip restorasyon projesi hazırlamak
üzere çalışmalar yapmaktadır.
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Resim 1: Basık tonozlu yapının ortaya çıkarılması

Resim 2: Caminin güneyinde ortaya çıkarılan Roma köprüsü
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Resim 3: Köprünün içinde bulunan dolgu malzemeler

Resim 4: Roma köprüsü
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Resim 5: Türbenin kubbesi ve kemerli pencereleri

Resim 6: Köprünün içinden türbenin güney pencereleri
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Resim 7: Türbenin kubbesi ve beşik tonozlu oda

Resim 8: B açmasında bulunan kanal duvarları

43

Resim 9: Türbenin doğu
pencerelerinin sağ
üstünde bulunan
yıldız kabartması

Resim 10: Türbenin içinde
bulunan harç
tabakası

Resim 11: Danyal panosu
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Resim 12: E açması

Resim 13: F açması
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Resim 14: Köprü içerisinde ortaya çıkarılan seramik buluntular

Resim 15: Kazı sonucu çıkan eserler müzede sergilenmektedir
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HATAY - ERZİN
MOZAİK KURTARMA KAZISI
Ömer ÇELİK*
“Hatay İli, Erzin İlçesi, İssos Antik Kenti Mozaik Kurtarma Kazısı”,
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.07.2006
gün ve 119511 sayılı yazısı eki 20.0.2006 gün ve 119510 sayılı Kazı ve
Sondaj İzin Belgesi’ne ve Hatay Valiliği’nin 11.09.2006 tarihli oluruna göre
27.09.2006 tarihinde başlamış ve 18.10.2006 tarihinde tamamlanmıştır. 2006
yılında yapılan ihbar üzerine yeri tespit edilen mozaiğin kazısına Hatay İli,
Erzin İlçesi, İssos antik kentinin bulunduğu yerden başlanmış ve Geç Roma
Dönemine tarihlendirdiğimiz hamam ortaya çıkarılmış ancak, günümüzdeki
yapılaşmadan dolayı tamamı açılamamıştır.
Kazı alanı, günümüzdeki yapılar da göz önüne alınarak düzenlenmiş ve
10x18 m. ölçülerinde I No.lu; 4x6 m. ölçülerinde de II No.lu açma açılmıştır.
II No.lu açmada, hamam kompleksinin külhan bölümüne denk gelinmiş “A”
ve “B” odalarının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Bu odaların duvarları
Erzin bölgesinde yoğun bir şekilde kullanılan bazalt taşından yapılmıştır
(Resim: 2). Duvar örülürken taşların arasına üç sıra hâlinde pişmiş toprak
levhalar yerleştirilmiştir. “A” ve “B” odalarının kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanan ortak duvarlarının uzunluğu 6 m., kalınlığı 70 cm.dir. Bu duvara
dik şekilde kuzeydoğu–güneybatı yönünde uzanan 3,50 m. uzunluğunda,
70 cm. kalınlığında bir ara duvar ile bu duvarda 1,15 m. genişliğinde, 1 m.
yüksekliğinde iki odayı birbirine bağlayan kapı ortaya çıkarılmıştır. Külhanın
duvarlarının yüksekliği 2,80 m.dir (Resim: 3). Her iki odanın alt kısmında
hypokaust sistemi açığa çıkarılmıştır. Tegulis sesqui pedabius denen büyük
boyutlu zemin tuğlalarının üstünde, solum ve playeler yer almaktadır. “A”
odasında dikdörtgen playelerin ölçüleri 27 (25) x 62 cm., yüksekliği 1 m.; “B”
*
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odasındakilerin playelerin ölçüleri 57 x 33 cm., yüksekliği ise 1,40 m.dir. Her
iki odadaki playelerin arası 40 cm.dir. Her iki odadaki daire biçimli playelerin
çapları 21 cm. ve 23 cm arasında değişmekte olup birbirlerine uzaklığı 35
cm. ve 45 cm. arasındadır. Odalarda ortada bulunan playelerin altına 23x23
cm. ölçülerinde kare biçimli 3 sıra plaka; bunların üstüne de çapları 21 cm. ile
23 cm. arasında değişen daire biçimli plakalar yerleştirilmiştir (Resim: 4). “B”
odasında çöken ara bölüm temizlendikten sonra sespansura denen, mekânlar
arasında geçişi sağlayan boşluklar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Külhan
duvarlarını çevreleyen kanalların genişliği 12 cm.dir.
I No.lu açma 5 x7 (10), 4 x 10, 9 x 10 m. ölçülerinde üç bölüme ayrılmıştır.
Bu açmanın kuzeyinde yapılan çalışmada zemini pişmiş toprak levhalarla
döşeli 5x5 m. ölçülerinde bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânda 50 cm.
yüksekliğinde, 50 cm. genişliğinde iki basamak bulunmuş ve bu basamakların
üstünde, içerisinden silindir biçimli künklerin geçtiği yarım daire şeklinde bir
yapı ortaya çıkarılmıştır. Pişmiş toprak plakalı mekânın 170 cm. aralıklarla üç
yerden tahrip olduğu görülmüştür. Bu mekânın külhanla olan bağlantısı kazı
çalışması henüz tamamlanmadığı için belirlenememiş bu nedenle işlevi de
çözülememiştir. Ancak mekânlar arasında geçiş yeri ya da sauna (sudatorium)
olarak kullanılmış olabileceği düşünülmüştür.
Pişmiş toprak döşeli mekân ile mozaikli mekânı ayıran tahrip olmuş
duvar ortaya çıkarılmış, bu duvara ait olduğunu düşündüğümüz 1x0,90 m.
ve 0,53x0,23 cm. ölçülerinde iki adet mermer lento bulunmuştur (Resim: 6).
Daha sonra mozaik döşeli alanda çalışılmış, mekânın güneydoğu ve güneybatı
duvarları ortaya çıkarılmıştır. Tepidarium olarak düşündüğümüz mekânın
duvarları yine Erzin bölgesinde yoğun bir şekilde bulunan bazalt taşlardan
örülmüştür. Tepidariumun güneydoğu duvarının ölçüleri 5 x 1,10 x 1,70 cm. olup,
1,70 cm. derinliğinde ve 1,30 cm. yüksekliğinde, zemini pişmiş toprak levha
kaplı apsisi bulunmaktadır. Ancak apsisin olduğu bölgede foseptik çukurunun
bulunmasından dolayı apsis ve bu mekânın pişmiş toprak döşeli mekânla
bağlantısını sağlayan duvar tam olarak ortaya çıkarılamamıştır (Resim: 7).
Güneydoğu duvar 5 m.den sonra iç bölümde 1,10 m., dış bölümde 1,45 m.
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ölçülerinde köşe yaparak ve iç bölüme doğru daralarak 4,09 x 0,55 x 0,70 m.
ölçülerinde devam etmekte; 3,80 m. mesafede köşeli dönüş yaparak 3,30 x
0,55 x 0,35 m. ölçülerinde başka bir duvarla kesişmektedir. Tepidariumun iç
kısmında, köşeli bir dönüş yaparak daralan duvarın köşesinde, 2 m. mesafede,
çapı 68 cm. olan in situ durumda sütun altlığı ile bundan 1,50 m. uzaklıkta,
günümüz mimarisinin altında kaldığı için tamamı çıkarılamamış ikinci bir sütun
altlığı tespit edilmiştir (Resim: 8).
Tepidariuma ait duvarlar incelendiğinde, duvarların iç ve dış yüzeylerinin
sıvandığı; iç yüzeyin ve apsis kısmının iki kat sıvaya sahip olduğu tespit
edilmiştir. Sütun altlığının güneybatısındaki mozaikli alanın üstünün de
ince bir sıva ile örtüldüğü görülmüş, bu durum hamam kompleksinin farklı
dönemlerde tamir gördüğünü açıklamaya yardımcı olmuştur (Resim: 9).
Mozaik incelendiğinde sütun altlığının bulunduğu kısımda spiral izleri tespit
edilmiş, alan kazıldıkça mozaik parçaları açığa çıkarılmış ve bölgenin
defineciler tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır. Tepidariumun güneybatı
kısmında hamamın duvarına bitişik olarak 2 x 1,60 m. ölçülerinde, 1,70 m.
derinliğinde sondaj çukuru açılmış ve tesseraları dökülmüş mozaik harcına
rastlanmıştır.
Geç Roma Dönemine ait hamamın tepidarium bölümünde 8,60x5 m.
ölçülerinde mozaik ortaya çıkarılmış fakat mozaiğin bir kısmı çiftlik evinin
altına doğru devam ettiği için tamamı açılamamıştır (Resim: 10).
Ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde Tanrıça Artemis, çevresinde doğal
hayatı yansıtan bitkiler ve mücadele eden hayvan figürleri tasvir edilmiştir.
Tanrıça Artemis’in başında bir taç ve başının çevresinde hale yer almakta,
bir eliyle gümüş yayını tutmakta, bir eli ile sırtında asılı duran sadaktan ok
almaya çalışmaktadır. Oksit sarısı tonda tunik giymiştir ve arkasından kolunun
üzerine doğru pelerin uzanmaktadır. Artemis’in her bileğinde birer bilezik ve
her iki pazusunda pazubent bulunmaktadır. Ayakkabısı ise bağcıklı sandalet
biçimindedir. Başının üstünde “ARTEMİC” yazısı yer almaktadır (Resim: 11).
Artemis’in elinde tuttuğu yayın baş kısmının yılan başı şeklinde yapılması
daha önceki mozaiklerde karşılaşılmayan ilginç bir özellik olarak görülmektedir
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(Resim: 12). Tanrıça Artemis’in arkasında atribusu olan geyik yer almaktadır.
Doğal hayatı yansıtan panelin çevresi 2 sıra siyah renkli tessera ile
çevrelenmiş, 5 sıra beyaz, 1 sıra siyah tesseradan sonra 87 cm. eninde iç
bordür işlenmiştir. Oksit sarısı zemine sahip olan iç bordür 1 sıra siyah tessera
ile bitirilmiştir. İç bordürde, sarmal biçimde işlenmiş borazan çiçekleri arasına
haşhaş, elma, nar, armut gibi bitkisel motifler ile ayı, keklik, ördek, tavşan,
köpek, koç, kuş gibi hayvan figürleri işlenmiştir. 5 sıra beyaz tessera ile
yapılmış boşluktan sonra, 2 sıra siyah tessera ve 1 sıra siyah tessera bant
arsına beyaz zeminli, bordo renkli, 27 cm. eninde dalga motifi yapılmıştır
(Resim: 4). 5 sıra beyaz renkli tessera, 2 sıra siyah tessera, 1 sıra bordo,
1 sıra toz pembe, 1 sıra beyaz renkli tesseradan sonra zemini beyaz olan
oval ve dairesel geometrik desenler arasına çiçek ve geometrik desenlerle
yapılmış 80 cm. eninde dış bordür bulunmaktadır. Bu bordür yine 1’er sıra
siyah tessera arasına yapılmıştır. Oval olan desenin ortasında baklava dilimi
motifi, dairesel olan motifin ortasına da dört yapraklı çiçek deseni yapılmıştır.
Mozaiğin duvar bağlantısı ise 27 cm. genişliğinde düz beyaz tesseralarla
sağlanmıştır. Artemis mozaiğinin belli bir bölümü ince bir sıva tabakasıyla
kapatılmış olup dönemsel kullanım farklılığına bağlanmaktadır. Üstü kapatılan
mozaiğin üzeri açıldığında, kurdelalı ve kurdelasız kuş figürleri ile zürafa ve
keçi figürlerinin yanında geometrik desenler ile karşılaşılmış fakat tamamı
açılmamıştır (Resim: 13). Sıva altında ortaya çıkarılan kuş figürleri, 5. yüzyıla
tarihlendirilen Antakya mozaiklerinde sıkça kullanılmıştır. Yine bordürlerde
kullanılan çiçek desenleri, Antakya mozaiklerinde sıkça tekrarlanmıştır. Dört
yapraklı yonca desenleri ve oval formdaki geometrik desenler Antakya ve
Harbiye kazılarında ortaya çıkarılan mozaiklerde görülmektedir.
17 farklı renge (beyaz, siyah, krem, koyu kahverengi, kızıl kahverengi, sütlü
kahverengi, sarı, oksit sarısı, kiremit rengi, turkuaz, fıstıkî yeşil, petrol yeşili,
çamurlaşmış yeşil, toz pembe, koyu gri, lacivert, kızıl kırmızı) ve 22 tür hayvan
figürüne (ayı, fil, geyik, horoz, koç, kaplan, köpek, keçi, kuş?, ördek, impala,
pelikan, papağan?, tilki, tavus kuşu, tavşan, yılan, zürafa, zebra, panter, sığır,
keklik) yer verilen mozaiğin tessereları 1x1 cm., 0,5x1 cm. ve 0,5x0,5 cm.
ölçülerinde kullanılmıştır.
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Artemis mozaiğinde işlenen konu, Hatay’daki martyrionda da işlenmiş
ancak orada doğal hayat işlenirken, hayvan mücadelesi sahnesine yer
verilmemiştir. Artemis mozaiği M.S. 3.-4. yüzyıla, martyrion ise M.S. 5. yüzyıla
tarihlendirilmektedir1. House of Worcester Hunt2 mozaiğinde ve Hall of
Philia3’da görülmektedir fakat dönem farklılığından dolayı figürler daha stilize
işlenmiştir. 1934 yılında Antakya’da4 ve Harbiye’de5 bulunan mozaiklerde
Artemis mozaiğindeki kuş figürlerinin benzerleri işlenmiştir. Artemis kenar
bordürlerindeki geometrik desenlerin benzerleri yine Antakya kazılarında
ortaya çıkarılmıştır6.
Opus Vermiculaton tekniğinde yapılan Artemis mozaiğinde, mekân çizgisi
problemi bulunmakta olup mozaik sanatçısı bitki ve ağaç köklerine gölge
atarak bu problemi çözmeye çalışmıştır. Mozaikteki figürlere yapay ışık
verilerek yapay gölgelendirme yapılmıştır. Artemis figüründeki renk tonlaması
ile iç bordürdeki renk tonlaması arasında bütünlük sağlanarak iç bordür
kompozisyonun dağılması önlenmiş ve izleyicinin gözü merkeze çekilmiştir.
Dış bordür zemininin beyaz olması da aynı şekilde görüntüyü merkeze
toplayarak gözün rahatlatmasına sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra
merkezdeki panonun dış hatlarının siyah bantla çevrelenmesi, kompozisyonun
sınırlandırılarak görüntünün dağılmasını önlemektedir.
Ortaya çıkarılan hamam kompleksinin külhan bölümünün zemininde,
İstanbul’da darp edilmiş olan Heraklius’a ait çok kötü durumda bir sikke
(Resim: 14) bulunmuştur ve M.S. 615 tarihini vermiştir. Fakat bulunan mozaik
M.S. 3. yüzyıl ile 4. yüzyıla ait olduğu izlenimini vermekte olup bulunan çanak
çömlek parçaları bu görüşümüzü doğrulamaktadır. İslâmî dönem çanak
çömleklerinin yanında, M.S. 12. yüzyıla kadar dayanan sırlı seramikler bol
miktarda bulunmuştur (Resim: 15).
1
2
3
4
5
6

D. Levi, Antioch Mosaic Pavements, Volume I, Princeton.
D. Levi, Antioch Mosaic Pavements, Volume II, Princeton.
D. Levi, Antioch Mosaic Pavements, Volume II, Princeton.
Antioch on the Orontes II–The Excavation 1933–1934, U.S.A 1938.
Antioch on the Orontes II–The Excavation 1933–1934, U.S.A 1938.
Antioch on the Orontes III-The Excavation of 1937–1939, U.S.A. 1941.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 13

Resim: 14

59

Resim: 15
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SULTANAHMET ESKİ CEZAEVİ BAHÇESİNDE
(BÜYÜK SARAY BÖLGESİ)
ORTAYA ÇIKARILAN İKİ ANTİK KUYU
Asuman DENKER*
İstanbul, Eminönü İlçesi, 67 pafta, 58 ada, 1-2 parsellerde yer alan
Sultanahmet Eski Cezaevi (bugünkü Four Seasons Oteli) bahçesinde Aralık
1997’de başlayan ve belirli aralıklar ile 17.000 m2’lik bir alanda devam eden
kazı çalışmalarının bu sezonki bölümü Eylül 2005’te başlamıştır1.
Kazının bitiminde, alanın kuzeyindeki bölüm “Arkeolojik Park” hâline
getirilecektir. Güneyde ise Four Seasons Oteli’ne ait ek binaların yapılması
planlanmıştır2. Bu ek yapılar yaklaşık 5.00 m.lik çelik ayaklar üzerinde
yükselmektedir. Ayakların oturacağı kısımlar mimari kalıntıların bulunmadığı
alanlardadır. “Arkeolojik Park Projesi” ve “Ek Yapı Mimari Uygulama” projeleri
İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.01.2006
tarih ve 1527 sayılı kararı doğrultusunda birlikte sürdürülmektedir.
Yeni açılan kısımlardaki çalışmaların yanı sıra önceki yıllarda kazısı
yapılan alanlardaki derinleşme çalışmaları da devam etmektedir. 2006 yılında
yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan iki antik kuyu bildirimizin
esas konusunu oluşturmaktadır (Çizim: 1).

*
1

2

Asuman DENKER, Arkeolog, Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul/TÜRKİYE
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Dr. İsmail Karamut başkanlığındaki kazı ekibi İstanbul
Arkeoloji Müzeleri’nden 2 uzman (Asuman Denker ve Bekir Tuluk), 7 serbest arkeolog ve
sanat tarihçi (Ayşe Başak Akay, Mehmet Ayrancı, Emine Çiğdem Aydın, Alev Türker, Senem
Özden, Ali Asker Ülker, Dilek Turan), 1 restoratör (Zeynep Örgen), 1 desinatör (Ferah Kurt)
ve 1 fotoğrafçıdan (Murat Özmen) oluşmaktadır.
Kazının sponsorluğu Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi tarafından
yapılmaktadır.
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YUNAN DÖNEMİ KUYUSU
Cezaevi bahçesinin istinat duvarı arkasında 2000 yılında ve yaklaşık 36.00
m. kotunda çalışmalara başlanmıştır. Alan genelinde yaklaşık 4.00 m. derinliğe
kadar kazılan dolgu toprakta, çeşitli dönemlere tarihlenen karışık ve yoğun
miktarda keramik ile birlikte küçük buluntular da ele geçirilmiştir.
29.70 m. kotuna inildiğinde Bizans mekânlarının doğusunda yer alan
ve büyük bir yapıya ait olan horasan harçlı taş duvarlar, 16.-18. yüzyıllara
tarihlenen sivri kemerli taş çeşme ve çeşme ile sarnıcı birleştiren su kanalı
ortaya çıkarılmıştır3. Otelin ayaklarının oturtulmasının planlandığı kısımlardaki
plankarelerde 2.00x4.00 m.lik sondajlar açılmış, bu sondajlarda ana kayaya
inilene kadar kazı yapılmış, herhangi bir mimari kalıntıya rastlamayan
kısımlarda otelin ayak yerlerinin konumu kesinleştirilmiştir. Daha sonra ise,
ana kaya olarak adlandırdığımız, grovak kazısına başlanmıştır.
A.32-33/B.31 plankarelerindeki sondajda 25.80 m. kotunda ana kayaya
ulaşılmıştır. Ana kaya kazısı devam ederken sondajın kuzeybatı kesitinde bir
göçük meydana gelmiş ve grovak içine oyularak yapılmış bir kuyunun varlığı
saptanmıştır.
Ağız kesiminden dibine kadar 14.80 m.lik derinliğe sahip olan kuyu,
İstanbul’un kuzey kesimlerinde yaygın olarak görülen ve Trakya formasyonu
olarak adlandırılan grovak türü kumtaşı içine açılmıştır. Kuyunun suyu,
bu kayanın içinde gelişmiş çok çatlaklı yapı sayesinde temin edilmektedir.
İçinden çıkan arkeolojik buluntulara bakıldığında, kuyudaki suyun veriminin
azalması ile kuyunun işlevselliğini yitirdiği, bunun sonucunda da çöp çukuru
olarak kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Kuyu cidarının yaklaşık ¼’ü,
içindeki arkeolojik buluntuların toplanabilmesi amacı ile elektrikli delici (hilti) ile
kırılmıştır. Bazı noktalarda çok sert damara denk gelindiğinden yaklaşık 1.00
m.lik grovak, ortalama 6 iş gününde kırılabilmiş, bir yandan da çatlaklardan
kuyu içine dolmaya devam eden su çekilmiştir.
3
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A. Pasinli, “Pittakia” ve “Magnum Palatium–Büyük Saray” Bölgesinde 2000 Yılı Çalışmaları
(Eski Sultanahmet Cezaevi Bahçesi)”, XII. Müze Araştırmaları ve Kurtarma Kazıları
Sempozyumu, Ankara 2002: 1-22.

Kuyu ağzı 1.10-1.20 m. çapındadır ve derine inildikçe yer yer daralmaktadır.
Kuyunun başlangıcından itibaren ulaşılan derinlik 12.80 m.dir. Kuyunun toplam
derinliğini saptamak için çakılan demir kazık yaklaşık 2.00 m. daha derine
inmektedir. Ancak, kuyunun çeperlerindeki çatlaklardan gelen su miktarının
artması nedeniyle, can güvenliğini korumak için, boşaltma çalışmalarına
13.90 m. kotunda son verilmiştir. Bu seviyede buluntu yoğunluğunun azaldığı
da gözlemlenmiştir.
Kuyu içindeki balçığın kil oranı yüksek olduğundan buluntuların üzerini bir
kabuk gibi sarmıştır. Bu balçık kütlesi birbirine yapışık büyük topaklar hâlinde
çıkarılabildiğinden arkeolojik buluntuları toplayabilmek için sulu elek sistemi
kurulmuş, böylelikle balçık ve buluntuların ayrışması sağlanmıştır.
Kuyu içerisinde yoğun miktarda ele geçirilen keramik parçaları M.Ö. 4.3. yüzyıllara aittir ve Attika’da moda olan eserlerden esinlenilerek yapılmış
yerel üretimlerdir. Yine Hellenistik Döneme tarihlenen figürin parçaları ve
kandillerin yanı sıra az miktarda M.Ö 6.-5. yüzyıllara tarihlenen keramik
parçaları ve pişmiş toprak mimari elemanlar (meander kabartmalı ve boyalı)
da bulunmuştur. Buluntular arasında yer alan 5 adet bronz sikkeden 4 tanesi
yoğun korozyonludur. Sadece bir tanesinin Hellenistik Döneme tarihlenen
Khalkedon sikkesi olduğu saptanmıştır.
Kuyu İçi Buluntuları
Boya Bezemeli Kap Parçaları (Resim: 1)
Üst Sol: Siyah figür tekniğinde yapılmış hydria?/oinochoe? tipinde bir
kabın gövde parçasıdır. Çıplak ve çok belirgin adaleli olarak tasvir edilen
erkek figürünün (atlet?) detayları kazıma çizgilerle belirtilmiştir. M.Ö. 6. yüzyıl
sonu-5. yüzyıl başına tarihlendirilmektedir. İstanbul buluntuları arasında siyah
figürlü keramiklerin çok nadir olması nedeniyle önemlidir4.
4

Sultanahmet Eski Cezaevi bahçesinde önceki yıllarda yapılan kazılarda da birkaç adet siyah
figür tekniğinde yapılmış kap parçası dolgu toprak içindeki karışık malzeme arasında ele
geçirilmiştir.
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Alt Sol: Hydria? tipinde bir kabın boyun parçasıdır. Mor ve siyah boya
kullanılarak yapılmış sütun ve palmet bezemelidir. Detaylarda kazıma çizgiler
kullanılmıştır. Keramik parçaları arasındaki en erken örnektir; M.Ö 6. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
Alt Sağ: Bir aryballosun? gövde başlangıcına ait palmet bezemeli parçadır.
M.Ö. 6. yüzyıl sonuna tarihlendirilmektedir.
“Batı Yamacı” Tipi Bezemeli Tabak ve Skyphoslar (Resim: 2; Çizim: 2a, c)
Beyaz boya ve kazıma tekniği birlikte kullanılmıştır. Sarmaşık yaprağı,
çelenk, tomurcuk ve damla kullanılan motiflerdendir. Parçaların aralarında rulet
ve palmet bezemelerinin birlikte kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır.
1942 yılında kazısı yapılan Sultanahmet’teki Azize Euphemia
Martyrionu’nda 3 adet, 1995 yılında Küçük Ayasofya Mahallesi, Küçük
Ayasofya Caddesi, 101 pafta, 3, 4, 27, 28, 32, 39 parsellerde yapılan inşaat
kazısında 1 adet parçanın dışında İstanbul’da başka “Batı Yamacı” keramiği
bulunmamıştır. Kazımızda tespit edilen Yunan Dönemi kuyusunda “Batı
Yamacı” tipinde tasnifi devam eden yüzlerce kap parçası bulunmuştur.
M.Ö. 3.-2. yüzyıla tarihlenen skyphos, kiremit rengi hamurlu ve siyah
firnislidir. Gövdenin üst kısmındaki bezeme kuşağı içinde “Batı Yamacı” tipi
yapılmış sarmaşık yapraklı dal motifi bulunmaktadır. Dallar kazıma tekniği,
yapraklar ise beyaz boya ile belirtilmiştir. Düz ağızlı, kürevî gövdeli ve silmeli
yüksek kaidelidir. Ağzın hemen altından çıkıp gövdeye bağlanan şerit formlu
kulp üzerinde sarmaşık yaprağı şeklinde çıkıntısı bulunmaktadır.
Balık Tabağı Parçaları (Resim: 3; Çizim: 2b)
Buluntular içinde sayıca fazla olan ikinci gruptur. Parçalar üzerinde
yapılan incelemeler sonucunda ağız çapları 10-37 cm. arasında değişen 75
adet balık tabağı olduğu saptanmıştır. Aralarında rulet ve palmet bezemeli
olanlar da bulunmaktadır. Gri ve kiremit rengi hamurlu, siyah firnislidirler.
Dipte sosluk kısmının yaptığı bombe görülmektedir. M.Ö. 4.-3. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
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Kantharoslar (Resim: 4)
Buluntular içinde sayıca en fazla olan gruptur. Parçalar üzerinde yapılan
incelemeler sonucunda 113 adet kantharos olduğu saptanmıştır. Kiremit rengi
hamurlu, siyah firnislidirler. Aralarında kırmızı firnisli olanları da vardır. Dışa
açılan ağızlı, mahmuz kulplu, uzun silindirik gövdeli ve silmeli kaidelidirler.
M.Ö. 4.-3. yüzyıla tarihlenmektedirler.
Kullanım Kapları
Bu grubun içinde içe ve dışa dönük ağızlı kâseler, omurgalı kâseler, tabaklar
ve lopaslar yer almaktadır. Gri ve kiremit rengi hamurlu, siyah firnisli kâseler
ağırlıktadır5. Gri ve kiremit rengi, siyah firnisli tabakların bir bölümünde rulet ve
palmet bezeme görülür. M.Ö. 4.-3. yüzyıla tarihlenmektedirler.
Izgara Parçaları (Resim: 5)
Parçalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 3 adet ızgaranın varlığı
tespit edilmiştir. Kiremit rengi hamurlu, dikdörtgen formlu ve tutamaksızdırlar.
Mortarium Parçaları (Resim: 6)
Mutfak eşyalarının arasında kullanımı açısından önemli bir yere sahip
olan mortarium parçalarıyla yapılan çalışmada, çapları 28-35 cm. arasında
değişen 9 adet mortarium saptanmıştır. Kiremit rengi hamurlu, kırmızı veya
kızıl-kahverengi boyalıdırlar. Dışa çekik ağız kenarlarında dekoratif görünümlü
tutamak ve oluk biçimli akıtacakları vardır.
Amphora Parçaları
Kuyu içinden çeşitli formlarda ve yoğun miktarda amphora parçası ele
geçirilmiştir. Amphoralara ait damgalı kulplar incelendiğinde, bir kısmının
Knidos ve Taşoz amphoraları (M.Ö. 3. yüzyıl) olduğu tespit edilmiştir.
5

Siyah firnisli kâselerin arasında, sayıca çok az olmakla birlikte, istiridye ayaklı kâse parçaları
da bulunmaktadır. M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen bu kaplara Hellenistik Dönemde çok sık
rastlanmamaktadır.
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Figürlü Kap Parçaları
Sayıca çok az olmakla birlikte bazı siyah firnisli kapların gövde parçalarında
zenci başları, diplerinde ise Eros figürleri yer almaktadır.
Figürlü Kulplar
Gri ve kiremit rengi hamurlu örnekleri bulunmaktadır. Kulpun ağız kenarına
birleştiği noktada plastik olarak yapılmış, portre özellikleri taşıyan ve bir
filozofu çağrıştıran sakallı erkek başları ile grotesk?/mask? tiplemeleri yer
almaktadır.
Koku Şişeleri
Gri ve kiremit rengi hamurludur. Dışa dönük halka dudaklı, kısa silindirik
boyunlu, ampul gövdeli ve kısa silindirik kaidelidir. Üzerlerinde siyah ve kırmızı
boya ile yapılmış konsantrik daire bezemesi bulunmaktadır. Parçaların yanı
sıra 2 adet tüm, 2 adet de tüme yakın koku şişesi ele geçirilmiştir.
Kandiller (Resim: 7)
Kuyu içinde 3 tip kandil ele geçirilmiştir.
1. Grup: Kiremit rengi hamurlu ve astarsızdır. Küçük bir çanak formundaki
kandilin kenarlarında, hemen hemen eşit aralıklarla yerleştirilmiş ve üçgen
uzantılar şeklinde görülen üç adet fitil deliği bulunmaktadır. Yuvarlatılmış düz
diplidir. Fitil deliklerinin uçlarında yanık izleri görülmektedir. M.Ö. 4.-3. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
2. Grup: Kiremit rengi hamurlu, siyah firnislidir. Yuvarlak formlu kandilin
kenarında yarım daire şeklinde küçük bir burun bulunmaktadır. Diskusu açıktır,
hafif yükseltilmiş düz diplidir. M.Ö. 4.-3. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
3. Grup: Kiremit rengi ve gri hamurlu, siyah firnislidir. Çifte konik gövdeli,
kısa ve küt burunlu, alçak kaidelidir. Gövde üzerinde, bazılarının ortasında
delik olan, küçük bir kulakçık bulunur. M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
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Figürinler (Resim: 8)
Üst: Poloslu kadın başları Korinth’te rahibe olarak tanımlanmış ve Helenistik
Döneme tarihlendirilmiştir.
Alt Sol: Hermes figürini Lysippos ekolünde yapılmıştır. Sağ omzundan
fibula ile tutturulmuş pelerin benzeri giysisi kollarını sararak yanlardan aşağı
doğru inmektedir. Bedeni çıplaktır. Sol bacağını dizden kırmış ve ayağı
ile kayalık bir yüzeye basmaktadır. Dirsekten kıvırdığı sol kolunu dizine,
sağ kolunu ise kalçasına dayamıştır. Bu hareketi nedeniyle bedeninin üst
kısmı öne ve sola doğru eğilmiştir. Başı ve sağ ayağı noksandır. Figürinin
işlenmemiş olan arka kısmında büyük bir kalıp deliği görülmektedir. M.Ö. 4.
yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Figürin parçalarının arasında Eros figürinine ait parçalar, çeşitli insan
figürinlerine ait parçalar ve 1adet adak levhası (?) parçası da bulunmaktadır.
Kuyu içinden piramidal ve yuvarlak formlu ağırlıklar (M.Ö. 4.-3. yüzyıl),
kemik objeler (oyun taşı, sap vb) ve 1 adet taş çapa ele geçirilmiştir.

ROMA DÖNEMİ KUYUSU
Cezaevi bahçesinin istinat duvarı boyunca toplam uzunluğu 58.00 m. olan
çalışma alanında, eğimden dolayı, başlangıç kotu üstte 36.65 m., altta ise
26.44 m. olarak saptanmış ve buradaki ilk çalışmalar 2001 yılı kazı sezonunda
başlatılmıştır6.
2006 yılında, A.37-38/B.25-26 plankarelerine denk gelen alanda, 2.00x4.00
m. boyutlarında bir sondaj açılarak 24.73 m. yüzey kotunda kazı çalışmalarına
başlanmıştır.
6

A. Pasinli, “Pittakia” ve “Magnum Palatium–Büyük Saray” Bölgesinde 2001 Yılı Çalışmaları
(Eski Sultanahmet Cezaevi Bahçesi)”, XIII. Müze Araştırmaları ve Kurtarma Kazıları
Sempozyumu, Ankara 2003: 1-16.
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Derinleşilmeye devam edildiğinde, horasan harç+taş+pişmiş toprak yaprak
tuğla örgülü olan ve Bizans Dönemine tarihlenen 3 duvar tespit edilmiştir7. Bu
duvarlar bir mekân oluşturmaktadır. Bu duvarların altında, yaklaşık 0.50 m.
yüksekliğinde kireç harçlı bir alan, onun da altında ana kayaya oyulmuş bir
kuyu başlangıcı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1).
17.00 m. kotuna inildiğinde, açmanın güneydoğusunda kalan duvarın
altındaki ana kayada bir göçük meydana gelmiş ve yaklaşık 6.00 m.lik bir
bölüm kaymıştır. Gerek çalışma alanındaki can güvenliğinin sağlanabilmesi,
gerekse kuyunun işlevinin tam olarak anlaşılabilmesi ve kuyu içerisinden
gelen buluntuların toplanabilmesi amacı ile duvarın 1.00x1.50 m.lik bölümü
kaldırılmış; güvenliği sağlamak amacı ile açma içine iksalar yapılmış ve seviye
inilmesine devam edilmiştir.
Kuyunun çapı 0.90–1.10 m. arasında değişmektedir (Çizim: 3; Resim:
9). Kayada, oyma sırasında kullanılan murç benzeri taşçı aletlerinin izleri
rahatlıkla görülebilmektedir. Bu kuyunun da -diğerinde olduğu gibi- suyunun
veriminin azalması sonucu çöp çukuru olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ağız
kesimi çapları 11–13 cm. arasındaki kısa kazıklar ve harç ile kapatılmıştır. Bu,
Roma Döneminde kullanılan ve gevşek zeminleri sağlamlaştırmaya yönelik
bir tekniktir.
Kireç harçlı alanın altında tespit edilen yanık izlerine kuyunun üst kotlarından
gelen buluntularda da rastlanmıştır. Ayrıca, kuyudan bol miktarda yanık ahşap
parçaları da ele geçirilmiştir8. Bu ahşap parçalarının bir tanesinin bir meyve
ağacı, diğerlerinin ise meşe olduğu anlaşılmıştır. Kuyu cidarının yaklaşık
yarısı, içindeki buluntuların toplanabilmesi amacıyla, elektrikli delici (hilti) ile
kırılmıştır. Toplam derinliği 8.71 m. olan kuyunun son kotu 13.97 m.dir.
7

8
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Alanın kuzeybatısındaki duvar 24.20 m. kotunda, güneydoğusundaki duvar 23.70 m. kotunda,
bu iki duvarı birleştiren üçüncü duvar ise 24.00 m. kotundadır. Her üç duvar da 22.70 m.
kotunda sona ermektedir.
Kuyunun içerisinden ele geçirilen 3 adet ahşap örneği, yurtdışında analizlerinin yapılabilmesi
amacı ile, Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter I. Kuniholm’e teslim edilmiştir.

Kuyu içinde ele geçirilen ve çoğunluğunu amphora parçalarının oluşturduğu
buluntuların hepsi Roma Dönemine tarihlendirilmektedir9. Elde edilen veriler,
bu buluntu topluluğunu M.S. 1.-3. yüzyıla tarihlendirmemizi sağlamıştır. Kuyu
tabanında da M.S. 1. yüzyıla tarihlendirilen 1 adet bronz Apollonia sikkesi ele
geçirilmiştir.
Ahşap buluntular ıslak ortamda ele geçirildikleri için, mevcut durumları ile
korunabilmeleri amacı ile saf su+alkol içerisinde bekletilmektedir. Buluntuların
envanter, tasnif ve tümleme çalışmalarına devam edilmektedir.
Kuyuların bilimsel araştırması tamamlandıktan sonra (fotoğraf ve video
çekimi, rölöve çizimi gibi) korunabilmeleri için çeşitli önlemler alınmıştır.
Kuyunun dış kenarına su kontrplağı ile kalıcı bir kalıp yapılmıştır. Kalıp
bitiminden sonra 6 ölçek ince-kaba karışık kum, 2 ölçek mermer pirinci, 1 ölçek
mermer irmiği içerikli bir karışım hazırlanmıştır. 0.50 m.lik katmanlar şeklinde
doldurma yapılmış ve her katman dolumu sonrasında sulama yapılarak
malzemenin sıkılaşması sağlanmıştır10.
Kuyu içi Buluntuları
Testiler (Resim: 10)
Aynı formda, farklı boyutlarda 7 adet testi mevcuttur11. Bunlardan 3 tanesi
tümdür. Yükseklikleri 20.4 cm.-42.7 cm. arasında değişmektedir. Kiremit rengi
hamurlu, yer yer kızıl-kahverengi astar boyalıdır. Dışa taşkın halka dudaklı,
kısa ve şişkin boyunlu, çifte konik gövdeli ve yüksekçe halka diplidir. Dipte dışa
doğru bombe mevcuttur. Boyundan çıkan yivli şerit formlu kulp, yaklaşık 90°lik
9

1 adet tüm amphora, 1 adet tüme yakın amphora, 3 adet tüm testi, büyük testi/amphora
parçaları, yoğun miktarda tümlenebilir durumda çeşitli kap parçaları, 4 adet pişmiş toprak
figürin başı ve çeşitli figürin parçaları, 1 adet bronz olta iğnesi, 1 adet kemik obje, 4 adet
ahşap ağırşak, 1 adet ahşap tokmak, 3 adet ahşap pyksis, işlenmiş tahta parçaları ile 3 adet
şeftali çekirdeği, 2 adet yılan kafatası, 1 adet keçi ya da koça ait kafatası parçası.
10 Malzeme örnekleri kazı arşivinde saklanmaktadır.
11 Parçalar üzerinde yapılan tümleme çalışmaları devam ettiğinden kesin sayı henüz
saptanamamıştır.
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bir açı yaparak gövdenin profil yaptığı kısma birleşmektedir. Bazılarının dış
yüzeyinde yer yer katran (?) izleri görülmektedir. Analojik olarak incelendiğinde,
Romanya’daki Carsium antik kentinde (Köstence) örneklerine rastlanmıştır.

Mutfak kapları (Çizim: 2d)
Mutfak kapları arasında tek ve çift kulplu olanların yanı sıra güveç ve
tepsi formunu veren parçalar da bulunmaktadır. Dış yüzeyleri tamamen
yanık izi ve is ile kaplıdır. Ele geçirilen kap parçaları içinde en büyük grubu
oluşturmaktadırlar.

Kullanım Kapları (Resim: 11)
Bu grubun içinde kâseler, tabaklar, maşrapalar, tek ve çift kulplu kaplar yer
almaktadır. Küçük boyutlu olan bu kaplar ince cidarlı, açık kiremit veya kızılkahverengi astar boyalıdır.

Figürin Parçaları (Resim: 12)
Üst Sol: Athena başı Korinth tipi miğferlidir. Cepheden ve başı hafif sola
yatık bir biçimde tasvir edilmiştir. Miğferinin altından çıkan dalgalı saçları
kulak hizasına kadar alnını çevrelemektedir. Kalıpta şekillendirilmiş olan
figürinin gözbebekleri küçük oyuklar şeklinde belirtilmiştir. “Athena Vescovali”
tipinin Roma Döneminde sık görülen kopyalarından biridir ve 2. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
Üst Sağ: Figürinin başındaki Pers başlığı (?) boyundan aşağı doğru
inmektedir. Başlığın altından çıkan, ortadan ayrılmış dalgalı saçları yanlarda
çene hizasına kadar uzanmaktadır. Uzun oval yüzlü, küçük gözlü, iri ve yayvan
burunlu, dolgun dudaklıdır.
Ayrıca kuyudan çeşitli insan figürinlerine ait parçalar, kabartmalı levha
parçaları da ele geçirilmiştir.
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Organik Malzemeler
1 adet kozalak, 3 adet şeftali çekirdeği, 2 adet yılan kafatası, 1 adet keçi ya
da koça ait kafatası da kuyu buluntuları arasında yer almaktadır.
Kuyu içinden az sayıda Roma Dönemine tarihlenen kandil parçaları ve
cam kaplara ait parçalar toplanmıştır.
Büyük Saray bölgesinin bir bölümünü kapsayan 17.000 m²lik kazı
alanımızda, bugüne kadar Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait pek çok yapı
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Çalışılan alan dolgu toprak olduğundan yoğun
miktarda Osmanlı ve Bizans malzemesi ele geçirilmekte, erken dönem
buluntularına ise çok fazla rastlanmamaktadır. Ana kaya içinde ortaya çıkarılan
erken dönem buluntusu veren iki antik kuyu bu sebeple önemlidir.
1950’lerden itibaren yoğun yapılaşmanın başladığı Sultanahmet bölgesi,
günümüzde sit alanı olduğundan, bu bölgede yapılan inşaat temel kazılarında
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda yaklaşık
3.00 m.den derine inilmemektedir. Bu nedenle, Sultanahmet bölgesinde
müzemiz müdürlüğü tarafından yürütülen kurtarma kazısı İstanbul’un tarihi
açışından büyük önem taşımaktadır.
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Çizim 1: Kazı alanında saptanan iki antik kuyu, kesit çizimi

Çizim: 2

72

Çizim: 3
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76

Resim: 7
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Resim: 11
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YENİKAPI KAZILARI
M. Metin GÖKÇAY*
İstanbul Yenikapı’da 58.000 m2lik alanda, İstanbul metro ve marmaray tüp
geçit projeleri dahilinde Yenikapı İstasyonu inşası planlanmaktadır. Bu kadar
geniş bir alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından arkeolog, restoratör,
mimar ve fotoğrafçılarla kazı çalışmaları sürdürülmektedir1. Ayrıca; kazı
çalışmalarına konuları dahilinde çeşitli üniversitelerin jeoloji bölümlerinin
bilim adamlarından bir gruptan, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik ve Orman
fakültelerinden, Hacettepe Üniversitesi Arkeobotanik Bölümü’nden, Adlî Tıp
Kurumu’ndan ve Cornell Üniversitesi’nden destek alınmaktadır. Bugüne
kadar yaptığımız kazılar sırasında ortaya çıkarılan 22 adet batık teknenin,
çizim ve yerinden kaldırma çalışmaları, Doç. Dr. Cemal Pulak ve ekibi ile
İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Bölümü ekibince
gerçekleştirilmektedir.
İstanbul’un 7. tepesi olan Cerrahpaşa’nın güney yamacı eteklerinde yer
alan, Constantinopolis’in XII. bölgesi olan Eleuthorios bölgesi içindeki liman,
Bizans Döneminde Eleuthorios-Theodosios ismi ile anılıyordu (Resim: 1).
Limanın batısındaki bölümü, doğuya doğru uzanan ve güneyini çevreleyen
*
1

M. Metin GÖKÇAY, Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul/TÜRKİYE
Dr. İsmail Karamut (kazı başkanı), Rahmi Asal (kazı başkan yardımcısı), M. Metin Gökçay
(kazı sorumlusu), Gülbahar Baran Çelik, Sırrı Çölmekçi, Arzu Toksoy, İ. Halil Akman, Kürşat
Kılıç (kazı heyeti üyeleri), Nejat Atar, Erkan Dede, Özlem Kömürcü, Ayşe Yavuz (Bakanlık
tarafından görevlendirilen arkeologlar), Ekipler; Marmaray Kazı Ekibi; Bekir Köşker, Levent
Yonar, Ayşe Pınar Gönüler, Mehmet Ali Polat, Ayşen Çetin, Hande Yeşilova, Kaya Uluç,
Yurdanur Akpınar, Özüm Arasoğulu, Ülkü Bayrak, Ahu Çeziker, Alper Gölbaş, Burak Soy,
Filiz Turan, İbrahim Halil Yalçındağ, Nihat Tekdemir, Rasim Ekim, Kahraman Şenyurt, Barış
Mirzanlı, Aydın Yücel, Duygu Yılmaz, Osman Ocak, Ceylin Sarıbek, Funda Tunalı, Evrim
Akcan, Ebru Harman, Murat Ünal, Fakir Cavlun, Ebru Kümet, Seçkin Bilgin, Gülay Atılgan,
İlkay İvgin, Korhan Bircan, Murat Bircan, Ömer Atilla, Emek Uğurlar, Metro Kazı Ekibi: Özlem
Duran, Emine Dilber, Yasemin Aydoğdu, Seval Usta Uzun, Funda Genç, Seda Ülger, Hasan
Altun, Merve Kavalcı, Züleyha Doğan, Çağdaş Adıyeke, Damla Karaman, Emre Taştemur,
Nihal Akıllı, Osman Çoruhlu, Mürüvvet Erdoğan, Mehmet Sağır, Sabriye Çelik, Mehmet
Güngör, M. Baki Aydın, Ayten Gül Okyay.
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bir mendirekle çevriliydi. Mendireğin bugün, Namık Kemal Caddesi’ne kadar
geldiği tahmin edilmektedir. Mendireğin, güneyde çevrelediği limanın batı kısmı
‘U’ şeklinde ve güneydoğu ucu İmparator Iustinien’in ünlü generali Belesarius
ismi ile anılan bir kule ile bitmekteydi. VI. yüzyılda saray entrikaları sonucu
İmparatoriçe Theodora’nın isteği ile generalin gözlerine mil çekilmiş ve bu
kuleye hapsedilmiştir. Aynı kule, burada papazların boğdurulması nedeniyle
‘Papaz Kulesi’ olarak da anılmıştır. Limanın çevresi ve mendireğin üstü V.
yüzyılda İmparator Theodosios tarafından surlarla çevriltilmiştir (Resim: 2).
Limanın mendirek dışında kalan doğusu, bugünkü konumu ile Namık Kemal
ve Mustafa Kemal caddelerinin arasındaki bölüm, önünde mendirek olmadığı
için lodos fırtınalarının taşıdığı kumlar ile dolmuştur. Birinci bölge olarak
adlandırdığımız bu bölgede yapılan kazılarda, deniz seviyesinden yaklaşık
–6m.de su kabuklarının oluşturduğu, ~30 cm.lik bir tabakanın hemen altında,
Arkeolog Mehmet Ali Polat’ın dikkatli gözlemleri sonucu, Geç Neolitik Çağa
ait pişmiş toprak kap parçaları ve dal örgü mimari tespit edilmiştir. İstanbul
Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın
alanda yaptığı saptamalar sonucu: Neolitik mimarinin, dal mimarisi olarak
bilinen mimari olduğu anlaşılmıştır. Dalların örülerek çamurla sıvandığı ve
dikmelere bağlandığı, dip kısımlarının çepeçevre çay taşları ile kapatıldığı
belirtilmiştir. Buradaki çalışmalarda taşların oluşturduğu mimari plan ortaya
çıkartılmıştır. Bu mimari tarz, Kırklareli Aşağı Pınar’daki yapıya benzerlik
göstermektedir. Daha önceki Yarımburgaz, Fikirtepe, Pendik Temenye gibi
İstanbul dışındaki yerleşimlerin aksine, ilk defa Yenikapı sahilinde görülen
bu saptama, İstanbul içindeki ilk yerleşimlerin M.Ö. 5.-6. binyıllara kadar
dayandığını göstermesi bakımından ilginçtir (Resim: 3).
Eletherios Limanı’nın batısından başlayıp, Marmara Denizi’ne güneyde
kıyı oluşturup doğuya uzanan mendireğin oluşumunu, Theodosios Suru’nun
arkasında, dikine bloklar hâlinde oluşmuş doğal kireçtaşı kayalıklar
göstermektedir. Olasılıkla Marmara Denizi’nin oluşumu sırasında bir tepenin
sırtı olan bu kayalıklar, üzerine düz bir platform hâlinde küçük taşların
horasan harçlarla örülmesi ile uzun bir mendirek inşa edilmiştir. Namık Kemal
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Caddesi’ne kadar uzanan mendirek, burada 18. yüzyıla kadar gezginlerce
de görülen bir kule ile son bulmaktaydı. Mendireğin burada olduğu, kazılar
sırasında bu bölgenin yoğun balçık tabakası ile dolduğu ve bu dolgunun
kuzeyden yani kara tarafından gelen atıklarla olduğu saptanmıştır.
Limanın batısında; ‘U’ şeklini oluşturduğu kısmen doğusunu, kuzey-güney
yönünde çapraz olarak kesen dörtgen prizma formlu, iki sıra hâlinde, çok
büyük taşlardan oluşan bir rıhtım ortaya çıkarılmıştır. Rıhtım taşlarının batıdaki
ikinci sırasında devşirme olarak kullanılmış mermer mezar steli, müzemiz
epigraflarından Feza Demirkök tarafından M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilmiştir.
Devşirme olarak kullanılmış bu stel, Theodosios surlarının batısında bulunan bir
su kanalı üzerinde kapak taşı olarak kullanılmış ve kaidesinde ‘Lollia Serenia,
12 yıl yaşadı’ yazılı, M.S. 2. yüzyıla tarihlenen başı olmayan mermer heykel
gibi muhtemelen Koca Mustafa Paşa’da bulunan nekropolden gelmiştir.
Rıhtım taşlarından doğuya doğru uzanan kol ve sık ahşap kazıkların
oluşturduğu tespit edilen, uzunluğu 43.5 m. olan iskele ve hemen doğusunda
bulunan batık bir tekne, gemilerin buraya yanaştığını göstermektedir. İskelenin
bu kadar sağlam bir yapıda olması, gemilerden indirilen malların buraya
boşaltılıp buradan at ve at arabaları ile şehre götürüldüğünü göstermektedir.
Kazı alanının her yerinde bulunan tüm at iskeletleri ile 2 adet deve iskeleti,
ticarete yönelik taşımacılığın ne şekilde olduğunu göstermektedir. İskelenin
kuzeyinde yoğun olarak bulunan ve genellikle mermerden yapılan üçgen formlu
taş çapalar, ufak teknelerin bu kısımda demirlediğini ortaya koymaktadır. Taş
çapanın üçgen formunun tepe kısmındaki deliğe halat bağlanmakta, taban
kısmının iki yanındaki deliklerde ise kuma veya taşa tutunacak ahşap tırnaklar
bulunmaktadır. Taş çapaların liman tabanına dağılımının incelenmesinde,
limanın batıdan doğuya doğru derinleştiği saptanmıştır (Resim: 4).
İstanbul arkeolojisi için çok önemli olan eldeki bilgilere göre; Samatya
SSK Hastanesi’nden başlayıp Fındıkzade, Vatan Caddesi, Fatih Camii’nin
batısından, Haliç kıyısındaki Fener’e kadar nokta nokta gösterilen,
Constantinopolis’in kurucusu tarafından inşa edilen Constantin Suru’nun
başlangıcı, limanın batı ucunda kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Rıhtım
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taşlarının hemen arkasından başlayarak batıya devam eden surun yaklaşık
51.5 m.lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 4.5 m. genişliğindeki surun,
düzgün kesme taşlardan horasan harçla örülerek oluşturulduğu saptanmıştır.
Kil zemin üzerine oturtulan surun içinde ve temellerinde ahşap hatılların destek
olarak kullanıldığı, surun iç kısmında düzgün olmayan taşların yine horasan
harçla örüldüğü görülmüştür. Constantin Surları’nın Theodosios Surları
altında kalan kısmında (Resim: 5), surun bir sıra daha yükseldiği görülmüştür.
Surun daha yüksek olduğu, Theodosios Surları’nın yapımı sırasında, surdaki
taşların sökülerek yeni duvarda kullanıldığı, taşların incelenmesinden sonra
anlaşılmıştır. Surun başlangıç noktasında bulunan Constantin sikkeleri de, bu
duvarın durumunu tarihleyici niteliktedir.
Surun batıya doğru devamında, mendireğin denize bakan kenarı ile
siperlenen yılankavi bir yol saptanmıştır. Bu yolun başlangıcının tuğla ile
örülmüş bir tonozla başladığı ve çeşitli nedenlerle yıkıldığı tespit edilmiştir. 6.
No.lu olarak adlandırılan, olasılıkla bir depo yapısı olduğu sanılan bu taban ve
horasan harçla sıvalı, üzerinde bir kuyu bulunan ve daha sonra tabana oyulan
3 adet doğu-batı yönünde sıralı çukurun bulunduğu yapı ortaya çıkarılmıştır.
Anılan yapının altında devam eden yolun ~1.60 m. genişliğinde; ~1.80 m.
yüksekliğinde gizli bir yol olarak devam ettiği, burada bulunan 16 adet yağ
kandili ile de buranın yol olduğunu kanıtlamaktadır. 6. No.lu yapının hemen
bitiminde gizli yolun üstündeki yıkılmış olan tonozun, muhtemelen kuzeyde
bulunan önemli bir yapıya doğru gittiği sanılmaktadır. Bizans’ın meşhur
entrikalarında kullanıldığı bilinen bu tip gizli yolun, konusu itibariyle kişilerin,
limandakilere görünmeden gidip gelmeleri açısından, yapılma amacına
uygundur (Resim: 6).
Eletherios Limanı’nın batısını çevreleyen V. yüzyıl Theodosios Surları,
kuzeydeki surlara göre daha ince yapılmıştır. Buradaki duvar kalınlığı 1.35
m. olup payandalarla 2.75 m. kalınlığına ulaşmaktadır. Surun yapımında beş
sıra tuğla ve beş sıra taş ile almaşık sistem kullanılmıştır. Sur üzerinde çeşitli
dönemlerdeki tamiratlar izlenebilmektedir. Theodosios Suru’nun dörtgen
formlu ahşap hatıllarla mendirek üzerine oturduğu, mendirek üzerindeki ahşap
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yerlerinden anlaşılmıştır. Surun buradan mendirek üzerinden doğuya doğru
uzandığı sanılmaktadır. Theodosios Surları’nın bu kısmı kazılar sırasında ortaya
çıkarılmıştır. Sözü edilen surun kuzeydoğuya doğru uzanan ve kara kısmını
çevreleyen ve metro projesi alanı içinde kalan kısmı, yine yapılan kazılarda
Arkeolog Hasan Altun tarafından ortaya çıkarılmıştır. Namık Kemal Caddesi’nin
batısında, Kule Boyu Sokağı’nın köşesinde bulunan kule ile bağlantısı tam
olarak saptanamamıştır. Ancak Lykos Deresi’nin buradan denize aktığı, daha
güneyde ortaya çıkarılan alüvyonel dolgudan dolayı tahmin edilmektedir.
Olasılıkla Lykos Deresi, Aksaray yeraltı geçidinin bulunduğu yerde ikiye
ayrılarak, bir kolunun Namık Kemal Caddesi’nden, diğer kolunun ise Mustafa
Kemal Caddesi’nin bulunduğu bölgeden denize ulaştığını düşünmekteyiz.
Sözünü ettiğimiz kulenin doğusunda ortaya çıkarılan surun üzerinde ~2.95 m.
genişliğinde; ~3.75 m. yüksekliğinde, olasılıkla üstü kemer ile örtülü bir kapı
ortaya çıkarılmıştır. Bu kapının güney kısmı Osmanlı Döneminde bir duvarla
kapatılmıştır. Surun güney yüzüne ilâve edilmiş bir ayazma yapısı ilginçtir.
Surun doğuya devamında, Langa Bostanları Sokağı (koyu yeşil renkte) 24
No.lu binanın altında bir kule ve kulenin batısında 2.45 m. genişliliğinde, 2.10
m. yüksekliğinde mermer lentolu ve onu taşıyan mermer söveleri olan ufak bir
kapı daha saptanmıştır. Bu ufak kapıdan güneye doğru, ufak taşların horasan
harçla örülmesiyle oluşturulmuş bir yol ve bunun bitiminde ve batısında küçük
teknelerin yanaşması için büyükçe düzgün taşlardan oluşan bir rıhtım vardır.
Bu tespitler İstanbul kent arkeolojisi açısından ilginçtir.
‘100 ada’ olarak tarafımızdan adlandırılan batı uçtaki II. bölgeye tekrar
dönersek (Resim: 7); gizli yolun kuzeyinde batı-doğu yönünde yer alan,
doğudaki hafif çapraz olan iki yapı kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Bu iki
yapı, 7 No.lu ve 8 No.lu olarak numaralandırılmıştır. 7 No.lu yapının eni 14.80,
boyu 19.60 m., 8 No.lu yapının ise 7x13 m. ebadındadır. Yapıların temelleri
düzgün olmayan taşlardan örülmüş olup temel üstü duvarlar, horasan harçla
tuğlalardan örülmüştür. Her iki yapıda da aynı mimari sistem kullanılmıştır.
Batıdaki yapının kuzey duvarının temellerini dikdörtgen formlu büyük taş blok
oluşturmuştur. Doğudaki yapının duvarları üzerinde in situ, damgalı tuğlalar
saptanmıştır. Bu yapılar M.S. 5.-6. yüzyıla tarihlendirilmiştir.
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II. bölgede, yer ve mimari tarz olarak ilginç bir örnek oluşturan üstünün
tonozla örtülü olduğu kuzeydeki mekânın üstünde kalan tonozdan anlaşılan
ve kazı sırasında ortaya çıkarılan dört odadan meydana gelen bir mezar
yapısı (hypoje) ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Mezar odalarının ~5x8 m.lik bir
alanda yer aldığı saptanmıştır. Kuzey odada ortaya çıkarılan insan iskeletine
ait kemiklerden burada gömü yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca Theodosios
Suru’nun kuzeydoğusunda (Davutpaşa İskele Sokağı’na yakın) ve surun içine
oyularak yapılmış olan bir adet mezar odasında üst üste 3-4 gömü yapıldığı
Medikal Antropolog Dr. Mehmet Görgülü tarafından saptanmıştır. Mezar
odalarının tabanları tahrip edilmişse de bazı kısımlarda dörtgen tuğlalarla
döşeme yapıldığı saptanmıştır. Mezar odasının alt kısmındaki duvarlar kaba
taşlardan örülmüştür. Taş örgü duvarı üzerinin gizli tuğla tekniği ile yapıldığı
saptanmıştır. Mekânın üst kısmının klasik olarak bilinen, dikine ve kemer
şeklinde yarım dairesel tonoz yapımı tarzının dışında ~2 cm. kalınlığında,
21x21 cm. ebadında tuğlaların birbiri üzerine bindirilerek balık pulu şeklinde
tonoz hâline getirildiği tespit edilmiştir. Mezar odalarının hiçbir şekilde dışarı
açılan kapılarının olmadığı, gömünün üstten yapıldığı, yapılan incelemelerden
anlaşılmıştır. Muhtemelen tonoz üstünde oluşturulan dörtgen giriş, yan
duvarlar üzerine kısa, geniş pandantiflerle oturtulmuştur. Bu ilginç yapılar
M.S. 12. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Gizli yolun güneyinde, doğu-batı yönünde uzanan 1.10 m. (iç) genişliğinde,
1.50 m. yüksekliğinde, yan duvarları taş örgü ile yapılmış, üstü mezar
odalarına benzer şekilde tonozla kapatıldığı saptanan atık su kanalı ortaya
çıkarılmıştır. Bu atık su kanalının ilginç yanı; güney duvarının yukarıdan aşağı
doğru daralarak eğim yapmasıdır. Bu eğimin, kanalın yapıldığı dönemde
işlevini yitiren ve tahrip olan gizli yolla bağlantı yaparak, atık suların denize
ulaştırılması için yapıldığı sanılmaktadır. Bu kanal yapısı da olasılıkla 12.
yüzyıla aittir.
Mezar odalarının güneyinde kalan doğu-batı yönünde sıralanmış,
~5.5x19 m. ebadında bir alanı kaplayan dörtgen planlı, 4 adet işlik olduğu
sanılan mekânlar topluluğu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Birbirine bitişik
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olarak yapılan, köşelerinden 4 basamakla aşağıya inilen odaların üst
katlarının olmadığı, üstlerinin muhtemelen ahşap sundurmalarla kapatıldığı
sanılmaktadır. Doğudaki işliğin güney duvarı üzerinde bulunan pişmiş toprak
su künkü ile işliklere su getirildiği saptanmıştır. İşliklerin taban ve duvarlarında
görülen kalın kireç tabakaları, burada kireç ve su ile ilgili bir işin, muhtemelen
deri işleme çalışması yapıldığını düşündürmektedir. Buraya yakın olan 6
No.lu yapının üstündeki 3 adet çukur da, belki de deri renklendirme işlerinde
kullanılıyordu. Bu işlikler, limanın tamamen işlevini yitirdiği, muhtemelen 13.
yüzyıla ait olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde Kazlı Çeşme’de görülen deri
atölyelerinin, buranın bir şekilde devamı olduğu sanılmaktadır.
Rıhtımın önündeki büyük iskelenin dışında, mendirekle çevrili bölümün
bitimine doğru, kuzey-güney yönlü kazıkların oluşturduğu ikinci iskelenin
dışında, metro projesi alanının ortasında ve güney sınırında yine kuzeygüney yönlü bir iskele daha bulunmuştur. Bu iskelenin ilginç yönü; iskele
kazıklarının üst kısmının bir kuvvetle kesilmiş ve kısaltılmış olmasıdır. 18 Mart
Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Perinçek’in, bu bölümde
yaptığı incelemede: burada bir tsunaminin olduğunu saptamıştır. İskele
kazıklarının üstündeki taş, çanak çömlek kırıkları, çamur gibi malzemeden
oluşan tsunami tabakasının hemen üstünde bulunan, I. Iustinien dönemine
ait bir adet altın sikke, bu iskeleyi 6. yüzyıla tarihlendirmektedir. Liman içinde
ortaya çıkarılan 24 adet gemiden, alanın güneyinde bulunan Gar Gazinosu
çevresindeki 3 adet teknenin fırtına sonucu parçalandığı, diğer 21 geminin
çoğunun, omurgası üzerine oturmuş durumda olduğu görülmüştür. İ. Halil
Yalçındağ tarafından ortaya çıkarılan MRY-6 No.lu batık bu konuda ilginç bir
örnektir (Resim: 10, 11). Doğu-batı yönünde uzanan, yaklaşık 7 m. boyunda,
2.30 m. genişliğindeki ufak tekne, omurgası üzerinde kuma saplanmış
biçimde bulunmuştur. Yelkenli bir tekne olan batığın yükü amphoralardan
oluşmaktadır. Amphoralar, ambar içinde dağılmadan kalmıştır. Ayrıca batığın
içinde, kıç kısmında bulunan ayrı bir bölümde 3 gözlü pişmiş toprak maltız,
pişirme kapları ve bunların yanında bulunan bir hasır sepet içindeki vişne
çekirdekleri kazının ilginç buluntularındandır. MRY-7 No.lu batık 2.70 m.
eninde, 11.80 m. boyundadır. Batığın kazı ve temizlik çalışmaları ekibimizce
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yapıldıktan sonra çizim ve kaldırma çalışmaları için Doç. Dr. Cemal Pulak ve
ekibine teslim edilmiştir. Batıkların büyük çoğunluğunu ~ –1.50 kotunda deniz
tabanına oturmuş olması 6. yüzyıldan sonra ikinci bir tsunaminin olduğunu
düşündürmektedir. Marmaray 1 No.lu batığın içinde bulunan iki adet demir
çapa ile halatlarla birlikte geminin yükü olan ve limanın ticaretini belgeleyen
amphoralar, ilginç buluntulardır. Ayrıca Metro 2 No.lu batığın hemen üstünde
bulunan bir adet ahşap kemani matkap (Resim: 12), gemi yapımı sırasında
ahşap birleşmelerin kavela deliklerini açması yönünden diğer ilginç bir
buluntudur. Metro ve marmaray kazıları sırasında bu güne kadar çeşitli nitelikte
9531 adet envanterlik eser İstanbul tarihine yön verecektir.
Limanın değişik bölümlerinde batan gemilerden döküldüğünü sandığımız
büyük miktarda ahşap tarak (Resim: 13), pişmiş toprak yağ kandilleri,
kadın, erken ve çocuk için imal edilmiş parmak geçme sandalet, ticari
amphoralar (Resim: 14), büyü levhası, kantar ağırlığı (Resim: 15), fener
ve çeşitli madenlerden yapılmış sikkeler limandaki ticaretin yoğunluğunu
göstermektedir. Ancak bir teki bulunan ahşap takunyanın üzerindeki Grekçe
yazıt Epigraf Feza Demirkök tarafından okunarak ‘Sağlıkta kullan hanımefendi,
güzellikte ve mutlulukta olup (bunu) giy’ anlamında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca
bulunan 2 adet fildişi Apollon heykelciği ve bir adet fildişi kadın başı da ilginç
buluntulardandır.
Limandaki ticaretin 4. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar yoğun olarak devam ettiği,
636 yılında Arapların Yermük ile Bizans ordusunu yenmesi ile daha sonraki
yıllarda Mısır’ın Bizans hâkimiyetinden çıkması, Mısır’dan gelen önemli
ölçüdeki tahıl ticaretini önlemiş, İmparator I. Theodosios tarafından tahıl
depolanması için yaptırılan depolar da işlevini yitirmiştir. Ancak 9. yüzyıldan
sonra Kırım üzerinden Rusya ile başlayan ilişkiler, 8. yüzyılda kısmen duran
liman faaliyetlerini tekrar hızlandırmıştır. Olasılıkla 11. yüzyıldan sonra
dolmaya başlayan limanın doğu kısmının, ileriye doğru kullanılması amacı
ile iki sıra hâlinde kuzey-güney yönünde ahşap kazıklar çakılmış, araları
taş, çanak çömlek ve amphora kırıkları ile doldurularak sert zeminler elde
edilmiştir. 3 No.lu marmaray batığının taşıdığı moloz da muhtemelen limanın
doldurulmasında kullanılıyordu.
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Bu sistemle doldurulan limanda elde edilen platforma, alanın
kuzeydoğusunda ufak bir kilise inşa edilmiştir. Bu bölgede önce bir şapel olarak
yapılan yapının kuzey ve güneyine bitişik iki küçük nef ilâve edilmiştir. Anılan
yapı 9.5x11.5 m. ebadında, 3 apsisli olup ortadaki esas yapı, içte ve dışta
yarım daire apsislidir. Şapel olarak inşa edilen yapının duvarları horasan harç
ve taşla örülmüş ve sıvanmıştır. Her iki yanda sadece kaba taşlarla örülmüş
küçük yan neflerin de duvar yükseklikleri orta mekânla yaklaşık olarak aynıdır.
Bu da tüm yapının üstünün ahşapla kapatıldığını göstermektedir. Kazılar
sırasında duvara ve çatıya ait herhangi bir moloza rastlanılmaması bu görüşü
doğrulamaktadır. Kilisenin güneyinde bulunan ‘L’ planlı dört küçük hücreden
oluşan yapının içinde bulunan üç kulplu küpten de anlaşılacağı şekilde depo
olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Kilisenin içinde ve çevresinde bulunan 23
adet mezar ve iskelet, burada bir hazirenin olduğunu göstermektedir. Limanın
batısında bulunan iki adet kurşun levha üzerindeki yazıların, büyü levhalarına
ait olduğu anlaşılmıştır. Bu levhaların üzerindeki yazıların ve şekillerin ne
anlama geldiği anlaşılmamıştır. Ancak, denizcilerin dinî inançlarının en erken
dönemde olduğu gibi, kilise içinde ve çevresinde bulunan mezarlardan birinin
içinde bulunan, 1 adet bronz haçla da artarak devam ettiği gözlenmiştir. Anılan
yapılar olasılıkla 12.-13. yüzyıla ait olmalıdır.
Liman, mendirek içinde muhtemelen batıdan doğuya; açık olan kısmında
ise kuzeyden güneye dolmuştur. 15. yüzyılda limanın faaliyetini kesin olarak
yitirdiğini sanmaktayız. Burada 16. yüzyıldan itibaren, ünlü Langa Bostanları’nın
meydana geldiğini, alanın tümünde görülen yüzeyin hemen altında ~1.50 m.
yüksekliğindeki siyah renkli tarım toprağından anlıyoruz. Ayrıca bu tabaka
içinde görülen bostan kuyuları da ilginç mimari yapıya sahiptir. Dolabın içinde
döndüğü beşgen planlı yapıya bir kanalla bağlı, daire planlı, yuvarlak, esas
kuyu yapısını oluşturmaktadır. Kuyu duvarları taşlarla örülmüş olup beşgen
yapının duvarları yer yer ahşapla desteklenmiştir. Beşgen yapının içinde ve
kuyu tabanındaki ahşap dikmeler, su taşıyan dolaba istinat teşkil etmekte
idi. Dairesel planlı kuyudan dikdörtgen formlu kanallı, beşgen planlı yapıya
aktarılan su, bir at veya eşekle döndürülen çember şeklindeki dolabın üstüne
bağlı kovalarla çıkarılıp bahçeleri sulayan arklara aktarılmaktadır.
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Kazı alanının doğusundan başlayarak, çapraz olarak güneybatı istikametine
doğru devam eden, irili ufaklı levha şeklindeki taşlarla döşenmiş bir yol ortaya
çıkarılmıştır. ~1.40 m. genişliğinde olan yolun, alanının tümünün kazılmamış
olması nedeniyle ~178 m.lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu taş döşeme
yol Osmanlı Devrine ait olup muhtemelen 16.-17. yüzyıla tarihlendirilebilir.
Marmaray kazı alanının güneydoğusunda, tren yoluna yakın bir yerde
15x23 m. ebadındaki alanı kapsayan, birbirine bitişik mekânların oluşturduğu
büyük bir işlik ortaya çıkarılmıştır. İşliğin duvarlarının alt yapısının bazı
yerlerde çamur harçla, bazı yerlerde horasan harçla, bazı yerlerde ise çimento
harçla düzgün olmayan taşlarla örüldüğü görülmüştür. Burada 18. yüzyıldan
başlayarak 20. yüzyıla kadar mimari değişim gözlenmiştir. Anılan işliğin temel
seviyesinin altında, daha önce bahsi geçen taş döşeme yolun devam ettiği
saptanmıştır. İşliğin içinde bulunan bir lavman sahnesine ait ilaç şişesi kapağı,
cam şişe parçaları ve bir adet bronz İsa heykelciği, buranın Hıristiyanlar
tarafından işletilen kimyevî veya eczacılıkla ilgili üretim yapılan bir imalathane
olduğu kanısını uyandırmıştır. Bu işliğin üzeri, İstanbul 4 No.lu Kültür Ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı gereğince naylon örtü ile kapatılarak, önce
kum sonra toprakla doldurulmuştur.
Kazı çalışmaları hâlen devam etmektedir. Ancak, İstanbul Büyük Şehir
Belediyesince istasyon alanında oluşturulacak bir “Kültür Parkı Projesi”, kazı
sırasında bulunan muhtelif taş eserlerin bu alanda sergilenmesini sağlaması
bakımında önemlidir. Ayrıca “Kültür Parkı” içinde oluşturulması düşünülen
müzede kazılar sırasında ortaya çıkarılan ve uzmanlarınca konservasyonu
yapılan batık teknelerin burada sergilenecek olması kent arkeolojisi açısından
önemlidir. Projesi sürdürülen bu çalışmaların uygulanmasının da tasarımına
uygun şekilde bitirilmesi İstanbul kenti için büyük bir kazanım olacaktır.
Arkeolojik kazı çalışmaları bir ekip işidir. Alanda çalışan işçiden,
çalışmalarımıza destek veren üniversitelerden, önemli iki projeyi yürüten
Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Anadolu Metro Ortaklığı,
Gama & Nurol yetkilileri ve çalışanlarına ve çalışmalarımızda bizimle birlikte
çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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TARSUS ROMA HAMAMI
2006 YILI KAZISI
Işık Adak ADIBELLİ*
2004 yılından bu yana sürdürdüğümüz Tarsus Roma Hamamı kazı
çalışmaları 2006 sezonunda mayıs ayında başlatılmış ve kasım ayı sonuna
kadar devam ettirilmiştir1.
Kazı çalışmalarında en başından bu yana amaçlanan; şehir içerisinde
bulunan söz konusu hamam kalıntısının orijinal zeminine ulaşmak, bu
esnada ortaya çıkan katmanlarını ve yapının geçirdiği evreleri belirlemektir.
Bu nedenle üç bölgeye ayırdığımız kazı alanında 2004 ve 2005 sezonlarında
birer sondaj açılmıştı2. 2006 sezonunda ise 1. ve 3. bölgede 2 sondaj daha
açılmış ve çalışmalar özellikle 3. bölgede yoğunlaştırılmıştır (Resim: 1). 4. ve
5. açma olarak isimlendirdiğimiz sondajlarımızda ünite sistemi geçerli olmuş,
derinleşme sırasında ele geçirilen her buluntu ve kalıntı çıktığı açma ve
ünitesine göre kodlanmış, böylece kaldırılan toprak içerisindeki kontekstlerden
yola çıkarak mümkün olduğunca tabakalaşma çözülmeye çalışılmıştır. Buna
göre yaptığımız çalışmalar aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
4. Açma: 1 No.lu ve 3 No.lu açma arasında kalan bölümdür. 1. bölge ile
3. bölgeyi ayıran duvar 4 No.lu açmamızı da ikiye ayırmaktadır. Bu bölümün
kazılmasında amaç, 1. bölge ile 3. bölgeyi ayıran duvar ve bu duvardaki kemerin
altındaki dolgu toprağı kaldırmak, böylece iki alan arasındaki bağlantıyı ortaya
çıkarmaktır. Ayrıca duvarların önündeki dolgunun kalkması, yapının perspektif
kazanması açından da önemlidir.
*
1

2

Işık ADAK-ADIBELLİ, Müze Müdürlüğü, Tarsus/TÜRKİYE
Kazı çalışmalarımıza sponsorluk yapan Berdan Vakfı ve Tarsus Belediyesi’ne, ayrıca kazı
ekibi üyelerinden Hüseyin Adıbelli, Pınar Kavrar ve ismini sayamadığım Mersin Üniversitesi
arkeoloji öğrencilerine, özverili çalışmaları için teşekkür ederim.
Bkz. I. Adak-Adıbelli, “Tarsus Roma Hamamı Kazısı”, 15. Müze Çalışmaları ve Kurtarma
Kazıları Sempozyumu, 25-40.
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Yaklaşık 5x5 metre boyutlarındaki açmanın 2x5 metrelik kısmı kuzeydeki
1. bölümde, 1x5 metrelik kısmı kemer açıklığı altında ve 2x5 metrelik kısmı ise
güney taraftaki 3. bölgede kalmaktadır. Bu sebeple açmanın güney kolu 4A,
kuzey kolu ise 4B olarak kodlanmıştır. Her iki açma da içerisinde bulundukları
bölgenin özelliklerini taşıdığı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

4A Açmasında Yapılan Çalışmalar: -280 cm. kotunda başlayan
çalışmalarımızda -590 cm.ye kadar inilmiştir. Açmanın güneydoğu kısmında
ortaya çıkarılan M2 duvarı en belirgin kalıntıdır. Yüzeyden 50 cm. derinde
çıkmaya başlamıştır ve yaklaşık -490 cm.ye kadar inmektedir. Hamamdan
sökülen iri beton bloklar üzerine daha küçük blok taşlarla oldukça özensiz
bir biçimde örülmüştür. Üç sırası korunmuş olan duvarın açma sınırlarındaki
uzunluğu 550 cm.dir ve bir kısmı daha önce 3 No.lu açmada belirlenmiştir.
Doğu–batı doğrultulu kalıntı 5. No.lu açmaya doğru uzanmaktadır. Duvar
kalıntısının tamamı ortaya çıkartılıp gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan
sonra, çoğu 3. ve 4. açma arasında kalan 660 cm. uzunluğundaki bölümü
kaldırılarak iki açma birleştirilmiştir.
M2 duvarının kuzeybatısında ve hemen bitişiğinde, –450 cm.de tuğla
parçaları ile çevrilmiş yuvarlak biçimli bir adet çöp çukuru çıkarılmıştır. Bunların
yanı sıra açmanın kuzeyinde, -447 cm.de tuğla örgülü bir duvar kalıntısı
belirlenmiştir. 103 cm. yüksekliğinde ve 300 cm. uzunluğuyla açmanın kuzey
kesitini oluşturmuş, bir kısmı hafif içbükey şekilde oyularak tahrip edilmesine
rağmen yaklaşık 50 cm. uzaklıkta ve genişlikte dar bir havuz görünümü
almıştır (Resim: 2). Son olarak –490 cm. kodunda yoğun tuğla plakalardan
oluşan bir döküntü ortaya çıkarılmıştır. Bu döküntü 3 No.lu açmada 2005
sezonunda ortaya çıkardığımız kemer yıkıntıları ile benzerlik göstermektedir,
ancak burada kot yaklaşık 100 cm. kadar daha yüksektir. Tuğla döküntülü
tabaka kaldırılarak 100 cm. daha derinleşilmiş ve –590 cm. kodunda beton
zeminle karşılaşılmıştır. Böylece 2005 yılında kazılan 3 No.lu açma ile aynı
derinliğe ulaşılmıştır.
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4B Açmasında Yapılan Çalışmalar: Kazısına 4A ile hemen hemen aynı kotta
başladığımız sondajın batı kısımda yaklaşık -296/405 metre derinlikte işlevi
pek belli olmayan moloz taşlardan örülmüş duvar sıraları çıkarılmıştır. Açmayı
kuzey-güney doğrultusunda ikiye bölerek batı tarafa geçişi engelleyen sıra
kaldırılmıştır. Bir üst seviyede kaldırdığımız moloz örgülü duvar kalıntısının
batısında, -396 cm.de tek sırası korunmuş, kuzey-güney yönlü ve yaklaşık
600 cm. uzunluğunda, moloz taşlarla örülmüş duvar kalıntısı tespit edilmiştir.
3 No.lu duvar olarak adlandırdığımız bu duvarın bir alt seviyesinde, - 422
cm.de, kuzeybatı-güneydoğu yönlü yine moloz örgülü ve 7. No.lu duvar
olarak isimlendirdiğimiz yaklaşık 500 cm. boyunda bir başka duvar kalıntısı
görülmektedir. Her iki kalıntı da fotoğrafları çekildikten ve çizimleri yapıldıktan
sonra kaldırılmıştır.
-460 cm. derinlikte ise iki adet cam fırını kalıntısı oraya çıkarılmıştır.
Yoğun cam kırıkları, cam cürufları ve fırın ateşlik parçalarının dağınık bir
şekilde bulunduğu bu tabaka ne yazık ki ilk kullanım evresinin ardından
günümüze kadar büyük tahribata uğramış ve defalarca değişik amaçlar için
kullanılmıştır.
Bu noktadan itibaren 2004 yılında kazılmış olan 1 No.lu açma3 ile 4B açması
birleştirilmiş ve 1 No.lu açmanın araba yolu da kazılmaya başlamıştır.
Açmanın doğu kısmında ise -417 cm.de bir işliğe ait olduğunu
düşündüğümüz kalıntılara rastlanmıştır. İri blok taşların meander motifi
şeklinde dizilmesi ile oluşturulan kalıntıların etrafından sırlı seramik parçaları
ve cam cürufları bulunmuştur (Resim: 3). İşliğin kaldırılmasının ardından –486
cm.de açma ortasına kadar uzanan yaklaşık 200x500 cm. boyutlarında bir
zemin kalıntısı belirmiştir.
Seviye inme çalışmaları sırasında 1. bölgede yer alan 4B açması ile 3.
bölgede yer alan 5. No.lu açma arasında bağlantı ve geçişi sağlayan kemer
açıklığının –390 cm.de blok taşlarla örülerek kapatıldığı görülmüştür. Kemer
3

1 No.lu açmadaki çalışmalar için Bkz. I. Adak-Adıbelli, “ Tarsus Roma Hamamı Kazısı”, 15.
Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 26-30.
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açıklığı arasındaki blokların ilk sıranın altındaki toprak dolgunun içerisinden
ve söz konusu kemerin batısından büyük ölçüde tahrip olmuş ve dağılmış
iki farklı insan iskeleti parçaları ortaya çıkarılmıştır4. Blok taşların arasından
ele geçirilen modern atıklar iskeletlerin yakın zamanda tahrip edildiğini
göstermektedir.
Aradaki dolgu tamamen kaldırıldığında ise daha önce belirmeye başlayan
tuğla kaplamanın bir iç kemer oluşturacak şekilde örüldüğü tespit edilmiştir.
Ancak bu kalıntı büyük ölçüde tahrip edilmiş ve kemer örgüsünün sadece
başlangıç kısmı korunmuştur. Örgüde kullanılan tuğla plakaların hamamın diğer
kemerlerinde kullanılan tuğlalardan daha farklı yapıda olduğu görülmektedir.
Kaldı ki, duvar kaplamasında kullanılan plakaların yapısı da bunlardan farklıdır
(Resim: 7) Yapının geçirdiği değişimleri ve evreleri göz önüne aldığımızda
buradaki malzeme farklılığını, dönemini tam olarak belirleyemediğimiz bir
tamiratla veya değişik kullanımla açıklamak mümkündür.
Açmanın doğu bölümünde ise -560 cm.de ortaya çıkarılan fırın kalıntısının
(olasılıkla kireç ocağı) etrafındaki büyük ölçüde tahrip edilmiş olan beton
zemin de kaldırılmış ve -615 cm. derinliğe ulaşılmıştır. 4B açmasında ortaya
çıkarılan zemin 3 No.lu açmadaki beton zeminle aynı özellikte, ancak ondan
20 cm. yukarıda kalmaktadır.
Bu arada kemer açıklığı ile iki bölge arasında geçişi sağlayan kapının
eşiği ortaya çıkarılmıştır. 237 cm. uzunluğunda ve yekpare olan eşiğin her
iki tarafında kireçtaşı bloklar bulunmaktadır. Böylece geçiş daraltılarak 127
cm.ye indirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise geçişi tamamen kapatmak
amacı ile açıklık, kireçtaşı blokların yanı sıra hamamdan sökülen beton
bloklarla doldurmuştur.
5. Açma: 3. bölgede, 3 No.lu açmanın doğusunda ve hemen bitişiğinde
yer almaktadır (Resim: 4). Mevcut kazı alanına ve yapının duvarlarına uyumlu
4

1 No.lu açmada geçtiğimiz sezonda yaklaşık aynı derinlikte in situ bir iskelet daha bulunmuştur.
Bkz. I. Adak-Adıbelli, “Tarsus Roma Hamamı Kazısı”, 15. Müze Çalışmaları ve Kurtarma
Kazıları Sempozyumu, 28, 38 (Res. 4).
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olarak belirlediğimiz açmanın boyutları yaklaşık 11x15 m. civarındadır. Alan
genelinde olduğu gibi eğimli olan yüzeyde en yüksek kot -250 cm.dir. Bu
noktadan yaklaşık 350 cm. daha derinleşilmiş ve –600 cm.ye kadar inilmiştir.
Değişik dönemlerden duvar kalıntılarının karışık bir şekilde ortaya çıkarıldığı
3 No.lu açmaya5 göre daha basit planlı olan açmamızda çok sayıda çöp
çukuru ve kuyular bulunmuştur. Üst seviyelerden itibaren belirmeye başlayan
kuyular değişik boy ve işlevlere sahiptir. Bunlardan kesik konik biçimli fırın
benzeri kalıntılar oldukça ilginçtir. Açmanın ortasında, kuzeydoğusunda ve
kuzeybatısında duvara bitişik olmak üzere toplam 3 adet olan kalıntıların işlevi
tam olarak belirlenememiştir. Oldukça özensiz biçimde tuğla ve moloz taş
parçaları ile örülmüşlerdir, zemin kaplamaları yoktur ve derinlikleri 130/150 cm.
arasında değişmektedir. Biçimleri fırına benzese de yanık izi, kül gibi bulgular
olmadığı için kalıntıların ocak veya fırın olma ihtimali üzerinde durulmamıştır.
Ayrıca içlerinden ve etraflarından ele geçirilen buluntular da kalıntıların işlevine
ışık tutacak nitelikte değildir (Resim: 4).
Açma içerisinde kuyuların yanı sıra duvar kalıntıları da bulunmuştur.
Bunlardan ilki açmanın kuzeydoğusundaki kemer açıklığının önünde ortaya
çıkarılmıştır ve M1 olarak kodlanmıştır. Güney-kuzey yönlü uzanan duvar
300 cm. boyundadır ve örgüsünde devşirme olarak iki adet sütun parçası
kullanılmıştır. Hiçbir bağlantısı olmadığı ve sadece bir sırası korunduğu
için askıda kalan duvar, gerekli fotoğraf ve çizimleri yapıldıktan sonra
kaldırılmıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz duvar kalıntısının bir alt seviyesinde –400 cm.
derinlikte, batı uzantısı 4A açmasında olan, M2 duvarının devamı bulunmuştur.
Toplam uzunluğu 1.250 cm.yi bulan duvarın 5. açmadaki uzunluğu 700 cm.dir.
En yüksek yerinde 4 sırası korunmuştur. Duvarı, güney-kuzey yönünde dik
kesen, birbirine paralel iki adet eklenti ile (M2a/M2b) açmanın ortasında
yaklaşık 700x400 cm. boyutlarında bir mekân oluşturulmuştur.
5

3 No.lu açma için Bkz. I. Adak-Adıbelli, “Tarsus Roma Hamamı Kazısı”, 15. Müze Çalışmaları
ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 32-34.
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M2 duvarına batıdan bakıldığında 660 cm.den sonra yapım tekniğinde
belirgin bir farklılık göze çapmaktadır. Bu noktadan itibaren 110 cm.
genişliğinde bir kapı veya pencere aralığı ile bölünmektedir ve doğuda kalan
480 cm. uzunluğundaki bölümü düzgün kesilmiş blok taşlarla çok daha özenli
bir biçimde örülmüştür. Büyük bölümü 4A açmasında kalan batı uzantısına
göre daha erken bir dönemde yapıldığı, diğer duvar eklentilerinin ise (aradaki
pencere boşluğu da doldurularak) ihtiyaçlar doğrultusunda sonradan
düzenlendiği anlaşılmaktadır. Aynı duvar uzantısı üzerinde iki farklı evreyi
görebildiğimiz bu tabakada batıda kalan bölüm olasılıkla geç dönem eklentisi
olup 3. açmadaki diğer geç duvarlarla ve kemer açıklığı içerisindeki dolgu
ile çağdaş olmalıdır. Çünkü hem adı geçen duvarlarda hem de bu dolguda
aynı örgü tekniği ve malzeme kullanılmıştır; temeli hamamdan sökülen beton
parçalardan oluşturulan duvarların üst sıraları özensizce seçilmiş devşirme
kireçtaşı bloklarla toprak ve kireç harcı kullanılarak aynı özensizlikle örülmüştür
(Resim: 5).
M2a ve b duvarlarına paralel olmak üzere, açmanın doğu kesitine 395 cm.
uzaklıkta güney kesitten güney-kuzey yönünde uzanmakta olan başka bir
duvar kalıntısı (M4) daha ortaya çıkarılmıştır. Kireçtaşı bloklarla örülmüş olan
kalıntının üç sırası belirlenmiştir. Ancak duvarın üst iki sırası sadece güney
kesit dibinde korunmuştur. Diğer geç dönem eklentileri ile aynı özelliklere
sahip olan duvarın son bulduğu derinlik ise onlarla göre 30 cm. kadar daha
yukarıdadır.
Açmanın doğu kesitine bitişik ve aynı kesit içinde de devam eden yaklaşık
250x500 cm. boyutlarında –325 cm. derinlikte, M3 olarak kodladığımız bir
zemin kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5) Kireçtaşı blokların yan yana
dizilmesi ile oluşturulan zemin üzerinde 20 cm. genişliğinde bir atık su kanalı
mevcuttur. Büyük bölümü tahrip edilmiş olan kalıntı geç dönem konutlarından
birinin avlu döşemesine ait olmalıdır. Açma içerisinde başka bağlantısını tespit
edemediğimiz kalıntı askıda kaldığı için fotoğraf ve çizim işleri yapıldıktan
sonra kaldırılmıştır.
Bu zeminin kuzeyinde ise -446 cm. den itibaren yoğun yanık izleri taşıyan
bir duvar kalıntısı yer almaktadır (M5). 390x120 cm. boyutlarındaki duvar iri
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moloz taşlarla örülmüştür. Lokal olarak yanık özelliğini koruyan bu kalıntı, açma
içerisinde sadece küçük bir kısmı korunmuş başka bir evreyi işret etmektedir.
Kalıntının etrafından bir bölümünde yangın izi olan kireç harçlı moloz döküntü
kaldırılmıştır.
Son olarak 5 No.lu açmada ulaştığımız -600 cm. derinlikte alanın genelinde
tespit ettiğimiz beton zeminle karşılaşılmış, bu noktadan sonra yağan şiddetli
yağmurlar sebebi ile açmanın güneydoğu kesiti büyük oranda çöktüğü ve kazı
mevsimi sona erdiği için kazı çalışmalarına bu yıl için ara verilmiştir.
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak yaptığımız değerlendirmelerle vardığımız
sonuçlar şu şekilde sıralanabilir.
Donuktaş tapınağında kullanılan opus caementicum tekniği6 ile inşa edilen
kalıntının yapım tarihi için M.S. 2. yüzyıl önerilmektedir7. Ancak mevcut duvarlar
üzerindeki bazı eklenti ve farklılıklar, yapının daha kullanım aşamasındayken
tadilat geçirdiğini ve bazı değişikliklere uğradığını göstermektedir. Üç sezondur
yaptığımız kazılar sonucu elde ettiğimiz bulgular, bahsedilen değişikliklerin
çok aşamalı olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin 4. No.lu açmada, 1. bölge
ile 3. bölge arasındaki kemerli geçişin alt kotlarındaki toprak dolgu kaldırıldıkça
hamamın kullanım aşamasında geçirdiği bazı değişiklikleri görmek mümkün
olmuştur. Özellikle iki bölge arasındaki geçişi sağlayan kemer aksının aynı
cephedeki diğer kemerlerden farklı olduğu belirginleşmiştir. Şöyle ki; doğubatı yönlü duvar üzerinde aynı doğrultuda sıralanan 1 ve 3 No.lu kemerlerin
aksine 2 No.lu kemer aksı kuzeydoğu-güneybatı yönüne doğru kaymıştır
(Resim: 7). Ayrıca burada geçiş, beton duvarın yüzeyine yapılan tuğla kaplama
ile daraltılmıştır. Ancak dar bir koridor oluşturan bu uygulamada da köşeli
geçişlerle hareketlendirilmeye çalışılan tuğla dolgu asimetrik profilleri ile alanı
biçimsiz bir hâle getirmiştir. Burada hamamın geç kullanım evresinde bir mekân
daraltma işlemi yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapı terk edilip işlevi değiştirildikten
sonra ise bölümün önce kapı olarak kullanıldığı, kapının ise aşamalı olarak
önce daraltıldığı daha sonra da tamamen kapatıldığı görülmüştür. Ancak
6
7

N. Baydur-N. Seçkin, Tarsus Donuktaş Kazı Raporu, İstanbul 2001: 12-13 ve 55-56; L.
Zoroğlu, Tarsus Tarihi ve Tarihsel Anıtları, Adana 1995: 61-65.
L. Zoroğlu, Tarsus Tarihi ve Tarihsel Anıtları, Adana 1995: 54-55.
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tabakalardaki yoğun tahribat ve karışıklık mimari kalıntılarda tespit ettiğimiz
evrelerin dönemlerini belirlememizi imkânsız hâle getirmektedir.
Buluntulardan yola çıkarak yaptığımız değerlendirmede ise daha çok
pişmiş toprak kap ve cam parçaları kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna göre kazı
alanında ele geçirilen en eski buluntu Geç Klasik-Erken Helenistik Döneme ait
birkaç parça seramikten oluşmaktadır ki, bunlar da oldukça derin kazılmış çöp
çukurlarlarının kenarından çıkarılmıştır ve olasılıkla hamamın inşasından önceki
bir evreye aittirler. Bunların yanı sıra az miktarda M.S. 2. yüzyıla tarihlenen
sigillata parçaları, M.S. 5./6 yüzyıla tarihlenen Geç Antik Çağ seramikleri bu sene
kazılan bölümlerde ele geçirilmiştir (Resim: 8) Ayrıca diğer sezonlarda olduğu
gibi bu sene kazılan açmalarda da Ortaçağa tarihlenen sırlı ve kaba seramikler
buluntuların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bunlar arasında ise 9./10.
yüzyıla tarihlenen malzemenin oranı, 13. yüzyıl buluntularına göre oldukça
düşüktür. 13. yüzyıla ait bazı seramikler yoğunluklarının yanı sıra üretim hatalı
örnekleri (Resim: 9) ile bulunduğumuz mevkide henüz yerini tam olarak tespit
edemediğimiz bir atölyenin ve seramik fırınlarının varlığına işaret etmektedir.
Sözünü ettiğimiz dönemde yerel üretimin yanı sıra Kıbrıs ve Suriye’den ithal
edilmiş malzemenin yoğunluğu da bu bölgedeki yaşantının sadece üretimle
kısıtlı olmadığını göstermektedir. Ancak adı geçen malzemenin ait olduğu
tabaka tamamen tahrip edilmiş olduğu için kazı alanında şimdiye kadar ortaya
çıkardığımız mimari kalıntılardan hiç biri ile bağlantısı kurulamamıştır.
1. ve 3. bölge genelinde yaklaşık -600 cm. derinlikte ortaya çıkarılan beton
zemin de hamamın işlevini kaybedip terk edildikten sonra başka bir amaç
için ilk kulanım tabakası olarak gösterilebilir. Ancak hamamın orijinal zemini
üzerindeki yaklaşık 80 cm. yükseklikteki dolgu tabakası üzerine dökülen bu
zemin 3. bölgede henüz kaldırılamamıştır. Bu sebeple önümüzdeki sezonda
bahsedilen dolgunun kaldırılabilmesi, 2005 sezonunda bir kısmı açılmış olan
opus sectile zeminin de diğer kısımlarının açılması gerekmektedir. Ayrıca
kazılan alanlarda ortaya çıkarılan hypo-caust sisteminde ve bazı bölümleri
tahrip edilmiş, opus sectile zeminde de restorasyon ve konservasyonun
gerekliliğinin yanı sıra büyük tahribata uğrayan hamam duvarlarında bu
işlemin ivedilikle başlatılması gerekmektedir.
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Resim 1: Hamam güney cephesi ve 3. bölge

Resim 2: 4A açması

Resim 3: 1 ve 4B açmasının kuzeyden görünümü
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Resim 4: 5 ve 3 No.lu açmaların doğudan görünümü

Resim 5: 5 No.lu açmada zemin kalıntısından ayrıntı

Resim 6: 5 No.lu açmada ortaya çıkarılan değişik dönemlere ait duvar kalıntıları
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Resim 7: 3. ve 1. bölgeler arasındaki kemer açıklığı

Resim 8: Geç Klasik, Roma ve Geç Roma Dönemine ait seramiklerden örnekler
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Resim 9: 5 No.lu açmada ortaya çıkarılan üretim atığı pişmiş toprak kaplar

Resim 10: Tarsus Roma Hamamı buluntularının Tarsus Müzesi’ndeki teşhiri
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ÇARDAK HAN
Nesrin KARABAY*
Denizli İli, Çardak İlçesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne ait Çardak Han’da kazı çalışması 2006 yılı içinde Denizli Müze
Müdürlüğü denetiminde yapılmıştır.
Anadolu Selçukluları’nın yüksek kültür ve medeniyetini gösteren eserler
arasında kervansaray ve hanların çok önemli bir yeri vardır. Bu mimari
eserler Anadolu’da gelişmesini sürdüren Selçuklu sanatının ne kadar yüksek
bir kudrete ve sağlam bir teşkilata sahip olduğunu tek başına göstermeye
yeterlidir.
Selçuklu Devri Anadolu’sunda doğudan batıya, güneyden kuzeye uzanan
yollar üzerinde bir kale gibi yükselen kervansaraylar Anadolu Selçuklu
mimarisinde, gerçekten sarayları andıran çok büyük ölçüye varmış, en
gösterişli abidelerdir.
Anadolu’da hepsi de Selçuklu sultanları, yüksek devlet adamları ve
idarecileri tarafından, 13. asır boyunca büyük ticaret yolları üzerinde, her
menzillik (ortalama 35-40 km.) mesafede yaptırılan kervansarayların çoğunda
hamam, mescit, kütüphane ve yolcularla hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak
hekim, baytar ve her çeşit tamir ustası bulunuyordu. Bu yönüyle kervansaraylar
İslâm dünyasının, başka bölgelerinde eşine rastlanmayan ticaret, sosyal
yardım ile aynı zamanda kültür ve medeniyet müesseseleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Denizli bölgesinde de Anadolu Selçuklu Dönemi kervansarayları, örnek
olarak Akhan ve Çardak Han bu dönemde konumları itibariyle şehir dışı
hanlarının önemli örneklerinden ikisini oluşturmaktadır. İki han da karma tipli
han örneklerinden olup Çardak Han 1230 senesinden, Akhan’ın yapıldığı tarih
*

Nesrin KARABAY, Sanat Tarihçisi-Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE.
Kazı çalışmaları boyunca her türlü desteği sağlayan Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal’a ve
Yüksek Mimar Cem Bilginperk’e teşekkürlerimi sunarım.
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olan 1254 senesine kadar 23 yıl süreyle Anadolu Selçukluları’nın batıdaki son
kervansarayı olmuştur.
Çardak Han, Alaeddin Keykubat zamanında, onun azatlı kölesi ve
emirlerinden Esededdin Ayaz Bin Abdullah El Şahabi tarafından yaptırılmıştır.
Yapı, 627 H. (1230) yılının Ramazan ayında bitirilmiş ve kitabesine göre ribat
olarak yaptırılmıştır.
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda inşa edilen han, oldukça geniş kare
avlusu, kuzeybatı-güneydoğu ekseninde dikdörtgen planlı, derinlemesine
beş sahınlı kapalı mekânı ile sultan hanlarının sadeleşmiş bir benzerini
oluşturmaktadır.
Kapalı kısım, avlunun güneybatı cephesini tam ortalamamakta olup çatıya
çıkışı sağlayan merdivenlerin kapalı kısmın içinden olması ve taç kapının
her iki tarafında da yuvarlak dayanakların kullanılması o zamana kadar
Anadolu Selçuklu han mimarisinde görülmemiş unsurlardır. Bu durum akla,
kervansarayın açık bölümünün önceden düşünülmediği fikrini getirse de; bu
durumun arazinin eğiminden de kaynaklanmış olabileceği de muhtemeldir.
Ayrıca kapalı kısmın ve taç kapısının açık bölümle birleştiği yerin ortasında
olmadığı, başka Anadolu Selçuklu hanları da bulunmaktadır. Zazadin Han
(1237), Durak Han (1266), Kesik Köprü Han (1268) gibi.
Genelde kervansarayların kapalı bölümünün önce yapıldığı, açık bölümün
ise sonradan eklendiği, yapıların bu bölümlerinin üzerindeki kitabelerden
anlaşılmaktadır. Ancak Çardak Han’ın avlu taç kapısı ve kitabesi günümüze
ulaşamamıştır. Kalan izlerden avlu taç kapısının güneydoğu cephesinde yer
aldığı, Anadolu Selçuklu taç kapılarının genel özelliği olarak cepheden dışa ve
yukarıya doğru taşkın olarak yapıldığı düşünülmektedir.
Kapalı bölümde bütün duvarlar kare ve dikdörtgen biçimli kesme taşlarla
moloz dolgu tekniğinde örülmüştür. Ön yüz duvarlarında kullanılan taşlar, diğer
tarafta kullanılanlara göre daha kaliteli ve muntazamdır. Duvar yüzeylerinde
yer yer devşirme malzeme de görülmektedir. Avlunun beden duvarlarında ise
dışta düzgün kesme taş, içte moloz taşa yer verilmiştir.
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Çalışmalara kapalı mekâna girişin kuzeydoğu ve kuzeybatısında
başlanmıştır. Özellikle kuzeydoğu yönünde 1975 yılında moloz taşlardan
dolgu yapılarak üzerine beton atılan ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin deposu
olarak kullanıldığı zamanlarda, bekçi kulübesi inşa edilen zemin kazılarak
ortadan kaldırılmıştır.
Avlunun kuzeydoğusunda moloz taş ve harçla örgülü birimler ortaya
çıkarılmıştır. Bu birimlerden üç tanesi birbirlerine kendi içlerinde açıklıklarla
bağlanmış olup kendi başına bir bölüm havası vermektedir. Beden duvarlarının
hemen önünde moloz taş örgü ile oluşturulan ikinci bir duvar, bu birimlerin
ve bundan sonra gelen iki birimin daha başlangıç duvarını oluşturmaktadır.
Bu birimlerde, seramik kırıkları ile bol miktarda küllü toprağa rastlanmış olup
zemin döşemesi bulunamamıştır. Üçüncü mekânda; kuzeydoğu duvar önünde
yine moloz taş örgüyle ayrılmış bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde
de bol miktarda moloz taş, yıkıntı hâlinde tespit edilmiştir ve yanık parçalara
rastlanmıştır.
Birbirine bağlı kendi içinde açıklıkları bulunan bu birimlerin hemen yanında
dikdörtgen planlı bir başka mekân daha tespit edilmiştir. Bu birimde de bol
miktarda kül ve yanık ahşap parçaları ile 1.95 m. derinlikte, iki adet yanmış
hatıl ortaya çıkarılmıştır. Bu hatıllar düştüğü şekliyle, yerinde tespit edilmiştir.
Bu birimin hemen yanında, içinde ocak nişi bulunan dikdörtgen bir
mekân daha ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânda da aynı derinlikte yanmış bir
ahşap hatıl ve bol miktarda kül tespit edilmiştir. Her iki birimin de dışarıya
açıklıkları mevcut olup, zemin döşemesine rastlanmamıştır. Ahşap hatılların
varlığı, bu bölümlerde ikinci kat olarak kullanılan birer sundurmanın varlığını
düşündürmektedir.
Avlu girişinin kuzeydoğusunda yapılan çalışmalar sırasında; moloz taş ve
küçük blok taşlarla örgülü bir mekân tespit edilmiştir. Kareye yakın olan bu
mekâna giriş, avlunun kuzeybatı yönünden olup iki adet merdiven ve eşikle giriş
sağlanmıştır. Bol miktarda harçlı malzemeye rastladığımız bu mekânın hemen
yanında güneydoğu-kuzeybatı yönünde dikdörtgen planlı bir birim daha ortaya
çıkarılmıştır. Bu mekân oldukça dardır ve içteki geçiş ile kuzeydoğusundaki
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kare planlı büyük mekâna açılmaktadır. Kazı öncesinde kubbeye geçişi
sağlayan doğu köşedeki trompun başlangıç kısmının görüldüğü bu mekânda
bol miktarda moloz taş ve küllü toprak ortaya çıkarılmıştır.
Bu mekân tamamen temizlenmiş, duvarlardaki künklerin varlığı tespit
edilmiş, bir diğer trompu da ortaya çıkarılmıştır. Bu birimin de ortaya çıkmasıyla,
bu kısmın hamam olduğu kesinlik kazanmıştır.
Nitekim çevrede halkıyla yaptığımız bilgi alışverişinde, zaten hanlarda olması
gerekli olan hamam yapısının, bu bölümde olabileceği üzerinde durmaktaydık.
Zira; Aydın Kocazeybek adlı vatandaşın, Balkanlar’da oniki yıl harpte kalan ve
1959 yılında 92 yaşında ölen babası Mustafa Kocazeybek’ten edindiği bilgilere
göre, Halep’ten deve satmak için Ege yöresine gelen kervancıların burada
konakladıklarını, Halepli Hacı Ali Bey adında kervancı başıyla tanıştığını ve
burada fırın ve hamamın varlığından söz ettiğini söylemiştir.
Hamamın giriş mekânı olan ve soğukluk olarak adlandırdığımız birimin
yanındaki, geçiş mekânının aralık ya da ılıklık, tromplu mekânın ise, sıcaklık
olduğu, duvardaki künklerin önünde ise, kurnaların mevcut olabileceği
düşüncesiyle, çalışmalarımızı sıcaklığın kuzeybatı yönündeki açıklıkta devam
ettirdik.
Duvarları dolaşan künklerin varlığını, sıcaklığın kuzeybatı duvarında da
tespit ettikten sonra, duvarın çökme tehlikesine karşı sağlamlaştırılması için
önlem alınmıştır. Sıcaklığın kuzeybatısındaki açıklıktan geçilen kareye yakın
bir mekân daha tespit edilmiş olup bu mekânın kuzeydoğusunda da külhan
bölümü ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde bol miktarda küllü toprak çıkarılmıştır.
Bu bölümün kuzeydoğu duvarında bir kemerin varlığı tespit edilmiştir ve bu
bölümü kuzeydoğudan ayıran duvarın üzerinde de avluya doğru inen, harçla
duvara tutturulmuş ve bir bölümü açıkta bulunan bir künk ortaya çıkarılmıştır.
Külhanın yanında bulunan tüteklik diye adlandıracağımız mekânın
duvarında dikine ve paralel olarak yerleştirilmiş künkler ile zeminde yer alan
bazı boşluklardan sıcak su kanallarının varlığı tespit edilmiştir. Hamama gelen
suyun varlığı ile ilgi avlunun kuzeydoğu beden duvarının dışında yaptığımız
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çalışmalar sırasında taşlarla çevrili bir hazne açığa çıkarılmıştır. Bu haznenin
iç kısmının kırmızı renkte (tuğla) ve sıkıştırılmış toprakla sıvanmış olduğu
anlaşılmıştır. Burada dağlardan gelen suyun kanallar sayesinde hamama
getirildiği ve bu hazneden hamama kanale edildiği tespit edilmişse de hazneye
su getiren künkler bulunamamıştır. Muhtemelen su, üstte yer alan bir kanalla
getiriliyordu ve bu kanal zamanla tahrip olmuştur.
Hamamda yapılan kazı çalışmalarından sonra avlunun güneydoğusunda
bulunan giriş kapısının önünde ve arkasında çalışma yapılarak avlu taç
kapısının güneydoğuya doğru uzanan pabuç bölümü ile avlu girişinin tabanını
oluşturan büyük blok taş üzerindeki kapı yuvaları da açığa çıkarılmıştır.
Avlunun kuzeydoğusundaki çalışmalardan sonra güneybatısındaki birimleri
ortaya çıkarmak amacıyla güneybatı-kuzeydoğu yönüne ikişer metrelik hatlar
hâlinde kazı çalışması yapılmış; avluyu kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
kesen ayaklar ve moloz taş örgü dizisi ortaya çıkarılmıştır.
Avlunun güneybatı bölümünde ortaya çıkarılan ve moloz taş örgü dizisi
olarak devam eden bu hattın açılması için kenarlarındaki döküntü taşlar
alınmıştır. Bu taş dizisi, avlu giriş kapısının hemen güneybatısında tespit
ettiğimiz ve içinde ocak nişinin bulunduğu dikdörtgen planlı, kuzeydoğu
yönünden girişi olan, muhtemelen hanın bekçilerinin bulunduğu mekânın
bitiminde sonuçlandırılmıştır. Bu taş sırası muhtemelen revakların başladığı
bölümdür. Genelde hanların güneybatı bölümlerinin geniş tutularak revaklı
bölüm hâline getirilmesi (Karatay Han ve Hatun Han gibi) bu görüşümüzü
desteklemektedir.
Ayrıca kuzeybatı duvarında başlayıp, güneybatı duvarında da devam eden
düzgün olmayan moloz-taş örgü yapısının beden duvarının hemen önünde
devam etmekte olduğu ve avluyu içten sınırlandırdığı tespit edilmiştir. Bol
miktarda moloz taş yığını avlunun batı bölümünden ayıklanarak kaldırılmıştır.
Bu taş dizisinin hemen ortasında, bu bölümü güneybatı ve kuzeydoğu yönünde
kesen bir kanalın varlığı tespit edilmiş ve bu kanaldan bol miktarda yanmış
ahşap parçaları ve kül çıkarılmıştır. Güneybatı duvarın paralelinde devam
eden kanalın çıkış noktası tespit edilememiştir.
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Kapalı alanda yaptığımız sondajlarda, yaklaşık 30-38 cm.de sıkıştırılmış
zemin tespit edilmiştir. Kemerlerin arasındaki platformların yüksekliği günümüz
itibariyle yaklaşık 42 cm.dir. Asıl zeminin üzerinde kalan kısmın yaklaşık 7075 cm. olması gerekliliği düşünülürse, sondajlarda belirlediğimiz sıkıştırılmış
zeminin, kapalı bölümün zemini olması gerektiği kanaatini taşımaktayız.
Zira; Anadolu Selçuklu hanlarının hepsinde yolcu, hayvan ve yük üçlüsünün
tüm ihtiyaçları karşılanmaktaydı. Burada da hayvanların üzerindeki yüklerin
indirilebilmesi için seki yüksekliğinin 70-75 cm. olması gerekir düşüncesindeyiz.
Zira benzer bir örnek olan Tuzhisarı Sultan Han’da seki yüksekliği 70 cm.dir.
Avluda açılan sondajlarda ise; yüzeyden 15-20 cm. derinlikte irili ufaklı
taşların sıralanması ile oluşan bir sıra ve bunun 110 cm. altında sıkıştırılmış
toprak zemin tespit edilmiştir. Akhan Kervansarayı’nda olduğu gibi zemin
belki, de büyük taşlarla kaplıydı ve avluda kaymayı önlemek için sıkıştırılmış
toprakla bir zemin oluşturulmuştu. Yapı ayrıca arazi şartlarına göre daha
alt kotta olduğu için suyu derine indirmek ve boşaltmak amacıyla böyle bir
sistemle korumaya alınmış olmalıdır ki, böylece fazla suyun yapıya zarar
vermesi önlenmiş olacaktır.
Çardak Han’ın kapalı mekânının örtü kısmındaki bitki örtüsünün temizliği
ve çevre temizliği yapılarak kazı ve temizlik çalışmalarına son verilmiştir.
Avlunun güneybatı duvar dibindeki kazı çalışmalarında bir adet pişmiş toprak
pipo bulunmuştur.
Kaynakça
ÖNGE Yılmaz, Anadolu’da XII.-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995.
YÖRÜK Özcan, “Batı Anadolu’da Bir Selçuklu Kervansarayı”, Türk Dünyası
Tarihi Dergisi.
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DEDE MEZARI NEKROPOLÜ
2005-2006 YILI KAZILARI
Mevlüt ÜYÜMEZ*
Yukarı Çaybelen Köyü’nün (Yukarı Maçaklı) 500 m. batısındaki, Cevizli
yolunun 50 m. batısında ve Havuzun Başı Deresi’nin 30 m. doğusunda Köy
Kalesi yerleşmesi bulunmaktadır (Harita)1.
Köy Kalesi yerleşmesi Dede Mezarı Nekropolü’nün 400 m. kuzeybatısında
yer almaktadır (Resim: 1). Burası, Dede Mezarı’nı kullanan topluluğun
yerleşmesi olmalıdır. Dede Mezarı Nekropolü, Anadolu’nun M. Ö. II. binyılına
ait yerleşim yeri dışındaki mezarlarına bir yenisini eklemektedir.
Yukarı Çaybelen Köyü’nün 600 m. batısında ve Köy Kalesi yerleşmesinin
200 m. güneyindeki bir yamaçta Gavur İni Önü Nekropolü yer almaktadır.
Burası, olasılıkla İlk Tunç Çağ (İTÇ) ve Roma Döneminde kullanılmış bir
mezarlıktır2. Köy Kalesi yerleşmesini İTÇ ve Roma dönemlerinde iskân
edenler, bu dönemlerde mezarlıklarını 200 m. güneydeki Gavur İni Önü
mevkiine yapmışlardır (Harita)3.
Yukarı Çaybelen’in 400 m. batısında, Havuzun Başı Deresi’ne yaslanan
sırtın üzerinde, Köy Kalesi yerleşmesinin 400 m. güneydoğusunda Dede
Mezarı Nekropolü bulunmaktadır (Harita; Resim: 1)4. Afyonkarahisar Arkeoloji
*

1

2
3
4

Mevlüt ÜYÜMEZ, Müze Müdürlüğü, Afyon/TÜRKİYE
Bu proje Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından
desteklenmektedir “Erken Dönemlerde Orta-Batı Anadolu’nun Batı Bağlantısı” (05401012
Proje no). Bundan dolayı koordinatörlük yetkililerine teşekkürü borç bilmekteyiz.
Koçak 2004, 48. Bu yerleşmenin en üst noktası 1316,12 m., en alt noktası 1295 m. ve
Havuzun Başı Deresi’ndeki taban seviyesi de 1272, 87 m.dir (taban seviyesinden yükseklik
43,25 m.). (N. 38050.072’; E 030055.631’; h: 1300).
Koçak 2004, 48.
Koçak 2004, 48, 56.
Koçak 2004, 48.
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Müzesi başkanlığında yapılan arkeolojik kazılar sonucu burasının, şimdilik
OTÇ’a ait bir nekropol alanı olduğu anlaşılmaktadır5.
İçbatı Anadolu ve Batı Anadolu’da bu döneme tarihlenen önemli nekropol
alanları bulunmaktadır. Bunların en başlıcası çalışma yaptığımız Yukarı
Çaybelen Köyü’nün yaklaşık 10 km. kuzeybatısında yer alan Yanarlar
Nekropolü’dür6. Bunun yanında Eskişehir’in 16 km. doğusunda yer alan Çavlum
Nekropolü bu bölgenin OTÇ’nın karakteristik buluntularını vermektedir7.
Ayrıca Afyonkarahisar’ın 45 km. güneybatısındaki Kusura’da da bu döneme
tarihlenen bulgulara rastlanır8.
2005 Yılı Kazı Çalışmaları
2005 yılında Dede Mezarı Nekropolü’nde 4 açmada çalışılmıştır (Çizim:
1). Bunlara A (5x5 m.), B (5x7 m.), C (5x5 m.) ve D (4.50x5 m.) isimleri verildi.
Ayrıca daha önce kaçak kazılarla tahrip olmuş iki alanda temizlik çalışmaları
yapılmıştır. Bu alanlara da E1 ve E2 ismi verilmiştir.
A Açması
Bu alan nekropolün kısmen kuzeybatısında yer almaktadır. Yüzeyde
görülen bir kapak taşından dolayı bu alanda bir açmada çalışılmasına karar
verilmiştir. “A açması” adı verilen açma 5x5 m. boyutlarında ve EH-62 (306–
307/282-283) plankaresinde yer almaktadır. Buluntu durumuna göre bu alanın
güney, batı ve doğusunda küçük cepler açılmıştır (Resim: 2).
A açmasında 2 küp mezar ve 2 sandık mezar ortaya çıkarılmıştır.
A1 Sandık Mezarı
Bunlardan A1 sandık mezarı A açmasının kuzeydoğu köşesi ile orta
kesimi arasında yer almaktadır. Bu mezar, kuzeybatı-güneybatı yönünde
5

6
7
8

Çalışmalarımız sırasında alan çizimlerini özenle yapan, alan ve buluntu fotoğraflarını hassas
bir şekilde çeken Arkeolog Mustafa Bilgin’e ve kazı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde
sürdürmemizi sağlayan Yukarı Çaybelen Köyü Muhtarı Ethem Çamlı’ya teşekkür ederiz.
Emre 1978; Akyurt 1998, 40 vd.
Bilgen 2002, 60; Bilgen 2004, 139 vdd. Ayrıca Ağızören örnekleri için bkz. Türktüzün 2002,
241 vdd.
Lamb 1937, 1 vdd; Lamb 1938, 217 vd; Akyurt 1998, 39 vd.
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uzanmaktadır. Yüzeye yakın konumda bulunan A1 sandık mezarının kapağı,
olasılıkla tarımsal faaliyetlerin (ya da kaçak kazıların) yol açtığı tahribattan
dolayı bulunamamıştır. A1 mezarı, A3 sandık mezarına kabaca “T” biçiminde
bitişiktir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan kısmı nispeten ince ve yer
yer blok taşlarla yapılmıştır. Kısa kenar ise daha küçük blok taşlarla örülüdür.
Bu mezar, açmanın kuzey-güney kesimine göre biraz daha yukarıda kalan bir
jeolojik dolgu üzerine yapılmıştır.
Bu mezarın batı köşesinde birbiri ile bitişik ve dik bir şekilde yerleştirilmiş
kaideli ve basit formlu bir kâse ile emzikli, dikey-tek kulplu bir çömlekçik ele
geçirilmiştir. Burada çok az sayıda kemik parçasına rastlanmıştır.
A2 Küp Mezarı
A2 küp mezarı, A açmasının güneydoğu köşesinde yer alır. A2 mezarı,
-20 cm. derinlikte ortaya çıkmaktadır. Bu mezar doğu-batı yönünde (kısmen
güneydoğu-kuzeybatı) yerleştirilmiş ve yüzeye oldukça yakın olduğundan
dolayı muhtemelen tarım sırasında ezilerek çökmüştür. Yine tarım
faaliyetlerinden dolayı, küpün yarısı kaybolmuştur. Küçük boy bir küp olan A2
mezarının parçaları kaldırılmış ve daha sonra laboratuar ortamında onarımkoruma çalışmaları yapılmıştır. A2 küp mezarında bir adet tunç küpe ele
geçirilmiştir.
A3 Sandık Mezarı
A3 sandık mezarı güneybatı-kuzeydoğu yönünde yerleştirilmiştir ve
yüzeye yakın bir konumda bulunmuştur. Bu mezar kareye yakın dikdörtgen
biçimindedir ve kuzeybatı yan taşları dağılmış durumdadır. Kuzeydoğudakiler
ise biraz daha belirgindir. Güneybatı-kuzeydoğu blok taşları ise in situ
bulunmuştur.
A3 mezarı da A1 gibi, jeolojik dolgu çok fazla kesilmeden düzleştirilen bir
alana yerleştirilmiştir. Mezarın kenar taşları, doğrudan doğruya düzleştirilmiş
bu ana kaya üzerine oturtulmuştur. A3 sandık mezarına ait herhangi bir esere
rastlanmamıştır.
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A4 Küp Mezarı
A4 küp mezarı A açmasının güney ortasında yer alan jeolojik tabakanın
içine açılan bir oyuğa, kuzeybatı-güneydoğu yönünde yerleştirilmiştir. Bu alan,
kabaca 250x200 cm.lik ovala yakın dairesel bir alandır ve -94 cm. derinliğe
kadar inmektedir. A4 mezarı kaçak kazılarla büyük oranda tahrip olduğundan
bu mezar çevresinde çok sayıda küp parçası ile taş kitlelerinin arasında
dağılmış bir şekilde kemik parçalarına rastlanmaktadır. Bu dağıtılan alan
içinde pişmiş topraktan 1 adet boncuk ortaya çıkarılmıştır.
A1 ve A4 mezarları arasındaki bir alanda ve A açmasının ortasından
batısına doğru uzanan kesimde 3 adet kaya oyguya rastlanmıştır. Bunlardan A1
mezarının hemen güneybatısındaki oygu oval şekilde ve -76 cm. derinliktedir.
A4’ün hemen kuzeybatı yanındaki -63 cm. derinlikte ve daire biçiminde; biraz
daha batıdaki -83 cm. derinlikte ve kabaca oval biçimlidir. Dede Mezarı’nda
sadece A açmasında rastladığımız bu kaya oyguların, şimdilik kutsal bir anlam
ifade etmekte olduğunu düşünmekteyiz.
B Açması
A açmasının doğusunda, EH 63 EH 64 plankareleri (307-309/280-282)
içinde 7x5 m. ölçülerinde ikinci bir açmanın çalışmaları yapılmıştır (B açması)
(Resim: 3).
B açmasında alanın yaklaşık ortasına gelen bir kesimde jeolojik dolgu
kesilerek aşağı doğru inilmiştir. Burada, kuzeybatı-güneydoğu/kuzeydoğugüneybatı yönünde 350x230 cm. ve kabaca elips şeklinde bir alan elde
edilmiştir. Bu alan içinde de kademeli bir şekilde ve kuzeybatı yönüne doğru
-143 cm. kadar aşağı inilmiştir. Bu alanın kuzeybatı duvarı içine, yaklaşık -92
cm. seviyesinde içeriye doğru (-140 cm.) giren bir oygu yapılmıştır. B1 küpü
de bu oygunun içine yerleştirilmiştir.
B1 küp mezarının en büyük özelliği ağız altı, yan kısımlar ve dip kısmının
iri taşlarla desteklenmesi suretiyle mezarın sağlamlığının sağlanmasıdır9. Bu
mezarın içi tarihi bilinmeyen bir dönemde tahrip edilmiştir. Bu tahribat sırasında
9

Emre 1978, Şek. Fig. 2; Bilgen 2005, 6.
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kapak taşı açılarak küpün içindeki kemikler ile yonca ağızlı bir testi parçası
dışarı atılmıştır. Bu mezarın dış kısmında az sayıda insan kemiği parçalarına
rastlanmıştır.
B açmasında, açmanın güney kesiminde münferit bir şekilde bir adet bronz
bilezik ele geçirilmiştir.
A ve B açmalarının güneyinde (EJ 64 plankaresinde) kendi çalışma
planımıza göre plankareye oturttuğumuz C ve D açmalarında çalıştık.

C Açması
C açması, çalışma alanımızın kabaca güney-güneybatısında kalmaktadır.
C açması 5x5 m. boyutlarında ve EJ 64 plankaresinde (350-351/322-323)
yer alır (Resim: 4). Bu alan da, diğer açmalarda gördüğümüz gibi toprak
seviyesinin biraz altındaki jeolojik dolgu ile örtülüdür. C açmasının kuzey
yarısında -10 cm.den sonra bu jeolojik dolgu gelmektedir. Açmanın güneyinde,
içinde C1 küpünün de bulunduğu kesimde bu dolgu tabakası yaklaşık -30
cm.ye inmektedir.
C1 küp mezarı, C açmasının güneydoğu kesiminde yer alır. Bu geniş
açma alanında başka bir mezar yoktur. Bu mezar, jeolojik dolgu tabakasının
kesilmesiyle elde edilen alana yapılmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde
yerleştirilen mezar, irili ufaklı taşlarla desteklenmiş, küpün her iki tarafına
büyük ve dik iki blok taş yerleştirilmiştir.
C1 küpünün güneyinde destek taşlarının arasında omurgalı, halka kaideli,
çift dikey kulplu, küçük boy bir küpe ait kırık parçalar yerleştirilmiştir. Bu küçük
küpün ancak 1/10’luk kısmı bulunamamıştır. Bulunan diğer parçalardan küpün
tümlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
C1 küp mezarında kemik parçaları ile beraber bir adet küpe ve iki adet tunç
bilezik ele geçmiştir. Bu bileziklerden birisi kırık durumdadır. C1 mezarından
da radiokarbon tarihlemesi için gerekli kemik örnekleri alınmıştır.
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D Açması
C açmasının 50 cm. güneyinde 4.50x5 m. boyutlarında ve EJ 64
plankaresinde (350-351/322-323) D açması ismi verilen bir açma açılmıştır.
D açmasında jeolojik dolgunun içinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Bu açma, çalışma alanımızın en güneyinde yer almaktadır. Bu durum, Dede
Mezarı Nekropolü’nün sınırlarını belirlememizde bize yardımcı olacaktır.

EA1 Açması
EA1 Açması, EE 61-62 ve EF 61 plankareleri arasında (263-264/241-242;
241-242/221-222; 240-241/222-223) yer almaktadır. Bu alanda muhtemelen
kısa bir süre önce yapılan kaçak kazılarla, yüzeye yakın bir konumda bulunan
2 sandık mezar ortaya çıkarılmıştır. 2005 yılı kazı çalışmalarının sonlarına
doğru, nekropol alanındaki sandık mezar tipleri konusunda fikir edinilebilmek
amacıyla bu alanda bir temizlik çalışması yapılmıştır.
EA1’deki mezarlar 1 No.lu ve 2 No.lu sandık mezar olarak isimlendirilmiştir.
Bunlardan 1 No.lu sandık mezar, 2 No.lunun 2 m. kadar güneybatısında
yer alır. 1 No.lu mezar güneydoğu-kuzeybatı yönünde yerleştirilmiştir. Bu
mezarda dağıtılmış bir şekilde OTÇ’a ait bant bezemeli çömlek parçaları ve
kemik parçalarına rastlanmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde yerleştirilen 2
No.lu mezarda ise herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Her iki mezarda da
zemin ana kayanın tesviye edilmesi sonucu elde edilen kesime oturtulmuştur.
Bu mezarların dört tarafındaki taşlar tek ve iri bloklar hâlindedir ve 1 No.lu
mezarın taşları bütünüyle sağlam bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.

EA2 Açması
EA2, bir küp mezara aittir. Bu mezar kaçak kazılarla büyük oranda tahrip
edilmiştir. Kazı çalışmaları sırasında, bu mezar küpünün yerleştirilme şekli ve
durumu hakkında bilgi edinebilmek için burada kısa süreli bir temizlik çalışması
yapılmıştır. Bu mezar güneydoğu-kuzeybatı yönünde yerleştirilmiş ve ağız
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kısmı ve yanları taşla kapatılmış, omuz kısmı düz bir taşla desteklenmiştir.
Bu mezar jeolojik bir kist tabakasının kazılması sonucu elde edilen alana
oturtulmuş ve küpün büyük kısmı jeolojik tabakanın altında elde edilen oyuğa
itilmek suretiyle yerleştirilmiştir. Yaptığımız kısa çalışmada, bu mezardaki
tahribat kalıntıları dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

2006 Yılı Kazı Çalışmaları
Dede Mezarı Nekropolü’nde 2006 yılında 10x10 m. boyutlarında iki alanda
kazı çalışmaları yapılması planlanmış ve buralarda çalışılmıştır (Çizim: 1).
Bu alanlardan ilki 307-308/323-324 plankaresinde yer almaktadır ve E
açması olarak isimlendirilmiştir (Resim: 5).
Diğeri ise 197-198/ 223-224 plankaresinde yer almaktadır ve F açması
olarak isimlendirilmiştir (Resim: 6).

E Açması
E1 Küp Mezarı
E açmasının kuzeybatı köşesindeki E1 küp mezarı yer almaktadır. Bu
mezar kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Bu mezarın dip kısmında kemik
parçaları arasında pişmiş topraktan bir çaydanlık vardır (Resim: 8). Aynı yerde
3 adet tunç yüzük bulunmuştur.
E2 Sandık Mezarı
E açmasının batı-güneybatı köşesinde paralel ve bitişik iki büyük taş ortaya
çıkarılmıştır. Burası E2 sandık mezarıdır (Resim: 7). Burada E açmasında
jeolojik dolgunun oval bir şekilde kırıldığı gözlenmiştir. Bu mezarın tabanını
düzleştirilmiş kist tabakası üzerine oturtulmuştur. Bu mezarın dört kenarında
blok iri ve düz taşlar kullanılmıştır. Bu mezarın güneydoğu kesimine doğru iri
taşlardan bir blokaj yer almaktadır. Mezarın batı köşesinde kemik parçaları
bulunmuştur.
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E3 Küp Mezarı
E açmasının ortasında kısmen tahrip olmuş bir küp mezara rastlanmıştır.
E3 mezar küpünün içinde sadece kemik parçaları bulunmuştur. Bu mezarın
ağız kısmı sıkı bir şekilde taşlarla kaplanmıştır.
E4 Küp Mezarı
E açmasının güney ortasında tahrip edilmiş bir küp mezara rastlanmıştır.
E4 küp mezarının üst kısmında iri taşlar yer almaktadır. Burada kırık keramik
parçalarına rastlanmıştır. E4 küp mezarı oval formlu bir mezar çukuru açılan bir
alana yerleştirilmiştir. Mezar, kaçak kazılar sonucu tahribata uğramıştır. Mezar
çukurunda hamuru tamamen okside olmuş bir küpe ait parçalar bulunmuştur.
E5 Basit Mezarı:
E açmasının kuzeydoğu köşesindeki E5 basit mezarında taş ve kemik
bulguları ele geçirilmiştir. Bu mezarda çift gömü olduğu anlaşılmaktadır.
F Açması
F1 Küp Mezarı
F açmasının güneydoğu köşesinde F1 küp mezarı yer almaktadır. Bu
mezar küpünün ağız kısmı taş örgü ile örülmüştür. Bu küpün gövdesinin kist
tabakasının altına doğru uzandığı görülmektedir. Bu mezarda kemik parçaları
ve bir adet metal buluntu ele geçirilmiştir.
F2 Kaya-Oygu Mezarı
F açmasının doğu ortasında, jeolojik dolgunun oyulması suretiyle açılan
dikdörtgen şeklindeki bir çukura F2 gömüsü yapılmış ve bu gömünün üzeri 3
adet düz taşla kapatılmıştır. Bu kaya-oygu mezarın üzerinde bir çömlek parçası
bulunmuştur. Bu basit mezar içerisinde bir kişiye ait iskelete rastlanmıştır
(Resim: 9).

136

F3 Küp Mezarı
F açmasının kuzeydoğu köşesinde muhtemelen kaçak kazılarla tahrip
edilmiş olan F3 küp mezarı yer almaktadır. Tahrip olmuş bu mezarda çanakçömlek kırıkları ve kemik parçaları bulunmaktadır.
F4 Küp Mezarı
F açmasının güneybatı köşesinde F4 küp mezarı yer alır. Bu mezarın ağız
kısmı ve çevresi taşlarla desteklenmiştir.
F5 Küp Mezarı
F açmasının orta-kuzeybatısındaki F5 küp mezarında çalışılmıştır. Bu
küpte üzeri desenli metal? süs eşyası, iğne? parçası ve boncuk tanelerine
rastlanmıştır. F5 küp mezarının ağız kesiminin batısında ve doğusunda 3 adet
çömlek ele geçirilmiştir.
F6 Basit Mezarı:
F açmasının kuzeydoğu köşesinde F6 basit mezarında çalışılmıştır. Bu
mezar kist tabakasının ovala yakın bir şekilde oyulması ile elde edilen alana
yerleştirilmiş ve üzeri taşlarla kapatılmıştır. Burada extramural bir gömüye
rastlanmıştır.
F8 Küp Mezarı
F5 mezar küpünün yanında F8 çömlek mezarı yer almaktadır (Resim:
10, 11). Bu çömlek kist tabakasının, küpün şekline göre kazılması sonucu
elde edilen alana yerleştirilmiştir. Bu küpün içine daha küçük ikinci bir küpün
yerleştirildiği görülmüştür. Bunun içinde yanmış kemik parçalarına (kremasyon)
ve bu kemiklerin yanında boncuk tanelerine rastlanmıştır.
F açmasında güneybatı-kuzeydoğu yönüne doğru, birbirine paralel
uzanan 3 adet kanal bulunmaktadır. Bu kanallar OTÇ mezarlarına zarar
vermemektedir. Bunlar, mezarları adeta birbirine bağlamaktadır. Bu kanalların
işlevi açıklık kazanmamıştır. Ancak önümüzdeki yıl yapılacak kazılar sonrası
daha açık bilgilere sahip olacağız.
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Radiokarbon Tarihlemesi
Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında A1, B1 ve C1 mezarlarında
insan kemiklerine ait üç parça örnek alınmıştır. Bunlarla ilgili analiz çalışmaları
Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory’de yapılmıştır10. Buna göre
DM05-A1 örneği yak. M. Ö. 1620-1520 (ortalama M. Ö. 1530), DM05-B1 örneği
yak. M. Ö. 1950-1880 (ortalama M. Ö. 1910) ve DM05-C1 örneği yak. M.
Ö. 1880-1750 (ortalama M. Ö. 1770) yıllarına tarihlenmektedir. Bu örneklerle
ilgili elde edilen radiokarbon sonuçları, arkeolojik malzeme üzerinde yapılan
değerlendirme ile uyum göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda kemik dışında
ahşap, metal vb. buluntular üzerinde yapmayı planladığımız radiokarbon
çalışmaları ile bu konuda daha çok örnekleme imkânımız olacaktır.
SONUÇ
Dede Mezarı Nekropolü’nde 2005-2006 yılında yapılan kazı çalışmaları,
bu bölgenin Orta Tunç Çağı kültürleri ve ölü gömme gelenekleri konusunda
yeni bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen
buluntular, bu mezarlık alanının Yanarlar, Sarıket, Kusura ve Ağızören gibi
İçbatı Anadolu ve çevresi gelenekleri ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu durum mezar tipleri, ölü gömme şekilleri ve mezar hediyeleri bakımından
gözlenebilmektedir. Bunların ilk değerlendirmeleri bize, bu mezarlık
alanının Yanarlar ve Sarıket ile yakınlığının daha belirgin olduğu izlenimini
vermektedir.
Dede Mezarı Nekropolü çalışmaları sırasında bu alanda ortaya çıkarılan
mezarların önemli bir kısmının tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, kaçak
kazı tahribatlarından kurtulabilen ve değerlendirmelerimiz için önemli sonuçlar
verecek olan çok sayıda buluntuya da ulaşılmıştır. Bu durum, nekropol
alanında kurtarma kazısı yapılmasının ne derece gerekli olduğunun da kanıtı
olmaktadır.

10 Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory, 4985 S. W. 74th Court, Miami, Florida.
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Çizim 1: Dede Mezarı
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Resim 1: Dede Mezarı Nekropolü’nün bulunduğu alan

Resim 2: A açması
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Resim 3: B açması

Resim 4: C açması
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Resim 5: E açması
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