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yılında yayımlanmaya başlayan TÜBA-KED, her türlü maddi kalıntı, kültürel peyzaj, dekoratif san-
atlar, doğal çevre, sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları, inançlar, ritüeller, şölenler, doğa ve 
evrenle ilgili toplumların belleklerinde yer etmiş olay ve uygulamalar olmak üzere sayısı daha da 
arttırılabilecek her türlü somut ve somut olmayan değerleri içeren uluslararası hakemli bir dergidir.
Kültür kavramı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin ortak zemini olmayı hedefleyen TÜBA-KED, 
ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmaksızın arkeoloji, sanat tarihi, kırsal ve kentsel 
mimari, kırsal ve kentsel peyzaj, kültürel peyzaj, kentsel arkeoloji, endüstriyel arkeoloji, etnografya, 
etnobotanik, jeoarkeoloji ve tarih ile ilgili çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca toplulukların, grupların 
ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, 
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç-gereçler ile kültürel mekânlar gibi farklı ölçek ve nitelikteki 
kültürel mirasa yönelik her türlü belgeleme, envanter ve sözlü tarih çalışmaları derginin kapsamı 
içindedir. Bununla birlikte dergimiz, kültür kavramı içinde tespit edilen tüm uygulamaların korun-
ması, onarımı, sergilenmesi, topluma kazandırılması ve kültür sektörü olarak değerlendirilmesine 
yönelik proje ve fikirlere açık olup bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini de üstlenmiştir.
2003 yılında “Kültür Envanteri Dergisi” adı ve içeriği ile yola çıkan TÜBA-KED, sadece envanter 
çalışmaları ile sınırlı kalmayıp, yukarıda sıralanan çalışma alanlarının tamamından bilimsel nitelikte 
olmak üzere her türlü bilimsel yazıyı kabul etmektedir. Derginin ilgili kurulları tarafından değer-
lendirmeye alınan yayın başvurularının daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak 
üzere gönderilmemiş olması ön şarttır. Derginin yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile ilgili detaylı 
bilgilere www.tuba.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

TÜBA-KED
THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL OF CULTURAL INVENTORY

TÜBA- Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), is an international peer-reviewed journal pub-
lished yearly by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA). The publication policy, scope and content 
of the journal are decided by the Editorial Board assigned by the Council of the Turkish Academy of 
Sciences.

THE SCOPE AND PUBLICATION POLICIES OF TÜBA-KED

Turkish Academy of Sciences - Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), which started publica-
tion in 2003 with the aim to document, promote and transfer cultural heritage to the new generation, 
is an international peer-reviewed journal with a wide-ranging scope covering all kinds of tangible 
remains, cultural landscapes, decorative arts, natural environment, oral traditions and narrations, per-
forming arts, beliefs, rituals, festivals, events and praxes concerning nature and the universe that have 
made a place in the memory of the society as well many other tangible and intangible values.

Striving to become a common ground for all activities that take place under the concept of culture, the 
TÜBA- Journal of Cultural Inventory, as a principle, is open to all kinds of studies about archeology, 
art history, rural and urban architecture, rural and urban landscaping, urban archeology, industrial 
archeology, ethnography, ethno-botany, geo-archeology and history without limitation of period and 
geographical region. Also documentation, inventory and oral history studies concerning cultural her-
itage in different scales and types such as praxes, representations, narratives, information, skills, tools 
related to these and cultural spaces attributed as a constituent of their cultural heritage by societies, 
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SUNU
İnsana dair değerler bütününü en iyi ifade eden olgu kuşkusuz kültürdür. Arkeoloji biliminin, birçok belirleyici unsur 
bulunmasına rağmen, yerleşimleri “kültür katmanları” olarak tanımlaması, “kültür” kavramının önemi ve belirleyi-
ciliği açısından somut bir göstergedir. Birçok bileşeni barındıran “kültür” kavramını yalnızca arkeolojiye, sanata, 
edebiyata, tarihe ya da geleneklere sıkıştırmak mümkün değildir. Dolayısıyla tüm bu değerlerin ve onları meydana 
getiren bütün alt bileşenlerin “kültür” kavramını oluşturduğu anlaşılmaktadır. O nedenledir ki, bir yandan toplumları 
ayrıştıran, diğer taraftan da bireyleri birleştiren tarihi geçmiş, ortak değerler, mimari gelenek, örf ve adetler, destanlar, 
masallar ve estetik değerler gibi çeşitli unsurlar bir araya gelerek “kültür” kavramını oluşturmaktadır. Bu anlayışla 
yola çıkan TÜBA-KED, ortak bir platform oluşturarak kültür kavramı çerçevesinde her türlü toplumsal değerin sap-
tanması, tanıtımı ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yayın hayatına başlamış ve bu konuda öncü 
olmuştur.

2001 yılında başlatılan Prof. Dr. Ufuk ESİN’in proje koordinatörlüğünü üstlendiği TÜBA-TÜKSEK (Türkiye Kültür 
Sektörü) projesi, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumlarının katılımıyla hayata geçirilmiş 
ve bu kapsamda Anadolu’nun farklı bölgelerinde belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Ardından, elde edilen kıymetli 
verilerin bilim dünyası ile paylaşılması gündeme gelmiş ve bu kapsamda “Türkiye Kültür Sektörü” projesinin çıktıla-
rını yayımlamak üzere “Kültür Envanteri Dergisi” tasarlanmıştır. Bu kapsamda 2003 yılından itibaren yayın hayatına 
başlayan TÜBA-Kültür Envanteri Dergisi’nin (TÜBA-KED) ilk sayılarında yalnızca proje kapsamında gerçekleştiri-
len envanter çalışmalarına yer verilmiştir. 8. sayıdan itibaren envanter çalışmalarının yanı sıra farklı içerikte yazılara 
da yer veren derginin 10. sayıdan itibaren bilimsel yazı çeşitliliği itibariyle daha zengin bir içeriğe kavuşturulması 
hedeflenmektedir. Küçük bir molanın ardından, bugün daha güçlü ve daha kapsamlı bir şekilde tekrar okurları ile bu-
luşmanın gururunu yaşayan TÜBA-KED, 2015 yılının sonunda eksik sayılarını tamamlayacak ve periyodik sürecine 
kavuşacaktır.

İçeriği, misyonu ve nitelikli sayıları ile özellikle yurtdışından takdir almış bir dergi olan TÜBA-KED’in hedefi, “açık 
bir müze” konumundaki ülkemizin ve zengin bir miras oluşturan ulusal kültürümüzün değerlerini ortaya çıkarmaya 
özel bir önem vererek, kendi kulvarında, tüm dünyanın kültür envanteri dergisi olmaktır. Dergimiz, kalıplaşmış bir 
konu ve tanımlanmış bir alan anlayışının aksine, aynı coğrafyayı paylaştığımız komşu ülkeler başta olmak üzere Orta 
Asya’dan Balkanlara kadar kültür adına yapılmış ve yapılacak çalışmalara da zemin olmayı amaçlamaktadır.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR’ın desteği ile yeni bir anlayış ve heyecanla çalışmalarına başlayan 
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, oldukça geniş tabanlı bir değerlendirme kurulu ve alanlarında 
öne çıkmış bilim insanlarından oluşan yayın kuruluna sahiptir. Derginin oluşturulması ve bugüne ulaşması sürecinde 
emeği geçen herkese ve özellikle 10. sayıda titiz değerlendirmeleri ve olumlu eleştirileriyle TÜBA-KED’in bilimsel 
düzeyinin korunması ve yükseltilmesine katkıda bulunan yayın ve danışma kurulu üyelerimiz ile bilimsel çalışmala-
rını bizimle paylaşan ve dergimizi tercih eden yazarlarımıza teşekkür ederim. 

Derginin hazırlık aşamasındaki koordinasyonu TÜBA Başkanlık danışmanı Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN, sürecin en 
önemli halkalarından biri olan sekretarya çalışmaları Cansu AKTAŞ ve Asiye KOMUT, baskı aşamasında dizgi ve 
tasarım ise Fatih Akın ÖZDEMİR tarafından gerçekleştirilmiştir. Başta TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR 
olmak üzere emeği geçen herkese editörlük görevini birlikte üstlendiğim Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ ve Yrd. Doç. 
Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ adına teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Harun ÜRER
                 Editör
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PRESENTATION
The phenomenon that best describes the values associated with human as a whole is, without a doubt, “culture”. Des-
pite of the existence of various other determining factors, the characterization of settlements as ‘cultural strata’ in the 
science of archaeology, is a definite indication of the importance and the determining role of “culture”. The concept 
of “culture”, which includes many components, cannot be confined just to archeology, art, literature, history or tradi-
tions. Hence, a variety of factors such as history, common values, architectural traditions, customs and praxes, epics, 
stories and aesthetic values, which are differentiating societies from each other, while at the same time uniting people, 
altogether constitute the concept of “culture”. Along with this conception, TÜBA-KED started to be published with 
the aim to provide a common platform for identification and presentation of various values of the society as well as 
their sustainability and transmission to the future generations within the framework of the concept of culture, and it 
has become a pioneer in this respect.

The Turkish Academy of Sciences - Turkey’s Cultural Sector Project (TÜBA-TÜKSEK), which was started in 2001 
under the coordination of Prof. Dr. Ufuk ESİN, was carried out with the participation of universities, non-governmen-
tal organizations and relevant government offices. With this scope, surveys and documentations were made in various 
regions of Anatolia. Consequently, sharing the valuable data provided through all these studies with the world of 
science, came into question. Thereupon, the “Journal of Cultural Inventory” was designed to publish the outcomes of 
the “Turkey’s Cultural Sector Project”. The TÜBA- Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), which has started 
to be published since 2003 with this scope, included only the inventory studies that had been accomplished as a part 
of the project in its first issues. Starting with the 8th issue, in addition to the articles presenting the inventory studies 
those with different contents were also published. While from the 10th issue onwards, it is aimed at attaining more 
richness in the content of the journal, concerning the variety of the scientific articles. With the pleasure of coming 
together with its readers in a more powerful and comprehensive form after a short break, TÜBA-KED will complete 
the remaining issues in 2015 and accomplish with its periodical process.

TÜBA-KED, as a journal that has received international recognition for its content, mission and quality, aims at be-
coming an inventory journal of the world in its own field, with a specific emphasis on revealing the cultural values of 
our country being an “open air museum” and our national culture providing a rich heritage. Contrary to the concepti-
on of a rigid subject and a definite field, our journal also strives to become a common ground for all cultural studies 
that have been and will be done from the Central Asia to the Balkans, with a particular emphasis on the neighboring 
countries with which we share the same geography.

Having started working with a brand new approach and excitement under the support of Prof. Dr. Ahmet Cevat 
ACAR, the President of TÜBA, the Turkish Academy of Sciences Culture Inventory Journal has an extensive evalu-
ation board and an editorial board comprising of the scientists that are prominent in their own fields. I want to thank 
everyone who had contributing efforts in the formation of the journal and in its successful transmission up today, and 
especially to our editorial and advisory board members, who had contributed to the persistence and the enhancement 
of the scientific level of TÜBA-KED with their meticulous evaluations and constructive criticisms, as well as to the 
authors who has chosen our journal and shared their scientific research with us in the 10th edition. 

The preliminary coordination of the journal was undertaken by Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN, the advisor to the President 
of TÜBA, the secretarial work, which is one of the most important links of the process was undertaken by Cansu 
AKTAŞ and Asiye KOMUT and the typesetting and design work at the printing stage was done by Fatih Akın ÖZ-
DEMİR. Starting with Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, I would like to thank all who contributed to this effort on behalf 
of myself, Assoc. Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ and Assist. Prof. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ, as the editors of 
the journal.

Assoc. Prof. Dr. Harun ÜRER
          Editor
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TÜBA-KED 10/2012

MYNDOS ASAR / TAVŞAN ADASI EKMEK MÜHÜR 
KALIBI VE HACI PULLARI

THE BREAD STAMP AND PILGRIM TOKENS FROM 
MYNDOS ASAR / TAVŞAN ISLAND

Derya ŞAHİN* - Emine TOK*

Özet 
Çalışmanın konusunu Myndos Asar/Tavşan Adasında 2013 kazı sezonunda bulunan bir adet ekmek mühürü ve iki 
adet hacı pulu oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirmede ekmek mühür kalıbı ve hacı pulları üzerindeki betimlerin 
din için şehit edilen azizlere ait olduğu ve ökarist törenlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Adanın diğer mimari 
örüntüsünü de daha anlamlı kılan bu buluntular Erken Bizans döneminde adanın bir kült merkezi olarak kullanıldı-
ğına işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: Ekmek mühürü, ökarist, hacı pulu, Myndos, Asar/Tavşan Island.

Abstract
The subject of the study is the bread stamp and the two pilgrim tokens found at Myndos Asar/Tavşan Island during 
the excavation campaign of 2013. As a result of the evaluations made, it is determined that the descriptions on the 
bread stamp mold and the pilgrim tokens belonged to the saints martyrized for religion and they were used during 
the Eucharistic Liturgies. These findings, which also made the architectural pattern of the island more meaningful, 
indicate that the island was used as a cult center during the Early Byzantine Period.
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Konumuzu; Myndos Asar/Tavşan Adası’ında sürdürülen 
kazıların 2013 sezonunda ele geçen bir adet ekmek mü-
hür kalıbı ve iki adet hacı pulu oluşturmaktadır. Çalışma-
da söz konusu litürjik objeler ayrıntılı olarak tanıtılacak, 
mekan organizasyonu ile bağlantıları tartışılacak, Hris-
tiyanlık öncesinde ve Hristiyanlıkta ekmeğin mühürlen-
mesi geleneği ele alınarak, Myndos buluntuları çağdaşı 
örnekler ile karşılaştırılacaktır. Daha önceki kazı sezon-
larında bulunan hacı mataraları/ampullalar da bu grup ile 
birlikte yorumlanacak ve bu buluntulara göre Ada’nın 
Hıristiyanlar açısından haç merkezi olma olasılığı irde-
lenecektir.

Hıristiyanlıkta ekmeğin kullanıldığı kutsal bir ayin olan 
ökarist törenlerle ilgili en önemli arkeolojik buluntular 

arasında ekmek mühürleri yer almaktadır. Ancak gü-
nümüze kadar konuyla ilgili yeterince sistematik çalış-
ma yapılamamıştır. Bu konuda ilk çalışmayı yapan kişi 
Dölger’dir . Daha sonra Galavaris ökaristik törenlerde 
kullanılan ekmek ve litürji konusunu çok sayıda örnekle 
değerlendirmiştir (Galavaris 1970). Ancak çalışmasın-
da kullandığı malzeme herhangi bir konteks grupta yer 
almayan müze koleksiyonlarından oluşmuştur. Galava-
ris daha çok Efes ve İstanbul buluntularını incelemiş-
tir. Bunların bazıları günümüzde Avrupa’da bazı özel 
kolleksiyonlardadır. Bu konuyla ilgili Türkiye’de yapı-
lan yayınlar da sınırlıdır. Yayınlar arasında, G. Köroğ-
lu tarafından yapılan Yumuktepe kazılarında ele geçmiş 

10 yüzyıl sonu - 11. yüzyıl başlarına tarihlenen ekmek 
mühürleri (Köroglu 2007: 433-444) ve yine G. Köroğlu - 
H. Perk tarafından “Haluk Perk Müze ve Koleksiyonu’n-
daki Örneklerle Orta Bizans Döneminden Kutsal Ekmek 
Mühürleri” başlıklı makaleler (Köroğlu-Perk 2010: 529-
544) sayılabilir. Her iki makalede ekmek mühürleri tanı-
tılarak ekmeğin mühürlenmesi geleneğinin Hristiyanlık 
kültüründeki önemi vurgulanmıştır. Gelibolu’da bulunan 
bir Bizans ekmek mühürünün tanıtıldığı makale de bu 
grup içerisinde değerlendirilebilir . 

2009 yılından itibaren Myndos Tavşan Adasında yapılan 
kazılarda1 adanın en üst noktasında 5. yüzyılın ortaları-
na tarihlenen bir bazilika ortaya çıkartılmıştır (Foto.1, 
Şek.1,2). Kilise çevresinde çalışmalar genişledikçe, ada-

daki yerleşimin; Hristiyanlık döneminin ilk yıllarından 
itibaren önemli bir dinsel merkez olduğu görülmüştür.

Bazilika, tepenin topografyasına uygun şekilde inşa edil-
miştir. Aslında bu lokasyon anıtsal bir bazilika inşası için 
yeterli alana sahip değildir. Fakat yapı ustaları bu sorunu, 
doğu-kuzey ve güney yönlerdeki keskin eğimli araziye 
çeşitli kemer ve tonozlar üzerine yerleştirilmiş işlevsel 
1 Myndos Tavşan/Asar Adası kazıları Uludağ Üniversitesi Arke-

oloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından 
sürdürülmektedir. Kazı buluntuları üzerinde çalışmamıza izin 
veren kazı başkanı Sayın Prof.Dr. Mustafa Şahin’e teşekkürü 
borç biliriz.

Fotoğraf 1 - Tavşan Adası genel görünüş / General view of the Tavşan Island
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mekanlar oluşturarak çözmüşlerdir. Şöyle ki, naos, gü-
neyde tonozlu sarnıçlar, kuzey yönde ise nef boyunca 
uzanan ve orijinalde yüksek tonozlu bir kripta üzerine 
yerleştirilmiştir. Günümüzde yapı büyük oranda özelliği-
ni yitirse de plan özellikleri, inşa teknikleri ve orta nefte 
korunan mozaik döşemesi ile orijinalde son derece etki-
leyici bir yapı olmalıdır.

İlerleyen kazı sezonlarında ele geçen veriler2, kilisenin 
alt teraslarında açığa çıkartılan mekanların da sivil amaç-
lı değil, doğrudan kilise ile ilişkili yapılar olduğunu gös-

2 Detaylı bilgi için bkz. Şahin 2010: 227 vd.; Şahin 2011: 154 vd.; 
Şahin 2012: 339 vd.; Şahin 2013: 25 vd.; Şahin 2014: 400 vd..

termiştir3. Bu durum, adadaki mimari buluntuların büyük 
bir manastır kompleksi olduğu fikrini kuvvetlendirmek-
tedir.

2013 kazı sezonunda, adanın kuzeydoğu yamacında ya-
pılan kazılarda F5A olarak kodlanan açmada, kare planlı 
bir mekan ve onunla bağlantılı bir koridor ortaya çıkar-
tılmıştır4. Koridorun doğusunda yer alan mekan içinde 
kerpiç bir platform üzerine yerleştirilmiş pitos ile ku-
zeybatı köşesinde, ocak olması muhtemel bir birim yer 
almaktadır5. Konumuzu oluşturan bir adet ekmek mühür 
kalıbı ve iki adet hacı pulu (Bkz.Fotolar 2,3,4,5,6,7; Şe-
killer 3,4,5) bu koridorun içerisindeki çalışmalar sırasın-
da -1m. ile -1.50 m. arasındaki seviyede bulunmuştur.

Ekmek Mühür Kalıbı/Eologia
6.3 cm. çapındaki mührün ön yüzü işli olup, bezemesiz 
arka yüzü dış bukey olarak şekillendirilmiştir (Foto. 2,3, 
Şek. 3). Mührün ağırlığı 60,5 gram ve kalınlığı:1,5 santi-
metredir. Ön kısmı pozitif baskılıdır; bu durum, objenin 
üretim için bir kalıp olarak kullanıldığına işaret etmek-
tedir.

Ön yüzde, saat yönünde “ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩ 
ΛΑΒΕΤΕ” şeklinde kısaltılarak verilmiş Yunanca yazıt 
bulunmaktadır. Yazıtın başı ve sonu dört kollu eşit yunan 
haçı ile ayrılmıştır. Yazıtta, “ Azizlerin eulogiası [bir tip 
kutsanmış ekmek], ki o senin için veriliyor” denmekte-
dir. ΑΓΙΩΝ kelimesi azizlerin kısaltılmış şeklidir, küçük 
dikey kullanılmış Ω ile gösterilir. Son kelime ΛΑΒΕΤΕ 
(bunu al senin için veriliyor) İsa tarafından verilen son 
akşam yemeğine gönderme yapar6: “Ve o ekmek alır, ve 
onu şükran için uzatır, ve onu parçalar, ve onlara verir ve 
şöyle der: “ Bu benim vücudum senin için verildi” (Luka 
22:19).

Mührün merkezinde haleli üç adet figür bulunmaktadır. 
Figürler cepheden ve ayakta betimlenmişlerdir. Başları-
nın arasındaki boşluklara iki adet küçük yunan haçı yer-
leştirilmiştir. Figürlerin ayaklarının altına yatay çizgi ile 
zemin yapılmıştır.

Ortadaki figür diğerlerine göre daha uzundur, ellerini 
göğsünde kavuşturmuş, haç tutmaktadır. Büyük bir ola-
sılıkla bu haç, figürün Martyr olduğunu göstermektedir. 
Üzerine, ayak bileklerine kadar uzanan khiton ve himati-
on giymiştir. Sol yanında bir kalkan vardır. 

Yandaki figürler ortadaki figüre göre daha kısa betim-
3 Şahin 2014: 400 vd..
4 Şahin 2014: 400 vd..
5 Şahin 2014: 400 vd..
6 Mühür üzerindeki yazıt çevirisi için Selanik Üniversitesinde 
   çalışan Pagona Papadopoulou’ya katkıları için teşekkür ederiz.

Şekil 2 - Tavşan Adası, bazilikanın planı. / Tavşan Island, the 
plan of the Basilica

Şekil 1 - Tavşan Adası, Bazilika ve üzerine inşa edilmiş kale ile 
çevresindeki yapılaşma. / Tavşan Island, Basilica and the castle 
built on top of it together with the surrounding constructions
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lenmişlerdir. Ayakta, orans pozisyonunda dua eder hal-
de resmedilmişlerdir. Üzerlerine etekleri dizlerine kadar 
dökülen khiton ve chlamys giymişlerdir. Khitonun ön 
kısmında kısmen seçilen dikdörgen şekilli bir aplik, kı-
yafetin ön kısmının süslü olduğunu düşündürmektedir. 
Kıyafetin bel kısmının daralması, burada bir ip ya da 
cingulum militae veya zone ismi verilen bir kemerle bel 
kısmının toplandığını akla getirmektedir7. 

Figürlerden en solda olanın ayağına dayalı halde yuvar-
lak bir kalkan betimlenmiştir. Kalkanın üzerinde bir de-
sen kısmen görülebilmektedir. 

Sağdaki figür, tıpkı soldaki gibi aynı boyutlarda, ayakta 
orans pozisyonunda işlenmiştir. Bu figürün de sol elinin 
altında bir kılıç bulunmaktadır. Tüm figürlerin giysi de-
taylarının özenle betimlendiği dikkat çekmektedir.

Hacı Pulları
2013 kazı sezonunda, adanın kuzeydoğu yamacında ya-
pılan kazılarda F5A olarak kodlanan açmada, mekanın 
içinde, biri -1.50 metre, diğeri -1 metre seviyesinde iki 
adet hacı pulu ele geçmiştir8. Biri tam, diğeri kırık halde 
bulunan bu litürjik objeler, Tavşan Adası manastır yer-
leşkesinin Hristiyan hacıların, hac yolculukları sırasın-
da Adadaki kutsal azizlere dua etmek için uğradıklarını 
kuvvetlendiren önemli buluntulardır. Her iki hacı pulu-
nun da aynı betimlerle işli olması bu düşüncemizi des-
tekler niteliktedir.

1- Hacı Pulu

3,4 cm çapındaki pulun ön yüzü işli, arka yüzü bezeme-
sizdir (Foto. 4,5, Şek. 4). Pulun ağırlığı 10.86 gram, ka-
lınlığı 1 cm’dir. Ön yüzde en dışta kalın düz bir bordür ve 
bunun içinde noktalardan oluşan meydana gelen ikinci 
bir bordür ile çevrelenmiştir. 

Hacı pulunun merkezinde haleli üç adet figür bulunmak-
tadır. Doğrudan içteki kontür üzerine yerleştirilmiş olan 
figurler cepheden.ve ayakta betimlenmiştir. Başlarının 
arasındaki boşluklara iki adet küçük yunan haçı bulun-
maktadır. 

Ortadaki figür diğerlerine göre daha uzundur ve halesin-
de haç seçilmektedir ki, bu da figürün Hz. İsa olduğunu 
gösterir. Çok belirgin olmasa da sağ elinde kutsal incili 
tutmaktadır. Sol eli ise dirseğinden kıvrılmış haldedir. 
7 Erken Bizans dönemi askeri kıyafetleri için bkz. d’Amato 2005: 

5 vd.
8 “Myndos 2013 Kazıları” 2014 yılında Gaziantep’te Kazı Sonuç-

ları Sempozyumunda M. Şahin tarafından sunulmuştur. (yayın-
da)

Fotoğraf 2 - Ekmek Mühür Kalıbı, ön yüz. / The bread stamp, 
front face.

Fotoğraf 3 - Ekmek Mühür Kalıbı, arka yüz. / The bread stamp, 
rear face

Şekil 3 - Ekmek Mühür Kalıbı, ön yüzünün çizimi. / The bread 
stamp, drawing of the front face
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Üzerine, ayak bileklerine kadar uzanan bir 
kıyafet giymiştir. Baldır kesiminde giy-
si kıvrımları belirgindir. 

Yandaki figürler daha küçük 
boyutludur. Ayakta, elleri gö-
ğüslerinde çapraz olarak bir-
leştirilmiş şekilde resmedil-
mişlerdir. Figürlerden en sağda 
olanı ayak bileklerine kadar 
uzun bir kıyafet taşırken; sol-
dakinin kıyafeti diz kapaklarına 
kadar olmalıdır. Figürün diz al-
tından bacak detayları net biçimde 
izlenmektedir. Ancak bacaklarının alt 
kısımları tahrip olmuştur. Tüm figür-
lerin giysi detaylarının özenle işlen-
diği dikkat çekmektedir. 

2- Hacı Pulu 

3,4 cm. çapındaki pulun üst kısmı kırık 
halde ele geçmiştir (Foto. 6,7; Şek. 5). 

Pulun ağırlığı 5.72 gr., kalınlığı ise 
1 cm.dir. Ön yüzü işli, arka yüzü 

bezemesizdir. Ön yüzde en dışta 
kalın düz bir bordür, iç kısımda 
ise noktalardan meydana gelen 
ikinci bir bordür yer almaktadır. 

Pulun merkezinde üç adet figür 
bulunmaktadır. Figürlerden sol-

daki ve ortadakinin üst kesimleri 
eksiktir. Tümü cepheden ve ayakta 

betimlenmiştir. Başının etrafı haleli 
en soldaki figür oldukça iyi korunmuş-

tur. Diğer örnekte olduğu gibi, 
doğrudan içteki kontür üzerine 
yerleştirilmiştir.

Tam olan örnek ile karşılaştırıldığında muhtemelen orta-
daki figürün diğerlerine göre daha uzun olduğu ve İsa’yı 
temsil ettiği söylenebilir. Kol ve duruş detayları bir ön-

Fotoğraf 7 - Kırık halde ele geçen hacı pulu, arka yüz. / The 
broken pilgrim token, rear face

Fotoğraf 6 - Kırık halde ele geçen hacı pulu, ön yüz. / The broken 
pilgrim token, front face

Fotoğraf 5 - Hacı Pulu, arka yüz. / The pilgrim token, rear face.

Şekil 4 - Hacı Pulu, ön yüzünün çizimi. 
/ The pilgrim token, drawing of the 

front face

Fotoğraf 4 - Hacı Pulu, ön yüz. / The pilgrim token, front face
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ceki örnekte olduğu gibi resmedilmiştir. Üze-
rinde ayak bileklerine kadar uzanan bir 
giysi bulunmaktadır. Baldır kesiminde 
elbise kıvrımları belirgindir. 

Yandaki figürler ortadaki figüre 
göre daha kısa ve elleri göğüs-
lerinde çapraz olarak birleştiril-
miş şekilde betimlenmişlerdir. 
Figürlerden sağda olanı ayak 
bileklerine kadar uzun bir elbi-
se taşırken; soldakinin elbisesi 
daha kısadır. Tüm figürlerin kı-
yafet detaylarının özenle işlendiği 
dikkat çekmektedir. 

Ekmeğin Mühürlenmesi Geleneğinin        
Kökeni ve Hristiyanlıkta Eulogia
Hıristiyan litürjisinde yer alan kutsal ekmek yapma ve 
özel olarak pişirilen bu ekmekleri ayine katma gelene-
ği Hıristiyanlık öncesi dönemlere değin geri gitmekte-
dir. Ekmek sunumu “Sabbath Yahudi Yemeklerinde” ve 
“Pagan Yemeklerinde” kardeşlik dostluk kutlamaları sı-
rasında oldukça önemli bir yere sahipti. Aynı zamanda 
pagan inançlarda çoğunlukla cenaze yemeklerinde ikram 
edilirdi ya da yenilenme tazelenme yemeği “refrigeria” 
olarak sunulurdu. Bu durum açıkça Hıristiyanların bu 
geleneği pagan inançlarından aldıklarını işaret etmekte-
dir (Galavaris 1970: 6-7). Bu tür törenler güneş tanrısı 
Helios/Sol için yapılan ibadetleri de anımsatmaktadır9. 
Mısır’da üzerinde boğa, horoz gibi hayvan betimleri olan 
ve Helenistik Döneme tarihlenen, pişmiş toprak ekmek 
mühürleri bulunmuştur (Galavaris 1970: 24 foto 7). Böy-
lece insanlar her seferinde bir boğa için çok fazla güç ve 
para sarf etmemiş, ateş kullanarak yüzlerce sunu yapa-
9 Antik dönemde ekmek ve kekler dini amaçlarla da kullanılırdı 

ve ekmekler doğrudan tanrılara sunulurdu. Antik dönemde Ado-
nis için yapılan ekmekler çiçek, kuş, hayvan formlarındaydı. 
Adonis ile ilgili ibadet eden kişiler onun dönüşüyle doğanın can-
lanmasını ilişkilendirmiş olmalıdır. Romanın güneş tanrısı Sol 
için yapılan bu tür dini merasimler, hıristiyanlık için öncü olarak 
gösterilebilir. Romalılar güneş sistemine tapmış, daha sonra bu 
Tanrı, Yunan tanrısı Helios ile eşdeğer hale getirilmiştir. 1. yüz-
yıldan itibaren Sol Kültünün önemi yükselmeye başlamıştır. Sol 
invictus, aynı zamanda Sol invictus el Gabal, Sol invictus Elega-
bal, El Gabal ya da Elegabalus olarakta bilinmekteydi. Suriyeli 
Güneş Tanrısı Sol invictus kültü 2. yüzyılda Roma İmparatorlu-
ğuna etkili bir şekilde yayılmıştı.  Roma’da Circus Maximus’un 
güney batısında bir Sol ve Luna tapınağı bulunmaktadır. Güneşe 
tapım özellikle doğu kültüründe yaygın olsa da Roma’da Ağus-
tos’un 28’inde bir festival yapılmaktaydı. 2. yüzyıldan itibaren 
Güneş Tanrısı etkileri Roma’ya yayıldı; eski Sol kültü ise gerile-
meye başladı. Detaylı bilgi için  bkz. Adkins - Adkins 1996: 209 
vd.

bilir hale gelmişlerdir. Benzer bir durumu He-
rodot’da da görmek mümkündür. Heredot 

Mısırlılardan bahsederken şöyle der: 
“Mısırlılar Ay için gerçek bir domuz 

kurbanına çok emek harcamıyor, 
onun yerine hamuru kullanıyor-
lar”10. Bu geleneğin Yunan ve 
Roma geleneklerinde de devam 
ettiği gözlenir. Tanrı Saturnus’a 
hayvan formundaki ekmekler 
sunulmuştur. Bu durum ekme-

ğin tanrısallık sembolü olarak da 
kullanıldığını göstermektedir. Ör-

neğin Atina’da bulunan en eski ka-
lıplarda Chthonian (ölüler diyarının) 

Tanrılarının belirteçleri olarak gösteril-
miştir. Isis, Persephone, Demeter tapınım-
larında sunu olarak ekmeğin de yer aldığı 
bilinmektedir. Yeni oluşturulmuş tanrılar da 
aynı zamanda ekmeği sunu olarak kabul et-
mişlerdir (Galavaris 1970: 24). 

Tanrılara olduğu kadar ibadet eden insanlara da ekmek 
verilirdi. Ekmek ibadet edenlerin katılım sembolü değil-
di, dini bir seromonide ya da kurban sunumlarında tan-
rıların kabulünün sembolüydü11. Bu ekmekler ya kurban 
sırasında yenir ya da dağıtılır daha sonrada eve götürü-
lerek evde tüketilirdi. Özellikle bu sunular ve beslenme 
şekli, antik dönem insanlarınca hastalıklara karşı ko-
runmak için yapılmışlardı, zira bu sunularda kullanılan 
ekmekler “Hygeiai” yazısı ile baskılanmıştı12. Atina’da 
Elaphebolia13 adı verilen festivallerde Artemis için ha-
mur, bal ve susamdan oluşan üzeri geyik baskılı bir kek 
sunulmuştur. Sicilya’da Syracusa’da Thesmophoria fes-
tivalleride bereket ve doğurganlıkla ilişkili olup özellikle 
kadınları kapsamaktadır. Bu festivallerde ise susamlı ve 
ballı keklere kadın genital organı formu verilmiştir14. 

Yukarıda bahsedilen örnekler, ekmekler üzerinde dini 

10 Herodot ikinci kitabı olan Euterpe’de Mısır tanrıları ve dinsel 
törenlerden bahsederken, geliri olmayan yoksulların yoğrulmuş 
hamurdan bir domuz yaptıklarını ve onu pişirip kurban olarak 
sunduklarını anlatır. Detaylı bilgi için bkz. Herodot, Herodot 
Tarihi, II, 47. 

11 Herondas (270-250), Kos’taki Asklepios tapınağındaki iki ka-
dının sunularını anlatır; kadınlardan biri bir adak heykelciği 
getirmiştir, diğeri ise bir horoz. Nihayetinde her iki sunumun 
tanrı tarafından kabul edildiği belirtilir. Kadınlardan biri tapınak 
hizmetinde çalışanlar için horozdan büyük bir parça kesen hiz-
metçiye, kalanların kendi aralarında yenilip yenilmediğini sorar 
ve hizmetçiye Hygeiai için getirdiklerini hatırlatır. Başka bir pa-
sajda ise tanrıça Hygeiai için undan yapılmış ekmek, zeytinyağı 
ve şarap sunulduğu anlatılır. Bu durum sağlık tanrısı Asklepios 
ile de ilişkilendirilebilinir.  

12 Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Wünsch 1904: 95 vd.
13 Festivalin ismi Elaphos kelimesinden gelir ve anlamı geyiktir.
14 Bkz. Kaibel 1887: 427 vd.

Şekil 5 - Kırık halde ele ge-
çen Hacı Pulu’nun ön yüzü-
nün çizimi. / The drawing of 
the front face of the broken 

pilgrim token
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amaçlı pagan mühürlerin kullanıldığını göstermektedir. 
Örnekleri verilen bu pagan gelenekler Hıristiyanlığa nü-
fuz etmiş ve daha sonra kısmen değişime uğratılarak on-
lar tarafından da kullanılmıştır. Bu durum, Erken dönem 
Hıristiyan sanatında Hz. İsa’nın Apollon / Helios şeklin-
deki betimlerini de akla getirmektedir15. Henüz yeni kim-
lik oluşturan Erken Hıristiyan sanatında, Helios’un İsa 
kimliğine büründürülmesi ya da İsa’nın Helios şeklinde 
resmedilmesi, belli ki, ritüel sunularının da anlam değiş-
tirerek devam etmesini sağlamıştır. 

Hıristiyanlığın ökarist törenlerinde ekmek, cennetten ge-
len ve hayat verendir. İncil’de defalarca İsa’nın ekmek 
somunları ve balıklarla ilgili mucizelerine yer verilmiştir 
(Markos 6: 35-44; 8: 1-9). Hıristiyanlık inancında ek-
meğin kutsallaşması son akşam yemeğinde Hazreti İsa 
tarafından başlatılmıştır. İsa’nın çarmıha gerilmesinden 
sonra da Hıristiyan ibadetlerinde daima kullanılmış ve 
önemini korumuştur16. 

Dört İncil’de son akşam yemeği tanımlamalarında ben-
zerlikler ve farklılıklar olsa da ökaristik litürji oldukça 
nettir. İsa kendi şarap kadehini kutsamış ve teşekkür için 
kendi kadehini havarilerinin arasında gezdirmiştir. Ana 
yemek ekmeğin kutsanması ve paylaşılması ile başlar 
ve onların yediği gibi İsa ekmek alır ve kutsayarak di-
ğerlerine ekmek verir ve şöyle der: “…Al ye bu benim 
vücudum…” (Markos 14: 22, aynı zamanda Luka 22: 14-
19). Sonrasında akşam yemeği devam eder ve son olarak 
Tanrı’ya teşekkür için tüm katılımcılar adına şarabın son 
kadehi sunulur. İsa şarabı tatmadan kadehi havarileri ara-
sında dolaştırır ve bu seramoniden sonra şöyle der: “…
böylece kutsal şarap ve ekmek oluşturuldu”. Son Akşam 
yemeğinde yaşanan ritüel, daha sonraları ayinin odağında 
yerleşerek ökarist törenlerin şekillenmesini sağlamıştır17. 

Başlangıçta ökarist törenleri normal bir yemeğin bir bö-
lümü olarak İsa’nın bölgesel temsilcileri tarafından ve 
onun adına özel evlerde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
ise 2. yüzyıldan itibaren bu tür törenler yerel kilisenin ön-

15 Roma San Pietro Bazilikası’nın kriptasında İsa’nın Güneşin oğlu 
Helios şeklinde tasviri ve erken Hristiyan dönem resim sanatı 
için bkz. Rodley 1994: 36; Ayrıca erken Hristiyanlık sanatı için 
bkz. Krautheimer 1981.

16 Son Akşam Yemeği ile ilgili bilgiler, İncil’in dört yazarı tarafın-
dan da zikredilmiştir. (Matta 26: 26-29; Markos 14: 22-25; Luka 
22: 14-19). Bu durum ayrıca en eski kaynaklardan biri olarak 
kabul gören 55 yılında Aziz Paulus tarafından da açıklanmıştır

17 Ökarist (Yunanca εὐχαριστία), şükran demektir. İncil’de anlatıl-
dığı gibi Hz. İsa’nın şükrettikten sonra ekmeği ve şarabı havari-
lerine sunmasıyla ilgili olarak bu ayine adını vermiştir. Ökarist 
aynı zamanda kalabalığın bir paylaşma ayini, Tanrın’ın ziyafeti, 
kutsal liturji, Hıristiyan ibadetlerinin merkezinde olan ibadettir. 
Ökarist törenlerde ana unsur ekmeğin ve şarabın paylaşılması-
dır. Detaylı Bilgi için bkz. Jones 2005: 2876-2877 bkz. “Euc-
harist”; Vikan 1991: 737-738; Mercangöz 2004: 43 vd; Acara 
1988: 183 vd.

derliğinde “fractio panis” adı altında papazlar tarafından 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Galavaris 1970: 4)18. 

Kiliselerde, günümüzdeki gibi eskiden de liturji için baş-
ka bir tür ekmek yapılıyordu. Bu ekmekler başpapaz ya 
da papaz tarafından kutsanıyordu ve bunun için genel 
olarak “eulogia”19 terimi kullanılıyordu. Bu terim “lütuf, 
şükran, kutsama ve nimet” anlamına gelmekteydi. Söz 
konusu törenlerin bir parçası olan ekmekler, özel olarak 
tasarlanmış bir tür mühürle damgalanıyorlardı. Bu ka-
lıpların çoğu basit bir şekilde düz bir yüzeyden ibaretti, 
ahşaptan, kilden, taştan veya daha farklı malzemelerden 
üzerleri dekore edilerek yapılıyorlardı. Mühürdeki dese-
nin ekmek üzerine kabartma şeklinde çıkması için de-
senler kalıba pozitif olarak işleniyor, buradan asıl ekmek 
mühürünü oluşturan kalıplar elde ediliyordu. Oluşturulan 
desenli komposizyonlar hamur, tereyağ gibi yiyeceklerin 
üzerine basılıyordu20. Mühürlenen kutsal ekmekler konik 
formda kilden yapılmış ve dışarıdan ısıtılan fırınlar içeri-
sinde pişirilmiştir. 

Değişik form, ölçü ve dekorasyona sahip mühürlerin21 
bazılarında ФWC-ZWH (Işık, hayat) gibi kelimelerin 
monogramları, �YNAMIC (güç), Ф ve HA harflerinden 
oluşan (keramet-mücize) ve sağlık ibareleri22, duacıların 

18 Bu konuda ayrıca bkz. Jones 2005: 2877 bkz. “Eucharist”.
19 Bkz. Vikan 1994: 745 bkz. “Eulogia”. 
20 Atina’da sözü edilen bu tür kalıplar bulunmuştur . Bu kalıpların 

birinin üzerine bir tapınak cephesi işlenmiştir, bazı araştırmacı-
lar bu kalıbın en eski ekmek mühür kalıbı olduğunu düşünmek-
tedir. Yunanistan’da yapılan kazılarda bulunan mühürlerin bir 
kısmı da Atina ve Selanik müzesinde sergilenmektedir.  Ayrıca 
Güney İtalya’da Apulia’da yapılan arkeolojik kazı çalışmaların-
da tesadüfen ele geçen bu arkeolojik buluntular,  bugün Apulia 
Müzesindedir. Burada çok sayıda mühürle karşılaşılması büyük 
bir şanstır ancak bunlarla ilgili detaylı kayıtlar bulunmamakta-
dır. (Galavaris 1970: 8, 16).

21 Özellikle Erken Hıristiyanlıkta balık ve haç gibi betimler ayrıca 
baba-oğul ve kutsal ruh üçlemesi olan üçgen semboller, mer-
kezde büyük bir haç ve haç kolları arasına yerleştirilen küçük 
haçlar sık kullanılan önemli sembollerden olmuşlardır (Galava-
ris 1970: 59 vd.).  6. - 7. yüzyıllara tarihlenen Erken Hıristiyan 
kiliselerinde bazı hayvanlara kutsal bir önem yüklendiği görül-
mektedir. Nehirler, ağaçlar, tavuskuşları, ceylanlar, kuşlar ve ho-
rozların betimleriyle cennet fikri oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 
tür benzer tasvirleri Hıristiyanlıkla ilgili objelerin üzerinde de 
görmek mümkündür. Sözü edilen bu tür betimlerin bulunduğu 
ekmek mührü örnekleri Mısır’da ele geçmiştir. Aynı zamanda 
Musevi sembolü olan yedikollu şamdan tasviride bu tür mühür-
ler üzerinde yer almaktadır. İlk Hristiyanlar yedi kollu şamdana 
özel bir anlam yüklemişler onu dünyayı aydınlatan ışık, mesihin 
sembolü olarak göstermişlerdir. Bugün Toronto’da Royal Onta-
rio Museum da sergilenen kireç taşından yapılmış ve üzerinde 
menorah betimi bulunan bir ekmek mühürü bulunmaktadır (Ga-
lavaris 1970: 34).

22 Malcove Koleksiyonunda altı adet ekmek mührü, iki de çift tara-
fı bezemeli mühür yer almaktadır. Çoğunlukla 5. yüzyıla tarih-
lenen ekmek mühürleri haç, balık, üçgen ve yarım ay formunda 
bronzdan yapılmışlardır. 75 numaralı haç formlu ekmek mühürü 
üzerinde güç, 77. numaralı mühürde ise keramet-mücize ifadesi 
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beklentilerinin çeşitliliğini göstermektedir. Bazen de KX 
harfleri K(YPIOC).X(PICTOC), Tanrı,.İsa gibi yazılar 
mevcuttur23. Ephesos’da bronzdan yapılmış dikdörtgen 
formda mühürlerin üzerinde ise ΑГION ΘEON CФ-
PAГIZW “kutsal tanrı mührü”.ibaresi kazınmıştır24.

Myndos Tavşan/Asar Adası, Hacıların Uğrak Menziller-
den Biri miydi?

6. yüzyılda “Eulogia” kelime olarak kutsamak için her-
hangi bir objenin verilmesi anlamına gelmekteydi (Ga-
lavaris 1970:117). Araştırmacılar tarafından bu durum, 
doğrudan martyr mezarlarıyla ilişkili olarak değerlendi-
rilmektedir. Azizlerin şehid edildikleri veya onlarla ilgili 
kutsal rölikleri barındıran Kiliseler ve Martyriumlarda, 
üzerinde aziz/azizlerin tasvirleri bulunan mühürlerle 
damgalanmış kutsama (eulogia) ekmekleri sunulmak-
taydı. Azizlerin mührünü taşıyan bu ekmekler, genellikle 
martir azizlerin yortu günlerinde yapılan ayinlerde cema-
ate sunulurdu. Azizin damgası ile kutsal kişinin ruhani 
gücünün ekmeğe ve ekmeği yiyen kişiye geçeceğine ina-
nılıyordu (Köroğlu 2010:531). Bu açıdan değerlendiril-
diğinde, üzerinde haç, monogram, geometrik desenler ve 
İsa’nın tasvirleri işlenmiş Ökarist tören ekmekleri İsa ile 
bütünleşmeyi simgelerken, üzerinde aziz tasvirleri bulu-
nan Eulogia ekmekleri, ilgili azizlerle kutsanmayı sem-
bolize etmektedir.

Martyr ve Aziz kültünün yaygınlaşmasıyla birlikte hacı-
lar, yolculukları sırasında, çoğunlukla martyr olanların 
ya da azizlerin onuruna böylesi kutsal yerleri ziyaret etti-
ler. Uğradıkları her kült alanında.yağ, kutsal su, üzerinde 
azizlerin mührü olan kek ya da ekmek formunda yapıl-
mış öğünleri, ayinler sırasında yiyerek azizin bedeniyle 
bütünleştiklerine inanmışlardır (Galavaris 1970:151). Bu 
işlemle yenilen mühürlü besinlerin bir nevi muska gibi 
kendilerini kötülüklerden, hastalıklardan koruyacağı fik-
ri etkili olmalıdır. Hacılar yoculuklarına devam etmeden 
önce, ilgili azizler adına üretilmiş hacı pullarını da satın 
alarak yola çıkmışlardır.

Çalışmanın ana konusunu oluşturan Myndos ekmek mü-
hürü üzerindeki EULOGIA yazısı ve üç aziz figürü bu 
kapsamda ilişkilendirilmesi gereken bir örnektir. Aynı 

kodlanmıştır. Kolleksiyondaki yarım ay formundaki 78 numa-
ralı mühür üzerinde  sağlık ibaresi uzun süre hem pagan hem 
de Hristiyanlık sanatında sıkça kullanılan betimlerden olmuştur. 
Kolleksiyondaki eserler hakkında detaylı bilgi için bkz. Camp-
bell 1985: 65 vd Kat No: 75-79.

23 Mühürler üzerindeki yazıtlarla ilgili detaylı bilgi için bkz. Ga-
lavaris 1970: 31. Daha erken dönemlerde pagan inançlarda da 
ekmekler üzerinde çoğu zaman mühürler ile kullanılmıştır. Kul-
lanılan mühürler aynı zamanda onun amacını da gösterir nite-
liktedir. Pagan nitelikte olan ve üzerinde “Hygeiai” yazılı olan 
ekmekler ona sağlık için mistik bir özellik katmaktadır. 

24 Vienna Kunsthistorisches Museum, Kat No. VI, 3254; Galavaris 
1970: 39 res.20.

şekilde kutsal azizlerin resmedildiği hacı pullarının ve 
önceki kazı sezonlarında ele geçen ampullalarının bura-
da bulunması tesadüf olmasa gerektir. Dahası, mührün 
üzerindeki desenlerin pozitif işlenmesi, bu objenin doğ-
rudan ekmeğe basılmadığını, deseni çoğalmak için üre-
tim kalıbı olarak kullanıldığını işaret eder. Sadece ekmek 
mühürü değil, biri tam diğeri kırık halde ele geçmiş olan 
ve üzerinde aynı azizlerin tasvirleri bulunan 2 adet hacı 
pulu da, adanın önemini işaret etmektedir . 

Kazılarda ortaya çıkartılan kilisenin altındaki mezar için-
de bulunan vücudu olmayan kafatasları ve üzerine kafa-
tası kemiği yapışmış çiviler25 “Acaba burada martyr edil-
miş kutsal azizlere ait kalıntılar mıydı?” sorusunu akla 
getirmektedir. Her halükarda, anıtsal Bazilika’nın kripta-
sı içine önemli din büyüklerinin gömülmüş olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Mühür kalıbı üzerinde, ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩ, 
ΛΑΒΕΤΕ.”Azizlerin eulogiası [bir tip kutsanmış ek-
mek], ki o senin için veriliyor” yazılıdır. ΑΓΙΩΝ kelime-
si azizlerin kısaltılmış şeklidir, küçük dikey kullanılmış 
Ω ile gösterilir. Son kelime ΛΑΒΕΤΕ (bunu al senin için 
veriliyor) Hz. İsa tarafından gerçekleştirilen son akşam 
yemeğine göndermedir26. Buluntular üzerindeki betim-
lerde yer alan figürler halelidir. Baş kısımları arasında 
kalan boşluklardaki haç motifleri, figürlerin kıyafetleri, 
bu kişilerin birer asker aziz olduğunu göstermektedir. 
Peki bu Azizler kimdi?

Ne yazık ki, Myndos buluntularında Azizleri belirleye-
cek monogram ya da isim belirteci yoktur. Figürlerin yüz 
detaylarının epeyce aşınmış olması da stil kritiği yapıl-
masına olanak sağlamamaktadır. Ancak net olarak söy-
lenebilir ki, mühür kalıbı, buluntuların dışarıdan getiril-
mediğini, doğrudan adada, kutsal özel günlerde üretilen 
eulogia ekmekleri için kullanıldığını işaret etmektedir27. 
Yukarıda da ayrıntıyla belirtildiği gibi bu tür mühürler, 
yortu gününün anısına aziz ya da azizlerle ilişkili tören-
lerde kullanılan eulogia ekmekleri için yapılmışlardır.

Erken Hıristiyanlıktan Geç Bizans dönemine kadar görü-
len yazıtlı ve aziz tasvirli Eulogia mühürlerinin ve hacı 
pullarının geniş bir yayılım alanı vardır. Myndos bulun-
tularıyla birebir benzeşen bir örnek şimdilik tespit edi-
lememiştir. Ancak Louvre Müzesi kolleksiyonunda bu-
lunan bir ekmek mühürü üzerinde ΕΥΛΟΓΙΑ KYPIOY 
EФ HMAX AMHN Tanrı’nın kutsaması üzerine olsun, 
amen) yazmaktadır28. Atina’da Benaki Müzesindeki 

25 Şahin 2011: 342
26 [“Ve o ekmek alır, ve onu şükran için uzatır, ve onu parçalar, ve 

onlara verir ve şöyle der: “ Bu benim vücudum senin için veril-
di” (Luke 22:19)

27 Azizler için yapılan eulogia törenleri detaylı bilgi için bkz. Ga-
lavarias 1970: 109 vd.

28 Ancak örneklerin büyük bir kısmında AMHN olan son kelimeye 
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pişmiş topraktan yapılmış bir mühürde de ΕΥΛΟΓΙΑ 
ФEOY (Tanrı Kutsasın) ibaresi kazınmıştır (Galavaris 
1970: 117 res.63). Viyana Müzesinde bulunan bir pişmiş 
toprak ekmek mühürü üzerinde ise, bir haçın iki yanına 
aziz tasvirleri işlenmiştir. Mührün etrafında (ΕΥΛΟΓΙ)Α 
ΤOY Α(Γ)IOY KAI EN�(O) E (OYM)EГAΛ(YMAPT) 
Y (P)OC (ГEWPГIOC) “Azizler kutsasın, Büyük Martyr 
George’un (?) zaferi” yazılıdır. Burada yer alan iki aziz 
Petrus ve Paulos olarak tanımlanmıştır (Galavaris 1970: 
146 res. 79)29. Selanik Aziz Demerius Bazilikasının ka-
zısı sırasında ele geçen taş mühür üzerinde ise İsa ve iki 
yanında birer aziz tasviri bulunmaktadır. İsa sol elinde 
kutsal kitabı tutmaktadır (Galavaris 1970: 140-141). 
Azizlerden birinin yanında yer alan yazı, bu figürü Aziz 
Andreas olduğunu belgeler. Diğer azizin adı okunamasa 
da sol elinde kutsal kitabı taşıması ve bukleli saçları, aziz 
Petrus olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Büyük üne sa-
hip Aziz Menas kültü için yapılmış tasvirli ampullalar ve 
hacı pullarında da, Roma ordusunda askerlik yaptıktan 
sonra şehid edilen Menas’ın, gerek kıyafet gerekse du-
ruşlarıyla Myndos litürjik tasvirlere stil açısından ben-
zerlik gösterdiği dikkati çekmektedir. Araştırmalarda ör-
nekleri verilen tüm eserler, katologlarda 6 -7. yüzyıllara 
tarihlenmektedir30.

Makalemize konu olan litürjik eserler üzerindeki figür-
lerin kıyafetleri, kullandıkları ekipmanların biçimleri, 
orans pozisyonunda resmedilmeleri, mühür kalıbındaki 
yazıtın karakteri ve sunumu, mimari konsept içinde de-
ğerlendirildiğinde 6. yüzyılı işaret etmektedir. 

Gerek Batıdan gerekse imparatorluk mensubu hacıların 
Kudüs’e giderken çeşitli güzergahları kullandıkları bi-
linmektedir. Yolculuklarda iki ana güzergah, deniz yolu 
ve kara yolu olarak belirlenmiştir. Elbette kara yolu ile 
yapılan yolculuklarda Bizans Anadolusu topraklarında 
kadim ana durak merkezleri vardı: Pek çok kutsal röliğe 
ev sahipliği yapan Konstantinopolis, Yedi Uyurlar-İncil-
ci Yahya-Meryem Ana ve Galesionlu Aziz Simeon gibi 
en önemli kutsalları barındıran Ephesos, Hieropolis’te 
Havari Philippos, Baş Melek Mikhael Kültünü barındı-

yer verilmediği görülür (Galavaris 1970: 118).
29 Azizlerin ekmek mühürleri üzerindeki yazıtlarla ilgili kesin ör-

nekler için bkz. Galavaris 1970: 146 vd. Örneğin denizcileri ko-
ruyan Aziz Phocas veya Aziz Nikolaos gibi.

30 Bkz. Laurent 1952: nos. 643. Kimi zaman ekmek mühürleri 
ya da kalıpları üzerinde azizler yerine martyrileri de görmek 
mümkündür. Bu tür ekmek mühürleri üzerinde yer alan önem-
li tarihi yapılarla ilgili detaylı bilgi için bkz. Galavaris 1970: 
153 vd. Bazen de kilisede dağıtılan ekmekler tamamen farklı 
bir amacada hizmet etmiştir. Örneğin; merhum hıristiyanlar için 
hatıra ekmekleri liturjik ve dini amaçlı özel ekmekler arasında 
yer almaktadır. Somunlu ekmeklere bazen yiyecekler de eşlik 
etmekteydi. Bu özellikle cenaze törenleri sırasında yapılırdı. 
Bu durumu pagan gelenekteki cenazelerden sonra yapılan ce-
naze yemekleri ile bağdaştırmak olası görünmektedir (Galavaris 
1970: 162 vd.).

ran Khonai (Honaz), Aziz Basileos ile anılan Caesarea, 
Myra’da Aziz Nikolaos, ilk Ekümenik konsilin toplandı-
ğı Nikea’da Aziz Neophtos-Aziz Tryphon ve Diomedes 
en önemli ziyaretgahlar arasındaydı. Hacılar çoğunlukla, 
bu ana güzergah noktalarına yakın yerlerdeki    kült alan-
larını da gözardı etmemişti. Hacı kafilelerinin ücra olarak 
algılanabilecek.ama kolay ulaşacağı yerel kült merkezle-
rine de uğradıkları araştırmacılarca kabul edilmektedir31. 

Myndos Tavşan Adası lokasyonu, kara yolunu kullanan 
hacı kafileleri için oldukça sapa görünmektedir. Kafile-
ler daha ziyade Latmos Dağı ve çevresinde çok sayıda 
manastırın bulunduğu Aziz Paulus’un kült alanından 
nasipleniyor olmalıdırlar. Ancak deniz yolunu kullanan 
hacıların Pergamon-Ephesos-Miletos üzerinden güneye 
doğru ilerlerken, Myndos’a da uğramaları fikri çok da 
imkansız görünmemektedir. Kaldı ki, bu merkeze çok 
yakın mesafede yer alan ve uzun yıllar Nikomedialı Aziz 
Theophylactos’a 30 yıl ikametgah olan, Aziz Christodu-
los’un bir süre kaldığı Strobilos da yarımadaya uğramak 
için önemli bir neden olsa gerektir32.

Peki hangi olay Myndos’taki bu kutsal merkezin hac 
rotalarından çıkmasına ve zamanla unutulmasına (?) 
neden olmuş olabilir? Buna yanıt, tüm Anadolu’da ol-
duğu gibi 7-9 yüzyıllar arasında Arap Akınları ile böl-
gede yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık 
olabilir. Nitekim, Arap akınları ile birlikte kırsal alan-
ların boşaldığı, halkın kendini daha güvenli hissettiği 
dağlık alanlara kaydığı da zaten bilinen bir gerçektir33. 
Yaklaşık 200 yıl kadar süren Arap istilaları sadece ka-
radan değil deniz yolu üzerinden de sürdürülmüştür. 
Araştırmacılar, 7. yüzyılın başlarından sonra hac yol-
culuklarında ciddi bir düşüş olduğunu düşünmektedir-
ler (Foss 2002: 129). Can güvenliği ile ilgili endişeler 
göz önüne alınırsa, bu azalışın Arap akınlarının sonu-
na kadar sürdüğü kabul edilebilir. Bu dönemlerde doğ-
rudan Myndos ile ilgili bilgimiz olmasa da Konstantin 
Porphygennetos’un (913-959) Thema sistemi ile ilgili 
kayıtlarında, Kibyration Themasının şehirleri arasında 
Iasos, Bargylia, Myndos ile birlikte Strobilos ve Ha-
likarnasos da zikredilmektedir (Foss 1988: 149 vd.). 
914 yılında Myndos’un yanıbaşındaki Aspat/Strobi-
los’a yapılan saldırılardan da haberdarız. Kıbrıs fatihi 
Tarsus Emiri Damianus’un Girit’e fetih yapmak için 
donanmasını konuşlandıracağı bir üs olarak Strobi-

31 Hac merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Foss 2002: 129 
vd.

32 Kayıtlardan, daha sonraları Aziz olarak anılan Aziz Willibald’ın 
(721-727) hac güzergahı üzerinde Strobilos’a uğradığı bilin-
mektedir. Aziz Willibald ve Strobilos için bkz. Wright: 1848: 
13-14; Foss 1988: 147 vd.; Aziz Chrustodoulos için bkz. Kar-
lin-Hayter: 564 - 565, 581, 582.

33 Arap akınları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Foss 1975: 721 vd.; 
Foss 2003: 149 vd.
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los’u seçtiği ve buraya saldırdığı bilinmektedir34. Gü-
venlik zaafiyeti, Türkmenlerin bölgede büyük tehdit 
olduğunda da bulunmaktaydı. Patmos Manastırı ka-
yıtlarında artan Türkmen saldırıları nedeniyle, manas-
tırların güvenliği kalmayınca, Aziz Christodoulos’un 
birkaç rahiple birlikte Strobilos’a kaçtığı, burada, soy-
lu bir aileden gelen ve yerel bir rahip olan, Arsenios 
Skenourios tarafından bir süre misafir edildiği nakle-
dilir. Ancak tehditin büyümesi nedeniyle Skenourios, 
Aziz ve arkadaşlarını gizlice karşıdaki Kos Adası’na 
kaçırmıştır35. Bu bilgi bize, Myndos’un bu dönemde 
sığınmak için pek de korunaklı bir yer olmadığını dü-
şündürmektedir. 

1204 yılındaki IV. Haçlı seferinde başkent Konstanti-
nopolis Latinler tarafından işgal edildiğinde, bölgedeki 
kıyılar kısa süre için tamamen Latin hakimiyetine geç-
se de Laskarislerin bölgede kontrolü sağlaması ile son 
bulmuştur. Ioannes Dukas Vatatzes (1222-1254), gerek 
önemli vadiler üzerinde gerekse limanları korumak için 
kıyı kesimlerdeki eski kaleleri onarmış veya yeni kaleler 
ve savunma hatları inşa etmiştir36. Büyük olasılıkla Asar 
Adası’nın tepesindeki garnizon kalesi de uzun yıllar önce 
zaten tamamen yıkılmış, belki de varlığı bile unutulmuş 
kilisenin üstüne bu dönemde inşa edilmiş olmalıdır37. 
Tepedeki kalenin, Bazilikanın yıkık duvarlarını keserek 
molozu üzerine oturtulması bu düşüncemizi kuvvetlen-
diren arkeoljik kalıntılardır. 

Bölgenin, 1269’da Menteşe egemenliğine girdiği muhak-
kaktır38. Ancak bu tarihlerde Ege Denizi’nde Venedikliler, 
Cenevizliler, Rodos Şövalyeleri ve Türkmenler arasında 
yaşanan kargaşa nedeniyle yörenin güvenlikten uzak oldu-
ğu bilinmektedir. Dolayısıyla Menteşe Beylerinin yörede 
nasıl bir politika izlediklerine dair bilgilerimiz de yeterli 
değildir. 13.-15. yüzyıllar arasında bölgenin durumu hak-
kında bilgi veren kaynaklar da oldukça sınırlıdır39. Daha 
sonraları Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilerden, uzun süre 
daha kıyılarda korsanların kol gezdiği anlaşılmaktadır40. 
34 Setton 1954: 318.; Miles 1964: 8; Jenkins 1965: 95. Ayrıca bkz. 

Foss 1988: 149.
35 Aziz Chrustodoulos için bkz. Chrustodoulos: Rule, testament 

and Codicil of Christodoulos for the Karlin-Hayter:2000: 564 
- 565, 581,582.

36 Laskaris hanedanlığı’nın Türklere karşı savunma politikaları 
için bkz. Foss 1982: 145 vd.; Foss 1986: 150 vd.

37 Fakat bu durum, Başkentin Mikhael Palaiologos tarafından geri 
alınmasına dek sürebilmiştir. Batı Anadolu’daki merkez yeniden 
başkente taşınınca, Anadolu’daki güçler dengesi Türkmenlerin 
lehine dönmüş; bölge, Türk baskısına karşı daha fazla dayana-
mamış ve düşmüştür. 

38 Bilgi için bkz. Vryonis 1971: 132; İnalcık 2010: 12.
391472 yılında Kıbrıs kralı ve Rodos hakimi Türklere karşı birleş-

tiklerinde, Akdeniz’in en büyük limanlarından biri olan Antal-
ya’yı yağmaladıktan sonra Strobilos/Strovili’ye yönelmişler ve 
kenti bozguna uğratmışlardı bkz. Foss 1988: 150 vd. 

40 Çelebi’nin yarımada ile ilgili gözlemlerinde, hemen yakındaki 
Strobilos/Aspat’ı tanıttığı pasajda çevredeki Hıristiyan korsan 

Tüm bu tarihsel veriler bir araya getirildiğinde, Myndos 
Tavşan/Asar Adası üzerine 5. yüzyıl sonu - 6. yüzyıl baş-
larında inşa edilmiş anıtsal Bazilika ve kült alanının, 7. 
yüzyıl başlarındaki Arap akınlarına kadar bazı hacı kafi-
lelerinin uğradığı canlı bir merkez olarak varlığını sürdür-
düğünü kabul edebiliriz. Konstantinopolis’te yapılan 6. 
Ekümenik Konsil’de (680/81) Myndos’u, Ioannes adında 
bir piskoposun temsil ettiğine ilişkin kayıtlar, buradaki 
dini örgütlenmenin 7. yüzyılın sonlarında da hatırı sayılır 
önemde olduğunu belgelemektedir41. Arkeolojik verilerin 
yoğunluğunun da 6-7. yüzyıllara ait olması bu düşünce-
mizi kuvvetlendiren ipuçlarıdır. Büyük olasılıkla impara-
torluğun en güçlü olduğu 6. yüzyıldan Arap akınlarının 
başladığı 7. yüzyıla kadar, Tavşan/Asar Adası’ndaki kült 
merkezinde, hem yerel halka hem de hacı kafilelerine eu-
logia ekmekleriyle törenler düzenleniyor, martir olduğu 
düşünülen ve şimdilik kimlikleri belirlenemeyen Asker 
Azizlerin resmedildiği mühürlü ekmekler yediriliyordu. 
İnananlar bu azizlerin resmedildiği pulları, muska gibi 
üzerlerinde taşımak için satın alarak bir yandan da din tu-
rizmine katkıda bulunuyor olmalıydı. 

Araştırmacılar, Arap akınlarından sonra hangi kült alanla-
rının aktif olarak ziyaret edildiğini, hangilerinin terkedildi-
ğini tartışmaktadırlar (Foss 2002: 130). İstilalar nedeniy-
le güvenlik zaafiyeti olan güzergahlar, hele ki, daha ücra 
kabul edilebilecek tali yollar üzerinde ise elbette tercih 
edilmeyeceklerdi. Şunu da net olarak söyleyebiliriz ki, 13. 
yüzyıl başlarında kilise zaten moloz yığınlarının altında 
idi. Bazilikanın kriptasında42 tespit edilen düzensiz form-
da iskeletler ve mezar hediyeleri, kazılarda ele gecen am-
pullalar, Eologia mühür kalıbı ve hacı pulları da molozlar 
altındaydı. Yani 13. yüzyılda Ada, sadece küçük bir gar-
nizon kalesi ile limanın savunmasını sağlıyor olmalıydı.

Elbette, gelecek kazı sezonlarında ele geçecek yeni bulgu-
lar, Myndos Asar Adası’nın tarihsel geçmişini daha iyi an-
lamamızı sağlayacaktır. Şimdilik, söz konusu asker azizle-
rin kimlikleri ve anıtsal Bazilikanın kime adandığı cevap 
bekleyen sorular arasında olsa da Erken Bizans Dönemin-
de Ada’nın, hacıların uğradığı bir kült merkezi olduğu 
bilgimiz netleşmiştir. Kazılarda ele geçen litürjik eserler 
üzerindeki figürlerin kıyafetleri, kullandıkları ekipmanla-
rın biçimleri, orans pozisyonunda resmedilmeleri, mühür 
kalıbındaki yazıtın karakteri ve sunumu, mimari konsept 
ile birlikte değerlendirildiğinde, erken Bizans dönemini, 6. 
yüzyılı işaret etmektedir.

gemilerine karşı temkinli davrandıklarını söylemektedir. Bkz. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9: Anadolu, Suriye, Hicaz (İstan-
bul 1935), 214.

41 Bkz. “Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit”, http://
telota.bbaw.de/exist/servlet/db/pmbz/scripts/browse.xql?positi-
on=2764

42 Adada bulunan Bazilikanın Kriptasında yer alan mezar yapıları 
ve mezar buluntuları Mustafa Ufuk Gürdal tarafından Yüksek 
Lisans Tezi olarak çalışılmıştır. Bkz. Gürdal 2012.
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RHODIAPOLIS PİSKOPOSLUK KİLİSESİ’NDE İŞLEVİ 
TARTIŞMALI MİMARİ DÜZENLEMELER: 

YÜKSEK NEF AYRIMI VE OTURMA SEKİLERİ
PROBLEMATIC ARCHITECTURAL ARRANGEMENTS 

OF THE EPISCOPAL CHURCH OF RHODIAPOLIS: HIGH 
BARRIERS AND BENCHES 

Ayça TİRYAKİ*

Özet
Rhodiapolis antik kenti, Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Likya Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alır. Dokuzuncu 
yüzyıla kadar piskoposluk listelerinde ismi geçen kentin akropolisinde piskoposluk kilisesi bulunur. Üç nefli bazilika 
planlı kilise, mimari özellikleri ve mimari plastik eserleri gözönüne alındığında 5.-6.yüzyıllara tarihlenmektedir. Bu 
makalede kilisenin sonraki bir evresine ait orta nefte yapılan mimari düzenlemeler incelenmiş, Bizans dini mimari 
envanteri içinde nadir görülen bu mimari özelliklerin ne amaçla yapılmış olabileceği tartışılmıştır. Bunlardan ilki 
kilisenin nef ayrımında yüksek bariyerlerin kullanılmasıdır. Naosu üçe ayıran güney ve kuzey stylobatlar üzerinde, 
sütun kaideleri arasında moloz duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarların hemen önünde, yan nefler boyunca kaliteli 
işçilikle yapılmış iki yüzü bezekli çok sayıda levha parçaları, iki kenarı levha oluklu payeler ve levha üstü parçaları 
bulunmuştur. Özellikle güney nefte ortaya çıkarılan levhaların bulunuş şekli ve nef zeminine düşme pozisyonundan 
her biri farklı süslemelere sahip bu mimari plastik eserlerin orta nef boyunca bu moloz duvarların üzerinde, sütunların 
arasında kullanılmış oldukları tespit edilmiştir. Nef ayırımındaki bu yüksek bariyerin zeminden yüksekliğinin en az 
1.75 m olduğu tahmin edilmektedir.  Erken Bizans kiliselerinde pek görülmeyen bu tipte bir mimari düzenleme, yan 
neflerden orta nefe geçişi engellediği gibi orta nefin görülmesini de engellemektedir.  Yüksek bariyer kullanımı, nadir 
olmakla birlikte farklı coğrafyalarda (Anadolu, Makedonya, Kuzey Afrika) görülmektedir. Bu yapılar arasında ortak 
bir özellik bulunmamaktadır. Bu mimari düzenlemenin katekümenler icin yapılmış olabileceği düşünülse bile, neden 
bazı kiliselerde uygulanıp diğerlerinde uygulanmadığı cevaplanması gereken bir sorudur. 

Kilisenin alışılmamış özelliklerinden bir diğeri de, yapının orta nefinde oturma yerlerinin bulunmuş olmasıdır. Kuzey 
stylobatın batı kısmında duvara bitişik olarak inşa edilmiş 4.20 m uzunluğunda bir oturma sekisi ortaya çıkarılmıştır. 
Aynı şekilde güney stylobatın hemen önünde başka bir oturma sekisine ait in-situ halde dikine yerleştirilmiş kaplama 

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, e-posta: aycatir@istanbul.edu.tr
Bu araştırma Türk-Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından des-
teklenmiştir (Proje No: 14360).
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parçalarına ve mozaik üzerinde bıraktıkları izlere rastlanmıştır. Dolayısıyla kilisenin sonraki evresine ait 11 m. uzun-
lukta oldukları anlaşılan bu oturma sekilerinin, orta nefin hem kuzeyinde hem de güneyinde karşılıklı olarak yapılmış 
oldukları tespit edilmiştir. Ayinin yapıldığı orta nef içinde oturma yeri olarak yapılmış sıraların yer alması, Bizans 
mimari envanteri içinde nadir rastlanan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 40 kişilik bir kapasitesi 
olan bu oturma sıralarının cemaat içinde, ayinde ayakta durmakta zorlanan belirli bir kesim için yapılmış oldukları 
tahmin edilebilir. Bu uygulamanın da bazı kiliselerde olup da diğerlerinde olmaması cevaplanması gereken bir diğer 
sorudur. Oturma sıralarının korunduğu az sayıdaki örnek ve kilise envanterleri göz önünde bulundurulduğunda za-
man içerisinde kolaylıkla deforme olabilen ya da ortadan kalkabilen bir malzemeyle yapılmış olması akla gelebilir. 

Anahtar Sözcükler: Rhodiapolis, Likya, Kilise, Yüksek Bariyerler, Oturma sekileri.

Abstract
The ancient city of Rhodiapolis is located to the southeastern Lycia, at Kumluca, Antalya. The name of the city can 
be found on the episcopal lists until the 9th century. An early Byzantine episcopal church is situated in the acropolis of 
the city. The church was excavated and completely uncovered between 2007-2012, however the adjacent buildings to 
the north of the church have not been excavated yet.

Having basilica plan with two aisles and a nave, the episcopal church can be dated to 5th and  6th centuries based 
on its architectural features and decoration. The architectural arrangement of the nave made in the later phase of the 
building is analyzed and the purpose of these arrangements, which are rarely seen in the Byzantine ecclesiastical 
architecture inventory, are discussed in this article. 

The first of these unusual arrangements is the high barriers constructed at intercolumniations. On the south and north 
stylobates of the nave, the poorly constructed rubble walls were uncovered between the column bases. Large number 
of well decorated slabs, piers and upper elements of the slabs were found along the side walls. The location of the 
slabs unearthed in the south aisle indicates that these well decorated slabs were placed on the rubble walls between 
the columns facing the nave.  

The height of the intercolumnation is estimated to be at least 1.75 m. This type of architectural arrangement, which is 
unusual in other early Byzantine churches, prevents both accessing to and visibility of the nave. The use of high bar-
riers along the nave is rarely seen in other regions.(Anatolia, Macedonia, North Africa) There are no common features 
between these churches. The architectural arrangement with the use of high barriers is considered to be made for the 
catechumens. However, the question of why this arrangement was made in only some churches remains unknown. 

Another unusual feature of the Rhodiapolis church is the placement of benches along the  nave on both sides. A bench 
adjacent to the wall on the north stylobate was uncovered during the excavations. Also belonging to another bench, 
there are some in-situ revetments placed in upright position and some traces of the bench on the mosaic floor found 
in front of the south stylobate. Thereby it is understood that the benches of about 11 m. in length were constructed 
during the later phase of the building along the north and south sides of the nave.

The placement of benches in the nave in which the liturgical ceremony was performed, is not common in early By-
zantine architectural inventory. In some early examples the benches were constructed along the lateral walls of the 
churches, contrary to Rhodiapolis.

These benches having a capacity of approximately 40 people, are estimated to be designed for the elderly people who 
could barely stand during the liturgy. Limited number of the benches in other churches may imply that the benches 
were made of perishable material such as wood which is difficult to survive in most cases. 

Keywords: Rhodiapolis, Lycia, Church, High Barriers, Benches
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Rhodiapolis, Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Likya 
Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alır. Antik şehir, Kumlu-
ca’nın hemen kuzeyinde, Finike Körfezine bakan tepenin 
güney yamacına kurulmuştur.  

Orta ölçekli tipik bir Roma kenti görünümünde olan 
Rhodiapolis’in yerleşim tarihi – 2006 yılındaki kazı çalış-
malarında bulunan seramik buluntular sayesinde – M.Ö. 
8. yüzyıla kadar inmektedir (Çevik, Kızgut ve Bulut 2009: 
302-303; Çevik, Kızgut  ve Bulut 2010: 30). Kentin gü-
nümüze ulaşan mimari yapılarının çoğu Roma dönemine, 
özellikle kentin en parlak dönemi olan M.S. 2. yüzyıla 
aittir. Bu dönem öncesine ait – klasik çağa ait mezarlar 
dışında – mimari kalıntı tespit edilememiştir. Bir Roma 
kentinde bulunan tiyatro, hamam, stoa gibi yapıları içinde 
barındıran Rhodiapolis’in bir tepe şehri olmasının getir-
diği kısıtlı alan sorunu, teraslar inşa edilerek çözülmüş-
tür. Kent, yukarıdan aşağıya doğru bu kademeli teraslar 
üzerinde kurulmuştur (Çevik, Kızgut ve Bulut 2010: 31-
34). Terasların en üstünde, kentin akropolisinde, sunulan 
çalışmanın konusunu oluşturan erken Bizans dönemine 
ait bazilikal planlı kilise yer alır. Rhodiapolis’de yer alan 
diğer bir  Bizans kilisesi de, şehrin aşağı kesiminde, kent 
girişinin hemen güneyinde bulunmaktadır (Çevik, Kızgut  
ve Bulut 2010: 57, Fig.2, no.2 ve 27). Kentin Bizans dö-
nemi kalıntılarına ait kazı calışmaları, akropolisteki kili-
se ile sınırlı olduğundan şehrin aşağı kesiminde yer alan 
bu kilise hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Kazı 
çalışmalarında Roma yapılarının Bi-
zans döneminde de kullanıldıkları 
tespit edilmiştir. Opramoas mezar 
anıtı, stoa, hamam gibi yapıların için-
de Roma dönemi malzemesi kulla-
nılarak duvarlar inşa edilmiş, orjinal 
işlevinden uzak, yapıları – konut vb. 
– farklı işlevlere dönüştüren ikin-
cil düzenlemeler mevcuttur (Çevik, 
Bulut ve Kızgut 2008: 3, 6; Çevik, 
Kızgut ve Bulut 2009: 301-302; Çe-
vik vd. 2010: 214, 216). Bu düzen-
lemelerin hangi yüzyılda yapıldığını 
saptayabilmek mümkün olmamıştır.  

Rhodiapolis antik kentinde Hıristi-
yanlık sürecine ilişkin bilgiye, ne eski 
kaynaklarda ne de bölgede ele geçen 
yazıtlarda rastlanmamıştır. Nikola-
os’un 518 yılındaki Konstantinopolis 
synodunda Rhodiapolis’i temsil ettiği 
(Le Quin 1958: 991-992; Fedalto 1988: 236) ve en önem-
lisi 7. ve 9.yüzyıllarda kentin isminin piskoposluk liste-
lerinde yazılı oldugu öğrenilmektedir (Darrouzes 1981: 
1.271, 2.334, 3.384, 4.289). Bu da bu tarihe kadar kentte 
yerleşimin var olduğunu gösterir. Kazı çalışmalarının so-
nucu da bunu destekler niteliktedir. 

Diğer Likya kentlerinde olduğu gibi, Rhodiapolis’in de 
erken Bizans döneminde refah içerisinde olduğu, akro-
poliste kazısı yapılan kilisenin zengin dekorasyonundan 
anlaşılmaktadır. Yerleşimdeki sürekliliğin 9.yüzyıldan 
sonra da azalarak devam ettiği, hem kilise kazılarında 
hem de kentin başka yapılarında bulunan seramik par-
çalarından görülür. Orta Bizans dönemine tarihlenen 
seramik buluntular, Rhodiapolis’te iskanın, yerleşim kü-
çülmüş dahi olsa, 12.-13. yüzyıllara kadar devam ettiği-
ni göstermiştir (Çömezoğlu 2011: 31; Çömezoğlu 2014: 
668). 

Akropolisde yer alan bazilikal planlı kilisenin hem bu-
lunduğu konum hem de kentteki diğer kiliseden daha bü-
yük boyutlu olması sebebiyle, kentin piskoposluk kilisesi 
olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Zengin 
dekorasyonu ve buluntuları da bu görüşü desteklemek-
tedir. Kilisede, 2007 yılında Prof. Dr. Engin Akyürek 
başkanlığındaki İstanbul Üniversitesi ekibi tarafindan 
kazı çalışmalarına başlanmış, 2012 yılında kilise tümüy-
le ortaya çıkarılmış, (Çevik, Kızgut ve Bulut 2009: 305-
306; Çevik vd. 2010: 217-219; Kızgut 2012: 359-361) 
ancak kilisenin kuzeyindeki bitişik mekanlarda henüz 
kazı çalışması yapılmamıştır. 

Dıştan 28 m. uzunluğunda olan kilisede, doğuda 15 m. 
olan genişlik, batıya doğru genişleyerek yaklaşık 18.30 
m.’ye ulaşır (Foto.1). Altışar sütunla üç nefe ayrılan ki-

lisenin batısında narteks, doğusunda ise düz duvar içine 
alınmış yarım daire planlı apsis ve iki yanında pastop-
horion odaları yer alır1. Kilisenin kuzeydoğusuna bitişik, 

1 Doğu cephesinin düz bir duvarla sonlanması, Likya Bölgesi’n-
de çok rastlanılan bir özellik değildir. Aksine Kilikia ve Kuzey 
Suriye kiliseleri başta olmak üzere yakın çevrede daha çok Pam-

Fotoğraf  1 - Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi, hava fotoğrafı 2012 (Rhodiapolis kazı arşivi) / 
Arial Photograph of the Episcopal Church in Rhodiapolis in 2012.
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muhtemelen yapının sonraki bir evresinde eklenmiş, ze-
mini taş levhalar ile örtülü bir de şapel görülür (Şek.1). 

Kilisede galeri olduğunu gösteren herhangi bir mimari 
veri ve arkeolojik buluntu yer almamaktadır. Kazı ça-
lışmalarında apsis ve kilise duvarlarının fresko ile kaplı 
olduğu, kilisenin, diakonikon dışında, opus tesselatum 
tekniğinde mozaik ile döşendiği tespit edilmiştir. Kili-
senin gerek kuzey nefinden gerekse narteksinden geçi-
lebilen, kuzeyindeki henüz kazılmamış alanda yer alan 
duvar kalıntılarının piskoposluk konutu olabileceği dü-
şünülmektedir. Kilise, mimari özellikleri ve özellikle 
mimari plastik eserleri2 göz önüne alınarak 5.- 6.yüzyıl-
lara tarihlenmektedir (Akyürek ve Tiryaki 2010: 390). 
Kilisenin ne zamana kadar kullanıldığı bilinmemektedir. 
Yapıda en az iki mimari evre olduğu, her iki evrenin de 
erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edilmiştir (Tir-
yaki baskıda). Kilise kazılarında ele geçen sırsız seramik 
buluntular, çoğunlukla 4.-5.yüzyıl ile 9.yüzyıl arasına ta-
rihlenmektedir (Çömezoğlu 2011: 25; Çömezoğlu 2014: 
668). Piskoposluk listelerinde 9.yüzyıla kadar kentin 
ismi olsa da, kilisede erken Bizans dönemi sonrasına ait 
bir mimari kalıntı yoktur.  

Bu makalede kilisenin daha geç bir evresine ait orta nefte 
yapılan mimari düzenlemeler incelenmiştir. Bizans dini 

filya kiliselerinde sıkça görülen bir mimari özelliktir. Hansgerd 
Hellenkemper, Pamfilya’nın geçiş bölgesi olduğunu belirterek 
buradaki kiliselerin Kilikia kiliselerinden etkilendiğini belirtir 
(Hellenkemper 1994: 217). Likya Bolgesi’nde Limyra Pisko-
posluk Kilisesi, Kökburnu ve Yılanbaşı’ndaki kiliselerde doğu 
cephesi düz bir duvarla sonlanır (Peshlow 1984: 414, Fig. 2; 
Grossmann ve Severin 2003: Fig. 10 ve 17).

2 Çoğu yerel kireçtaşından olan zengin işlemeli mimari plastik 
eserler, Likya Bölgesi’ne özgü ortak bezeme, teknik ve üslup 
özellikleri gösterirler. Dolayısıyla bu taş eserler, bölgedeki ya-
kın yerleşimlerde görülen benzer örneklerden yola çıkılarak 
5.-6.yüzyıllara tarihlendirilmiştir (Tiryaki 2012: 507; Tiryaki 
baskıda). 

mimari envanteri içinde nadir görülen bu mimari özellik-
lerin ne amaçla yapılmış olabileceği, neden bu tip deği-
şikliklere ihtiyaç duyuldugu tartışılmaktadır.

Yüksek Nef Ayrımı
Naosu üçe ayıran güney ve kuzey stylobatlar üzerinde, 
sütun kaideleri arasında moloz duvarlar ortaya çıkarıl-
mıştır (Foto.2 ve 3). Yaklaşık 0.60 m. kalınlığında olan 
bu duvarların yükseklikleri 0.50 m. ile 0.75 m. arasın-

da değişmektedir, bazı yerlerde ise duvarlar tamamen 
yıkılmıştır. Yapının doğu ve batı duvarına bitişik du-
var payelerinin önünde, yan neflerden orta nefe geçişi 
sağlayan açıklıklar bırakılmıştır. Üzerindeki izlerden 
sıvayla kaplı oldukları anlaşılan bu duvarların hemen 
önünde, yan nefler boyunca kaliteli işçilikle yapılmış 
iki yüzü bezekli çok sayıda levha parçaları, iki kenarı 
levha oluklu payeler ve levha üstü3 parçaları bulun-
muştur (Foto.4). Özellikle güney nefin batısında orta-
ya çıkarılan iki levhanın4 bulunuş şekli ve nef zemini-
ne düşme pozisyonundan, her biri farklı süslemelere 

3 Levha üstü, levhayı sağlamlaştırmak ve kullanıldığı yere sıkı 
oturtmak için levhanın üzerinde kullanılan trapez kesitli mimari 
ögedir (Alpaslan 1998: 235-247).

4 Bu iki levhanın süsleme özellikleri hakkında detaylı bilgi  için 
bkz. Tiryaki 2012: 497-501, Fig.3-10.

Fotoğraf 2 -Kuzey nef stylobatı üzerindeki duvarlar / Arial     
Photograph of the Episcopal Church in Rhodiapolis.

Fotoğraf 3 - Güney nef stylobatı üzerindeki duvarlar / The walls 
over the south barrier stylobate.

Şekil 1 - Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi, plan / Plan of the 
Episcopal Church in Rhodiapolis.
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sahip bu mimari plastik eserlerin, orta nefin kuzey ve 
güneyindeki bu moloz duvarların üzerinde kullanıl-
mış oldukları tespit edilmiştir (Foto.5-6). Yine güney 

nefte üzerinde levha oluğu ve dübel delikleri bulunan 
bir de sütun gövdesi bulunmuştur (Tiryaki 2012: 506, 
Fig.18).

Nef ayırımındaki bu yüksek bariyerin zeminden yük-
sekliğinin – duvar, levhalar ve levha üstü mimari ögeleri 
ile birlikte – en az 1.75 m. olduğu tahmin edilmektedir 
(Foto.7). 

Erken Bizans kiliselerinde pek görülmeyen bu tipte bir 

mimari düzenleme, yan neflerden orta nefe geçişi en-
gellediği gibi orta nefin görülmesini de engellemektedir. 
Ayinin yapıldığı orta nefin yan neflerden görülmemesi 

neden tercih edilmiştir?  İlk akla gelen bu yükseltilmiş 
nef ayrımının, katekümenler için yapılmış olabileceği-
dir. Katekümenler, üç yıllık bir din eğitiminden sonra 
vaftiz olup Hıristiyan olmayı bekleyen dönmelerdir. Bu 
eğitimleri süresince ayininin sadece ilk kısmına katılabi-
lirler, şarap-ekmek ayininin olduğu komünyon kısmına 
Hıristiyan olmadıklari için katılamazlardı (Taft 1991: 
390-391). Ayinin birinci kısmı bittikten sonra orta nefi 
yan neflerden terkederek kilisenin içinde ayrı bir meka-
na (narteks, yan nefler veya galeriler vs.) çekilirlerdi. Bu 
ayrı mekandan ayini dinleyebilirler, ancak ayini izleme-
leri yasaktı (Krautheimer  1986: 24 ve 26; Mathews 1971: 
127). Dolayısıyla Rhodiapolis Kilisesi’ndeki nefleri ayı-
ran bu yüksek bariyerlerin katekümenler için uygun bir 

Fotoğraf 4 - Güney nefte bulunan bazı levha ve levha üstü parçaları 
/ Some pieces of slabs and upper elements of the slabs found at 
the south nave.

Fotoğraf 5 - Güney nefin batısında devrilmiş iki levha, batıdan 
görünüm / Two fallen slabs at the south nave, view from the west.

Fotoğraf 6 - Güney nefin batısında devrilmiş iki levha, önden 
görünüm / Two fallen slabs at the south nave, front view.

Fotoğraf 7 - Güney nef arkadı, restitüsyon (Serap Kuşu) / The 
arcade of the south nave, restitution.



26

Ayça TİRYAKİ

düzenleme olduğu düşünülebilir. Ancak bu da iki soruyu 
daha akla getirmektedir. Birincisi Rhodiapolis gibi küçük 
bir yerleşimde katekümen nüfusu ne kadardı?5 Diğeri ise, 
az sayıdaki katekümen için böylesine zengin ve dolayı-
sıyla pahalı bir mimari düzenleme yapılır mıydı? 

Erken Bizans kiliselerindeki nef ayırımı üzerine detay-
lı bir çalışması bulunan U. Peschlow, özellikle nefleri 
yüksek bariyerler ile ayrılmış kiliseler üzerinde de dur-
muştur (Peschlow 2006: 61-65). Bu tipte bir mimari 
uygulamanın farklı coğrafyalarda bulunduğuna dikkat 
çekerek, tek bir bölgeye mahsus olmadığını belirtir. Ana-
dolu’da yüksek bariyer kullanımı, erken Bizans dönemi-
ne ait Aphrodisias Tapınak Kilisesi ve Priene Piskoposluk 
Kilisesi’nde karşımıza çıkar. Aphrodisias’da tapınaktan 
kiliseye çevrilen erken Bizans yapısında, 0.50 m. yük-
sekliği aşan stylobat üzerine korkuluk levhasının yerleş-
tirilmesiyle nef ayrımındaki bariyer 1.80 m. yüksekliği 
bulmaktadır (Hebert 2000: 167, Pl. 41-42). Priene Pis-
koposluk Kilisesi’nde ise, Rhodiapolis örneğinde olduğu 
gibi, nef ayrımında duvar kullanılmıştır. Nef ayrımına ait 
levhalardan hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Ancak sütun 
gövdeleri üzerinde levhalar için yapılmış dikey oluklar-
dan levhaların ve dolayısıyla nef ayırımındaki yüksek 
bariyerin yüksekliği saptanabilmiştir. Levhalar yerden 
yaklaşık 0.60 m. yükseklikte, büyük olasılıkla tuğla ve 
taştan bir duvarın üzerine yerleştirilmişler-
dir.  Levhaların yüksekliği de 0.90-1.00 m. 
arasında olup üzerlerinde de levha üstü kul-
lanılmıştır. Böylelikle nef ayrımındaki yük-
seklik, 1.60-1.80 m’yi bulmaktadır (Westp-
halen 2000: 279, Fig.5a; Westphalen 1998: 
311, Abb.19). Diğer bir örnek, daha uzak bir 
coğrafyada, Kuzey Afrika’da karşımıza çı-
kar. Latrun (Sireneyka, Libya) antik kentin-
de iki Bizans kilisesinden biri olan Bazilika 
B’de nefleri, Aphrodisias örneğinde olduğu 
gibi, yüksek stylobatlar ayırmaktadır (Widrig 
1978: 112, 115, 131, Pl. 11; Attanasio, Bril-
li ve Rocchi 2008: Fig.2). 0.63 m. yüksek-
liğindeki stylobatlardan güneydeki üzerinde 
in-situ halde bulunan 1.04 yüksekliğinde lev-
ha ile birlikte nef ayrımının yüksekliği 1.67 
m.’yi bulmaktadır. Makedonya’da ise erken Bizans dö-
nemine ait iki kilisede farklı tipte yüksek nef ayrımına 

5 Thomas F. Mathews, Konstantinopolis’de en azından 7.yüzyıla 
kadar azalmış olsalar da katekümenlerin halen var olduklarını 
(Mathews 1971: 128), ayrıca 3. ve 4.yüzyıl kaynaklarında kate-
kümenlik ile ilgili birçok bilgi bulunduğunu, ancak 5.yüzyıldan 
itibaren bu bilgilerin azaldığını belirtir (Mathews 1971: 125). 
Robert F. Taft da, katekümenler ile ilgili son synod kararlarının 
Trullo Konsili’nde (691-692) alındığını belirtir, bir yandan da 
daha erken döneme ait değerini kaybetmiş bazı kararların tek-
rarlanabileceğini vurgular. Dolayısıyla 7.yüzyıl sonunda katekü-
menliğin ne kadar etkili bir kurum olduğu bilinmemektedir (Taft 
2009: 288).  

rastlanır. Bunlardan ilki olan Philippi A Bazilikası’nda 
çifte stylobat kullanılmıştır6. (Lemerle 1945: 348-350, 
Fig.11). 0.50 m. yüksekliğindeki stylobat, yanyana bir 
sütun dizisi ile hemen arkasına yerleştirilen bir sıra paye 
ve korkuluk levhası taşıdığından iki stylobat kalınlığında 
yapılmıştır. Burada nef ayrımının yüksekliği 1.50 m’dir. 
Diğer bir örnek olan Stobi Piskoposluk Kilisesi’nde de 
yan yana iki stylobat kullanılmıştır (Peschlow 2006: 65, 
Fig.24; Hoddinot 1963: 162, Fig.73). Orta nefin sütun di-
zisini taşıyan stylobatın yüksekliği 0.77 m’dir. Kilisenin 
sonraki bir evresinde bu stylobatın arkasına daha yük-
sek, üzerinde korkuluk levhalarının yerleştirildiği ikinci 
bir stylobat eklenmiş, böylece nef ayrımının yüksekliği 
Philippi’deki örnek ile hemen hemen aynı olmuştur. Bu 
kilise örneklerinin çoğunda nef ayrımı yüksek stylobat 
ile sağlanmıştır7. Sadece Priene Piskoposluk Kilisesi ve 
Rhodiapolis Kilisesi’nde nef ayrımında duvarlar kulla-
nılmıştır. 

Oturma Sekileri
Rhodiapolis Kilisesi’nde alışılmamış özelliklerden bir 
diğeri, yapının orta nefinde oturma yerlerinin bulun-
muş olmasıdır. Kuzey stylobatın batı kısmında duva-
ra bitişik olarak inşa edilmiş 4.20 m. uzunluğunda bir 

oturma sekisi ortaya çıkarılmıştır (Foto. 8). İç kısmı 
moloz ve toprak dolgu olan seki, yatay ve dikey yer-
leştirilen kireç taşı kaplamalardan oluşturulmuştur. 

6 Orta nef boyunca çifte stylobat veya iki stylobat kullanımı ge-
nelde, Stobi ve Phillippi’de görüldüğü gibi, Makedonya Böl-
gesi’nde karşımıza çıkan bir mimari uygulamadır. Ne amaçla 
kullanıldığı bilinmemektedir (Peschlow 2006: 65).

7 Özelllikle Yunanistan ve Ege Adaları’nda, 5. ve 6.yüzyıl kilise-
lerinde nefler birbirinden yüksek  stylobatlar ile ayrılır. Sütun 
dizisinin üzerine oturduğu bu stylobatların zeminden yükseklik-
leri 0.50 m. veya daha fazladır. Yüksek stylobatlı kiliseler için 
bkz. Mathews 1971: 118-119, dn.13; Lemerle 1945: 350; Orlan-
dos 1936: 73.  

Fotoğraf 8 - Orta nefin kuzeybatısında oturma sırası / The sitting bench at the 
northwest of the middle nave.
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Duvardan 0.50 m. dışarı çıkıntı yapan sekinin zeminden 
yüksekliği ise 0.50 m’dir. Ayrıca orta nefin mozaik ze-
mini üzerinde, stylobata 0.30 m. mesafede, oturma se-
kisinin izlerini doğuya doğru takip etmek mümkündür 
(Foto.9). Aynı şekilde güney stylobatın batısında,  sty-

lobata bitişik, 2 cm. kalınlığındaki taş kaplamalar ile 
sınırlı, oturma sekisine ait 0.30 m. kalınlığında bir sıra 
taş dizisi ortaya çıkarılmış ve kuzeydeki gibi sekiye 
ait mozaik üzerindeki izlerin de doğuya doğru devam 
ettiği tespit edilmiştir (Foto.10). Dolayı-
sıyla kilisenin sonraki evresine ait 11 m. 
uzunlukta oldukları anlaşılan bu oturma 
sekilerinin, orta nefin hem kuzeyinde hem 
de güneyinde karşılıklı olarak yapılmış 
oldukları tespit edilmistir (Foto.7).  

Ayinin yapıldığı orta nef içinde oturma yeri 
olarak yapılmış sıraların yer alması, Bi-
zans mimari envanteri içinde nadir rastla-
nan bir özellik olarak karşımıza çıkar. Bu 
nadir özelliğe ilişkin az sayıda arkeolojik 
kanıt bulunmaktadır (Caseau 2007: 560). 
Bu oturma yerleri ne amaçla ve kimler 
için yapılmış olabilir?  Erken dönemlerde 
kilise içersinde cemaatin oturduğuna dair 
bazı kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklardan 
en erkeni, 3.yüzyıla ait Didascalia Apostolorum’dur8. 
Bu liturjik kaynakta, kilise içersinde cemaatin oturma 
düzeni anlatılırken, ruhban sınıfının kilisenin doğu ucun-
da oturduğu, naosta önce erkeklerin sonra da kadınların 
oturması gerektiğinden bahsedilmekte (Gibson 1903: 65; 
Vööbus 1979: 131) ve metnin devamında, “Gençler, eğer 
yer varsa otursunlar, yoksa ayakta dursunlar. Yaşlılar da 

8 Havariler Tüzüğü, kilise yasaları ve liturjik konular ile ilgili se-
kiz kitaplık bir koleksiyondur. Üçüncü yüzyılda Suriye’de ya-
zılan Didascalia Apostolorum da Havariler Tüzüğü’nün ilk altı 
kitabını oluşturur (Schminck 1991: 141). 

ayrı bir yerde otursunlar ve eğer çocukları varsa, onla-
rı da yanlarında ayakta tutsunlar. Genç kızlar yer varsa 
otursunlar, eğer yoksa diğer kadınların arkasında ayakta 
dursunlar. Evli ve çocuğu olan kadınlar ayrı olarak ayak-
ta dursunlar. Ama yaşlı kadınlar ve dullar ayrı bir yerde 

otursunlar” şeklinde ifadeler yer almaktadır 
(Gibson 1903: 65; Vööbus 1979: 131; Hor-
ner 1904: 195). Ayrıca  kilisede oturma dü-
zeninden sorumlu bir diyakozun da kiliseye 
girenleri gözlemek ve yönlendirmekle yü-
kümlü olduğu yazmaktadır (Gibson 1903: 66; 
Vööbus 1979: 131). Didascalia’ya göre kilise 
içersinde kişiler statü ve yaşlarına göre ayrı 
yerlerde, ya oturuyorlar ya da ayakta duru-
yorlardı. Yaşlılar ve dullar  mutlaka oturtulur, 
cemaatin geri kalanı ise eğer yer varsa otu-
rurlardı. Daha geç döneme ait bir kaynakta, 
yedinci yüzyıl yazarı, John Moschos, kili-
se içinde oturmaktan bahsetmektedir. Abba 
Theodoros’un İskenderiye’de ne zaman bir 
kiliseye girse, bir oturma sekisinde uyuyakal-

dığı yazılıdır (Wortley 1992: 140). Aynı kay-
nağın başka bir bölümünde ise genç bir ada-

mın kilisede otururken başka bir adamla ruhun kurtuluşu 
üzerine konuşmaya başladıklarından bahseder (Wortley 
1992: 179). Bir diğer eski kaynakta da Abba Silvanus, 
keşiş kardeşine “Dua etmek için ayağa kalktığında, ilahi 

söylemeyi bir yana bırak ve söylediğin şeyin anlamını 
kavramaya çalış” diye öğütler (Wortley 2006: 325). Dör-
düncü yüzyılda Hıristiyan manastırcılığının kurucusu 
olarak kabul edilen Pachomius’un manastırlarında ak-
şam ayinlerinde, ayinin başında ve sonunda oturuluyor, 
dua başlayınca da ayağa kalkılıyordu  (Taft 1993: 60). Bu 
eski kaynaklardan, hem manastır hem de cemaat kilise-
lerinde geçen metinlere bakıldığında, ayine katılanlardan 
oturmaya muhtaç olanların oturduğunu ve diğerlerinin de 
eğer yer varsa oturabilecekleri öğrenilmektedir. Bazı bel-
geler de dua esnasında ayağa kalkıldığını aktarmaktadır. 

Fotoğraf  9 - Oturma sekisinin kuzey stylobata paralel mozaik üzerindeki izleri / 
The traces of the sitting bench over the mosaics parallel to the northern stylobate

Fotoğraf 10 - Güney stylobata bitişik oturma sekisine ait kalıntılar / The remains 
of the sitting bench adjacent to the southern stylobate
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Kapadokya Bölgesi’nde erken döneme ait, bazilikal 
planlı iki kilisede kayaya oyulmuş uzunlamasına otur-
ma sıraları yer almaktadır9. En erken örneklerden biri, 
5.-6.yüzyıllara ait bazilika planlı Çavuşin’deki, Aziz 
Ioannes Kilisesi’dir (Thierry 1983: 59-64, Fig.23; Te-
teriatnikov 1996: 109-110, ill.48). Rhodiapolis örne-
ğinde olduğu gibi kilisenin orta nefinde oturma sıraları 
görülür. Sadece bu örnekte, orta nefi üç yandan saran 
kayaya oyma oturma sıraları yer alır. Yedinci yüzyıl 
başlarına ait Durmuş Kadir Bazilikası’nda ise oturma 
sıraları, kilisenin batı ve güney duvarları boyunca yer-
leştirilmiş, kuzey duvarı tahrip olduğundan, bu kısımda 
oturma sırası olup olmadığı bilinmemektedir (Teteriat-
nikov 1996: 110, ill.49). Kapadokya’nın erken ve orta 
Bizans dönemine ait, farklı plan tipindeki bazı kilisele-
rinde ise uzunlamasına oturma sıraları korunmuş hal-
de günümüze gelebilmiştir (Teteriatnikov 1996: 108-
113). Bazı bölgelerde ise erken dönem kiliselerin yan 
duvarlarında tuğladan veya taş örgüden yapılmış örnek-
lerle karşılaşılır. Örneğin, Filistin Bölgesi’nde 6.yüzyı-
la ait Khirbet el-Beiyudat Kilisesi’nde kilisenin kuzey 
ve güney duvarlarında taştan oturma sıraları yer alır 
(Hizmi 1993: 158, 160, Fig.12). Makedonya’da Caričin 
Grad’ın 6.yüzyıl güney kilisesinde tuğladan oturma sı-
raları kullanılmıştır (Hoddinott 1963: Fig.145). Thas-
sos’daki çifte bazilikanın güneydeki kilisesinin batı ve 
kuzey duvarlarında da taştan örme oturma sıraları bu-
lunmaktadır (Sodini ve Kolokotsas 1980: 129, Pl.42a). 
Bu erken örneklerin çoğunda, Rhodiapolis’te görülen 
düzenlemenin aksine, genellikle kiliselerin yan duvar-
larına bitişik uzunlamasına oturma sıraları kullanıl-
mıştır. Bu tipteki oturma sıraları, liturjik performansın 
uygulanması için orta nefin boş kalmasını ve doğuda-
ki apsise kolay erişilmesini sağlayan bir düzenlemedir 
(Teteriatnikov 1996: 109; Caseau 2007: 562).  

Bazı erken dönem kiliselerinde oturma sıraları bulunur-
ken, pek çoğunda bulunamamış olmasının sebebi, otur-
ma sıralarının ahşaptan yapılmış olmasından kaynakla-
nıyor olabilir. Kapadokya Bölgesi’nde örneklerin daha 
fazla korunmuş olması, burada oturma sıralarının kaya-
dan oyularak yapılmış olmalarıdır (Teteriatnikov 1996: 
118). Geç Antik döneme ait kiliselerin envanterleri üze-
rine araştırma yapmış olan B. Caseau, Mısır’daki bir 
köy kilisesi’nde bile ahşap oturma sıralarının olduğuna 
işaret ederek diğerlerinde de ahşap oturma yerlerinin 
olabileceğini belirtmektedir10 (Caseau 2007: 560).

9 Kapadokya’daki kiliselerde oturma yerleri üzerine ayrıntılı ça-
lışması için bkz. Teteriatnikov 1996: 108-124.

10 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Ibion Kilisesi’nin envanter liste-
sinde üç adet koltuk ile birlikte iki adet oturma sırasının ahşap 
olduğu yazılıdır (Caseau 2007: 560).

Değerlendirme
Rhodiapolis Kilisesi’nin orta nefinde, yapının sonra-
ki bir evresine ait bu tartışmalı mimari düzenlemeler, 
diğer Bizans kiliselerinde az rastlanılan uygulamalar-
dır. Kilisenin nef ayırımındaki yüksek bariyer kullanı-
mı, nadir olmakla birlikte farklı coğrafyalarda birkaç 
kilisede görülmektedir. Bu yapılar arasında ortak bir 
özellik olmadığı da dikkati çekmektedir. Bu yüksek 
bariyerler, bazı kiliselerde liturjinin yapıldığı orta 
nefi görmeyi zorlaştırmakta, bazılarında da, Rhodia-
polis’de olduğu gibi, orta nefteki ayinin görülmesini 
tamamen engellemektedir. Bu zorunlu bir liturjik uy-
gulama mıdır? Cemaatin dışında vaftiz olmamış ka-
tekümenler için düşünülmüş bir mimari düzenleme 
midir? Bu uygulamanın katekümenler için yapılmış 
olabileceği düşünülse bile, neden bazı kiliselerde uy-
gulanıp diğerlerinde uygulanmadığı, mevcut kanıtlarla 
açıklığa kavuşamamıştır.

Kilisenin iç düzenlemesiyle ilgili çözülmesi gereken 
başka bir husus ise, orta nef boyunca karşılıklı yer-
leştirilmiş oturma sıralarının gerçek işlevidir. Her biri 
11 m. uzunluğunda olan oturma sıralarının yaklaşık 40 
kişilik bir kapasitesi olabilir. Dolayısıyla görece nadir 
sayıdaki bu oturma sıralarının cemaat içersinde, ayin-
de ayakta durmakta zorlanacak belirli bir kesim için 
yapılmış oldukları düşünülebilir. Diğer kiliselerde az 
görülen bu uygulamanın da neden bazı kiliselerde olup 
da diğerlerinde olmaması cevaplanması gereken bir 
diğer sorudur. Oturma sıralarının korunduğu örnekler 
ve kilise envanterleri göz önünde bulundurulduğunda 
zaman içerisinde kolaylıkla deforme olabilen ya da or-
tadan kalkabilen bir malzemeyle yapılmış olması akla 
gelebilir. 
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OSMANİYE ARKEOLOJİK VARLIKLAR ENVANTERİ 
2010 - 2013 YILLARI ÇALIŞMALARI

AN INVENTORY OF THE ARCHAEOLOGICAL 
PROPERTIES IN OSMANIYE 2010 - 2013

Füsun TÜLEK*

Özet
2010 ve 2013 yılları arasında ağırlıklı olarak Toprakkale ve Sumbas ilçelerinde arkeolojik varlık araştırması yapıl-
mıştır. Osmaniye İlinin güney ve batı kesiminde yer alan Toprakkale ilçesinde daha çok antik çiftlik ve nekropoller 
tespit edilmiştir. Kuzeyde büyük kısmı Toros Dağları üstünde yer alan Sumbas ilçesi arkeolojik varlıklar açısından 
son derece zengin olduğu tespitler ile belgelenmektedir. Çoğunluğu Roma İmparatorluk ve Geç Antik dönemlere ait 
antik yerleşimlerin yanı sıra nekropol, anıt mezar, Roma su havuzu ve çeşmeleri buluntular arasındadır.

Anahtar Sözcükler: Höyük, Antik Yerleşim, Nekropol, Su Kemeri, Sarnıç, Roma Havuzu, Roma Çeşmesi, Basamaklı 
Kaya Anıtı

Abstract
Survey of the archaeological properties in Osmaniye Province, especially in the towns of Toprakkale and Sumbas, 
was conducted from 2010 to 2013. During this survey, mainly villa rusticae and necropoleis were discovered in Top-
rakkale, which is located at the South and West of Osmaniye Province. While, the survey in Sumbas at the North, the 
lands of which mostly covers rough terrain of  the Taurus Mountains, documented the area’s richness concerning the 
archaeological properties. The archaeological sites as well as the necropoleis, monumental tomb, Roman pools and 
fountains, which mostly belong to Roman Imperial and Late Antique Periods, are among the findings of the survey.

Keywords: Mound, ancient settlement, necropolis, aqueduct, cistern, pool, fountain, stepped rock-cut monument
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Füsun TÜLEK

Giriş
Osmaniye Arkeolojik Varlıkları Envanter Çalışması Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün “Osmaniye İli ve İlçelerinde Ta-
şınmaz Kültür Varlıkları Tespiti Çalışması” başlıklı ruh-
sat ve izinleri, Kocaeli Üniversitesi Bilimsel araştırma 
izin ve görevlendirmeleri ve TÜBA- KED A9 numaralı 
arkeoloji projesi olarak 2005 yılından beri yürütülmek-
tedir. 

Çalışma, Osmaniye il sınırlarının kapsadığı alanda yü-
zeyde görülebilen ve tanımlanabilen arkeolojik varlıkla-
rın görsel kayıtlarının ve konum bilgilerinin güncellen-

mesi, bilimsel inceleme ile tanımlanarak bir kültür varlığı 
olarak tescil edilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Osmaniye Arkeolojik Varlıklar Tespit Çalışması, 2010 
ve 2013 yılları arası ağırlıklı olarak Toprakkale ve Sum-
bas ilçeleri ile beraber Kadirli ve Merkez ilçelerde de ar-
keolojik varlık taramasını sürdürmüştür. 

İlin tüm ilçelerini ve köylerini kapsayan alan taraması 
yaygın araştırma yöntemi ile sürdürülmekle birlikte Top-
rakkale ilçesinde tespit edilen iki alanda (Deli Halil antik 
yerleşimi ve Toprakkale) ve Sumbas ilçesinde tespit edi-
len bir alanda (Kızlaroturağı) arkeolojinin yoğun tarama 
yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Arkeolojik 
varlıkların yaygın tarama yöntemi ile tespiti Toprakka-
le ilçesinde büyük ölçüde tamamlanmıştır ve Sumbas 
ilçesinde başlanan arkeolojik varlıkların yaygın taran-

ması halen sürmektedir. (Şekil 1). Tüysüz Beldesi Deli 
Halil Volkanı’nın güney yamacında 2008 yılında tespit 
edilen Deli Halil Antik Yerleşimi, 2009- 2011 yılların-

Şekil 1 - Osmaniye İli Sumbas ve Toprakkale ilçesi tespitlerini gösterir harita. / Osmaniye Province, identified archaeological sites in 
Sumbas and Toprakkale towns.
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da 109K025 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında          
arkeoloji uygulamaları ile incelenmiştir. Bir diğer yoğun 
alan çalışması Toprak mevkide konik bir yükselti üstün-
de konumlu Toprakkale’nin mimari, arkeolojik ve jeolo-
jik incelemeleri ise KOÜ- BAP 2012- 73 numaralı proje 
kapsamında 2011 yılından bu yana sürdürülmektedir.

Yöntem
Çalışma, bölgede daha önce yapılmış kazı ve yüzey araş-
tırması gibi arkeolojik çalışmalardan yararlanmıştır ve 
ilin ilçelerini ayrı ayrı araştırma alanları olarak belirle-
yip arkeolojinin yaygın ve yoğun tarama yöntemlerini 
uygulamıştır. Yaygın tarama esnasında mimari kalıntıları 
ölçülebilir ve yerleşim dokusu çıkarılabilir antik köyler-
de arkeolojik çalışma yoğunlaştırılmış, tanımlanabilir 
yapı özelliği olan kalıntılar ölçülmüş ve belgelenmiştir. 
Yoğun tarama yöntemininin uygulandığı 2013 yılı ön-
cesi alan çalışmalarında seramik kırıkları toplanmış ve 
listelenmiştir. Çalışmanın seramik buluntuları, alanda ve 
laboratuvarda çizimleri yapılmakta olup bilimsel incele-
meleri sürmektedir. 

Araştırmada, 1/25000 ölçekli haritalar ve GPS (Küresel 
Konumlandırma Sistemi) kullanılmıştır. Yoğun tarama 
çalışmalarının başlangıcında ‘Total Station’ aleti ile elde 
edilen yerleşim ölçümleri haritalandırmada kullanıl-
mıştır. Son iki yılda İl Özel İdare’den sağlanan teknik 
destek ile sıfır sapmalı GPS ölçümleri gerçekleştirilmiş-
tir. Veriler ‘Global Mapper’ yazılımı ve ‘Google Earth’ 
üzerine ayrı ayrı aktarılmış ve çeşitli bilgi sunum ve ye-
deklemelerinde bu yazılımlardan yararlanılmıştır. Yapı 
çizimleri ‘AutoCAD’ programında seramik çizimleri 
ise ‘Free Hand’, ‘Corel Draw’ yazılımlarında ve en son            
‘Photoshop’ ile ‘Adobe Illustrator’ yazılımında işlenmiş-
lerdir. ‘Filemaker’ yazılımı ile oluşturulan veri tabanına 
tespit edilen kültür varlıkları bilgileri girilmiştir. Seramik 
buluntular için ayrıca veri tabanı hazırlanmaktadır. 2012 
yılında www.arkeojeoloji.com web sayfası hazırlanmış 
olup çalışmaları devam etmektedir.   

Toprakkale

Toprakkale ilçesi Osmaniye ilinin 5 km. batısında ko-
numlu olup batıda Adana ili Ceyhan ilçesi ve güneyde 
Hatay ili Erzin ilçesi ile komşudur. İlçe merkezinin güne-
yinde yer alan Tüysüz beldesi hemen tümden Deli Halil 
volkanı bazaltları ile kaplı bir araziden oluşmaktadır. İlçe 
merkezi kuzeyinde bazalt ve kireçtaşı yükseltilerin yerini 
alan ovada günümüz Arslanpınarı, Sayhöyük ve Lalegö-
lü köyleri eski höyük yerleşimlerinin de tespit edildiği 
yerlerdir. Toprakkale ilçesi, doğudan Amanos Dağları üs-
tünde Arslanlı Bel geçitinden gelip batıya Misis- Adana 
yönüne uzanan tarihi yol üstündedir. Aynı zamanda ilçe, 

Deli Halil Bazaltları ile Amanos dağları ilk yükseltileri 
arasında kuzey-güney doğrultuda uzanan bir geçit olan 
Kısık Boğazı’na sahip olmakla Kuzey Suriye ve Akdeniz 
ile Ovalık Kilikya’nın bağlantısını sağlamaktadır. Top-
rakkale İlçe merkezinin ortasından tek su kaynağı olan 
Karaçay suyu doğudan gelip batıya doğru akmakta ve 
menderesler yaparak batıya uzanan Ceyhan nehri ile bir-
leşmektedir. 

Toprakkale ilçesindeki arkeolojik varlık tespitleri höyük, 
antik çiftlik, nekropol, tapınak alanı gibi çeşitlenmekte-
dir. Menetler, Yamalık, Karaçay, Sayhöyük, Toprakkale 
ve Tülek 2 gibi höyükler ilçede tarihöncesi ve tarih çağ-
larından beri yerleşim olduğunu göstermektedirler. Tülek 
2 höyükte bulunan seramik parçaları Kalkolitik dönem-
den itibaren bir yerleşime tanıklık ederken (Tülek 2009: 
9), Toprakkale höyük eteğinde bulunan seramikler Hitit 
Eski Krallık ve Hitit İmparatorluk döneminde bir yaşantı 
yeri ve askeri istasyon olduğunu kanıtlamaktadır. Menet-
ler höyük yüzeyinde toplanmış Miken seramik parçaları 
ilçe yerleşimlerinin Demir Çağ’da denizel ticaret yaptığı 
ve bölge dışı kültürlerle etkileşim içinde olduğunu gös-
termektedir. Yine Toprakkale eteklerinde bulunmuş çok 
sayıda M.Ö. ikinci yüzyıl Hellenistik dönem ve Roma 
İmparatorluk dönemi Doğu Sigillata tipi seramik parça-
ları ilçede hakim olan kültürler ve siyasi güçler hakkında 
bilgi vermektedir. 

Bölgenin Geç Antik Dönem yerleşim dokusu ve ekono-
misine ışık tutan yerleşim ise Deli Halil Volkanı güney 
yamacında konumlu Tüysüz beldesinde olmasına karşın 
tarihi coğrafya olarak tümüyle İskenderun Körfezi, Erzin 
Ovası ve Kısık Boğazı ile ilintili olan Deli Halil antik 
yerleşimidir (Tülek 2010: 47- 49). Kırmızı Astarlı Foça 
sofra tabakları ve Kuzey Afrika ticari amfora parçaları 
bulunan antik yerleşimin, körfezde en yakın antik Bur-
naz limanından Akdeniz’de zeytinyağ ticaretine aktif 
olarak katıldığı anlaşılmaktadır (Keay 1984). Deli Halil 
antik yerleşimi halkı, aynı zamanda, Kısık Boğazı her iki 
yakası sırtlarında, (Kersen Tepe, Tepsi Tepe, Göztepe, 
Murtludirsek sırtı 1 ve 2, Kısık ve Tapur gibi) ve Erzin 
Ovası’nda konumlu Geç Antik Dönem çiftlik ve yerle-
şimlerinde üretilen zeytinyağının denizel ticaret ağına 
sunulmasını örgütlemekte etkin işlev görmüş olmalıdır. 

Kısık Boğazı kuzey çıkışında konumlu Toprakkale hö-
yük kuzey eteği, ilçede arkeolojik yerleşimler arasında 
çok yoğun olarak Orta Çağ’a ait seramik parçaları ba-
rındıran başlıca alandır. Aynı alanın doğu kısmında tes-
pit edilen büyükçe bir Memluk çanak parçası da kalenin 
mimari geçmişini ve ilçenin tarihsel zaman dizinini des-
tekleyen somut kültür malzemeleri olarak bilgi ve veri 
dağarcığımıza katkıda bulunmaktadır.   

Toprakkale ilçesi arkeolojik yerleşimleri arasında yoğun 
yapılaşma ve mimari kalıntı barındıran Toprakkale ve 
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Deli Halil antik yerleşimi dışında yaşantı görülen dö-
nemlere ait somut kültür malzemesi bulunan 2010 yılı 
ve sonrası araştırmalarda tespit edilen alanlar Tepsi Tepe, 
Tapur ve Murtludirsek Sırtı 2 antik çift-
liklerdir. Menetler Çiftlik höyük ve Top-
rakkale höyükleri tespitlerine ek olarak, 
Arslanpınarı Tapınak, Kürek Kalesi, Ta-
pur ve Tülek 2 Höyük nekropolleri de 
tespit edilmişlerdir.

Tepsi Tepe Antik Çiftlik

Toprakkale Kale, Yağankaş mevkinde, 
kalenin 2,5 km. doğusunda Karal dere-
si güneyinde bulunan 220 m. rakımda 
Tepsi Tepe’nin kuzey yamacında çiftlik 
yerleşimi boyutlarında bir antik yerle-
şim alanı tespit edilmiştir. Yüzeyden 
toplanan seramik parçaları yerleşimin 
Geç Roma dönemine ait olduğunu gös-
termektedir. Antik Çiftlik, N36d3 pafta-
sında kuzey 37° 02’57.7” ve doğu 36° 03’25.9” yer nok-
tasında bulunmaktadır. 

Tapur Antik Çiftlik

Toprakkale’nin güneyinde Kısık Boğazı doğu yakası üs-
tündeki sırtlarda N36d3 paftasında Tapur mevkinde 197 
m. rakımda bir antik çiftlik – villa rustika kalıntıları tespit 
edilmiştir (Foto. 1).   Antik çiftlik kuzey 37°01’43.2” ve 
doğu 36 09’32.9” yer noktalarında konumlu olup kalıntı-
lar, 150 m. x 75 m. boyutlarında bir alanı kaplamaktadır. 
Kırmızı Alanda Foça üretimi sofra kapları ve Geç Antik 
Dönem günlük kullanım seramik parçaları bulunmuştur. 
Yağ akıtma oluğu kuzeyinde nekropolün batı ucunda 
kuzey 37°01’48.69” doğu 36°09’33.16” yer noktasında 
kireçtaşından ana kayaya oyularak oluşturulmuş dörtgen 
üstü açık bir sarnıç tespit edilmiştir. Tapur Sarnıcın kısa 

kenarı 8,54 m. ve uzun kenarı 16,97 m. 
boyutlarında ve derinliği ±4 m. ölçülebil-
miştir (Foto. 3).  

Tapur Nekropol

Tapur antik çiftlikten 300 m. doğu ve 
kuzeydoğuda bulunan kireç sırtlarında 
nekropol bulunmaktadır. 3 hektarlık ala-
na yayılan Tapur nekropolde bulunan 
mezarlar trapez ağızlı kayaya oyulmuş 
kısa dromoslu, dromosu mezar ağzına 
kadar oygu basamaklı, içi 2 veya 3 odalı 
kaya mezarlarından oluşmaktadır. Çoğu 
açıldıktan sonra tekrar doldurulmuş 

olan kaya mezarları 20 adettir.  Tapur nekropolde kuzey 
37°01’48.4” ve doğu 36°09’34.9” yer noktasında ölü 
gömme törenlerinde işlevli yağ akıtma oluğu bulunmak-

tadır (Foto. 2).

Murtludirsek Sırtı 2 Antik Çiftlik 

Toprakkale’nin güneyinde Kısık 
Boğazı doğu yakasını kapsayan 
yükseltiler olan Murtludirsek 
Sırtı’nın batıya doğru yaptığı 
2’nci burun şeklindeki yükselti-
nin üstünde Kısık Boğazı’ndan 
200 m. kadar doğu yönünde yer 
almaktadır. Tarım arazisi olarak 
kullanılan alan yeni sürülmüş 
olup yoğun seramik buluntusu 
görülmüştür. Tarlayı süren köy-
lü tarafından kenara toplanmış 
yapı taşları yığınlarının arasın-
da aynı zamanda çok sayıda iri 

parça antik çatı kiremiti bulunmaktadır. Tarla üstünde-
ki seramik parçaları ise çeşitli günlük antik kullanım ve 
saklama kapları – dolium kırıkları yanı sıra çok sayıda 
kaliteli M.S. 6. yüzyıla tarihli sofra tabakları parçaları 

Fotoğraf 1 - Toprakkale Tapur Antik Çiftlik / Toprakkale, Tapur villa rustica

Fotoğraf 3 Toprakkale, Tapur Sarnıç / Toprakkale, Tapur cistern

Fotoğraf 2 - Toprakkale, Tapur Nekropol 
mezar / Toprakkale, Tapur necropolis
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Foça ürünleri rulet bezeli ağızlı Form 3 ve Form 10 tabak 
kırıkları görülmüştür (Hayes 1972). Yapı taşları sökülüp 
tarla dışına yığıldığından yapı kalıntıları yüzeyde görül-
memiştir. M.S. 5 ve 6. yüzyıllara tarihli yerleşim küçük 
bir antik köy olabileceği gibi büyük bir antik çiftlik de 
olabilir. Öte yandan bölgedeki Geç Antik Dönem çift-
likleri zeytinyağı üretim faaliyeti içinde olup işlik taşla-
rı bulunurken burada herhangi bir üretime yönelik işlik 
taşı görülmemektedir. Antik çiftliğin bulunduğu yerin 
Murtludirsek sırtı eteğinden geçen “Antik Su Kanalı”na 
yakın olması nedeniyle varlığı su kanalı ile ilişkili ol-
malıdır. Antik çiftlik, haritanın N36d3 paftasında kuzey 
37°03’25.3” ve doğu 36°03’39.5” yer noktasında 100 m 
rakımda konumludur (Foto. 4).

Kürek Kalesi

Kale, Tüysüz beldesi, Gök Osman mevkinde 249 m. 
rakımlı tepede haritanın N36d4 paftasında kuzey 37° 
02’28.8” ve doğu 36° 03’26.5” yer noktalarında konum-
ludur. Kalenin güney eteğinde rakım 210 m. birden düş-
mekte ve düz ova başlamaktadır. Kale Yukarı Çukuro-
va’nın en güneyde bulunan düzlüklerini korumaktadır. 
Kalenin güneyinde Deli Halil Bazaltları ve Volkanı bu-
lunmaktadır. Kürek kalesinin yapıldığı Ortaçağ’da Deli 
Halil Volkanı Tepesi ile kale iletişim içinde olup ovaya 
güneyden gelebilecek İskenderun Körfezi ve Kısık Bo-
ğazı’ndaki hareketliliği kontrol etmiş olmalıdır. Kürek 
kalesinden kuş uçuşu 1 km. mesafede kuzeyde ovanın ilk 
başladığı Cibinlik Düzü adlı düzlükte Menetler Höyük 
konumludur.

Menetler Çiftlik Höyük

Höyük, Lalegölü köyünde 38 m. rakımda Menetler Çiftliği 
içinde bulunmaktadır. 17 m. yükseklikteki höyükten topla-
nan çömlek parçaları arasında yer alan Miken seramikleri, 
Megara Tipi çanak parçası ve Roma Dönemi Terra Sigilla-
ta seramik parçaları, höyükte Demirçağ’dan Roma Döne-
mi içlerine kadar kesintisiz bir yerleşimin olduğunu gös-
termektedir. Höyük N36d4 paftasında kuzey 37°03’25.4” 
ve doğu 36° 03’39.5” yer noktalarında konumludur.

Tülek Höyük 2 Batı ve Doğu Nekropol

Tülek Höyük 2’nin kuzey yönünde ve Dede Tepe’nin 
batısında bulunan 2 ayrı sırtta konumlu kaya mezarları 
bulunmaktadır. Tülek Höyük 2 Nekropolü olarak tanım-
ladığımız mezar alanının doğusundaki sırta bulunan me-
zarlık alanı Doğu Nekropolü batısı ise Batı Nekropolü 
olarak tarafımızca tanımlanmıştır. Batı Nekropolü kuzey 
37°08’43.37” ve doğu 36°14’97.03” yer noktasından 
başlayıp 69 ve 92 m. rakım aralığına yayılmaktadır. Doğu 
Nekropolü ise kuzey 37°08’32” ve doğu 36°15’38.7” yer 
noktasından başlayıp 124 ve 139 m rakım aralığına ya-
yılıdır. Batı Nekropolünde 42 adet Doğu Nekropolünde 
27 adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezarların hemen 
hepsi trapez ağızlı zemin kayaya oyulmuş mezarlardır. 
Trapez ağızlı kaya mezarlar arasında tek odalı çift klineli 
olanlar bulunduğu gibi 2 veya 3 odalı olanları da bulun-
maktadır. Mezarların ağzı doldurulmuş ve içi belgele-
nemez durumdadır. Yalnızca yeni kaçak kazı ile içi bo-

şaltılmış olan bir mezar incelenebilmiş ve 3 odalı mezar 
tipinde olduğu anlaşılmıştır. (Şek. 2-3, Foto.5)

Fotoğraf 4 - Toprakkale, Murtludirsek Sırtı 2 Antik Çiftlik / Top-
rakkale, Murtludirsek Sırtı 2 villa rustica

Şekil 3 - Toprakkale, Tülek 2 Doğu Nekropolü / Toprakkale, 
Tülek 2 Mound East necropolis

Şekil 2 - Toprakkale, Tülek 2 Batı Nekropolü / Toprakkale, Tülek 
2 Mound West necropolis
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Arslanpınarı Tapınak

Tülek Höyük 2’nin kuzeyinde Arslanpınarı Sulama Ka-
nalının hemen kenarında 66 m. rakımda 30 m. çaplı bir 
yükseltinin üstünde ilki 1903 yılında yapılmış 10 kadar 
mezar bulunmaktadır. Günümüzde küçük bir mezarlık 
olan alanda 2 adet yuvarlak sütun in situ durmaktadır. 
Sulama kanalından alana uzanan toprak yol kenarına 
tarla sınır taşı gibi dizilmiş, renkleri kararmış yuvarlak 
taşların da sütun tamburları ve üst yapı parçaları olduğu 

görülmüştür. Sulama kanalı kenarında da bulunan bu taş-
ların hepsi kaliteli beyaz mermerdendir. Yapının bugün 
kalan hali ile 4 m. yükseklikte bir podyumu olan tapı-
nak olduğu anlaşılmıştır. Mermer mimari parçaların (6 
adet sütunun) ölçüleri alınmış ve alan fotoğraflanmıştır. 
Tapınak, kuzey 37°04’49.76” ve doğu 36°08’34.20” yer 
noktalarında konumludur (Foto. 6-7).

Sumbas

Osmaniye İli Sumbas ilçesi, doğu ve güneyde Kadirli il-
çesi ve kuzey ve batıda Adana İli Kozan ilçesi ile kom-
şudur. İlçenin güneyi 50 m. rakımda kuzeyde Yukarı Çu-
kurova’nın son düzlüklerini kapsamaktadır. İlçe merkezi, 
Toros Dağlarının ilk yükseltileri üstünde 120- 130 m. ra-
kımda olup dağ yamaçları ve yüksek vadilerde 300- 600 
m. rakımda günümüz köy ve antik yerleşimleri bulun-
maktadır. İlçenin en kuzeyinde 900 ve 1000 m. rakım-
da birçok yayla ve sürekli yaşantı yeri bulunmaktadır. 
Sumbas ilçesinin başlıca su kaynağı, Toros Dağlarından 
doğup güneye doğru akarak Ceyhan nehri ile birleşen 
Savrun ve Kesik çaylarıdır. 

Sumbas ilçesinde Çiçeklidere ve Mezi gibi başlıca tarihi 
yollar ve bu yollar ile bağlanan tali tarihi yollar bulun-
maktadır. Belirtilen tarihi yollar ovadan başlayıp Kadir-
li ilçesinden geçerek kuzeyde Toros dağları doruklarına 
ulaşan ana tarihi yollar Akyol ve Zelhi ile bir dağ yerleşi-
mi ve yollar kavşağı olan Maraş İlinin Göksun ilçesinde 
birleşmektedirler. Buradan tarihi Doğu Anadolu platosu-
na ulaşan yollar Çukurova, Akdeniz ve Kuzey Suriye’nin 
Doğu Anadolu Bölgesi ile ulaşımını sağlamaktadırlar 
(Alkım 1950: 62). Tarihi yollar üstünde kurulmuş Roma 
dönemine ait çok sayıda tarihli irili ufaklı yerleşim, aske-
ri karakol, kale, köprü, lojistik amaçlı Roma su havuzları 
ve çeşmeler bulunmaktadır. Tarihöncesi ve tarih çağları 
yerleşimleri olan höyükler genellikle ilçenin güneyinde 
ovalık kesimde görülmekte olup sayıca bir elin parmak-
larını geçmemektedir (Tülek 2007: 64- 67). İlçe mer-
kezinde 130 m. rakımda tek bir höyük tespit edilmiştir. 
Tespit edilen antik yerleşimlerin çoğunda en erken Roma 
İmparatorluk dönemine ait seramik parçaları bulunmakla 
beraber tespit edilen kült alanları bölgede yerleşimlerin 
en azından Demir Çağı’na uzanan bir geçmişi olabilece-
ğini göstermektedir.   

Sumbas Camii 

Sumbas ilçe merkezinde eski bir cami belgelenmiştir. 
Yapı, dikdörtgen planlı ve dikey sahınlıdır (Foto. 8). 
Ahşap kırma çatılı yapının girişi kuzeyden uzun kena-
rındandır ve son cemaat yeri sütunlarının kaidelerinde 
devşirme sütun başlıkları kullanılmıştır. Son dönem 
Osmanlı İmparatorluğu yapılaşmasına ait olan yapının 
öncesinde bugünkü kullanımından farklı bir işlevi ol-

Fotoğraf 6 - Toprakkale, Arslanpınarı Tapınak doğu görünüş / 
Toprakkale, Arslanpınarı Temple site east view

Fotoğraf 5 - Toprakkale, Tülek Höyük 2 Nekropolü / Toprakkale, 
Tülek 2 Mound both East and West necropoleis.

Fotoğraf 7 - Toprakkale, Arslanpınarı Tapınak batı görünüş / 
Toprakkale, Arslanpınarı Temple site west view
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malıdır. 26.11.1996 gün 2670 sayılı kararla kültür varlı-
ğı olarak tescil edilmiş ve caminin restorasyonu tamam-
lanmıştır. Yapı içindeki çok güzel kalem işlerinin özgün 
örnekleri kalmadığından cami olarak işlev kazandıktan 
sonra tümden yeni uygulanıp uygulanmadıkları ve han-
gi döneme ait oldukları belirsiz kalmıştır. 

Deliktepe Höyük 

Sumbas ilçesinin ana caddesi üstünde ekmek fırının 
karşısından kuzeye doğru su kanalını takip ederek 
kıvrılan bir toprak yolla ulaşılan höyük, Karaömer-
li mevkinde olup ana caddeye 800 m. mesafededir. 
Deliktepe höyük 23.06.2006 gün ve 2050 sayılı ka-
rarla bir kültür varlığı olarak tescillidir. Gaziantep 
N36a1 paftasında 130 m. rakımda konumlu höyük 
5 m. yüksekliktedir. Höyüğün kapsadığı alan 1,4 
hektardır. Yüzeyde görülen seramik parçaları Geç 
Roma C Kırmızı Astarlı Foça malları, tahıl ve zey-
tinyağı saklama kapları olan yörede çok yaygın Geç 
Roma ve Erken Ortaçağ tabakalarında sık görülen 
dolium ağız parçaları, bölgede bilinen Samarra üre-
timi sarı mal grubundan sırlı Abbasi kap parçala-
rı ve çeşitli saklama kapları parçaları görülmüştür. 
Höyük, kuzey 37°21’27.4” ve doğu 36°02’08.9” yer 
noktalarında konumludur. (Foto. 9)

Dut Ağacı Antik Yerleşimi

Karaömerli mevkinde Deliktepe höyüğün 300- 400 m. 
kuzey kuzeydoğusunda, ormanın eteğinde 148 m. rakımlı 
bir tepenin güney yamacında yapı izleri ve seramik par-
çaları görülmüştür. Kaçak kazı çukurları ile ortaya çık-
mış duvar temelleri ile birlikte çok sayıda çatı kiremiti ve 
kaba günlük kullanım ve saklama kap parçaları yüzeyde 
dağınık görülmüştür. Antik yerleşim, tepe üstündeki ağaç 
referans alınarak araştırmada isimlendirilmiş olup N36a1 
paftasında kuzey 37°27’52.4” ve doğu 36°02’07.6” yer 
noktasında konumludur (Foto. 10).

Caferağa Tepe Antik Yerleşimi 

Akyar sırtı üstünde Dutağacı antik yerleşimin kuzeyin-
de başlayan ormanın içinden kuzeye giden toprak yolla 
1 km. kadar gidildiğinde 202 m. rakımlı Caferağa Tepe 
üstünde konumlu bir antik köy veya büyükçe bir çiftlik-
tir. Çok sayıda görülen çatı kiremiti, kaba günlük kul-
lanım ve saklama kapları ve ince cidarlı kap parçaları 
Roma, Geç Antik ve Erken Ortaçağ yerleşimi özellik-
leri göstermektedir. N36a1 paftasında kuzey 37°28’35” 
ve doğu 36°02’22.2” yer noktasında konumlu antik yer-
leşim 1,6 hektarlık bir alanı kapsamaktadır (Foto. 11).

Fotoğraf 8 - Sumbas, Eski Camii / Sumbas, Old Mosque

Fotoğraf 9 - Sumbas, Deliktepe Höyük / Sumbas, Deliktepe 
Mound

Fotoğraf 10 - Sumbas, Dutağacı Antik Yerleşimi / Sumbas, Duta-
ğacı ancient settlement

Fotoğraf 11 - Sumbas, Caferağa Antik Yerleşimi / Sumbas, Cafe-
rağa ancient settlement
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Cennetler Ören Yeri 

Karaömerli mevki (köyü) batısında Yatılı Bölge Ortao-
kulu’nun 500 m. kuzeybatısında Akyar’a giden yol üs-
tünde bulunmaktadır. Batısından Cennetler deresi ge-
çen antik yerleşim, kuzey güney doğrultuda yumuşak 
eğimli kayalık bir alanda kuruludur. Gaziantep N36a1 
harita paftasında bulunan yerleşim 162 m. rakımda ve 
kuzey 37°28’10.1” ve doğu 36°01’03.4” yer noktasın-
da konumludur. Antik yerleşim, Cennetler Ören Yeri 
olarak adlandırılıp 29.06.2006 gün ve 2050 sayılı ka-
rarı ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş-
tir. Tescil belgesinde belirtilen sarnıçlar araştırmada 
görülememiştir. Arkeolojik Sit alanı içinde ve dışında 
kalan alanda birden fazla işlik yapısı ve işlik taşları 
kaçak kazılar ile ortaya çıkmıştır. Araştırmada tescilli 
alan dışında ve orman içinde çok sayıda yapı kalıntıları 
ve kaya mezarları belgelenmesi nedeni ile Kültür Var-
lıkları Bölge Koruma Kurulu tarafından 2014 yılında 
1. Derece arkeolojik sit alanı sınırları genişletilmiştir. 
Alanda kaçak kazılarda ortaya çıkmış çok sayıda sera-
mik parçası görülmektedir (Foto. 12).

Sazaklı Antik Yerleşimi

Akdam köyünde, orman yangın deposundan batıya 
gidildiğinde ulaşılan N35b2 numaralı harita paftasın-
da Sazaklı Kalesi Tepesi olarak kayıtlı 347 m. rakım-
da bulunan tepenin doğu, güney ve güneybatı yamaç-

larında kurulu büyük 
ve gelişkin bir antik 
yerleşim bulunmak-
tadır. Antik yerleşim, 
kuzey 37°28’57.3” ve 
doğu 35°58’37.7” yer 
noktasında konumlu 
olup 5 hektarlık bir 
alana yayılmakla bera-
ber 2,7 hektarlık kısmı 
taranarak belgelene-
bilmiştir. Antik yerle-
şimin topografyanın 
eğimine paralel tepe-
nin yamacına en üstte 
bulunan kilisenin bir 
alt kotundan başlayan 
teraslara yapıların yer-
leştirildiği düzenli bir 
plana sahiptir. Birbi-
rinden bağımsız ayrık 
düzendeki dörtgen ya-
pıların düzenli bir bi-

çimde teraslara yan yana 
yerleştirildikleri görülmektedir. Yapılar, 2 veya 3 üniteli 
dörtgen bir plana sahip olup benzer tarzda nitelikli bir 
duvar işçiliği göstermektedirler. Yerleşimin topografya-
ya uyumlu özenli ve bilinçli planlaması, yapı işçiliğin-

Fotoğraf 13 - Sumbas, Sazaklı Antik Kent Zeytinyağı İşliği / 
Sumbas, Sazaklı ancient settlement, olive press

Fotoğraf 12 - Sumbas, Cennetler Ören Yeri / Sumbas, ruins of Cennetler ancient settlement
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de aynı işçilik özellikleri ve teraslarda yapıların düzenli 
yerleştirilmiş olması, önceden planlanarak kurulmuş bir 
yerleşim izlenimi vermektedir. Antik yerleşim içinde 
birden fazla büyük zeytinyağ işlikleri ve çeşitli sarnıç-
lar da görülmüştür. Antik yerleşimin yaşam ekonomisi-
nin zeytinyağı üretimine dayalı olduğu anlaşılmaktadır. 
Yerleşimde kaçak kazılar hunharca sürdürülmektedir. 
Kenger yaprak bezemeli Korinth üslubunda konsol baş-
ları gibi özenli işçilikli mimari plastik örnekleri un ufak 
oluncaya değin parçalanmaktadır (Foto. 13-18).

Sazaklı Kilise 

Sazaklı Kalesi tepesinin üst noktasında doğu-batı 
doğrulstusunda uzanan yapı, 3 nefli bazilika planlı 
bir kilisedir. Yerleşimin tespit edilen tek kilisesidir. 
Sumbas ilçesinde yaygın tarama ile yapılan arkeolo-
jik varlık tespitlerinde benzerine rastlanmamış ince 
işçilikli ve özellikli mimari plastiğe sahip bir kili-
sedir. Yapının doğuda dışarı çıkık çokgen apsisi içte 
yarım daire şeklindedir. Apsisin kuzey ve güneyinde 

Fotoğraf 15 - Sumbas, Sazaklı Antik Yerleşim 1 / Sumbas, Sazak-
lı ancient settlement 1

Fotoğraf 14 - Sumbas, Sazaklı Antik Kent Sarnıç / Sumbas, 
Sazaklı ancient settlement, cistern

Fotoğraf 16 - Sumbas, Sazaklı Antik Yerleşim 2 / Sumbas, Sazak-
lı ancient settlement 2

Fotoğraf 18 - Sumbas, Sazaklı Antik Yerleşim 4 / Sumbas, Sazak-
lı ancient settlement 4

Fotoğraf 17 - Sumbas, Sazaklı Antik Yerleşim 3 / Sumbas, Sazak-
lı ancient settlement 3
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Fotoğraf 19 - Sumbas, Sazaklı Kilise / Sumbas, Sazaklı Church Fotoğraf 20 - Sumbas, Sazaklı Kilise apsis iç görünüş / Sumbas, 
Sazaklı Church, interior view of apse

Fotoğraf 21 - Sumbas, Sazaklı Kilise apsis dış görünüş / Sumbas, Sazaklı Church, exterior view of apse

Fotoğraf 22 - Sumbas, Sazaklı Kilise mimari plastik / Sumbas, 
Sazaklı Church, architectural pieces

Fotoğraf 23 - Sumbas, Sazaklı Kilise mimari plastik / Sumbas, 
Sazaklı Church, architectural pieces
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dıştan da belirgin dörtgen pastoforia odaları bulun-
maktadır. Yapı içinde kireç taşından 2 sıra yuvarlak 
sütunlar yapıyı 3 nefe ayırmaktadır. Yapı, 18,50 x 
20 m. boyutlarında ve kuzey 37°29’00.4” ve doğu 
35°58’36.9” yer noktasında konumludur.

Yerel kireçtaşından yapılmış yapının duvarları düz-
gün kesilmiş blok taşlar ile örülüdür. Son derece 
özenli bir yapım ve taş işçiliğine sahip yapının dış 
cephesinde alt ve üst kornişler yatay yiv ile bezenmiş-
lerdir. Yapının içinde pembe ve mor kireç taşlarından 
yapılma ve kenger yaprağı oyma bezemeleri taşıyan 
Korinth tarzı sütun başlıkları parçalanmış şekilde 
bulunmuştur. Ayrıca gri renk kireçtaşından Korinth 
tarzı kenger yaprağı oyma bezeli başlıklar görülmüş-
tür. Yapının zemini kaliteli ve çok renkli mozaik iş-
çiliğine sahiptir. Kilise, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Adana Bölge Kurulu’nun 31.10.2007 gün 
ve 3252 sayılı kararı ile tescil edilmiş olmasına kar-
şın günümüzde taş üstünde taş kalmayacak şekilde 
parçalanmaktadır. Kilisenin güney kenarında bir su 
sarnıcı da kaçak kazı faaliyetleri ile ortaya çıkmıştır 
(Foto. 19-25).

Karapınar Antik Yerleşimi 

Akdam köyü (Işıklı) mahallesi, Karapınar mevki, Çınar-
lı derenin doğu yakasında 464 rakımlı bir tepenin burun 
yaptığı alanda tepenin 361 m. rakımlı güney ve güneyba-
tı yamaçlarında 750- 1000 m²’lik bir alanda konumludur. 
Antik yerleşimin yapıları uzun yıllara yayılan süreçte sö-
külmüş olmasına karşın yüzeyde halen duvar ve temel 
kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca yeni açılmış kaçak kazı 
çukurları ve bu çukurlarda ortaya çıkan yapı duvarları 
görülmektedir. Yüzeyde az sayıda, kaçak kazı çukurla-
rında ise çok sayıda çatı kiremiti ve çeşitli pişmiş toprak 
kap parçaları bulunmaktadır. Antik yerleşim N35b2 paf-
tasında ve kuzey 37°29’52.3” ve doğu 35°59’06.2” yer 
noktasında konumludur (Foto. 26-27).

Karapınar Kilise (Işıklı)

Akdam köyü, Işıklı mahallesi, Karapınar mevkinde bu-
lunan antik yerleşimin tepesinde konumlu dikdörtgen 
planlı bir yapıdır. Yapının doğu kenarında dışa çıkık 
yarım daire apsisi 3 pencerelidir. Tek nefli olan yapının 
batı cephesinde 2 ve güney cephelerinde bir giriş kapı-
sı bulunmakta ve batı kenarının önü duvar ile çevrilidir. 
Duvar örgüsünde ve kullanılan taşlarda farklılık ve mal-
zemenin yeni oluşu bu birimin bir narteks- yapı girişinde 
bir yatay sahın- olmayıp yerel halk tarafından ağıl olarak 
kullanmak amacıyla günümüz eklemesi olduğu anlaşıl-

Fotoğraf 26 - Sumbas, Karapınar Antik Yerleşim / Sumbas, Kara-
pınar ancient settlement

Fotoğraf 27 - Sumbas, Karapınar Antik Yerleşim / Sumbas, Kara-
pınar ancient settlement

Fotoğraf 25 - Sumbas, Sazaklı Kilise mimari plastik / Sumbas, 
Sazaklı Church, architectural pieces

Fotoğraf 24 - Sumbas, Sazaklı Kilise mimari plastik / Sumbas, 
Sazaklı Church, architectural pieces
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maktadır. Yapının beden duvarları çatı seviyesine kadar 
sağlam ayakta olup üst yapı örtüsünün ahşap kafes ki-
rişlerden oluşan bir kırma çatıdan oluştuğu yapı içindeki 
hatıl deliklerinden anlaşılmaktadır. Yapının doğu cep-
hesine yakın kuzey ve güney duvarlarındaki 0,60 m.’lik 
dışa taşmanın bir transept plan uygulaması olarak tescil 
talep fişinde değerlendirildiği görülmektedir. 

Kilise, 23,56 x 13,37 m. boyutlarında olup duvarları 5,20 
m. yüksekliğe sahiptir. Yapının dıştan çokgen olan apsi-
si 4,61 x 5,70 m. ölçülerindedir. Yapı tescilli olmasına 

Fotoğraf 29 - Sumbas, Karapınar- Işıklı Kilise kuzey duvar iç 
görünüş / Sumbas, Karapınar– Işıklı Church, interior view of 
north wall

Fotoğraf 30 - Sumbas, Karapınar- Işıklı Kilise 
Kuzey Duvar dış görünüş / Sumbas, Karapınar– Işıklı Church, 
exterior view of north wall

Fotoğraf 31 - Sumbas, Karapınar- Işıklı Kilise transept duvarı 
dış görünüş / Sumbas, Karapınar– Işıklı Church, exterior view of 
transept wall

Fotoğraf 32 - Sumbas, Karapınar- Işıklı Kilise batı görünüşü / 
Sumbas, Karapınar– Işıklı Church, view from west

Fotoğraf 33 - Sumbas, Karapınar- Işıklı Kilise / Sumbas, Karapı-
nar– Işıklı Church

Fotoğraf 28 - Sumbas, Karapınar- Işıklı Kilise apsis iç görünüş / 
Sumbas, Karapınar– Işıklı Church, interior view of apse
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karşın kaçak kazıya maruz kaldığı ve böylelikle ortaya 
çıkarılmış zeminin iri tesserae’lardan oluşan opus tesel-
latum tekniğinde mozaik ile döşendiği anlaşılmaktadır. 
Yapının içinde harcı ile birlikte el büyüklüğünde parça-
lara ayrılmış zemin mozaikleri görülmüştür. Bu parça-
lardan mozaiğin, kireç taşından pembe, beyaz ve siyah 
renklerden oluştuğu anlaşılmıştır. Yapı haritada N35b2 
paftada kuzey 37°29’46.37” ve doğu 35°59’28.40” yer 
noktasında konumludur. Kilise, Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Adana Bölge Kurulu’nun 31.10.2007 gün 
ve 3251 sayılı kararı ile tescillidir (Foto. 28-33).

Taşköprü- Roma Köprüsü

Gaffarlı köyü, Taşköprü mahallesinde,  bulunan köp-
rü bir Roma dönemi köprüsü olarak Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Adana Bölge Kurulu’nun 
28.9.2001 gün ve 4363 sayılı sayılı kararı ile anıt eser 
olarak tescillidir. Kültür Varlıkları Adana Bölge Ko-
ruma Kurulu’nun kararı ile restorasyonu yapılan köp-
rüye 2014 yılında yerleştirilen bilgi tabelasında Ka-
rayolları tarafından bir Osmanlı dönemi eseri olarak 
onarıldığı görülmektedir. Yapı M36d4 paftada kuzey 
37°33’49.40” ve doğu 36°00’22.79” yer noktasında 
konumludur (Foto. 34-36).

Kabaktepe Nekropol

Taşköprü mahallesinin kuzeyinde evlerin bitiminde kıv-
rılarak yükselen yolun kenarlarında kestel denilen dik-
dörtgen ağzı dik kayaya oyulmuş yola cephe veren kaya 
mezarları görülmüştür. Alanda yapılan araştırmada yo-
lun üst yamacında- kuzeyinde ve altında – güneyinde dik 
eğimle inen arazide çalılıklar arasında çok sayıda kaya 
mezar olduğu anlaşılmıştır. Tepeden isim alarak Kabak-
tepe Nekropol olarak tanımlı alan, Taşköprü merkezli bir 
antik yerleşimin mezarlığı olmalıdır.

Kabaktepe Antik Çiftlik

Gaffarlı köyü, Taşköprü’nün kuzeyinde bulunan Kabakte-
pe’nin üstünde düzlenmiş bir alanda vaktiyle bir eski ya-
şantı yeri olduğu, alanda bulunan işlik taşı ve çok sayıda 
ince cidarlı Roma İmparatorluk dönemi seramik kırıkla-
rından anlaşılmaktadır. Ne var ki, tepede yapılmış bir su 
deposu nedeni ile yapı kalıntıları birkaç duvar örgüsü dı-
şında belgelenememiştir. Alan Kabaktepe antik çiftlik ola-
rak tanımlanmıştır ve M36d4 paftada kuzey 37°34’02.22” 
ve doğu 36°00’33.76” yer noktasında konumludur.

Kabaktepe Anıt Mezar 1

Gaffarlı köyü, Taşköprü’nün kuzeyinde konumlu Ka-
baktepe’den kuzeye Karaşıh mevkine devam eden yo-

Fotoğraf 36 - Sumbas, Taşköprü Restorasyon sonrası /Sumbas, 
Taşköprü after restoration

Fotoğraf 35 - Sumbas, Taşkaprü Restorasyon öncesi / Sumbas, 
Taşköprü before restoration

Fotoğraf 37 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 1 / Sumbas, Kabak-
tepe Monumental Grave 1

Fotoğraf 34 - Sumbas, Taşköprü / Sumbas, Taşköprü
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lun doğusunda 1,2 km.’lik ksmında makilik içinde yer 
almaktadır. 350 m. rakımda bulunan anıt mezar tek parça 
kaya bloklarından oluşan duvarları ile dörtgen planlı bir 
yapıdır. Yapının kapısı güneye bakmaktadır. Derinliği 
4,53 m. genişliği 4,38 m. ölçülen yapının duvarları 2,80 
m. yüksekliğe kadar ayakta kalmıştır. Yapı, M36d4 paf-
tasında kuzey 37°34’08.22” ve doğu 36°00’40.48” yer 
noktasında konumludur (Foto. 37, Şek. 4). 

Kabaktepe Anıt Mezar 2 

Kabaktepe Anıt Mezar 1’in hemen 500 m kuzeydoğu-
sunda makilik içinde bulunmaktadır. Yapı, 362 m. ra-
kımda M36d4 paftasında kuzey 37°34’09.50” ve doğu 
36°00’41.47” yer noktasında konumludur. Yapının üs-
tünde yığma toprak bulunmaktadır. Beşik tonoz örtülü 
dörtgen mezar odasının üstü ve çevresinin yığma toprakla 
örtülü olduğu, bu dairesel toprak yığınının ise 1 ila 1,5 m. 
yüksekliğe kadar blok kayalar ile örülmüş çember duvar 
ile çevrilerek desteklendiği tespit edilmiştir. Dörtgen me-
zar odasının ölçüleri içten içe alınabilmiştir. Mezarı çevre-
leyen bir duvar ve mezar üstünün toprak yığıntısı ile kaplı 
olması bu yapının bir tümülüs tipi mezar olduğunu göster-
mektedir (Foto. 38-39, Şek. 5-6).

Kabaktepe Anıt Mezar 3

Kabaktepe’nin 1,4 km. kuzeyinde yolun batısında 400 
m. rakımda 2 numaralı anıt mezarın 50 m. kuzeyinde 
bulunmaktadır. M36d4 paftasında kuzey 37°34’18.31” 
ve doğu 36°00’43.90” yer noktasında konumludur. Yapı 
2 numaralı anıt mezarın 50 m. kuzeyinde bulunmakta-

Şekil 5 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 2 Kesit / Sumbas, Ka-
baktepe Monumental Grave 2 section

Şekil 6 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 2 Plan / Sumbas, Ka-
baktepe Monumental Grave 2 plan

Fotoğraf 39 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 2 / Sumbas, Kabak-
tepe Monumental Grave 2

Şekil 4 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 1 / Sumbas, Kabaktepe 
Monumental Grave 1

Fotoğraf 38  - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 2 (tümülüs çevre 
duvarı) / Sumbas, Kabaktepe Monumental Grave 2
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dır. Uzunluk 4.41m. genişlik 4.39 m. ve yükseklik 2.83 
m.’dir. Kabaktepe mevkide bulunan anıt mezarlar arasın-
da en fazla tahribat görmüş ve şeklini kaybetmiş olandır. 
Ayrıca diğerlerinde gözlemlenen etrafını dairesel çevre-
leyen bir istinat duvarı görülememiştir (Foto. 40, Şek. 7).

Kabaktepe Anıt Mezar 4

Kabaktepe mevkinde güneyden kuzeye doğru dizilimli 
4 anıt mezardan sonuncusu olan mezar, ikinci mezarda 

olduğu gibi tonozunun tek bir blok taşı kaldırılmış ol-
ması dışında çok iyi korunmuştur. İkinci anıt mezarda 
da görülen yapının üstünü örten toprak tamamen kaldı-
rılmıştır. İkinci mezar gibi bu mezar da daire şeklinde 
bir istinat duvarı ile korunmaktadır. İkinci mezarın to-
noz uzantısı doğu yönünde olduğundan kapısı da doğu-
ya bakmaktadır. 4 numaralı mezarın tonoz yönelimi ise 
güneydoğu-kuzeybatı şeklindedir ve boyutları uzunluk 
3.85 m. genişlik 4.57 m. ve yükseklik 2.70 m.’dir. Anıt 
mezar 4 M36d4 paftasında kuzey 37°34’20.37” ve doğu 
36°00’40.07” yer noktasında ve 393 m. rakımda bulun-
maktadır (Foto. 41-42, Şek. 8).

Karaşıh Anıt Mezar

Anıt mezar, Karaşıh antik yerleşimin yaslandığı tepe-
nin üst noktasında konumludur. Üstü tonozla örtülü 
yapı içi üç tarafı sekili- klineli bir ev tipi bir mezar 
planına sahiptir. Öte yandan Kabaktepe 2 ve 4 numa-
ralı anıt mezarlarda olduğu gibi yapının dışında, ba-
tısında, büyük blok taşlarla örülü bir duvar ile çevre-
lendiği görülmektedir. Yapının duvar örgüsünde 2,5 
m. uzunluğunda tek parça iri blok taşlar kullanıldığı 
görülmektedir. Mezarın kapısı güneye bakmaktadır. 
Yapının derinliği 5,01 genişliği 5,97 ve yüksekliği 

Fotoğraf 40 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 3 /
Sumbas, Kabaktepe Monumental Grave 3

Şekil 7 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 3 /
Sumbas, Kabaktepe Monumental Grave 3

Şekil 8 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 4 / Sumbas, Kabaktepe 
Monumental Grave 4

Fotoğraf 42 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 4 / Sumbas, Kabak-
tepe Monumental Grave 4

Fotoğraf 41 - Sumbas, Kabaktepe Anıt Mezar 4 / Sumbas, Kabak-
tepe Monumental Grave 4
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4,25 m.’dir. Karaşıh anıt mezarı, Kabaktepe’nin kuze-
yinden başlayıp Karaşıh mevkine doğru uzanan diğer 
dört anıt mezardan daha büyük ve arazide konumlan-
dırılış açısından da çok daha fazla önem atfedilmiştir. 
Anıt mezarın hemen alt tarafından itibaren antik kent 
başlamaktadır. Yapı, 578 m. rakımda M36d4 paftasın-
da kuzey 37°34’59.04” ve doğu 36°00’58.41” yer nok-
tasında konumludur.

Karaşıh Anıt Mezar ve Kabaktepe’de tespit edilen 4 anıt 
mezarın tümü tümülüs tarzı mezarlar olmalıdır. Kabak-
tepe Anıt Mezar 2, Anıt Mezar 4 ve Karaşıh Anıt Mezar 
bir duvar ile çevrelenmiştir. Mezarlar malzeme boyutu, 
duvar örgü biçimi, kapı ve tonoz çözümlemeleri ve plan 
türü olarak aynıdır. Karaşıh Anıt Mezar’da plan olarak 
tek fark, içteki yüksek seki ile iki bölümlü bir mezar oda-
sı planına sahip olmasıdır. Kabaktepe Anıt Mezar 2 hariç 
diğerlerinin üstündeki yığma toprak definecilerce kaldı-
rılmış olmalıdır. Kabaktepe Anıt Mezar 2 bu dört mezar 
arasında yakın zamanlarda defineci tahribatına maruz 
kalmış ve yerel güvenlik güçlerinin müdahalesi ile ko-
runmuştur (Foto. 43-45, Şek. 9).

Karaşıh Antik Yerleşimi

Gaffarlı köyü, Taşköprü mahallesinde, kuzeyde Kabakte-
pe antik çiftlikten 1,8 km. uzaklıkta Karaşıh mevkinde 481 
m. rakımda bir tepenin güney ve güneybatı yamaçlarına 
yayılan bir yerleşim kalıntıları bulunmaktadır. Antik yer-
leşim kalıntıları M36d4 paftasında kuzey 37°34’44.92” ve 
doğu 36°00’49.82” yer noktasında olup 2 hektarlık alana 

Fotoğraf 46 - Sumbas, Karaşıh Antik Yerleşim / Sumbas, Karaşıh 
ancient settlement

Şekil 9 - Sumbas, Karaşıh Anıt Mezar / Sumbas, Karaşıh Monu-
mental Grave

Fotoğraf 44 - Sumbas, Karaşıh Anıt Mezar / Sumbas, Karaşıh 
Monumental Grave

Fotoğraf 45 - Sumbas, Karaşıh Anıt Mezar / Sumbas, Karaşıh 
Monumental Grave

Fotoğraf 43 - Sumbas, Karaşıh Anıt Mezar / Sumbas, Karaşıh 
Monumental Grave
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yayılmaktadır. Uzun yıllara yayılan yoğun kaçak kazılara 
rağmen maki toplulukları ile kaplı alanlarda yapı planla-
rı anlaşılır şekilde ve duvarları kısmen ayakta kalmıştır. 
Çalılıklar nedeni ile plan çalışmasının yapılamadığı yer-
leşimde çok sayıda pişmiş toprak seramik parçaları gö-
rülmüştür. Antik yerleşimin konumlandığı yükseltinin 
en tepe noktasında büyük bir anıt mezar bulunmaktadır. 
Kabaktepe’nin üst noktasında bulunan antik çiftlikten 500 
m. kuzeyde başlayan ve sırtın üstünden kuzeye Karaşıh 
mevkine doğru konumlandırılmış 4 anıt mezar da Karaşıh 
yerleşimi ve kültürü ile ilişkili olmalıdır (Foto. 46-47).

Karaşıh Çeşme 1 

Çeşme, Karaşıh mevkinde 438 m. rakımda bir su kay-
nağının ağzına yapılmış beşik tonozlu dörtgen bir 
yapıdır. Üç tarafı kapalı olan yapının, güney cephe-
si, boydan açık yarım daire kemerlidir. Yapı 2,83 m. 
yükseklikte, 2,16 m. genişlikte ve 5 m. uzunluktadır.  
Yapının tabanı, ön cepheden 3 basamakla inilen bir su 
havuzudur. Kesme blok taşlarla örülü duvarları olan 
havuz Roma İmparatorluk döneminde su kaynakları-
nın ıslahı için yapılan su havuzu tipolojisi özellikle-

ri göstermektedir. Çeşme, haritada M36d4 paftasında 
kuzey 37°34’41.11” ve doğu 36°00’48.31” yer nokta-
sında konumludur ve günümüzde yöre halkı tarafından 
kullanılmaktadır (Foto. 48).

Karaşıh Çeşme 2

Çeşme, Karaşıh yerleşiminin kuzey batısında 512 m. 
rakımda defineci kazıları ile açığa çıkmış bir antik su 
kanalının 35 m. güneyinde bulunmaktadır. Çeşme 1 
yapısına benzer bir  plana sahip batıya bakan cephesi 
yarım daire kemerli olan yapı, 3,17 m. yükseklikte, 3, 
76 m. genişlikte ve 5, 91 m. uzunluktadır. Yapı taba-
nındaki su havuzuna ek olarak ön cepheye günümüzde 
cephe yanlarından taşacak uzunlukta ek havuz yapıl-
mış ve çeşmenin havuzu ters T şeklini almıştır. Gü-
nümüzde yöre halkı tarafından kullanımı devam eden 
yapı 512 m. rakımda ve haritada M36d4 paftasında 
kuzey 37°34’55.01” ve doğu 36°00’51.04” yer nokta-
sında konumludur (Foto. 49, Şek. 10).

Fotoğraf 47 - Sumbas, Karaşıh Antik Yerleşim / Sumbas, Karaşıh 
ancient settlement

Şekil 10 - Sumbas, Karaşıh Roma Çeşmesi 2 Çizim / Sumbas, 
Karaşıh Roman Fountain 2 drawing

Fotoğraf 48  - Sumbas, Karaşıh Roma Çeşmesi 1 / Sumbas, Kara-
şıh Roman Fountain 1

Fotoğraf 49 - Sumbas, Karaşıh Roma Çeşmesi 2 / Sumbas, Kara-
şıh Roman Fountain 2
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Karaşıh Çeşme 3

Çeşme,  M36d4 paftasında kuzey 37°34’55.34” ve doğu 
36°01’07.0” yer noktasında, antik yerleşimin doğusunda, 
Göbelli mahallesinin güneyinde 492 m. rakımda bulun-
maktadır. Uzunluğu 5,04 genişliği 4,20 m. olan yapının 
üstünü örten beşik tonoz örtüsünün yüksekliği 4 metredir. 
Doğu yönüne bakan Çeşme 3’ün ön cephesi yarım daire 
kemerli olup cephesinde ve konsollarının üstünde, oyma 
taş işçiliğinin çok güzel bezeli örneklerini taşımaktadır. 
Roma İmparatorluk döneminde askeri lojistik amaçlı ya-
pılmış havuzlu çeşme, araştırmada tespit edilen havuzlu 
çeşmeler arasında en iyi durumda günümüze kalmış olan-
dır ve kullanımı devam etmektedir (Foto. 50, Şek.11).

Çam Tepe Antik Çiftlik

Gaffarlı köyü, Mehmetli Barajı güneydoğu köşesinde baraj 
boyunca uzanan köy yolunun altında Çam Tepe’nin güney-
batı yamacında M36d4 paftasında kuzey 37°30’50.06” ve 
doğu 36°01’19.53” yer noktasında 213 m. rakımda konum-

ludur. Alanda kaçak kazılarla ortaya çıkmış ve altında yıkık 
duvarlar görülmüştür. Yuvarlak ezgi taşı ve teknesi in situ 
olarak belgelenmiş ve ayrıca alanda etütlük seramik parça-
ları görülmüştür. Bir bütünlük arz etmeyen ve düzenli planı 
çıkarılamayan kalıntıların bir villa rustika- çiftlik evi ve zey-
tinyağ üretim işliği yapı kümelerine ait olduğu anlaşılmıştır. 
Alan, haritada konumlu olduğu tepeden isim alarak Çam 
Tepe antik çiftlik olarak tanımlanmıştır (Foto. 51).

Sabanların Sırtı Antik Yerleşim

Gaffarlı köyü, Diniker Tepe’nin kuzeydoğusunda İrenboz 
Tepe’nin güneyinde yer alan Karapınar mevkinde Sabanla-
rın Sırtı’nın güneydoğusunda, ormanlık arazinin eteğinde-
ki düzlükte birçok eski yapı kalıntısından oluşan bir küçük 
yerleşimdir. Ali Akar’ın evinin bulunduğu alanda ve batısı-
na doğru yayılan arazide çok sayıda yapı duvarları ve işlik 
taşları görülmüştür. Evin hemen doğusunda yer alan kalıntı 
birçok birimi olan bir yapı görünümündedir. Yapının açığa 
çıkmış zemininde 0,90 x 0,90 m.’lik çok renkli zemin mo-
zaiği görülmektedir. Geometrik motiflerden oluşan zemin 
mozaiği iri taşlarla yapılmıştır. Aynı yapının güneyindeki 
bir ünitede derin bir kuyu olduğu tespit edilmiştir. Yerle-

Fotoğraf 52 - Sumbas, Sabanların Sırtı İşlik Taşı / Sumbas, 
Sabanların Sırtı, press stone

Şekil 11 - Sumbas, Karaşıh Roma Çeşmesi 3 Plan / Sumbas, 
Karaşıh Roman Fountain 3 plan

Fotoğraf 51 - Sumbas, Camtepe Antik Çiftlik ve İşlik / Sumbas, 
Çamtepe villa rustica and mill stone

Fotoğraf 50 - Sumbas, Karaşıh Roma Çeşmesi 3 / Sumbas, 
Karaşıh Roman Fountain 3
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şim, büyük bir zeytinyağ işliğine sahip küçük bir köy veya 
büyük bir üretim çiftliği olmalıdır. Yerleşim M35c3 harita 
paftasında ve 469 m. rakımda kuzey 37°32’45.09” ve doğu 
35°58’37.49” yer noktasında konumludur (Foto. 52-54).

Göbelli Kilise

Gaffarlı köyü, Göbelli mahallesinin 1 km. kadar kuzeyin-
de mahalleden kuzeye giden toprak yolun batı kenarın-

da bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Yola doğru uzanan, 
doğusunda yarım daire duvarının uç kısmı tahrip olmuş 
yapı batı- doğu uzantılı tek nefli bir kilisedir. Küçük bir 
kilise olan yapının apsis derinliği 3 m. genişliği 4,66 m. 
ve güney duvarı 4 m. uzunluktadır. Kilise üçüncü Roma 
çeşmesinden kuş uçuşu 1,2 km. kuzey doğuda, 551 m. ra-
kımda ve M36d4 paftasında kuzey 37°35’07.14” ve doğu 
36°01’20.61” yer noktasında konumludur (Foto. 55).

Sıtırtaş Antik Yerleşim (Çoban Ali mevki)

Akçataş köyü, Çoban Ali mevki, Sıtırtaş Tepe üstün-
de 599 m. rakımda N35b2 harita paftasında kuzey 
37°29’57.2” ve doğu 35°56’42.9” yer noktasında ku-
rulu bir antik yerleşimdir. Yerleşim büyük ölçüde sırtın 
doğuda geniş bir teras yaptığı alana kurulu olup batıya 
doğru uzanmaktadır. Tepe üstünde bulunan geniş alanda 
yapı kalıntısı hemen hiç kalmamıştır, halen kullanılan 
biri hariç yuvarlak ağzı molozla doldurulmuş birkaç 
sarnıçtan başka.  Alanın güneyinde arazinin ani yük-
seldiği yerde bulunan bir platform olasılıkla bir tapınak 
alanıdır.  Yerleşimin batı kısmında bulunan yapıların 
hemen hepsi 0,60- 1 m. yükseklikte çift cidarlı kesme 

Fotoğraf 57 - Sumbas, Sıtırtas Antik Yerleşim Genel / Sumbas, 
Sıtırtaş ancient settlement general view

Fotoğraf 55 - Sumbas, Göbelli Kilise güney duvarı / Sumbas, 
Göbelli Church, south wall

Fotoğraf 56 - Sumbas, Sıtırtas Antik Yerleşim Genel / Sumbas, 
Sıtırtaş ancient settlement general view

Fotoğraf 53 - Sumbas, Sabanların Sırtı Antik Yerleşim / Sumbas, 
Sabanların Sırtı ancient settlement

Fotoğraf 54 - Sumbas, Sabanların Sırtı mozaikli yapı / Sumbas, 
Sabanların Sırtı structure with floor mosaic
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blok taşlarının araları dolgu duvarları ve kapı söveleri 
ile sağlam ayakta kalmıştır. Yoğun maki bitki örtüsü ile 
kaplı olmayan yapıların dörtgen üniteleri ve tüme ya-
kın planları okunabilmektedir. Duvar örgüleri, düzgün 
planları ve yayılım ölçeğine bakıldığında bölgenin ge-
lişkin başlıca antik yerleşimlerinden biri olduğu anlaşıl-
maktadır. Roma, Geç Roma ve Erken Ortaçağ’a tarihli 
kaba günlük kullanım ve saklama kapları ile ince cidarlı 
kap parçaları görülmüştür (Foto. 56-59).

Gölbeleni Antik Yerleşimi

Akçataş köyünden kuzeye Diniker Dağı yönüne uza-
nan ve Yediyokuş tepesinden kuzeybatıya devam eden 
yolun doğusunda Yellimazı Roma Çeşmesi’ni geçtikten 
150 m. sonra Gölbeleni Tepenin yamacında M35c3 ha-
rita paftasında kuzey 37°31’10” ve doğu 35°57’41.1” 
yer noktasında kurulu bir antik yerleşimdir. Yerleşim, 
tepenin 683 ve 698 m. yüksekliği arasına kuzey ve batı 
yamaçlarına yayılmaktadır. Yerleşim alanında yapı du-
var örgüleri tümden sökülmüşse de sırtın güneyindeki 
yükseklikte kısmen ağaç ve makilik alanda kalmış ve 
kaçak kazılar ile ortaya çıkmış büyüklü küçüklü birkaç 
yapıya ait düzgün duvarların ortaya çıktığı görülmüştür. 
Alanda görülen pişmiş toprak seramik parçaları kaba 
günlük kullanım ve saklama kaplarına ait olduğu gibi 

Doğu Sigillata A grubu Roma ince cidarlı kap parçaları 
da görülmüştür (Foto. 60-61).

Köseli Antik Yerleşimi

Akçataş köyü, Evren Tepe’nin batı yamacında, Demirci-
ler mahallesinin 700 m. güneyinde kaçak kazılar ile ortaya 
çıkmış geniş bir alana yayılan çok sayıda duvar kalıntıla-
rı ve işlik taşları bulunmaktadır. Antik yerleşim, 221 m. 
rakımda, N35b2 paftasında kuzey 37°27’31.6” ve doğu 
35°57’19.2” yer noktasında ve 7,8 hektarlık bir alana ku-
ruludur. Yerleşimin kuzey ve kuzeybatı yönlerinde birbiri-
ne yakın zemin mozaikli yapı duvar ve temellerinin kaçak 

Fotoğraf 60 - Sumbas, Gölbeleni  Antik Yerleşim / Sumbas, 
Gölbeleni ancient settlement

Fotoğraf 61 - Sumbas, Gölbeleni  Antik Yerleşim yapı duvarı / 
Sumbas, Gölbeleni ancient settlement

Fotoğraf 59 - Sumbas, Sıtırtas Antik Yerleşim Genel / Sumbas, 
Sıtırtaş ancient settlement general view

Fotoğraf 58 - Sumbas, Sıtırtas Antik Yerleşim Genel / Sumbas, 
Sıtırtaş ancient settlement general view
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kazılar ile ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Demirciler 
mahallesinin batısında bulunan Gencali köyünde görülen 
birçok işlik taşı, pişmiş toprak künk borusu gibi taşınır du-
ruma gelmiş eski eserin Köseli’den geldiği köylülerce be-
lirtilmektedir. Antik yerleşimde çok sayıda Roma ve Geç 

Roma dönemlerine tarihli Doğu Sigillata ve Kırmızı As-
tarlı pişmiş toprak seramik parçaları görülmüştür. Yerleşi-
min güneyinde kireç sırtları üstünde başlayan orman için-
de çok sayıda kaya mezarı bulunmaktadır (Foto. 62-65). 

Köseli Antik Yerleşim Nekropol

Köseli yerleşimi yapı kalıntılarının güney eteğinde kireç 
sırtları üstünde orman arazisi içinde en az 8 adet kaya me-

Fotoğraf 64 - Sumbas, Köseli Antik Yerleşim / Sumbas, Köseli 
ancient settlement

Fotoğraf 65 - Sumbas, Köseli antik yerleşim / Sumbas, Köseli 
ancient settlement

Fotoğraf 66 - Sumbas, Köseli Nekropolü Mezar / Sumbas, Köseli 
necropolis

Fotoğraf 67 - Sumbas, Köseli Nekropolü Mezar / Sumbas, Köseli 
necropolis

Fotoğraf 62 - Sumbas, Köseli Antik Yerleşim / Sumbas, Köseli 
ancient settlement

Fotoğraf 63 - Sumbas, Köseli Antik Yerleşim / Sumbas, Köseli 
ancient settlement
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zarı görülmüştür. Mezarlar kayaya oyulmuş trapez ağızlı-
dırlar ve içlerinde 1, 2 veya 3 seki bulunmaktadır. Trapez 
ağızlı kaya mezarları çeşitli varyasyonları ile Osmaniye 
nekropollerinde görülen bir mezar şekli olup bölgede ka-
zısı yapılmış olan Yüceören nekropolü mezarlarının aynı-
sıdır (Şenyurt 2006); bu mezar türü Çukurova’da, Ovalık 
Kilikya’da, yaygındır.  Köseli Nekropolü, 212 m. rakımda 
ve haritada N35b2 paftasında kuzey 37°27’27.9” ve doğu 
35°57’16.69” yer noktasında konumludur (Foto. 66-68).

Kızlaroturağı Antik Yerleşim

Akçataş köyü, Diniker Tepe’nin doğusunda Akça-
taş’tan gelip Yellimazı ve Kölemitli üstünden, Diniker 
Tepe’nin doğusundan geçerek Gaffarlı köyüne giden 
yol üstünde konumlu bir antik yerleşimdir. Antik yerle-
şimin kuzey kenarında bir duvar gibi yükselen mermer-
den bir kaya kütlesini yöre halkı ‘Kızlaroturağı’ olarak 
isimlendirmiştir. Antik yerleşimin Diniker Tepe’nin 
eteğine dayanan batı kısmı ise açılan toprak yolla bö-
lünmüştür. Antik kalıntılar tümden maki çalılıkları ile 
kaplıdır ve çok sayıda kaçak kazı ile tahrip edilmiş-
tir. Çalılıklar arasında, duvar kalıntıları, işlik taşları 

ve hurma ağacı kazı bezeli bir yazıtlı taşı görülmüştür. 
Antik yerleşimin kuzey kenarında Kızlaroturağı kaya-
sına çıkılan patikanın kenarında kaçak kazılarla ortaya 
çıkarılmış duvarları 1 m.’ye kadar ayakta bir kilise bu-
lunmaktadır. Antik yerleşim, 2 hektar alana yayılı olup 
539 m. rakımda ve haritanın M35c3 paftasında kuzey 
37°32’20.17” ve doğu 35°58’13.65” yer noktasında 
konumludur (Foto. 69-70).

Kızlaroturağı Kült Alanı

Antik yerleşimin bulunduğu yamaçtan 37 m. birden du-
var gibi dik yükselen mermerden bir kaya kütlesinin en 
tepesinde insan eliyle oyulmuş oturma sekileri özenle 
konumlandırılmış oyuklarak oluşturulmuş basamaklı, 
perdahlanmış cepheleri olan kaya anıtları bulunmaktadır. 
Kült Alanı, M35c3 paftasında kuzey 37°32’30.94” ve 
doğu 35°58’17.83” yer noktasında 592 ve 608 m. rakım-
lar arasında konumludur. Kızlaroturağı doğusunda aynı 
yatay doğrultuda bulunan Çem Kale’nin 100 m. kuze-
yinde tespit edilen bir diğer kült alanının görüş mesafesi 
içindedir (Bossert 1947: 9).1

1 Çem Kale kuzey önünde bulunan basamaklı kaya anıtından 
bahsetmektedir. Alkım 1950: 533’de Topaktaş Yazıtlı Kaya’dan 
bahsederken “yöre halkının “Kızlar oturağı” adı verilen mer-
divenli bir kayanın bilgisini edindiklerini ama görme fırsatları 
olmadığını belirtir.

Fotoğraf 69 - Sumbas, Kızlaroturağı Antik Yerleşim / Sumbas, 
Kızlaroturağı ancient settlement

Fotoğraf 70 - Sumbas, Kızlaroturağı Antik Yerleşim 
‘Cornelius’ yazıtlı taş / Sumbas, Kızlaroturağı ancient settlement, 
stone inscribed ‘Cornelius’

Fotoğraf 68 - Sumbas, Köseli Nekropolü Mezar / Sumbas, Köseli 
necropolis
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Kızlaroturağı Kilise

Kızlaroturağı yerleşiminin kuzey kenarında, Kızlaro-
turağı kaya kütlesinin ilk yükselmeye başladığı alanda 
doğu batı uzantılı bir yapı bulunmaktadır. Yapının do-
ğusu yarım daire dışa çıkık bir apsis ile sonlanmaktadır. 
Bir kilise olan yapının kuzey duvarı arazinin yüksek ko-
tuna dayanmaktadır. Tek nefli olan kilisenin kuzeydoğu 
köşesi toprak yığıntısı ve çalılık altındadır. Yapının gü-
neydoğu köşesinde ise apsise bitişik bir pastoforya oda 
uzantısı görülmektedir. Kilise, Sumbas ilçesi Alibeyli 
beldesine bağlı Buzağ Dağ güney yamacında 2012 yı-
lında araştırmada tespit edilen antik yerleşimin kilise-
si ile plan açısından büyük benzerlik göstermektedir. 
Kilisenin güney duvarları yer yer 1 m.’ye kadar yük-
selmektedir. Yapının güney cephesinde görülen açıklık 
Buzağ Dağ ve Karapınar-Işıklar kiliselerinde olduğu 
gibi güneye açılan bir kapı olmalıdır. Öte yandan çok 
sıkı makilikten dolayı batıya uzanan duvar bitimi tam 
incelenememiş ve yapının batı kısmında narteks olup 
olmadığı anlaşılamamıştır. Kilisenin zemini çok renkli 
mozaiklerle bezelidir. Kilise haritada M35c3 paftası ku-
zey 37°32’24.89” ve doğu 35°58’14.44” yer noktasında 
konumlu olup 543 m. rakımdadır (Foto. 71-73).

Topaktaş Yazıtlı Kaya

Kızlaroturağı kaya kütlesinin 2 km. kuzey kuzeydoğusun-
da tarla ortasında tek bir kaya bulunmaktadır. Yazıtlı kaya, 
M35c3 paftası kuzey 37°32’49.76” ve doğu 35°58’25.65” 
yer noktasında konumlu olup 486 m. rakımdadır. Kayanın 
yazıtı barındıran güney cephesi perdahlanmıştır. Kayanın 6 
x 8 m. boyutunda güney cephesinin alt kısmında dört sa-
tırlık Grekçe yazıt bulunmaktadır. Topaktaş Yazıtlı Kaya 
Anıtı Karatepe kazı ekibi tarafından tespit edilmiş ve G. E. 
Bean’ın çevirisiyle yayınlanmıştır. Yazıt, dağ tanrısına ithaf 
edilmiştir (Alkım 1950: 535- 536).

Kölemitli Antik Çiftlik

Akçataş köyü, Gölbeleni tepesinin kuzeydoğusunda kuze-
ye Diniker Dağına giden yol üstünde Uçuk Tepe’nin batı 
eteğinde Kölemitli mevkinde in situ ve yerinden oyna-
tılmış çeşitli işlik taşlarının yanı sıra çeşitli kaba günlük 
kullanım ve saklama kaplarına ait seramik parçaları gö-
rülmüştür. Son derece dağıtılmış antik çiftlik alanında yo-
ğun bir üretim faaliyeti olduğu günümüzde tahrip olan su 
sisteminden anlaşılmaktadır. Antik Çiftlik haritada M35c3 
paftası kuzey 37°31’29.91” ve doğu 35°57’56.93” yer 
noktasında konumlu olup 486 m. rakımdadır (Foto. 74).

Fotoğraf 71 - Sumbas, Kızlaroturağı Kilise Güney Duvar / 
Sumbas, Kızlaroturağı Church south wall

Fotoğraf 72 - Sumbas, Kızlaroturağı Kilise Güney Duvar /
Sumbas, Kızlaroturağı Church south wall

Fotoğraf 73 - Sumbas, Kızlaroturağı Kilise Mozaik / Sumbas, 
Kızlaroturağı Church floor mosaic

Fotoğraf 74 - Sumbas, Kölemitli İşlik / Sumbas, Kölemitli olive 
press
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Eski Kışla Antik Çiftlik

Akçataş köyü, kuzeye Yellimazı’ya giden yolun doğusun-
da Karayanıklar Mahallesinin güneyinde bulunan Dikili-
taş tepe ve Ortaç Tepe ortasındaki haritada isimsiz üçüncü 
tepe Roma karakolu Eski Kışla’ya giden toprak yolun doğu 
kenarındadır. Antik yapının duvar kalıntıları kısmen ayak-
ta ama dağılmış olduğundan planı okunamaz durumdadır. 
Etrafta işlik taşı ve seramik parçaları bulunmaktadır. Çatı 
kiremitleri ve günlük kullanım saklama kapları parçaları 
görülmüştür. Antik çiftlik, haritada N35b2 paftasında 393 
m. rakımda kuzey 37°28’35.90” ve doğu 35°56’40.72” 
yer noktasında konumludur (Foto. 75).

Eski Kışla Roma Karakolu

Akçataş köyünden kuzeye Yellimazı’ya doğru dağların 
sırtından giden yolun doğusunda Karayanıklar Mahal-
lesinin güneyinde bulunan Dikilitaş Tepe ve Ortaç Tepe 
ortasındaki haritada isimsiz üçüncü tepenin burun yaptığı 

yükseltide konumludur. Yükselti Akçataş köyünün doğu-
sunda Gencali köyünün batısında kuzeye uzanan vadiye 
370 m. rakımda bir gemi gibi uzanarak vadiyi görmekte-
dir. Vadi güvenliğini kontrol etmek için seçilmiş mükem-
mel bir görüş alanına sahiptir. Ancak bir askeri yapının 

konumlanacağı bir alan özelliğine sahip alanda iri blok 
taşlardan oluşan duvar kalıntıları, dağıtılmış olup, yapı 
planı okunamaz durumdadır. Roma dönemine ait bir as-
keri karakol olarak tanımlanan yapı haritada N35b2 paf-
tasında ve kuzey 37°28’20.32” ve doğu 35°56’57.36” yer 
noktasında konumludur (Foto. 76).

Yediyokuş Roma Karakolu
Yapı kalıntıları, Akçataş köyünden başlayıp dağ sırtında 
Eski Kışla karakolu yönünde güneyden kuzeye devam 
eden yolun ve Yediyokuş Tepenin doğusunda Mescit 

Tepenin güneye doğru burun yaptığı uzantının bir alt 
kotunda konumlu yükselti üstünde 575 m. rakımda bu-
lunmaktadır. Sırtın doğusunda bulunan vadiyi baştan 
sona görebilen kalıntılar bir Roma İmparatorluk dö-
nemine askeri karakoludur.  Son derece tahrip edilmiş 
olmasına karşın yer yer temel taşları, güney eteğinde 
in situ kalmış kapı söveleri görülmektedir. Yediyokuş 
Roma çeşmesinin 100 m. batısındadır. Haritada M35c3 
paftasında kuzey 37°30’18.32” ve doğu 35°57’19.37” 
yer noktasında konumludur (Foto. 77-79).

Fotoğraf 77 - Sumbas, Yediyokuş Roma Karakol / Sumbas, 
Yediyokuş Roman military station

Fotoğraf 78 - Sumbas, Yediyokuş Roma Karakol / Sumbas, 
Yediyokuş Roman military station

Fotoğraf 76 - Sumbas, Eski Kışla Roma Karakol / Sumbas, Eski 
Kışla Roman military station

Fotoğraf 75 - Sumbas, Eski Kışla Antik Çiftlik / Sumbas, Eski 
Kışla villa rustica
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Yediyokuş Çeşme

Akçataş köyü, Yediyokuş mevki Yediyokuş Roma ka-
rakoluna giden toprak yolun dönemecinde yer almak-
tadır. Yapının üst tarafı yok edilmiş, alt kısmı, su oluğu 
ve yandaki blok taşları görünebilir durumdadır. Haritada 
M35c3 paftasında 37°30’19.84” ve doğu 35°57’15.27” 
yer noktasında konumludur (Foto. 80).

Yellimazı Çeşme

Akçataş köyü Yellimazı mevki’nde,  başındaki çınar ağa-
cının gölgesine etrafını çevreleyecek şekilde bir kır kah-
vehanesi yapılmış ve çeşmenin ağzı beton duvar ile günü-
müzde perdelenmiştir. Yapının bir tek suyun aktığı oluk 
taşı ve oluğun her iki yanında destek olduğu blok taşlar 
özgündür. Çeşme, günümüzde de kullanılmaktadır. Hari-
tada M35c3 paftasında olan yapı kuzey 37°31’03.78” ve 
doğu 35°57’47.80” yer noktasında konumludur.

Akçalıuşağı Çeşme

Çeşme, Akçataş Köyü, Akçalıuşağı mevki Evren Te-
pe’nin batı eteğinden geçen köy yolu Köseli antik yerle-
şimi geçtikten sonra Demirciler mahallesine ulaşmadan 
önce yolun batısında vadi içinde konumludur. Büyük öl-

çüde yıkılmış olan çeşme oluğunun üstünü örten tonozu 
ayakta kalmamıştır. Çeşme oluğunun üstü yarım daire ke-
merle belirlenmiş 2,20 m.’lik bir duvar yükselmektedir. 
Çeşme, haritanın N35b2 paftasında kuzey 37°27’56.89” 
ve doğu 35°57’06.43” yer noktasında konumludur (Foto. 
81, Şek. 12).

Akçataş Nekropolü

Akçataş köyü kuzey çıkışında halk arasında saylık deni-
len kireç sırtında kayaya oyma mezarlardır. Tahrip olmuş 

Şekil 12 - Sumbas, Akçalıuşağı Roma Çeşmesi / Sumbas, Akçalıuşağı 
Roman Fountain

Fotoğraf 81 - Sumbas, Akcalıuşağı Roma Çeşme / Sumbas, 
Akçalıuşağı Roman Fountain

Fotoğraf 82 - Sumbas, Akçataş Nekropol / Sumbas, Akçataş 
Necropolis

Fotoğraf 79 - Sumbas, Yediyokuş Roma Karakol / Sumbas, 
Yediyokuş Roman military station

Fotoğraf 80 - Sumbas, Yediyokuş Roma Çeşmesi  / Sumbas, 
Yediyokuş Roman Fountain
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mezarlıkta az sayıda mezar tespit edilmiştir. Biri, yola 
yakın olanı yeni kazılmış olmakla plan tipine ilişkin bil-
gi verir durumda olup bölgenin diğer kaya mezarlarıyla 
aynı özelliktedir. Nekropol, haritada N35b2 paftasında 
kuzey 37°27’51.2” ve doğu 35°56’21.9” yer noktasın-
da konumludur.  1,4 hektarlık bir alana yayılan nekro-
pol halk arasında Akçalı olarak da isimlendirilmektedir 
(Foto. 82 ve 85).

Kırıkköprü Antik Yerleşim

Mehmetli Beldesi, Çiçeklidere yolunda kuzeye giden yol 
üstünde Mehmet Okur evinin arazisinde mozaikli zemin 
parçaları in situ olarak görülmüştür. Ayrıca burada kaçak 
kazılarla dağıtılmış duvarların yanı sıra arazinin kenarlarına 
sınır oluşturmakta kullanılmış çok sayıda kaliteli perdahlı 
ve yivli kesme blok taşlar görülmüştür. Mehmet Okur’un 
evinden 100 m. kuzeydoğu yönüne gidildiğinde yumuşak 
eğimli düzlenmiş bir alanda antik yerleşimin kurulu ol-
duğu, ne var ki,  tüm yapı örgü taşlarının sökülerek tarla 
sınırlarında veya başka yapılarda kullanılarak yerleşimin 
yüzeydeki kalıntılarının yok edildiği anlaşılmaktadır. Antik 
yerleşim, M36d4 kuzey 37°34’44.8” ve doğu 36°02’32.7” 
yer noktasında konumludur (Foto. 83-84).

Kırıkköprü Tapınak

Mehmet Okur’un evinin 100 m. kuzeybatı yönünde Müs-
lüm Okur’a ait olduğu öğrenilen yola yakın boş arazide 
kaçak kazı ile açığa çıkarılmış üç cephesi ayakta duran ku-
zeybatı duvarı yıkılmış kesme blok perdahlı taşlarla örülü 
bir yapı belgelenmiştir. Yapının 10 m. batısında çalılıklar 
arkasına konmuş tapınağa ait sıra sıra dizili profilli kesme 
blok süt beyaz mermerden korniş taşları bulunmuştur. Yapı 
malzemesi olarak mermerin kullanımı bölgede yok dene-
cek kadar azdır. Ender bulunan bir malzeme kullanılarak 
önem atfedilmiş yapı bir tapınak olmalıdır (Foto. 85-87).

Fotoğraf 86 - Sumbas, Kırıkköprü Tapınak Taşları / Sumbas, 
Kırıkköprü Temple stone blocks

Fotoğraf 87 - Sumbas, Kırıkköprü Tapınak Taşları / Sumbas, 
Kırıkköprü Temple stone blocks

Fotoğraf 83 - Sumbas, Kırıkköprü Yapı 1 / Sumbas, Kırıkköprü 
Structure 1

Fotoğraf 84 - Sumbas, Kırıkköprü Yapı 1 / Sumbas, Kırıkköprü 
Structure 1

Fotoğraf 85 - Sumbas, Akçataş Nekropol Mezar 8 / Sumbas, 
Akçataş necopolis, grave 8



57

OSMANİYE ARKEOLOJİK VARLIKLAR ENVANTERİ 2010 - 2013 YILLARI ÇALIŞMALARI

Kırıkköprü Oda Mezarlar

Sumbas İlçesi kuzeybatısında yer alan Çiçeklidere yolu 
üstünden Kırıkköprü mevkinde Okur ailesi arazisi ile Çi-
çiloluk arasında yol üstünde 2 adet oda mezar görülmüştür. 
Mezarlar yol yapımı esnasında açılmış ve makine opera-
törleri tarafından içleri tekrar toprakla doldurulmuş oldu-
ğundan herhangi bir kültür malzemesi görülememiştir. Oda 
Mezarlar, M36d4 paftasında kuzey 37°34’40.8” ve doğu 
36°02’31.2” yer noktasında konumludur.

Kırıkköprü- Çiçiloluk Roma Su Havuzu

Kırıkköprü antik yerleşimden 500 m. kuzeyde Karanidere 
mevkide yöre halkınca Çiçiloluk tanımlı bir yapı bulun-
maktadır. Çiçiloluk, beşik tonozlu üstyapı örtüsü olan ve 
ön cephesi yarım daire kemerli  bir dörtgen yapıdır. Yapı 
tabanında bulunan dörtgen havuza pınar suyu gelmektedir. 
Günümüzde köylüler tarafından havuzun üstü suyun temiz 
kalması için kısmen betonlanmıştır. Havuzdan çekilen bir 
su hattı Çiçeklidere yolu üstünde geniş viraj yapan noktaya 
çeşmeye ulaşmaktadır. Araştırmada bulunan diğer Roma 
dönemi oluklu su havuzları ile benzer olan yapı halen işlev-
lidir.  Roma su havuzu, M36d4 paftasında kuzey 37°34’51” 
ve doğu 36°02’46.5” yer noktasında konumludur.

Kalkan Antik Kalıntılar

Kırıkköprü Karanidere mevkinin kuzeydoğusunda Çoban 
Dağı arkasında kuş uçuşu ±7km mesafede olan Kalkan 
mahallesinde küçük ölçekli bir antik yerleşim kaçak kazı 
ile tümden tahrip edilmiştir. Kaçak kazı çukurlarında örgü 
duvar kalıntıları görülmüş ve kazı toprak yığınının üstünde 
de seramik parçaları toplanmıştır. Antik kalıntılar, M36d4 
paftasında kuzey 37°34’54.27” ve doğu 36°03’17.16” yer 
noktasında konumludur.

Çem Kale

Çiçeklidere yolu üstünde Sumbas ilçesine 22 km. mesa-
fedeki Çem Kale, bir kayalık kütlenin burnunda konum-
ludur. Günümüzde bir Ortaçağ kalesi olarak tanımlı kale-
nin bulunduğu alanın çevresindeki kayaların bir kısmının 
işlenmiş olduğu fark edilmiştir. Çalışma, kalenin incelen-
mesinden çok alanın taranması ve incelenmesi şeklinde 
sürdürülmüştür. Kale, Karatepe Kazı Ekibi tarafından fo-
toğraflanmış ve çeşitli yayınlarda inceleme konusu olmuş-
tur.2 Kale duvarlarında ve kapı sövesinde devşirme malze-

2 Hansgerd Hellenkemper, Burgen Der Kreuzritterzeit in Der 
Grafschaft Edessa und im Königreich Kleinarmenien Bonn. 
176: 216-7; Robert W. Edwards, The Fortificarions of Armenian 
Cilicia. Washington D.C., 1987: 113

me bulunmaktadır. Bizans döneminde yapılan kaleye M.S. 
12 ve 13’üncü yüzyıllarda yeni duvarlar ve kale içine kü-
çük bir kilise eklenmiştir (Edwards 1987: 116). Çem Kale, 
M36d4 paftasında kuzey 37°33’0.8” ve doğu 36°02’24.8” 
yer noktasında konumludur. 

Çem Kale Kült Alanı- Basamaklı Kaya Anıtları

Kalenin kuzeye bakan ön cephesinde yer alan geniş bir 
alanda işlenmiş kayalar bulunmaktadır. Söz konusu kaya-
lardan nişli olanı Karatepe ekibi tarafından görselleştiril-
miş ama kültürel ve dönemsel tanımlaması yapılmamıştır. 
İlk yayında yerel halk tarafından “Karakol Taşı” olarak 
adlandırıldığı belirtilerek Romalılar döneminde mevcut 
bir mahalli külte ait olduğu düşünülmüştür (Bossert ve Al-
kım 1947: 9) Araştırmada ikinci bir basamaklı kaya anıtı 
ilk defa tespit edilmiştir. Kuzeye bakan cephesinde bir nişi 
olan ilk kaya anıtı ile Çem Kale kapısı arasında kalan kaya 
kütlesinde bulunan ikinci basamaklı kaya anıtının benzerle-
ri Orta Anadolu’da Frig kültüründe görülmüştür. Çem Kale 
‘basamaklı kaya anıtları” bölgede Kızlaroturağı ile birlikte 
türünün ilk buluntularıdır. Çem Kale Kült Alanı, M36d4 
paftasında kuzey 37°33’06.67” ve doğu 36°02’26.53” yer 
noktasında konumludur.

Çem Kale Kilise

Çem Kale’nin doğusunda dağın güney yamacında kesme 
blok taş ve küçük paket taşlar ile duvar örgülü, planı ve 
örgü teknikleri farklı yapım evrelerine sahip olan bir yapı 
görülmektedir. Doğu- batı uzantılı yapının doğusunda ya-
rım daire şeklinde dışa çıkık birimin apsis olduğu anlaşıl-
maktadır. Apsis zemini nefin zemin kotundan çok daha aşa-
ğıdadır. Böylelikle apsis bir yarım daire kule şeklindedir. 
Edwards araştırmasında apsisin dıştan çokgen olduğu be-
lirtmekteyse de günümüzde bu bilgiyi teyit etmek mümkün 
değildir. Yapının batısında yer alan bir Roma İmparatorluk 
dönemi yapısı kilisenin narteksine dönüştürülmüş olmalı-
dır. Yapının doğusunda 100 m. mesafede kuzey güney yö-
nünde uzanan yumuşak eğimli bir alanda yapıların taşları 
sökülerek öbek öbek toplanmış durumdadır; burası Roma 
imparatorluk döneminden Erken Bizans dönemine devam 
eden bir antik yerleşim yeri olmalıdır (Alkım 1947: 10).3 
Çem Kale Kilise, M36d4 paftasında kuzey 37°33’02.48” 
ve doğu 36°02’31.00” yer noktasında konumludur.

Doğu Anadolu platosunu Çukurova ile bağlayan tarihi yol 
üstünde bulunan Çem Kale’nin konumlandığı kaya kütlesi 

3 Alkım, Kilise ve kaya anıtından yola çıkarak Çem Kale’nin 
bulunduğu alanın eski devirlerde de meskun olduğunu düşün-
mektedir. Edwards da bir Bizans yerleşiminin olduğu ve hatta 
kaledeki devşirme yazıtlı ve kabartmalı mermer parçaların bu 
yerleşimden kullanıldığını belirtmektedir. Edwards 1987: 113-
117.
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ve çevresi tüm Doğu Ovalık Kilikya’yı, batıda Anavarza 
Kalesi ve doğuda Çardak Kalesi’ni görüyor olmakla son 
derece stratejik öneme sahiptir. Ayrıca dağların etkileyici-
liği dağ, gök ve veya hava tanrılarına tapan kültürlerin kült 
alanı olarak kullanılmış ve bu kutsal alanda çeşitli dönem-
lerde inanışlara göre tapınak ve kilise yapılmış olmalıdır. 
Antik yolu koruyan, Ortaçağ’da yapılmış şekliyle günü-
müze kalan Çem Kale’nin yerinde ise olasılıkla önceki 
dönemlerin yönetimleri en azından bölgede çok iyi lojistik 
ağ kurduğu gözlemlenen Roma İmparatorluğunun bir kale 
veya askeri karakolu olmalıdır.     

Kölete Tapınak Alanı

Mehmetli Beldesi, Kölete mevkinde debisi yüksek ve suyu 
son derece lezzetli bir su kaynağının kuzeydoğusunda yük-
sek bir düzlükte düzgün kesilmiş süt beyaz mermerden 
büyük yapı taşları görülmüştür. Taşların bulunduğu alanın 
yüksekliği, doğal bir arazi yüksekliği olmayıp bir yapı te-
meli üstündeki yığıntının toprakla düzeltilmiş hali şeklin-
dedir. Yüksek kalitede malzeme ve işçiliğe sahip olan mi-
mari elemanlar bir tapınağa ait olmalıdır. Alan yüzeyinde 
yapılan gözlem toprağın ±0.60 m hemen altında tapınağın 
platformu- stylobat bulunmaktadır. Tapınak alanına gel-
meden önce görülen 4- 5 köy evinin bahçe duvarlarında 
sütun başları ve profilli kaide gibi mimari elemanlar gö-
rülmüştür. Kölete Tapınak Alanı, M36d4 paftasında kuzey 
37°31’06.2” ve doğu 36°03’29.8” yer noktasında konum-
ludur (Foto. 88).

Çobanlı Antik Yerleşim

Mehmetli Beldesi, Kölete mevkinin kuzeybatısında Kölete 
Tapınak alanından 500 m. kuzey batıya yüründüğünde Ço-
banlı tepenin yamacında teraslar üstünde duvar kalıntıları 
bulunamktadır. İri kesme taşlarla örülmüş duvarların oluş-
turduğu dörtgen planlı yapılar bitişik düzende dar bir soka-
ğın her iki yanına dizili konumdadırlar. Yamaçta kuzey-gü-
ney doğrultusunda uzanan, sokak denilecek boşluklar ile 
geçişler yapıların kuzeye yamacın üstüne doğru yayıldığı 
gözlenmiştir. Duvarları sağlam ayakta kalmış bir yapının 2 
üniteli bir planı olduğu görülmüştür. Sokaktan giriş kapısı 

olan yapının ikinci ünitesine birinciden geçiş yapılmakta-
dır. Az sayıda kaba günlük kullanım ve saklama kapları 
parçaları yüzeyde görülmüştür. Çobanlı Antik Yerleşim, 
M36d4 paftasında kuzey 37°31’11.4” ve doğu 36°03’15.5” 
yer noktasında konumludur (Foto. 89-90).

Buzağ Dağ Antik Yerleşim

Mehmetli Beldesi, 527 metre rakımda Buzağ Dağı güney 
yamacında geniş bir alana yayılan ve tepenin altına kadar te-
raslar halinde devam eden bir yerleşimdir. Buzağ Dağ antik 
yerleşimde önem verilen yapılarda kaliteli işçilikli kesme 
blok taşlar kullanıldığı görülmüştür. Alanda diğer yerleşim-
lerden farklı olarak Geç Antik dönem seramik kırıkları yanı 
sıra yeşil sırlı Ortaçağ seramik parçaları görülmüştür. Buzağ 
Dağ Antik Yerleşim, M36d4 paftasında kuzey 37°31’28.53” 
ve doğu 36°03’40.66” yer noktasında konumludur. 
 

Buzağ Dağ Kilise

Buzağ Dağ Antik yerleşimin eteğinde, makilik içinde düz-
lüğe yakın yerde doğu batı doğrultulu yerleştirilmiş ve kes-
me blok taşlar ile örülmüş büyük bir yapı bulunmaktadır. 
Yapının doğu kenarında içte ve dışta yarım daire şeklinde 
dışarı çıkık apsis bulunmaktadır. Apsisin her iki yanında ise 
dörtgen odacıkları ayaktadır. Tek nefli bir kilise olan yapı-
nın güneyinde, batı kenarına yakın lentosu ayakta kalmış 
bir kapı girişi bulunmaktadır. Yapının batı kenarında nar-

Fotoğraf 89 - Sumbas, Çobanlı Antik Yer Yapı / Sumbas, Çobanlı 
ancient settlement, Structure

Fotoğraf 90 - Sumbas, Çobanlı Antik Yer Yapı / Sumbas, Çobanlı 
ancient settlement, Structure

Fotoğraf 88- Sumbas, Kölete Tapınak ve Yaşantı Alanı / Sumbas, 
Kölete Temple and settlement site
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teks duvar taşları yok edilmiştir. Buzağ Dağ Kilise, M36d4 
paftasında kuzey 37°31’27” ve doğu 36°00’55.6” yer nok-
tasında konumludur (Foto. 91, Şek. 13).

Sonuç

Sumbas ilçesinde tespit edilen arkeolojik varlıkların antik 
yerleşim türü olarak sayıca çok ve yaşantı gören kültürle-
re ilişkin çeşitli bilgi veriyor olması ilçenin konumlandı-
ğı bölgenin tarih zenginliğini ortaya koymaktadır. Tarihi 
askeri ve ticari yollar üstünde olup kuzey güney aksında 
Doğu Anadolu Platosu ile Çukurova’nın doğu kesimi ara-
sında bağlantı kuran bir bölge olması stratejik önemini or-
taya koymaktadır. Tespit edilen antik yerleşimler arasında 
Karaşıh antik yerleşimi, ölçek olarak en büyük ve tarihsel 
olarak en eski olduğunu düşündürten kültür malzemesi ba-
rındırmaktadır. Öte yandan bölgede Roma İmparatorluk 
döneminde askeri lojistik ağının planlı ve sıkı bir düzeneği 
olduğunu, Roma su havuzu, çeşmeleri ve karakolları ka-
nıtlamaktadır. Ayrıca, irili ufaklı birçok yerleşimde benzer 
tarzda duvar örgüsü görülmesi bölgede belli rakımdaki 
yerleşimlerin ortak bir kültüre sahip olduğu anlaşılmakta-
dır. Sumbas ilçesinde tespit edilen arkeolojik varlıklar ve 
ayakta kalan yapılarının çokluğu ve aynı tarzda anıtsal yapı 
örneklerinin bulunması Sumbas ilçesinde kültür turizminin 
olanaklılığını da göstermektedir.
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ESKİ KIRIM (SOLHAT) ÖZBEK 
CAMİSİ VE MEDRESESİ

THE ÖZBEK MOSQUE AND MADRASA 
IN THE OLD CRIMEA (SOLHAT) 

Bozkurt ERSOY* - Aygül UÇAR*

Özet
Özbek Camisi ve Medresesi Kırım’ın güneydoğusunda bulunan Eski Kırım (Solhat) şehrinde yer almaktadır. Cami (1314) 
ve medrese (1332-33) birbirlerine bitişik olarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı cami çeşitli onarımlarla günümüze sağ-
lam olarak ulaşabilmişken, medrese harap durumdadır.

Kuzeyde yer alan cami dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. Eski Kırım Özbek Camisi mimari ve süsleme özellikleriyle 
Anadolu’daki Selçuklu ve Beylikler dönemi eserlerinin Anadolu’dan oldukça uzak bir bölgedeki, Kırım’daki, ender tem-
silcilerinden biridir. Camide uygulanmış olan bazilikal plana Anadolu’da, özellikle Anadolu Selçuklu Dönemi camilerinde 
sıkça rastlanılmaktadır.

Plan özellikleri yanında taçkapı ve mihrabında yer alan bitkisel ve geometrik bezemelerle birlikte yazı kullanılmıştır. Pal-
met ve rumilerden oluşan bitkisel bezemeler taçkapı ve mihrapta sıkça görülmektedir. Bu bezeme öğeleri ayrıca yazılar 
arasında da kullanılarak uygulama bakımından çeşitlilik kazandırılmıştır. Benzer bezemeler Eski Kırım dışında özellikle 
Bahçesaray ve çevresindeki yapılarda da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca benzer karakterli bezemeler Anadolu’da Selçuklu 
ve Beylikler dönemi eserlerinde de görülmektedir.

Güneyde yer alan medrese ise daha sonra inşa edilmiştir. Yapının kuzey ve güneyindeki mekanların bir kısmı günümüze 
sağlam ulaşabilmiştir. Kare planlı medrese açık avlulu dört eyvanlıdır. Kuzey ve güney eyvanları ile bu eyvanlara bitişik 
mekanların bazı duvarları ve bu mekanların örtülerinin bir bölümü günümüze gelebilmiştir. Diğer mekanlar ise temel sevi-
yesine kadar yıkılmış olmalarına karşın, yapılan temizleme çalışmaları ardından konservasyon çalışmaları sırasında yakla-
şık bir metre örülerek yükseltilmiştir. Bugün mevcut olmasa da, 18. yüzyıla ait bir resimden hareketle medrese taçkapısının 
da cami taçkapısında olduğu gibi oldukça yoğun bir süsleme programına sahip olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Dışa 
taşkın olan medrese taçkapısının tüm cepheleri boş yer bırakılmaksızın süslenmiştir. Kırım’da, en eski Türk-İslam dönemi 
yapılarından biri olan Özbek Medresesi’nde gördüğümüz geometrik geçmelerin benzer örnekleri, medresenin inşa edildiği 
tarihten sonra Kırım’da inşa edilen diğer yapıların bezenmesinde de örnek olmuştur. Taçkapı ön cephesini ve yan kanatla-
rını süsleyen iri geometrik geçme örnekleri Kırım’da bir çok yapıda bezeme unsuru olarak kullanılmıştır.

Bu çalışma kapsamında medrese planı ile ilgili restitüsyon önerisi de sunulmuştur. Yapı, gerek mimari, gerekse süsleme 
özellikleri açısından Anadolu ve Anadolu dışı Türk- İslam medrese örnekleri ile çok benzer özellikler taşımaktadır. 

*  Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, e-posta: bozkurt.ersoy@ege.edu.tr
*  Dr., Sanat Tarihçi, Konak Belediyesi., e-posta:aygul.ucar@hotmail.com
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Eski Kırım (Solhat) Özbek Camisi ve Medresesi bugüne kadar az sayıda yayında yer almasına rağmen mimari, süsleme ve 
yapım evreleri açısından ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Tarafımızdan hazırlanan ve Eski Kırım (Solhat) Özbek Camisi 
ve Medresesi’ni konu alan bu çalışma yayınlarla, fotoğraflarla ve çizimlerle belgelenmesi açısından özgün bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Kırım (Solhat), Özbek Camisi, Özbek Medresesi, Restitüsyon

Abstract 
The Özbek Mosque and Medrese are located in the city of The Old Crimea (Solhat) located on the south east of Cri-
mea. The Mosque (1314) and medrese (1332-33) were constructed in conjunction with each other. The rectangular 
planned mosque has survived until today upon several various restorations whereas the medrese is in ruins. 

The mosque located in the North is rectangle shaped with three-naves. With the architectural and ornamental featu-
res it has,  The Old Crimea Özbek Mosque is one of the rare representatives of the Artifacts from the Seljuk Empire 
and Period of Beyliks of Anatolia which is located at a very distant location, Crimea. The basilic plan applied in the 
mosque is often found in the mosques from the Anatolian Seljuk Empire Period in Anatolia. In addition to its plan 
features, inscriptions were used along with the botanical and geometrical patterns found on its portal and the altar. 
Botanical patterns composed of palmate and rumis are frequently observed on the portal and the altar. These pattern 
elements were also used between inscriptions, making it more diverse in terms of application. In addition to the ones 
in the Old Crimea, similar patterns can also be found in structures in and around Bahçesaray. Similarly, the artifacts 
from The Seljuk Empire and The Period of Beyliks in Anatolia exhibit patterns with common features. 

The medrese located in the South however was constructed later on. Only some of the structures’ spaces in the North 
and South remained intact until today. The rectangular planned medrese has an open patio plan with four-iwans. In 
addition to the north and the south iwans, some walls of the areas adjacent to these iwans as well as a portion of the 
spacial covering survived until the date. Though the other spaces were demolished down to their foundation, the ex-
cavation efforts carried out helped unsurface an approximately one more meter of the ruins during the conservation 
studies. Looking at a picture of the 18th Century, it would be appropriate to say that the medrese’s altar did have 
heavy ornaments, much like the one in the mosque, even though it’s not standing today. All sides of the medrese’s 
outlying altar were decorated leaving no space at all. Similar examples of geometrical transitions with the most Isla-
mic influence in Crimea have set the example for the patterns on the other structures constructed in Crimea following 
the construction of the medrese. Common features of the large geometric transitions decorating the front and the side 
wings of the altar were also used in the decoration of many structures in Crimea. A restitution proposition was sub-
mitted within the scope of the study about the medrese’s plan. It possesses very similar features with the examples of 
Turkish and Islamic medrese in and out of Anatolia in terms of structure, architecture and decoration.

Despite the fact that it has been published in very few publishing until today, The Old Crimea (Solhat) Özbek Mosque 
and Medrese have not been examined in detail for its architectural and ornamental features as well as its construction 
stages.  The publishing study we have carried out detailing the Old Crimea (Solhat Özbek Mosque and Medrese is a 
unique study since it has been documented with photographs and drawings. 

Key words: Old Crimea (Solhat), Ozbek Mosque, Ozbek Medrese, Restitution   
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İslam kültürünün kuzeyde ulaşabildiği noktalardan biri 
olan Kırım, 14. yüzyıldan günümüze kadar, cami, türbe, 
çeşme, saray gibi birçok farklı yapı türüyle zengin mi-

mari birikim sergileyen bir açık hava müzesi gibidir. Bu 
birikimde Eski Kırım Özbek Camisi ve Medresesi plan 
şeması ve süslemelerindeki motif çeşitliliği yanında, 

Kırım’daki en eski yapılardan birisi olma özelliği ile de 
Türk-İslam Sanatı’nın önemli temsilcileri arasındadır.

Eski Kırım Özbek Camisi kuzey-güney yönünde dikdört-
gen planlı üç sahınlı bir harim ile yapının kuzey-doğu kö-
şesinde harim beden duvarı üzerinde yükselen silindirik 

gövdeli bir minareden oluşmaktadır Caminin güneyinde 
kare planlı, açık avlulu, dört eyvanlı Özbek Medresesi 
(Şek.1), kuzeyinde ise günümüze sadece duvarları ula-
şabilmiş kare planlı bir türbe bulunmaktadır (Foto.1). 
Türbe duvarları üzerine çok sayıda mezar taşının konu-
larak sergilenmesi ve türbenin etrafında benzer taşların 
bulunması caminin bir de haziresi bulunduğunu düşün-
dürmektedir Ayrıca, 18. yüzyıla ait bir gravürden doğuda 
günümüze ulaşamayan sivri kemerli bir çeşmesi olduğu 
da görülebilmektedir (İgnatki, 1985: 332), (Foto.2).

Kabayonu taş malzeme ile inşa edilen yapıda, harim be-
den duvarı kuzeydoğu köşesinin üstünde yükselen mina-
renin gövdesi1, şerefe2 ve petek bölümleri ile taçkapısın-
da kesme taş kullanımı dikkati çekmektedir. 

Harimin doğu cephesinin üst seviyesinde üç; batı cephe-
sinin üst seviyesinde ise düz atkılı dört pencere açıklığı 
yer almaktadır3. Güney cephede, mihrabın iki yanında 
bulunan birer pencere ise bu cepheye sonradan eklenen 
Özbek Medresesi nedeniyle cami içerisinde nişe dönüş-
türülmüştür4.  Kuzey cephede ise taçkapının iki yanında 
düz atkılı, taş söveli birer pencere bulunmaktadır (Şek.1; 
Foto.3).

1 18. yüzyıla ait bir resimde minare gövdesinin üst kısmının yıkık 
olması, bu bölümün üst kısımlarının daha sonraki bir dönemde 
yenilendiğini göstermektedir (İgnatki, 1985: 332).

2 Aslanapa’nın Özbek Camisi’ni de tanıttığı eserinde, minare şere-
fesinin ahşap olması, günümüzdeki minarenin birkaç kez onarım 
gördüğünü göstermektedir (Bilgi için bkz., Aslanapa, 1979: 5).

3 Cami ve medresenin planını veren Yakobson, doğu cephede iki, 
batı cephede ise üç adet pencere göstermiştir (Plan için bkz. Ya-
kobson, 1964: 107); 1890’lı yıllara ait bir fotoğrafta ise doğu 
cephede alt sırada iki, üst sırada üç adet pencere görülmektedir 
(Fotoğraf için bkz. Dlujnevskaya, Kırımlı ve Vasilyev, 2006: 
240, res. 3).

4 Yakobson’ın planında güney cephede mihrabın iki yanında bulu-
nan nişler pencere olarak gösterilmiştir (Plan için bkz. Yakobson, 
1964: 107); 1890’lı yıllara ait bir fotoğrafta mihrabın iki yanında 
birer pencere bulunduğu görülmektedir (Fotoğraf için bkz. Dluj-
nevskaya, Kırımlı ve Vasilyev, 2006: 240-241, res. 4-5).

Fotoğraf 1 - Özbek Camisi, ve medresesi. Genel görünüş / 
Özbek Mosque and medrese. General view.

Fotoğraf 2 - Özbek Camisi ve medresesi. Gravür (İgnat-
ki’den) / Özbek Mosque and medrese. Gravure.

Şekil 1 - Özbek Mosque and Medrese. Kuzey cephe / 
Özbek Mosque and Medrese. North facade.

Fotoğraf 3 - Özbek Camisi. Kuzey cephe / Özbek Mosque. 
North facade.
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Kuzey cephenin ortasında, harime girişi sağlayan ba-
sık kemerli açıklığın bulunduğu (Foto.4, Şek.2) kesme 
taş malzeme ile yapılmış taçkapıyı iki yandan sınırlan-
dıran plaster görünümlü unsurlar üzerine Arap harfleri 
kullanılarak yer yer yazılar kazındığı görülmektedir. 
Bu unsurlardan soldakinin alt kısma yakın bölümü-
ne bir insan figürünün kazındığı dikkati çekmektedir 
(Şek.3; Foto.5). Karşıdan görünüşüyle verilen figür, 
kollarını iki yana açmış vaziyettedir. Başında şapkası, 
ayağında çarıkları, boynunda, beş dilimli palmet şek-
lindeki kolyesiyle tasvir edilen figür gülen bir yüz ifa-
desine sahiptir. Figürün alt kısmında ise beş kollu bir 
yıldıza yer verilmiştir. 

Taçkapının her iki kanadında, kaideden başlayarak yu-
karı doğru yükselen birer bordür bulunmaktadır. Yivli 
bordür palmet ve rumi motiflerinden oluşan bitkisel 
kompozisyonla süslenmiştir (Şek.4; Foto.6). Palmet-
ler tek yivli saplarla rumilere, rumiler de yine tek yivli 
saplarla geçme düzeninde birbirlerine bağlanarak fisto 
oluşturmaktadır. Bu fistoda iri palmetler alttan çıkan 
birer sapa bağlanan rumilerle iki yandan kuşatılmış, 
bu rumiler üstte birleşerek yeni bir palmet daha oluş-
turmuştur. Beş dilimli olduğu görülen bu iri palmet, 

Fotoğraf 4 - Özbek Camisi. Taçkapı / Özbek Mosque. Portal.

Şekil 3 - Taçkapıya kazınan figürün 
çizimi / The engraved figure on the portal 
surface. Fotoğraf 5 - Özbek Camisi. Kazınmış figür / Özbek Mosque.The 

engraved figure.
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Şekil 2 - Özbek Camisi. Taçkapı / Özbek Mosque. Portal.
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tepe kısmından çıkarak sağa ve sola dönen birer sapla, 
örgü düzeninde geçmeler yaptıktan sonra küçük birer 
rumiyle sonlandırılmıştır. 

Rumi ve palmet motifleri ile bezeli (Şek.5) köşe sü-
tunce başlıkları üzerinden başlayarak yukarı doğru de-
vam eden yazı kuşağı, kuşatma kemeri üzengi hattına 
kadar devam etmekte ve burada kesilmektedir. Hem 
bitkisel hem de yazı kuşağının taçkapı cephesini üç 

yönden kuşattığı; dilimli olması gereken kemerinin 
ve içinde bulunması gereken mukarnas sıralarının 
günümüze gelemediği taçkapıda,  üst bölümün 
yıkıldığını ve onarımlarla bugünkü görünümünü aldığı 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Kavsaradan günümüze gelebilen mukarnas sırasının 
başlangıcında, mukarnas dilimlerinin arasına sivri 
kemerli süsleme panoları yerleştirilmiştir. Palmet ve 

Şekil 4 - Özbek Camisi. Taçkapı süsleme bordüründen detay  / Özbek Mosque. The detail of decoration border on the portal.

Fotoğraf 6 - Özbek Camisi. Taçkapı süslemelerden detay / Özbek Mosque.The detail from ornaments.
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rumilerle oluşturulmuş kompozisyona sahip panola-
rın her biri birbirinden farklı düzenlenmiştir (Şek.6-8; 
Foto.7). 

Basık kemerli harime giriş açıklığı ile mukarnaslı kav-
sara kemerinin üzengi hattı arasında kalan bölümde 
bir yazı bordürü yer almaktadır. Taçkapı nişini üç 
yönden dolanan bu yazı bordürü yapının inşa kitabe-

Şekil 8 - Özbek Camisi.Taçkapı süsleme panolarından detaylar / 
Özbek Mosque. The details of the decoration panels on the portal.

Şekil 6 - Özbek Camisi.Taçkapı süsleme panolarından detaylar. /
Özbek Mosque. The details of the decoration panels on the portal.

Fotoğraf 7 - Özbek Camisi. Taçkapı / Özbek Mosque. Portal, 
detail.

Şekil 5 - Özbek Camisi. Sütunce başlığı / Özbek Mosque. The 
column capital.
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sidir (Şek.9). Kitabeye dikkatlice bakıldığında harfler 
arasında oluşan boşluklara palmet, rumi gibi bitkisel 
motifler serpiştirildiği görülmektedir (Şek.10; Foto.7). 
İnşa kitabesi şu şekildedir:

Elhamdulillahi ale’l-ayeti ve sallallahu ala Muhammedin 
ve hulefayeti emere bi imareti hazihi’l-mescidi’l-müba-
rek fi eyyam-i devlet-i hanü’l-azam Muhammed Özbek 
hallede’l-lahu mülkühu el-abdü’z-zayıf el-muhtac ila 
rahmeti rabbihi ve gafara anhu Abdu’l-aziz ibn-i İbrahim 
el-Erbilî sene arbaaaşere ve sebamie.(H.714 - M.1314) 
Bu kitabeye göre yapı Erbil’li İbrahim oğlu Abdülaziz 
tarafından H.714/M.1314 yılında inşa ettirilmiştir.

Dikdörtgen planlı harimin üzeri iki yöne eğimli kırma ça-
tılı düz ahşap tavanla örtülmüştür. İki sıra sütunla üç sa-
hına ayrılan harimde, sahınlar kıble duvarına dik olarak 
uzanmaktadır5 (Foto.8). Sahınları birbirine bağlayan 
sivri kemerler, köşeleri mukarnaslı kare kaideler üzerin-
de yükselen mukarnas başlıklı sekizgen sütunlar üzeri-

5 XVII. yüzyıl’da Eski Kırım’ı ziyaret eden Evliya Çelebi, hari-
min dört sütunlu ve ahşap tavanlı olduğunu, tavanda nakışlar ol-
duğunu yazmaktadır (Bilgi için bkz. Evliya Çelebi: 2003, 252).

ne oturtulmuştur6 (Şek.11). Harimin kuzey-doğu köşesi 
pahlanmıştır. Bu pah aynı zamanda köşede harim beden 
duvarı üzerinde yükselen minarenin kaidesidir. Minareye 
giriş pahlı duvarın tavan seviyesi üstüne açılan bir kapı 
ile, bu kapıya ulaşım ise seyyar ahşap bir merdiven ile 
sağlanmıştır.

Harim girişinin karşısında, kıble duvarı ortasında yer 
alan dikey dikdörtgen şekilli mihrap, iç içe iki nişten 
oluşmaktadır (Foto.9; Şek.12). İçte bulunan beşgen 
kesitli mihrap nişi mukarnas kavsaralıdır. Kavsaranın 
köşelikleri süslenmemiş, boş bırakılmıştır. Ana nişte, iki 
yandan nar biçimli kaide ve bitkisel bezemeli başlıklara 
sahip burmalı sütunceler üzerine mukarnaslı bir kavsara 
oturtulmuştur. Kavsaranın en alt sırasında yer alan mu-
karnas dişlerinin ortasında yuvarlak kemerli bitkisel be-
zemeli bir süsleme panosu yer almaktadır7 (Şek.13). 

6 Yapının planını veren Aslanapa, harimdeki sütunları daire kesitli 
olarak verirken, sütunların üzerine oturtulduğu kaideleri göster-
memiştir (Plan İçin bkz. Aslanapa,1979: 6, çiz. 1); Yakobsan ise 
harimdeki sütunları daire kesitli olarak vermiştir (Plan için bkz. 
Yakobson, 1964: 107); Yazarın kullandığı XVIII. yüzyıla ait bir 
resimde ise sütunların sekizgen kesitli olduğu ve kaidelerinin 
bulunmadığı görülmektedir. (Resim için bkz. Yakobson, 1964: 
şek. XXVI).

7 12.7.2000- 14.7.2000 tarihlerinde tarafımızdan yapılan çalışma-
lar sırasında bu panonun yerinde, içi istiridye kabuğu şeklinde 

Şekil 7 - Özbek Camisi.Taçkapı süsleme panolarından detaylar. /
Özbek Mosque. The details of the decoration panels on the portal.

Fotoğraf 8 - Özbek Camisi. Harim / Özbek Mosque. Interior.

Şekil 9 - Özbek Mosque. Taçkapıdaki kitabe ve bitkisel süslemeler/ Özbek Mosque. The inscription and floral decorations on the portal.

Şekil 10 -  Özbek Mosque. Taçkapıdaki kitabe ve bitkisel süslemeler / Özbek Mosque. The inscription and floral decorations on the portal.
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Şekil 9 - Özbek Mosque. Taçkapıdaki kitabe ve bitkisel süslemeler/ Özbek Mosque. The inscription and floral decorations on the portal.

Şekil 10 -  Özbek Mosque. Taçkapıdaki kitabe ve bitkisel süslemeler / Özbek Mosque. The inscription and floral decorations on the portal.

Kavsara başlangıç hizasının alt kısmı ile içteki nişi çevreleyen düz silmenin 
arasında kalan alanda üç yönden ayet bordürü dolanmaktadır (Kur’an, Al-i 
İmran Suresi, 18. Ayet ve Mümin, 16. Ayet), (Şek.14). 

Mihrap kavsara köşeliklerine içleri boş bırakılmış birer madalyon yerleştirilmiştir. 
Bu madalyonların ortasına yakın zamanda eklenen kabaralara ”Allah” ve “Mu-

düzenlenmiş mukarnas bulunduğu görülmüştür. Bugün mevcut pano, araştırma yapıldığı tarihten daha sonraki bir dönemde yapılan 
restorasyonda eklenmiş olmalıdır.

Fotoğraf 9 - Özbek Camisi. Mihrap / Özbek Mosque. Mihrap.

Şekil 11 - Sütunlardan bir çizim /
The drawing of a column.
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Şekil 12 - Özbek Camisi. Mihrap / Özbek Mosque. Mihrap.
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hammed” isimleri yazılmış, etrafına yağlı boya ile on 
kollu yıldız şeklinde süslemeler yapılmıştır. Madalyon-

ların etrafı spiraller yapan palmetli rumili kıvrık dallı 
bitkisel bezemelerle doldurulmuştur (Şek.15; Foto.10). 
Geçme düzeninde spiraller yapan bu kıvrık dallar, kav-

sara köşeliklerinin alt kısmında ikişer, üst kısmında ise 
birer adet beş dilimli iri palmetle sonlandırılmıştır.

Kavsara köşeliklerinin üst kısmında Kelime-i Tevhid8’in 

8 Kelime-i Tevhid hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.(Furkan, 

Şekil 13 - Özbek Camisi. Mihraptaki süsleme panosu. / 
Özbek Mosque.The decoration panel on the mihrap.

Şekil 14 - Özbek Camisi. Mihraptaki kitabe. / Özbek Mosque. The inscription on the mihrap.

Şekil 15 - Özbek Camisi. Mihrap kavsara köşeliklerindeki bitkisel 
bezemeler / Özbek Mosque. The floral decorations on the sprand-
rels of the mihrap.

Fotoğraf 10 - Özbek Camisi. Mihrap kavsara köşeliklerindeki bitkisel bezemeler. /  Özbek Mosque. 
The floral decorations on the sprandrels of the mihrap.
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yazıldığı kitabe panosuna 
yer verilmiştir (Şek.16). Ki-
tabeye dikkatlice bakıldığın-
da panonun ortasında bütün, 
iki yanda ise birer yarım 
palmetin işlendiği, harflerin 
arasında oluşan boşlukların 
da rumi, palmet gibi bitkisel 
bezemelerle dolgulandırıldı-
ğı dikkati çekmektedir.

Zemini bitkisel süsleme-
lere sahip bir yazı bordürü 
mihrap ana nişini dıştan 
sınırlandırmaktadır. Mih-
rap alt kısmının yaklaşık 
1m. yukarısına kadar olan 
bölümde sekiz kollu yıl-
dızdan geliştirilen düğümlü 
geçme düzeninde süsleme-
ler bulunmaktadır. Her iki 
kenardakiler birbirinin ay-
nısıymış izlenimi uyandırsa da, dikkatlice bakıldığında 
kompozisyonların birbirinden farklı olduğu görülmek-
tedir (Şek.17). Bu süslemelerin hemen üst kısmından 
başlayarak mihrabı üç yönden dolanan çift katlı oyma 
tekniği ile hazırlanan bordür bulunmaktadır (Şek.18). 
Bu bordürde sülüs hat ile yazılmış ayet kitabesi spiraller 
yapan rumili kıvrık dallı bitkisel bir zemin üzerinde yer 
almaktadır (Şek.19). Ayet kitabesi Ayet-el Kürsi’ ye aittir 
(Kur’an, Bakara Suresi, 255. Ayet). 

2010). Yapının kitabelerini okuyan Sayın Refet Yalçın Balata’ya 
teşekkür ederiz.

Harim içinde herhangi bir 
çini süsleme bulunma-
makla birlikte, buradan 
getirildiği söylenen çini 
buluntular, bugün Simfere-
pol’de Kırım Cumhuriyeti 
Bölge Müzesi’nde 
sergilenmektedir. 

Eski Kırım Özbek Camisi 
mimari ve süsleme özellikle-
riyle Anadolu’daki Selçuklu 
ve Beylikler dönemi eserle-
rinin Anadolu’dan oldukça 
uzak bir bölgedeki, ender 
temsilcilerinden biridir. Ca-
mide uygulanmış olan ba-
zilikal plana Anadolu’da, 
özellikle Anadolu Selçuklu 
Dönemi camilerinde sıkça 
rastlanılmaktadır. Divriği 
Kale Camisi (1180-1181) 

(Kuran, 1971: 239), Bünyan Ulu Camisi (1256) (Bayram, 
1991: 80, şek.1) ve Ankara Arslanhane Camisi (13. yüzyıl 
başı) (Öney, 1990: plan 1) dikey dikdörtgen planlı harim-
leri, mihrap duvarına dik uzanan sahınlarıyla Eski Kırım 
Özbek Camisi’ne benzer plan şemalarıyla bu tipin Anadolu 
örnekleri arasındadır.

Özbek Camisi’nin ileri doğru çıkıntı yapan taçkapısında 
ve mihrap çevresinde göze çarpan zengin taş süslemeler, 
Anadolu mimarisindeki örneklere bağlanmaktadır (Aslana-
pa, 1979: 5). Yapının süslenmesinde bitkisel motifler başta 
olmak üzere, geometrik geçme, yazı ve mukarnas kullanıl-
mıştır. Bitkisel kompozisyonların ana şemasını palmet ve 

Şekil 16 - Özbek Camisi.  Mihraptaki kaligrafik ve bitkisel bezeme bordürü. / Özbek Mosque. The border of the floral and calligraphical 
decorations on the mihrap.

Şekil 17 - Özbek Camisi. Mihrap alt kısmındaki süslemeler. / Özbek 
Mosque. The ornaments at the bottom parts of the mihrap.
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rumilerin birbirlerine saplarla bağlandığı bordürler oluştur-
maktadır. Anadolu’da özellikle Selçuklu ve Beylikler dö-
nemi yapılarında sıkça kullanılan bu bordürler Kırım’daki 
anıtsal yapıları da süslemiştir. Özbek Camisi taçkapısında 
olduğu gibi rumilerin uçlarından çıkan sapların palmetlere 
bağlanıp, sürekli olarak devam ettirildiği  fistoya çok ben-
zeyen bir düzenleme Balat İlyas Bey Camisi (1404)9 kuzey 
cephesinde yatay olarak uzanan şeritlerde görülmektedir 
(Gök, 2002: 310). Kırım Salacık Hacı Giray Han Türbesi 
(1502)  taçkapı köşe sütunceleri başlıklarında (Ersoy ve 
Uçar, 2013: 82, şek.5) ve türbe giriş açıklığı üzerindeki ki-
tabe süsleme panosunda da Özbek Camisi’ndekine benzer 
bir düzenleme yer almaktadır10. Ancak Kırım Salacık Hacı 
Giray Han Türbesi’nde palmet ve lotusların dönüşümlü ola-
rak kullanılmasıyla palmet-lotus fistosu meydana getirilmiş, 
lotusların birleşen kolları üstte başka bir palmetle taçlandı-
rılmıştır. Çufutkale Nenekecan (Canike Hanım) Türbe-
si (1437) türbe köşe sütunlarından bazıları da Eski Kırım 
Özbek Camisi’ndekilere benzer özelliklere sahip palmet 
fistosuyla bezenerek Kırım yapıları arasında yerini almakta-
dır (Uçar, 2009: 14-15; Dlujnevskaya, Kırımlı ve Vasilyev, 
2006: 200; Krikun, 1998: 31, Zapiskin, 1927: 123).

Yapının süslemeleri arasında geometrik geçme motifleri de 
bulunmaktadır. “Geçme” adı verilen ve hasır örgüsü gibi bir 
alttan, bir üstten birbirine geçen şeritlerin en eski örneklerine 
Hititlerde, Eski Şark’ta rastlanmakta, girift ve bol düğümlü 
örneklerin kaynağı ise Selçuklu tezhip sanatında aranmak-
tadır (Ögel, 1987: 83). 13. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren Anadolu’da Selçuklu dönemi yapılarında yoğun olarak 
kullanılan bu girift geçmelerin çeşitli varyasyonları Beylik-
ler ve Osmanlı dönemi yapılarında da görülmektedir. Eski 
Kırım Özbek Camisi mihrap ana nişini dıştan çevreleyen 
ayet bordürü alt kısımlarında yer alan düğümlü geçmelere 
benzer örnekleri ise Anadolu’da ki mihraplarda da  görmek 
mümkündür. Bu uygulamaya en çarpıcı örnek Damsaköy 
Taşkın Paşa Camisi mihrabı gösterilebilir (Bakırer, 2000: 
res.163). 

Yazı, Eski Kırım Özbek Camisi süslemeleri arasında diğer 
bir bezeme grubunu oluşturmaktadır. Yapının kuzey cephe-
sindeki taçkapısı ile harim kıble duvarı ortasındaki mihrap-
ta bulunan kitabelerde çeşitli yazılar yer almaktadır. Bun-
lardan taçkapı nişini üç yönden dolanan inşa kitabesinde, 
harfler arasında oluşan boşluklara yer yer palmet ve rumi 
yerleştirilmiştir. Kitabelerin arasında oluşan boşluklara bit-
kisel motiflerin serpiştirilmesi gerek Kırım’daki yapılarda, 
gerekse Anadolu’daki yapılarda sıklıkla karşılaşılan bir 
uygulamadır. Balat İlyas Bey Camisi’nin (1404) taçkapısı 
üzerindeki inşa kitabesinde, pencere alınlıkları ve mihrabı 
üzerindeki dinsel içerikli kitabelerinde burada olduğu gibi, 

9 Cami hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Durukan, 1988; Tan-
man ve Kayhan Elbirlik, 2011).

10 Yapının plan ve süsleme özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz (Ersoy ve Uçar, 2013).

harflerin arasında bitkisel motifler yer almaktadır. Sala-
cık’taki Zincirli Medrese’nin (1501) inşa kitabesi, harflerin 
arasında oluşan boşlukların bitkisel motiflerle hareketlendi-
rildiği yapılar arasındadır (Uçar, 2009: 27). 

Eski Kırım Özbek Camisi mihrap ana nişini çevreleyen 
çift katlı oyma tekniği ile hazırlanmış ayet kitabesi, yazının 
kullanıldığı diğer bir bölümdür. Bu bordürde yazılar spiral-
ler yapan rumili kıvrık dallı bitkisel bir zemin üzerinde yer 
almaktadır. Özellikle kitabelerin yazımında sıkça kullanılan 
bu teknikte, altta kalan zemin genellikle yuvarlak hatlı derin 
oyma teknikli bitkisel motiflerle bezenmekte, üstte kalan 
yazılar ise, alttaki motiflere göre daha kabarık işlenerek çift 
katlı bir yüzey oluşturmaktadır11. 

Anadolu’da özellikle Selçuklu dönemi eserlerinde yoğun 
olarak görülen bu uygulama, Beylikler ve Osmanlı dönemi 
ustaları tarafından da kullanılmıştır. Tercan Mama Hatun 
Türbesi (13. yüzyıl başı) taçkapı kitabesinde (Öney, 1992, 
25, res. 13), Silvan Ulu Cami (1227) mihrabında (Bakırer, 
2000, Lev.XXX, res. 64), İznik Yeşil Cami (1378-1391) 
mihrap alınlığında (Özbek, 2000, 121, res.100) bu teknik-
le hazırlanmış yazılar bulunmaktadır. Kırım Salacık Hacı 
Giray Han Türbesi (1502) türbe giriş açıklığının üzerindeki 
inşa kitabesinin de bu teknikte olduğu görülmektedir (Ersoy 
ve Uçar, 2013: 82, şek.12). Konya Sırçalı Mescit (13. yüzyıl 
ikinci yarısı) mihrabının etrafını dolanan yazı bordüründe 
(Öney, 1987: 52, res.49) olduğu gibi birçok Anadolu Sel-
çuklu dönemi çini mozaik teknikli süslemelerinde, firuze 
renkli spiraller yapan rumili kıvrım dalların üzerinde yer 
alan lacivert renkli harflerle hazırlanan kitabeler, çift katlı 
oyma teknikli kitabeleri anımsatmaktadır. Bu özelliklerden 
hareketle Anadolu Selçuklu ve Beylikler devri üslûplarının 
Kırım’ı etkileyen çevreler arasında yer aldığı söylenebilir.

Prizmatik öğelerin yan yana ve üst üste yerleştirilmesiyle 
oluşturulan mukarnaslar da, kavsaralarda, sütun kaide ve 
başlıklarında kullanılarak Eski Kırım Özbek Camisi süs-
lemeleri arasında yerini almıştır. Caminin taçkapısını ve 
mihrap nişlerini örten mukarnaslar köşelerde tromp gibi 
başlamış, her sırada biraz daha çıkıntı yapacak şekilde 
yerleştirilerek üst kısımda kavsara köşelikleri ile aynı 
seviyede son bulmuştur. Büyük Selçuklularla birlikte 1080 
tarihinden itibaren İran’da kullanılmaya başlanan bu unsur, 
hemen hemen tüm İslam devletleri tarafından benimsenerek 
yaygın bir kullanım alanı bulmuştur (Ögel, 1987: 99.). 

Yapının zengin taş süslemelerinden farklı özelliği ile ya-
pıyla çağdaş olmadığı anlaşılan, taçkapı sol tarafına ka-
zınmış figürün de, yapının süslemeleri arasında tanıtmanın 
uygun olacağı kanısındayız. İlk bakışta bir çocuk tarafın-
dan çizilmiş izlenimi uyandıran, başında şapkası, ayağın-
da çarıkları, boynunda beş dilimli palmet şeklindeki kol-

11 Teknik hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Öney, 1970: 142-
143; Özbek, 2000: 510).
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yesi ve gülen bir yüz ifadesiyle tasvir edilen bu 
naif figür, 18. yüzyıldan itibaren Kütahya seramik 
tabaklarında gördüğümüz figürleri anımsatmak-
tadır (Bilgi, 2006: 117). 18. yüzyılda Fransa’nın 
Kırım konsolosu Claude Charles de Peyson-
nel’in, her yıl Kırım’da alınıp satılan mallar ara-
sında Kütahya çini ve seramiklerinin de bulundu-
ğunu yazması (Carswell, 1991: 55), insan figürlü 
Kütahya seramiklerinin Kırım’a kadar gittiğini ve 
bu figürlerin çok sevildiğini düşündürtmektedir. 
Taçkapı üzerine kazınan bu figürün de, Kütahya 
tabaklarında gördüğü figürleri beğenen biri tara-
fından, 18. yüzyıl veya sonrası bir tarihte cami 
duvarına bilinçli olarak kazındığını düşünmek 
mantıklı gelmektedir.

Kare planlı medrese açık avlulu dört eyvanlıdır 
(Şek.20). Kuzey ve güney eyvanları ile bu ey-
vanlara bitişik mekanların ve bu mekanların ör-
tülerinin bir bölümü günümüze gelebilmiş, diğer 
mekanlar ise temel seviyesine kadar yıkılmış ol-
malarına karşın, yapılan temizleme çalışmaları 
sonrasında yaklaşık bir metre örülerek yükseltil-
miştir (Foto.11,12). Düzgün kesme taş kaplamalı 
ayaktaki mekanların örtüleri ise kaba yonu taşla 
inşa edilmiştir. İnsitu halde yerlerini koruyan mi-
mari unsurlar göz önüne alındığında revak destek 
kaidelerinin köşeleri pahlanmış sekizgen olması 
nedeniyle revak kemerlerinin sütunlarla taşınmış 
olabileceği, eyvan cepheleri ile zeminini oluştu-
ran sekilerin dış cephelerinde profilli kesme taşla-
rın kullanıldığı tespit edilebilmektedir (Foto.13).

Medresenin Özbek Camisi’ne sonradan bitişti-
rilerek inşa edildiği, medrese kuzey eyvanı arka 
duvarında görülen caminin mihrap çıkıntısından; 
ayrıca, günümüzde yıkılması nedeniyle ortaya çık-
mış olan cami ile medresenin doğuda birleştiği ke-
simden de açıkça anlaşılabilmektedir12 (Foto.14). 
Caminin kitabesi H.714/M.1314 yılını vermesine 
karşın, medrese kitabesi ne yazık ki günümüze 
gelememiştir. Ancak, Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi’nde medresenin kitabe metnini vermiştir. Bu 
metne göre medresenin H.733/M.1332-1333 yı-
lında inşa edildiği anlaşılmaktadır (Evliya Çelebi, 
2003: 252).

12 Aynı görüşü paylaşmayan Mark G. Kramarovsky bugünkü yapı 
topluluğunu yorumlarken medresenin camiden daha önce inşa 
edildiğini söylemektedir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. (Krama-
rovsky, 2008: 74-75).

Orijinal medreseden günümüze kalan izler 
değerlendirilerek plan restitüsyonu yapmak 
olanaklıdır. Bu tip restitüsyon denemeleri 
daha önceden de yapılmıştır (Aslanapa 1979: 
6; Kramarovsky, 2008: 235). Bu planlarla bi-
zim restitüsyon teklifimiz (Şek. 20)  arasında 
bazı farklar mevcuttur. Bu farklardan birisi 
yapının doğu cephesinde giriş eyvanından 
güneye doğru ikinci ve üçüncü mekanların 
kapılarıyla ilgilidir. Bu odalar bir “süit” gibi 
içten bir geçişle ilişkilendirilerek avluya tek 
kapıyla açıldığı varsayılmıştır. Oysa bizim 
restitüsyon çizimimizde her mekan kendi 
içinde bağımsız olup, birer kapıyla avluya 
açılmaktadır. İkinci ve daha önemli fark ise 
yine giriş eyvanının ama bu sefer kuzey ya-
nındaki mekanlarla ilgilidir. Önceki yayın-
larda yer alan restitüsyon denemesinde bu 
yönde iki mekan oluşturulmuş ve giriş eyva-
nı yanındaki mekan yine bir eyvan olarak de-
ğerlendirilmiştir. Bizim teklifimizde burada 
üç mekan bulunmakta ve kuzeyde en sonda 
kalan mekana giriş diğer avlu köşelerindeki 
uygulama gibi bir koridorla sağlanmakta-
dır13.

Hem restitüsyon teklifimiz hem de elimiz-
deki verileri değerlendirerek medresenin 
dört eyvanlı ve açık avlulu bir medrese ol-
duğunu, avlunun bir revakla çevrelendiğini 
ve eyvanların revakı keserek doğrudan avlu-
ya açıldığını söyleyebiliriz. Diğer bir ayrıntı 
ise yan eyvanların giriş kanadına bitişik 
tasarlanmış olmasıdır. Eyvanların revakı 
kesmesi şeklinde bir medrese tasarımı 
Anadolu’da görülmemekle birlikte Anadolu 
dışında örnekler bulunmaktadır. Benzer 
örnek olarak en yakın iki medrese Bağ-
dat Al-Mustansiriyya Madrasa (1227-34) 
(Uluçam, 1989: 108-112) ve Erzurum Çifte 
Minareli Medrese’dir. (13.yy. son çeyreği) 
(Kuran, 1969: 118-119; Ünal, 1989: 10). İki 
katlı olan bu yapılarda ikinci katta revak ey-
vanlar tarafından kesilmektedir. Daha geç 
tarihli örnekler ise Türkistan-Semerkand 
bölgesindeki Registan’da yer almaktadır. 
İçten iki katlı olan Uluğ Bey Medresesi 
(1417-20), Shir-Dor Medresesi (1619-35) 
ile yine içten tek katlı bir medrese olan Til-
lya-Kari Medresesi  (1646-47) Özbek Med-
resesi’ne benzer örneklerdir (Herdey, 1990: 
54-56). Yan eyvanların giriş kanadına bitişik 

tasarlanmasına örnek ise Kayseri Avgunlu Med-
rese’dir. (13.yy. başları) (Kuran, 1969: 69).

13 Bu önerimize en yakın plan için bkz. (Krikun, 1998: 10).

Şekil 19 - Özbek Camisi. Mihrap süsleme bordürü. / Özbek Mosque. The decorative 
border of the mihrap.
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18. yüzyıla ait bir resimden (Krikun, 1998: 
10) (Bkz. Foto.2) hareketle bugün mevcut 
olmasa da, medrese taçkapısının da cami 
taçkapısında olduğu gibi yoğun bir süsleme 
programına sahip olduğunu söylemek müm-
kündür. Dışa taşkın olan medrese taçkapı-
sının tüm cepheleri boş yer bırakılmaksızın 
süslenmiştir. Resimde ayırt edebildiğimiz 
süslemeler arasında geometrik geçmeler, 
bitkisel motifler, mukarnas ve yazının bulun-
duğunu söylemek mümkündür. Taçkapı ön 
cephesinin her bir kanadında, kaideye yakın 
bir kısımda, palmet benzeri bir motiften çıkan 
iri iki kaval silmenin, geçmeler yaptıktan son-
ra muhtemelen saçak altında sonlandırıldığı 
birer motif yer almaktadır. Benzer bir geçme 
düzenlemesi taçkapı yan kanatları üzerinde, 
biraz daha geniş olarak tekrarlanmıştır. Her 
iki geçmede de, geçme motiflerinin içerisinde 
kalan alan kabara benzeri süs unsurları ile dol-
durulmuştur. Taçkapı giriş nişinin üzeri mu-
karnaslı bir kavsarayla örtülmüştür. Kavsara, 
iki yanda cami taçkapısında olduğu gibi çift 
katlı palmet fistosundan oluşturulduğunu dü-
şündüğümüz bitkisel motifli başlıklar üzerine 
oturtulmuştur. Mukarnas sırasının başlangıç 
kısmında camide olduğu gibi süsleme panoları 
olduğunu söylemek mümkün olsa da, motifler 
hakkında yorum yapılamamaktadır. Taçkapı 
nişinin iç kısmında ise mukarnas kavsaralı bir 
niş bulunduğu görülmektedir. Nişin üst kısmı 
ile kavsara üzengi hattı arasında yatay dik-
dörtgen çerçeveli bir alanın bulunması, Evliya 
Çelebi’nin naklettiği medrese inşa kitabesinin 
(Evliya Çelebi, 2003, 252) burada yer aldığını 
ve kitabenin taçkapı nişini üç yönden dolan-
mış olabileceğini düşündürtmektedir. 

Kırım’da, günümüze ulaşabilen en eski 
Türk-İslam eserlerinden biri olan Özbek Med-
resesi’nde gördüğümüz geometrik geçmelerin 
benzer örnekleri, medresenin inşa edildiği ta-
rihten sonra Kırım’da inşa edilen diğer yapı-
ların süslemelerine de örnek olmuştur. Taçka-
pı ön cephesini ve yan kanatlarını süsleyen iri 
geometrik geçme örnekleri Kırım’da Salacık 
Hacı Giray Han Türbesi (1502) (Ersoy ve 
Uçar, 2013: 78, şek.4.) ve Çufutkale Nene-
kecan (Canike Hanım) Türbesi (1437) taçka-
pılarında da görülmektedir (Uçar, 2009: 14-
15; Dlujnevskaya, Kırımlı ve Vasilyev, 2006: 
200; Krikun, 1998: 31; Zapiskin, 1927: 123). 

İslam sanatı etkili bu geçmeler, Eski Kırım 
Surp Haç Manastırı (1338) (Aslanapa, 1979: 11, res. 
7)’nın taçkapısında, Mangıp (Feodoro) Teşkli-Bupi-

ne’deki bir şatonun penceresinde (Aslanapa, 
1979: 12, res. 9), Kefe’de 15. yüzyıldan kalma bir 
sinagogun kapısında (Aslanapa, 1979: 11, res.8; 
Yakobsan, 1964: 44) da kullanılarak Türk-İslam 
sanatının farklı kültürleri de etkilediğinin açık 
bir göstergesidir. Medresede kullanılan geçme 
örneğinin yakın bir benzerinin de Anadolu’da 
Kastamonu İsmail Bey Camisi (1454) taçkapısın-
da kullanıldığı saptanmıştır (Bilici, 1991: lev.10; 
fot.19-20).

Mukarnaslı kavsaranın üzerine oturtulduğu pal-
met fistosuyla oluşturulmuş başlıklar, medrese 
dışında cami, türbe gibi anıtsal yapıların da kav-
saralarının oturtulduğu başlıkların süslenmesin-
de sıkça tercih edilmiştir. Medrese taçkapısında 
gördüğümüz palmet fistolu başlık, dahil olduğu 
külliyenin camisindekiler örnek alınarak yapıl-
mış olmalıdır. Eski Kırım Özbek Camisi’nin hem 
taçkapısında, hem de mihrabında çift katlı pal-
met fistosuyla hazırlanmış sütunce başlıkları gö-
rülmektedir. Bu başlıkların çok yakın benzerleri 
Kırım’da Salacık Hacı Giray Han Türbesi (1502) 
taçkapısında bulunmaktadır (Ersoy ve Uçar, 
2013: 78, şek.4). 

Eski Kırım’da yer alan Özbek Camisi, taçkapı 
ve mihrabındaki İslam dünyasının zengin motif 
repertuarı ile Kırım’daki yapılar arasında önemli 
bir yer tutar. İnşa tarihi açısından en erken tarihli 
eserlerden biri olması da göz önüne alındığında 
kendisinden sonra gelen bu bölgedeki birçok yapı 
süslemesine de örnek olmuştur. Medresesi ise 
plan açısından yine Türk-İslam dünyasının nadir 
örneklerinden biridir. 

Bölgenin jeopolitik önemi ve bu nedenle Türk nü-
fusun zaman zaman yaşadıkları sürgün ve zorunlu 
göçler ne yazık ki Kırım’daki eserlerin de deyim 
yerindeyse vandalist yaklaşımlar sonucu tahrip ya 
da yok olmalarına neden olmuştur. Bu dönemde 
Türk eserleri üzerinde çalışmanın zorluğu yapı-
ların Türk Dünyasına tanıtılmasını da etkilemiş; 
yapılar paragraf ya da bir/iki sayfayı geçmeyen 
haber niteliğinde ve özellikle Rusça yayınlarda 
yer bulmuştur. Bu duruma bir de günümüz siyasi 
olayları eklendiğinde Özbek Camisi ve Medresesi 

gibi Anadolu dışında yer alan birçok yapının biran evvel 
ayrıntılı olarak incelenmesi gerekliliği ortadadır.

Şekil 18 - Özbek Camisi. Mihrap süsleme bordürü. / Özbek Mosque. The decorative border 
of the mihrap.



76

Bozkurt ERSOY - Aygül UÇAR

Şekil 20 - Özbek Cami ve medresesi, plan ve restitüsyon. / Özbek Mosque and Medrese. Plan and restitution.

Fotoğraf 11 - Özbek Medresesi. Güneybatıdan görünüş. / Özbek Medrese. View from southwest.
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Fotoğraf 12 - Özbek Medresesi. Kuzeybatıdan görünüş. / Özbek Medrese. View from nort-
hwest.

Fotoğraf 13 - Özbek Medresesi. Kemer kalıntısı. / Özbek Medrese. Arcad remain.

Fotoğraf 14 - Özbek Camisi’nin medrese ile birleştiği kesim. / Özbek Mosque and
Medrese. Dilatation.
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DATÇA-BOZBURUN BÖLGESİ 
GELENEKSEL KIRSAL YERLEŞİMLERİNİN 

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KORUMA SORUNLARI
ARCHITECTURAL CHARACTERISTICS AND 

CONSERVATION PROBLEMS OF TRADITIONAL 
RURAL SETTLEMENTS OF DATÇA-BOZBURUN REGION

Nida NAYCI*

Özet
Bu yazı Datça ve Bozburun bölgesine ilişkin gerçekleştirilen  “Datça–Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sos-
yo-Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerler Araştırması” kapsamında bölgenin geleneksel kırsal yerleşimleri ve 
mimari özelliklerinin belirlenmesi; koruma sorunlarının tartışılmasıdır. Çalışma kapsamında 22 adet kırsal yerleşim 
biriminden seçilen 143 adet geleneksel kırsal mimarlık örneği üzerine yapılan araştırma sonuçları sunulmuştur. Bu 
bulgular ışığında bölgenin geçirdiği önemli tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümlerin geleneksel kırsal yerleşim-
lerin biçimlenmesi ve değişmesi üzerindeki etkisi tartışılmıştır. İkinci bolümde araştırma bölgesindeki geleneksel 
kırsal yerleşimlerin değerleri ve sorunları tartışılmaktadır. Son olarak; bu alanların korunmasına altlık oluşturacak 
yöntemsel yaklaşımlara ilişkin değerlendirmeler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Datça, Bozburun, kırsal, yerleşim, Osmanlı, tarım.

Abstract

This paper aims to identify traditional rural settlement and architecture characteristics of Datça-Bozburun region 
and to discuss their conservation problems based on 143 surveyed examples selected from 22 settlements within 
the framework of  ‘Documentation of Socio-Economic, Historic and Cultural Values of  Datça-Bozburun Specially 
Protected Area’. For this purpose; historical background of the region and its impact on development and alteration 
of traditional rural settings are discussed. Secondly, their present situation regarding values and problems of the sites 
are discussed. It is concluded with methodological approaches to conserve these sites. 

Keywords:  Datça, Bozburun, rural, settlement, Osmanlı, agriculture.

*  Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, e-posta: nidanayci@hotmail.com
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Giriş
Ülkemiz kültür varlıkları içerisinde geleneksel kırsal yer-
leşimler önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı dönemin-
den bu yana, ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılığın 
önemli bir yer tutmuş olması nedeniyle nüfusun büyük 
çoğunluğu kırsal yerleşimlerde ikamet etmiştir. Ancak 
ne yazık ki geçmişten günümüze önemli kültürel birikim 
alanları olan kırsal yerleşimlere ilişkin birçok yapı sanatı 
örneği, günlük yaşam ve üretim biçimleri, yerel inanış ve 
adetleri yansıtan değerler belgelenemeden yok olmakta-
dır. 

Özellikle 1950’lerden sonra; geleneksel ekonomik faali-
yetlerin ve üretim biçimlerinin değişmesi, tarım teknikle-
rinde artan makineleşme, tarımla geçinen nüfusun başka 
sektörlerde (sanayi, turizm, enerji üretimi, vb) istihdam 
edilmesi; eğitim, sağlık, altyapı gibi hizmetlerde kırsal 
alanlarda yaşanan yoksunluk gibi nedenlerle kırdan ken-
te göçler artmıştır. Sonuç olarak geleneksel kırsal yerle-
şimler hızla terk edilmeye ve bozulmaya başlamıştır. 

Geleneksel kırsal yerleşmelerde ortaya çıkan bozulmanın 
bir başka nedeni de “plansız alanlar” olarak tanımlanan 
köy yerleşimlerinden sorumlu kurumların, uzun yıllar bu 
alanlara ilişkin tek tip planlama yaklaşımı geliştirmiş ol-
masıdır. Birçok örnekte vatandaşların ihtiyacına göre tip 
projeler üretilmiştir. Bu durum bölgesel farklılıklara ve 
yöresel şartlara göre biçimlenmiş geleneksel dokuların, 
zamanla tek tip ve çoğu kez niteliksiz yeni yapılarla de-
ğişmesine neden olmuştur. 

Bu nedenle, kırsal yerleşimlerde geleneksel mimari özel-
liklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik özellikle 
son yıllarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek-
leştirilen kırsal mimari envanter çalışmalarının sayısında 
artış göze çarpar. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (mül-
ga) tarafından gerçekleştirilen bir projede, araştırmanın 
amacı “yöresel mimarlığı devam ettirecek bilgi, beceri 
ve ustalığın” geliştirilmesi olarak belirtilmiştir1. Benzer 
şekilde, 2009-2010 yıllarında Çevre ve Orman Bakanlığı 
(mülga) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tara-
fından Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki (ÖÇK) kırsal 
yerleşimlerin envanterine yönelik bir dizi çalışma başla-
tılmıştır. Öte yandan kamu kurumlarının idari yapılanma-
larında son yıllarda yapılan kurumsal değişiklikler, yetki 
alanı ve görev tanımlarının sıkça değişmesine neden ol-
muştur. Son düzenlemelerle ise; Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde kalan kırsal alanlarda, planlama ve 
denetim yetkisi Büyükşehir Belediyeleri’ne verilmiştir2.

1 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı sonrasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından “Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özellikler-
in Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap ve Örnek Mimari Projeler 
Oluşturulması” projesi kapsamında Kayseri ve Balıkesir’de pi-
lot çalışmalar uygulanmıştır (Ersoy, 2010). 

2 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı 

Bu yazının amacı; ülkemizde kırsal alanların planlan-
masında önemli bir sorunsal haline gelen geleneksel 
kırsal yerleşim değerlerinin korunmasına yönelik tes-
pit ve değerlendirmelerin tartışılmasıdır. Bu kapsam-
da, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı (mülga)  tarafından 2010 yılında 
yönetilmiş olan “Datça–Bozburun Özel Çevre Koru-
ma Bölgesi Sosyo-Ekonomik, Tarihi ve Kültürel De-
ğerler Araştırması” kapsamında gerçekleştirilen kırsal 
mimari araştırması sonucu elde edilen bulgu ve de-
neyimler sunulmaktadır. Çalışma bölgesinde yer alan 
kırsal yerleşimlerin mimari özelliklerine ilişkin kısıtlı 
sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır. Mevcut ça-
lışmalar genellikle yerleşim dokusunun yoğun olduğu 
merkez mahallelerde gerçekleştirilmiştir3. Bu yazıda 
ise Datça-Bozburun yarımadası bütününde gerçekleş-
tirilen tespitler ışığında bölgenin sahip olduğu kırsal 
ve kültürel peyzaj özellikleri birlikte değerlendiril-
mektedir. Ayrıca bölgedeki geleneksel kırsal yerleşim 
kültürünün hızla kaybolmasına neden olan tarihsel et-
menler tartışılmaktadır.     

Yöntem 

“Datça–Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sos-
yo-Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerler Araştır-
ması” 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel 
Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (mülga)  tara-
fından yürütülmüştür4. Projenin amacı özel koruma 
alanı bütününde yer alan köy ve belde statüsündeki 
yerleşimlerin fiziksel doku özelliklerinin tespit edil-
mesi, kullanıcılara ilişkin sosyo-ekonomik altyapısı-
nın araştırılması ve bölgenin temel yönetim yapısı-
na ilişkin paydaş analizlerinin gerçekleştirilmesidir 
(T.C Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010:3). Araştırma 
kapsamında; sosyo-ekonomik yapı araştırmaları, kır-
sal yerleşim araştırmaları ve kırsal mimari yapı en-
vanteri çalışmaları olmak üzere alt araştırma paketle-
ri tanımlanmıştır5. 

İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnam-
elerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (RG:6.12.2012).

3 Başoğlan, Ö., 2001; Uyan, G., 2011. 
4 2010 yılında Optimar Danışmanlık Tanıtım Araştırma ve Organi-

zasyon A.Ş. tarafından hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilen 
araştırma projesinde sosyolog, mimar, şehir ve bölge plancısın-
dan oluşan uzman araştırmacılardan oluşan proje ekibi kurul-
muştur. Proje yürütücüsü Nilay Çabuk Kaya, proje ekibi üyeleri 
Mehmet Aysoy, Emre Madran, Hilal Erkuş Öztürk, Nida Naycı, 
Esra Karataş’tır. Çalışma surecinde sosyo-ekonomik yapı, kırsal 
yerleşimler ve kırsal mimari yapı envanteri çalışmaları olmak 
üzere alt araştırma paketleri tanımlanmıştır (T.C Çevre ve Or-
man Bakanlığı, 2010)

5 Geleneksel kırsal mimari yapı envanter araştırmasına ilişkin 
tespitler sayın Emre Madran’ın danışmanlığında Nida Nay-
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Kırsal mimari araştırması; saha tespitleri, analiz, 
değerlendirme ve öneriler olmak üzere dört aşama-
dan oluşmaktadır (T.C Çevre ve Orman Bakanlığı, 
2010:126). Saha tespitleri öncesinde alana ilişkin 
kaynak araştırması gerçekleştirilmiş; elde edilen 
bilgiler doğrultusunda saha çalışması 
sırasında toplanacak veri tipleri be-
lirlenerek geleneksel yapı kültürünün 
tespitinde kullanılmak üzere ‘mimari 
yapı envanter fişleri’ hazırlanmıştır. 
Araştırmanın ikinci aşaması saha tes-
pit çalışmalarını içermektedir. 2010 
yılı Eylül ayında gerçekleştirilen arazi 
çalışmalarında, Datça-Bozburun Özel 
Çevre Koruma Bölgesi’nde, Datça Ya-
rımadası’nda belde ve köy statüsünde 
bulunan 14 yerleşim; Bozburun ya-
rımadasında 8 yerleşim olmak üzere 
toplam 22 adet yerleşim alanı incelen-
miştir (Foto. 1-2). 

Bölgenin coğrafi özelliklerinden do-
layı bazı köy yerleşimleri dağınık 
mahalleler şeklinde yayılım göster-
mektedir. Tespit çalışmasının bölge 
genelinden eşit oranda seçilerek ger-
çekleştirilmesi amacıyla bütün mahal-
lelerden % 10 örneklemeyi sağlayacak 
geleneksel yapı örnekleri seçilmiştir. 
Seçilen yapılarda gerçekleştirilen tes-
pit çalışmaları sırasında, daha önceden 
hazırlanan mimari yapı envanter fişle-
ri kullanılmıştır. Böylece alanda tespit 
edilen bilgiler, sistematik bir şekilde 
her bir yapı için ilgili forma kaydedil-
miştir. Yapılara ilişkin plan ve cephe 
eskizleri hazırlanmış; fotografik bel-
geleme yapılmıştır. Bölge genelinde 
tespit edilen geleneksel kırsal yapıların yerleşimlere 
oranla dağılımı Çizelge 1’de gösterilmektedir. Gele-
neksel özelliklerini koruyan kırsal yapı örneklerinin 
yanı sıra; onarım-yenileme çalışmaları, yeni ve ek 
yapı müdahaleleri gibi geleneksel dokuda meydana 
gelen değişimler ve sorunlar tespit edilerek fotog-
rafik olarak belgelenmiştir. Yapı envanter fişleri ile 
bölgenin geleneksel kırsal mimari özelliklerine iliş-
kin aşağıdaki bilgiler toplanmıştır: 

• Yapının konumu ve yakın çevresi ile ilişkisinin 
tespitine anlamaya yönelik parsel özellikleri; 

cı yürütücülüğünde gerçekleştirilen saha araştırmaları ile elde 
edilmiştir. Araştırma sonuçları koruma uzmanı şehir plancısı 
Esra Karataş tarafından CBS veritabanına aktarılmıştır. Bütün 
veriler rapor olarak ÖÇK Başkanlığı’na sunulmuştur (T.C Çevre 
ve Orman Bakanlığı, 2010). Metin içinde sunulan çizelgeler ya-
zar tarafından bu makale için hazırlanmıştır.

parsel bütününde konumlanmış yapı grupları, ya-
pı-avlu/bahçe-sokak ilişkileri, 

• Geleneksel açık alan ve dış mekan kullanımla-
rının anlaşılmasına yönelik tuvalet, mutfak, keçi 

damı, ağıl gibi müştemilat yapıları; ocak, sarnıç, 
kuyu, merdiven, sundurma vb mimari öğelerin 
varlığı, önemli peyzaj dokusu, 

• Altyapı durumlarına ilişkin mevcut elektrik, su, 
kanalizasyon, vb. altyapı bilgileri, 

• Geleneksel yapım tekniği ve yapı malzemesi 
özellikleri,  

• Kat sayısı, üst yapı özellikleri ve varsa mimari 
öğeler (saçak, çatı penceresi, baca, vb.) 

• Cephe özelliklerinin tanımlanmasına yönelik 
cephe elemanları (çıkma, kapı, pencere, kepenk, 
parmaklık, silme, korniş, vb.), kaplama malze-
mesi ve bezeme niteliklerine ilişkin bilgiler. 

Fotoğraf 1 - Datça Yarımadası uydu görünümü ve envanter çalışması yapılan yerleşim 
birimleri. / The satellite image of Datça Peninsula and settlements surveyed for inventory

Fotoğraf 2 - Bozburun Yarımadası uydu görünümü ve envanter çalışması yapılan yer-
leşim birimleri. / The satellite image of Bozburun Peninsula and settlements surveyed 
for inventory
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Ayrıca yapıların plan özelliklerini tespit etmek üzere 
plan eskizleri hazırlanmıştır. Mekânlarda kullanılan 
kaplama malzemeleri ve özgün mimari elemanlar (iç 
kapı ve pencereler, ocak, seki, raf, niş, dolap, vb.); ve 
varsa bezemeler tanımlanmıştır. Mimari ve fiziksel 
özelliklerinin yanı sıra yapılarda rastlanan sorunlara 
ilişkin bilgiler toplanmıştır. Yapıların fiziksel durum-
ları; sağlam, hafif hasarlı, yıkılmış ve harabe olarak 
en iyiden en kötüye doğru derecelendirilerek sınıf-
landırılmıştır. Fiziksel sorunların nitelikleri ‘malze-
me kaybı, yapısal deformasyon, nemlenme, çevresel 
sorunlar (yağmur, drenaj, vb.)’ olarak gruplandırıl-
mıştır. Benzer şekilde yapılardaki değişmişlikleri 
anlamaya yönelik bilgiler toplanmıştır. Mevcut mü-
dahaleler malzeme (boya-badana, sıva, üst örtü vb), 
mimari eleman, yapı ölçeğinde müdahaleler (kat eki, 
kütle eki, yenileme, çatı değişimi, vb) ve mekân kul-
lanımına ilişkin değişiklikler olmak üzere gruplandı-
rılmıştır.  

Saha tespit çalışmaları ile elde edilen veriler, ÖÇK 
Başkanlığı tarafından daha sonra yapılacak CBS ça-
lışmalarında kullanılabilmesi amacıyla bilgisayar 
ortamında hazırlanan yapı kataloglarına işlenmiş; 
adres bilgileri ile ilişkilendirilerek Microsoft Access 
veritabanına aktarılmıştır. Verilerin aktarılmasının 
ardından, geleneksel yapıların özgün mimari özellik-
leri, yapılarda saptanan değişmişlikler ve sorunlara 
ilişkin değerlendirme aşaması gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın son safhasını oluşturan öneriler bölü-
münde ise, araştırma yapılan yerleşimlerdeki özgün 
mimari karakterin ve geleneksel dokunun sürdürüle-

bilirliğine ilişkin öneriler geliştirilmiştir (T.C Çevre 
ve Orman Bakanlığı, 2010:210). 

Batı Anadolu’da Kırsal Yerleşimlerin             
Biçimlenmesinde Etkili Olan Tarihsel Etmenler
Geleneksel kırsal yerleşimlerin fiziksel biçimlenmesi 
ve sosyo-ekonomik örgütlenmesinde; dönemin önemli 
toplumsal olayları, toprak yönetimi ve vergilendirme 
sistemlerine ilişkin tarım ve ekonomi politikaları, nüfus 
ve iskân politikaları gibi unsurlar etkili olmuştur. Çalış-
ma bölgesi ile ilişkisi bakımından özellikle Batı Ana-
dolu bölgesinde etkili olan tarihsel arka plan ve bunun 
Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi kırsal yerleşim-
lerine etkilerine ilişkin şu değerlendirmeler yapılabilir: 

Osmanlı döneminin kuruluş yıllarında; devletin tarım 
politikaları, fethedilen yeni yerlerdeki mevcut üretim-
leri devam ettirmeyi ve iyileştirmeyi hedeflemekteydi. 
Toprak yönetimi, Selçuklu ve Bizans dönemlerinde 
Anadolu’da oluşmuş feodal sistemin devletin kontro-
lüne geçmesine yönelik düzenlemeleri içeriyordu (Ka-
raboğa, 2010). Bu durum, kırsal alanlardaki yaşam ve 
üretim biçimlerinin yavaş değişmesine ortam sağlamış-
tı. Faroqhi (2006:107) Osmanlı’nın erken dönem köy 
yerleşimlerinin Roma ve Bizans; Balkanlar’da ise Sırp 
ve Bulgar gibi öncelleri arasında bir devamlılık olduğu-
nu aktarmaktadır. Kırsal alanlardaki yaşam ve üretim 
biçimleri oldukça yavaş değişmiş; benzerlikler yüzyıl-
lar boyunca devam etmişti. Birçok Osmanlı geleneksel 
kırsal yerleşiminde görülen yavaş gelişim; farklı kül-

Çizelge 1 - Çalışma kapsamında toplam 143 geleneksel kırsal mimari örneği incelenmiştir. / 143 examples for traditional 
rural architecture were surveyed during research
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türler arasındaki etkileşime; nesilden nesile aktarılan 
bilgi birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştı. İnalcık 
(1993,161) tarafından 1371 yılında Bizans’dan Osman-
lı yönetimine geçen Bursa’nın Mudanya, Gemlik ve 
Kurşun köy yerleşimleri üzerine yürütülen çalışmada; 
mevcut tarımsal üretim ve ticari ilişkilerinin Osman-
lılar tarafından müdahale edilmeden devam ettirilmesi 
nedeniyle 1924 mübadelesine kadar Yunan karakterini 
koruduğunu ortaya koymuştur. 

Osmanlı klasik dönemine (1300-1600ler) gelindiğinde 
ise tarım gelirlerinden elde edilen vergiler, ülke ekono-
misinde önemli bir yer tutmaktaydı (Aktüre, 1993:36). 
Karaboğa (2010:2) 16. yüzyılda Osmanlı halkının 
%90’ının kırsal alanlarda yaşadığını ifade etmektedir. 
Bu dönemde toprak yönetimi; tarımsal faaliyetlerin 
kontrolünü, bölgelerin idari ve askeri kontrolü ile bir-
leştiren “tımar” sistemine dayanmaktaydı. Buna göre 
belli atlı asker karşılığında büyük toprakların bırakıl-
dığı sipahiler, kendilerin ait çiftliklerden devlet adına 
vergi almaktaydı (Orbay, 2010). Klasik dönemdeki ver-
gilendirme sistemi, 16. yüzyıldan itibaren bozulmaya 
başlamış ve yerini “iltizam sistemi”ne yani bir tür kırsal 
ağa sınıfına bırakmıştır (Karaboğa, 2010:53-54; Aktü-
re, 1993:36). Faroqhi (2006, 146) ortamın kargaşasını 
fırsat bilen eski tımar sahipleri, kadı ve Medrese hoca-
ları gibi kimi memurların kendi mülklerini (çiftlikleri-
ni) kurmaya başladıklarını aktarır. 

18. yüzyıldan sonra ise kırsal toplum yapısını ve ta-
rımsal üretimi etkileyen önemli siyasi olaylar meyda-
na gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin politik hâkimiyetinin 
gerilemeye başlamasıyla birlikte özellikle Balkanlar, 
Kafkaslar ve adalardan anakaraya nüfus hareketleri 
başlamıştır. Klasik dönemden sonra başlayan uzun sü-
reli savaşlar, Celali isyanları, sanayi devrimini tamam-
layan Avrupa ülkelerinin yeni sistem arayışları, coğrafi 
keşiflerle ticari ve ekonomik dengelerin değişmesi, 
Batı Avrupa’da tarım teknolojisinde yaşanan gelişme-
lere karşın Osmanlı tarımının rekabet gücünün düşme-
si gibi nedenlerin sonucunda; kimi köy yerleşimleri 
terk edilmiş, köylüler ise ya şehirlere göç etmiş ya da 
göçebeliğe dönmüştür (Faroqhi, 2006, 59; Karaboğa, 
2010:11,56). Bu dönemde, sancakların idari yapılanma-
larında da değişiklikler meydana gelmiştir. Sancak mer-
kezi olan kazada ikamet etmesi gereken Sancakbeyleri, 
artık yerlerine geçici olarak “mütesellim” denilen vekil-
ler atayabiliyorlardı. Mütesellimlerin belli başlı görevi 
yöredeki güvenliğin sağlanması ve vergilerin düzenli 
toplanması idi. Ancak bu dönemde bazı mütesellimler 
oldukça güç kazanmıştı (Aktüre, 1993:36). Örneğin, 
Dadya (Datça) Yarımadası 1749 yılında Girit kökenli 
Ali Agaki isimli Kaptan-i Deryaya müsellimlik olarak 
verilmiştir (Artan, 2009:359). 

Tanzimat döneminden sonra yapılan yasal değişiklik-

lerle, kırsal alanların sosyo-ekonomik örgütlenmesinde; 
özellikle de 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’nden sonra 
toprak sahipliliğinde yeni değişimler meydana gelmeye 
başlamıştır. Düzenlemenin asıl amacı köy arazilerinin 
büyük çiftliklere dönüşerek tekelleşmesini önlemek 
ve küçük ölçekli çiftlik sahipliliğini korumak olsa da; 
Menteşe Sancağı’nda olduğu gibi kimi yerlerde tersi 
uygulamaların önüne geçilememiş ve büyük toprak sa-
hiplilikleri ortaya çıkmıştır (Aktüre, 1993:38). Kanun-
name, köy halkının terk etmesi sonucu boşalan büyük 
çiftliklerin yeniden yapılanmasına izin vermektedir. Bu 
durum, önceki yıllarda boşalan “çift”lerin6 ve köy yer-
leşimlerinin büyük toprak parçaları halinde özel mül-
kiyete geçmesine neden olmuştur. Aktüre (1993:39), 
1750-1858 yılları arasında Menteşe Sancağında mute-
sellimlik yapan ailelerin; veya tımarlı sipahi, kadı vb 
görevlilerin geniş çiftliklere sahip olduğunu aktarır. Ör-
neğin; Muğla’nın ileri gelenlerinden Hacı Kadı, Muğ-
la’da önceden miri mülkiyet düzenine giren birçok han, 
hamam, dükkan, kervansaray ve toprak satın almış; ken-
disine Muğla dışındaki diğer yerlere dokunmaması ko-
şulu ile Datça Çiftliği bırakılmıştır (Aktüre, 1993:40). 
Bu örnekte olduğu gibi, Muğla’da ikamet eden büyük 
toprak sahiplerinin Datça’da geniş çiftlik arazilerine sa-
hip olduğu anlaşılmaktadır.  

Yaşanan göçlerle ortaya çıkan nüfus artışına rağmen; 
Batı Anadolu gibi kimi bölgelerde tarımsal üretimde iş-
gücü kıtlığı bulunmakta idi. Örneğin; İzmir’in 18. yüz-
yılda Avrupa’ya hammadde sağlayan bir liman kenti 
olarak gelişmesi, etki alanındaki iç bölgelerde tarımsal 
ve ticari faaliyetlerin artmasını sağlamıştı. Tarımdaki 
emek ve iş gücü sorunu ise; Ege adaları ve Mora ya-
rımadasından gelen mevsimlik işçilerle çözülmektey-
di. Özgün (2012:323); bu dönemde ortaya çıkan tarım 
işçilerine yönelik istihdam kaynaklarını “Ege adala-
rı ve Mora yarımadasından gelenler, göçebeler, Doğu 
Anadolu, Doğu Karadeniz kıyılarından çalışmak için 
gelenler ve göçlerle Balkanlar, Kırım ve Kafkaslardan 
gelen muhacirler” olarak aktarmaktadır. Bazı kaynak-
larda, 19. yüzyılda Rodos’tan Anadolu’ya yaz aylarında 
mevsimlik işçi olarak çalışmaya geçenlerin sayısı 2000-
3000 olarak belirtilmektedir (Karaer, 2013:18). Bu du-
rum, Batı Anadolu ile adalar arasında devamlı bir nüfus 
ve kültürel etkileşim ortamı yaratmaktaydı.

20. yüzyıla gelindiğinde ise; ardı ardına yaşanan I. 
Dünya Savaşı ve Kurutuluş Savaşı sonucu Batı Anado-
lu’da birçok yerleşim ve tarım alanı yerle bir olmuştu. 
Savaş yıllarında göçen Rumlardan kalan terk edilmiş 
alanlar ve yıpranmış yapıların bir kısmı ise işgal edil-

6 ‘Çift’ ya da ‘çift-hane’; Osmanlı tarım tarihi yazımında, en 
küçük tarımsal üretim birimi olan çiftlikleri tanımlamak için 
kullanılan kavramlardır. “Çiftlik”, bir çift öküzün işleyebileceği 
tarlaların bütünüdür (Orbay, 2010; İnalcık, 1993).    
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mişti. Lozan Antlaşması sonucu Türk ve Yunan hükü-
metleri arasında imzalanan Büyük Mübadele programı 
neticesinde 1922-1930 yılları arasında sürdürülen mü-
badele hareketleri, bölgedeki var olan tarımsal yerle-
şimlerin daha da boşalmasına neden olmuştu. Nitekim 
bu dönemde Datçalı birçok mübadil aile yarımadadan 
ayrılmaya başlamış; yerlerine yeni gelen aileler yer-
leşmiştir7. Cumhuriyet’in ilk yıllarında; savaştan ya-
kılıp yıkılan yerlerin onarılması, durma noktasında 
gelmiş ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması ve 
büyük mübadele ile gelen grupların yerleştirilmesini 
içeren bir tür savaştan sonra yeniden imar süreci baş-
lamıştı. Mübadele İmar ve İskan Vekaleti adıyla kuru-
lan merkezi komisyonun görevi, terk edilen yerleşim-
lerdeki yıpranan yerlerin onarılması, fuzuli işgallerin 
önlenmesi ve yeni sahipleri gelene kadar bu alanların 
korunması idi (Arı, 1995:57). 

Mübadele komisyonu, gelenlere bir tür “takas” mode-
li oluşturmaya çalışıyordu. Ayrıntılı bir dağıtım planı 
hazırlanmıştı. Gelen grupların yerleştirilmesinde iki 
pratik etmen belirleyici olmaktaydı: savaş yıllarında 
Rumlar tarafından boşaltılmış olan yerleşimlerin be-
lirlenmesi, gelen ailelerin üretim profilleri, meslek 
grupları (çiftçi, tütüncü, bağcı, zeytinci gibi) ve sos-
yo-ekonomik düzeylerine göre uygun alanlara yön-
lendirilmesi (Arı, 1995:52, 79-80, 137). Devlet tara-
fından, yeni gelen göçmenleri 
üretici konumuna geçirmek ve 
ekonomik istihdama katkıları-
nı arttırmak için girişimlerde 
bulunulmuştur. Ancak plan-
lanan ile uygulanan arasında 
önemli farklar ortaya çıkmış-
tı. Büyük ailelere mensup bi-
reyler ya da komşu köylerde 
akrabalık ilişkileri bulunanlar, 
Anadolu’nun farklı yerleri-
ne dağılmıştı. Bazı aileler ise 
kendi üretim altyapıları ve 
becerileri ile uyumlu olmayan 
yerlere yerleştirilmişti. Bu ne-
denle, bazı aileler ya akraba-
ları ile bütünleşme pahasına 
ya da kendilerine daha uygun 
bir yer bulmak amacıyla iskân 
haklarından feragat ederek göç 
etmek istedi. Tekrar bir iç göç 
başlamıştı (Arı, 1995:109). 

7 Başoğlan (2001:24) Reşadiye yerleşimi üzerine yaptığı sözlü 
tarih çalışmalarında, yaşlılarının mahallelerinde Rodos ve Girit 
göçmeni ailelerin bulunduğunu; bunların bir kısmının arazil-
erini satıp ayrıldığını, bir kısmının ise özellikle yaz aylarında 
gelip gittiklerinden bahsedildiğini aktarır. Bu ailelerin bir kısmı 
mübadele programı ile gelmişken, bir kısmı bölgenin Ege ada-
ları ile ilişkileri neticesinde daha önceden gelmişlerdir. 

Nitekim, Akça (2010:149); Datça’ya yerleştirilen mü-
badil muhacirlerin, kanuni müddetin bitmesinin ardın-
dan 1960’larda arazilerini satarak yarımadadan ayrıl-
dıklarında bahseder. 

Datça ve Bozburun Yarımadaları                   
Geleneksel Kırsal Yerleşimleri 
Anadolu yarımadasının güneybatı köşesinde Ege Denizi 
ve Akdeniz’in kesiştiği noktada yer alan Datça ve Boz-
burun yerleşimleri adını verdikleri iki yarımadadan oluş-
maktadır. İç bölgelerle bağlantısı Marmaris ve Fethiye 
üzerinden sağlanan bölge, coğrafi konumuna bağlı ola-
rak Ege adaları ile ortaya çıkan güçlü iletişimi nedeniyle 
deniz ticaretinde bir kavşak noktası olmuştur. 

Datça Yarımadası

Günümüzde Datça’nın kuzeyinde mahalle konumunda 
bulunan Eski Datça ve Reşadiye yerleşimleri yarımada-
nın ilk yerleşimleridir (Foto. 3 A-B-C-D). Eski adı Da-
dia/Dadya olan eski Datça, bugünkü ismini 1930’lardan 
sonra almıştır8. Bölgede yapılan tarihi araştırmalar, yarı-
madadaki en eski yerleşimlerin tarımsal üretim ve deniz 
ticaretine bağlı olarak geliştiğini göstermektedir.

Datça yarımadasının batı ucunda konumlanmış olan an-
tik Knidos yerleşimi önemli bir liman kentidir. Arkeo-

8 COA, Tarih :4/12/1933 Sayı :15382 Dosya :73-86 Fon Kodu 
:30..18.1.2 Yer No :41.85..20. Muğla’daki Dadya ilçesi adının 
Datça olarak değiştirilmesi.

Fotoğraf 3/B Eski Datça yerleşimi dokusu / 
Street characteristics of Old Datça

Fotoğraf 3/A Eski Datça yerleşimi sokak 
dokusu / Street characteristics of Old Datça
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lojik araştırmalar, antik kentin ekonomisinde önemli bir 
yer tutan şarap üretiminin, M.Ö. 4. yüzyıldan başlayıp 
geç Roma dönemine kadar devam ettiğini göstermiştir 
(Tuna, 1984:35). Diler (1993:443), yerleşimin dışında 
bulunan tarımsal üretim faaliyetlerinin izlerinden yola 
çıkarak, antik dönemde Knidos’da nüfusun büyük bir bö-
lümünün şehir dışında yaşamış olduğunu aktarır. Turgut-
köy yakınlarında küçük bir limanın yakınında bulunan 
zeytinyağı üretim atölyesi ve Hisarönü’nde yapılan araş-
tırmalarla ortaya çıkan amphora üretim merkezleri başta 
zeytinyağı ve şarap olmak üzere yarımada genelinde elde 
edilen tarım ürünlerinin deniz ticareti ile Ege ve Akde-
niz’e ihraç edildiğini göstermiştir (Diler, 1993:444). 
Bölgenin ekonomik faaliyetlerinin 10. yüzyıldan sonra 
başlayan Arap istilaları nedeniyle yavaşlamaya başladı-
ğı; ortaçağ boyunca bölgenin ekonomik faaliyetlerindeki 
yavaşlamanın bazı kırsal yerleşimlerin terk edilmesine 
neden olduğu öne sürülmektedir (Tuna, 1984:34). 13. 
yüzyılda Menteşe Beyliği’ne bağlı olan yarımada 15. 
yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı egemenliğine girmiş-
tir. Osmanlı döneminde Menteşe Sancağı’na bağlı olan 
Muğla bölgesinin bir parçası olmuştur. Artan (2009, 
351); 1587 tarihli tahrir defterinde, Kara, Kızlan, Yazı, 
Belen, Cumalı, Yaka ve Sı(ğı)ndı isimlerine rastlanıldı-
ğını aktarmaktadır. Bölgedeki yerleşimlerin, dolayısıyla 
nüfusun, yarımadaya geçen Türk aşiretlerle arttığını be-
lirtmektedir. Osmanlı döneminde, yarımada genelindeki 
tarım faaliyetleri ve adalarla geliştirilen ticari ilişkiler 
devam etmiştir. 

Datça’nın nüfusu Bozburun’a oranla daha büyük ol-
muştur. 1867 tarihli kayıtlarda Dadya (Datça) Menteşe 
Sancağının sekiz kazasından biridir. Aktüre (1993:54); 
Datça Rumlarının bardakçılık, kasecilik, çanakçılık, sırlı 

testicilik gibi pişmiş toprak ürün-
lerin üretim ve ticaretinde etkili 
olduğunu aktarmaktadır. 20. yüzyıl 
başlarında, yarımada Reşadiye ve 
Süleymaniye olarak ikiye ayrılmış-
tır. 1923 tarihli Lozan anlaşması 
ile Ege’de bulunan Oniki Adanın 
elden çıkması neticesinde; Datça 
gibi deniz yoluyla adalarla iletişim 
halinde bulunan kaza merkezleri, 
kuzeydeki yerleşimler ve Muğla 
ile ilişki kurar hale getirmiştir (Te-
keli, 1993:127). Tekeli (1993:145) 
tarafından verilen nüfus bilgileri-
ne göre 1935-1950 yılları arasında 
Datça’nın nüfusu yaklaşık 1300 
civarıdır. Datça 1927-35 yılları ara-
sında kaza olmuştur. 

Çalışma kapsamında Datça Yarı-
madası’nda incelenen yerleşimler; 
Eski Datça, Reşadiye, Yazıköy, Be-
len, Çeşmeköy, Cumalı, Yakaköy, 

Sındı, Mesudiye, Hızırşah, Karaköy, Kızlan ve Emecik 
kırsal yerleşimleridir. Eski Datça’nın bulunduğu yerle-
şim, bugün kentsel sit alanı olarak korunmaktadır. Alanın 
mimari dokusu tek ve iki katlı yapılardan oluşmaktadır. 
Dar sokaklar, yapı cepheleri ve yüksek avlu duvarları ile 
tanımlanmıştır. Yerleşimin kuzeydoğusunda evler alçak 
duvarlarla çevrili bahçeler içinde konumlanmıştır. Özgü-
nünde taş döşeli olan sokaklar sağlıklaştırma ve altyapı 
çalışmalarının ardından tekrar taş döşenmiştir. Yerleşim 
içinde bulunan cami ve okul; 19. yüzyıl sonlarında yap-
tırılmıştır. Yarımadanın önemli yerleşimlerinden biri de 
Reşadiye Mahallesi’dir. Girit kökenli Ali Agaki isimli 
Müsellimin Reşadiye’ye yerleşmesi ile yerleşimin adı 
Agaki’den değişerek Elaki olmuştur. 20. yüzyıl başında 
Elaki ismi Sultan Reşat’a ithafen Reşadiye adını alır (Ar-
tan, 2009:359). Geleneksel mimari dokusu Eski Datça ile 
büyük benzerlikler göstermektedir. 

Yarımadanın fiziki coğrafyası nedeniyle yerleşimler da-
ğınıktır. Bölgedeki geleneksel evlerin tamamı kabayonu 
ve moloz taş dolgunun bir arada kullanıldığı yığma taş 
tekniği ile inşa edilmiştir. Yapılar tek ya da iki katlıdır. 
Yazıköy, Datça yarımadasının en batısında bulunan yer-
leşimdir. Köyün yerleşim merkezinin yanısıra, doğusun-
da Belenköy Mahallesi bulunmaktadır. Halkın geçimini 
badem, zeytin, keçiboynuzu vb tarım ürünlerinin üretimi, 
arıcılık ve Antik Knidos kentine olan yakınlığı nedeniyle 
turizm faaliyetleri oluşturmaktadır. 

Datça’nın batısında bulunan Cumalıköy; merkez yerle-
şim ve güneyde kıyıya doğru konumlanmış Çeşmeköy 
mahallesinden oluşmaktadır. 20. yüzyıl başlarında Cu-
malı nahiye olmuştur. Cumalı köyü yerleşim çekirde-

Fotoğraf 3/C Hızırşah yerleşimi sokak doku-
su / Street characteristics of Hızırşah

Fotoğraf 3/D Kızlan yerleşimi sokak dokusu / 
Street characteristics of Kızlan
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ğinde; cami, kahve ve köy meydanından kuzeye doğru 
giden yol üzerinde inşa edilmiş tek katlı eski bir bakkal 
yapısı yer alır. Caminin kuzeyinde bulunan ve bugün ar-
tık kullanılmayan bir ev örneğinde, pencere lentolarında 
devşirme malzeme olarak yazıt ve yumurta-inci sırası 
süslemeli arkeolojik kalıntıların kullanıldığı görülmüş-
tür. Çeşmeköy, her ne kadar mahalle statüsünde olsa da; 
doku özellikleri ve geleneksel yapı yoğunluğu bakımın-
dan önemli bir yerleşim merkezidir. Geleneksel mimari 
doku özellikleri farklı dönemlere ait geleneksel konutlar-
dan oluşmaktadır. Yerleşimin içindeki neoklasik üslupla 
inşa edilmiş büyük programlı konut yapıları ve kamusal 
yapılar, Çeşmeköy’ün yakın çevredeki diğer köy yerle-
şimleri içinde bir dönem önem kazandığını göstermek-
tedir. Bugün okul binası olarak kullanılan neoklasik 
üslupla inşa edilmiş tek katlı kamu yapısı da bunun bir 
göstergesidir. 

Datça yarımadasının batısında, Yazıköy-Datça kara-
yolu üzerinde konumlanmış olan Yakaköy; merkez 
yerleşimi ile karayolunun güneyinde kıyıya doğ-
ru uzanan Kumyer ve Palamutbükü olmak üzere iki 
mahalleden oluşmaktadır (Foto. 4). Palamutbükü 
mahallesi turizm amacıyla sonradan gelişmiş olup; 
geleneksel mimari nitelik bakımından değer taşıma-

maktadır. Ancak doku içerisinde geleneksel yöre mi-
marisini taklit eden pek çok yeni yapı örneğine rast-
lanmaktadır. Palamutbükü’nden Yakaköye çıkarken 
yol üzerinde bulunan Kumyer’de ise, özgün niteliğini 
korumuş geleneksel yapı topluluğuna rastlanmak-
tadır. Geleneksel yapıların neredeyse hiçbiri kulla-
nılmazken; bunun yerine dokuya hızla yeni yapılar 
eklenmektedir. Bu durum hem mevcut yapıların met-
ruklaşarak yok olmasına, hem de geleneksel dokunun 
özgün mimari özelliklerinin bozulmasına neden ol-
maktadır. 

Datça’nın yaklaşık 15 km batısında bulunan Mesu-
diye, yarımadanın eski ve en dağınık köylerinden bi-
ridir. Avlana, Damarası ve Mezgit dağlık kısımdaki 
önemli mahalleri iken; Ovabükü, Hayıtbükü ve Kı-
zılbük önemli koylarıdır. Mesudiye’nin asıl merke-
zi muhtarlığın bulunduğu Avlana’dır. Çam ve zeytin 
ağaçları ile kaplı olan yamaç sırtlarının bazı kesimle-
rinde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. Bir diğer eski 
yerleşimlerinden Karaköy; Datça yarımadasının Ege 

Denizi’ne bakan kısmında nispeten düzlük bir alan-
dadır. Tarım alanları açısından zengin olan yörede; 
halkın belli başlı geçim kaynaklarını sebze ve meyve 
yetiştiriciliği, zeytincilik ve badem üretimi oluştur-
maktadır. Asıl yerleşim içerde yamaçta konumlanır-
ken, Karaköy limanı ve balıkçı barınağı sahildedir. 
Bodrum feribotları Karaköy’deki yat limanına uğra-
maktadır. Geleneksel konutların yoğun olduğu yerle-
şimin merkezi kentsel sit alanıdır (Foto. 5 A-B).

Kızlan köyü yarımadanın doğusunda, Datça-Mar-
maris yolunun kuzeyinde konumlanmıştır. Köy yer-
leşiminin dokusal özelliği yoğun ve sık yapılarla ta-
nımlanmış sokak ve yapı adalarından oluşmaktadır. 
Özellikle yerleşimin güneye doğru büyüyen yeni 
gelişme alanı, kentsel doku niteliğindedir. Datça ya-
rımadasının doğusunda konumlanan Emecik köyüne, 
Datça-Marmaris yolundan ulaşılmaktadır. Dağlık bir 
alanda yamaca sırtını dayamış olan yerleşim güneye 
Akdeniz’e doğru yönlenmiştir. Tek ve iki katlı ya-
pılardan oluşan mimari doku, içinde konumlandığı 
dik topografya ve kot farkı ile iyice bütünleşmiştir. 
Yapılar teraslara oturacak şekilde tasarlanmıştır. Dat-
ça yarımadasının tipik mimarisini yansıtan önemli 
özgün örnekler doku içinde hâlâ korunmuş olarak 
bulunmaktadır. Emecik evleri, iç mekân mimari ele-
manları açısından da zengindir. İncelenen örneklerde; 
dolap, niş gibi özgün mimari elemanların yanı sıra, 
ambar ve güsulhaneye rastlanmıştır. Emecik köyü, 
Datça-Marmaris yoluna olan yakınlığı ve uzaktan de-

Fotoğraf 5/A - Hızırşah yerleşimi / Hızırşah settlement

Fotoğraf 4  - Yakaköy yerleşimi / Yakaköy settlement Fotoğraf 5/B - Mesudiye  Ovabüküne bakış / General View of 
Mesudiye Ovabükü
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nizi görmesi sebebiyle çok müdahale görmeye başla-
mıştır. Yeni yapı müdahaleleri iki grupta toplanabilir: 
Birinci grup; form, kütle oran ilişkileri açısından bi-
rebir geleneksel dokuyu taklit eden; ikinci grup ise 
dokuya tamamen aykırı yeni kütlelerden oluşmakta-
dır (Foto. 6 A-B).

Bozburun Yarımadası

Bozburun Yarımadası’nda kırsal yerleşimler, dağınık ma-
halle ve mevkilerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 
Bozburun Beldesi, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimi-
ye, Söğüt, Taşlıca ve Bayır yerleşimleri incelenmiştir. 
Yarımada genelinde olduğu gibi dağınık bir yayılıma 
sahip olan Bozburun Beldesi; merkez, Müskebi, Avlana, 
Yeşilova, Lostra, Kayacıkdibi ve Arıkyer mahallelerin-
den oluşmaktadır. Kıyılarda yer alan yerleşim birimleri 
turizm nedeniyle daha hızlı bozulmuştur. 

Yarımadanın dağlık kesiminde yer alan yerleşimlerden 

Hisarönü, vadi boyunca doğrusal olarak yayılan eski ve 
yeni mahallelerden oluşmaktadır. Geleneksel yapıların 
bulunduğu eski yerleşim merkezi bir vadi içine saklan-
mış gibidir. Orhaniye yerleşimi ise dağlık yamaç ve kıyı 
bölgesinde olmak üzere, dağınık mahallelerden oluşmak-
tadır. Korunmuş geleneksel yapı örneklerinde daha 

 
ziyade dağlık kesimlerde rastlanır. Orhaniye genelinde-
ki yapı tipolojisinde, tek katlı sundurmalı örnekler öne 
çıkmaktadır. İki katlı yapılarda ise; dış sofa hem dolaşım 
hem de yaşama alanı olarak önem kazanmaktadır. Turgut 
Köy, geleneksel yapı niteliğini oldukça yitirmiş küçük 
bir yerleşimdir. Doku genelinde az sayıda geleneksel ko-
nut yapısı saptanmıştır. Bu konutlardan biri büyük prog-
ramlı bir yapıdır. Yakın çevre halkından edinilen bilgiye 
göre köyün sosyo-ekonomik düzeyi içerisinde öne çıkan 
ailelerinden birine aittir. Selimiye Köyü, kıyıda gelişmiş 
sahil mahallesi ve yamaçta konumlanmış Yukarı Mahal-

le’den oluşmaktadır. Ancak kıyıdaki turizm faali-
yetlerine bağlı olarak, Selimiye dokusu da hızla 
bozulan geleneksel dokular arasında bulunmakta-
dır (Foto. 7 A-B, 8). 

Bozburun Yarımadası’nın kırsal yerleşim özel-
likleri açısından en özel alanlarından birisi Söğüt 
kırsal yerleşimidir. 7 mahalleden oluşan yerleşim, 
bulunduğu vadi yamacında dağınık bir gelişme 

Fotoğraf 6/B - Emecik yerleşimi. / Emecik settlement.

Fotoğraf 6/A - Karaköy’de bir sokak. / Street in Karaköy Fotoğraf 7/A - Selimiye yerleşimi genel görünüm. / General view 
of Selimiye

Fotoğraf 7/B - Söğüt yerleşimi. / Söğüt settlement

Fotoğraf 8 - Söğüt yerleşimi genel görünüm. / General view of Söğüt settlement
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göstermiştir. Kızılyer ve Cumhuriyet Mahalleleri sahil 
kenarındaki küçük koylarda konumlanırken; Göçüpınar 
(Merkez), Palamut, Erek Tepesi, Koyuseki ve Bahçeli 
Mahalleleri dağlık kesimde bulunmaktadır. Yamaçlarda 
konumlanmış yukarı mahallelerin kırsal yerleşim özel-
likleri gerek arazi kullanımı gerekse geleneksel mimari 
açısından birbirine oldukça benzemektedir. Kıyı mahal-
lelerinde, 19. yüzyılda burada yaşayan ve balıkçılıkla 
geçinen Rum nüfusa ait kilise ve papaz evi ile aynı dö-
nemlerde küçük bir sahil yerleşiminin gereksinimi olan 
gümrük binası, karakol gibi yapılar bulunmaktadır. 

Söğüt’e bağlı Göçüpınar (Merkez), Palamut, Erek Te-
pesi, Koyuseki ve Bahçeli Mahalleleri’nde rastlanılan 
geleneksel kırsal yerleşim özelliği; topografyaya ve 
iklimsel yönelime uygun şekilde oluşturulmuş geniş 
tarım terasları içerisinde konumlanmış ‘tarla evler’den 
oluşmaktadır. Geleneksel taş evlerin oluşturduğu fi-
ziksel doku; mahalle merkezlerinde yoğunlaşıp sıkla-
şırken, mahalle eteklerinde ve yamaçlarda seyrelmek-
tedir. Yapılar, yığma taş duvarlarla tanımlanmış tarım 
teraslarının bir parçası olarak topografyaya oturmak-
tadır. Bahçeli ve Erek Tepesi Mahalleleri bu anlamda 
iyi korunmuş dokulardır. Tarım terasları bahçe duvar-
ları olmakta, hatta yapılar arası ulaşımı sağlayan dar 
yolları tanımlamaktadır. Böylece topografyayı düzen-
leme ve ona uyum gösterme aracı olarak kullanılan 
duvarlar, konutların mimarisi ile bütünleşerek doğa 
içinde bütüncül bir yapılı çevre oluşmasını sağlamıştır 
(Foto. 9).

Bozburun Yarımadası’nın en ucunda bulunan yer-
leşim Taşlıca Köyü’dür (Foto. 10 A-B). Dokunun 
merkezini; cami, muhtarlık ve kahvenin bulunduğu 
yerleşim çekirdeği oluşturmaktadır. Burası gelenek-
sel olarak da yerleşimin merkezidir. Zaman içinde 
yamaçtan aşağı doğru kuzeybatı yönünde gelişmiştir. 
Yerleşim çekirdeğinin etrafındaki dokuda geleneksel 
sokak ve yapı karakteri iyi korunmuştur. Aynı zaman-
da yerleşimin girişinde ve batı ucundaki tepede yer-
leşimin görünümünde önemli bir değeri olan iki adet 
yel değirmeni bulunmaktadır. 

Geleneksel doku özelliklerinin önemli bir parçası so-
kaklardır. Özgün sokak döşemesi, bina cepheleri, avlu 
duvarları, kapılar ve yapıların köşe pahları gibi nitelik-
ler sokakların mimari ve fiziksel karakterini oluşturan 
önemli öğelerdir. Sokak kaplamaları birçok yerleşimde 
değişmişse de; eski Datça ve Yakaköy deki gibi örnek-
lerde hala korunmuş özgün kısımlara rastlanmaktadır. 
Ayrıca birçok örnekte yapıların bir parçası olarak tasar-
lanan çeşme ve fırın yapıları, sokaktan kullanılacak şe-
kilde yerleştirilerek kamusal kullanımın önemli ögeleri 
haline gelmiştir.

Geleneksel Kırsal Mimari Özellikleri

Yukarıda doku özellikleri kısaca aktarılan Datça ve 
Bozburun kırsal yerleşimlerinin geleneksel mimari 
özellikleri; yapı ölçeğinde gerçekleştirilen plan, cephe 
ve yapım tekniği analizlerine göre belirlenmiştir (Çize. 
2). 

Plan Özellikleri: 

Bölge genelinde karşılaşılan mekânsal biçimlenmeler 
ve plan özellikleri aşağıdaki gibi verilmektedir.  

Fotoğraf 10/A - Taşlıca / Taşlıca

Fotoğraf 9 - Söğut, Bahçeli mevkii

Fotoğraf 10/B - Taşlıca / Taşlıca
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Tek Mekânlı Tek Katlı Yapılar:

Bölge genelinde tespit edilen en sade yapı tipi; tek katlı ve 
tek mekânlı olarak kaba yonu yığma taş tekniği ile inşa edil-
miş konut birimleridir. Tipoloji gruplandırmasında “A1” 

kodu ile sınıflandırılmıştır. Geometrik olarak kare veya 
kareye yakın dikdörtgen (1:1.5) forma sahiptir. Bu ya-
pıların bazıları toprak damlı düz çatı; bazıları ise kırma 
çatılıdır. Yapıların servis mekânlarını içeren müştemilat 
yapıları, avlu içinde ana yapı kütlesine bitişik veya ayrık 
olarak inşa edilmiştir. Ocaklar cepheye dışarıdan bitişik 
olacak şekilde ve cepheyi ortalayarak yükselmektedir. 
İki yanında simetrik olarak pencereler bulunmaktadır 
(Tip No A1). Bu yapı grubuna ilişkin bir alt grup da özel-
likle Bozburun yarımadasında rastlanan ve çatı eğiminin 
yapı girişinde devam ederek bir çeşit giriş sundurması 
tanımladığı ‘sundurmalı yapı’ örnekleridir. Bu alan aynı 
zamanda açık sofa gibi de kullanılmaktadır ve bazıla-
rında ocak bulunmaktadır. Yarımadadaki diğer yapılarla 
karşılaştırıldığında, bunun daha geç bir dönem yapısı ol-
duğu düşünülmektedir (Foto. 11 A-B, 12 A-B). 

Fotoğraf 12/B - Bayır (envanter no: Ba_05) / Bayır (inventory 
no:Ba_05)vv

Fotoğraf 11/B -Söğüt (envanter no: Sö_10) / Söğüt (inventory no:Sö_08)

Fotoğraf 11/A - Kızlan (envanter no: Kız_06) / Kızlan (inventory 
no:Kız_06)

Fotoğraf 12/A - Orhaniye (envanter no: Orh_09) / Orhaniye (inventory no:Orh_09)
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Tek Mekânlı İki Katlı Yapılar:

“A2-4” kodları ile tanımlanan bu yapı grubu; “A1” yapı 
grubundan türemiştir. Plan düzleminde tekil mekânların 
(1:1.5 oranlı) üst üste gelmesi ile oluşan sade bir plan 
şemasına sahip olup tek mekânlı ve iki katlıdır. Toprak 
damlı düz çatı veya kırma çatılı örneklerine rastlanmak-
tadır. Yapılar; temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde oldukça işlevsel olarak planlanmıştır. Üst katlar 
yaşama birimi; alt katlar ise yörede keçi damı olarak 
adlandırılan hayvan barındırma işlevi görmektedir. Ya-
şama mekânında ısınma ocak ile sağlanmaktadır. Genel-
likle dar cepheye konumlanan bacalar, cephe ve kütle 
biçimlenmesinin önemli karakterleridir. Üst kata ulaşım 
yapıya bitişik yükselen bir merdivenle sağlanmaktadır. 
Merdivenin ulaştığı sahanlık, küçük açık bir sofa gibidir 
ve üstü kapalıdır. Bazı örneklerde, bu mekânda el yıka-
ma yeri ve ocak bulunmaktadır (A2 tipi). “A3” grubu 
olarak tanımlanan bir örnekte merdiven sahanlığı ile ya-
şama mekânı arasında ikinci bir geçiş mekânı bulunur. 
İçinde gusülhane bulunmaktadır. Birçok örnekte ana ya-
pıya bitişik ya da avlu içinde ayrık olarak konumlanmış 
olan müştemilat yapılarına rastlanmıştır. Fırın ve kuyu 
önemli diğer avlu elemanlarıdır. “A4” kodu ile tanımla-
nan grupta ise üst kata ulaşım Kule evlerde olduğu gibi 
yaşama mekânının içinde yer alan ahşap merdivenden 
sağlanmaktadır. Bu örneklerde zemin kat da yaşama 

veya mutfak mekânı olarak kullanılmaktadır. Bozbu-
run, Pazaryeri yakınında bulunan ve ‘Rum Evi’ olarak 
bilinen yapıda zemin ve birinci katlarda ayrı birer ocak 
bulunmaktadır (Foto.13 A-B). 

Fotoğraf 15/B - Bozburun (envanter no: Boz_08) / Bozburun 
(inventory no:Boz_08)

Fotoğraf 14/A - Selimiye (envanter no: Sel_05) / Selimiye (inven-
tory no:Sel_05)

Fotoğraf 13/A - Yakaköy (envanter no:Yak_01) / Yakaköy (inven-
tory no:Yak_01)

Fotoğraf 13/B - Eski Datça / Old Datça

Fotoğraf 14/B - Selimiye (envanter no: Sel_06) / Selimiye (inven-
tory no:Sel_06)

Fotoğraf 15/A - Bozburun (envanter no: Boz_02) / Bozburun 
(inventory no:Boz_02)
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Dikdörtgen Planlı Tek Katlı Yapılar: 

“B” kodu ile sınıflandırılan bu yapı grubu “A1” yapı 
grubundan türemiştir. İki yaşama biriminin yanyana 
gelmesi ile ana yapı oluşmuştur. Kimi örneklerde ya-

şama birimleri doğrudan dışarıya açılırken; bazı ör-
neklerde giriş holünden geçilerek ulaşılmaktadır. Üst 
örtü genellikle toprak damlı düz çatı şeklindedir. Her 

bir yaşama mekânında ayrı birer ocak yer alır. Kimi 
örneklerde ana yapıya bitişik olarak inşa edilmiş mut-
fak, ahır gibi müştemilat yapılarına rastlanır (B1-3 

grubu). Bu yapı grubunun (B4 grubu) son örneğinde 
ise, yaşama mekânlarının önünde sundurma yer al-
maktadır. Kırma çatılı üst yapıya sahip bu örneklerde 
sundurma çatının devamı şeklindedir (Foto. 14 A-B, 
15 A-B).  

Dikdörtgen Planlı İki Katlı Yapılar: 

“C” grubu olarak adlandırılan yapılar dikdörtgen 
planlı (1:2) iki katlı yapılardır. Çoğunlukla alt ve üst 

kat planları iki mekânlıdır. Her mekânın ayrı bir oca-
ğı mevcuttur. Bu yapı grubuna Reşadiye, Eski Datça, 
Hızırşah gibi yoğun yerleşim dokularında daha çok 

Fotoğraf 17/A - Emecik (envanter no: Em_04) / Emecik (inven-
tory no:Em_04)

Fotoğraf 18 / A - Mesudiye, Damarası (envanter no: Mes_01 ve 
envanter no: Mes_02) / Mesudiye (inventory no:Mes_01)

Fotoğraf 16/A - Bozburun (envanter no: Boz_12) / Bozburun 
(inventory no:Boz_12)

Fotoğraf 16/B - Bozburun (envanter no: Boz_12) / Bozburun 
(inventory no:Boz_12)

Fotoğraf 17/B - Emecik (envanter no: Em_04) / Emecik (inven-
tory no:Em_04)

Fotoğraf 18 / B - Mesudiye, Damarası (envanter no: Mes_01 ve 
envanter no: Mes_02) / Mesudiye (inventory no:Mes_02)
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rastlanmaktadır. Zemin katlar ahır, depo vb işlevleri 
içerirken; üst katlar yaşama mekânlarını içermektedir. 
Ancak bazı örneklerde özellikle ailenin büyümesi ve 
ihtiyacın artmasına bağlı olarak zemin kat mekânla-

rının da yaşama mekânlarına dönüştürüldüğü görül-
mektedir. Bu tür dönüşümlerde pencere açıklıklarının 
büyütülmesi ve pencere elemanlarının değiştirilmesi 
sık rastlanan bir uygulamadır. Yapılar avlu içine ko-
numlandığı için; üst kata ulaşım avluya bakan açık bir 
merdiven ve sahanlıktan sağlanmaktadır (C1-2 gru-
bu). Bazı örneklerde, sahanlıklar odalara ulaşım sağ-
layan bir iç sofaya açılmaktadır. Kimi örneklerde ise, 
Kule evlerde olduğu gibi yapı içinden; yaşama mekâ-
nı olarak kullanılan bir mekandan sağlanmaktadır 
(C3-4 grubu). Her bir yaşama mekânı ayrı bir ocak ile 

ısıtılmaktadır. Ocaklar dar cepheye konumlanırken; 
1:2 açıklık oranına sahip yaşama mekanı pencereleri 
uzun cephede yer almaktadır. Bugün birçok örnekte 
çift kanatlı ahşap kepenklere rastlanılabilir (Foto. 16 
A-B, 17 A-B, 18 A-B, 19 A-B).  

Mutfak, tuvalet, depo gibi müştemilat yapıları ise ana 
yapıdan bağımsız olarak avlu içinde konumlanmıştır. 

“L” Planlı Yapılar

Tek veya iki katlı birimlerin “L” biçiminde bir ara-
ya gelmesi ile oluşan plan şemasıdır. “D1” olarak 
tanımlanan grupta; yaşama birimlerine ulaşım avlu-
dan ya da bahçeden ayrı ayrı sağlanmaktadır. Kimi 

örnekler tek ve iki katlı yapı birimlerinin yan 
yana gelmesi ile oluşmuştur (D2  grubu). Bu 
örneklerde, merdiven sadece iki katlı yapı bi-
riminin içinde yer alır. Kare plan şemasına sa-
hip “D3” grubunda avludan çıkılan merdiven 
köşe sofasına ulaşmakta; yaşama mekânlarına 
bu sofadan geçilmektedir. “D4” grubu ise bir 
önceki grubun tek katlı olarak inşa edilmiş ha-
lidir.  Ancak alanda incelenen örneklerden bu 
grubun geç dönem yapı grubu olduğu düşünül-
mektedir (Foto. 20 A-B). 

Fotoğraf 20 / A - Orhaniye (envanter no: Or_01) / Orhaniye 
(inventory no:Or_01)

Fotoğraf 21 - Yakaköy (envanter no: Yak_02 ) / Yakaköy (inventory no:Yak_02)

Fotoğraf 19 / B - Taşlıca (envanter no: Ta_04) / Taşlıca (inventory 
no:Taş_04)Fotoğraf 19 / A - Reşadiye / Reşadiye

Fotoğraf 20 / B - Turgutköy (envanter no:Trg_05) / Turgutköy 
(inventory no:Trg_05)
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Doğrusal ve Ardışık Planlı Yapılar 

Yapıların programı büyüdükçe daha önceki bölümlerde 
aktarılan yapı tiplerinin doğrusal olarak eklemlenmesi ile 
oluşan yapı grubudur. “E” grubu olarak kodlanan bu gru-
ba örnek olarak Yakaköy’un kuzeyinde yer alan; zengin 
mimari niteliğe sahip ve iyi korunmuş durumdaki gele-
neksel yapı örnekleri verilebilir. Daha önceki bölümlerde 
anlatılan kırsal mimarvi birimlerinin bitişik nizam olarak 
yan yana gelmesi ile meydana gelmiş yapı grupları şek-
lindedir. Kimi örnekler, zaman içinde ailenin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda yapılan yeni yapı birimlerinin eklem-
lenmesi ile oluşmuştur. Kimi örneklerde ise, yaşama ve 
müştemilat yapılarının yan yana gelmesi ile ortaya çıkan 
bir tiptir (Foto. 21, 23).  

Büyük Programlı Yapılar: 

Yukarıda bahsedilen ve bölge genelinde oldukça yaygın 
olarak görülen plan şemalarının yanı sıra bazı yerlerde 
büyük programlı özel yapılara rastlanmıştır. 

Çeşmeköy’de tespit edilen ve yöre halkı tarafından “Ağa 
Evi” olarak bilinen yapı neoklasik üslupla inşa edilmiş 
büyük programlı bir yapıdır. Orta sofalı plan şemasına 
sahip olan yapıda 19. yüzyıl mimari öğeleri görülmek-
tedir. Süslemeli ahşap tavanları, dolapları yapı içinden 

ulaşımı sağlayan merdiveni ile zengin mimari öğelere 
sahiptir. 

Benzer şekilde, Sındı yerleşiminin kuzeyinde köyün en 
nitelikli yapısı bulunmaktadır (Envanter no 9). Geniş 
bahçe içinde bulunan ve kot farkına oturan yapı, güney-
den iki katlıdır. Büyük programlı yapıda zemin katlar 
ahır ve depo amacıyla kullanılırken, yaşama mekânları 
birinci katta yer almaktadır. Orta sofalı plan şeması özel-
liğine sahip yaşam katına taş merdivenlerle ulaşılmakta-
dır. Yaşama mekânları; ocak, dolap, raf, niş gibi mimari 
elemanlar açısından zengindir. Zemin katlar sıvasız, bi-
rinci kat mekânları ise sıvalıdır. Zemin ve birinci kattaki 
kapıların ve pencere açıklıklarının tamamı kemerlidir. 
Yapının üst örtüsü toprak damlı düz çatı olup bugün ta-
mamen çökmüştür. Bu iki geleneksel yapı örneğinin de; 
sosyo-ekonomik olarak üst gelir düzeyine sahip ailelere 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, Datça yarımadasın-
daki yerel toprak yöneticileri ve nüfuz sahibi aileleri üze-
rine araştırma yapan Artan (2009,377) Çeşmeköy’deki 
“Ağa Evi” olarak bilinen yapının mütesellim Girit kö-
kenli Ali Agaki’ye; benzer şekilde Sındı’daki örneğin 
Tuhfezadelere ait olduğunu belirtmektedir. 

Bozburun yarımadası Hisarönü ve Turgut yerleşimlerin-
de dış sofalı büyük programlı üç adet yapıya rastlanmış-
tır. Hisarönü’ndeki örnekte ahşap kolon ve kemer sırası 
ile tanımlanmış dış sofa ve yapının dar cephesinde bu-

Fotoğraf 22 - Yakaköy (envanter no: Yak_05) / Yakaköy (inven-
tory no:Yak_05)

Fotoğraf 23 - Yakaköy (envanter no: Yak_04) / Yakaköy (inven-
tory no:Yak_04)

Fotoğraf 24 / A - Çeşmeli  (envanter no: Çeş_09) / Çeşmeli (in-
ventory no:Çeş_09)

Fotoğraf 24 / B - Çeşmeli  (envanter no: Çeş_09) / Çeşmeli 
(inventory no:Çeş_09)
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lunan yuvarlak pencereler bölge mimarisi içerisinde ol-
dukça tekildir. Benzer şekilde yakın çevre halkı tarafın-
dan Turgut ve Hisarönü örneklerinin eskiden Muğla’dan 
gelen ailelere ait olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, ya-
pıların çiftlik evi veya bağ evi olarak kullanılmış olma 
ihtimallerini akla getirmektedir (Foto. 24 A-B, 25 A-B). 

Cephe Özellikleri 

İncelenen pek çok örnekte, her mekânın ayrı bir ocağı 
bulunduğu tespit edilmiştir. Sadece mutfak mekânların-
da değil, yaşama mekânlarında da ısınma amacıyla kul-
lanılan ocaklar; cephe biçimlenmesi açısından önemli 
bir mimari elemandır. Dar cephelerde konumlandığı 
durumlarda; iki yanına simetrik olarak pencere gelecek 
şekilde cephenin merkezine yerleştirilmiştir. Bacaların 
bir kısmı yerden yukarıda yaklaşık 1-1.50 m. seviyesin-
de başlarken, bir kısmı doğrudan zeminden başlayarak 
yükselmektedir. Saçak kotunu aşan baca uzunluğu, oca-
ğın dışarıdan algısını güçlendirmektedir. Baca ağızları, 
içine yağmur girmesini önlemek amacıyla (muhtemelen 
tuğla ile) üçgen form alacak şekilde yükseltilerek kapa-
tılmıştır.  

Cephe düzenlemesinin önemli diğer öğeleri pencereler-
dir. Genellikle dikdörtgen formunda; 1:2 ve 1:2.5 oran-
larındadır. Zaman içinde değişikliğe uğrayan pencere 
elemanlarından doku içinde en sık rastlanan tip; çift 
kanatlı ahşap pencerelerdir. Kimi örneklerde, pencere 
üstünde ayrıca sabit pencere yer alır. Örneklerin pek 
çoğunda kepenk bulunmamaktadır; bunun bir sebebi de 
zaman içinde yok olmuş olmalarıdır. 

Yapım Tekniği Özellikleri

Bölgedeki geleneksel evlerin geneli yığma taş tekniği 
ile yapılmıştır. Yapı köşelerinde kesme taş kullanılır-
ken, beden duvarları kabayonu veya kayrak taşı ile inşa 
edilmiştir. Pencere ve kapı açıklıklarında ahşap hatıllar 
kullanılmıştır. Bazı örneklerde pencere açıklıkları tuğla 

veya taş kemerlerle geçilmiştir. Tavan ve zemin döşe-
meleri ahşap kirişleme tekniği ile yapılmıştır. Yerleşim-
lerde, düz ve kırma çatı olmak üzere iki tür çatı tekniği 
de yaygın olarak kullanılmıştır. Düz çatılar, ahşap kiriş-
leme üzerine serilen kamışların üzerine toprak örtü seri-
lerek elde edilmektedir. Geleneksel yapıların üst örtüle-
rindeki ikinci uygulama tipi ise, Marsilya tipi kiremitle 
kaplanmış kırma çatı uygulamasıdır. Bazı örneklerdeki 
izlerden; daha eski dönemlere ait düz çatı uygulaması-
nın müdahale görerek kırma çatıya dönüştürüldüğü an-
laşılmaktadır. Düz çatının bakım-onarımındaki zorluk-
lar nedeniyle böyle bir değişime gidildiği öngörülebilir. 
Dış cephelerde iki tür sıva uygulaması görülmektedir: 
Derzleme şeklinde taşları kısmı olarak açıkta bırakan 
sıva uygulaması veya taş taklidi derz uygulaması. Ya-
zıköy’de çarşı merkezindeki birkaç yapıda ahşap saçak 
kaplaması ve köşe akroteri saptanmıştır. Bölgede az sa-
yıda da olsa, çatı bezemesinin varlığına işaret etmesi 
açısından önemlidir.

Önemli Mimari Öğeler 

Bölgede incelenen kırsal mimari örnekleri, yapı ölçeği 
ve plan biçimlenmesi açısından oldukça mütevazıdır. 
Ancak gerek iç mekân, gerekse dış mekânlarda kullanı-
lan mimari eleman öğeleri ile günlük yaşam ihtiyaçla-
rını karşılayacak şekilde oldukça işlevsel çözümler ge-
tirilmiştir. Birçok örnekte, ısınma amacıyla kullanılan 
ocaklar oda biriminin en önemli öğeleridir. Bunun ya-
nısıra mekânsal kullanıma göre; dolap, niş, sergen gibi 
ahşap mimari öğelere rastlanmaktadır. Kırsal yaşamın 
önemli bir parçası da avlular ve bahçelerdir. Özellik-
le yerleşim alanı içerisinde yer alan birçok yapı örneği 
avlu içinde konumlanmıştır. Yörede saptanan belli başlı 
avlu elemanları; fırın, sarnıç, kuyu ve tuvaletlerdir. Bu-
nun yanı sıra özellikle birden fazla konut biriminin bir 
arada bulunduğu mahalle yerleşimlerinde sokaklarda 
ortak kullanılan çeşme ve fırınlara rastlanılmıştır (Foto. 
20, 24, 26).

Fotoğraf 25 / A - Hisarönü (envanter no: His_04) / Hisarönu 
(inventory no:His_04) Fotoğraf 25 / B - Sındı ( env no:Snd_08 ) /  Sındı ( inventory       

no:Snd_08)
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Değerlendirme
Datça-Bozburun bölgesi; başta Knidos olmak üzere eski-
çağlardan beri tarımsal üretime ve deniz ticaretine koşut 
gelişen yerleşimlere evsahipliği yapmıştır. Yarımadanın 
tarımsal niteliği ve kırsal çeşitliliği, kültürel çağlar bo-
yunca devam ederek günümüze kadar ulaşmıştır. Köy 
isimlerinin sürekliğinden bugünkü kırsal yerleşimlerin 
tarihsel geçmişinin Osmanlı dönemine kadar gittiği an-
laşılmaktadır.

 
Bölgenin dağlık coğrafi yapısına bağlı olarak dağınık bir 
yerleşim deseni ortaya çıkmıştır. Köy yerleşim merkez-
leri; yoğun yapı dokusu, sokak ve yapı adaları ilişkileri 
açısından kentsel doku niteliğindedir. Tarım terasları ve 
üretim alanları yerleşimlerin etrafında gelişmiştir. Örne-
ğin Yazıköy merkezi; bazı yerlerde birbirini dik kesen ta-
nımlı yapı adalarından oluşan sık bir yerleşim dokusuna 
sahipken; Belen Mahallesi geniş tarım alanları (özellikle 
badem bahçeleri) içinde konumlanmış tek ve birkaç küt-
leli yapılardan oluşmuş seyrek ve dağınık yerleşim do-

Çizelge 2 - Datça ve Bozburun kırsal yerleşiminde geleneksel mimariye ait plan örnekleri.
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kusuna sahiptir. Yazıköy merkezindeki yoğun dokunun 
bir sebebi de dönem içinde avlulara yapılan kütle müda-
haleleridir. Aynı aileye ait mülkiyet sahipliliğinde yapı-
lan yeni birimler, varolan evlerin dış cephe duvarlarına 
bitişik şekilde inşa edilmiş; bu da zaman içinde dokunun 
yoğunlaşmasına sebep olmuştur. 

Bozburun’da Söğüt, Datça’da Belen köy yerleşmeleri 
gibi mahalle biçiminde gelişen kırsal doku örnekleri ise 
geleneksel tarım teraslarının içerisinde gelişmiştir. İçin-
de konumlandıkları doğal çevrenin topografik özellikle-
ri, yerleşim parçalarının fiziksel gelişimi ve konutların 
mimari karakterinin biçimlenmesinde etkili olmuştur. 
Tarım alanlarının belirlenmesi için kullanılan duvarlar; 
aynı zamanda yapı adalarını ve sokakları tanımlamak-
tadır. Doku içinde çeşme ve fırın gibi ortak kullanıma 
ait önemli mimari ögeler bulunmaktadır. Tarım alanları 
oluşturmak için açılmış terasların izleri, bölgedeki tarım-
sal faaliyetlerin geçmiş dönemlerde de yoğun olduğunu 
ve mevcut konutların da bu amaçla yapılmış olduğunu 
göstermektedir. Bu bölgedeki geleneksel konutlar ‘tarla 
evi’ ya da ‘bağ evleri’ şeklinde kullanılmış olabilir. 

Mesudiye ve Emecik yerleşimlerinde; evler yamaç bo-
yunca kot farkını değerlendirecek şekilde konumlandırıl-
mış; yapı terasları oluşturmak için inşa edilen istinat du-
varları, yapıların mimari özelliklerinin bir parçası olarak 
kaynaşmıştır. Söğüt Erektepesi mevkiindeki bir örnekte; 
tarım terasları arasında evlere ulaşımı sağlayan merdi-
venler, aynı zamanda sokak işlevine sahiptir. Tarıma da-
yalı önemli üretim alanlarından biri de Datça rüzgârının 
simgesi haline gelen değirmenlerdir. Yerleşimlerin ortak 

kullanımında bulunan, bu nedenle en yakın yamaçların 
tepelerine konumlandırılan yel değirmenleri; bölgenin 
önemli tarihi ve kültürel değerleridir.

Cumalı gibi antik yerleşimlerin yakınında gelişmiş köy-
lerde bazı evlerin yapımında devşirme malzeme kullanıl-
dığı görülür. Hızırşah’ta eski bir Bizans yapısı, Bayır’da 
merkez caminin yerinde eski bir kilisenin var olduğu 
bilinmektedir. Anıtsal olarak bazı yapılar bugün çok net 

izlenemese de yerleşmelerin ve yapıların devamlılığında 
önceki dönemlerin izleri görülebilmektedir. Geleneksel 
kırsal yerleşmelerinin önemli özelliklerinden biri yapıla-
rı çevreleyen geleneksel tarım alanlarıdır. Tarımsal faali-
yetlerin daha verimli sürdürülebilmesi için özellikle ya-
maçlarda teraslamalar yapılmıştır. Teras duvarları moloz 
taş kullanarak, kuru duvar tekniği ile inşa edilmiştir. Böl-
gedeki arkeolojik araştırmalar eskiçağlarda da bugünkü 
geleneksel tarım teraslarına benzer şekilde tarımsal üreti-
me yönelik düzenlemeler yapıldığını göstermiştir (Tuna, 
1984; Diler, 1994). Bu durum; yarımadada değişimin ve 
gelişimin yavaş olmasına bağlı olarak eskiçağlardan baş-
layıp geleneksel döneme kadar toprak kullanımı ve tarım 
üretimi anlamında kültürel süreklilikler olduğunu ortaya 
koymaktadır.   

Bölgenin içinde bulunduğu coğrafi bağlam nedeniyle, 
eskiçağlardan beri Ege adaları ile süregelen ticari ve kül-
türel ilişkiler yöre mimarisine de yansımıştır. Özellikle 
kıyılarda konumlanmış yerleşimlerde, bazı yapıların 
mimari özelliklerinde Girit ve Rodos başta olmak üze-
re Adalar etkisi görülmektedir. Adalar’dan göçle gelen 
nüfusa koşut yapı sahiplerinin dolayısıyla yapı ustaları-
nın adalardan gelmiş olması ihtimalinin bu etkileşimde 
önemli bir payı olmalıdır. 

Alan genelinde saptanan bir başka süreklilik de gelenek-
sel tekniklerle konut yapımının 1970’lere kadar devam 
etmiş olmasıdır. Özellikle Bozburun bölgesinde rastla-
nan “sundurmalı yapı” tipinin bölgede daha geç döneme 
ait konut mimarisi olduğu düşünülmektedir. Yapı kul-
lanıcıları ile yapılan mülakatlarda; Yakaköy, Karaköy, 

Kızlan’daki bazı yapıların 1960-70’lerde yapıldığı an-
laşılmıştır. Mevcut dokunun ya da yerine yapıldığı ön-
ceki yapının geleneksel yapım tekniği, form, mimari bi-
çimlenme gibi özelliklerini devam ettirecek şekilde inşa 
edilmişlerdir. Özellikle Bozburun bölgesinde bu yapıla-
rın kendileri, bölgenin yapı tipolojisinde bir grup olarak 
tanımlanabilecek sayıya ulaşmıştır. Bu örneklerin doku 
içinde gelişecek yeni yapılar veya deprem vb nedenlerle 
zarar gören yapılar için dönemin yetkili kurumları tara-

Fotoğraf 26 / A - Belen (envanter no:Be_04; Be_07) / Belen 
(inventory no:Be_04)

Fotoğraf 26 / B - Belen (envanter no:Be_04; Be_07) / Belen 
(inventory no:Be_07)
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fından geliştirilmiş projelendirme araçları ile inşa edil-
miş olma ihtimali yüksektir. 

Datça-Bozburun yarımadası çok yakın bir zamana kadar 
zor ulaşılan bir coğrafya olması nedeniyle; sahip oldu-
ğu tarihi, kültürel ve mimari değerleri ile korunmuş bir 
alandır. Yerleşimlerin bölge genelinde dağınık bir da-
ğılıma sahip olmaları, yakın bir zamana kadar ulaşımın 
zor olması ve özel koruma alanı ilan edilmesi nedeniyle; 
büyük kentsel gelişmeler ve kitle turizmi baskısına kar-
şı korunabilmiştir. Türkiye’deki pekçok koruma alanına 
ve kültürel çevreye kıyasla bölgedeki geleneksel kırsal 
yerleşimler ve özgün mimari özellikleri, doku ve yapı öl-
çeğinde hala okunabilmektedir. Yapıların özgün mimari 

özellikleri dağlık kesimlerde daha iyi korunmuştur.  

Ancak yine de bölgedeki kırsal mimarinin hızla yok ol-
masına sebep olan önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu 
sorunlar temel olarak şu şekilde özetlenebilir (Çize. 3). 

Alanda tespit edilen geleneksel yapıların çoğu artık kul-
lanılmamaktadır. Özellikle düz toprak damlı örnekler, 
üst örtülerinin bakımı yapılmadığından çökmeye başla-
mıştır. Üst yapısını kaybeden bu yapılar, çok yakın bir 
zamanda tamamen yok olacaktır (Foto. 26 A-B, 27 A-B , 
28 A-B ). Kullanılmayan yapılarda olduğu gibi hala kul-
lanılır durumda olan birçok yapıda ise bakım ve onarım-
sızlıktan dolayı tahribatlar ortaya çıkmıştır. Birçok gele-

Fotoğraf 28 / A -  Hisarönu (envanter no:His_01) / Hisarönu 
(inventory no:His_01)

Fotoğraf 27 / A - Söğut (envanter no; Söğ-05) / Söğüt (inventory 
no:Söğ_05)

Fotoğraf 27 / B - Söğut (envanter no; Söğ-05) / Söğüt (inventory 
no:Söğ_05)

Fotoğraf 28 / B - Orhaniye (env no: Orh_05) / Orhaniye (inven-
tory no:Orh_05)

Fotoğraf 29 / A -  Sındı (envanter no: Sn_07) / Sındı (inventory 
no:Sn_07)

Fotoğraf 29 / B -  Mesudiye (env no: Mes_02) / Mesudiye (inven-
tory no:Mes_02)
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neksel yapı örneğinde oturmaya devam edenler ailenin 
yaşlı bireyleridir. Gençler ya büyük kentlere göç etmekte 
ya da yeni yapılara yönelmektedir. Bu nedenle yapıların 
düzenli bakımları yapılamamaktadır. 

Hala aktif olarak kullanılan bazı geleneksel yapılarda 
ise kullanıcı müdahalelerine bağlı olarak özgün mimari 
özelliklerde ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Gele-
neksel teras çatıların kırma çatıya dönüştürülmesi; tuva-
let, mutfak gibi eskiden müştemilat yapılarında konum-
lanmış olan servis birimlerinin yapının içine alınması, 
zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaca göre giriş sofalarına 
ve avlulara eklenen yeni kütle birimleri yapılarda sıkça 
rastlanılan kütle ölçeğindeki değişikliklerdir. Kapı ve 
pencere gibi mimari elemanların modern malzeme ve ta-
sarıma sahip yenileri ile değiştirilmesi, artık kullanılma-
yan geleneksel ocakların kapatılması, avluların özgün taş 
döşemelerin değiştirilmesi, avlulara eklenen yeni yaşam 
birimleri sonucu geleneksel yapıların ahır, ağıl, depo vb 
amaçlarla kullanılması ise kullanıcılar tarafından sıkça 
yapılan diğer müdahalelerdir (Foto. 29 A-B). 

Bölgede turizmin gelişmesine bağlı olarak başta kıyılar 
olmak üzere birçok noktada mülkiyet değişikliği ve yeni 
yapılaşma durumu ortaya çıkmıştır. Reşadiye, Eski Datça 
gibi turizmin yoğun olduğu alanlarda gerçekleşen onarım 
çalışmaları ve işlev değişiklikleri, bazı örneklerde özgün 
mimari veya doku özelliklerin kaybolmasına sebep ol-
muştur. Geleneksel yerleşimlerin aksine yeni yapılar, 
içinde bulundukları doğal çevre ve topografik yapıyı göz 
ardı ederek gelişmektedir. Kot farkından kazanılan kat-
ların yüksekliklerinin düşeyde yarattığı silüet sorunları, 
yapılı-açık alan ilişkisine aykırı kütle yoğunlukları, gele-
neksel teraslama oranları ve topografya değerlerini tah-
rip edecek oranda açılan yapı terasları yeni yapıların yol 
açtığı sorunların bazılarıdır. Geleneksel dokulardaki yeni 
yapılaşmanın yol açtığı sorunlardan biri de mimari üslup 
ve uyum sorunudur. 1970’lere kadar uyum içinde geli-
şen birçok geleneksel doku, bu dönemden sonra yerini 
betonarme ve briket malzeme ile inşa edilmiş niteliksiz 
yapılara bırakmıştır. Bunun tam tersi geleneksel yapıları 
taklit eden yapılaşma türüne de rastlanmaktadır. Özel-
likle turizm veya ikinci konut baskısı nedeniyle Datça, 
Bozburun, Selimiye, Söğüt gibi yerleşimlerde geleneksel 
mimari karakter hızla kaybolmaktadır.

Sonuç
Datça-Bozburun bölgesi örneğinde olduğu gibi Batı Ana-
dolu ve diğer bölgelerde özellikle Osmanlının gerileme 
döneminden itibaren önemli mülkiyet değişimleri yaşan-
mıştır. Osmanlı klasik döneminde tımar sahibi, kadı gibi 
nüfuzlu yöneticiler, sonraki yıllarda ortaya çıkan ayan 
sınıfı; ve hatta büyük çiftlik sahibi olmaya başlayan ya-
bancılarla birlikte toprak sahipliliği ve dolayısıyla yapı 

sahipliliği de birçok noktada el değiştirmiştir. Araştırma 
bölgesinde birçok yerleşimde Rumların mübadele ile 
bölgeden ayrılmasından sonra boşalan geleneksel tarım 
terasları, şarap veya zeytinyağı gibi üretim alanları hala 
boştur. Terk edilen birçok çiftlik yapısı günümüzde met-
ruk halde durmaktadır. Diğer taraftan Datça ve Bozbu-
run yerleşimleri gibi Batı Anadolu’daki pek çok yerleşim 
Ege adaları ile geliştirdikleri güçlü kültürel, ticari ve eko-
nomik ilişkileri devam ettirememiştir. Bu kültürel kopuş 
bölgenin yerleşim biçimlenmesi ve yöresel mimarisine 
ilişkin niteliklerin hızla kaybolmasına neden olmuştur. 
Sonuç olarak, tarım politikalarındaki değişimler, toplum-
sal süreklilikte ortaya çıkan kesintiler sonucu ‘yere’ olan 
bağların ve aidiyet duygusunun zedelenmesi gibi neden-
lerle geleneksel kırsal tarım alanlarının birçoğu günü-
müzde terk edilmiştir.

Geleneksel kırsal yerleşimler, bugün Anadolu’nun sahip 
olduğu kültürel çeşitlilik ve zenginliğin içinde önemli bir 
paya sahiptir. Geleneksel mimari ve yapı ustalığı ürünle-
ri; geleneksel ekonomik faaliyetlerin ve üretim biçimle-
rinin geçtiği kültürel peyzaj alanları (tarım alanları, har-
man yerleri, ambar ve depolar, vb), gelenekler, inanışlar, 
dini törenler, festivaller vb somut olmayan miras değer-
leri bütününden oluşmaktadır. 

Ancak ülkemiz kültür varlıkları koruma tanımları kapsa-
mında “kırsal sit alanı” veya “kırsal peyzaj” gibi tanımlar 
bulunmadığı için, geleneksel yapım tekniği nitelikleri ta-
şıdığı düşünülen önemli kırsal mimari örnekleri taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmekte; doku bütününde 
korunmuş olan örnekler ise kentsel sit alanı olarak ko-
ruma altına alınmaktadır. Bu alanlara ilişkin geliştirilen 
tespit, tescil ve koruma araçları da sadece üst yapıyı ko-
rumayı ve devam ettirmeyi amaçlar. Koruma önlemleri-
ni; sadece kırsal mimariyi oluşturan malzeme ve tasarım 
özelliklerinin devam etmesini sağlayacak önlemler ola-
rak tanımlamak, bu alanların bütünselliğinin korunma-
sında yetersiz kalacaktır. Bu nedenle; geleneksel kırsal 
yerleşimlerde toprak yönetimi ve üretim faaliyetlerini, 
tarihsel süreklilikler ve değişiklikler bağlamında tespit 
etmek gerekir. 

Ülkemiz doğal ve kültürel kaynak yönetiminde önemli 
bir yer tutan geleneksel kırsal yerleşimlerin korunması 
ve yaşatılması için; geçmişten günümüze bu alanlarda 
ortaya çıkmış toprak yönetimi, tarımsal üretim, kültürel 
çeşitlilik gibi etkenler birlikte değerlendirilmelidir. Bu 
alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geleceğe 
aktarımı için geliştirilecek koruma ve yönetim önerile-
rinin de geleneksel kırsal peyzaj yönetimi ilkeleri kapsa-
mında tanımlanması gereklidir. 
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           Çizelge 3a. Datça bölgesi envanter çalışması yapılan yapılara ilişkin durum tespiti (Naycı, 2014) / 
           Condition assessment regarding surveyed buildings in Datça region

Env No Yapı Türü Kullanım 
Durumu

Değişmişlik
Durumu

Yapısal Durum/ 
Öneri Müdahale 

Belen Be_01 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Be_02 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Be_03 Konut Kullanılıyor Onarım İyi

 Be_04-05 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Be_06 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Be_07 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

Yazıköy Yaz_01 Konut Kullanılıyor Kütle eki Esaslı Onarım

 Yaz_02 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Yaz_03 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Yaz_04 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Yaz_05 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Yaz_06 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Yaz_07 Konut Boş Özgün Basit Onarım

 Yaz_08 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

Cumalı Cu_01 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Cu_02 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Cu_03 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Cu_04 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Cu_05 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

Çeşmeköy Çeş_01 Kamu Boş Özgün Esaslı Onarım

 Çeş_02 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Çeş_03 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Çeş_04 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Çeş_05 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Çeş_06 Konut Kullanılıyor Onarım İyi

 Çeş_07 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Çeş_08 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Çeş_09 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

Yakaköy Yak_01 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Yak_02 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Yak_03 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Yak_04 Konut Boş-Metruk Özgün Esaslı Onarım

 Yak_05 Konut Boş-Metruk Özgün Esaslı Onarım

Sındı Sın_01 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Sın_02 Konut Kullanılıyor Kütle eki Esaslı Onarım

 Sın_03 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Sın_04 Konut Kullanılıyor Kütle eki İyi

 Sın_05 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Sın_06 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım
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 Sın_07 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Sın_08 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

Mesudiye Mes_01 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Mes_02 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Mes_03 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Mes_04 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Mes_05 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Mes_06 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Mes_07 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

Eski Datça Edt_01 Konut Kullanılıyor Onarım İyi

 Edt_02 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Edt_03 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Edt_04 Konut Kullanılıyor Onarım İyi

 Edt_05 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

Reşadiye Rşd_01 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Rşd_02 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Rşd_03 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

Hızırşah Hzr_01 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Hzr_02 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Hzr_03 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Hzr_04 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

Karaköy Kar_01 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Kar_02 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Kar_03 Konut Boş Kütle eki Esaslı Onarım

 Kar_04 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Kar_05 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Kar_06 Ticari_Üretim Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Kar_07 Konut Kullanılıyor Kütle eki İyi

 Kar_08 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

Kızlan Kız_01 Ticari_Dükkan Boş Özgün Esaslı Onarım

 Kız_02 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

 Kız_03 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Kız_04 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Kız_05 Konut Kullanılıyor Kütle eki Esaslı Onarım

 Kız_06 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Kız_07 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Kız_08 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

Emecik Eme_01 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Eme_02 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Eme_03 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Eme_04 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Eme_05 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Eme_06 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım
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           Çizelge 3b. Bozburun bölgesi envanter çalışması yapılan yapılara ilişkin durum tespiti (Naycı, 2014) / 
           Condition assessment regarding surveyed buildings in Bozburun region

Env No Yapı Türü Kullanım 
Durumu

Değişmişlik
Durumu

Yapısal Durum/ 
Öneri Müdahale 

Hisarönu His_02 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 His_03 Konut Boş Kütle eki Esaslı Onarım

 His_04 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 His_05 Konut Kullanılıyor Kütle eki Basit Onarım

Orhaniye Orh_01 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Orh_03 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Orh_04 Konut Boş Kütle eki Esaslı Onarım

 Orh_05 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Orh_06 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Orh_07 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Orh_08 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Orh_09 Konut Boş Özgün Basit Onarım

Turgutköy Trg_01 Konut Boş Özgün Basit Onarım

 Trg_02 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Trg_03 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Trg_04 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Trg_05 Konut Boş Özgün Basit Onarım

Selimiye Sel_01 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Sel_02 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Sel_03 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Sel_04 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Sel_05 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Sel_06 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Sel_07 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

Bozburun Boz_01 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Boz_02 Konut Boş Özgün Basit Onarım

 Boz_03 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Boz_04 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Boz_05 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Boz_06 Konut Kullanılıyor Yenileme İyi

 Boz_07 Konut Kullanılıyor Yenileme İyi

Söğut Sö_01 Konut Kullanılıyor Özgün Esaslı Onarım

 Sö_02 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Sö_03 Konut Boş Özgün Basit Onarım

 Sö_04 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

 Sö_05 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Sö_06 Konut Boş-Metruk Özgün Esaslı Onarım

 Sö_07 Konut Kullanılıyor Yenileme Basit Onarım
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 Sö_08 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Sö_09 Konut Kullanılıyor Kütle eki Esaslı Onarım

 Sö_10 Konut Boş Özgün Basit Onarım

 Sö_11 Konut Boş-Metruk Özgün Ağır tahribat

 Sö_12 Konut-Ticari Boş Özgün Esaslı Onarım

Taşlıca Ta_01 Konut-Ticari Boş Özgün Basit Onarım

 Ta_02 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Ta_03 Ticari_Dükkan Boş Özgün Basit Onarım

 Ta_04 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Ta_05 Konut Kullanılıyor Özgün Basit Onarım

Bayır Ba_01 Konut Kullanılıyor Yenileme İyi

 Ba_02 Konut Boş Özgün İyi

 Ba_03 Konut Kullanılıyor Özgün İyi

 Ba_04 Konut Boş Özgün Esaslı Onarım

 Ba_05 Konut Boş Özgün Basit Onarım

 Ba_06 Konut Boş Kütle eki Esaslı Onarım
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THE INVENTORY OF RURAL ARCHITECTURE IN İZMİR 
FOÇA KOZBEYLİ SETTLEMENT 
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Canan ÇAKMAK4 - Özlem ERKARSLAN5 

Özet
 İzmir İli, Foça İlçesine bağlı Kozbeyli Mahallesi* , İzmir’i Yeni Foça ve Eski Foça’ya bağlayan iki ayrı ana yol ara-
sında kalan bölgede, Şaphane Dağı’nın Gencerlik Körfezi’ne bakan yamacında bulunmaktadır. Yörenin tarihçesine 
dair yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, ilk yerleşim tarihinin 500 yıl kadar önceye dayandığı ve Kuzubeyi adındaki 
bir derebeyi tarafından kurulduğu bilgisi çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Geleneksel dokuyu içine alan yerleşim, 
güneybatıya doğru yükselen eğimli bir arazi üzerine konumlanmış olup, batı yönünde yer alan orman bölgesiyle 
sınırlanmıştır. Kuzey ve güneydoğu yönlerinde ise yeni yapılaşmaların olduğu genişleme alanları bulunmaktadır.

Yamacın alt kotunda yer alan köy meydanı ve çevresinde Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine tarihlenen 
yapılar bulunmakta, orman sınırına dayanan üst kottaki bölgede ise yoğun olarak Sakız tipi evler ve kule ev tipleri 
bulunmaktadır. 

Foça Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Gediz Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Kozbeyli 
Mahallesi’nin Koruma Amaçlı İmar Planı, Gediz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
tarafından hazırlanmaktadır. Koruma Amaçlı İmar Planı’na altlık oluşturmak ve plan kararlarının verilmesine katkı 
sağlayacak verilerin toplanması amacıyla 2013 yılı temmuz ayında plan sınırları dahilindeki tüm parsellere ilişkin 
envanter çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 26 adet tescilli, 180 adet geleneksel yapı ve 58 adet yeni yapı 
olmak üzere toplam 264 adet parsel için hazırlanan envanter fişleri doldurulmuştur. Parsel bazında yapılan envan-
ter çalışmaları, dijital ortamda mevcut duruma göre yeniden düzenlenen hali hazır harita üzerine işlenerek analiz 
paftaları oluşturulmuş ve elde edilen veriler 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısında paydaşlara 
aktarılmıştır.

1 Yrd. Doç. Dr., Gediz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, e-posta: alikemal.cinar@gediz.edu.tr
2  Yrd. Doç., Gediz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, e-posta: bilgen.dundar@gediz.edu.tr
3  Yüksek Mimar, Gediz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, e-posta: umut.genc@gediz.edu.tr
4  Sanat Tarihçisi, e-posta: cakmakcanan2@gmail.com
5 Prof. Dr., Gediz Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, e-posta: ozlem.erkarslan@gediz.edu.tr
* Kozbeyli 2012 yılına kadar Foça’ya bağlı orman köyü statüsünde iken, 5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu‘nda yapılan deği-

şiklik ile köy tüzel kişiliğinden çıkartılıp mahalle statüsüne geçilmiştir. Metin içinde Kozbeyli için hem köy ifadesi hem de mahalle 
ifadesi kullanılacaktır.
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Kozbeyli yerleşimi, çeşitli dönemlere ait farklı tipolojide yapıları bir arada bulundurması dolayısıyla, İzmir çevre-
sindeki kırsal alanlar içerisinde ayrıcalıklı bir değere sahiptir. Son yıllarda özellikle yerli turistlerin hafta sonlarında 
uğrak noktası haline gelen mahallenin, yapılan envanter çalışmaları ile belgelendirilmesi ve elde edilen veriler doğ-
rultusunda nitelikli ve sürdürülebilir bir kırsal alan koruma planlaması yapılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzmir, Foça, Kozbeyli, kırsal mimarlık, kule evler, koruma amaçlı imar planı

Abstract
Kozbeyli Village which is depended on Foça Town (İzmir) is situated at between the two main roads that connect 
İzmir to Yeni Foça and Eski Foça. It is located on Şaphane Mountain overlooking Gencerlik Gulf. Although there 
is no adequate information about the history of the district, the information which the date of first settlement went 
back to the 500 years before and it was established by feudal lord whose name is Kuzubeyi takes place in different 
sources. The settlement which contains vernacular pattern is situated on the sloped area towards to south-west and is 
limited with the forest district. There are development areas that encompass new buildings in the north and nort-east 
directions. 

There are buildings that date back to Ottoman period and Republican period in the village square and near surroun-
ding located on lower levels of the slope. On the other hand, there are Greek houses and tower houses on the upper 
levels of the slope extended to the forest border. 

Based on the protocol signed between Foça Municipality, Foça Governorship and Gediz University, Conservation 
Plan of Kozbeyli has been prepared by Architectural Department of Gediz University. Inventory studies were made 
for all parcels within the plan limits in order to create a base for conservation plan and collect the data which contri-
bute to make plan decisions in July 2013. In this scope of work, inventory forms prepared for 26 registered buildings, 
180 vernacular buildings, and 58 new buildings in total for264 buildings were filled. Analysis sheets were prepared 
by writing down inventory studies on the base map which is reorganized according to current situation in digital me-
dia. The obtained data were conveyed to stakeholders in an informative meeting held on April 30, 2014. 

Kozbeyli settlement has a privileged value in surrounding rural areas because of containing different building types 
that belong to different time periods. In recent years, the neighbourhood has become frequent destination for domes-
tic tourists especially at weekends. It is aimed to document the settlement by conducted inventory studies and in line 
with these data to make a rural conservation plan which is sustainable and qualified.  

Keywords: İzmir, Foça, Kozbeyli, rural architecture, towerhouses, conservation plan
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Giriş
İzmir, Foça Belediyesi’ne bağlı Kozbeyli’nin 
geleneksel doku alanı 05.08.2003 tarihli İzmir II 
Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 
Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş, aynı tarihli kurul 
kararı ile alandaki 25 taşınmaz tescillenmiştir. Bu 
kararlar doğrultusunda hazırlanması gereken Koruma 
Amaçlı İmar Planı çalışması, Foça Belediyesi, Foça 
Kaymakamlığı ve Gediz Üniversitesi arasında 
imzalanan protokol ve sözleşme gereğince Gediz Üni-
versitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü tarafından hazırlanmaya başlanmıştır. Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Özlem Erkarslan yürütücülüğünde, 
bölüm öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Çınar, 
Yrd. Doç. Dr. Bilgen Dündar, Öğr. Gör. Umut Devrim 
Genç ve farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla 
oluşan ekip tarafından çalışmalar gerçekleştirilmekte-
dir. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması süreci-
nin öncelikli basamağı olan mimari envanter çalışma-
sı, öğretim elemanları öncülüğünde, bölüm araştırma 
görevlileri ve üçüncü sınıf lisans öğrencilerinin katılı-
mıyla yapılmıştır. Temmuz 2013’te başlayan alan ça-
lışmasının ilk etabı on dört gün sürmüş, envanterlerin 
dijital ortama aktarılması ve hali hazır paftalar üzerine 
işlenmesi Nisan 2014’te tamamlanmıştır. 

Envanter çalışması, Koruma Amaçlı İmar Planı sınır-
ları içerisinde bulunan, fakat kentsel sit alanı dışın-
da kalan, eski köy yerleşik alanı sınırlarına doğru bir 
geçiş alanını da kapsamaktadır. Koruma bölgesi dı-
şındaki analitik çalışmalar, koruma amaçlı imar planı 
çerçevesinde öngörülecek yeni yapılaşma alanları ve 
koşullarına ilişkin plan kararlarının tespiti açısından 
önemlidir. Ancak, bu yazıda yalnızca kentsel sit alanı 
içerisinde kalan geleneksel kırsal dokudan elde edilen 
veriler aktarılacaktır. 

Foça ilçesi çok katmanlı kentsel koruma alanıyla, İz-
mir çevresindeki önemli tarihi yerleşimlerden biridir. 
Foça ilçesi birçok tez, araştırma ve makaleye konu ol-
muştur. Foça’nın hızlı değişiminden ve gelişiminden 
kaynaklanan tarihi ve doğal çevredeki yıpranmadan 
yola çıkan ve bu açıdan koruma ve sit kararlarını sor-
gulayan, aynı zamanda bu yıpranma endişesi ile kıs-
mi de olsa envanter çalışmalarını içeren tezler olduğu 
gibi (Şenol 2004; Uluca 1999; Yılmaz 1991; Zegerek 
1997); bu değişime ve yeni yaşam tarzlarına yönelik 
geleneksel konutların ıslak mekanlarına yönelik dö-
nüşüm önerilerini içeren spesifik çalışmalar da bu-
lunmaktadır (Erdem 2007). Envanter çalışması olarak 
sayabileceğimiz diğer bir çalışma da Eski Foça’da bu-
lunan geleneksel konutların kapı ve pencereleri üzeri-
ne yapılan bir çalışmadır (Özizmir 1997). Ayrıca çok 
eski bir geleneğe dayanan Kule Ev tipolojisi üzerine 
yapılan ve literatürde önemli bir yere sahip olan çalış-

malar bulunmaktadır (Arel 1988; Yıldırım 1997). Ayda 
Arel kule ev arketipi üzerine yapmış olduğu çalışma-
larında Foça Bölgesi’nden (Bafa Gölü çevresi ve Çes-
me de çalışmanın kapsamı içindedir) Kartderesi (eski 
adıyla Kartera)’nde bulunan iki kule evi örnek çalışma 
olarak ele almıştır. Kule ev tipolojisini çok geniş bir 
bağlamda sorgulayarak, bahsedilen bölgede yer alan 
kule evlerin ayırt edici özelliklerini ortaya koymuş-
tur (Arel, 1988). Yapmış olduğumuz literatür taraması 
Foça kırsalındaki envanter çalışmalarının ne denli az 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Kozbeyli hakkında da sınırlı sayıda kaynak bulunmak-
tadır. Bu kaynaklar Ersin Doğer’in Kozbeyli ile ilgili 
bilgiye ara satırlarda ulaştığımız Menemen üzerine 
yazmış olduğu 1998 tarihli kitabı ile, Kozbeyli do-
ğumlu olan yazar ve şair Hüseyin Yurttaş’ın Doğer’in 
kitabına, sözlü tarih çalışmalarına ve kendi yaşam de-
neyimlerine dayanarak ürettiği 2001 tarihli Kozbeyli 
kitabıdır. Söz konusu kaynaklarda, köyün 15. yüzyıl 
sonlarında denizden gelecek olası saldırılar karşısında 
savunma yapılabilecek bir konumda, Şaphane dağının 
Gencerlik Körfezi’ne bakan kuzey yamacında kurul-
duğu belirtilmektedir. İlk yerleşimin yamacın yüksek 
bölgesindeki cami ve çevresinde kurulmuş olduğu ve 
zaman içerisinde kuzeydoğu yönünde alt kotlara doğ-
ru genişlediği anlaşılmaktadır. Köy meydanını çev-
releyen bu dokuda, dışa kapalı, iç avluya dönük plan 
şemasına sahip yapılar bulunmaktadır. Caminin güne-
yinden başlayarak, güneydoğu yönüne doğru geniş-
leyen bölge ise Rum mahallesi olarak tanımlanmakta 
olup, Sakız tipi evler ve kule evlerden oluşmaktadır. 
Tescilli yapılar listesinde sivil mimarlık örnekleri dı-
şında bir cami, iki adet çeşme, bir ocak ve bir Osmanlı 
mezarlığı bulunmaktadır. 

Kozbeyli’nin tarih içinde geçirmiş olduğu dönüşüm-
ler mahallenin sadece fiziksel yapı dokusunun değil, 
gündelik hayatın değişimine de sebep olmuştur. Yöre 
halkının geçim kaynağı, geçmişte zeytincilik, bağ-
cılık, tütüncülük gibi tarıma dayalı iken günümüzde 
daha çok hayvancılık, ticaret, sanayi işçiliği ve günü-
birlik turizm ön plana çıkmaktadır. Yapılan envanter 
çalışması, mimari yapı ve doku analiziyle birlikte, 
sosyo-kültürel ve ekonomik yapıya ilişkin de bilgiler 
edinilmesine katkı sağlamıştır. Bu bağlamda koruma 
amaçlı imar planı ve plan notlarının, bölgenin koruna-
rak geliştirilmesine katkı sağlayacak kararlar çerçeve-
sinde hazırlanması hedeflenmektedir. 
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Çalışma Yöntemi ve Ayrıntılı Anlatım

Yöntem
Kozbeyli Mahallesi mimari envanter çalışması, Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanması sürecinin bir aşama-
sı olarak yapıldığı için planlama sınırı dahilindeki tüm 
alanı kapsamaktadır. Ancak planlama alanının genişliği 
ve doku farklılıkları, envanter çalışması için alt bölgeler 
oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda belirle-
nen altı bölgeden 4, 5 ve 6 numaralı bölgeler yeni ya-
pılaşma alanlarını içerirken; 1, 2 ve 3 numaralı bölgeler 
kapsamında tarihi doku çalışılmıştır (Şek. 1). Kentsel Sit 
Alanı sınırları dahilindeki tüm parseller için yapılan bel-
geleme çalışmalarında farklı aşamalarda farklı yöntemler 
kullanılmıştır. Ön tespit çalışmasında doku içerisindeki 
tüm yapılar için envanter fişi (Ek. 1) doldurulmuş ve fo-
toğraflarla belgeleme yapılmıştır. Bu sayede tescilli yapı-
ların ayrıntılı belgelenmesinin yanı sıra, tescilli olmayan 
ancak doku bütünlüğünün korunması bağlamında değer 
taşıyan yapılar da belirlenmiştir. İkinci aşamada korun-
ması gerekli görülen söz konusu yapıların plan rölöveleri 
çıkartılarak, ayrıntılı belgeleme çalışması tamamlanmış-
tır. 

Alan çalışmasının tamamlanması sonrasında envanter 
fişleri ve rölöve çizimleri dijital ortama aktarılmıştır. En-
vanter fişlerinden elde edilen verilerin hali hazır paftalar 
üzerine işlenmesi ile analiz paftaları oluşturulmuştur. Bu 
paftalar, mevcut doku içerisindeki yapılara ilişkin farklı 
verilerin grafiksel olarak değerlendirilmesine olanak ta-
nımıştır.

Bölgeler 
Kozbeyli yöntem açıklamasında belirtildiği gibi farklı 
yapı dokusu ve coğrafi özelliğe sahip 6 bölge olarak çalı-
şılmıştır (Şek. 1). Birinci bölge Kozbeyli Meydanı ve ya-
kın çevresini; ikinci bölge meydanın etrafını çevreleyen, 
batıda Kozbeyli Camii’ne kadar uzanan bölgeyi; üçün-
cü bölge Kuzubeyi Kulesi’nden sonra başlayan tepelik 
bölgeyi; dördüncü bölge alanın kuzeyinde ve güneyinde 
mevzii planlar ile oluşmuş, yeni konut alanlarından olu-
şan bölgeleri; beşinci bölge tarım-hayvancılık faaliyetle-
rinin ağırlıklı olarak yer aldığı kırsal karakterli bölgele-
ri ve son olarak da altıncı bölge İlköğretim Okulu, Aile 
Sağlığı Merkezi, otopark, futbol sahası ve mezarlık gibi 
sosyal ve teknik donatıları kapsamaktadır.

Birinci Bölge: Meydan ve Yakın Çevresi

Meydan Kozbeyli’ye gelindiğinde ilk karşılaşılan ve 
ticari faaliyetlerin bulunduğu bir bölge olarak Kozbey-

li’nin simgesi durumundadır. Ticari faaliyetlerin kapsa-
mında market, lokanta, kıraathane ve kafe gibi mekanlar 
bulunmaktadır. Meydan aynı zamanda günübirlik turizm 
ve yerel pazar işlevlerini de kapsamaktadır. Ayrıca Ma-
halle Muhtarlığı burada yer almaktadır. Bölge Kentsel 
Sit Alanı içerisindedir. Özellikle meydanda yer alan ti-
cari mekanlar Kozbeyli’nin yapı karakterini oluşturan 
niteliktedirler. 

İkinci Bölge: Meydan-Cami Bölgesi

Meydanın etrafını çevreleyerek bir yay çizen ve cami/
kule ile son bulduğunu düşünebileceğimiz bölge olup, 
kentsel sit alanı içinde kalmaktadır. Burada Kozbeyli Ca-
mii ve Kuzubeyi Kulesi bulunmaktadır. Meydandan ca-
miye doğru topoğrafyada eğimin hızlı bir biçimde arttığı 
görülmektedir. Camiye giriş sokak kotundan merdiven-
lerle sağlanmaktadır. Caminin avlusu Gencerlik Koyu’na 
hakim bir konumdadır. Caminin ahşap kolonlarının hasar 
gördüğü, bölgede yer alan Kuzubeyi Kulesi’nin de ol-
dukça harap durumda olduğu görülmektedir. 

Şekil 1 - Kozbeyli Mahallesi Envanter Çalışma Bölgeleri / The 
regions of the inventory study of Kozbeyli District
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Üçüncü Bölge: Kuzubeyi Kulesi ve Tepeleri 

Bu bölge Kentsel Sit Alanı içinde kalmaktadır. Bölge 
Rum Mahallesi olarak da anılmaktadır. Bu bölgede Çap-
kınoğlu Konağı ve Meyhanesi adı ile bilinen yapı, Foça 
Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından restore edilmiştir. 
Foça bölgesinin yerel mimarlığında görülen kule tipi ko-
nutlara bu bölgede sık rastlanmaktadır, fakat çoğu harap 
halde bulunmaktadır. 

Dördüncü Bölge: Yeni Konut Alanları Bölgesi

Bu bölge Kozbeyli’nin kuzeyi ve güneyinde olmak üze-
re iki parçalıdır. 1992 ve 1994 yılında Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğü tarafından onanmış Mevzii Planlar yolu 
ile oluşmuştur. Yapılaşma faaliyeti halen devam etmekte 
olup, yerleşmenin kentsel/mimari özellikleri ile uyumsuz 
betonarme/prefabrik yapılar görülmektedir.

Beşinci Bölge: Kırsal Bölge

Bu bölge Kozbeyli’nin kuzeyi ve güneyinde olmak üzere 
iki parçalıdır. Tarım-hayvancılık faaliyetlerinin ağırlıklı 
olarak yer aldığı kırsal karakterli bölgelerdir. Betonarme 
ve yığma binalar görülmektedir. Alanda bir adet butik 
otel bulunmakta olup 2013 yılından beri faaliyettedir. 
Alanda iki adet zeytinyağı işletmesi bulunmaktadır. 

Altıncı Bölge: Sosyal / Teknik Donatı Bölgesi

Bu bölge Kozbeyli’nin genel kullanımlarına yönelik sos-
yal/teknik donatıları kapsamakta, içerisinde ilköğretim 
okulu, Aile Sağlık Merkezi, otopark, futbol sahası ve me-
zarlık bulunmaktadır. Bu alanda yer alan mezarlık tarihi 
bir mezarlık olup, miladının 1700’lü yıllara kadar indiği 
görülmektedir. 

Ayrıntılı Anlatım

Yerleşmenin Fiziksel ve Sosyal Yapısı

İzmir’in Foça ilçesi sınırları içinde yer alan Kozbeyli, 
Çandarlı Körfezi’nin güneyindeki Gencerlik Koyu’na 
hakim Şaphane Dağları’nın kuzeydoğu yamaçlarında, 
kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde eğimli, kayalık ve 
sarp bir arazi üzerine kurulmuştur. İzmir-Eski Foça yolu 
üzerindeki Yeniköy sapağına 5 km, Yeni Foça yoluna 
ise 2 km uzaklıktadır. (Şek. 2, Foto. 1-3).

Kozbeyli’nin doğusunda ve güneydoğusunda llıpınar, 
kuzeydoğusunda Horozgediği, kuzeyinde ve batı kıs-

mında Yeni Foça, güneyinde Yeniköy toprakları ve orman 
bulunmaktadır. Mahalle eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. 
Farklı eğimler ve bu eğimli yüzeylere yerleşim Kozbey-
li’nin genel siluetini belirlemiştir. Özellikle meydan-Ca-
mi arasındaki bölgenin dik diyebileceğimiz güneybatıya 
doğru yükselen bir eğime yerleşiyor olması bu bölgenin 
denize doğru yönelimini sağlamıştır. Mahallenin kuze-

Fotoğraf 1 - Kozbeyli’nin Uydu Görüntüsü / The satellite image 
of  Kozbeyli

Fotoğraf 2 - Kozbeyli Genel Görünüm / General view of  Kozbeyli

Şekil  2 - Kozbeyli’nin Konumunu Gösteren Harita / The map 
showing the location of Kozbeyli District
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yinde, küçük Gencerlik Ovası yer alır. Mahallenin sır-
tını dayadığı Şaphane Dağı ise Yeni Foça yakınlarındaki 
Kartaltepe’den doğuya doğru uzanan, çam ormanlarıyla 
kaplı, üst bölümü düzlük bir dağdır. Araptepesi, Bulduk, 
Karaağaç, Uzunçalı, Kısık, Kervanca, Kayaarası, Alı-
meşe tepeleri köyün belli başlı yükseltileridir (Yurttaş 
2001:3).                                        

Foça ilçesi’nde ve Kozbeyli Mahallesi’nde Akdeniz iklimi 
görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağış-
lıdır. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir olarak 
görülür. Yüksek kesimlerde kışlar karlı ve soğuk geçer. Kıyı 
kuşağının doğal bitkisini, sıcaklık ve ışık isteği yüksek ve 
kuraklığa dayanıklı olan kızılçam ve bunların tahrip edil-
diği yerlerde her zaman yeşil olan makiler oluşturur. Yük-
sek yerlerde ise iğne yapraklı karaçam, sedir, ve köknar 
ormanları hakimdir. Foça ilçesine ait meteorolojik veriler 
incelendiğinde en soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcak-
lığı 6.4°C, en sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 
26.8°C, yıllık ortalama sıcaklık 16.3°C civarındadır. Ortala-
ma yıllık toplam yağış 725.9 mm. dir ve yağışların çoğu kış 
mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı 
%5.7 dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir. Yıllık 
ortalama nispi nem %63.2 dir. Foça ilçesi, İzmir İli içinde en 
az yağış alan ilçelerden biridir. Rüzgarlı gün sayısı özellikle 
kış mevsiminde oldukça fazladır. Yaz mevsiminin en sıcak 
ayları Temmuz ve Ağustos’ dur. Her gün öğleye doğru çıkan 
deniz meltemi (İmbat) bunaltıcı sıcakları hafifletmektedir. 
İlçenin genel yerleşim dokusu, kıyıdan gelen rüzgarın iç 
taraflara kadar taşınmasını sağlamaktadır (TVKGM 2011).

Tarihsel dönemden bu yana kayıtlanan deprem aktivitesi-
ne ilişkin veriler, İzmir ve çevresinin tektonik hareketlili-
ğini göstermektedir. İzmir İli genelinde Gediz Grabeni ve 
Büyük Menderes Grabeni üzerindeki yerleşmeler, deprem-
sellik açısından aktif bir bölgede ve 1. derece deprem ku-
şağı içinde bulunmaktadır. Kozbeyli Mahallesi jeolojik ve 
jeomorfolojik açıdan Foça ilçesinin tamamı ile benzerlik 
gösteren faktörlere sahiptir. Bu konuda Foça ve Kozbeyli’yi 
etkileyen araştırma birimleri Alt Miyosen, Gediz Grabeni, 
Foça-Bergama Fay Zonu’dur. İlçe volkanik bir yapıdan 
oluşan engebeli bir araziye sahipse de, Gediz Nehri’nin 

oluşturduğu alüvyon arazi olan deltadan dolayı geniş 
bir ovanın önüne kurulmuştur. 1953 yılında yaşanan 
depremde, yapıların bir bölümü orta derecede hasar 
görmüştür (TVKGM 2011; ÇŞB ve Dampo 2012).

Kozbeyli içme suyu ile ünlüdür. Bölgedeki içme 
suyu ihtiyacı Pınarderesi’nden karşılanmaktadır. 
Fakat son yıllardaki değişimler doğa koşullarını 
da olumsuz etkilemiş ve bu derenin suyu oldukça 
azalmıştır. Su kaynağının varlığının mahallenin bu-
raya kurulmasını etkilediği söylenmektedir (Yurttaş 
2001: 19). Pınarderesi dışında köydeki diğer de-
reler Çınarlıdere, Cehennem Deresi, Şeytanlıdere, 

Sınırdere, Kayalıdere, Kocadere ve Kolyozderedir. 

Kozbeyli Mahallesindeki evlerin çoğunda içme suyu ve 
kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Ayrıca İzmir Valiliği 
tarafından 2007 yılında inşa ettirilen ve İZSU tarafından 
işletilen Kozbeyli Atıksu Arıtma Tesisi ile çevresel sorun-
lara sebep olabilecek atık suların doğaya tekrar dönüşümü 
sağlanarak çevresel sorunların azaltılması hedeflenmiştir. 
Tesiste aktif çamur prosesi uygulanmakta olup 500 m3/gün 
kapasitesine sahiptir. Günümüzde Kozbeyli’den 200 m3/
gün ve Yeni Foça’dan vidanjörlerle taşınan 250 m3/gün 
olmak üzere 450 m3/gün atıksu arıtılmaktadır (İZSU Web 
2014).

Kozbeyli’nin 2013 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre 
nüfusu 602 kişidir (TÜİK-ADNSK). Nüfus gelişimine ba-
kıldığında, 1985 yılında yapılan nüfus sayımından itibaren, 
2013 yılı nüfus sayım sistemi kayıtlarına göre mahalle nü-
fusu 184 kişi artmış bulunmaktadır. Kozbeyli halkının en 
büyük geçim kaynağı, Eski Foça ve Yeni Foça bölgeleri-
nin ortak geçim kaynağı olan ve temelleri geçmişe de da-
yanan zeytinciliktir. Ayrıca hububat ve baklagiller ile yaş 
sebze üretimi mahallede oldukça yaygındır. Geçmişte ya-
pılan önemli gelir kaynaklarından bağcılık ve tütüncülük 
günümüzde bölgede görülmemektedir. Halkın diğer önemli 
geçim kaynağı ise hayvancılıktır. Besicilikten ziyade süt 
üretimi yapılmaktadır. Yerele hizmet veren sınırlı sayıda pe-
rakende ticaret ve son yıllarda gelişen günübirlik turizme 
yönelik köy kahvesi, kafe, lokanta faaliyetleri görülemek-
tedir. Mahalle nüfusunun bir kısmı da Aliağa çevresindeki 
fabrikalarda işçi olarak çalışmaktadır (Yurttaş 2001: 18-19; 
TVKGM 2011). 

Yerleşmenin Tarihsel Gelişimi

Kozbeyli’nin kuruluşuna dair kesin ve net bir belge olma-
makla birlikte Doğer “İlk İskanlardan Yunan İşgaline Kadar 
Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi” adlı kitabında Kozbey-
li’nin kuruluşunu Saruhan Beyliği ve Erken Osmanlı döne-
mine tarihlemektedir. Kozbeyli 14. ve 16. yüzyıllarda Sa-
ruhanoğulları Beyliği sınırları içinde yer alan Menemen’e 
bağlı köyler (Kozbeyli, Bucak, Söğütlü, Şeyh-i Kebir) ara-

Fotoğraf 3 - Kozbeyli Genel Görünüm / General view of  Kozbeyli
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sında sayılmaktadır (Doğer 1998). “Foça-Kozbeyli” adlı ki-
tabın yazarı Yurttaş ise Doğer’in fikirlerini paylaşmakla be-
raber, ilk yerleşim yerinin Şaphane Dağı’nın tepesine daha 
yakın, bugünkü yerleşim yerinin 3 km batısında bulunan 
Yolmuç olduğunu bu bölgede bulunan hamam, yağhane ve 
konut kalıntılarından yola çıkarak iddia etmektedir. Yurttaş 
150-200 yıl kadar burada yaşanıldığını, fakat korsan saldı-
rılarından sonra köyün güvenlik sebebiyle bugünkü yerine 
taşındığını söylemektedir (Yurttaş 2001: 6). 

Adına ilk kez XVI. yüzyıl tapu tahrir defterlerinde Mene-
men kazasına bağlı Kuzubeğlü olarak rastlanan Kozbeyli, 
bölgedeki en eski köylerden birisidir. Köyün adı 13. ve 14. 
yüzyılda bu bölgeye iskan etmiş bir konar göçer Türkmen 
aşiret veya oymağı ile ilişkili olmalıdır (Doğer 1998: 240). 
Kozbeyli adının kökeniyle ilgili diğer bir görüş ise, Kozbey-
li adının köyü kuran derebeyi Kuzubeyi’nin adının evrilme-
siyle oluşmasıdır (Yurttaş 2001: 7). 

Kozbeyli köyü, 1575 yılı tahrir defterinde Yeni Foça Kalesi 
muhafızlarının tımarı olarak gösterilmektedir. Yörük defte-
rinde ise 65 nefer ile Ellici Cemaati’nden 12 nefer kayıtlıdır. 
1668 yılı avarız haneleri tespitinde 10 hane vergi mükellefi 
vardır. Kozbeyli Köyü, 1890 yılı Aydın vilayeti salnamesin-
de 524 nüfusuyla 19. yüzyılın başında kaza statüsüne yük-
seltilmiş olan Foça ilçesinin Yeni Foça Nahiyesine bağlıdır. 
1927/ 1928 yılı İzmir Vilayeti Salnamesinde ise 665 nüfus 
kayıtlıdır (Doğer 1998: 241). 

Kozbeyli ve yakın çevresi, daha da genel olarak Foça ilçe-
si çok katmanlı bir yerleşim tarihine sahiptir. Son Kalkoli-
tik-İlk Tunç Çağı’na (İ.Ö. 3500-2000) kadar tarihlenen bu 
bölge İon ve Aiol kentleri’ne (Phokaia-Eski Foça, Kyme) ve 
Geç Bizans yerleşimlerine (Çakmaklı, Horozgediği) de ev 
sahipliği yapmıştır. Bu kadar farklı medeniyetleri barındır-
mış olan bir bölgenin içinde olmasına rağmen, Kozbeyli’nin 
tek katmanlı bir tarihe sahip olması şüphe uyandırmaktadır. 
Özellikle Rum Mahallesi denilen bölgede görülen kule tipi 
evler bunu düşündürtmektedir. Yeni Foça’daki kule tipi ev-
lerin Bizans mimarisinin devamı niteliğinde olmasının yanı 
sıra, Ceneviz kökenli olabileceği görüşleri bulunmaktadır 
(Arel 1989: 45-46). Ayrıca yine Doğer’in açıklamalarıyla 
bölgenin Saruhanoğulları Beyliği hâkimiyetinde olmasına 
karşın Eski ve Yeni Foça kıyılarının Cenevizlilerin hâkimi-
yetinde olduğunu biliyoruz (Doğer 1998: 240). Bu açıdan 
bakıldığında Kozbeyli tarihinin detaylı bir şekilde çalışıl-
ması gerekmektedir.

Kozbeyli Geleneksel Mimarisi 

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 05.08.2003 tarih ve 11876 sayılı kararı 
ile Kozbeyli’de 25 adet taşınmaz, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Bu taşın-
mazlar, tescil listesinde 1 cami, 2 çeşme, 1 mezarlık, 1 

ocak, 1 gazino+birahane, 1 ticaret yapısı, 1 konut+ticaret 
yapısı, 17 konut olarak gösterilmiştir. 2014 yılında ise 
alınan münferit bir kararla 884 parsel de kayıtlı taşınmaz 
olarak tescillenmiştir. Bu bölümde cami, çeşme, mezar-
lık, ocak gibi tescilli yapıların yanı sıra yine tescilli olan 
1114, 781, 925 ve 827 parsellerde yer alan konut+ticaret 
ve ticaret işlevli yapılardan da bahsedilmiştir. Konutlar 
ise bir sonraki başlık altında incelenmiştir. 

Kozbeyli Camii

Kozbeyli Camii, mihrabının üzerinde bulunan kitabesine 
göre Hicri 1027/Miladi 1617-18 tarihinde inşa edilmiştir 
(Foto. 4). Fakat caminin kapısında ve içinde okunamayan 

tarihlerin olduğu ve sözlü tarih bilgilerine göre caminin 
daha önceki yıllarda yapılmış olabileceği düşünülmek-
tedir (Yurttaş 2001: 27). Cami dikdörtgen planlı, ahşap 
tavanlı ve ahşap kırma çatılıdır. Meydandan çıkan ve 
güneybatı yününde hem kavisli hem de yükselerek iler-
lenen dik bir yokuşun sonunda yer alan cami 2 km aşa-
ğısında bulunan denize ve Gencerlik’e doğru yönelmek-
tedir. Yapının Kuzey cephesi önünde ahşap direkler ile 
desteklenen bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Harimin 
kuzeyinde ahşap direklerle desteklenen kadınlar mahfi-
li yer almaktadır. Kadınlar mahfiline giriş yapının batı 
cephesindeki taş merdivenler ile sağlanmaktadır. Hari-
min tavan ve zemin döşemeleri ahşap rabıtadır. Tavanda 

Fotoğraf 4 - Kozbeyli Camii (858 Parsel) (Tescilli) / Kozbeyli 
Mosque (Building lot: 858) (registered)
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bitkisel bezemeli üç adet alçı tavan göbeği yer almak-
tadır. Yapının güney duvarında bulunan mihrabın yarım 
daire nişi üzerinde perde motifleri ve mihrabı taçlandıran 
S-C kıvrımlı bitkisel bezemeler ve tavan göbekleri XIX. 
yüzyıl bezemelerinin genel karakterini yansıtmaktadır. 
Yapının kuzey duvarındaki girişi üzerinde bulunan Hicri 
1307/Miladi 1889-90 tarihli onarım kitabesinden yapının 
XIX. yüzyıl sonlarında bir kapsamlı bir onarım geçirdiği 
anlaşılmaktadır. Mihrap ve tavan bezemeleri de bu tarih-
le çağdaş olmalıdır.  

Alıçeşme

Dikdörtgen plana sahip çeşme, mezarlık yolu üzerinde 
622 numaralı parselin kenarında yer almaktadır (Foto. 5). 

Kesme taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. Çeş-
menin arkasında bir su deposu bulunmaktadır. Yuvarlak 
kemerli bir aynalığı ve devşirme malzemeden bir yalağı 
vardır.

Çeşme

800 numaralı parselin güneydoğusunda yer alır (Foto. 6). 
Kırma taş malzemeyle inşa edilmiştir. Çeşmenin arkasın-

da dikdörtgen planlı bir su deposu bulunmaktadır. Sivri 
kemerli bir aynalığı ve devşirme malzemeden bir yalağı 
vardır. 

Mezarlık

Köyün kuzeydoğusunda yer alan mezarlık Miladi 
1700’lü yıllara tarihlenmektedir (Foto. 7). Üzerlerinde 
en erken H.1136 /M.1723-24, H.1146/M.1733-34 tarihi 
olanlar dışında, genellikle 1205 ila1295 tarihleri arasında 
(M.1790-1878) değişen, sarıklı, cami tasvirli, vazodan 
çıkan çiçekler, S-C kıvrımlı bitkisel bezemeler, meyve 
tabağı gibi 18.-19. yüzyıl bezeme özelliklerini gösteren 
oldukça nitelikli mezar taşları bulunmaktadır.  

Ocak

Rum mahallesi olarak tanımlanan bölgede yer alan 816 
parselin, tescil listelerinde ve fişlerinde “Ocak” olarak be-
lirtilmesine karşın, aynı parselde günümüze oldukça iyi 
korunmuş şekilde ulaşan bir Rum konutunun bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bodrum+zemin kattan oluşan konut, inşa 
malzemesi ve tekniği (kırma taş malzemeyle yığma sis-
tem), özgün mimari unsurları (ahşap dikme ile taşınan ah-
şap kiriş üzeri ahşap hatıllar, düz toprak dam, ahşap zemin 
döşemesi, ocak, nişler, özgün pencere açıklıkları, bodrum 
katın mazgal pencereleri vb. özellikler) ile bölgenin ka-
rakteristik mimarisini yansıtmaktadır. Bu nedenle parselin 

Fotoğraf 5 - Alıçeşme (Tescilli) / Alıçeşme (registered)

Fotoğraf 6 - Çeşme (Tescilli) / Fountain (registered)

Fotoğraf 7 - Mezarlık (Tescilli) / graveyard (registered)

Fotoğraf 8 - Ocak (816 Parsel) (Tescilli) / Fireplace (Building lot: 
816)(registered)
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tescil durumu, konut+ocak veya konut+müştemilatı olarak 
düzeltilmelidir (Foto. 8).

1114 Parsel 

Çapkınoğlu Konağı olarak bilinen yapı, iki ayrı yapıdan 
oluşmaktadır (Foto. 9-10). Bunlardan ilki zemin+1 katlı 

konut (1114 parsel), diğeri ise tek katlı bir ticaret yapısıdır 
(781 parsel). Bu iki ayrı yapıyı birleştiren ve arka avluya 
geçişi sağlayan bir hol bulunmaktadır. Avluda ise ocak, 
mutfak gibi müştemilatlar yer almaktadır. Yapılar Foça 
Belediyesi ve İzmir Valiliği’nin katkılarıyla yakın bir dö-
nemde restore edilmiştir. Tek katlı ticaret yapısının giri-
şinin üzerinde “1878” tarihi yazılıdır. Konutun ön cephe-
sinde basık kemerli bir giriş ve iki yanında bir pencere ile 
zemin kata ulaşılır. Zemin kat tek mekandan oluşmaktadır. 
Yapının arka cephesindeki taş merdiven ile üst kata çıkılır. 
Üst katta bir giriş holüne açılan iki oda bulunmaktadır. 

781 Parsel

Yapı Çapkınoğlu Konağı’nın hemen karşısında yer almak-
tadır (Foto. 11). Tek katlı ve tek mekandan oluşan yapının 

özgün fonksiyonunun gazino, birahane olduğu bilinmek-
tedir. Mekanın içinde bir ocak yer almaktadır. Yapı tescil 
fişindeki fotoğraflara göre düz toprak damlı, taş saçak ve 
parapetli iken restorasyon sonrasında ahşap kırma çatıyla 
örtülmüştür. 

925 Parsel

Kozbeyli köy meydanında bulunan ve meydanın tanımı-
na katkıda bulunan bu yapı, mimari özellikleri, farklı yapı 
tipolojisiyle ve özenli işçiliği ile özel bir değere sahiptir 
(Foto. 12). Zemin katı ticaret, üst katı konut işlevli olarak 
kullanılmaktadır. Arazinin ve mülkiyet sınırının şekliyle 
biçimlendiği tahmin edilen yapı yamuk bir forma sahiptir 
ve doğu-batı yönünde eğimli bir araziye oturmuştur. Ön 
cephe, kat arasındaki taş silmeler, iki renkli taş kullanımı, 
üst kat cephe kenarındaki tuğla plasterler ile oldukça özen-
li bir işçilik içerir. Üst kattaki konuta giriş, yapının çıkmaz 
sokağa bakan arka cephesinden sağlanmaktadır. Silmeler 
ile taçlandırılan basık kemerli bir niş içerisine yerleştiril-

Fotoğraf 9 - 1114 Parsel / Building lot: 1114

Fotoğraf 10 - 1114 Parsel / Building lot: 1114

Fotoğraf 11 - 781 Parsel / Building lot: 781
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miş, taş söveli giriş oldukça özenli bir işçilik içermektedir. 
Giriş cephesi iki renk kesme taşlarla kaplanmıştır. Girişin 
hemen üzerinde üst kat holüne ait ahşap hatıllı bir pencere 
yer almaktadır. 

827 Parsel 

Yapı zemin+1 kattan oluşmaktadır (Foto. 13). Zemin kata 
ön cepheden, üst kata ise avluya açılan yan cepheden 
giriş yapılmaktadır. Zemin kattaki giriş ve pencerelerin 
üzerinde taşlardan örülmüş birer basık hafifletme keme-
ri bulunmaktadır. Zemin kat pencereleri ahşap kepenk-
li, üst kat pencereleri ise taş sövelidir. Bu pencerelerin 
üzerinde iki renk taştan sağır yuvarlak kemerli alınlıklar 
bulunmaktadır. Bu iki renk taş örgüsünü duvarlarda da 

görmekteyiz. Şu anda yapı kiremitli ahşap çatıya sahip 
olmakla birlikte, özgün taş saçakları yapının örtüsünün 
düz toprak dam olduğunu düşündürtmektedir.  

Konut Tipleri ve Özellikleri 

Kozbeyli Mahallesi geleneksel dokusu içinde, plan şema-
ları, cephe özellikleri, parsel içindeki konumları ve sokak 
ile olan ilişkileri bakımından birbirinden farklılaşan ko-
nut yapıları bulunmaktadır. Meydanı çevreleyen alandaki 
yapıların çoğu günümüzde de kullanılmakta olup, plan 
şemalarını belirlemek mümkün olmuştur. Ancak Rum 
Mahallesinde bulunan ve detaylı rölöve, restitüsyon ça-
lışması olmaksızın değerlendirilemeyecek olan, büyük 
ölçüde yıkık durumdaki yapılar çalışma kapsamı dışında 
tutulmuştur. 

Konut Plan Şemaları

Yapılan envanter çalışması ile konut yapılarının plan 
şemaları üzerinden incelendiğinde üç ana tip altında 
değerlendirilebileceği belirlenmiştir. Belirlenen plan şe-
malarını, Yatayda Gelişen Orta Hollü Plan Tipleri, Kule 
Ev Plan Tipleri ve Münferit Plan Tipleri olarak ayırmak 
mümkündür. Yapıların plan tipolojisini belirleyen, ana 
yaşam mekanlarını içermeleri dolayısıyla üst kat plan 
şemaları olmuştur. Dolayısıyla örnek çizimlerde, topoğ-

Fotoğraf 12. 925 Parsel / Building lot: 925

Fotoğraf 13 - 827 parsel / Building lot: 827
Fotoğraf 14 - 1167 parsel, bahçe içindeki tuvalet / Building lot: 
1167, the toilet inside the courtyard.



117

İZMİR FOÇA KOZBEYLİ MAHALLESİ KIRSAL MİMARLIK ENVANTERİ

rafyadaki yerleşime ya da plan tipine bağlı olarak, ze-
min kat ya da birinci kat olarak tanımlanan üst kotlara ait 
planlar sunulmuştur.

Yatayda gelişen orta hollü plan tipi, doku içinde en yo-
ğun görülen plan tipidir. Bu plan şemasında yapı girişini 
karşılayan orta holün her iki yanında birer oda yer almak-
tadır. Çoğunlukla bodrum kata sahip bu konutlarda, ıslak 
hacimlerin avlu içinde yer aldığı ve bodrum katların ahır, 
depo gibi yan işlevlerle kullanıldığı görülmektedir (Foto. 
14). Bu yapı tipindeki konutlar dışa kapalı olup, çoğun-
lukla bahçe içinden giriş almaktadır. Organik yerleşim 

Şekil 3a - 819 Parsel (Tescilli) Zemin Kat Planı / Building lot: 
819 (registered), ground floor plan.

Fotoğraf 15 - 819 Parsel / Building lot: 819

Fotoğraf 16 - 819 Parsel, Bodrum Kat / Building lot: 819, base-
ment floor plan.

Şekil 3b - 827 Parsel (Tescilli) 1. Kat Planı / Building lot: 827 
(registered), first floor plan.

Fotoğraf 17 - 827 parsel / Building lot: 827

Şekil 3c - 890 Parsel (Tescilli) 1. Kat Planı / Building lot: 890 
(registered), first floor plan.

Fotoğraf 18 - 890 parsel / Building lot: 890



118

Ali Kemal ÇINAR - Bilgen DÜNDAR - Umut Devrim GENÇ - Canan ÇAKMAK - Özlem ERKARSLAN

dokusu içinde dışarıdan yüksek duvarları görülen yapıla-
rın bahçe girişleri dahi ara geçitlerde gizlenebilmektedir. 
Özellikle köy meydanı çevresindeki bölge içinde, farklı 
parsellere oturan yapıların aynı bahçeyi paylaştıkları tes-
pit edilmiştir. Dolayısıyla akraba aileler tarafından kul-
lanılan ortak bir iç bahçeden iki ya da daha fazla yapıya 
giriş sağlanmaktadır. Bu durum yerleşim dokusunu ve 
sokak niteliklerini oldukça etkileyen önemli bir unsurdur.

783, 819, 827, 890, 898, 923, 932,933, 941, 944, 968, 
970, 1007, 1167 nolu parsellerde bulunan yapılar, yatay-
da gelişen plan şemasına sahiptir (Şek. 3a-k, Foto. 15-
29).

Şekil 3d - 898 Parsel (Tescilli) 1. Kat Planı / Building lot: 898 
(registered), first floor plan

Fotoğraf 19 - 898 parsel / Building lot: 898

Şekil 3e - 923 Parsel, Zemin Kat Planı / Building lot: 923, ground 
floor plan

Fotoğraf 20 - 923 parsel / Building lot: 923

Fotoğraf 21 - 923 parsel, hol / Building lot: 923, entrance
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Şekil 3f - 933 Parsel (Tescilli) , 1. Kat Planı / Building lot: 933 
(registered), first floor plan

Fotoğraf 22 - 932 - 933 parsel, ortak avlu girişi / Shared 
courtyard entrance of building lots 932 and 933

Şekil 3g - 941 Parsel, 1. Kat Planı / Building lot: 941, first 
floor plan

Fotoğraf 23 - 941 Parsel / Building lot: 941

Şekil 3h - 944 Parsel, 1. Kat Planı / Building lot: 944(registered), 
first floor plan

Fotoğraf 24 - 944 parsel / Building lot: 944

Şekil 3i - 968 Parsel, Zemin Kat Planı / Building lot: 968, ground 
floor plan

Fotoğraf 25 - 968 parsel / Building lot: 968
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Kule ev plan tipi ise Foça yöresinde sıklıkla rastlanan, 
özellikle savunma ve gözetlemeye yönelik, az sayıda kü-
çük açıklığa sahip, bodrum kat üzerindeki yüksek girişli 
tek mekandan oluşan kare plan şemalı yapılardır. Rum-
ların pyrgoi ya da pyrgos, Türklerin kule dedikleri bu 
bölgede bulunan kule evler Rumlar tarafından yapılmış, 
Cumhuriyet’in ilanına kadar Rumlar tarafından kullanıl-
mış, 1923 yılından sonra ise devlet bu konutları Türklere 
devretmiştir. Arel Foça’daki kule evlerin Strabo’nun ka-
tokia diye adlandırdığı bir tipolojinin devamı olduğundan 
bahseder ve bu tarz kule evlerin sadece savunma amaçlı 
olmadığını, zengin zümreye sahip kişiler tarafından ve 

Şekil 3j - 970 Parsel, 1. Kat Planı / Building lot: 940, first floor plan

Fotoğraf 26 - 970 parsel / Building lot: 970

Şekil 3k - 1167 Parsel, 1. Kat Planı / Building lot: 1167, first 
floor plan

Fotoğraf 27 - 1167 Parsel / Building lot: 1167

Fotoğraf 28 - 1007 Parsel (Tescilli) / Building lot: 1007 (registered)

Fotoğraf 29 - 783 Parsel / Building lot: 783

Fotoğraf 30 - 798 Parsel / Building lot: 798
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tarımla ilgilenen kişiler tarafından da kullanıldığını vur-
gular (Arel 1989: 46-47; Yıldırım 1997: 32). Bu yapı-
larda bodrum kata giriş zemin kotundan sağlanmakta, 
yaşam alanına ise çoğunlukla açıktaki taş merdivenlerle 
ulaşılmaktadır (Foto. 30, 31). Yöre arazisindeki eğim ya-
pıda farklı kotlarda bulunan girişlerin biçimlenmesini de 
etkilemiştir. 

İnceleme alanı içerisinde kule ev plan şemasına sahip en 
önemli yapı Kuzubeyi Kulesidir (Şek. 4a, Foto. 32,33). 
859 parselde yer alan yapı, günümüzde kısmen yıkık 
olmasına karşın gerek malzeme gerekse cephe ve plan 
düzenlemesi açısından niteliğini korumaktadır. Yapı ay-
rıca konumu açısından da öneme sahiptir. Kozbeyli Ca-
mii’nin yan parselindeki yapı, körfezden gelebilecek tüm 
tehlikelerin gözetlenebileceği bir konuma sahiptir. 792, 794, 798, 859, 864, 866, 867, 908, 936, 959, 1147-

1166 nolu parsellerde bulunan yapılar, kule ev tipi plan 
şemasına sahiptir (Şek. 4b., Foto. 34-41).

Fotoğraf 31 - 936 Parsel / Building lot: 936

Fotoğraf 32 - 859 Parsel / Building lot: 859

Foto. 33. 859 Parsel / Building lot: 859

Şekil 4b - 794 Parsel, 1. Kat Planı / Building 
lot: 794, first floor planŞekil 4a - 859 Parsel (Tescilli) / Building lot: 859 (registered)
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Fotoğraf 34 - 794 Parsel / Building lot: 794

Fotoğraf 35 - 794 Parsel / Building lot: 794

Fotoğraf 36 - 864 Parsel (Tescilli) / Building lot: 864 (registered)

Fotoğraf 37 - 908 Parsel (Tescilli) / Building lot: 908 (registered)

Fotoğraf 38 - 959 Parsel / Building lot: 959

Fotoğraf 39 - 959 Parsel Ocak / Building lot: 959, fireplace
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Dışarıdan kule ev tipi görünümüne sahip ancak plan 
şeması bakımından farklılaşan bir grup yapı daha 
bulunmaktadır. Bu konutlarda kare ya da kareye yakın 
dikdörtgen alan içerisindeki yan hole açılan mekanlar 
bulunmaktadır. Bodrum ya da zemin katlarında ahır, 
mutfak gibi mekanların bulunduğu yapılarda, yan duva-
ra yaslanan merdiven ile üst kat holüne ulaşım sağlan-
maktadır (Foto. 43).

816, 854, 868, 869, 870, 871, 873, 883, 888, 906, 907, 
926, 957 nolu parsellerde bulunan yapılar, kule ev tipi 
görünümüne sahip yan hollü plan şemasına sahiptir (Şek. 
5a-b, Foto. 42-53).

Fotoğraf 40 - 866 Parsel / Building lot: 866

Fotoğraf 41 - 867 Parsel / Building lot: 867

Şekil 5a - 873 Parsel, 1. Kat Planı / Building lot: 873, first floor plan

Fotoğraf 42 - 873 Parsel / Building lot: 873

Fotoğraf 43 - 873 Parsel, iç mekan / Building lot: 873, interior
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Şekil 5b - 883 Parsel, 1. Kat Planı / Building lot: 883, first floor plan

Fotoğraf 44 - 883 Parsel / Building lot: 883

Fotoğraf 49 - 854 Parsel / Building lot: 854

Fotoğraf 50 - 854 Parsel, iç mekan / Building lot: 854, interior

Fotoğraf 45 - 883 Parsel, iç mekan / Building lot: 883, interior

Fotoğraf 46 - 871 Parsel (Tescilli) / Building lot: 871 (registered)

Fotoğraf 47 - 906 Parsel (Tescilli) / Building lot: 906 (registered)

Fotoğraf 48 - 957 Parsel (Tescilli) / Building lot: 957 (registered)
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Münferit plan şemasına sahip yapılar ise, belirlenen tipoloji 
içinde değerlendirilemeyen, işlev ve konumuna göre farklı 
niteliklere sahip yapılardır. Bu gruba en belirgin örnek 925 
parselde yer alan, köy meydanı silüeti içinde önemli bir ko-
numa ve değere sahip yapıdır. Zemin katında ticari mekan-
lar bulunan yapı, gerek plan şeması gerekse cephe özellik-
leri bakımından dokudaki diğer yapılardan oldukça farklıdır 
(Şek. 6, Foto. 54, 55). 

Konut Mekan Özellikleri

Özgün plan şeması korunmuş olan konut yapılarının 
tümünde, tuvaletler bahçe içinde yer almaktadır. Yapı 
içlerindeki mevcut mutfak mekanları ise kullanıcılar 
tarafından sonradan eklenmiş bölümlerdir. Konutların 

Fotoğraf 51 - 868 Parsel / Building lot: 868

Fotoğraf 52 - 870 Parsel / Building lot: 870

Fotoğraf 53 - 816 Parsel / Building lot: 816

Şekil 6 - 925 Parsel (Tescilli), Zemin Kat Planı / Building lot: 925 
(registered), ground floor plan

Fotoğraf 54 - 925 Parsel / Building lot: 925

Fotoğraf 55 - 925 Parsel / Building lot: 925
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çoğunluğunda odaların en az bir tanesinde ocak 
bulunmaktadır. Aynı zamanda bahçe içerisinde ayrıca 
düzenlenmiş ocaklar (Foto. 56) ile bazı müştemilat ya-
pılarının içinde de ocak olduğu tespit edilmiştir. Odalar-
da ocak ve niş (ahşap kapaklı ya da kapaksız) dışında 
mimari elemanlar bulunmamaktadır (Foto. 57). Ancak, 
923 parselde yer alan konutun bir odasında ahşap dolap 
yer almaktadır (Foto. 58). Dokuda yer alan konutların tü-
münde iç mekanlar oldukça yalındır; tavan, duvar ve di-
ğer mimari öğelerin işlemeli bir örneği tespit edilmemiş-
tir. Günümüzde konutların çoğunda tavanların kontrplak, 
pvc gibi özgün olmayan malzemelerle kaplandığı görül-
mektedir. Buna karşın, özgünlüğünü korumuş yapıların 
bir bölümünde ahşap çatı karkasların ahşap kaplama ile 

kapatıldığı, çoğunluğunun ise kaplama yapılmadan bıra-
kıldığı tespit edilmiştir (Foto. 59). Doku genelinde tavan 
yüksekliğinin ortalama 2,70 m olduğu belirlenmiştir. 

Konut Cephe Özellikleri

Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı içe dönük bir mi-
mari anlayışı içeren bölge konutlarında, ticari yapılar 
ve sayıca az birkaç konut dışında, yapıların girişleri 
genellikle avluya bakan arka cephede yer almaktadır 
(Foto. 60). Dikdörtgen formlu , ahşap hatıllı ve per-
vazlı basit girişler çoğunlukla tek kanatlı ahşap bir ka-

Fotoğraf 56 - 932 parsel, avluda yer alan ocak. / Building lot: 
932, fireplace in the courtyard

Fotoğraf 57 - 827 parsel, iç mekan. / Building lot: 827, interior

Fotoğraf 58 - 923 parsel, iç mekan. / Building lot: 923, interior

Fotoğraf 59 - 816 Parsel, iç mekan. / Building lot: 816, interior
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pıyla örtülüdür. Daha özenli inşa edilmiş bir çok yapı-
da söveli ve kemerli girişler bulunmaktadır (Foto. 61). 

Üst katlarda pencereler genellikle küçük dikdörtgen 
açıklıklar halindedir, üç farklı tip uygulanmıştır. Kareye 
yakın dikdörtgen formlu, ahşap hatıllı ve ahşap pervazlı 
tip yaygın olarak uygulanmıştır (Foto. 62). Pencerelerin 

bazılarında özgün ahşap kepenkler günümüze ulaşabil-
miştir. Ahşap pencere doğramaları, çoğunlukla çift kanatlı 
ve kayıtlı olup, tek kanatlı pencereler de bulunmaktadır 
(Foto. 63). Bu tip pencerelerin birçoğunun sonraki müda-
halelerle genişletildiği, ahşap pervazlarının bulunmadığı 
görülmektedir (Foto. 64). Diğer bir pencere tipinde, dik-

dörtgen formlu açıklık düz söve taşları ile sınırlanmıştır 
(Foto. 65). Dikdörtgen formlu, taş söveli pencerelerin 
üzerinde sağır yuvarlak kemerli alınlıkların bulunduğu 
pencere tipi de birçok yapıda uygulanmıştır (Foto. 66). 
Kemerlerde iki renkli taş kullanımı da yaygın olarak gö-
rülmektedir. Kemerlerin üzerinde ise kırmızı ve beyaz 
renkli küçük taşlardan ikinci kemer sırası bulunmaktadır. 

Fotoğraf 60 - 933 parsel, avludan görünüm. / Building lot: 933, 
view from the courtyard

Fotoğraf 61 - 993 parsel. / Building lot: 993

Fotoğraf 62 - 888 parsel (Tescilli) / Building lot: 888 (registered)

Fotoğraf 63 - 933 parsel (Tescilli) / Building lot: 933 (registered)

Fotoğraf 64 - 898 parsel (Tescilli) / Building lot: 898 (registered)
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İki renkli küçük taşların duvarlarda farklı dizilişleriyle 
dekoratif unsurlar oluşturulmuştur. Pencereler, genellikle 
dıştan dikdörtgen formlu olmalarına karşın, bazı yapılar-
da içeriden yuvarlak kemerlidir.  

Yapı Malzeme ve Teknikleri

Konut yapılarının genelinde beden duvarları taş ya da 
taş-tuğla almaşık örgü ile inşa edilmiştir. Ara duvarlar 
çoğunlukla ahşap strüktüre sahip olup, bu duvarlarda 
taş/tuğla dolgu ya da bağdadi tekniği (1) kullanıldığı gö-
rülmektedir. Dış duvar kalınlıkları 45-60 cm, ara duvar 
kalınlıkları ise 15-25 cm aralığında değişmektedir. Ara 
döşemeler ahşap karkas üzeri ahşap kaplamadan oluş-
maktadır (Foto. 67). Yöreye özgü çatı sisteminde ise, 
ahşap strüktür üzerine düz toprak dam bulunmaktadır. 
Günümüzde kullanılmakta olan yapıların hemen 
hepsinde düz çatı örtüsünün kaldırıldığı ve kiremit kaplı 

beşik ya da kırma çatı olarak yenilendiği görülmektedir. 
Ancak harap durumda olmasına karşın tümüyle özgün 
niteliklerini korumuş yapılarda düz çatı örtüsünü tüm 
katmanlarıyla görmek mümkündür (Foto. 68). 

Fotoğraf 65 - 1007 parsel (Tescilli) / Building lot: 1007 (registered)

Fotoğraf 66 - 864 parsel (Tescilli) / Building lot: 864 (registered)

Fotoğraf 67 - 923 parsel, iç mekan. / Building lot: 923, interior

Fotoğraf 68 - 792 parsel. / Building lot: 792
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Yapılan Analiz Çalışmaları
2013 ve 2014 yıllarında Kozbeyli Mahallesi’nde ya-
pılan arazi çalışmaları, veri toplama, veri girişi, analiz 
ve görselleştirme işlemleri neticesinde analiz paftaları 
ve tabloları (Ek.2) hazırlanmıştır. Bu yazı dahilinde 
önem arz edenler: Mevcut Arazi Kullanış, Kat Sayısı, 
Doluluk-Boşluk, Yapım Sistemi, Yapısal Durum, Tescil 
Durumu, Sokak Döşemesi, Bina Büyüklükleri, Parsel 
Büyüklükleri, ve TAKS Dağılımı analizleridir. Yaklaşık 
8,7 hektarlık Kozbeyli Kentsel Sit Alanı sınırları içinde 
gerçekleştirilen analizlerden çıkan sonuçlar incelendi-
ğinde:

Arazi kullanış türü (Şek. 7) olarak Konut: % 61.6 ile en 
büyük orana sahiptir. Konut kullanımını Harabe: % 12.1 
ile takip etmektedir. Eskiden konut olarak kullanılan 
taş yapıların uzun süredir kullanılmamasından dolayı 
zamanın etkilerine yenik düşmeleri sonucu mahallede 
çok sayıda harabe yer almaktadır. Müştemilat: % 11.3 
ve Ahır: % 7.5 oranları yörenin kırsal doku özeliklerini 
yansıtan ek mutfak, ek oda, dışarıda wc, depo gibi gün-
delik yaşama dair kullanım biçimlerini içermektedir. 
Ticaret: % 2.4 kullanım oranı perakende ticaret ve kafe/
lokanta ağırlıklıdır.

Mahallede 1 Katlı yapılar: % 60.4, 2 Katlı yapılar: % 
29.9, Bodrum +1 Katlılar: % 8.9, 3 Katlı yapılar: % 
0.81 oranında görülmektedir. Ortalama kat sayısının 
1.33 olması yörede az katlı yapıların olduğunu göster-
mektedir. (Şek. 8).

Dolu-Boş Analizi’nde (Şek. 9) kentsel sit alanı içinde 
yapıların toplam büyüklüğü 15237 m2 olarak ölçülmüş-
tür. Bu değer kentsel sit alanı büyüklüğüne (87089 m2) 
oranlandığında, alanda % 18 doluluk gözlenmektedir.

Yapım sistemlerine bakıldığında (Şek. 10) Yığma: % 
71.37 ile en büyük orana sahiptir. Bu durum mahallede 
ve yörede yığma taş binaların yoğunluğunu göstermek-
tedir. Betonarme: % 25.84, Ahşap ise: % 1.39 oranında 
görülmektedir. 

Mahallede yer alan yapıların fiziki durumları ince-
lendiğinde (Şek. 11), İyi Durumda: % 39.8, Orta 
Durumda: % 26.67, Kötü Durumda: % 17.37 ve 
Kısmen Yıkılmış: % 16.16 (harabeler dahildir) 
oranları görülmektedir. “İyi durumda” ifadesi yapının 
hem strüktür hem de malzeme açısından korunmuş 
olduğunu; “orta durumda” ifadesi yapının strüktür an-
lamında korunmuş fakat malzemede yıpranmaların ol-
duğunu ya da yapının özgün niteliğini bozan malzeme 
kullanımı ve değişimin olduğunu; “kötü durumda” ifa-
desi ise yapıda hem strüktür hem de malzeme açısından 
yıpranmaların ve bozulmaların olduğunu ifade eder.

Kentsel Sit Alanı içinde yer alan yapıların Tescil Duru-
mu incelendiğinde (Şek. 12): 22 adet sivil mimarlık ör-
neği, 2 adet çeşme, 1 adet ocak ve mezarlık, mahalleye 
ait tescilli taşınmazlar olarak görülmektedir. 

Sokak Döşemesi analizi (Şek. 13) kapsamında incele-
nen yüzey döşeme alanı değerlerinde ise Kilit Taş % 85 
orandaki kullanımı ile en çok kullanılan sokak döşeme 
malzemesi olarak görülmektedir. Diğer türler ise % 6 
ile patika, %5 ile asfalt, % 3 ile toprak, % 0,6 ile taş-pa-
tika ve % 0,3 ile betondur.

Binaların parselde kapladıkları taban alanları büyüklük-
lerine bakıldığında (Şek. 14) 0-50m2 arası kullanım: % 
55.15 ile en yüksek olanıdır. Zeminde 50m2 ve altında 
alan kullanım değerinin yüksekliği, mahalle merkezin-
deki parsel büyüklüklerinin küçük olması ve mahallede 
müştemilat kullanımının yoğunluğu ile açıklanabilir. 
50-100 m2 : % 34.14 ve 100-150m2 : % 8.89 oranları 
ikinci ve üçüncü sıklıkta görülen değerlerdir. 

Parsel büyüklükleri sıralandığında (Şek. 15) yine küçük 
parseller (50 m2 ve altı) diğerlerine göre daha sıklık-
ta gözlenmektedir. Özellikle mahalle merkezi ve yakın 
çevresinde kırsal dokunun bir özelliği olarak ve buna 
ilaveten yapılan ifrazlar ve 2B düzenlemeleri sonucu 
0-50m2 arası parseller: % 12.34 oranında görülmekte-
dir. Bunu takiben 50-100m2 : % 9.34, 100-150 m2 : % 
7.12, 150-200 m2 : % 4.43, 200-250 m2 : % 4.91, 250-
300 m2 : % 4.27 oranları saptanmıştır.

Mahalle bazında Ortalama TAKS: 0.24 ve Ortalama 
KAKS: 0.32 olarak saptanmıştır (Şek. 16). Yapılan ista-
tistiki incelemelerde bu değerlerin mahalle merkezinde 
(aynı zamanda kentsel sit alanı içinde) ortalamanın üs-
tünde, çeperlerde ise daha düşük olduğu görülmektedir.
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Şekil 7 - Mevcut Arazi Kullanımı / Current Landuse
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Şekil 8 - Kat Adedi / Number of floors
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Şekil 9 - Dolu - Boş Analizi / Built up-open area analysis
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Şekil 10 - Yapım Sistemi / Construction system
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Şekil 11 - Yapısal Durum / Structural condition
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Şekil 12 - Tescil Durumu / Registration status
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Şekil 13 - Sokak Döşemesi / Pavements of streets
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Şekil 14 - Bina Büyüklükleri / Sizes of buildings’ footprints
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Şekil 15 - Parsel Büyüklükleri / Sizes of building lots
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Şekil 16 - TAKS Dağılımı / Distribution of FAR (floor area ratio) within the building blocks
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Ek 1. Tescilli yapı envanteri fişi. / Inventory forms of registered buildings
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Ek 1. Tescilli yapı envanteri fişi. / Inventory forms of registered buildings
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       Ek 2. İzmir Foça Kozbeyli mahallesi kırsal mimarlık envanter listesi, 2014 / Inventory list of Kozbeyli District,                                
       Foça, İzmir, 2014

No Parsel No Kullanım Kat 
Adedi Yapım Sistemi Yapısal Durum Tescil Durumu

1 193 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

2 194 Konut 1 Ahşap Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

3 622 Çeşme - - - Tescilli Çeşme

4 624 Mezarlık - - - Tescilli Mezarlık
5 630 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

6 630 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

7 750 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

8 751 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı
9 752 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

10 753 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

11 755 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

12 755 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

13 756 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
14 756 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı
15 757 Konut 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
16 757 Konut 2 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
17 757 Konut 2 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
18 758 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
19 758 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
20 758 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
21 759 Müştemilat 2 Betonarme Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı
22 760 Konut 2 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
23 761 Konut 2 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

24 763 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

25 768 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
26 768 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
27 768 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

28 769 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

29 769 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
30 770 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

31 772-773 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

32 772-773 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

33 774 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
34 774 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
35 774 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
36 775 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
37 776 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
38 779 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

39 780-1161 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

40 781 Ticaret 1 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

41 782 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
42 783 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
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43 784 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

44 785 Müştemilat 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

45 786 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

46 788 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
47 789 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
48 790 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
49 791 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
50 792 Müştemilat 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
51 792 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

52 793 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

53 794 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

54 795 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

55 797 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

56 798 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
57 798 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

58 799-1176 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

59 - Çeşme - - - Tescilli Çeşme

60 802 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
61 802-1165 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

62 805 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

63 807 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
64 807 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
65 807 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
66 808 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
67 808 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Yeni Yapı
68 809 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

69 810 Konut 1 Ahşap İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

70 810 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

71 811 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

72 813-815 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
73 813-815 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
74 816 Ocak - - - Tescilli Ocak
75 816 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
76 817 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

77 818 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

78 819 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

79 820 Konut 3 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

80 822 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
81 822 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
82 823 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
83 824 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

84 825 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

85 826 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

86 827 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

87 829 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

88 841 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
89 841 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
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90 842-843 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

91 844 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

92 846 Ticaret 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

93 852-854 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
94 853 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

95 855 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

96 856-857 Harabe 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
97 858 Dini 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
98 858 Dini 2 Yığma Orta Durumda Tescilli Yapı
99 859 Harabe 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilli Yapı
100 860-861 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
101 860-861 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

102 861 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

103 862 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

104 863-865 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

105 864 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

106 866-867 Harabe 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
107 868 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
108 868 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
109 868 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

110 869 Müştemilat 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

111 869 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

112 870 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

113 870 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

114 871 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

115 873 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
116 874 Müştemilat 1 Betonarme Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

117 874 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

118 875 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

119 875 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

120 876 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

121 876 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

122 877-878 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
123 879 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

124 879 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

125 880-1172 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

126 881-1138 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

127 882 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

128 883 Konut 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

129 884 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

130 884 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

131 885 Müştemilat 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

132 886 Ticaret 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

133 887 Ticaret 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

134 888 Konut 2 Yığma Kötü Durumda Tescilli Yapı
135 889 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
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136 890 Konut 1 Betonarme Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

137 890 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

138 891 Müştemilat 1 Betonarme Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
139 891 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

140 892 Müştemilat 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

141 892 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

142 893 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
143 896 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

144 897 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

145 898 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

146 899 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

147 901 Harabe 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
148 902-903 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
149 904 Müştemilat 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
150 904 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

151 905 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

152 906 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

153 906 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

154 907 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

155 907 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

156 907 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

157 907 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

158 908 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

159 909 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

160 909 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

161 911 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
162 911 Konut 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
163 912 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

164 913 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

165 915 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

166 916 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
167 917 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
168 918 Müştemilat 1 Ahşap Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
169 918 Müştemilat 1 Ahşap Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

170 920-1167 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

171 920-1167 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

172 921 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

173 922-931 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

174 923 Harabe 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
175 923 Konut 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

176 924 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

177 925 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

178 926 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

179 927 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

180 928 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
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181 928 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
182 929 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
183 931 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

184 932 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

185 932 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

186 932 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

187 933 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

188 934 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

189 935 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

190 936 Harabe 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

191 937 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

192 939 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

193 940 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

194 940 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

195 941 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

196 941 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

197 942 Müştemilat 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
198 942 Müştemilat 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

199 942 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

200 943 Ticaret 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

201 944 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

202 948 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
203 949 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
204 951-952 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

205 953 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

206 954-945 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

207 955 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

208 957 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

209 958 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

210 958 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

211 959 Konut 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
212 959 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
213 959 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

214 961 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

215 961 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

216 964 Müştemilat 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
217 964 Konut 1 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

218 965 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

219 965 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

220 966 Konut 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

221 966 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

222 966 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
223 966 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
224 967 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

225 968 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
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226 969 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

227 970 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

228 970 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

229 971 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

230 972 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

231 972 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

232 973 Ticaret 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

233 975-1166 Harabe 2 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

234 976 Ticaret 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

235 976 Ticaret 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

236 977 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

237 977 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

238 978 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

239 979 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
240 982 Konut 2 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
241 984-1170 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
242 985-993 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı
243 986 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

244 987 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

245 987 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı
246 988 Harabe 1 Yığma Kısmen Yıkılmış Tescilsiz-Eski Yapı

247 989 Ticaret 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

248 991 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

249 991 Ticaret 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

250 992 Ticaret 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

251 1006 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

252 1007 Kültürel 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

253 1009-1010 Konut 1 Yığma Orta Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

254 1010 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

255 1025 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

256 1026 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

257 1092 Konut 2 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

258 1096 Konut 1 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

259 1104 Konut 3 Betonarme İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı

260 1114 Ticaret 2 Yığma İyi Durumda Tescilli Yapı

261 1123 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

262 1143 Konut 2 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

263 1147 Konut 2 Yığma Kötü Durumda Tescilsiz-Eski Yapı

264 1175 Konut 1 Yığma İyi Durumda Tescilsiz-Yeni Yapı
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Sonuç
Kozbeyli Mahallesi’nde envanter tespiti için 2013 yılı 
Temmuz ayında başlayan ve muhtelif zamanlarda devam 
eden arazi çalışmalarının ardından, Nisan 2014 itibariy-
le envanterlerin dijital ortama aktarılması ve hali hazır 
paftalar üzerine işlenmesi süreci tamamlanmıştır. Foça 
Belediyesi, Foça Kaymakamlığı ve Gediz Üniversitesi 
arasında yapılan protokol ile Gediz Üniversitesi, Mü-
hendisik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafın-
dan yapılmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı Hazır-
lama İşi’nin ilk aşaması olan bu çalışma kapsamında 26 
adet tescilli, 180 adet geleneksel yapı ve 58 adet yeni 
yapı olmak üzere toplam 264 adet parsel için hazırlanan 
envanter fişleri doldurulmuştur. Bu alandaki literatüre 
bakıldığında bu kapsamda hem tescilli yapıları hem 
de tescilsiz yapıları içeren bir envanter çalışmasının 
yapılmadığı görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda 
konut yapılarında üç farklı plan tipi saptanmıştır. 
Belirlenen plan şemaları Yatayda Gelişen Orta Hollü Plan 
Tipleri, Kule Ev Plan Tipleri ve Münferit Plan Tipleridir. 
Yatayda gelişen orta hollü plan tipi, doku içinde en yoğun 
görülen plan tipidir. Kule Ev Plan Tipleri de özellikle 
Rum Mahallesi denilen bölgede yoğunlaşmaktadır. Fakat 
yapıların çok harap durumda olması sebebiyle rölöveleri 
alınamamıştır. Foça bölgesinde yaygın olarak görülen 
Kule Tipi plan şemasına sahip Kozbeyli’deki konutların/
yapıların envanter çalışmalarının tamamlanması ve 
bu yapıların restorasyonunun yapılması Kozbeyli’nin 
kimliğini kazanmasına yardımcı olacaktır.

İzmir İli, Foça ilçesi, Kozbeyli Mahallesi Kentsel Sit 
Alanı sınırları, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulu’nun 03.12.2003 tarih ve 12209 
sayılı kararıyla belirlenmiştir. Kentsel Sit kararı ile do-
kunun bütününe yönelik koruma kararı alınmakla bir-
likte, mahallenin kontrolsüz gelişiminin engellenmesi 
Koruma Amaçlı İmar Planı’nın ana amaçlarındandır. 
Ayrıca tarım değeri taşıyan bölgelerin imara açılmaması 
ve geçmişte yapılan birtakım toprağa bağlı üretim biçim-
lerini canlandırılma önerisi ile yerel halkın bu mahalleye 
bağlılığının arttırılması ve istihdam yaratılması da planın 
diğer hedeflerindendir.  

Kozbeyli Meydanı, yaşayan yerel halk ve mahalleye ge-
lenler için önemli bir mekandır. Mahallede yaşayanlar 
için, biraraya gelinen sosyal donatı mekanlarının olduğu 
bir meydan olarak; dışardan gelenler için ise, Kozbey-
li’nin camiye kadar uzanan fiziksel yapısının algılandığı, 
ayrıca yakınında yerel pazarın kurulduğu bir karşılama 
mekanı olarak önemlidir. Meydanda bulunan elektrik 
direkleri, arkasında yer alan doğal kaya dokusunu sakla-
yan tuvalet yapısı, yine meydanın camiye çıkış yolunda 
yer alan rengi, yapı biçimi ve strüktür sistemi ile dokuya 
tamamen yabancı olan betonarme yapı gibi geleneksel 
dokuya zarar veren unsurların tekrarlamaması için plan 

çözümlerinin üretilmesi gerekmektedir. Gediz Üniversi-
tesi’nin iki etaplı olarak kurguladığı Kozbeyli’ye yönelik 
çalışmanın ilk ayağı Koruma Amaçlı İmar Planı’nın üre-
tilmesi, ikinci ayağı ise Özel Proje Alanları (ÖPA)’nın 
belirlenip, bu alanlara yönelik noktasal çözümlerin ve 
sokak sağlıklaştırma projelerinin üretilmesidir. Kozbeyli 
Meydanı ve çevresi de bu ÖPA’lardan birisi olarak dü-
şünülmekte ve ileride bu alana yönelik fiziksel planla-
manın (meydanın mekansal anlamda daha nitelikli bir 
hale getirilmesi: yer kaplamasının düzenlenmesi, pazar 
yerinin organize edilmesi, otopark çözümleri) yapılması 
amaçlanmaktadır. 

Kozbeyli Mahallesi hem arkeolojik anlamda, hem de 
yapı dokusu anlamında çalışılmamış bir kırsal bölgedir. 
Eski ve Yeni Foça’ya dair çok fazla çalışma olmasına 
rağmen, Kozbeyli bu çalışma alanlarının dışında kalmış-
tır. Yapılan bu çalışmalar ile Kozbeyli’nin fark edilmesi 
amaçlanmaktadır. Fakat bu fark edilmenin de Kozbey-
li’nin yerel halkını dışlayan ve tamamen ticari bir me-
kana dönüştürmeye yönelik çabalara sebep olmasının 
önüne geçilmesi gerekmektedir. Planlama sürecinde 
mümkün olduğunca koruma ve planlama kararlarından 
etkilenecekler lehine katılımcı yöntemler benimsenme-
ye çalışılmaktadır. Dokunun sadece fiziksel korunumu 
değil, yerel halkın bu değişim süreçlerini benimsemesi 
ile yerel kültürün de korunumu ve devamlılığı Koruma 
Amaçlı İmar Planı’nın başarısını ortaya koyacaktır. 

Notlar 
Bağdadi tekniği ile dolgusuz ahşap çerçeve elemanlarına 
çakılmış çıtalar üzerine uygulanan sıva tekniği kastedil-
mektedir. 
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Özet
Doğudan Anadolu’ya gelen göç ve akınların Anadolu’daki ilk uğrağı olan Ağrı bölgesi, stratejik konumu nede-
ni ile tarih öncesi dönemlerde olduğu gibi tarih dönemlerinde de önemini korumuş, tabiî kaynakları ile tercih 
edilen bir yerleşme bölgesi olmuştur. Aynı zamanda bir geçiş bölgesi olduğu için bünyesinde birçok uygarlığın 
izlerini saklayan Ağrı, zengin taşınır kültürel mirası ile Anadolu coğrafyasında özel bir konuma sahiptir. Böl-
gede daha çok birer aile yadigârı olarak sahipleri tarafından saklanan taşınır kültür varlıkları, tarihi, estetik ve 
ekonomik değerleri hakkında bilgi sahip olunmadığı için yeterince korunamamakta, ilgisizlik yüzünden birçoğu 
çürümeye terk edilmektedir. Ayrıca ilde bir müze olmadığı için bu eserlerin çoğu eski eser kaçakçılarının eline 
düşerek ülke dışına kaçırılmaktadır. İncelememize konu olan tezhipli el yazması il sınırları içinde aynı kadere 
sahip onlarca taşınır kültür varlığının sadece bir örneğini oluşturmaktadır.  

Hafız Osman tarzı nesih karakteri bir hat ile yazılmış olan el yazması oldukça kötü durumdadır. Deri kabı, deri 
cildi ve tezhipli yapraklarının büyük bir bölümü iyice tahrip olmuş ve yırtılmıştır. Hattatı, müzehhebi ve tarihi 
kesin bilinmeyen el yazması bezeme özelliklerinden yola çıkılarak 19. yüzyıl sonlarına mal edilebilir. 19. yüz-
yıl Osmanlı tezhip sanatında sık sık karşımıza çıkan natüralist bitki formları, kenger yaprakları gibi Batı etkili 
motifler yerel bir tema ile oldukça acemice ele alınarak süslenmiştir. Bu örnekten yola çıkılarak geleneksel Os-
manlı tezhip sanatının taşrada da 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını kesintisiziz bir biçimde devam ettirdiği 
görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Tezhip Sanatı, El Yazması, Ağrı ili, Kültür varlıkları, Koruma
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Abstract
Ağrı region, as the first place encountered during the  immigrations and incursions from East to Anatolia, has always 
preserved its importance both in prehistoric and historic periods due to its strategic location; and it has been a place 
preferred for settling due to its natural resources. In addition, since it is a transmission region, Ağrı, retaining the 
traces of many civilizations due to being a transmission zone,  has a significant place in Anatolian geography along 
with its rich movable cultural heritage. The movable cultural properties, which are mostly kept as family inheritance 
by their owners, are not sufficiently preserved and most of them are left to decay, since their historical, esthetic and 
economic values are not known. Morerover, as there is not a museum in the city, most of the cultural properties are 
smuggled abroad. 

The illuminated manuscript, which is the subject of this study, is one of the examples of many of the movable cultural 
properties sharing a similar destiny in Ağrı. The manuscript, which was written with Hafız Osman styled and naskh 
charactered calligraphy, is in fairly bad condition. Its leather cover, leather binding and most of its illuminated pages 
are damaged and torn. The manuscript whose calligrapher, illuminator, and date is not known exactly, can estimated 
to belong to the 19th century in terms of its adornment features. The European motives such as naturalist herbal forms 
and acanthus leaves, which we frequently encounter in the 19th Ottoman gilding art, had been used unskilfully. De-
parting from this case, it can seen that the Ottoman gilding art continuously survived till the end of the 19th century, 
also in the provincial areas.

Keywords: Ottoman Gilding Art, Manuscript, Ağrı, Cultural properties.
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Giriş
Bu çalışmanın amacı incelememize konu olan tezhipli el 
yazması örneği bağlamında il sınırları içinde aynı kade-
re sahip el yazmaları ve diğer taşınır kültür varlıklarının 
durumuna dikkat çekerek araştırmacıları bölgeye yönlen-
dirmek ve bu nadide eserler ile ilgili acil koruma tedbirle-
rinin alınarak gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamaktır. 
Ülkemizde son yıllarda 19. yüzyıla ait pek tanınmayan 
yazma eserler ile ilgili araştırmalar artmış, bu alandaki li-
teratüre yeni yayınlar kazandırılmıştır (Bayhan, vd. 2008, 
Bilen, 2001, Bilen, 2013,). Çalışmamıza konu olan bu 
tezhipli el yazması ile ilgili tanıtım dışında (Çetin, 2012: 
215) kapsamlı bir çalışma yapılmamış, bu çalışmada tez-
hipli el yazması tüm özellikleri ile ayrıntılı bir biçimde ele 
alınarak 19. yüzyıl Osmanlı tezhip sanatı içindeki yeri ve 
önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Doğu Anadolu yaylasının İran sınırında coğrafi ve tabiî du-
rumu itibari ile tipik bir karakter gösteren Ağrı, kuzeyinde 
Iğdır, batısında Erzurum ve Muş, güneyinde Bitlis ve Van 
illeri ile çevrili olup doğuda İran sınırını teşkil etmektedir. 
Doğudan Anadolu’ya gelen göç ve akınların Anadolu’daki 
ilk uğrağı olan Ağrı bölgesi, stratejik konumu nedeni ile 
tarih öncesi dönemlerde olduğu gibi tarih dönemlerinde 
de önemini korumuş, tabiî kaynakları ile tercih edilen bir 
yerleşme bölgesi olmuştur (Çetin, 2012: 9). Bir geçiş böl-
gesi olduğu için bünyesinde birçok uygarlığın izlerini sak-
layan Ağrı ve çevresinin tarihi ile ilgili yeterli araştırmalar 
yapılmamıştır. Ancak, son yıllarda yapılan yüzey araştır-
malarında M.Ö. 4. binden itibaren yerleşim bölgesi ola-
rak kullanıldığı anlaşılmıştır (Özfırat, 2001: 71, Özfırat, 
2004: 89-102). M.Ö. 4. bin yıllarından itibaren zengin uy-
garlık izlerinin görülmeye başladığı bölge, Yavuz Sultan 
Selim’in İran seferi ile Osmanlı topraklarına katılmış ve 
hızlı bir yapılaşma sürecine girmiştir. 1288, 1291 ve 1318 
tarihli salnamelere bakıldığında Ağrı ve çevresinin cami, 
mescit, tekke, zâviye, türbe, han, hamam, çeşme, köprü ve 
dükkânları ile oldukça bayındır bir durumda olduğu anla-
şılmaktadır. Ancak, bölgenin sınırda bulunmasından dola-
yı sık sık işgaller yaşanmış ve büyük yıkımlar olmuştur 
(Çetin, 2012: 9). Bölge halkı ellerindeki taşınır kültür var-
lıklarının ekonomik, tarihi ve estetik değerleri konusunda 
yeterli bilince sahip olmadığı için bu zengin değerleri ye-
terince koruyamamakta bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden 
çoğu yok olma süreci ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca 
ilin sınırda bulunması taşınır kültür varlıklarının yurt dışı-
na kaçırılmasını da kolaylaştırmaktadır. 

Bu çalışmada incelediğimiz tezhipli el yazması il sınırları 
içinde aynı kadere sahip onlarca taşınır kültür varlığının 
sadece bir örneğini oluşturmaktadır. İsminin yayınlanma-
ması koşulu ile fotoğraflarını çekmemize ve yayınlama-
mıza izin veren bu eserin sahibi, yazmanın dedesinden 
kendilerine miras kaldığını ve manevi hatırasından dolayı 
sakladıklarını belirtmiştir.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarının önemli bir kolu olan 
hat ve tezhibin en çok kullanıldığı alan el yazması ki-
taplardır. Hat sanatı, kamış kalem ve is mürekkebinin 
işbirliğiyle, insan elinin vücuda getirdiği bir çizgi sana-
tıdır (Derman, 1976: 53). Hazret-i Muhammed’den son-
ra, Kur’an-ı Kerim’in toplanması, İslam dininin bilime 
verdiği önemin etkisiyle çok sayıda kâtip yetişmiş, yazı 
da, doğal olarak büyük aşamalar göstererek mimarlık, 
bezeme ve musiki gibi önemli bir sanat kolu olmuştur 
(Sözen, 1988: 92). İslam yazısı, Atlas Okyanusu’ndan 
Endonezya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafi sahada ya-
şayan Müslüman milletler tarafından kullanılan ve kökü, 
M.Ö. 6. yüzyılda kuzeybatı Arabistan’da bugünkü Ürdün 
ve Filistin topraklarında görülen Arap asıllı Nabat adlı 
bir topluluğun alfabesine dayanmaktadır. Önceleri sade 
bir şekilde gelişen bu yazı, İslam’ı kabul eden milletle-
rin sanatkârları tarafından geliştirilerek başta kitaplarda 
olmak üzere her yerde kullanılmıştır (Alpaslan, 2002: 
267). Özellikle Türkler, Arap yazısının üstün bir estetik 
düzeye ulaşmasında önemli rol oynamış ve onu güzel sa-
natların bir dalı haline getirmiştir. Osmanlı döneminde 
en parlak zamanını yaşayan hat sanatı 15. yüzyılın orta-
larına kadar Yakût-ı Mustasımî’nin etkisi altında kalmış-
tır.  Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520) 
Yakût-ı Mustasımî’nin aklam-ı sitte (muhakkak, reyhanî, 
sülüs, neshî, tevkî ve rık’a) olarak belirleyip koyduğu ku-
rallarında bazı değişiklikler yaparak Arap yazısını daha 
yumuşak bir görünüm kazandırmıştır. Osmanlı dönemi 
hat sanatında 17. yüzyıla kadar Şey Hamdullah üslubu 
etkisini sürdürürken bu yüzyılda yetişen Hafız Osman 
(1642-1698) ile hat sanatı klasik dönemin doruk nokta-
sına ulaşmıştır. Bu tarihten sonra yetişen tüm hattatlar 
Hafız Osman’ın ekolünü sürdürmüşlerdir (Rado, 1984, 
Ülker, 1987, Derman, 1992, Baltacıoğlu, 1993, Serin, 
2010).

“Altınlamak” manasına gelen tezhip kelimesi ise, ezi-
lerek fırçayla sürülecek hale getirilmiş olan varak altın 
ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen, 
parlak ve cazip bir kitap sanatıdır (Çiçek, 1999: 108). 
Tezhip kelimesi yalnız altın yaldızla yapılan işleri ifade 
etmez. Türk üslubunda yapılan bazı çiçek dalı, çiçek de-
meti, çiçek minyatürlerinde yalnız boya kullanıldığı hal-
de bunlara da tezhip denilmektedir (Özcan, 2002: 300). 
İslam sanatında sayfaları tezhiple süsleme geleneğinin 9 
ve 10. yüzyılda istinsah edilen Kur’an nüshalarında baş-
ladığı söylenebilir. Ortaçağ ve sonrasında bir tür itibar 
göstergesi olarak tezhipli Kur’anların hediye edildiği gö-
rülür (Tanındı, 1999: 120). Yüzyıllar içinde renk ve motif 
bakımından zenginleştirilen tezhip sanatını 13. yüzyılda 
Anadolu Selçukluları yüksek bir seviyeye çıkarmışlardır 
(Özcan, 202: 300). Tezhip sanatı, Osmanlı döneminde 
Kur’an-ı Kerim ve diğer el yazmalarının yanı sıra fer-
man, berat gibi resmi evrakların süslemesinde de kulla-
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nılmaya başlanmış, böylece Türk tezhip sanatı en parlak 
devrini yaşamıştır. 18. yüzyılın başlarından itibaren kla-
sik tezhip üslubu oldukça değişmiş, Avrupa’nın Barok ve 
Rokoko sanatı etkisi altına girerek klasik motifler yerini 
vazo, saksı veya sepetler içinde gölgeli boyanarak hacim 
kazandırılmış çiçekler, buketler, kurdeleler, perdeler, fi-
yonklar tezhiplerin yeni bezeme ögeleri olmuştur (Tanın-
dı, 1999: 125).

Hattatı ve Müzehhibi Bilinmeyen                  
Tezhipli Bir El Yazması
İncelmemize konu olan el yazması Ağrı’da bulunmuş 
olup hattat ve müzehhibi bilinmemektedir. Ancak, 
yazmanın zahriye sayfasının ortasında bulunan mühür 
baskısında “Ahmet Şerif” yazısı ile Arapça “307” sa-
yısı bulunmaktadır. Osmanlı döneminde binli rakam-
ların genelde zikredilmediği, yüzler hanesi ile özellik-
le doğum tarihlerinin telaffuz edildiği bilinmektedir. 
Hatta kimi yapıların kitabe levhalarında da tarih anla-
mında bu tür kullanımlar söz konusudur. Muhtemelen 
kitap sahibine ait olması gereken bu mühürdeki 1307, 
Ahmet Şerifin doğum tarihi veya yazmanın tarihi, 
mühür de söz konusu kişinin muhtemelen imzası ol-

malıdır. Mührün sahiplik anlamına geldiği gibi imza 
anlamına geldiği de düşünüldüğünde Ahmet Şerif’in 
söz konusu el yazmasının sahibi olma ihtimali yanında 
hattatı olma ihtimali de bulunmaktadır. 

Deriden yapılmış bir kaba sahip olan yazmanın bu kabı 

13 x10 cm. ebatlarında olup yanları dikişlidir. Miklepli 
kapağın ağız kısmı birer cm. aralıklarla açılmış yuvar-
lak deliklerle süslenmiştir. Orta kısmında, kapağı ön-
den tutturmak için deriden bir kilit ipi bulunmaktadır. 
Yanlardan dikişle tutturulan 2 cm. genişliğinde 11 cm. 
uzunluğundaki deri taşıma kayışı kopmuştur (Foto. 1).

10,5 x 8,5 cm. ebatlarındaki el yazmasının miklepli, 
deri bir cildi bulunmaktadır. Cildin sırt kısmı yıprandı-
ğı için sonradan bir kumaş parçası ile dikilmiştir. Cil-
din üzerinde, en dışta iki cetvel halinde kalıpla çökert-
me yapılarak çerçeve oluşturulmuştur. Aynı çerçeve 
miklep kısmında da bulunmaktadır. Bu yalın çerçeve-
nin dışında ciltte başka bir bezeme bulunmamaktadır 
(Foto.2).

Derleme bir eser olduğu anlaşılan el yazmasının bi-
rinci bölümünü Kur’an-ı Kerim’deki En’am süresiyle, 
diğer meşhur sureleri ihtiva eden En’am oluşturmak-
tadır.  Yazmanın kinci bölümünü Allahü teâlânın gü-
zel isimlerini içeren Esma-ül Hüsna ve geçtiği ayet-
ler, üçüncü bölümünü Hz. Muhammed’in görünüşünü, 
hal ve hareketlerini ve ahlakını anlatan Hilye-i Şerif, 
dördüncü bölümünü de çeşitli sırların, tılsımların yer 
aldığı Kenzül Esrar oluşturmaktadır. Oldukça yıpran-

mış durumda olan yazma, Osmanlı dönemi el yazma 
kitaplarda yaygın olarak kullanılan, âhâri dinlendi-
rilmiş, düzgün mührelenmiş (Yazır, 1974: 198-202), 
saman sarısı renginde kâğıtlar üzerine yazılmış ve tez-
hiplenmiştir.

Fotoğraf 1 - Yazmanın deri muhafazalığı. / The leather protector of the manuscript.



155

AĞRI’DA BULUNAN HATTATI VE MÜZEHHİBİ BİLİNMEYEN TEZHİPLİ BİR EL YAZMASI ÖRNEĞİ

Siyah mürekkebin kullanıldığı hatlar kalemle yazılmış 
olup çok düzgün değildir. Diğer adı midad olan ve yazı 
yazmaya mahsus boya anlamına gelen mürekkebin 

Osmanlı döneminde çeşitli bileşenlerle üretildiği bi-
linmektedir. Siyah mürekkep is ya da kimyevi madde-
lerden üretilmekte idi (Yaman, 2002: 283-288, Yağan, 
1992: 84-91). El yazması Osmanlı sanatında 17. yüz-
yıldan itibaren yaygın olarak kullanılan Hafız Osman 
tarzı nesih karakteri bir hat ile 
yazılmıştır. Ancak, sayfa ara-
larında yer yer süsleme amaçlı 
sülüs örneklere de rastlanmak-
tadır. Yazmada sayfa numara-
larına yer verilmemiş olup sol 
sayfaların alt sağ köşelerine 
sayfanın ilk kelimesi yazılmak 
sureti ile belirlenmiştir.

Yazmanın bezemelerine gelin-
ce, eserin ilk iki sayfasına ser-
levha tezhibi son sayfasına ise 
hâtime tezhibi yapılmıştır. Ay-
rıca sure veya konu başlarına 
sûrebaşı tezhibi, başta Fatiha 
ve Bakara surelerinde olmak 
üzere yazmanın bazı sayfaların-
da satır aralarına beyne’s-sütur da uygulanmıştır. Âyet 
veya cümle sonlarına ise tezhipli ve etrafında mavi, 
yeşil, turuncu renklerden küçük noktalar halinde yap-
rakların bulunduğu basit hatâyî motifleri biçiminde bi-

rer durak (nokta) konmuştur (Aksu, 1999: 131-138). 
Oldukça basit bezemelere sahip olan el yazmasının 
tezhip özellikleri göz önüne alındığında 19. yüzyıl 

Osmanlı tezhip sanatının bazı özelliklerinin yerel bir 
tema ile oldukça acemice uygulandığı görülmektedir.

Yazmanın birinci bölümünü oluşturan En’am kısmının 
ilk iki sayfasına serlevha tezhibi uygulanmıştır (Foto. 3). 

Fatiha süresi ile Bakara suresinin ilk 4 ayetinin bulundu-
ğu bu iki sayfada yer alan tezhipler oldukça sade bir özel-
lik göstermektedir. Sayfalar dıştan içe doğru mavi, sarı 
ve yeşil renkte kademeli çerçevelerle çerçevelendiril-

Fotoğraf 2 - Yazmanın deri cildi. / The leather binding of the manuscript.

Fotoğraf 3 - En’am bölümünde serlevhalar. / The captions in the En’am section.
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dikten sonra başlık kısımları üçgen alınlık biçiminde 
düzenlenmiştir. Ortadaki yeşil renkli geniş çerçevenin 
içerisi tezhiplendirildikten sonra iç kenarlarına kırmızı 
ve yeşil renklerle küçük yaprak motifleri ve çiçek motif-
leri yerleştirilmiştir. Kırmızı renkli küçük çiçekler üçgen 
alınlıkların iç kısımlarında da bulunmaktadır. Çerçeve 
cetvelleri oldukça düzgün bir şekilde çizilen bu sayfalar-
daki tezhip ve boyaların bir bölümü bozulmuştur. 

Sure veya konu başları dikdörtgen bir bant şeklinde dü-
zenlenmiş olup dikdörtgenlerin ortasında zaman zaman 
sure veya konu adının yazılı olduğu elips biçiminde bir 

boşluk bulunmaktadır.  Köşe boşlukları ise bazen mavi 
veya yeşil boyalarla bazen de altın varak ile doldurul-
muştur (Foto. 4).

Yazmanın Esma’ül Hüsna bölümünde sayfalar tezhipli 
düzgün şeritlerle ya yedişerden on dört küçük dikdört-
gene bölünmüş ya da tezhipli şeritlerle eksene göre birer 
kaydırmalı olarak yerleştirilen baklava dilimleri oluş-
turacak şekilde bölünmüş olup her bir dilimin içerisine 
yazılar yazılmıştır. Esma’ül Hüsnaların köşe boşlukları 
ise mavi boyalı seberk motifleri ile süslenmiştir (Foto. 5). 

Fotoğraf 4 - Sure başlarında tezhip. / The gilding at the beginning of the Surah.

Fotoğraf 5 - Esma’ül Hüsna bölümünde tezhipler. / The gilding in the Esma’ül Hüsna section.
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Eserin Hilye-i Şerif bölümünde sayfaların tam ortası 
tezhipli cetvellerle kare bir alan oluşturulmuş, kare 
alanın tam ortasına birer daire yerleştirilerek dai-
relerin ortalarına hatlar yazılmıştır. Dairelerin köşe 
boşluklarında ise zeminler yeşil, çivit mavisi, turun-
cu veya tezhipli olarak süslendikten sonra köşelere 
seberk formunda basit bitkisel süslemeler yerleştiril-
miştir. Zeminleri mavi, turuncu veya yeşil olanlarda 
bitkiler tezhipli olup, zeminleri tezhipli olanlarda ise 
bitkiler turuncu, mavi veya yeşil renkte boyanmışlar-
dır (Foto. 6). 

Yazmanın Kenzül Esrar bölümünde ise bazı sayfalar-
da sayfanın ortasında dört adet besmele-i şeriflerin 
oluşturduğu çerçevelerle basit sülüs süslemeler yapıl-
mıştır. Besmelelerin aralarındaki boşluklar da tezhip-
lenmiş Rokoko tarzı kenger yaprakları ve küçük kızıl 
kahverengi çiçek motifleri yerleştirilmiştir (Foto. 7). 

Bu bölümün bazı sayfaları ise kare formlardan oluşan 
bir cetvele dönüştürülerek her bir karenin içi yazılarla 
doldurulmuştur. Karelerin kesiştiği noktalara tezhiple 
birer aşır gülü yerleştirilmiş olup güllerin dört köşe-
si mavi renkli küçük nokta formunda yapraklarla be-
zenmiştir. Bazı sayfaların ortası dikdörtgen bir forma 
dönüştürüldükten sonra içerisine bir daire yerleştiril-
miş, dairenin iç kısmı ise dörderden dört sıra halinde 
küçük karelere bölünerek içerisine harfler yerleştiril-

miştir (Foto. 8). Bu bölümün hatime tezhibinin olduğu 
sayfadan bir önceki sayfada başları zıt yönlere bakan 
gövdeleri sazyolu yaprak formunda iki kuş motifi çi-
zilmiştir. Tezhipli olan kuşların gövdelerinin ortasına 
da üstte “kılıç” altta “kalp” yazısı yazılmıştır. Kuşların 
gövdeleri üzerinde tüy görüntüsünü vermek için aynı 
yöne siyah çentikler çizilmiştir (Foto. 9).

Eserin hatime tezhibi oldukça yalındır. Sayfa iki yandan tez-
hipli cetvellerin oluşturduğu aşağıya doğru giderek daralan 
bir dik üçgen şeklinde düzenlenmiştir. Üçgenin alt ucu bir 
vazo içerisine yerleştirilmiş olup vazonun ortasında ve iki 
yanında yukarı doğru gelişen çok parçalı yaprak ve çiçek 
motiflerinin olduğu bir buket yerleştirilmiştir. Vazo ve yap-
raklar tezhiplenmiş olup tomurcuk halindeki çiçekler mavi 
boya ile boyanmıştır. Köşe boşlukları ve çiçeklerin üst kı-
sımlarındaki boşluklara da düzgün olmayan küçük hatailer 
yerleştirilmiştir. El yazmalarında hatime sayfalarında olma-
sı gereken hattat, müzehhip adı ve tarih bilgileri bulunma-
maktadır. Bunun yerine ayet yazılmıştır (Foto. 10).

Yazmanın zahriye sayfaları tezhiple çerçevelenmiş olup, 
boş sayfaların ortalarına “Ahmet Şerif” ve Arapça “307” 
rakamının bulunduğu bir mühür bulunmaktadır (Foto. 11). 
Muhtemelen kitap sahibine ait olan bu mühür baskısındaki 
307 rakamı 1307 olarak düşünüldüğünde 1889 miladi yıla 
denk gelmektedir. Yazmanın süsleme özellikleri de bu tarihi 
doğrular niteliktedir.

Fotoğraf 6 - Hilye-i Şerif bölümünde tezhipli sayfalar. / The 
pages with gilding in the Hilye-i Şerif section.

Fotoğraf 7 - Kenzül Esrar bölümünde sülüs süsleme ve tezhipler. / 
Calligraphy decoration and gilding in the Kenzül Esrar section.

Fotoğraf 8 - Kenzül esrar bölümünden tezhipli sayfalar. / Pages 
with gilding in the Kenzül mystery section.

Fotoğraf 9 - Kenzül esrar bölümünde figürlü bezeme. / Adorn-
ment with figures in the Kenzül mystery section.



158

Yusuf ÇETİN

Fotoğraf 11 - Zahriye sayfalarında yer alan mühür baskıları. / The seal prints on the Zahriye pages.

Fotoğraf 10 - Yazmanın hatime sayfası. / The epilogue page of the manuscript.
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Sonuç ve Değerlendirme
Doğudan gelen göç ve akınların ilk uğrak yerlerinden 
birisi olan Ağrı ili toprakları zengin bir kültürel doku-
ya sahiptir. Bir geçiş bölgesinde bulunması ve bölgede 
meydana gelen savaşlar yüzünden çok tahrip olmuştur. 
Özellikle taşınır kültürel mirası ürünler ya yeterli bi-

lince sahip olmayan insanların elinde heba olmakta, 
ya da ilde bir müzenin bulunmayışı ve ilin sınırda ol-
masından dolayı da eski eser kaçakçılarının eline düş-
mektedir. Toplumun hafızasını oluşturan bu değerlerin 
korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için bir an 
önce taşınır kültür varlıklarının tespitlerinin yapılarak 
toplatılması ve acil olarak konservasyon-restorasyon 
işlemlerine tabi tutularak koruma altına alınması ge-
rekmektedir. Aksi takdirde gün geçtikçe erozyona uğ-
rayan bu zengin kültürel mirasın korunması ve gelecek 
nesillere ulaştırılması için çok geç kalınmış olunacak-
tır. 

Geleneksel el sanatlarımız içinde önemli bir yer tutan 
hat ve tezhip sanatı, tarih boyunca birçok sanatçı orta-
ya koymuştur. Bu sanat alanından ünü İslam coğrafya-
sı içerisine yayılan Şey Hamdullah, Ahmet Karahisarî, 
Hafız Osman gibi hat ustaları ile Şah Kulu, Kara Memi 
gibi tezhip ustalarının yanında isimleri pek duyulma-
yan ama ortaya koydukları eserleri ile dikkat çeken pek 
çok sanatçı da bulunmaktadır. Son yıllarda adı pek 

duyulmayan bu sanatçıların eserleri araştırmacılar ta-
rafından tek tek gün ışığına çıkarılarak, bir taraftan bu 
kültür mirası değerli eserler koruma altına alınmış, di-
ğer taraftan bu alanın literatürüne önemli bilimsel ça-
lışmalar kazandırılmıştır. 

19 ve 20. yüzyılın başlarında yakın iller olan Kars (Foto. 
12), Van, Erzurum çevrelerinde üretilen ve bu illerin mü-
zeleri ile başka müzelere veya yazma eserler kütüphane-
lerine götürülen birçok el yazması eserde incelediğimiz 
el yazmasının hat ve tezhip özellikleri görülmektedir. Bu 
el yazmalarında dikkati çeken en önemli ortak nokta baş-
kent İstanbul’dan çok uzak olan bu bölgelerde başkent 
geleneğinin yerel bir tema ile daha özensiz bir biçimde 
uygulanmış olmasıdır. Bu yazmaların hatlarında genel 
olarak Hafız Osman üslubu nesih hat benimsenmiştir. 
İstanbul’un dönemin hilafet merkezi olmasından dolayı 
Hafız Osman üslubu ile basılan Kur’an-ı Kerimler bu-
radan İslam coğrafyasına yayıldığından daha çok tanın-
mıştır. Kolay okunması, daha açık ve anlaşılır olmasın-
dan dolayı İslam dünyasında yaygın olarak benimsenen 
bu üslup Hafız Osman’ın talebeleri tarafından kuşaktan 
kuşağa aktarılmıştır. Tezhiplerde yine başkent gelene-
ğine uyulmakla beraber motiflerin yerel bir tema ile ele 
alındığı görülmektedir. Altının daha az kullanıldığı bu 
örneklerde boyanın bezemelerde ön plana çıktığı da gö-
rülmektedir.

Fotoğraf 12 - Kars Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Seyyit Ömer adlı bir hattatın elinden çıkan 19. yüzyıl sonuna mal edilen Kur’an-ı 
Kerim (Kars Arkeoloji Müzesi) / A Quran thought to belong to the end of the 19th century which came from a calligrapher named 
Seyyit Ömer, now located in the Kars Museum of Archeology 
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İlde birçok örneğine rastlanılan ancak korunamayan taşı-
nır kültür varlıklarından birisi olan incelediğimiz tezhipli 
el yazması, oldukça tahrip olmuş bir durumdadır. Çok 
düzgün olmayan Hafız Osman tarzı nesih karakteri bir 
hat ile yazılmış olan yazmanın bezemeleri 18. yüzyıldan 
itibaren Batı sanatı etkileri altına giren Osmanlı tezhip 
sanatının aynı moda beğenisinde yerel bir tema ile ele 
alındığı ilginç örneklerden birisini oluşturmaktadır. Ağ-
rı’da bulunan bu tezhipli el yazması örneğinden yola çı-
kılarak Osmanlı tezhip sanatı bezeme geleneğinin kesin-
tisiz bir biçimde 20.yüzyılın başlarına kadar bu bölgede 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
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Özet
Bu çalışma kapsamında, Ankara il sınırlarının florasını konu alan, son on yılda (2002-2013) tamamlanmış çalışma-
lar incelenmiştir. İncelenen kaynaklarda endemik olduğu belirlenen taksonlar, “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı 
Bitkiler)” kitabı ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Ankara’nın endemik takson sayısının 409 olduğu 
belirlenmiştir.
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Abstract
The studies about the flora of Ankara and its environs, which are completed in the last decade (2002-2013) are consi-
der within the scope of this study. Taxa, identified as endemic in the referred literature, are compared with the “Plant 
List of Turkey (Vascular Plants)”. According to the results, it is determined that the number of endemic plants of 
Ankara are 409.
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Giriş
Kaynaklara göre İç Anadolu Bölgesi, 335 endemik türü 
barındırmakta ve bir bölgeye özgü endemikler açısından 
Türkiye’de en zengin üçüncü bölge olarak karşımıza çık-
maktadır (Özhatay 2006; Ekim 2014). Ankara’nın doğal 
bitki örtüsü ile ilgili ilk kayıtlar 1867-1884 yılları arasın-
da Boissier tarafından yazılmış olan “Flora Orientalis” 
adlı eserde yer almaktadır.  Adı geçen eserde, şehirde 
yaşadığı belirlenen 60 bitki türü kayıtlıdır. 1934 yılında 
T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü Nebatat Ordinariyüsü Kurt 
Krause tarafından Almanca olarak yazılan ve 1937 yılın-
da, Yüksek Ziraat Enstitüsü nebatat şefi Hikmet Ahmet 
Birand tarafından Türkçe’ye çevrilen “Ankara Floru” 
isimli eserde, 626 türün Ankara’da yetiştiği belirtilmiştir 
(Tarıkahya 2004). Akaydın ve Erik (2002), sadece şehir 
yerleşim alanı içinde doğal olarak yetişen 76 familyaya 
ait 1142 taksonun (995 tür ve 147 tür altı takson) varlığını 
tespit etmişlerdir. Adı geçen eserde belirlenen türlerin % 
14.6’sının (146 tür) endemik olduğu belirtilmiştir (Akay-
dın ve Erik 2002). Vural (2004) Cumhuriyet’in 80. yılı 
için hazırladığı makalesinde, Ankara’nın 99 familyaya 
ve 495 cinse ait 1365 çiçekli bitki türüne sahip olduğu-
nu, bunların da 271’inin endemik olduğunu belirtmiştir. 
Bu endemik türler içerisinde sadece Ankara’ya özgü olan 
takson sayısının da 22 olduğu kaydedilmiştir. 2012 yılın-
da yayınlanan bir çalışmada ise Ankara’nın 2389 taksona 
sahip olduğu vurgulanmıştır (Tarıkahya Hacıoğlu et al. 
2012).

Başkent Ankara, Cumhuriyet’in yönetim merkezi olma-
sı yanında bölgenin nüfus yoğunluğu bakımından da en 
kalabalık şehridir. Bu önemin doğal sonucu olarak da in-
san faaliyetlerinin olumsuz etkilerine karşı çok açık ve 
korumasız bir konum almaktadır. Krause’nin (1937) ese-
rinde yer alan Ankara bitkilerinden (626 tür) 50 civarın-
daki tür, Akaydın ve Erik (2002) tarafından aynı alanda 
gerçekleştirilen çalışma sırasında tekrar toplanamamış-
tır (Erik 2014). Şehir merkezi içinde kalan Hacıkadın 
Deresi, Türkiye Florası’nın (Davis 1965-1985; Davis 
et al. 1988; Güner et al. 2000) yazıldığı yıllarda birçok 
Karadeniz elementini barındırması nedeniyle önemli 
bir korunmuş bölge niteliğindeyken; günümüzde yoğun 
kentsel dönüşümün etkisindedir. Bu yoğun yapılaşma, 
bölgeye özgü bitki örtüsünün çoğunun yaşam alanını 
sınırlamaktadır. Aynı şekilde Dikmen, İncesu, Keçiören 
vb. semtlerde yetiştiği kaynaklarda var olan ancak henüz 
tam anlamıyla florası belirlenmeden yoğun yapılaşma et-
kisine giren yerleşim alanlarındaki ekosistem ve habitat 
kayıpları, geçmiş ile günümüzdeki bitki çeşitliliğini kar-
şılaştırma olanağını ortadan kaldırmıştır.

Bu çalışmada, Ankara Florası temel alınarak 2002-2013 
yılları arasında yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Değer-
lendirilen bu çalışmalarda, sadece endemik olduğu be-
lirlenmiş olan taksonlar ile tehlike altındaki taksonlar 

öncelikli olmak üzere, tespit edilen endemik taksonların, 
“Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” kitabı ile 
karşılaştırılması sonucunda, il sınırları içindeki son duru-
mu belirlenmeye çalışılmıştır (Güner et al. 2012).  

Ankara’nın Bitki Zenginliği 
Türkiye, dünyada üç floristik bölgenin (Avrupa-Sibirya, 
İran-Turan ve Akdeniz) birlikte görüldüğü ve o bölgelere 
ait iklimlerin hüküm sürdüğü nadir ülkelerden birisidir. 
Ilıman iklim kuşağında biyolojik çeşitlilik açısından da 
çok zengin bir ülkedir (Ekim 2014). Ankara Davis’in kul-
landığı kareleme sistemine göre A3, A4, B3 ve B4 kare-
lerinde yer almaktadır. Ankara’da her üç floristik bölgeye 
ait örnekleri görmek mümkündür (Davis 1965). Başkent, 
550-2000 m yükseklikler ile dağlık ve ormanlık alanlara 
sahip,  kışları soğuk, yazları sıcak geçen karasal bir iklim 
kuşağının hüküm sürdüğü, bozkır (step) bitki örtüsünün 
baskın olduğu, İç Anadolu coğrafyasında yer alan bir 
şehirdir (Erik et al. 1998). Eski Tetis Denizi zamanından 
kalma marn veya eski göl/deniz ortamında çökelme ile 
oluşan alüvyal topraklar, özellikle Tuz Gölü çevresinde 
tuzcul ortamlar, orman örtüsü altında kalan “Kahverengi 
Orman Toprakları” gibi değişik toprak tiplerine sahiptir 
(Akça ve Kapur 2014). Orman, bozkır, sulak alanlar ve 
tuzlu topraklar gibi tür zenginliğini destekleyen farklı ya-
şam ortamları ile karasal iklimin bir getirisi olan sıcak 
yaz günleri ve çok az yağış alan iklimsel rejim özelliği, 
Ankara’nın tür zenginliğinin en önemli unsurlarındandır 
(Vural 2004; Ayyıldız 2010; Vural 2014). 

Ülkemizin, yedi coğrafik bölgesi endemik tür zenginliği 
açısından değerlendirildiğinde, İç Anadolu Bölgesi 335 
endemik tür sayısı ile Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgele-
rinden sonra en yüksek üçüncü endemik tür zenginliğine 
sahip bölgemiz olarak karşımıza çıkmaktadır (Özhatay 
2006; Ekim 2014). Ankara, konumu nedeniyle Türkiye 
Florası’na göre 1400’ün üzerinde taksonun yetiştiği, bit-
ki çeşitliliği bakımından büyük bir öneme sahiptir. 2012 
yılında yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre ise, 
Ankara’da 2389 bitki taksonu doğal olarak yetişmekte-
dir (Tarıkahya Hacıoğlu et al. 2012). 1965-1985 yılları 
arasında P.H. Davis editörlüğünde hazırlanan “Flora of 
Turkey and the East Aegean Islands” isimli eserin bası-
mından sonra, yerli ve yabancı botanikçilerin yaptığı flo-
ristik çalışmalar sonucunda, 1985-2012 yılları arasında 
Ankara ili sınırlarında, bilim dünyasına ilk defa tanıtılan 
20’den fazla yeni takson eklenmiştir (Çize. 1) (Güner et 
al. 2012). 

Ankara florası ile ilgili ayrıntılı ve güncel bir çalışma 
bulunmamaktadır. Ancak Flora kayıtlarına dayanılarak 
hazırlanmış olan “Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TÜBİ-
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Campanula ekimiana A. Güner (1985) - Kızılcahamam 

Asyneuma linifolium subsp. nallihanicum Kit Tan & Yıldız (1988) – Nallıhan

Isatis glauca Aucher ex Boiss. subsp. galatica Yıld. (1988) - Çayırhan

Ornithogalum demirizianum Malyer & Koyuncu (1989) - Haymana

Astragalus densifolius Lam. subsp. ayashensis Aytaç & Ekim (1991) - Ayaş 

Astragalus physodes subsp. acıkırensis Ekim (1991) - Polatlı

Aethionema turcica H. Duman & Aytaç (1991) - Polatlı, Ayaş 

Astragalus kochakii Aytaç & H. Duman (1991) - Polatlı

Verbascum gypsicola Vural & Aydoğdu (1993) - Nallıhan

Aethionema dumanii Vural & Adıgüzel (1995) – Ayaşbeli 

Salvia aytachii Vural & Adıgüzel (1996) - Polatlı 

Astragalus beypazaricus Podlech & Aytaç (1998) - Beypazarı 

Muscari adilii M.B. Güner & H. Duman (1999) - Beypazarı 

Salsola grandis Freitag, Vural & Adıgüzel (1999) - Nallıhan 

Astragalus demirizi R. Kramer & Podlech (1999) – Şereflikoçhaisar

Achillea ketenoglui H. Duman (2000) - Polatlı 

Astragalus bozakmanii Podlech (2001) - Kızılcahamam

Acantholimon anatolicum Doğan & Akaydın (2002)  – Çayırhan/Nallıhan

Astragalus yildirimlii Aytaç & Ekici (2002) – Beypazarı

Acantholimon puberulum Boiss. & Balansa subsp. longiscapum (Bokhari) Doğan & 
Akaydın (2007) – Ankara Cihanbeyli arası, Ankara Kırıkkale arası.

Ornithogolum nallihanense Yıld. & A.D. Koca (2010) – Nallıhan

Çizelge 1: Botanikçiler tarafından Ankara çevresinden tanımlanmış yeni bitki taksonları (1985-2013). / Chart 1: New 
taxons of plants identified around Ankara by Botanists (1985-2013).
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VES)” bilgilerine göre, Kasım 2014 itibari ile Ankara ilin-
de 1455 taksonun doğal olarak yetiştiği ve 292 taksonun 
endemik olduğu kayıtlıdır (TÜBİVES 2014). Bu çalışma-
da, 2002-2013 yılları arsında Ankara Florası konu alına-
rak Üniversitelerimizde tamamlanmış büyük çoğunluğu 
Yüksek Lisans tezleri ile yayınlanmış makalelerin 
incelemesi ve elde edilen sonuçların, 2012 yılında Adil 
Güner editörlüğünde yayınlanan “Türkiye Bitkileri Listesi, 
Damarlı Bitkiler” kitabı ile karşılaştırılması sonucunda, il 
sınırları içinde tespit edilen endemik takson sayısının TÜ-

BİVES tarafından listelenen bitkilerle birlikte 400’den 
fazla olduğu belirlenmiştir (Akaydın ve Erik 2002; Soyde-
mir Tekşen ve Aytaç 2003; Urhanoğlu 2003; Bülbül 2004; 
Elçi ve Erik 2005; Tarıkahya Elçi ve Erik 2005; Doğan 
Güner ve Duman, 2006; Şahin 2007; Çalışkan 2008; Mut-
lu et al. 2008; Yeşilyurt 2008; Yeşilyurt et al. 2008; Akde-
niz 2009; Aksoy 2009; Aslan ve Vural, 2009, Ergin 2010; 
Arabacı Anul 2010; Ayyıldız 2010; Mumcu Arısan 2010; 
Töre 2010;  Akdoğan 2012; Çakır 2012; Güner et al. 2012; 
Töre ve Erik 2012; Turgut 2012; Çelik 2013) (Çize. 2). 

Pinaceae
Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani Asc. & Sint. Ex Boiss.) Coode & Cullen

Ranunculaceae
Ranunculus reuterianus Boiss.
Consolida glandulosa (Boiss. & Huet) Bornm.
Consolida stenocarpa (Davis & Hossain) Davis

Papaveraceae
Papaver tiriniifolium Boiss.
Glaucium acutidentatum Hauskn. & Bornm.
Glaucium grandiflorum Boiss. & Huet var. torquatum Cullen
Corydalis wendelboi Lidén subsp. wendelboi

Brassicaceae
Isatis cappadocica Desv. subsp. alyssifolia (Boiss.) Davis
Thlaspi violascens Boiss.
Alyssum hirsutum Bieb. var. caespitosum Dudley
Alyssum pseudo-mouradicum Hausskn. & Bornm. Ex Baumg.
Alyssum blepharocarpum T. R. Dudley & Hub.-Mor.
Alyssum pateri Nyar. subsp. pateri
Alyssum paphlagonicum (Hausskn.) T. R. Dudley
Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. subsp. canescens
Aubrieta pinardii Boiss.
Hesperis balansae E. Fourn subsp. mytilensis F. Dvorak
Hesperis pendula DC subsp. campicarpa (Boiss.) F. Dvorak

Caryophyllaceae
Minuartia anatolica (Boiss.) Woronow var.  anatolica
Minuartia anatolica (Boiss.) Woronow var.  lanuginosa McNeill
Minuartia umbellulifera (Boiss.) MacNeill subsp. pontica Bornm. MacNeill
Bolanthus minuartioides (Jaub. & Spach) Hub.-Mor.
Saponaria pamphylica  Boiss. & Heldr.
Gypsophila oblaceolata Barkoudah 
Gypsophila parva Barkoudah
Silene caramanica Boiss. & Heldr. var.  caramanica

Çizelge 2: TÜBİVES-2014 kayıtlarında yer almayan Ankara için “endemik” olduğu belirlenen bitki taksonları (2002- 2013). /  
Plant taxons not in the TÜBİVES-2014 records that have been identified as “endemic” for Ankara. (2002- 2013).
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Silene cserei Baumg. subsp. aeoniopsis (Bornm.) Chowdh.
Velezia pseudorigida Hub.-Mor.

Illecebraceae
Paronychia angorensis Chaudhri
Paronchia argyroloba Stapf.

Polygonaceae
Rumex gracilescens Rech.

Linaceae
Linum aretioides  Boiss.
Linum cariense Boiss.
Linum gypsicola (P.H. Davis) Yılmaz & Kaynak

Geraniaceae
Erodium sipthorpianum Boiss. subsp. sipthorpianum

Rhamnaceae
Rhamnus hirtellus Boiss.

Fabaceae
Astragalus humillimus Freyn & Sint.
Astragalus karamasicus Boiss. & Balansa
Astragalus sigmoideus Bunge
Astragalus syringus D.F. Chamb.
Astragalus vaginans DC.
Oxytropis argyroleuca Bornm.
Lathyrus czectattianus Bassler
Trigonella cretica (L.) Boiss.
Onobrychis oxyodontha Boiss. var. armena (Boiss. & Huet) Aktoklu

Apiaceae
Astrantia maxima Pall. subsp. haradjianii (Grintz.) Rech.
Laserpitium petrophilum Boiss. & Heldr. 
Ferulago macrosciadia Boiss. & Bal.
Scaligeria lazica  Boiss.

Rubiaceae
Asperula bornmuelleri Velen
Asperula stricta Boiss. subsp. latibracteata (Boiss.) Ehrend.
Asperula lilaciflora Boiss. subsp. phrygia (Bornm.) Schönb.-Tem.
Crucianella disticha  Boiss.
Galium bornmuelleri Hausskn. Ex Bornm.
Galium margaceum  Ehrend. & Schönb.

Asteraceae
Turanecio hypochionaeus (Boiss.) Hamzaoğlu
Cota hamzaoğlui U. Özbek & Vural
Achillea gypsicola Hub.-Mor.
Tripleurospermum rosellum (Boiss. Orph.) Hayek var. album E. Hossain
Cousinia iconica Hub.-Mor.
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Cousinia stapfiana Freyn & Sint.
Circium sintenisii Freyn
Circium pubigerum (Desf.) DC var. paphlagonicum Petrak
Circium leucopsis DC
Centaurea consanguinea  DC
Centaurea drabifolia Sm. subsp.  drabifolia
Centaurea inexpectata Wagenitz
Centaurea paphlagonica  (Bornm.) Wagenitz
Carduus nutans L. subsp. falcato-incurvus P.H. Davis
Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter subsp. eburneus  Greuter
Hieracium artabirense (Zahn) Üksip
Hieracium patetissimum Freyn & Sint.

Campanulaceae
Campanula latiloba A. DC.
Convolvulus phrygius  Bornm.

Boraginaceae
Paracaryum paphlagonicum  (Boiss.) R.R. Mill
Onosma angustissimum Hausskn. & Bornm.
Onosma bracteosa  Hausskn. & Bornm.
Onosma briquetii Czeczott
Onosma bornmuelleri  Hausskn. & Bornm.
Onosma cappadocica Siehe & Riedl.
Onosma mutabilis  Hausskn. & Bornm.
Onosma sieheana Hayek
Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. leucantha  (Bornm.) Hub.-Mor.
Echium orientale L.

Scrophulariaceae
Verbascum  stachydifolium Boiss. & Heldr. var. adspersum (Freyn & Sint.) Murb.

Acantaceae
Acanthus dioscoridis L. var. perringii (Siehe) E. Hossain

Lamiaceae
Plomis capitata  Boiss.
Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth.  subsp. globosum
Marrubium lutescens  Boiss.
Sideritis amasiaca Bornm.
Sideritis gulendamiae H. Duman & Karavelioğulları
Origanum sipyleum L.
Thymus leucostomus Hausskn. & Velen. 
Salvia absconditiflora (Montbret & Aucher ex Benth.) Greuter & Burdet
Salvia dichroantha Stapf.
Salvia halophila Hedge

Plumbaginaceae
Acantholimon acerosum (Wild.) Boiss. var. brachystachyum Boiss.
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Acantholimon kotschyi (Jaub. & Spach) Boiss.
Acantholimon puberulum  Boiss. & Balansa subsp. longiscapum (Bokhari) Doğan 

Euphorbiaceae
Euphorbia anacampseros  Boiss. var.  anacampseros

Liliaceae
Allium sibthorpianum Schult. & Schult. f.
Asphodeline rigidifolia (Boiss.) Baker.
Bellevalia clusiana Griseb.
Bellevalia gracilis Feinbrun
Bellevalia tauri Feinbrun
Hyacinthella acutiloba K. Perss. & Wendelbo
Muscari bourgaei Baker
Muscari  coeleste Fomin
Ornithogalum nallihanense Yıld. & A.D. Koca 

Iridaceae
Iris sari Schott ex Baker

Orchidaceae
Epipactis pontica Taub.

Poaceae
Alopecurus lanatus Sm.
Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig var. loliaceum (Jaub. & Spach) Eig
Festuca anatolica Markgr.-Dann. subsp. anatolica
Festuca callieri (Hackel ex St. Yues) F. Markgraf arud Hayek subsp. zederbaueri Markgr.-Dan-
nenb.
Puccinellia koeieana Melderis subsp. anatolica Kit Tan
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Sonuç
Başkent Ankara florası, Boissier’nin “Flora Orientalis” 
isimli eserinden (1867-1884) günümüze, gelişen teknoloji 
ve bilimsel imkânlar dâhilinde çeşitli araştırmacılar tara-
fından incelenmiştir. 1960-2005 yılları arasında Ankara 
florasını konu alan 28 çalışma ve bu çalışma sonuçlarına 
göre 2389 taksonun doğal olarak yetiştiği tespit edilmiştir 
(Tarıkahya Hacıoğlu et al.  2012). Çalışmamızda ise yak-
laşık on yıllık bir süreç (2002-2013)  içinde yayınlanmış 
makaleler ile çeşitli üniversitelerde tamamlanmış, çoğun-
luğu “bilim uzmanlığı” tezleri incelenmiştir. Bu çalışmada 
son on yılda Ayaş-Kazan (Akdeniz, 2009), Aysantı-Ayaş 
(Ayyıldız 2010; Ayyıldız et al. 2012), Nallıhan (Aksoy 
2009; Doğan Güner ve Duman 2006; Akdoğan 2012; 
Çakır 2012; Turgut 2012),  Beypazarı (Ergin 2010), Güdül 
(Elçi ve Erik 2005; Tarıkahya Elçi ve Erik 2005), Kurt-
boğazı (Çalışkan 2008), Işık Dağı (Mumcu Arısan 2010), 
Mamak (Aslan ve Vural 2009), Hüseyingazi Dağı (Bülbül 
2004), Bayındır Barajı (Soydemir Tekşen ve Aytaç 2003), 
Hacıkadın Vadisi (Yeşilyurt 2008; Yeşilyurt et al. 2008), 
Beytepe Kampüsü (Mutlu et al. 2008), Başkent Üniver-
sitesi Bağlıca Kampüsü (Töre 2010; Töre ve Erik 2012), 
İncek (Arabacı Anul 2010), Gölbaşı (Urhanoğlu 2003), 
İkizce-Haymana (Şanin 2007) ve Gordion-Polatlı (Çelik 
2013) floralarının incelendiği belirlenmiştir. Tarıkahya 
Hacıoğlu ve arkadaşlarının (2012), Ankara Florasını konu 
alan makalesi ile hazırladığımız bu makalede ortak olarak 
ele alınan tek çalışma 2005 yılında tamamlanan “Kirmir 
Çayı Vadisi (Güdül) Florası”dır. Çalışmamız sırasında 
eserlerin asıllarına ulaşılmış ve elde edilen kaynaklar tek 
tek incelenmiştir.

Ankara için, Türkiye Florası’nda (1965-2000) 1400, 
Akaydın ve Erik’in eserinde (2002) sadece şehir yerleşim 
alanında 146, TÜBİVES (Kasım 2014) verilerinde ise 292 
endemik taksonun varlığı kayıtlıdır (Davis 1965-1985; 
Davis et al. 1988; Güner et al. 2000). Bu çalışmada son on 
yıllık süreçte tamamlanmış çalışmalar incelenmesi sonu-
cunda başkentin TÜBİVES kayıtları ile birlikte 400’den 
fazla (409) endemik taksona sahip olduğu tespit edilmiş-
tir. Bu sayı bütün İç Anadolu için belirtilen endemik tak-
son sayısından daha fazladır. Çalışma sırasında sadece 
endemik takson sayısının belirlenmesi amaçlandığı için, 
doğal taksonların toplam sayısı göz ardı edilmiştir. Ende-
mizmin Ankara ilinde yüksek oluşu, ülkemizde yer alan 
üç fitocoğrafik bölgenin elemanlarını barındırmasının yanı 
sıra, iklimsel farklılıklar, topoğrafik yapı ve farklı toprak-
lara sahip bir alan oluşu ile açıklanabilir. 

Başkentin her alanda hızlı gelişmesi doğal çevrenin za-
rar görmesine neden olduğu gibi bu çevrede doğal olarak 
yetişen bitki örtüsüne de zarar vermektedir. İç Anadolu 
Bölgesi’nde Ankara, Sivas ve Eskişehir’de orman örtüsü 
altında, orta derinlikte, organik madde içeriği yüksek 
“Kahverengi Orman Toprakları” yer almaktadır. Önemli 

biyoçeşitlilik alanları olan bu toprakların, orman örtüsü-
nün kalkması sonrasında, aşırı erozyon ile özelliklerini 
kaybetme riski vardır (Akça ve Kapur 2014) ve Ankara bu 
riske açıktır. Ankara’da, artan nüfus baskısı ile yeni yerleş-
kelerin kurulması ve ulaşım nedeniyle de yeni düzenleme-
lerin yapılması, şehir merkezi ve yakın çevresinde yaşayan 
bitkilerin doğal yaşam alanlarını tehlikeye atmaktadır. Ay-
rıca henüz tam anlamıyla bitki envanteri çıkartılamamış ve 
hiç bir koruma statüsüne sahip olmayan ilçelerinin bitkisel 
özelliği, mera, tarla açma, taş ocağı kurulması, aşırı otlat-
ma, yazlık sitelerin yapımı vb. durumlardan olumsuz et-
kilenmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da Ankara’nın 
florasında yer alan endemik taksonların varlığı yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayaş’ta yapılan bir çalışmada 
Ayaş Dağları’nın hem “Önemli Bitki Alanı (ÖBA)” hem 
de “Önemli Doğa Alanı (ÖDA)” olduğu belirtilmiş, bu 
alanların sadece ulusal değil uluslararası öneme de sahip 
oldukları vurgulanmıştır. Ayaş Dağları ve Aysantı Beli’n-
de saptanan Aethionema dumanii, A. turcicum, Astragalus 
densifolius subsp. ayashensis, A. panduratus ve Campa-
nula damboldtiana türlerinin yok olma tehlikesi altında 
bulundukları bildirilmiştir (Ayyıldız 2010; Ayyıldız et al. 
2012). 

Başkentte doğal olarak yetişen bitki türlerinin günümüz-
deki sayısı tam olarak aydınlatılamamıştır. Ayrıca, Anka-
ra’yı bütün olarak ele alan ayrıntılı ve güncel bir çalışma 
da bulunmamaktadır. Sistematik çalışmaların artması hem 
bitki örtüsünün ayrıntılı olarak ortaya çıkması hem de en-
demik takson sayısının belirlenmesi açısından önem taşı-
maktadır. Çalışma sırasında elde edilen sonuçlar, Ankara 
Florası’nın en kısa sürede bütünüyle incelenmesi gerek-
liliğini ortaya koymuştur. Başkenti konu alan tamamlan-
mış veya yeni yönlendirilecek çalışmaların derlenmesi ile 
güncel verilere ulaşmak mümkün olacaktır. Bu çalışmalar, 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini imzalamış olan ülkemi-
zin (4177 Kanun numarası ile Resmi Gazete’de 3.9.1996 
tarihinde yayınlanmıştır) biyolojik çeşitliliğin korunması, 
sürdürülebilir kullanımı, genetik kaynakların korunması 
ve geleceğe aktarılması konularında üzerine düşeni yap-
ması açısından da önem taşımaktadır.  Bu sözleşme ile 
Türkiye, biyolojik çeşitliliğin belirli insan faaliyetleri yü-
zünden önemli ölçüde azalmakta olduğunu ve bu çeşitlili-
ğin korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğunu teyit 
etmiştir (Resmi Gazete 1996).
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