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ÖZET
ERPEK, Can. Şahinefendi Köyü (Nevşehir) Geç Antik Dönem ve Sonrasına Ait Arkeolojik
Kalıntılar. Doktora Tezi, Ankara, 2019.
Doktora tez çalışmasının konusunu Şahinefendi Köyü (Nevşehir) Geç Antik Dönem ve
sonrasına ait arkeolojik kalıntılar oluşturmaktadır. Şahinefendi Köyü Nevşehir ili Ürgüp
ilçesi sınırları içerisindedir. Arkeolojik kalıntılar köyün hemen güneyinde, Damsa
Çayı’nın kaynak noktasına yakın, köylülerce “Örencik” olarak adlandırılan mevkide
bulunmaktadır. Nevşehir Arkeoloji Müzesi tarafından 2002-2005 ve 2010-2011 tarihleri
arasında gerçekleştirilen kazılar sonucunda ortaya çıkarılan yerleşim yerinde dini
yapılar, hamam, konutlar ve mezarlar bulunmaktadır.
Yerleşim yerinin ne zaman kurulduğu ve hangi dönemlerde yerleşim gördüğü, yerleşimin
karakteri, lokalizasyon sorunu, yerleşim yerindeki mekanların işlevleri ve işlev
değişiklikleri tezde değerlendirilmiştir. Tez çalışmasında ayrıca Roma ve Erken Bizans
dönemlerinde bölgenin idari yapısı ile ilgili olarak Kapadokya’ya has bir kurum olan ve
imparatorluk mülklerinin idaresini sağlayan “Comes domorum per cappadociam” ile
bölgede Hıristiyanlık’ın yayılması ile ortaya çıkan khorepiskopoilik kurumları da
yerleşim yeri ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır.
Arkeolojik kalıntıların saptandığı bölge Sobesos olarak adlandırılmakla birlikte, bu
yerleşimin Sobesos olduğuna dair yazılı bir veri bulunmamaktadır. Şahinefendi yerleşimi
yapmış olduğumuz tarihlendirmeye göre ilk evresinde M.S. 4. yüzyılda yerleşim
görmüştür. İlk evreye tarihlendirdiğimiz ve I numaralı villa olarak adlandırdığımız yapı
yerleşimin güneyinde bulunmaktadır. İki katlı olan yapı dönemin üst sınıf konutlarında
bulunan özelliklere sahiptir. Yapı ikinci evresi ile birlikte kilise olarak kullanılmış, aynı
dönemde yapının etrafında bir mezarlık alanı oluşmaya başlamıştır. Üçüncü ve son evrede
ise yapının atriumuna tek nefli bir şapel inşa edilmiştir. I numaralı villanın güneyinde
mezarlık şapeli olarak adlandırdığımız avlulu tek nefli bir başka şapel daha
bulunmaktadır.
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Yerleşimde I numaralı villanın kuzeyinde II numaralı villa yer almaktadır. Günümüze
avluya ve doğusundaki mekanlara ait kalıntılar ulaşmıştır. II numaralı villa ile aynı
dönemde Geç Antikçağ’da yaygın olarak uygulanan sıra tipi bir hamam inşa edilmiştir.
II numaralı villa ve hamam daha sonraki evrelerde çeşitli değişikliklere uğrayarak
kullanılmıştır. Bu yapıların dışında yerleşimde yeni mekanların inşa edilmiş olduğu da
görülmektedir.
Kapadokya Bölgesi’nde Geç Antik Döneme ilişkin arkeolojik verilerin azlığı Şahinefendi
yerleşimini önemli kılmaktadır. Bu nedenle yerleşim yeri bir bütün olarak ele alınarak tez
kapsamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Geç Antik, Bizans, Sobesos, İmparatorluk Mülkleri,
Khorepiskopoi
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ABSTRACT
ERPEK, Can. Archeological Remains Belonging To Late Antiquity And Later Periods In
Sahinefendi Village (Nevsehir) Ph.D. Dissertation, Ankara, 2019
This dissertation focuses on the archeological remains from late antique to the later
periods in Sahinefendi Village (Nevsehir). Sahinefendi Village is located in Urgup,
Nevsehir. Archeological remains are located on the south side of the village, close to the
spring of the Damsa River. This place is called “Orencik” by the villagers. Religious
buildings, public baths, houses and graves were discovered in the residential area as a
result of the excavations performed by Nevsehir Archaeology Museum between 20022005, and 2010-2011.
The period in which the village had been constructed and occupied by the villagers, the
characteristics of the settlement, the problem of the localization, and the functionality of
the buildings in the village throughout that period are evaluated in the dissertation.
Furthermore, “Comes domorum per cappadociam”, a foundation specific to Cappadocia
that manages the imperial properties in the Roman and Early Byzantine periods, was a
subject of evaluation. Here with,the institutions of chorepiscopoi that evolved with the
spread of Christianity were dwelt upon with respect to the administrative structures of the
residential area.
The location where the archeological excavations were carried out is called Sobesos.
However, there exist no written document that confirms this name. Accourding to our
evaluations Sahinefendi Village was first occupied in the fourth century A.D. The
structure that could be dated to the first building phase and to which we refer as no. I is
situated in the south part of the village. This two-storied building displays the features of
the other upper-class buildings in the same area. The building was used as a church in its
second phase and around it was formed a graveyard. In the third and last phase, a singlenaved church was built in the atrium of the building. To the south of the building no. I,
there exists another single-naved chapel with an atrium, to which we refer as a cemetery
chapel.
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Building II is placed to the north of building I in the residential area. Today visible are
the remains of the atrium of the building no. II and of some other buildings to its east.
The line-style public bathhouse, as a common type in Late Antiquity, must also date to
the same period. Building II and the public bathhouse were used with some modifications
during later phases. It is also observed that other new structures were built in the village.
The lack of archeological data on the region of Cappadocia in Late Antique period makes
Sahinefendi Village extremely important. To this respect, the dissertation aims a thorough
consideration and evaluation on the village and its residential area.

Keywords: Cappadocia, Late Antiquity, Byzantine, Sobesos, Imperial Properties,
Chorepiscopoi.
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GİRİŞ
Nevşehir Şahinefendi Köyü sınırları içerisinde bulunan Geç Antikçağ kırsal yerleşimine
ilişkin olarak çalışılan tez kapsamında, yerleşim bir bütün olarak ele alınmaya
çalışılmıştır. Bugün Sobesos olarak bilinmesine rağmen, elimizde yerleşimin adının
Sobesos olduğuna dair kesin bir veri olmaması nedeniyle Sobesos adı tez başlığında
kullanılmamış, “Şahinefendi Köyü (Nevşehir) ve Çevresindeki Geç Antik Dönem ve
Sonrasına Ait Arkeolojik Kalıntılar” şeklinde tezin çerçevesi belirlenmiştir. Bugüne
kadar yerleşim yeri ile ilgili detaylı bir çalışma yapılmamıştır. 2002-2005 ve 2010-2011
yıllarında gerçekleştirilen kazılara dair yapılan tek yayın 2006 yılı Müze Çalışmaları ve
Kurtarma Çalışmaları Sempozyumu’nda yer almaktadır.
Çalışma konusu olarak belirlenen Şahinefendi Köyü yerleşimi, bölgede arkeolojik
kalıntılar açısından fakir olan Geç Antik Döneme ilişkin yeni sonuçlara ulaşmayı sağlama
açısından önemli görülmüştür. Geç Antik Dönem Anadolu’sunda özellikle kırsal
yerleşime ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Kapadokya Bölgesi’nde ise dönemin
büyük olarak nitelendirebileceğimiz kentleri için bile arkeolojik kazılar yok denecek
azdır.
Çalışmaya yerleşim ile ilgili çeşitli sorunlar ortaya konularak başlanmıştır. Yerleşim
yerinin ne zaman kurulduğu ve hangi dönemlerde yerleşim gördüğü, 10. yüzyıl
başlarında piskoposluk merkezi olduğunu bildiğimiz Sobesos’un Şahinefendi’deki
yerleşim olup olmadığı, kazılar sonucu ortaya çıkarılan yapıların işlevleri ve işlev
değişiklikleri, Geç Antik-Erken Bizans Dönemlerinde bölgedeki kent ve kırsal
yerleşimlerin durumları gibi soru ve sorunlar tez çalışmamıza yön vermiştir.
Klasik Antikçağ’ın son yüzyılları üzerine tarihsel yaklaşımlar çok çeşitlidir. Bunlar
arasındaki farklılıklar modern tarih yazıcılığında döneme atfedilen Geç Roma
İmparatorluğu, Erken Bizans Çağı, Geç Antikçağ gibi değişik isimlendirmeler de
görülmektedir. Bu farklı adlandırmalar farklı perspektifleri ortaya çıkarmaktadır.
Konularını Geç Roma İmparatorluğu olarak belirleyen tarihçiler Roma devleti ve
kurumlarının tarihi üzerine yoğunlaşırken, Bizans veya Bizans çağı çalışmaları
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Konstantinopolis’in başkent olduğu İmparatorluğun doğu bölümü ile ilgilenmişlerdir.
Geç Roma üzerine yapılan çalışmalar yaklaşık olarak M.S. 300-600 yılları arasını
kapsarken, Geç Antikçağ üzerine yapılan çalışmalarda M.S. 200-800 arası gibi daha geniş
bir zaman dilimi incelenmiştir. E. Gibbon “Roma İmparatorluğu’nun Gerileyişi ve
Çöküşü” başlıklı eseri ile merkezi odak noktasını Roma İmparatorluğu olarak
belirlemiştir. Bu çalışma dışında J.B. Bury, E. Stein, A.H.M. Jones, A. Demant gibi
araştırmacılar da yaptıkları çalışmalarının başlıklarında Geç Roma İmparatorluğu
kavramını kullanarak odak noktalarını Roma İmparatorluğu ve kurumları olarak
belirlemişlerdir. Marcus Aurelius’tan başlayarak Hz. Muhammed’e kadar olan dönemi
Geç Antikçağ olarak tanımlayan Peter Brown ise “Geç Antikçağ Dünyası” isimli eseri ile
bu kavramın kullanılmasına öncülük etmiştir. (Mitchell, 2016, s. 6-8). Yaklaşık olarak
3-8. yüzyıllar arasında yerleşim gören Şahinefendi yerleşimini Roma İmparatorluğu’na
has kurumlar ile ilişkilendirilmekle birlikte, Hıristiyan Bizans İmparatorluğu’na has bir
kurum olan khorepiskopoilik ile de ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle
tezimizde P. Brown’un Geç Antikçağ isimlendirmesine temel olan dönemin farklı
yüzlerini ve alanlarını araştırma ile Hıristiyanlığın bu dönemdeki etkileri de göz önünde
bulundurularak Geç Antikçağ kavramının kullanılması uygun görülmüştür.
Çalışmalarımız ilk olarak Şahinefendi yerleşiminde gerçekleştirilen fotoğraflama ve
belgeleme çalışması ile başlamıştır. Bilkent Üniversitesi, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü,
Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Kütüphaneleri ile elektronik veri tabanlarından Kapadokya Bölgesi ile ilgili yayınlara
ulaşılmış ve bu yayınlarda özellikle bölgenin Geç Antikçağ’ına ilişkin olarak okumalar
yapılmıştır. Kapadokya Geç Antikçağ’ı ile ilgili yayın yetersizliği nedeniyle
Anadolu’daki diğer bölgelerin bu dönemdeki durumlarına yönelik olarak da araştırmalar
gerçekleştirilmiştir. Tez önerisinin kabul edilmesinin ardından Kültür Bakanlığı ve
Nevşehir Arkeoloji Müzesi’nden alınan izinler sonrasında arazi çalışmalarına
başlanılmıştır.
Nevşehir Arkeoloji Müzesi’nin 2002-2005 ve 2010-2011 yıllarında gerçekleştirmiş
olduğu kazılara ilişkin raporlar, fotoğraflar Nevşehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nden
alınmış ve incelenmişlerdir. Fotoğraflar, yapılarda meydana gelen değişiklikleri
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değerlendirmemiz açısından oldukça önemlidir. Doğal ya da insan eli ile gerçekleşen
değişiklikler kazı fotoğrafları incelenerek belgelenmişlerdir.
Arazide belgeleme çalışmaları kapsamında yerleşimin tamamı üç boyutlu lazer tarayıcı
ile taratılmış ve buradan elde edilen kesitler ile çizimler yapılmıştır. Ayrıca üç evreye
sahip olan I numaralı villadan alınan kesitlerin rölöveleri çizilmiştir. Arkeolojik veriler
değerlendirilerek I numaralı villa, evrelerine göre restitüe edilmiştir. Üç boyutlu tarama
dışında yerleşimin hava fotoğrafı çekilmiş ve oluşturulan koordinatlı geotiff dosyası
üzerinden yerleşim planının çizimi gerçekleştirilmiştir. Hava fotoğrafında, hamamın
apodyterium ve villanın üzerinin kapalı olması nedeniyle, total station ile ölçümler
yapılmış ve bu veriler plan çizilirken kullanılmıştır.
Çizim çalışmalarının bir diğeri ise villa ve hamam zeminlerinde bulunan mozaiklere
ilişkindir. 2017 yılı yaz döneminde birebir olarak asetata çizimi yapılan mozaikler dijital
ortama aktarılmıştır. Tezimiz içerisinde bir bölüm olmamakla birlikte yerleşimden
çıkarılan seramik buluntular incelenmiş, form veren 170 parçanın çizimleri yapılmıştır.
Şahinefendi Köyü arkeolojik kalıntılarını konu alan tez dört ana bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde Şahinefendi yerleşiminin lokalizasyon sorunu ele alınmıştır. Yerleşimin
adının Sobesos olup olmadığına dair araştırma yapılan bölümde ismin kökenleri ve
geçtiği kaynak ve yayınlar incelenmiştir. İmparatorluk mülkleri ve idari yönetim başlığı
altında Kapadokya Krallıkları döneminden başlayarak Bölgenin Roma yönetimine
geçişi, 4. yüzyılda idari olarak ikiye ayrılması ve bölgeye has olan “Comes domorum
per cappadociam” yönetim sistemi ele alınmıştır. İmparatorluk mülklerinin yönetimi
ile ilişkili olan sistemin kapsamı, ne şekilde idare edildiği, yöneticileri bu bölümde
aktarılmıştır.
Birinci bölümde ayrıca bölgedeki yol ağları ve Geç Antikçağ kentleri ele alınmıştır.
Yerleşimleri oluşumunda ve gelişiminde yol ağlarının önemi açıktır. Bu nedenle
bölgedeki önemli güzergahlarının Roma ve Bizans dönemlerindeki durumları ile,
zamanla önem kazanan ve ara yollar olarak nitelendirilen yollardan bu bölümde
bahsedilmiştir. Şahinefendi’nin de üzerinde bulunduğu Ürgüp’ten Kayseri’ye giden ve
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ara bir yol olduğu bilinen güzergahın Selçuklu Dönemi’nde kullanımına ilişkin kayıtlara
da bölüm içerisinde yer verilmiştir. Çalışma sırasında Tatlarin-Gülşehir arasında,
Çiftlikköy (Nevşehir) yakınlarında daha önce bilinmeyen ve yolu kontrol ettiğini
düşündüğümüz, kuleli surlara sahip olan bir karakol da tespit edilmiştir.
Yolların kesişim noktalarında bulunan ve erken dönemlerden itibaren yerleşim görmüş
olan, Kaeserea, Kolonai Arkhelais (Aksaray), Tyana (Kemerhisar) ve Mokisos’un Geç
Antikçağ’daki yerleşim özellikleri de bu bölümde incelenmiştir. Ancak daha önce de
belirttiğimiz gibi, bu yerleşimlerden özellikle Kolonai Arkhelais ve Kaeserea’dan
günümüze nerdeyse hiçbir şeyin ulaşmamış olması dönem kentlerini değerlendirme de
zorluğa neden olmuştur. Kapadokya bölgesinde Geç Antikçağ’da da varlıkları bilinen,
Hild ve Restle tarafından da lokalizasyonları yapılan çok sayıda köy ve kasaba yerleşimi
bulunmaktadır 1. Bu yerleşim yerlerinin dönem isimleri, modern isimleri ve koordinatları
ekler bölümünde bir tablo ile verilmiştir.
Tezin ikinci bölümünde I numaralı villa, II numaralı villa, hamam, mezarlık şapeli ve
konutların tasvirleri yapılmıştır. Yapılar evre evre değerlendirilmiş, duvar ölçüleri ve
kotları, birbirleri ile olan bağlantıları ile mekanların içerisinde günümüze ulaşan
kalıntıların detayları aktarılmıştır. Mümkün ise mekanların işlevlerine ilişkin
tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. Konutlar başlığı altında incelenen birbiri ile ilişkili
olduğunu düşündüğümüz mekanlar bir yapı olarak numaralandırılmış ve o yapı başlığı
altında incelenmiştir.
Üçüncü bölümde ise I numaralı villa ve hamamda bulunan mozaikler ile, yerleşim
yerinde tespit edilen mimari plastiklerin katalogları yapılmıştır. Şahinefendi
yerleşiminde villa ve hamamda bulunan mozaikler benzer örnekleri ile karşılaştırılmış
ve buradan yola çıkarak yerleşimin ilk evresine dair bir tarihleme önerisinde
bulunulmuştur. Değerlendirme yapılırken özellikle yakın bölge olan Kilikya mozaikleri
ve Anadolu’daki benzer örnekler dikkate alınmıştır.

1

Tabula İmperii Byzantini Kappadokien’de Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde illeri sınırları içerisinde
bulunan yaklaşık 155 yerleşim yerinin adı geçmektedir.
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Dördüncü bölüm, yerleşimdeki mimari yapıların değerlendirildiği bölümdür. Bu
bölümde öncelikli olarak İmparatorluk mülkleri ve khorepiskopoilik kurumları ele
alınmıştır. Bölgede Hıristiyanlık’ın yayılması ile birlikte şehirlerde piskoposların
yönetimde önemli rol oynamaya başlamaları, kırsal bölgelerde ise piskoposluğa bağlı
olarak görev alan ve şehrin yakın çevresindeki köyleri idare eden khorepiskoposlar
hakkında bilgi verilmiştir. Khorepiskoposlar hakkında oluşturulan bölüm villanın ikinci
evrede kiliseye dönüşmesi ile birlikte yerleşimde bir khorepiskoposluk olabileceği
olasılığı ile ilişkilidir 2.
Dördüncü bölümde yapılara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. I numaralı villa
evrelerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapının konut evresi, kilise evresi ve şapel
evresine ait benzer örnekler bulunarak mimari özellikleri ile bezeme ve süsleme
özellikleri ele alınmıştır. II numaralı villada aynı bölüm içerisinde değerlendirilmiştir. II
numaralı villadan günümüze ulaşan kalıntıların azlığı değerlendirme yapmayı
güçleştirmektedir. Hamam yapısı, mezarlık şapeli ve mezarlar ayrı başlıklar altında
incelenmiştir. Konutlar başlığı altında Geç Antikçağ konutlarının özelliklerinden
bahsedilmiş, buluntular üzerinden işlev önerisinde bulunabilen yapılar hakkında
değerlendirme yapılmıştır. Bu noktada bölge ile ilgili yazılı kaynaklardaki bilgiler
değerlendirmemize yardımcı olmuştur. Ayrıca aynı dönem içerisinde Anadolu
coğrafyasındaki şehir ve kırsal yerleşimlerdeki yapılar karşılaştırma örnekleri olarak
kullanılmışlardır.

Basileus’un idaresi altında elliden fazla khorepiskoposun olduğu kaynaklardan bilinmektedir.
Khorepiskopoilik, Basileus’tan sonraki dönemlerde de devam etmiştir.

2

6

1. BÖLÜM
TARİHİ COĞRAFYA
1.1 LOKALİZASYON SORUNU
Şahinefendi Köyü Nevşehir ili Ürgüp ilçesi sınırları içerisindedir. Arkeolojik kalıntılar
köyün hemen güneyinde, Damsa Çayı’nın kaynak noktasına yakın,

köylülerce

“Örencik” olarak adlandırılan mevkide bulunmaktadır (Harita 1).
Şahinefendi Köyü’nün güneyinde yer alan arkeolojik kalıntılar, dini yapılar, hamam,
konutlar ve mezarlardan oluşmaktadır (Çizim 1-2). Arkeolojik kalıntıların saptandığı
bölge Sobesos olarak adlandırılmakla birlikte, bu yerleşimin Sobesos olduğuna dair
yazılı bir veri bulunmamaktadır.
Yerleşimin adı Luwi’lere dayandırılmış, Swa, Assa/Assos öğelerinden türetilen
Swassa’nın yerleşimin erken dönemdeki adı olması gerektiği öne sürülmüştür (Umar,
1998) 3. L. Zgusta ise Hild’e atıfta bulunarak yerleşimin Şahinefendi Köyü’ne lokalize
olduğunu belirtmektedir (Zgusta, 1984, s. 581). Yerleşim Cumhuriyet’in ilk
dönemlerine kadar Süveşe, Süveş, Söviş adları ile anılmıştır 4. Bu isimlerin Sobesos
adının fonetik değişime uğrayarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.
H. Rott, 1908 yılındaki çalışmasında, Suwasa ile Sobeson (Sobesos)’un aynı yer
olabileceğini belirtmiş, yerleşimin lokalizasyonunu Nevşehir ili sınırları içerisinde
bulunan Gökçetoprak ile bağdaştırmıştır (Rott, 1908, 249). Bugünkü lokalizasyon ilk
olarak Jerphanion tarafından önerilmiş ve bu görüş H. Gregorie tarafından önce kabul

Bilge Umar, Sobesos ile ilgili verdiği bilgide yerleşimin adını Sivasa olarak değerlendirmiş ve
Gökçetoprak’a lokalize edilen Sivasa ile aynı isme sahip olduğunu belirtmiştir (Umar, 1998) .
4
Yerleşim yerlerinin tespitinde yazılı kaynaklara ve yazıtlara sahip olunmadığı durumlarda, yöntem olarak
kaynaklardaki yer adları ile modern dönemdeki yer adlarının ses uyumları lokalizasyonu yapmak için
yaygın bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bölgede mübadeleye kadar yaşayan Ortodoks ve Ermeni nüfusun
yerel bilgisi, kullandıkları yer adları Türkler’in bölgeyi ele geçirilmesi ile birlikte hemen ortadan kalkmaz.
Bu dönemle birlikte kayıtlara geçen adlar, sayesinde yerleşim yerlerinin adları bilinebilmektedir.
Sobesos’un lokalizasyonunun yapılmasında benzer bir yöntem izlenmiştir. Süveşe, Söveş, Süveş isimleri
Şahinefendi arkeolojik kalıntılarının bulunduğu bölge için kullanılan adlardır. Buradan yola çıkan
araştırmacılar Sobesos’u Söveşe ile ilişkilendirmişlerdir.
3
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edilmiş, fakat daha sonra görüşünü değiştirmiştir (Gregoire, 1933, s. 87; Jerphanion,
1936, s. 86). M. Thierry, Kırk Martyrler kilisesinin inşa tarihini verirken bölgeden Suveş
olarak bahsetmiştir (Thierry, 1963 s. 209).
Ürgüp bölgesinde 15-16. yüzyıllarda Osmanlı arşiv kayıtlarındaki boşluk, yerleşim
adlarının fonetik değişimlerine ilişkin değerlendirme yapmaya izin vermemektedir. 19.
yüzyılda kayıtlardan Şahinefendi nüfusunun tamamının Müslümanlardan oluştuğu
bilinmektedir. 14. yüzyılda Taşkınpaşa (Tamsa)’da inşa edilmiş olan cami, medrese ve
türbe gibi yapılar, 14. yüzyılda 1368’den itibaren piskoposluk listelerinde adı geçmeye
başlayan Tamisos’ta Grek-Ortodoks nüfus ile Müslümanların bir arada yaşadıklarını
göstermektedir. Aynı dönem için Şahinefendi’deki yerleşim ile ilgili olarak yorum
yapmak zordur (Uyar, 2011, 610). Şahinefendi’deki inşa faaliyetlerine dair elimizdeki
en önemli kayıt Kırk Martyrler Kilisesi kitabesidir. Kitabeye göre buradaki duvar
resimlerinde 1216/1217 tarihlerinde bir çalışma yapılarak, duvar resimleri yenilenmiştir.
Bu dönemde Şahinefendi bölgesinde yerleşimin devam edip etmediği ise
bilinmemektedir.
Bizans piskoposluklarının 1270 yılına tarihlenen Ermenice çevirisinde Sobesos ismi
değiştirilerek Samesos olarak kullanılmıştır. Jerphanion, yerleşimin adının Samesos
olarak kullanılmasını Tamisos ve Sobesos isimlerinin birleşimi olarak değerlendirmiştir
(Uyar, 2011, 611).
Sobesos, Hild tarafından Venasa’dan (Avanos) Kyzistra’ya (Yeşilhisar) giden yolun
üzerinde gösterilmiştir (Hild, 1977, s. 70)5. Hild, Restle ve Rodley

Sobesos’u,

Şahinefendi köyünün güneyine lokalize etmişlerdir (Hild, Restle, 1981, s. 285; Rodley,
1985, s. 33) (Harita 2).
Kapadokya’nın piskoposluk listelerinde (Notitiae Episcopatum) piskoposluk sayılarının
zaman zaman arttırılmış olduğu kaydedilmiştir. Notitiae Episcopatum 7’ de Sobesos
5

Şahinefendi Ortaçağ ve öncesinde, kuzeyde Venasa (Avanos), Matiane (Avcılar), Hagios Prokopios
(Ürgüp), Tamissos (Taşkınpaşa) , güneyde Soandos (Soğanlı) üzerinden Kyzistra’ya (Yeşilhisar) giden
yol güzergâhında bulunmaktadır.
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adında bir yerleşim piskoposluk merkezi olarak görülmektedir 6. (Darrouzes, 1981, s.
274). İmparator VI. Leon (M.S. 886-912) döneminde Kapadokya’daki piskoposluk
merkezi sayısı beşten, on beşe çıkartılmıştır. İmparator VI. Leon’un yerine geçen oğlu
Konstantinos Porphyrogeniotos döneminde (913-955) piskoposlukların sayısı sekize
düşürülmüştür. Bu dönem ile birlikte Sobesos’un adı piskoposluk listelerinde
görülmemektedir 7(Tablo 1).
Le Quien Kapadokya’daki piskoposlukları arasında Sobesos’u göstermemiştir.

Le

Quien’in vermiş olduğu listedeki piskoposluklar şunlardır: Kaesarea (Kayseri)
(Kayseri), Thermarum (Sarıkaya), Nyssa (Harmandalı), Kamulianarum (Kemer),
Kiskissi (Yaylacık), Tyanorum (Kemerhisar), Kybistrorum (?), Faustinopolis
(Ulukışla), Sasimorum (Hasanköy), Iustinianopolis (Viranşehir), Nazianzi (Bekarlar),
Kolonia (Aksaray), Parnasi (Değirmenyolu) ve Doarorum (Duvarlı)’dur (Le Quien,
1740, s. 367).
Sobesos yerleşiminin varlığına dair elimizdeki tek kayıt İmparator VI. Leon dönemine
tarihlenen piskoposluk listesidir. Yukarıda bahsettiğimiz araştırmacıların yapmış olduğu
lokalizasyon doğru ise, Şahinefendi yani “Sobesos” yerleşiminde 10. yüzyılın başında
bir Ortodoks topluluktan bahsetmemiz mümkün olabilecektir. Fakat elimizdeki veriler
bu değerlendirmeyi yapmak için yetersizdir.
Tezimizin konusunu oluşturan arkeolojik kalıntıların bulunduğu yerleşim yeri dışında,
Şahinefendi’de köylülerce Ortatepe olarak adlandırılan tepenin doğu yamacında
901-907 arasına tarihlendirilen piskoposluk listeleri VI. Leon dönemine aittir.
4. yüzyılda Kaesarea’lı Basileus, Nazianzos’lu Gregorius ve Nyssa’lı Gregorius’un yazmış oldukları
dönem kaynağı mektuplarda, bölgedeki çeşitli yerleşim yerlerinin isimleri geçmektedir. Kaesarea
(Kayseri)’lı Basileus mektuplarında, Tyana (Kemerhisar), Nyssa, Nazianzos, Kaesarea (Kayseri),
Damasus, Venesa, Parnassus, Doara, ve Sasima’dan, Nazianzus’lu Gregorius, Sasima ve Nazianzus’tan,
Nyssa’lı Gregorius ise Nyssa, Tyana (Kemerhisar), Venasa ve Osiana’dan bahsetmiştir. (Deferrari, 1926;
Silvas, 2007; Barmby, 1895). Yukarıda bahsedilen yerleşim yerleri dışında Kapadokya’da yeraltı şehirleri
büyük bir öneme sahip olmuştur. Günümüze dek bilinen 16 yeraltı kasabasından hiçbirinin Kapadokya
piskoposluk listelerinde yer aldığına dair bir kanıt elde edilememiştir. Sivil statülerinin olmaması ve
Kapadokya'ya özel olmasına rağmen yeraltı kasabaları şehirlere benzer özelliklere de sahiptir. Yoğun
nüfusa ve yerel ölçekte ekonomik öneme sahiptir. Tipik olarak bölgenin önemli yolları üzerinde veya
yakınında yer almaktadır. Bu kasabalar içeriden birbiriyle bağlantılıdır, tüneller yüzey şehirlerindeki
caddelerin yerini alan temel iletişim hatlarıdır. Yeraltı kasabaları aynı zamanda inşa edilen şehirler gibi
açıkça ayrılmış kamusal, özel ve dini alanlara sahiptir(Cooper ve Decker, 2012, s. 19) .
6
7

9

bulunan kayaya oyma konut ve işlikler bu bölgede yerleşimin devam ettiğini göstermesi
açısından önemlidir.
İmparator VI. Leon döneminde piskoposluk listesinde görülen Sobesos yerleşiminin
daha sonra listelerde görülmüyor olması İmparator VI. Leon döneminden sonra terk
edilmiş olabilir mi sorusunu akla getirmektedir. Ancak Notitae IX’da görüldüğü gibi,
Dasmendos, Theodosiopolis, Aragena, Hagios Prokopios, Tzamandos ve Sirichas gibi
yerleşimlerde Konstantinos Porphyrogeniotos dönemi ile birlikte piskoposluk listesinde
görülmemektedir. Bu yerleşim yerinin terkedilmiş olabilme olasılığından ziyade idari
bir düzenleme ile ilişkili olmalıydı.
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Notitiae VII
PİSKOPOSLUKLAR

Notitiae I-IV

B

A Notitiae
IX

104 Nyssa………………...

2

1

1

1

105 Basilika Therma……...

1

2

2

2

106 Dasmendos…………..

-

3

-

-

107 Kamoulianai…………

4

4

3

3

108 Kiskissos…………….

5

5

4

4

109 Theodosiopolis ……

3

6

-

-

110 Euaissa………………………………………………………………………

7

5

5

111 Seberias…………………………………………………………………….

8

6

6

112 Ariaratheia………………………………………………………………..

9

7

7

10

8

8

11

-

-

12

-

-

13

-

-

14

-

-

15

-

-

113 Aipolia………………………………………………………………………
114 Aragena……………………………………………………………………
115 Sobesos……………………………………………………………………
116 Hagios Prokopios……………………………………………………..
117 Tzamandos……………………………………………………………….
118 Sirichas………………………………………………………………………

Tablo 1: VI. Leon ve Konstantinos Porphyrogeniotos Dönemleri Kapadokya
Bölgesi Piskoposlukları (Darrouzes, 1981, s. 67)
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1.2 GEÇ ANTİK DÖNEM İMPARATORLUK MÜLKLERİ VE YÖNETİMİ
Kapadokya Roma ve Erken Bizans dönemlerinde kendine has bir yönetim sistemine
sahipti. “Comes domorum per cappadociam” olarak adlandırılan bu yönetim sistemi,
imparatorun özel mülklerinin yönetimi ile ilişkiliydi. İmparator Valens (M.S. 364-378)
tarafından Kapadokya Bölgesi’nin ikiye ayrılması ile birlikte, Kapadokya Prima,
Kaesarea (Kayseri) dışında, şehre sahip olmayan tamamıyla imparatorluk mülklerinden
oluşuyordu. Bu mülklerin yönetiminden sorumlu memurlar imparatorluk mülklerinin
yönetimini sağlıyorlardı. Kapadokya Prima sınırları içerisinde bulunan Şahinefendi
yerleşiminde yaşayan aristokratın da bu yönetim sistemi içerisinde bir devlet memuru
olabileceği yerleşimin karakteri ve gelişimi düşünüldüğünde olasılık dahilindedir.
4. yüzyıl ile khorepiskoposlar 8 bağlı oldukları piskoposlar ile bölgenin yönetiminde etkili
olmuşlardır. Şahinefendi yerleşimindeki villanın kiliseye dönüşmesi de khorepiskoposluk
kurumu ile ilişkili olmalıdır. Bu nedenle öncelikli olarak bölgenin dönem içerisindeki
idari yapısı, yöneticileri ele alınmış, daha sonra ise imparatorluk mülkleri ve
khorepiskopoilik kurumu hakkında bilgi verilmiştir.

1.2.1 İdari Yapı
Kapadokya, bölgeden geçen yollar nedeniyle stratejik olarak oldukça önemliydi. Batı
Anadolu’dan Karadeniz kıyılarından, Kilikya’dan gelen yollar burada kesişiyorlardı
(Baydur, 1970, s. 19). M.S. 3. yüzyılda bölgedeki yol ağında yapılan onarımlar, inşa
edilen köprüler ve mil taşları, askeri amaçlarda yolların daha kullanışlı hale gelmesini
sağlamıştı (Magie, 1950, s. 491). Roma ve Bizans İmparatorları Kapadokya’ya ulaşmak
için Küçük Asya’yı kuzeydoğudan güneybatıya kesen ana yolu kullanırlarken, bazen de
batıdan doğuya kateden orta yoldan bölgeye ulaşmışlardı (Stewart, 1887, 15; Parthey -

Khorepiskopoilik 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun Doğu kesiminde ortaya çıkm.ıştır. 4. yüzyılda
Küçük Asya’da oldukça çok sayıda bulunan khorepiskoposlar, bazı yerlerde bir piskoposun yetki ve
işlevlerine sahipken, bazı yerlerde yerel piskoposun kontrolü altındaydılar. Latince konuşulan topraklarda
439 yılındaki Riez Konsili ile görülmeye başlanan khorepiskoposlar özellikle Almanya’da daha yoğun
olarak görev yapmışlardır (Nicholson, 2018, s. 328).
8
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Pinder, 1848, s. 67). Khalkedon’dan Suriye’ye giden bu yollar Kapadokya Bölgesi’nde
Parnasus’tan başlayarak Podandos’a kadar devam etmekteydi 9 (French, 2016, s. 10).
Bizans İmparatorlarından Konstans II 337-338, 347 ve 360, Iulianus 362, Jovianus 363,
Valens 365, 371-372 yıllarında Kapadokya’da kalmışlardır. İmparatorlar zaman zaman
Antiokheia’ya gitmek için en kullanışlı ve en hızlı yolları kullanmamış, 338, 362 ve 371372 yıllarında Kayseri’den geçmişlerdir. Buna rağmen Kapadokya kendi başına bir varış
noktası olmamıştır. En fazla İmparatorların Konstantinopolis’ten Antiokheia’ya, ya da
İmparatorluğun doğu sınırlarına yolculukta bir durak oluşturmuştur. 370’lere kadar
imparatorların Kapadokya’da ikamet ettikleri konutları var iken daha sonraki dönemde
Kapadokya imparatorların konakladıkları bir yer olmaktan çıkmıştır. Özellikle RomaPers savaşları, Konstans II ve Valens’in hükümdarlıkları ile Antiokheia’nın imparatorluk
ikametgahı olduğu dönemlerde Kapadokya, Konstantinopolis ve Antiokheia arasındaki
dengeden faydalanmıştır. İmparatorlar sürekli olarak Konstantinopolis’e yerleştikten
sonra Kapadokya için bu fayda da ortadan kalkmıştır 10. 6. yüzyılın son çeyreğinden
başlayarak 7. yüzyılın ilk çeyreğinde Heraklius’un Perslere karşı başlattığı akınlarda
bölgede hiçbir imparator kalmamıştır (Metivier, 2005, s. 129). İmparatorların doğuya
yolculuklarında bir durak olan Kapadokya yönetimsel açıdan, bölgede yoğun olarak
bulunan imparatorluk mülkleri ile diğer bölgelerden farklı bir yapıya ve öneme sahip
olmuştur.
Kapadokya Bölgesi Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilmeden kısa bir süre önce
Küçük Asya’da uygulanmamış olan, Mısır’daki yönetim şekline benzer bir bürokratik
sistem ile yönetiliyordu (Jones, 1971, s. 177)11. Kapadokya Krallığı döneminde bölge, on
strategiadan oluşmaktaydı (Strabon, 2012 s.1) 12. Romalılar bölgedeki yönetimi,
hanedanlığın veya krallığın hükümdarlarını vali sıfatıyla atayarak sağlıyordu (Magie,

Itinerarium Burdigalense ve Itinerarium Antonini gibi kaynakların yanında Tabula Peutingeriana’dan bu
yol ağları takip edilebilmektedir.
10
Özellikle Doğu Roma İmparatoru Arkadius sonrasında, imparatorlar ordularının başında savaşa
katılmayıp, başkentin korumasından kısa dönemler için ayrılıyorlardı. (Mitchell, 2016, s. 148).
11
Nezahat Baydur, sistemin Mısır’dan değil de, bölge ile daha çok ilişki içerisinde olan ve strategialara
bölünerek yönetilen Ermenistan’dan alınmış olabileceğinin daha uygun görmektedir.
12
Strategiaların organizasyonları hakkında çok az bilgiye sahibiz. Görünen o ki ülke feodal bir düzende
organize olmuştu ve her bir strategia, bir veya birden fazla feodal bey tarafından yönetiliyordu (Gwatkin,
1930, s. 18).
9
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1950, s. 495). M. S. 17 yılında Kapadokya’nın son kralı Arkhelaos’un 13 ölümüyle
İmparator Tiberius, Kapadokya bölgesini bir Roma eyaleti haline getirdi. Bu dönemden
itibaren bölge bir procurator tarafından yönetilmeye başlandı (Cook-AdcookCharlesworth, 1936, 608). İmparator Tiberius’un bölgeyi düzenlemek üzere maius
imperium unvanı ile görevlendirdiği Germanikus, Kapadokya Eyaleti’ne Quintus
Veranius’u vali olarak atadı (Tacitus, s. 107; Magie, 1950, s. 499) 14.
M.S. 72 yılından itibaren eyalet idaresi imparator valisine 15 verilmişti (Baydur, 1970, s.
108). Kapadokya eyaleti İmparator Traianus döneminde M.S. 113/114 yılından itibaren
bir procurator tarafından değil, eski consuller arasından atanan legatuslar tarafından
yönetilmeye başlanmış ve bu dönemde Kapadokya imparatorun consul eyaleti olmuştur
(Kaya, 2005, s. 25) 16.
3. yüzyılın sonunda İmparator Diokletianus oldukça büyük bir eyalet olan Kapadokya’yı
dört küçük eyalete bölmüştür. Bunlar: Helenopontus, Pontus Polemaniakus, Armenia
Minor ve Kapadokya eyaletleridir. Bu dört eyalet içerisinde en büyüğü Kapadokya
eyaletidir (Kopecek, 1974, s. 320).
İmparatorun bölgede sahip olduğu mülkler, bu dönemde bir İmparatorluk kurumunun
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kurumun adı “Comes Domorum Per
Cappadociam” dır. Kapadokya’da “Comes Domorum Per Cappadociam” kurumunun
kontrolündeki imparatorluk mülkleri hem Hellenistik ve Kapadokya Krallıkları
Dönemi’nde hem de Roma eyaleti olduğu dönemlerde bölgenin önemini ortaya
Arkhelaos yaklaşık olarak yarım yüzyıl tahtta kalmıştır. Arkhelaos’un elinde bulundurduğu bölge Galatia
ve Syria eyaletlerinin arasındaki iletişimin sağlanmasında oldukça önemliydi. Ayrıca Syria’dan
Armenia’ya direkt olarak ulaşabilmek için Kapadokya’nın doğusunun kullanılması gerekiyordu (Gwatkin,
1930, s. 16)
14
Anisa yazıtında Mısır’da uygulanan yönetim sisteminde çok geniş yetkilere sahip olan arcihidioecetes
ünvanlı bir yöneticinin bulunduğu görülmektedir (Jones, 1971, s.177).
15
Quintus Veranius’tan başlayarak M.S. 253 yılına kadar bölgede valilik yapanlar sikkeler, mil taşları, yazıt
ve mektuplardan bilinmektedir (Baydur). M.S. 12 ile 72 tarihleri arasında bölgede görev yapan iki
procurator bilinmektedir (Gwatkin, 1930, s.17).
16
Roma cumhuriyet döneminde tüm eyaletler, Roma halkı adına Roma Senatosu’nun sorumluluğu
altındaydı. Eyaletlerin kurulmasına, eyaleti kuracak senatörlerin tayinine, vali ve yardımcılarının
atanmasına Roma Senatosu’nda karar veriliyordu. Roma İmparatorluğu’nda eyaletler büyüklük ve
önemlerine göre konsul eyaletleri ve praetor eyaletleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Tüm eyaletlerin
valileri ile yardımcıları olan legatuslar ve quaestoler senato tarafından bir yıllığına tayin ediliyordu
(Taşdöner, 2017, s.111-112).
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14

koymaktadır. Son Kapadokya Kralları bölgede çok sayıda kent ve kaleye sahiptirler.
Strabon’a göre Nora ve Kodena Kaleleri imparatorluğun en batı bölgesinde Arkhelaos
Sisinnes’e aittir. Bununla birlikte kral Ariarathus tarafından Melas ve Karmalos nehirleri
üzerine kurulmuş barajlar ve birçok kale imparatorluk mülkü olarak geçiyordu (Metivier,
2002). İmparator Tiberius ve Livia’nın köleleri arasında Kapadokya Kralı Arkhelaos’un
köleleri de vardı. Arkhelaos’un bölgedeki mülkleri ile ilgili olarak ise kesin bir bilgiye
sahip değiliz. Yazılı kaynaklara göre Arkhelaos’un mülkleri Kapadokya’nın batısında
bulunmaktaydı (Gwatkin, 1930, s. 20).
Kralların mülkleri dışında, büyük tapınak mülklerinin ikisinin varlığından Strabon
bahsetmektedir. Bunlardan Venasa’daki Zeus Dekienos üç bin hizmetkara sahip olup,
topraklarından yıllık 100 talatonluk 17 bir gelir sağlanmaktadır (Strabon, 2012, s. 7-8).
Komana’daki Ma Tapınağı ise altı binden fazla hizmetkara sahip olup Anatolia’daki en
önemli tapınaklardan birisidir (Strabon, 2012, s. 4-5). Büyük Konstantin döneminden
itibaren Pagan tapınaklarının kapatılmasına ve mülklerinin İmparatorluğa devrine
başlanmıştır. Tapınak mülklerinin res privata’ya devri ile ilgili düzenlemeyi İmparator
Valentinianus yapmıştır. Benzer düzenlemeler Theodosius, ve Honorius dönemlerinde de
gerçekleştirilmiştir. (Monks, 1957, s. 750).
Kapadokya Krallığı’nın ortadan kalkması ve bölgenin eyalete dönüşmesiyle birlikte,
Roma İmparatoru bütün bu toprakları kendi mülkü haline getirdi. Tarihçiler,
Arkhelaos’un mülklerinin İmparator Tiberius’a geçişinden hiç bahsetmeseler de, Galatya
ve Kapadokya Krallıkları’nın M.Ö 25 ve M.S. 17’de Roma’ya bağlanması krallık
topraklarının Patrimonium’a dahil edilmesine yol açmamıştır. Patrimonium’a dahil
edilmemiş olsa da Hellenistik Kralların mirası büyük bir ihtimalle bölgedeki imparatorluk
mülklerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır (Metivier, 2002, s. 131). Kapadokya
krallarının ve tapınaklarının zenginlikleri, daha sonrada bunların Roma İmparatorluğu’na
geçtiği bilinmekle birlikte, çok az sayıda dönem kaynağı bunlardan bahsetmektedir. 4.
yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren, İmparator Valens’in Kapadokya’yı ikiye bölmesi,
İmparatorluk mülkleri ve bölgenin yönetimi hakkında, dönem kaynaklarından daha

“15 talents” olarak verdikleri gelirin, 119 lb altın (8571 nomismata) a denk gelmektedir (Eric-Cooper,
2012, 51).
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detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. 371-372 yıllarında Kapadokya, Prima ve Secunda
olmak üzere ikiye ayrılmış, Kapadokya Prima’nın başkenti Kaesarea (Kayseri),
Secunda’nın ise Tyana (Kemerhisar) olmuştur. Kapadokya Secunda’daki diğer şehirler,
Kybistra, Arkhelais, Kaesarea (Kayseri), Faustinopolis, Nyssa, Parnasus, Sasima ve
Podandos’tur.
372 yıllarında Valens’in Kapadokya’yı ikiye bölmesi ile ilgili araştırmacıların çeşitli
görüşleri bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki, Büyük Basileus’un bölgedeki gücünü
azaltmak amacıyla Kapadokya’nın ikiye ayrılmasıdır 18 (Ramsay, 1890, s. 311). Texier
ise İmparator Valens’in Basileus’tan intikam almak için Kapadokya’yı ikiye böldüğünü
öne sürmektedir (Texier, 2002, 63). Raymand Van Dam özellikle ikinci görüşün oldukça
yanlış olduğunu, durumun bu kadar basit değerlendirilemeyeceği görüşündedir.
Kapadokya’nın

ikiye ayrılması ile idari ve mali yönlerden Kapadokya’nın

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır (Van Dam, 2016, s. 55). Metivier ise valinin otoritesi
altında olan topraklar ile evlerin kontu yönetiminde olan imparatorluk mülklerinin
bölünmesi ile ortaya çıktığı düşüncesindedir (Metivier, 2005, s. 150-151). İmparator
Diokletianus tarafından başlatılan ve 4.-5. yüzyıl İmparatorları tarafından da devam
ettirilen, eyaletlerin sayısını arttırılarak hakimiyet alanlarının daraltılması, eyalet
valilerinin güçlerini arttırırken, imparatorluğun sürekli büyümesi nedeniyle valilerin
üzerinde artan idari ve bürokratik yükün de hafiflemesini sağlamıştır (Jones, 1970, s.
184).
İmparator Valens’in amacının tüm imparatorluk topraklarını, Kaesarea’yı ve eyaletin
yarısını ayrı bir valinin yönetimine vererek bölgenin kentleşmiş kısmını ayırmak olduğu
söylenebilir. Valens, II. Kapadokya’yı oluşturmak için, İmparatorluk topraklarında tecrit
edilmiş bir bölge olan Podandus’u bir şehre dönüştürmeye çalışmıştır. Bununla, II.
IV. yüzyılda kentsel geleneklerin zayıf olduğu Kapadokya’da piskoposlar siyasi işlerde etkin bir role
sahiptiler. Basileus’un cemaatinin vergi muafiyeti ve başka imtiyazlar elde etmeleri için İmparatorluk
yöneticilerine mektuplar gönderdiği bilinmektedir. Bu etkin siyaset Basileus’u bölgenin en önemli figürü
haline getiriyordu. Valens’in Kapadokya’yı ikiye bölme sürecinde bölgedeki itirazın en önemli temsilcisi
de Basileus oluyordu. Basileus’un İmparator Valens ve praefectus praetorio Modestus ile yaşadığı
anlaşmazlıkta, Kaesarea (Kayseri)’da silah ve cephane atölyelerinin işçileri ve dokuma tezgahlarında
çalışan kadınlar piskoposları Basileus’u desteklemişlerdi. Basileus’un Kapadokya’daki nüfusunda
kilisedeki konumu ile birlikte, ailesinin Anadolu’nun doğusundaki zengin toprak sahiplerinden biri
olmasıdır. Bunun yanında İmparatorluğun elitlerinden biri olmasını sağlayan eğitimi de kurduğu ilişkilerde
etkilidir (Mitchell, 2016, s. 401-407)
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Kapadokya’yı sadece şehirlerden oluşan normal bir eyalet yapmak istemiştir (Jones,
1970, s. 184). Kapadokya Prima yalnızca bir şehir Kaesarea (Kayseri) ile çok sayıdaki
imparatorluk mülk ve çiftliklerinden oluşmaktaydı (Van Dam, 2002, s. 29).
Kapadokya’daki imparatorluk mülk ve çiftliklerinin tamamına domus divina adı
verilmekteydi (Van Dam, 2002, s. 78). Başkent Kaesarea (Kayseri)’da toplanmış olan
imparatorluk mülklerinin yönetimi, comes domorum isimli özel bir otoriteye
bırakılmıştır. Comes domorum önceleri comes rei privatae 19 daha sonra da praepositus
sacri cubiculi’ye karşı sorumlu olmuştur (Jones, 1970, s. 184-185).
Özel mülkler (Res Private) 20 Septimus Severus tarafından organize edilmiştir ve
Konstantinapolis’teki praepositus sacri cubiculi ünvanına sahip olan yüksek rütbeli
memur, imparatorun özel gelirlerinin kaynağı olan Kapadokya’daki imparatorluk
mülkleri üzerinde kesin bir kontrole sahiptir (Bury, 1923, s. 20; Jones, 1964, s. 411). Bu
resmi görevli, ilk olarak eyaletin ayrılmasından birkaç yıl sonra, M.S. 379’da bahsedildiği
için önemlidir. Comes domorum İmparatorun özel mallarınının idaresi dışında bir de
maliye bürosunu yönetmekle de sorumlu tutulmuştur. Aynı zamanda onlar eyalet valisi
ile paralel yetkilere de sahiptiler. Iustinianus’un otuzuncu novellasından 21 da anlaşıldığı
gibi bu kurum Kapadokya’ya özgü bir kurumdur (Jones, 1970, s. 184-185).
Kapadokya Bölgesi’ndeki imparatorluk topraklarının bölgenin yarısından fazlasını
kapladığı anlaşılmaktadır. Comes domorum, bölgede imparatorluk mülklerinin yönetim
işi ile ilgilenirken praeses, eyalet sınırları içerisinde adaletin sağlanması, vergilerin
toplanması, eyaletin yönetimi, kamu binalarının bakımları ve şehir ihtiyaçlarının
sağlanması gibi idari işlerden sorumluydu (Kearley, 2009). Eyalet yöneticileri dışında,
Kaesarea’daki imparatorluk mülklerinin yönetiminde görevli bazı memuriyetler hakkında
da bilgi edinilebilmektedir. Dispansator, procuratorun idaresinde çalışan bir memurdu.
Bunların görevi imparatorların çiftlik ve benzeri mülklerini idare etmekti. Arcarius ise

4. Yüzyıldan iki Kapadokya’lı, Evagrius ve ArKadius’un comes rei privatae ünvanı ile İmparatorluk
gelirlerinden sorumlu oldukları bilinmektedir (Van Dam, 2002, s. 59).
20
I. Konstantin zamanında devlet maliyesi üç birim tarafından dentlenip yönetilmektedir. Bunlar: Praetor
genel valilikleri, sacrae largitines (kutsal bağışlar), res privata (özel maliye dairesi) (Haldon, 2017, s. 59).
21
Novella, İmparatorluğun idari bölümlerinin yeniden düzenlenmesi yanında, İmparatorluk mülklerinin
düzenlenmesi ile ilgili hükümleri içermektedir. Novella’da Cappadocia’nın iki eyaleti bir proconsul altında
birleştirilmiştir.
19
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kasa memuru olup dispansator ve procuratorun idaresi altında çalışıyordu (Baydur, 1970,
s. 112). Anastasius döneminde privata dan ayrı patrimonium kurumu oluşturulmuş ve bu
kurum sacrae largitiones ünvanlı yöneticinin kontrolüne verilmiştir. 566 yılında ise res
privata beş ayrı bölüme ayrılmıştır; res privata, patrimonium, domus divina per
Cappadociam, domus dominicae ve patrimonium Italiae (Haldon, 2003, s. 174).
Saray

Comes Rei Privatae

Praepositus sacri cubiculi

Decuriones

Silentiarii

Palatini

Domus Divina

Diikisis

Taşra Memurları

Domus divina
Tablo 2: İmparatorluk Saray ve Mali İdaresi M.S. 560 (Haldon, 2017, 72)
İmparatorluk mülklerini aynı çatı içerisinde toplayan organizasyon ile birlikte, ki bu
organizasyon taşra hiyerarşisinden bağımsızdı, Kapadokya homojen bir yönetim şekline
sahip değildi. Hierokles Synekdemos’da yönetimsel çift başlılığı belirtirken kutsal evlerin
isimlerinin her birinden kentleri ayrı tutup, bu kutsal evlerin kentlerle aynı önemde
olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Podandos, Doara ve Mokisos gibi
regioneslerin kutsal evler kontu tarafından yönetildiği de bilinmektedir. 22 Hierokles, kent
listelerinde regionesleri Kapadokya’da, Bythinya’da, Pamphylya’da, Likya’da, iki

İznikli Anastasius, Khalkedon konsilinde söyledikleriyle bunun tam tersini ifade etmiştir. Anastasius
Basilinoupolis kentinin tarihini özetlerken bu kenti İznk’in bir regeonu (Regionsein tekili) olduğunu belirtir
ve İznik’in bouleuterialarını kabul ettiğini söylemektedir. Buna göre Basilinupolis’in İznik’e olan bağlılığı
hem idari hem de dinidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Metivier, 2005 s. 149.
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regionesi de Galatya’da kentler arasında saymaktadır. Hem Aziz Basileus’tan hem de 30.
Novella’dan kutsal evlerini vergi mükellefi oldukları anlaşılmaktadır. 536 yılı öncesi ve
sonrasında kutsal evler vergi ödemekle birlikte farklı bir sisteme tabilerdi (Metivier,
2005, s. 140).

1.3 KAPPADOKİA BÖLGESİ YOL AĞLARI
Dönem kaynakları ve günümüzde yapılan yol ağlarına ilişkin çalışmalar, sadece
güzergahların belirlenmesi, eyaletler ve şehirler arasındaki bağlantının tespit edilmesi
açısından değil, aynı zamanda güzergah üzerlerinde bulunan yerleşim yerleri hakkında
bilgi edinilmesi açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. Kentlerin kurulması ve
gelişmesinde de yolların önemi büyüktür.
Yolların inşasında, coğrafi koşullar, kendilerinden önce bölgede yaşamış olan
medeniyetlerin kullanmış oldukları yollar, önemi artan ya da azalan şehirler ile birlikte
yeni kurulan yerleşim yerleri, diğer ülkeler ile olan askeri, politik ve ticari ilişkiler gibi
pek çok unsur etkili olmuştur. Örneğin, M.S. 292 yılında Nikomedia’nın, 330 yılında ise
Konstantinapolis’in başkent olması sonucunda Anadolu’daki yol ağlarında kuzeybatı
güneydoğu yönünde bir gelişimin olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler güzergah
üzerindeki yerleşim yerlerini de olumlu yönde etkiliyor, kentsel yerleşim modelini
destekliyor ve ayakta tutuyordu. Yol ağları ayrıca tenha kırsal bölgelere erişim imkanı da
veriyordu (Mitchell, 2016, s. 442).
Yol sisteminin, bir eyaleti merkezle sıkı ilişkiler içinde tutma, eyaletlerdeki bürokratların
etkinliğini sağlama, ordusunun hareketini eyaletler/şehirlerarası mal ve yolcu akışını
kolaylaştırma gibi işlevleri de vardı (Ramsay, 1890, s.77). Sefere çıkıldığında en kısa ve
güvenli şekilde lojistik desteğin sağlanması yine yol ağlarının iyi şekilde düzenlenmiş
olmasına bağlıydı. Orduların toplanma noktalarının seçilmesi, buralardaki ikmal
imkanları yolların oluşumunda etkiliydi. Örneğin Bizans İmparatorluğu döneminde yol
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üzerinde aplektalar 23 yer alıyor ve buralarda çeşitli themaların birlikleri toplanarak
imparatorun hareket halindeki ordusuna katılıyordu (Haldon, 2017, s.24).
Yolların birçok tip ve standartları vardı: geniş ya da dar patikalar, taş döşeli veya
döşenmemiş yollar, yük arabaları için uygun olmayan yollar gibi farklı yolların varlığı
kaynaklardan bilinmektedir (Haldon, 2017, s. 26). Chevallier, Siculus Flaccus'un M.S. 1.
yüzyıla tarihlenen gezi notlarından yola çıkarak Roma dönemindeki yollar ile ilgili bir
sınıflandırma yapmıştır. Buna göre yollar:
1- Devlet tarafından oluşturulan ve bakımı yapılan ana yollar.
2- Maliyeti kent konseyleri tarafından karşılanan yerel yollar.
3- Arazi sahiplerinin kendi kullanımları için oluşturdukları yollar.
4- Bir yerel yönetici inisiyatifinde oluşturulan ve bakım ve onarımı sağlanan yollar
(Altun, 2017, s. 7-8).
Roma İmparatorluğu Anadolu’yu ele geçirdiğinde bölge, Hititler, Frigler, Lidyalılar,
Persler ve Hellenler tarafından inşa edilmiş yol ağlarına sahipti. M.Ö. 547/546 yılında
Lidya Devleti yıkılıp Batı Anadolu’nun Perslerin hakimiyetine geçmesi ile birlikte
Anadolu yol ağlarında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu yol ağının en önemli kısmını
Batı Anadolu’da Efes’ten başlayıp, İran’da Susa’ya kadar uzanan ve Heredot tarafından
Kral Yolu olarak adlandırılan yol oluşturmaktaydı (Sevin, 2007, s.7; Karaketir, 2018, s.1).
Pers Kral Yolunun güzergahından, Heredot Tarih isimli eserinde mesafeler ile birlikte
bahsetmiştir. Buna göre:

Konstantinos Porphyrogenitos Anadolu’daki ilk aplektanın Malagina, ikincisinin Dorylaion,
üçüncüsünün Kaborkion, dördüncüsünün Kolonia, beşincisinin Kaesarea ve altıncısının da Dazimon
olduğunu bildirmiştir. Ayrıca themaların toplanma yerleriyle ilgili olarak ta şu bilgileri vermiştir.
Thrakesion ve Anatolikon alaylarının generalleri Malagina’da İmparatora katılmalıdır. Domesticus
Scholarum, Anatolikon ve Seleukion alaylarının generalleri Kaborkion’da İmparatorla birleşmelidirler.
Eğer sefer Tarsus’a ise geri kalan themaların alayları Kolonia’da İmparatora katılmalıdırlar. Ancak sefer
doğu bölgelerine ise Kapadokya, Charsianon ve Boukellarioi İmparatora Kolonia’da katılmalıdır.
Armeniakion, Paphlagonia ve Sebasteia generalleri ise Kaisareia’da İmparatora katılmalıdır. Armenian
theması alayları Tephrike’de Bathy Ryax’da toplanmalıdır. (Haldon, 1990, s. 74).
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“ Bütün yol boyunca kraliyet konutları ve çok güzel kervansaraylar vardır; hep insanların
oturdukları yerlerden ve güvenlik içinde geçilir. Lydia ve Frigya içerilerinde yirmi
stathmekios ya da konak boyunca uzanır ki, bu doksan dört parasan 24 tutar. Frigya
sınırında Halys ırmağına rastlanır, bu ırmağı geçebilmek için buraya hakim durumda
olan sıradağları ve ırmağı gözaltında bulunduran önemli bir kaleyi aşmak gerekir. Bunu
aştıktan sonra Kilikya sınırına kadar Kapadokya içinde yirmi sekiz konak, yani dört yüz
parasang (520 km. kadar) gidilir; sınırda iki sıradağı aşacak ve iki kalenin önünden
geçeceksiniz. Oradan öte, Kilikya içerisinde geçilecek yol üç konak, onbeş buçuk
parasangdır. Kilikya ve Ermenistan arasında sınır, içinde gemilerin yüzebildiği bir
ırmaktır ki, adı Fırat’tır. Ermenistan içinde her biri bir garnizon tutulan on beş konaklık
yol vardır, elli altı buçuk parasang tutar. Bu bölgeyi gemilerin yüzebildiği dört ırmak
sular; bunlar geçilmeden gidilemez. Birincisi Dicle’dir; ikinci ve üçüncü aynı yerden
çıkm.adıkları ve bir tek ırmak olmadıkları halde aynı adı taşırlar. Birincisi
Ermenistan’dan öbürü Matienlerin ülkesinden gelir. Dördüncüsünün adı Gyndes’dir;
eskiden Kyros’un üç yüz altmış kanala ayırmış olduğu ırmak budur. Ermenistan’dan
Matienler ülkesine geçerken dört konak vardır ve bu ülkeden Kissia’ya vardıktan sonra,
üzerinde Susa kentinin kurulmuş olduğu ve gemilerin işlemesine elverişli bulunan
Khoaspes’e kadar on bir konak, kırk iki buçuk parasang yoldur. Bütün bu konakların
toplamı yüz on birdri; Sardes ile Susa arasındaki konakların sayısı işte budur.” (Heredot,
2018, s.405).
Heredot yolun günde yüz elli stadia (27-28 km.) yürünerek Ephesos’tan Susa’ya 93 günde
ulaşılabileceğini bildirmiştir (Heredot, 2018, s.406). 25 Akhamenid kralı Kserkes Lidya
üzerine yapacağı seferde bu yolu kullanmıştır. Ordu Kapadokya’daki Kritalla’dan 26
(Amasya, Oluz Höyük ?) yola çıkmış, Halys Irmağı’nı geçip Frigya’ya ve ülke içinde
yürüyerek Kelaina’ya (Afyon, Dinar) varmışlardır. Daha sonra Frigya kenti Anaua
(Afyon Sarıkavak Köyü ?) ve tuz çıkarılan bir gölün (Acıgöl) yanından geçerek

Ölçüler ile ilgili olarak bkz. French, 1998, s. 16-17.
Heredot tarafından anlatılan Sardes’ten başlayıp Ankyra ve Pteria’ya doğru devam edip, Taurus dağlarına
doğru güneye yönelen Pers Kral Yolu aslında Frigya ve Kapadokya’nın merkezinden (Halys’in
güneyinden) Fırat nehrine doğru devam eden bir güzergaha sahip olabilir (French, 1998, s. 22). Davidf
French’in belirlediği Kral yolu güzergahı ile ilgili olarak bkz. French, 1998, s. 16-17.
26
Anakara’yı geçecek olan birlikler burada toplamaktaydı (Heredot, 2018, s. 525).
24
25
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Kolossai’ye (Honaz), Frigya-Lidya sınırındaki Kydrara 27 (Sarayköy-Denizli), daha sonra
Kallatebos (Buldan yakınları) kenti geçilerek Lidya başkenti Sardes’e (Salihli’nin 8 km.
batısı) ulaşmışlardır (Heredot,2018, s. 525; French, 1998, s. 15).
Ksenophon, Anabasis adlı eserinde M.Ö. 401 yılında Kyrus’un Sardes’ten başlayıp
doğuya doğru devam eden yürüyüşünden bahsetmiştir. Anabasis Heredot’tan yaklaşık 40
yıl sonra yazılmıştır. Heredot’un Tarihi ile Ksenophon’un Anabasis’i arasında geçen
yıllarda yol ağının değişmesi mümkün olmakla birlikte çok olası değildir. Ksenophon da
Heredot’un bahsettiği Sardes, Kolossae ve Kelaenae’nin yanısıra Peltae (Çivril Höyük ?),
Keramon Agora (Susuz ?), Midoukrene (Ulupınar ?), Thymbrium (Akşehir), Tyriaeum
(Ilgın), Ikonium (Konya), Dana (Kemerhisar) ve Tarsus gibi yerleşimlerden de
bahsetmektedir (French, 1998, s. 20-21). Strabon ise Artemidoros’un söylediklerine
dayanarak, Ephesos’tan doğuya doğru yola çıkıldığında sürekli olarak kullanılan bir
yolun varlığından söz etmektedir. Ephesos’tan sonra sırasıyla Magnesia (Tekin), Tralles
(Aydın), Nysa (Sultanhisar), Antiokheia (Azizabat), Karura (Kydrara ?, Sarıkavak),
Laodikeia (Eskihisar), Apameia (Dinar), Metropolis (Tatarlı), Khelidonia (Çamur Ovası
?), Holmi (Karamık Ovası ?), Philomelion (Akşehir), Tyriaeum (Ilgın), Laodikeia
(Ladik), Koropassus (Hacımurat Hanı ?), Garsauria (Aksaray), Soandos (Soğanlı),
Sadakhora (İncesu ?), Mazaka (Kayseri) ve Herphae (?) yerleşimleri bu yol güzergahı
üzerinde bulunmaktadır. Strabon’un bahsettiği güzergah, Lydia’nın doğusundan itibaren
Kral Yolu ile aynı olmakla birlikte vermiş olduğu mesafeler modern dönem mesafeleri
ile uyuşmamaktadır. (Strabon, 2012, s.242-243; French, 1998, s. 21-22).
Dönem kaynaklarında anlatılan bu yollarda, Kapadokya Bölgesi’nde geçilen yerleşim
yerlerinin bazılarından bahsedildiği görülmektedir. Heredot, Halys Irmağı’nı geçtikten
sonra yaklaşık 520 km. lik yol kat edilerek Kilikya’ya geçildiğini, Kserkes’in ordusunu
Kapadokya’daki Kritalla’da toplayıp Halys Irmağı üzerinden Frigya’ya geçtiğinden
bahsetmiştir. Buna göre French, Kral Yolu’nun Kapadokya’da Aksaray’dan başlayıp
Nevşehir, Ürgüp üzerinden Kayseri’ye ulaşıldığını, buradan Malatya’ya devam ettiğini

Heredot Kydrara’da Kroisos tarafından diktirilen bir mil taşının olduğundan bahsetmektedir (Heredot,
2018, s. 527).
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göstermektedir (Harita 3).

Strabon ise bölgede Garsauria, Soandos, Sadakhora ve

Mazaka’dan devam eden farklı bir yolu tarif etmiştir.

1.3.1 Roma ve Bizans Dönemi Yol Ağı
Birçok yazar Romalıların yol inşa etme konusundaki becerilerini kabul etmişlerdir
(Davies, 1998, s.2). Yollar düzenli bakım istasyonları sistemine sahip olup, yolların resmi
görevi olan kullanıcıları buralarda konaklayabiliyor, ulaşım araçlarının bakım ve
değişimleri sağlanıyordu. Resmi kullanımlarında nakliye araçlarını temin etmek Roma
halkının yerine getirmesi beklenen en önemli hizmetlerden biriydi. Kentlerin, askeri ve
resmi trafik için yük hayvanları, vagonlar gibi çeşitli destekleri sağlamaları gerekiyordu.
Kentlerin sağladığı özellikle binek hayvanı gücü imparatorluk yollarının etkin bir şekilde
kullanılmasına imkan sağlıyordu (Mitchell, 2016, s. 442). Yol üzerlerinde yaklaşık 30-40
km. de bir ki bu yaklaşık bir günlük yürüme mesafesidir, mansio adı verilen konaklama
noktaları bulunmaktaydı. Mansio’larda özellikle İmparatorluğun görevli yolcuları
konaklayabiliyorlardı. Bununla birlikte mansio’ların arasında mutatio adı verilen
istasyonlar da bulunuyordu (Belke, 2017, s. 32).
Roma İmparatorluğu M.Ö. 133/129 yılında Asia eyaletini kurduktan hemen sonra kısmen
eski yol ağlarını kullanarak Anadolu’da yol inşasına başladı.

Prokonsül

Manius

Aguillius tarafından M.Ö. 129-126 yıllarında inşa ettirilen ilk yol, Ephesos’tan başlayarak
kuzey ve doğuya doğru uzanmaktaydı (Sevin, 2007, s.7). İmparator Agustus döneminde
devam eden yol çalışmaları, Flaviuslar döneminde daha da artmıştır (Marek, 2016, s.
376).28 Özellikle üç dönemde önemli yol çalışmalarının yoğunlaştığı görülmektedir. M.S.
80-82 yılları arasında Galatia-Kapadokya legatusu olan Aulus Caesennius Gallus, M.S.
97-100 yılları arasında T. Pomponnius Bassus ve M.S. 119-122 arasında A. Larcius
Macoda yol inşa faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir (Mitchell, 1995, s. 124). Severus
döneminden önce Roma eyaletlerinde yol yapım çalışmaları eyalet valilerinin
sorumluluğunda olup, masraflar devlet tarafından karşılanıyordu. Bu nedenle mil taşları
Stephen Mitchell, Flavius’ların etkinliğinin, Kayseri-Malatya gibi önemli bir güzergahta takip
edilemediğini, yoldaki en erken mil taşlarının Severus dönemine tarihlendirildiğini ve bu nedenle de
Flavius’ların inşa faaliyetinin sorgulanabileceğini belirtmektedir (Mitchell, 1995, s. 124).
28
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üzerinde eyalet valilerinin isimleri yer alıyordu. Severus dönemi ile birlikte bu uygulama
değişerek mil taşları üzerine yapıma katkıda bulunanların isimleri ile birlikte
İmparatorların isimlerinin yazılması gelenek haline geldi (Aktüre, 2018, s. 188).
Yol sistemi sonraki dönemlerde daha da genişlemiş ve Geç Antik Dönem’de en kapsamlı
haline erişmiştir (Külzer, 2018, s. 83). M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 2. yüzyıla kadar Roma
ordusunun bilinen başarılarından biri, ana yol güzergahlarının inşası ve ordu ile onlara ait
malzemelerin hızlı bir şekilde eyaletlerden imparatorluğun sınırlarına nakillerinin
sağlanmasıydı. 3. yüzyılda bu sistem genişleyerek daha etkin bir hale gelmiştir (Haldon,
1999, s. 51). Bozulmuş finansal duruma rağmen İmparator Alexander’ın kontrolündeki
imparatorluk yönetimi, daha önce İmparator Elagabalus yönetiminde olduğu gibi,
özellikle doğudaki Asia eyaletlerinde yolları onarmışlardır. M.S. 230’larda Kapadokya
güzergahı ve Kilikya kapılarından Suriye’ye giden yolların alt yapıları ve köprüler
onarılmışlardır. İmparator Alexander’ın erken dönemlerinde Tyana (Kemerhisar)’dan
Kilikya kapılarına giden yol, Galatya eyaletinde, Halys’den Lycus Vadisi’ne giden
önemli güzergah, Ankyra’dan Tavium üzerinden Amaseia’ya giden yol ve Ankyra’dan
güneye giden yollar onarılmıştır. Bunların dışında Kapadokya’da Amaseia’dan Sebasteia
ve Melitene’ye giden güzergahın bir parçası olan Zela ve Sebastopolis arasındaki yol
M.S. 231’de tekrar inşa edilmişlerdir (Magie, 1950, s. 694).
Anadolu’daki yolların kullanımındaki düşüş 4. yüzyılda başlayıp, 6. yüzyıla kadar
sürmüştür 29 (Belke, 2017, s. 29). Görünüşe göre 6. yüzyıldan sonra kilit güzergahların
bakımı sağlanmıştı. Bu nedenle Anadolu’daki yol ağı 4-5. yüzyıllardaki kadar kapsamlı
olmamakla birlikte hala işe yarıyordu (Haldon, 2017, s. 26). Orta Çağ’da, siyasi durum,
çok sayıda tehdit, hava koşulları ve iklim faktörlerine bağlı olarak, farklı farklı
uzunluklardaki güzergâhların sadece bir kolları kullanılmaktaydı. Artık yol ağında bir
genişleme söz konusu değildi; birçok bağlantı yolundan oluşan güzergâh ağı önemli
ölçüde daraldı (Külzer,2018, s. 83-84).

Procopios, Iustinianos’un İmparatorluğun birkaç önemli güzergahında yenileme çalışması yaptığını
ancak bunun sınırlı kaldığını belirtmiştir. Bu dönemden sonra yolların genişliklerinde bir daralma olduğu
görülür. Roma’nın doğu eyaletlerindeki ana yolların genişlikleri 6.5 metreden fazla iken, geç Roma
döneminde bu genişlik yaklaşık 3.5 metre civarlarındadır (Haldon, 2011, s. 215).
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Roma döneminde Orta Anadolu’daki önemli arterlerden biri Dorylaion’dan, Galatia
tepeleri arasından Ankyra’ya yönelmekte ve burada ikiye ayrılmaktadır. Yollardan birisi
Tavium 30 ve Sebastiapolis’i yukarı Halys tarafında birbirine bağladıktan sonra tekrar
bölünmektedir. Yollardan ilki Nikopolis ve Stala’ya diğeri ise Melitene’ye ulaşmaktadır.
Ankyra’dan ayrılan diğer yol ise Tuz Gölü’ne yönelmekte, buradan doğuda Kaesaria ve
Melitene yönünde devam etmektedir (Marek, 2016, s. 379).
Roma İmparatorluğu Dönemi’nde kuzeybatı-güneydoğu yönünde Anadolu’yu geçen yol
Khalkedon’dan başlayıp, Nikomedia, Nikaea, Kilikya kapıları ve Tarsus üzerinden Suriye
sınırında Antiokhea’ya kadar devam ediyordu. Bu yol özellikle askeri amaçlar için
kullanılmakla birlikte, kutsal topraklara ulaşmak isteyen hacılar tarafından da
kullanılmıştır 31 (Belke, 2017, s. 30).
M.S. 333 yılında Bordeaux’tan yola çıkan hacılar, izledikleri güzergah ile ilgili bilgi
vermişlerdir. Bordeaux’lu hacılar Galatia-Kapadokya sınırını geçtikten sonra ilk olarak
Parnassus’a ulaşmışlarıdır. Parnassus’un ardından sırasıyla Ozizala (?), Nitalis (İkinci
Durak), Argustana (3. İstasyon) 32, Kolonia Arkhelais (Aksaray), Mammoasson (Gökçe),
Nazianzus (Bekarlar), Khusa (Yazıhüyük?), Sasima (Hasanköy), Andabalis (Aktaş,
Yeniköy), Tyana (Kemerhisar) 33, Faustinopolis (Ulukışla), Kaeana (?), Podandos
(Pozantı)’tan geçerek Kilikya kapılarına (Pylae) ulaşmışlardır (The Itinerarium
Burdigalense; Hild-Restle, 1981)34. (Harita 4)
Bordeuxlu Hacıların verdiği bilgiler Galatya ve Kapadokya’da, hem yol hem de yol
üzerindeki yerleşimlerin tespit edilebilmesini sağlaması açısından önemlidir. Hacılar
Ramsay Halys ırmağının üzerine inşa edilen köprüden sonra Tavium’un önemini yitirdiğinden
bahsetmektedir (Ramsay, 1890, 283).
31
M. S. 4. Yüzyılda Egeria, hac yolculuğunda, Antiochia’dan Tarsus’a geçişini, Konstantinapolis’e
giderken Kapadokya, Galatia ve Bithynia bölgelerini geçtiğinden ve Khalkedon’a ulaştığından
bahsetmiştir. Ancak güzergah ile ilgili detaylı bilgi vermemektedir (Egeria, 2012, s. 47).
32
İstasyon olarak belirtilen Argustana’nın bir mutatio olması muhtemeldir.
33
İmparator Hadrian M.S. 117 yılında Antiochia’dan Ancyra’ya giderken izlediği güzergahı içeren bir yazıt
Kemerhisar’da bulunmuştur. Yazıta göre, Tarsus’tan Panhormos (Pozantı), Aquae Calidae (Çiftehan),
Tynna
(Zeyve)
üzerinden
Tyana
(Kemerhisar)’ya
(Kemerhisar)
ulaşmıştır
https://followinghadrian.com/2017/10/17/17-october-117-hadrian-arrives-in-Tyana
(Kemerhisar)hadrian1900/).
34
Yolun tamamını incelemek için bkz. The Itinerarium Burdigalense https://docslide.net/documents/theitinerarium-burdigalense-by-the-anonymous-pilgrim-of-bordeaux-333-ad.html
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Kapadokya Bölgesi’nde Parnasos’ta mola verdikten sonra, 26 km.. uzaklıkta bir yerleşim
yeri olan Ozizala’ya varılmışlardır. Ozizala kesin olmamakla birlikte Morimene
yöresinde Tuz Gölü’nün doğusunda yer alan bir kent olmalıdır. Bundan sonraki durak 29
km.

uzaklıktaki

Nitalis’tir.

Nitalis

Aksaray’ın

Kabakulak

Köyü

civarında

gösterilmektedir. Nitalis’ten 21 km.. uzaklıkta olan Argustana bir istasyon olarak
geçmektedir. Argustana Yeniyuva Köyü’ne lokalize edilmektedir. Argustana’ya 26 km.
uzaklıkta Kolonia kenti yer alır (Yıldırım, 2012, s. 33).
Kolonia’dan sonraki durak olan Mamasun 20 km. uzaklıkta, bugün Gökçe Köyü’nün
bulunduğu yerdedir. Nazianzus’un uzaklığı 20 km.’dir. Nazianzus Aksaray Gülağaç
İlçesi’ne bağlı Bekarlar Köyü’nde bulunmaktadır. Sonrasında bugün Yazıhüyük veya
Yazıköy olduğu düşünülen Khusa, 20 km. sonra da Niğde’nin Hasanköy mevkiine
konumlandırılan Sasima yerleşimine ulaşılmaktadır (Yıldırım, 2012, s. 34).
Sasima’dan sonra bir mansio olduğu bilinen 26 km. uzaklıktaki Andabalis’e
ulaşılmaktadır. Andabalis, Niğde’nin Aktaş ilçesine bağlı Yeniköy’e lokalize
edilmektedir. Burada bulunan Palmatios’a ait olan at çiftliğinde yetiştirilen atların dönem
içersinde oldukça ünlü oldukları bilinmektedir (The Itinerarium Burdigalense).
Andabalis’in ardından bölgenin önemli kentlerinden biri olan Tyana (Kemerhisar)’ya
ulaşılmaktadır. Andabalis’e 29 km. uzaklıktaki Tyana (Kemerhisar) Niğde’nin
Kemerhisar ilçesine lokalize edilmektedir. Apollonius’un doğduğu kent olan Tyana
(Kemerhisar)’nın ardından 20 km. uzaklıktaki ve bugün Ulukışla’da bulunan
Faustinapolis kentine ulaşmışlardır. Faustinapolis’e 20 km. uzaklıktaki Kaeana’nın yeri
tespit edilememiştir. Kaeana’ya 20 km. uzaklıktaki bugün Pozantı olan Podandos
kentinden sonra Kilikya kapılarının bulunduğu Pylae’ye ulaşmışlardır (Stewart, 1887, s.
13; Hild-Restle, 1981). Bu yol Hacı Yolu olarak bilinmekle birlikte Ramsay’in bildirdiği
üzere aynı zamanda Bizans ordularının İstanbul’dan Suriye’ye giderken takip ettikleri
askeri yol ile de uyumludur.
Iternerarium Antonini’de Orta Anadolu’da Ankyra-Kaesarea (Kayseri), AnkyraParnassus-Antiokhea, Tavium-Kaesarea (Kayseri), Kaesareea-Melitene, Kaesarea
(Kayseri)-Sebaste ve Kaesarea (Kayseri)-Anazarbus, (Parthey-Pinder, 1848, s. 79-97;
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French, 2016, s. 12-13) (Harita 5), Tabula Petungeira’da (Harita 6) ise Tavium-Kaesarea
(Kayseri), Kaesarea (Kayseri)-Melitene,(Malatya) Komana-Samasota, Kolonai Arkhelais
(Aksaray)

-Tyana

(Kemerhisar)

ve

Kaesarea

(Kayseri)-Ikonium

güzergahları

görülmektedir (French, 2016, s. 30-31).
Roma döneminde geliştirilen yol ağı yüzyıllar boyunca kayda değer bir değişiklik
olmadan Erken Bizans döneminde de neredeyse sabit kalmıştır. Bununla birlikte, mevcut
arkeolojik veriler ve yazılı kaynakların temelinde belirleyebileceğimiz kadarıyla, bazı
değişiklikler ve farklı güzergahlar belirlenebilmektedir. Roma döneminde ikincil bir
öneme sahip olan yolların bazılarının Bizans dönemi ile birlikte önemi artmıştır 35
(Turchetto, 2017, s. 69).
Bizans döneminde özellikle İmparator II. Theodosius zamanında yollar ve posta servisi
ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmışken, 6. yüzyılda İmparator I. Iustinianus döneminde
yeni yasalar eklenmemiş, geçerliliğini yitiren bazı yasalar kaldırılmıştır. Orta ve Geç
Bizans dönemlerinde ise yollar ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir.
İmparator I. Basileus tarafından başlatılıp İmparator VI. Leon tarafından bitirilen kodeks
Basilika’da, yollar ve posta servisi gibi konular ile ilgili yasa sayısı çok azdır. Basilika’da
sadece bir yasa İmparator II. Theodosius ve İmparator I. Iustinianus kodekslerinden
tamamen farklı olarak yeniden yazılmış olduğu görülmektedir. Paleologos döneminde
1259-1453 yılları arasında posta servisi ile ilgili elimizde bir metin yoktur. (Mackay,
1999, s. 67).
Roma döneminde Kapadokya’daki yolların kesişim noktasında olan başkent Kaesarea
(Kayseri), bu önemini Bizans döneminde de devam ettirmiştir. Kapadokya’ya doğudan,
batıdan, kuzeyden ve güneyden gelen yollar Kaesarea (Kayseri)’dan geçmekteydi
(Cooper-Decker, 2012, s. 16; Ousterhaut, 2011, s. 12).

Roma kökenli olan, Orta Anadolu ve Galatia’dan Cilicia’ya doğru giden yolun kullanımı Bizans dönemi
ile birlikte artmıştır. İmparator Constantine VII ve Aziz Sabas’ın bu yolu kullandığı bilinmektedir (Starr,
1963, s. 165).
35
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1.3.1.1 Aksaray-Kemerhisar, Kayseri-Kemerhisar Yolu
Eugenia Schneider 1994 yılında yapmış olduğu çalışmada Kolonia Arkhelais’ten Tyana
(Kemerhisar)’ya giden yol güzergahını incelemiş, yol üzerindeki kale ve diğer
yerleşimleri tespit etmiştir (Harita 7). Kolonia Arkhelais’ten 20 km. sonra yol mansio
Mamasun ve belki de Nenezi ile birleşiyordu. Kolonai Arkhelais, Mamasun arasında yola
dair çok sayıda ize rastlanmaktadır. Yol buradan sonra Mansio Anathiango’ya devam
edip, 31 km. sonra Khusa Mutatio’ya varıyordu.

French yerleşim için Yazıhüyük

yakınlarındaki bir lokasyonu önerirken, Schneider, Kuyulatlar Köyü’ne yaklaşık 400 m.
mesafede yolun tespit edilmiş olması ve yukarıda verilmiş olan mesafelere bakarak
mutationun Kuyulatlar yakınlarında bulunduğunu düşünmektedir. Antik yol sisteminin
korunan bir bölümü Kiledere Höyük’ten 1,5 km. kadar uzaklıkta bulunmaktadır
(Schneider, 1997, s. 109).
Alayköy’e doğru güneydoğu yönünde devam eden yolda çok sayıda temel taşları ve antik
bir yolun kaldırımına ait çakıl taşları tespit edilmiştir. Bulunan bu yol bölümlerinin
yönüne

bakılarak

sonraki

durak

Schenieder

tarafından

Tirhan

yakınlarında

konumlandırılmış olan mansio Sasima’dır 36. Tirhan’ın yaklaşık 7 km. doğusundaki
Gölcük Limnai antik kenti olarak tanımlanmıştır. Tyana (Kemerhisar)’dan önceki son
istasyon ise Yeniköy’de konumlandırılan mansio Andabalis’tir (Schneider, 1997, s. 108111). Tyana Anadolu Platosu ile Akdeniz kıyılarını birbirine bağlayan yolun üzerinde
bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahip olmuştur (Zanon, 2013, s. 181).
Tyana’dan Kilikya kapılarına devem eden yolun yanında, erken dönemlerden itibaren
önemli yerleşim yerleri olan Tyana ve Kaesarea arasında da bir güzergah bulunmaktadır.
Mazaka/Kaesarea ve Tyana (Kemerhisar) arasındaki güzergah Tyana’dan sonraki ikinci
durak mansio Andabalis’tir. Yol buradan Niğde’nin 27 km. kuzeydoğusundaki, bazı
araştırmacılar tarafından Mysty (Misli) olarak adlandırılan ve Turchetto’nun Konaklı
olabileceğini söylediği noktaya ulaşmaktadır. Arrowsmith’un haritasında Konaklı’dan
sonraki durak oldukça kötü durumda bir kervansarayın da bulunduğu yerin günümüzdeki

Nazianzoslu Gregorius, Sasima’dan Kapadokya’dan geçen ana yolun ortasında bulunan, kurak, cılız bir
bitki örtüsüne sahip küçük bir köy olarak bahsetmektedir (Storin, 2012, s. 36).
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adı Edikli’dir. Edikli’den Araplı’ya ulaşan yol burada kuzeye doğru devam ederek
Kyzistra Yeşilhisar’a ulaşmaktadır. Kyzistra’da yol Derinkuyu’dan gelen AksarayKayseri yolu ile birleşmektedir (Turchetto, 2012, s. 193-194).

1.3.1.2 Konya-Aksaray Yolu

İtinerarium Antonini (Harita 5) ve Tabula Peutingeriana’da (Harita 6) yer verilmekle
birlikte Orta Anadolu Bölgesi’ni çapraz şekilde geçen, güneybatıdaki İkonoium’u
(Konya) kuzeydoğudaki Sebasteia (Sivas) ile birleştiren yol yazılı kaynaklarda yer
bulamamıştır. Bizans döneminde bu güzergah üzerinde Konya, Aksaray, Kayseri ve Sivas
şehirleri bulunmaktadır. Yolun Selçuklu döneminde öneminin arttığı yol üzerinde
bulunan kervansaraylardan anlaşılmaktadır (Hild, 1977, s. 65) (Harita 8).
Yolun Konya-Aksaray bölümü, Ankara’ya doğru kuzey yönde ilerleyip Sadeddin Han 37
yakınlarında doğuya doğru yönelerek Zincirli Han’a ulaşmaktadır. Bozdağ Geçidi
Akbaşbeli’nden ilerleyen yol üzerinde, Akbaş Han, Katrancı Han, Okla Han ve Akhan
gibi Selçuklu hanları bulunmaktadır. Bunlardan Obruk Han ve Okla Han’da çok sayıda
Bizans Dönemi yapı malzemesi devşirme olarak kullanılmıştır (Hild, 1977, s. 66).

1.3.1.3 Aksaray-Kayseri Yolu

Kolonai Arkhelais (Aksaray)’den Kaesarea (Kayseri)’ya gitmek için iki güzergah
kullanılmaktaydı. Bunlardan ilki, Nazianzos’a oradan Malakopea ovasından Nenezi
Dağı’nın kuzeyinden Mavrucan Deresi’ne ve devamında kuzey-güney bağlantı yolu ile
Kaesarea (Kayseri)’ya ulaşmaktadır. İkinci güzergah ise Ankyra-Melitene üzerindeki
Tatlarin bölgesindeki kavşaktan ulaşılmaktadır (Hild, 1977, s. 66).
Birinci güzergahta, Nazianzos’tan Pylae’ye (Gülek Geçidi) giderken doğuya doğru
ayrılan yol önce Nenezi Dağı’nın kuzeyinden geçerek, daha sonra Erdaş Dağı’nın
Hanın yapılışında kullanılan devşirme malzemeler, bölgedeki Bizans yerleşimini işaret etmektedir (Hild,
1977, s. 65).
37
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eteğinde bulunan Doğala’ya ulaşır. Hild, Doğala’daki Selçuklu Dönemi kervansarayında
bulunan devşirme malzemelerin, burada Bizans döneminde bir yerleşim veya konaklama
yeri olduğunu işaret ettiği düşüncesindedir. Bu yol devamında Malakopea’ya
(Derinkuyu) varır. Bir sonraki istasyon Malakopea’nın 9 km. kuzeydoğusunda bulunan
Bizans dönemine ait devşirme malzemelerin kullanıldığı Dolay Han’dır. Tilköy’den
yaklaşık 10 km. doğuda başlayan Mavrucan Deresi’nin derin dağ geçidine merdivenler
ile erişilmektedir. Rott ve Gregoire, Soğanlı Deresi’nden Mavrucan Deresine’ ulaşmak
için bu yolu kullanmışlardır (Hild, 1977, s. 68-69). Gregoire, Soğanlı’dan Ortaköy’e kısa
yoldan ulaşmak için kullandığı kayaya oyma merdivenlerden ve merdivenlerin sonunda
küçük bir kaleden bahsetmektedir (Gregoire, 1909, s. 111).
Nilüfer Peker ve B. Tolga Uyar 2012 yılında gerçekleştikleri yüzey araştırmasında,
platonun üzerinde güneybatıda Soğanlı Vadisi’ne bağlanan, kayadan oyma bir kontrol
noktası ve buna bağlı olan merdivenleri tespit etmişlerdir. Ortaköy’ü Soğanlı’ya bağlayan
bu yol bir ana arterden ziyade daha çok gizli bir geçit olarak değerlendirilmelidir (Peker;
Uyar, 2013, s. 113). Gregoire’ın bahsettiği İvriz mevkiindeki kale ise geçidin yaklaşık
300 m. doğusunda tespit edilmiştir. Tespit edilen kale bugün doğal bir tepecik
görünümünde olup, özgün planı tam olarak tespit edilememiştir (Peker-Uyar, 2014, s.
518).
Soğanlı Vadisi Toroslar üzerinden geçerek, Kaesarae’yı imparatorluğun güney kentlerine
bağlayan yol üzerinde bulunmaktadır. Hild, Soandos’u Kaesarea (Kayseri)’ya bağlayan
yol üzerinde gösterirken, Strabon ise Soğanlı’nın Kolonai Arkhelais (Aksaray)’i Kaesarea
(Kayseri)’ya bağlayan yol üzerinde olduğunu söylemektedir 38. Erken Hıristiyanlık
döneminden itibaren yerleşim gören bölgenin, bu dönemine ait detaylı bilgi
bulunmamaktadır. Vadinin 830 yılında Abbasi Halifesi El-Mamun’un komutanı Asinat
tarafından ele geçirildiği bilinmektedir (Karakaya, 2010, s. 124).
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Soğanlı Vadisi’ndeki antik Soandos, Orta Bizans döneminde ise oldukça geniş bir yerleşime sahipti.
Soğanlı Vadisi’nde Han olarak geçen kayaya oyma yapı Rodley ve diğer bazı araştırmacılar tarafından bir
manastır olarak değerlendirilmekle birlikte, Ousterhaut bu kompleksin bir manastır olduğuna dair veri
olmadığı görüşündedir (Ousterhaut, 2017, s.293).
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Soğanlı’nın güneydoğusundaki Akköy Barajı yakınlarında Sorgun olarak isimlendirilen
mevkide, İvriz’dekine benzer bir başka kastron daha bulunmaktadır 39 (Resim 1). Bizans
döneminde Anadolu’da güvenliğin sağlanmasında önemli bir yere sahip olan bu küçük
kaleler, yol güzergahlarının kontrolü dışında, Toros Dağları’ndan başkente kadar uzanan
haberleşme ağında da rol oynuyorlardı. Mimari kalıntılar, ile yoğun miktarda seramik
görülen kaleden, kuzeybatıdaki Kyzistra yerleşimi ile iletişim sağlamak mümkündür
(Resim 2). Kyzistra, güneyde Adana ve Tarsus’tan, Dağlık Kapadokya’ya açılan ana
arterin güvenliğinden sorumluydu. Bununla birlikte çevredeki birçok yerleşim için
merkezi konumuyla düşman akınları sırasında hayati bir rol oynuyordu. İvriz ve
Sorgun’daki iki kastronun da Kyzistra üzerinden Kaesarea (Kayseri)’ya giden yolun
güvenliğinde önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Bizans döneminde Mavrucan Deresi’nden Sobesos (Şahinefendi) ve Tamisos
(Taşkınpaşa), üzerinden Hagios Prokopios’a (Ürgüp) oradan da Matiana (Avcılar) ve
Korama (Göreme) üzerinden Halys’e (Kızılırmak) uzanan ancak bölgesel öneme sahip
bir güzergah bulunmaktadır 40. Yol burada Ankara’dan Kayseri’ye uzanan ana yola
bağlanmaktadır. Konya-Kayseri yolu Mavrucan Deresi’nin içinden geçip Kaesarea
(Kayseri) yönünden gelen ve Kyzistra’da (Yeşilhisar) bulunan kuzey güney bağlantı
yoluna kadar uzanır (Hild, 1977, s. 69-70).
Bugün Şahinefendi Köyü’nün bulunduğu bölge, Geç Antik Dönem’de M.S. 4. yüzyıldan
itibaren yerleşim görmüştür. Sonraki dönemde, Şahinefendi yerleşiminin kuzeybatısında
bulunan Kırk Martyrler kilisesinin etrafında kayaya oyma mekanlarda yerleşim devam
etmiştir. Bölgenin kırsal merkezlerinin tüm özelliklerini gösteren kasabada bulunan Kırk
Martyrler kilisesinin 41 ilk evresi geç 9. yüzyıl veya 10. yüzyıla, ikinci evre 11. yüzyıl ve
son
39

resim

evresini

ise

kilisedeki

yazıta

dayanarak

1216/1217

yıllarına

Kalenin doğusundaki düzlük alanda bugün toprak altında olan bir yapı bulunmaktadır. Korunan mimari
plastiklere bakılarak yapının oldukça büyük bir kiliseye ait olduğu söylenebilir. Ayrıca kilisenin doğusunda
kayaya oyularak oluşturulmuş bir yol bulunmaktadır.
40
Damsa Çayı havzası uygun coğrafi koşullarına bağlı olarak erken dönemlerden itibaren yerleşim
görmüştür. Yaptığımız araştırmalarda, Taşkınpaşa ile Şahinefendi arasında bulunan ve Orta Tepe olarak
adlandırılan tepenin üzerinde Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen boyalı Alişar seramiklerine (M.Ö. 23002000) yoğun olarak rastlanmaktadır. Bunun dışında tepede sarnıçlar, duvar kalıntıları, Ortaçağ’da açıldığını
düşündüğümüz kayaya oyma mekanlar da bulunmaktadır.
41
Detaylı bilgi için bkz. Uyar, 2011, s. 391-399.
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tarihlendirilmektedir (Uyar, 2011, s. 391-399). Kilise dışında, mezar şapelleri, hayvan
ahırları, depolar ve tarım ürünlerinin işlendiği mekanlar olan bir yaşama alanı da
görülmektedir. Tarım ürünlerinin işlendiği mekanlardan olan şaraphanelerden bölgede üç
tane bulunmaktadır. Buradaki tarım faaliyetleri yerleşimden birkaç yüz metre uzaklıktaki
avlulu evler ile bağlantılıydı (Benucci ve Romagnoli, 2017, s.189).
Güzergah üzerindeki bir diğer yerleşim yeri ise Tamisos’tur. Tamisos’un 1368 yılında
piskoposluk olduğu piskoposluk listelerinde görülmektedir. Bu da bölgede o döneme
kadar dikkate değer bir Ortodoks topluğun kanıtı olarak yorumlanabilir (Uyar, 2011, s.
607). Tamisos’ta bu yüzyıllarda iskan gördüğü köyün içerisindeki kayaya oyma mekanlar
ve birlikte batısındaki tepede bulunan kaleden anlaşılmaktadır (Resim 3). Kalenin
kuzeybatısındaki duvarlar günümüze kadar ulaşmıştır (Resim 4). Kale içerisinde yapılara
ait duvar kalıntıları, sarnıçlar ve kayaya oyma mekanlar görülmektedir. Ayrıca yüzeyde
Ortaçağ’a tarihlenen yoğun seramik malzeme bulunmaktadır.
Selçuklu döneminde kullanılan Bizans yolu Aksaray’dan Yeşilhisar’a giden yol doğuya
Develi yönüne doğru devam ederek Kayseri’ye ulaşılırdı (Hild, 1977, s. 71). Damsa
Çayı’nın etrafındaki Rum-Ortodoks topluluklarının yaşamında önemli bir yere sahip olan
bu aks iki askeri ve yönetimsel bölge olan Ürgüp, Kyzistra ve Develi’yi birbirine
bağlıyordu. Bu yerleşimlerden Selçuklu kroniklerinde de bahsedilmiştir. Kayseri
yakınlarında gerçekleşen meydan savaşında, Selçuklu tahtına talip olan Alaeddin
Keykubad’a yardım için gelen Ermeni Leon bu yol aksını kullanarak Kilikya’ya
ulaşmıştır. Bu yol aksından bahseden bir diğer kaynak 1254 yılında Keykavus’la, IV.
Kılıçaslan arasında gerçekleşen iç savaşta, IV. Kılıçaslan’ın Konya’daki saraydan
kaçarak önce Aksaray yakınlarındaki Ağzıkarahan’da mola verip, sonrasında Kayseri’ye
ulaşmak için Damsa Çayı havzasında bulunan Ürgüp, Yeşilhisar ve Develi istikametlerini
takip etmiştir (Uyar, 2011, s. 612). Hacı Bektaş Veli’nin Kayseri’den Ürgüp’e giderken
bu güzergahı kullandığı anlaşılmaktadır. Sineson olarak bahsedilen Sinasos’a uğrayarak
Ürgüp’e geçmiş olduğu bilinmektedir (Korkmaz, 2015, s. 47).
Kolonai Arkhelais (Aksaray)’ten Kaesarea (Kayseri)’ya gitmek için kullanılan ikinci
güzergahta ise ilk durak Ağzıkara Han’dır. Bugün modern Aksaray-Nevşehir
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karayolunun geçtiği yol üzerinde sırasıyla Öresin Han ve Alay Han’ı geçtikten sonra,
Acıgöl’den kuzeye Tatlarin’e doğru dönülür (Hild, 1977, s. 71). Jacopo Turchetto, 1961
yılında çekilmiş olan uydu fotoğraflarına dayanarak, Alay Han yakınlarında, bugünkü
modern yolun kuzeyinde, insanlar ve hayvanların kullanımına bağlı olarak oluştuğunu
düşündüğü bir hattan bahsetmektedir ve Aksaray-Kayseri arasında bu tarz izlerin başka
bölümlerde de takip edilebildiğini belirtmiştir (Turchetto, 2012, s. 183).
Tuncer, Anadolu Kervan Yolları isimli çalışmasında Öresin Han’dan sonra iki hanın
bulunduğundan bahsetmektedir. Bunlar Sünnetli Han I ve II’dir (Tuncer, 2007, s. 93)42.
(Harita 9) Hild çalışmasında bu hanların yerini tespit edememiş ve yolun buradan
Tatlarin’e döndüğünü ileri sürmüş, kanıt olarak da Acıözü deresi üzerindeki üç gözlü
köprüyü göstermiştir. Acıgöl’den Tatlarin’e döndükten sonra ilk durak Tatlarin
yerleşimidir. Tatlarin’de yol Ankara’dan gelen yol ile birleşmektedir (Harita 10).

1.3.1.4 Ankara-Kayseri Yolu

Ankara-Kayseri üzerinden ilerleyen batı-doğu bağlantı yolu Bizans Dönemi’nde,
Konstantinapolis’ten Pylae’ye giden yolla birlikte Anadolu’daki en önemli karayolu
haline gelmiştir. Ankyra’dan Kaesarea (Kayseri)’ya giden ve arkeolojik bulgular
doğrultusunda antik dönemde de kullanıldığı anlaşılan iki yol vardır. Biri daha kısa ancak
Kızılırmak nehrini iki kere geçmek gerektiğinden daha zorlu olan, diğeri ise daha uzun
olup Kızılırmak’a paralel uzanan yoldur.
Daha uzun olan ilk yol Kapadokya’da Parnasos’tan başlayıp İbrahimbeyli ve
Demirceoba’dan sonra Nyssa (Harmandalı)’ya uzanırdı. Yol devamında güneydoğu
yönünde ilerleyip Osiana yerleşimine ulaşır. Kaesarea (Kayseri)’ya giden yoldaki bir
sonraki durak, ortaçağa ait bir kalenin yamacındaki Tatlarin’dir (Hild, 1977, s. 78).
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yol burada Konya’dan Sivas’a giden yol ile birleşip,
42
Sünnetli Han II’nin Acıgöl’de şimdiki Çarşı Cami’nin yerinde olduğu bilinmektedir. Sünnetli Han I ise
Nevşehir’de, Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Cami’nin yanındaki Han’ın yerinde
olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Bunun dışında bugün Nevşehir otogarının bulunduğu yere yakın
Hanyeri adı verilen bir mevki bulunmaktadır (Gökhan, 2018, s. 239).
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Kayseri’ye doğru devam ederdi. Tatlarin’den yaklaşık 6 km. uzaklıktaki Çiftlikköy’den
çıkıp Gülşehir’e giden yolda bir kontrol noktası bulunmaktadır (Resim 5). Tatlarin’den
sonra kontrol altına alınan yol, bu geçitten Gülşehir’e doğru devam ediyordu.
Tatlarin’den Zoropasos (Gülşehir)’a giden yola hakim olan tepenin uç kısmı, kulelere
sahip bir sur ile çevrilmiştir. Geçidin bulunduğu noktadan bugün Nevşehir Havaalanı’nın
bulunduğu noktaya kadar uzanan 14 km.’lik tepede başka geçit bulunmamaktadır. Bu
nedenle geçit kontrol altına alınmış ve sur inşa edilmiştir (Resim 6). Kapadokya
Bölgesi’nde, bilinen büyük kalelerin dışında literatüre geçmemiş kalecikler ve askeri
tahkim noktalarının olduğu bilinmektedir. Çiftlikköy yakınlarındaki bu tahkim noktası
da anlaşılan o ki ticari ve askeri yolları kontrol etmek amacıyla kurulmuştu. 43 Kale
konumu itibariyle bölgeye hakim bir noktadadır. Ayrıca kale içinde mimari yapılara ait
duvar ve kayaya oyulmuş duvar hatları takip edilebilmektedir (Resim 7).
Kontrol noktası geçildikten sonra yol coğrafi koşullar nedeniyle yaklaşık 16 km.
uzaklıktaki Gülşehir’e (Zorapasos) Basansarnıç ve Karacaşar’dan geçen günümüzdeki
modern yolun olduğu hattan ulaşılıyor olmalıydı.

Karacaşar kasabasındaki höyük,

yerleşimin tarihinin erken dönemlere dayandığını göstermektedir.
Eski adı Zoropassos olan günümüzdeki Gülşehir’den bir yol Kızılırmak (Halys)
üzerinden geçerek Nevşehir ve Kırşehir yerleşimlerini birbirine bağlar. Bizans
Dönemi’nde bu yolun Kızılırmak üzerinden geçip geçmediği ne Bizans, ne Selçuklu, ne
de Osmanlı kaynaklarında kanıtlanmıştır. Her ne kadar orada bir köprünün olduğu tahmin
edilse de, Gülşehir’de Kızılırmak üzerinde hiçbir köprü kalıntısına rastlanmamıştır (Hild,
1977, s. 78).
“Karşı Kilise” civarında Kayseri’ye uzanan bu yolun üzerinde Oberhummer eski ve yıkık
bir kalenin harabelerini kaydetmiş, ancak günümüze kaleye dair bir kalıntı ulaşmamıştır.
Tabula Imperii Byzantini Kappadokien haritasında Çiftlikköy’de bir yerleşim yerinin var olduğu
gösterilmekle birlikte, tahkim edilmemiş yerleşim olarak gösterilmiştir (Hild-Restle, 1981). Hans Rott
bölgeyi ziyaretinde Çiftlikköy (İpeklik Tschiflik) ve Bölükören (Belik Ören)’de mezarlar ve şapellerin
olduğundan bahsetmiştir (Rott, 1908, s.249). Soandos Vadisinin güneydeki kentleri Kayseri’ye bağlayan
yol üzerinde olduğu düşünüldüğünde yapı kompleksinin, belli bir dönem han olarak kullanılmış
olabileceğini düşündürmektedir.
43
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Yol daha sonra Kızılırmak (Halys) kenarından devam eder ve nehrin iki yakasında
konumlanmış olan Avanos’a ulaşırdı. Nysalı Gregorius’un “Obducara?” diye söz ettiği
ve Kızılırmak kıyısındaki güzel konumuna vurgu yaptığı kentin Avanos olduğu tahmin
edilmektedir. (Hild, 1977, s.79) Aynı şekilde Nazianuslu Gregorius’un Kaesarea’lı
(Kayseri) Gregorius’a gönderdiği mektupta, Avanos’u Zeus’un kutsal yeri olan ve antik
dönemde bilinen Venasa (Ouenasa) ile aynı şehir olarak belirtmiştir.
Hild’in C1 yolu olarak isimlendirdiği bu yol Kızılırmak’tan biraz uzaklaşır ve 6 km.
sonra, bugün Sarı Han harabelerinin olduğu yere varırdı. Hild, Sarı Han’ın avlusundaki
sütun kaidesi dışında yapıda devşirme bir malzemeye rastlamamıştır. Yolun güzergahı
Sarı Han’ın kuzeydoğusundaki Sünnetli Tepe’den devam edip Süksün’e doğru ilerleyip
Kayseri’ye ulaşırdı (Hild, 1977, s. 80). Yolun Süksün’den sonraki bölümü ile ilgili bir
başka öneri, Örenşehir’deki nekropol alanı ve Roma döneminden kalan kalıntılara
bakılarak yolun buradan Kayseri’ye ulaştığı yönündedir. Örenşehir’in ardından yol
Karpuzsekisi’ne ulaşmaktadır. Bu bölgedeki Bizans dönemine ait bir nekropol ve
güzergaha dair kalıntılar bulunmaktadır (Turchetto, 2012, s. 185).
Ankara’dan Kayseri’ye giden ikinci yol ise Kızılırmak’ı iki kez geçmek zorundaydı.
Diğer yola göre daha uzun olan bu yol, Bala’yı geçtikten sonra Çeşnigir Köprüsü’ne 18
km. uzaklıktaki Kesik Köprü’nün hemen üst tarafından nehri geçiyordu. Batı-Doğu
yönünde ilerleyen Kayseri yolu, Çayağzı mevkiinde güneye kıvrılıp 14 km. sonra
Kırşehir’e varıyordu. Kırşehir’den sonraki durak olan Mucur’dan 40 km. sonra
Topaklı’ya, 17 km. sonra da Kabala’ya ulaşılmaktadır. Kızılırmak’ı Beydeğirmeni
mevkiinde geçen ve Melas’ın kuzey kıyısı boyunca ilerleyen Roma yolunun aksine
Bizans yolu Kızılırmak’ı daha batıdan, Tekgöz Köprüsü’nden geçmektedir. Tekgöz
köprüsünün ardından ilk yol ile birleşen bu yol Kayseri’ye ulaşmaktadır (Hild, 1977, s.
81-84)
Yukarıda bahsettiğimiz yollarda özellikle Ankyra, Kaesaria, Tavium ve Amasya’nın
Anadolu yol sisteminin anahtar noktaları oldukları görülmektedir. Bu şehirlerden,
Ankyra’dan yedi, Kaesaria’dan beş, Tavium ve Amasya’dan ise dört ana yol geçmektedir
(Mitchell, 1995, s. 132). Kuzeybatıda Ankyra’dan, kuzeydoğuda Sebasteia’dan, batıda
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Ikonion ve Kolonai (Aksaray) Arkhelais’ten; güneyde Tarsos ve Adana’dan, doğuda
Melitene’den, gelen yollar Kaesaria’da kesişmektedir. Bahsettiğimiz bu ana arterlerin
dışında yukarıda bahsettiğimiz gibi ara arterlerinde Kaesarea’ya ulaşmak için öneminin
dönem içerisinde artmış olduğu gözlenmektedir.
Aksaray - Kayseri arasında bir ara yol olan Damsa Vadisi güzergahının, özellikle Bizans
dönemi ile öneminin artmış olduğunu söylemek mümkündür. Geç Antik dönemde 4.
yüzyıldan itibaren yerleşim görmüş olan Şahinefendi, Şahinefendi’nin güneyinde
Güzelöz köyünde bulunan Roma nekropol alanı, özellikle bu iki bölgede Geç
Antikçağ’da, Kapadokya’daki şehir, kasaba ve köy ölçeğinde dikkate değer bir yerleşim
yoğunluğuna sahip olduğunu göstermektedir.
Potamia ile Hagios Prokopios arasındaki güzergah üzerinde Bizans döneminde Tamisos
(Taşkınpaşa), Zelil ya da Calele (Cemil), ve Sinasos (Mustafapaşa) yerleşimlerinin
kurulması Damsa havzasının uygun cağrafi özellikleri ile birlikte, güzergahın öneminin
arttığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bizans kaynaklarında güzergah ile ilgili
yazılı bir veri bulunmazken, Anadolu Selçuklu kroniklerinde Selçuklu tahtına talip olan
Alaeddin Keykubad’a yardım için gelen Ermeni Leon ve 1254 yılında IV. Kılıçaslan’ın
Damsa Havzası’ndan geçen bu aksı kullanmış olması yolun önemini koruduğunu ortaya
koymaktadır.

1.4. KAPPADOKİA’DA GEÇ ANTİK DÖNEM YERLEŞİMLERİ
Romalılar M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında ve özellikle M.Ö. 1. yüzyılda Anadolu’da
Hellenistik dönem de kurulmuş olan kentleri ele geçirerek sınırlarını Fırat Nehri’ne kadar
genişlettiler. Ele geçirdikleri bölgede eyaletlerden oluşan yeni bir yönetim sistemi ile, bu
eyaletleri birbirine bağlayan düzgün bir yol ağı oluşturdular (Aktüre, 2018, s. 142).
Romalılaştırma sürecinde bazı kentlere civitas libera 44 (özgür kent) statüsü verilirken,
44
Latin Batı’da civitas, Yunan Doğu’da polis olarak isimlendirilmektedir. Batıda şehir yönetimi, tek bir
şehirden ziyade bölgesel bir yönetimdir, curia, doğuda ise boule meclislerinin kontrolündedir. Detaylı bilgi
için bkz. Nicholson, 2018, s. 349. Antikçağda “kent” (polis ya da civitas) şehrin eşdeğeri olmayıp, terim
öz-yönetsel bir birimi tanımlıyordu (Mango, 2011, s. 69).
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geriye kalan kentlerden iki veya daha çok sayıda kent birleşerek kent statüsü kazandılar.
Bazı yerleşmelere ise az sayıda yeni Romalı nüfus eklenerek munipicum (belediye)
belgesi verilerek Roma yönetimine katılmaları sağlandı. Civitas libera statüsüne sahip
olan kentler vergi vermeyip, kendi kanunlarını yapabiliyorlardı (Aktüre, 2018, s. 159).
Bunların dışında kolonia statüsüne sahip olan kentlerde, koloniye yerleştirilen tüm
Romalılar tek bir kabile olarak sayılıyor, toprakların mülkiyetlerine sahip olup, vergi
ödemiyorlardı (Aktüre, 2018, s. 161).
Roma İmparatorluğu, kendi kendini yöneten şehirlerin bir araya gelmesi ile oluşuyordu.
İmparatorlukta, kültürün, yönetimin ve maliyenin devamlılığı şehirlere bağlıydı
(Cameron, 2001, s. 152). Her civitasın idari merkezi olan bir şehir bulunmakla birlikte,
toplumun kırsal veya şehirli vatandaşları arasında ise legal bir fark bulunmuyordu.
İmparatorluk içerisinde bulunan bu şehirler dışında, içerisinde şehirlerin bulunmadığı,
doğrudan olarak İmparatorluk tarafından idare edilen, yönetim birimleri de
bulunmaktaydı. Genele bakıldığında bu birimlerin imparatorluk içerisindeki oranı
düşüktü (Jones, 1964, s. 713).
İmparatorluktaki şehirlerin sosyal ve iktisadi yapıları ile büyüklükleri doğal olarak
çeşitliydi. Şehirlerin çok azı kentsel donatılara sahip olup, çoğunluğu küçük şehirlerden
oluşuyordu. Bazı şehir merkezlerinin nüfusları oldukça yüksekti. Tarsus ve Scythopolis
gibi şehirler endüstriyel açıdan önemliyken, Kartaca ve Ephesos gibi şehirler ise büyük
limanları ile ön plana çıkıyorlardı. Atina yüksek öğrenimlilerin yaşadığı bir şehirken,
Jerusalem dini açıdan önemliydi. Roma ve Konstantinapolis’te ise bu özelliklerin pek
çoğunun bir arada olduğu görülüyordu (Cameron, 2001, s. 153; Jones, 1964, s. 714).
Kentler Roma İmparatorluğu’nda kendi arazileri olan özerk bölgelerdi ve vergilerini
devlete aktarmaktan sorumluydu. Roma İmparatorluğu böyle kentlerin olmadığı yerlerde
ya kentleri sıfırdan kurdu ya da var olan kentleri dönüştürerek, onlara civitasın kurumsal
yapısını ve tüzel kimliğini bağışlayarak yarattı. İmparatorluğun gelişimi ile birlikte
kentlerin rolü de değişmişti. Kentlerin rolünün değişimi özellikle 3 ve 4. yüzyıllarda
Roma kentinin görünüşü de değişikliğe uğramıştı (Haldon, 2017, s. 61).
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M.S. 1 ve 2. yüzyıllarda Anadolu’daki Asia ve Pontika eyaletleri arasında şehir sayıları
açısından büyük bir farklılık vardı. Kabaca Asia Anadolu’nun batı ve güney bölümlerini,
Pontika ise kuzey ve doğu bölümlerini kaplıyordu. Bu dönemde Kapadokya Krallığı’da
Pontika eyaleti sınırları içerisindeydi. Plinius Asia eyaletinde kendi kabile reisleri
tarafından yönetilen 282 topluluktan bahsetmektedir 45. Pontika eyaletinde ise Bithynia,
Pontus ve Kapadokya Kralıkları merkezden yönetiliyorlardı. Bu krallıkların yönetimi
altındaki bölgede şehirlerin sayısı az ve birbirlerinden uzaktaydı. Bordeux hacılarının
takip ettiği Khalkedon, Kilikya kapıları arasındaki 901 km.’lik yolda yalnızca on bir
şehirden bahsetmişlerdi (Jones, 1964, s. 717).
4. ve 5. yüzyıllarda başkent Konstantinapolis gibi şehirlerde, antik dönem şehirlerinin
önemli bir öğesi olan forumların inşasının devam ettiği görülmektedir. Şehirde
İmparatorlar Konstantin, Theodosius, Arkadios, Markian ve son olarak da Leo
dönemlerinde yeni forumlar inşa edilmiştir. Yine Antiokheia’da şehrin merkezinde
İmparator Valens tarafından bir forum inşa edildiği bilinmektedir. Büyük şehirlerde Geç
Antikçağ’da forumların yanısıra onur sütunlarının dikilmesine de devam edilmiştir. Yeni
yapılan forumların dışında Ephesos, Perge, Side ve Delphi gibi şehirlerde bulunan
forumlarda ekleme ve yenilemeler de yapılmıştır. Bunların dışında daha birçok şehirde
forumlara küçük ölçekli eklemeler yapılmaya devam edilmiştir (Lavan, 2006, s. 202210).
Yukarıda bahsettiğimiz şehirlerin varlığına rağmen imparatorluk şehirlerinin büyük
çoğunluğu kırsaldı. Kırsalda bulunan şehirler zenginliklerini tarımdan elde ediyorlardı ve
bu kentlerin merkezleri düşük bir ekonomik öneme sahipti. Kasaba ve kentlerin çoğu,
yerel pazarları ve sınai işleri, ayrıca kent halkı ihtiyaç duyduğu için hinterlandlarına
bağımlıydı (Jones, 1964, s. 714; Haldon, 2017, s. 61). Bazı bölgelerdeki şehirler oldukça
seyrekti ve buna bağlı olarak toprakları genişti. Bazı bölgelerde ise şehirlerin birbirine
yakın olduğu görülmekteydi. Bu durum imparatorluğun uzun tarihi boyunca ortaya
koyduğu yönetim politikası ile de ilişkiliydi.

6. Yüzyıla gelindiğinde Asiana eyaletindeki bu toplulukların sayısının oldukça azalmış olduğu
bilinmektedir. Pontica eyaletinde ise şehirlerin sayısının artttığı görülmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Jones,
1964, s. 717.
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Geç Roma İmparatorluğu’nun şehir ve kasabalarının zayıflamasının göstergelerinden
birinin onları çeviren savunma duvarlarının azalması olduğuna inanılır. Ana neden şehir
meclislerinin geriye döndürülemez zayıflamaları ve şehir maliyesindeki krizidir (Curcic,
2010, s. 141). Doğu’daki kentlere bakıldığında Batı’dakiler gibi istilalar olmadığı için,
nüfuslarının giderek dördüncü yüzyıl sonu, özellikle 5. yüzyılda arttığı ve erken altıncı
yüzyılda arazinin kaldırabileceği en üst sınıra ulaştığı görülmektedir (Cameron, 1993, s.
114).
M.S. 3. yüzyıl Roma tarihinde bir kriz ve karmaşa dönemi olarak nitelendirilmektedir.
Bu durumun ortaya çıkışına nedenlerinden biri, batıda Germen kabilelerinin, doğuda ise
Perslerin imparatorluğa yaptıkları saldırılardır. İkinci neden ise imparatorluk içerisinde
imparatorluk kurumu ve ordu içerisinde yaşanan mücadelelerdir. Yaşanan bu karışıklık
dönemi ekonominin bozulmasına ve günlük yaşamın olumsuz şekilde etkilenmesine
neden olmuştur (Aktüre, 2018, s. 297-298). Bu olayların dışında bazı araştırmacılar veba
salgını gibi yaşanan demografik şokların da ekonominin bozulmasında etkili olduğu
görüşündedirler (Haldon, 2018, s. 171)
Kentlerin dönüşümünde önemli bir etken de, kentlerin varlıklı yönetici grupları olan
decurioların, kentte yaşayan halk ile olan ilişkileriyle, toplumun kollektif yaşamındaki
rollerine ilişkin taşıdıkları görüşün değişikliğe uğramasıdır. Bu dönemde seçkin sınıfın
servetinin giderek artmasına rağmen, zenginliklerini geleneksel biçimde kent için
harcamaktan kaçınmaya başladıkları görülür. Harcanan paralar daha özel bir hayat tarzına
ve statü için rekabetin açıkça bencil biçimlerine akmaya başladı (Liebeschuetz, 1999, s.
5-7; Brown, 2017, s. 77). Bu dönemde kamu binalarının bakım ve onarımları ve inşa
faaliyetleri yavaşlamıştır. İmparator Diokletianus döneminde 46 gerçekleştirilen reformlar,
decuriolara çok daha ağır sorumluluklar getirmiştir. Decurioların yıllık olarak toplamak
zorunda oldukları vergi oranı artmış, verginin eksik olması durumundan da sorumlu
tutulmuşlardır. Buna bağlı olarak halkın üzerindeki vergi yükü de artmıştır. Daha hızlı ve

Diokletianus, gerçekleştirdiği politik, askeri, ekonomik ve idari düzenlemeler ile oldukça önemli bir
figürdür. Döneminde ordu neredeyse iki kat büyüdü. Bu büyüme ile birlikte yönetim M.S. 286’da önce
ikiye 293 yılında da dörtlü yönetime dönüştürülmüştür. Ordu dışında bu dönemde eyaletlerin sayısınında
artmış olduğu görülmektedir. Özellikle asker sayısındaki artış askeri harcamaların oranının çok artmasına
neden olmuştur. Yaşanan bu mali gelişmeler şehirler üzerinde de bir etki yaratacaktı (Dey, 2015, s. 25).
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tam vergi toplayabilmek için daha küçük eyaletlerde decuriolar eyalet valilerinin
denetimi altına girmiş, 4. yüzyılda ise kentlerin taşınmazları ve diğer gelir kaynaklarının
yerini İmparatorluğun res privatası almıştır. Bu kaynaklardan elde edilen harcamaların
yalnızca üçte birinin sivil harcamalara ayrılması, var olan yapıların bakımlarının
yapılmasını dahi zorlaştırmıştır. Yaşanan bu olaylar, imparatorluğun her yerinde açıkça
görülürken, Batı’da Doğu’da olduğundan daha belirgindi. Fiziki zarar Balkanlar, Kuzey
Gallia ve Ren Bölgesi olmak üzere, korunmasız sınır bölgelerinde en kötü durumdaydı
(Liebeschuetz, 1999, s. 5-7; Cameron, 2001, s. 158; Dey, 2015, s. 27).
İmparatorluk genelinde özellikle kent yaşamı, anıtsal ve estetik yönden gerilemişti.
Ancak imparatorluğun değişik bölgeleri bundan farklı olarak etkilendi (Liebeschuetz,
1999, s. 7-8). Bu etkilenme farklı zamanlarda, farklı bölgelerde ve farklı şekillerde
olmuştur. O nedenle bu dönemde şehirlerin değişiminde benzer bir süreçten bahsetmek
mümkün değildir (Grig, 2013, s. 555; Jacobs, 2012, s. 113). Anadolu, Geç Antik Dönem
İmparatorluğunun

en

istikrarlı

bölgeleri

arasındaydı.

Hıristiyanlık,

İmparator

Konstantinos döneminde resmileşmiş, İmparator I. Theodosius ve hanedanlığı
döneminde ise çok sayıda şehir yapısı inşa etmiştir. Ancak politik devamlılığına rağmen
Anadolu’nun yerleşim kalıpları ve maddi kültürü özünde bir değişim göstermişti
(Niewöhner, 2017, s. 39).
Putperestlikten Hıristiyanlığa geçiş her yerde yavaş oldu. Birçok putperest tapınağın 4.
yüzyıl sonu 5. yüzyıl başlarında kapatılmasına ve kilise olarak kullanılmaya başlanması
her yerde aynı zamanda gerçekleşmemiştir (Mango , 2011 s. 70; Jacobs, 2012, s. 125). 4.
yüzyılın başında (303 yılındaki büyük takip öncesinde) Nikomedia’da inşa edilmiş olan
bir kilise İmparator Diokletianus tarafından yıktırılmış, mülklerine el konulmuştur.
İmparator Konstantinos döneminde ise, Hellespontus’daki Lampaskus’un bilinen ilk
piskoposu Aziz Parthenius’a, İmparator Konstantinos’un tapınakların yıkılarak, kilise
inşa edilmesini desteklediği söylenmiştir. Kyzikos piskoposu Eleusius tarafından
yıktırılan bir Novatian Kilisesi daha sonra İmparator Iulianus’un emri ile yeniden inşa
edilmiştir. 326 yılında Tarsus’taki bir kilise, Aegeae’deki Asklepios Tapınağı’ndan
devşirilen malzeme ile inşa edilmiştir. Tarihi kesin olmamakla birlikte 348 yıllarında
Nazianzoslu Gregorius, Kapadokya’da oktagonal planlı bir kathedral inşa ettirmişti.

40

Ankyra piskoposu Basileus 358 yılında yeni bir kilise inşa ettirdiği bilinirken, bunun
dışında Ankyra’da iki Montanist kilisesinin varlığından da söz edilmektedir (Niewöhner,
2017, s. 71).
İmparator I. Theodosius zamanında Hıristiyanlığın resmi din olması ile birlikte bu süreç
hızlanmıştır. Tapınakların terkedilmesi ve kilise inşa faaliyetleri artmıştır. Artık
kullanılmayan tapınakların kalıntılarından faydalanılarak ya aynı yerde ya da farklı bir
yere kiliseler inşa edilmiştir. Tapınakların malzemesi sadece kiliseler için değil, Ephesos
Liman Hamamı’nda görüldüğü gibi sivil yapıların inşasında ve yenilenmesinde
kullanılmışlardır. Bazı şehirlerdeki iyi durumda olan tapınaklar ise farklı bir işlevde
kullanılmaya devam edilmiştir 47 (Jacobs, 2012, s. 126-127).
Şehirlerde kilise artan bir şekilde liderlik rolünü üstlendi (Curcic, 2010, s. 141). Kent
meclisleri kentlerini temsil yetkisini kaybettikçe, şehirlerde onların yerine getirdikleri
görevleri piskoposlar üstlenmeye başlamışlardı (Liebeschuetz, 1999, s. 12). M.S. 350600 tarihleri arasında piskoposların şehir idaresindeki kontrolleri arttı ve piskoposlar şehir
elitleri arasındaki yerini aldı. Bununla bağlantılı olarak piskoposların zenginlikleri arttı48.
(Rapp, 2005, s. 208). Kentsel kurumların dengesi piskoposluk kurumunun gücünü
arttırması ile birlikte derinden sarsıldı. Kilise, hiyerarşisini şehirler de kurmuştu ve her
birinde prensipte bir piskoposu bulunurdu. Sivil merciler ve maliyeden bağımsız olarak,
piskoposlar kilisenin kaynaklarını kullanarak, inşa ettikleri dini yapılar ile şehirlerin
Hıristiyanlaşmasında önemli bir rol üstlenmişlerdi. Piskoposlar dini kurumların dışında
kamu hizmetlerinde de oldukça önemli bir yere sahipti (Morrison, 2004, s. 125).
Bu yeni durum yaklaşık 400-500’ler arasında büyük oranda değişen mimariyede yansıdı.
Bu değişimin en görülür ölçütü şehirlerinde Hıristiyanlaşmasıdır 49. Mimari açıdan bu
Jacobs, yapmış olduğu çalışmada Anadolu’daki kentlerde, tapınak ve kiliselere yapılan müdaheleler ile
ilgili bir tablo hazırlamıştır. Detaylı bilgi için bkz. Jacobs, 2012, s. 128-129. 4. ve 5. yüzyıllarda kiliselerin
inşasının yanı sıra agora ve yolların onarılması ve yeniden inşasında faaliyetlerin artmış olduğu
görülmektedir.
48
Bu zenginliğin sebebi aileden olabileceği gibi, kilisenin zenginleşmesi ile de ilişkili olabilir (Rapp, 2005,
s. 211).
49
Kentlerin Hıristiyanlaşması ile kastedilen, şehirlerde kiliselerin ve hayır kurumlarının inşasıdır. Bu
dönemde tapınaklar ya yıkılmış ya da işlevsiz kalmışlardır. Tiyatrolar yeni işlevlerle kullanılmış ya da
terkedilmişlerdir. Büyük İmparatorluk hamamları kısmen kullanılmış ya da yerlerini daha küçük boyuttaki
yapılar almıştır (Liebeschuetz, 2007, s. 30)
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çoğunlukla bazilikalardan oluşan çok sayıdaki anıtsal kilisenin inşasıyla ortaya
konulmuştur. Önceki yüzyılda kiliseler mezarlık alanları ve yakın çevrede yer alırken, 5.
yüzyıl boyunca kiliseler daha görünür ve şehrin en belirgin yapıları halini aldılar. Zaman
zaman şehir meydanlarının en önemli noktalarına inşa edildiler (Curcic, 2010, s. 141).
Amorium’da gerçekleştirilen kazılar Geç Antik Dönem’de şehirde inşa edilen yapılara
bakılarak bir büyümenin gerçekleştiğini ve refah seviyesinin arttığını göstermektedir. Bu
yeni yapılaşmanın nedenleri arasında pagan bir kentten Hıristiyan bir kente dönüşümünde
etkisi bulunmaktaydı. Artık antik kentlerin önemli unsurları olan tiyatro, pagan
tapınakları ve gymnasionlara ihtiyaç duyulmayıp, kentin en önemli simgesi kilise
olmuştu 50 (Lightfood, 2006, s. 44-45). Aynı dönemde Aizonai’de de yerleşim
genişlemiştir. Yerleşimlerin büyümesine dair bu durum İsaura’da ve Likya kıyıları
hinterlandındaki dağlık bölgelerde de görülmektedir (Izdebski, 2013, s.15-18)
4. yüzyıldan itibaren şehirlerde inşa edilecek dini yapılarda piskoposların etkin bir rol
oynadıkları görülmektedir. Bununla ilgili en iyi örneklerden birisi 326 yılında İmparator
Konstantinos’un Kudüs Piskoposu Makarios’a yazdığı mektupta görülmektedir.
Mektupta devletin idari memurları piskopos Makarios’a danıştıktan sonra gerekli
malzeme ve ustaları sağlayacağı ve giderleri karşılayacakları yazmaktadır. Anlaşıldığı
gibi piskopos bir komisyon başkanı olarak çalışacak ve şehirde inşa edilecek önemli bir
propaganda yapısının inşa faaliyetlerinin idaresini sağlayacaktı (Mango, 2006, s. 22). Bu
ve buna benzer inşa faaliyetleri, şehirlerin Hıristiyanlaşmasında piskoposların rolünü ve
önemini ortaya koyması açısından önemlidir. Burada devletin desteklediği proje dışında,
yerel kiliselerin kendi imkanları ile gerçekleştirmeye çalıştıkları inşaat faaliyetlerinin de
önemli olduğunu söylemek gerekmektedir. Ayrıca dini yapılar dışında diğer yapıların
inşasında, piskoposlar özellikle 5. yüzyıldan itibaren daha etkin olmuşlardır (Rapp, 2005,
s. 222).
Piskoposların bu rolleri dışında politik ve idari güçlerinin de her geçen gün artmış olduğu
görülmektedir. Piskoposlar ile birlikte zengin arazi sahiplerinin de özellikle 5 ve 6.
4. yüzyılda kiliseler şehirlerin farklı yerlerinde inşa edilebiliyordu. Örneğin Sardes’te inşa edilen kilise
şehir duvarlarının dışındayke, Pisidia Antiokhia’sında inşa edilen kilise şehir duvarlarının içinde daha
görünür bir yerdeydi (Niewöhner, 2017, s. 42).
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yüzyıllarda şehirlerin yönetimlerinde etkin rol oynamışlardır. (Haldon, 2018, s. 174). Son
zamanlarda yapılan arkeolojik çalışmalar 5 ve 6. yüzyıllarda imparatorluğun doğusundaki
şehirlerin büyüyüp geliştiği anlaşılmaktadır.
Kapadokya Bölgesi’nde arkeolojik kazıların az sayıda olması nedeniyle şehirlerin yapısı
ve boyutları ile ilgili çok az şey bilinir. Kapadokya, Roma İmparatorluğunun bir parçası
olmasına rağmen bu çağdan günümüze ulaşan yapı sayısı oldukça azdır.
1. yüzyılda Kapadokya’da bilinen dört büyük şehir vardır. Bunlar, Kaesarea (Kayseri) ,
Kolonia Arkhelais (Aksaray), Melitene (Malatya) ve Tyana (Kemerhisar)’dır (Cooper ve
Decker, 2012, s. 15). Şehirleşme Kapadokya’da oldukça yavaş gerçekleşen bir süreçti.
Erken dönemlerin bazı önemli yerleşimleri hiçbir zaman şehir statüsüne sahip
olamamıştı. Hanisa örneğinde de görüldüğü gibi, 2. yüzyılda yerleşim magistrates, konsil
ve meclis gibi bir Yunan kentinin yönetimsel açıdan gerekli tüm özelliklerine sahip olsa
bile, Roma Dönemi’nde kent statüsüne sahip olamamıştır. Venasa aynı şekilde
Kapadokya Kralları’nın yönetimi altında bölgenin en önemli dini merkezlerinden biri
olmasına rağmen, hiçbir zaman şehir ünvanını alamamıştır. Kapadokya Bölgesi’nin
Krallıklar Dönemi’nden itibaren idari açıdan baskın özelliği küçük köy ve kasabalar ile
geniş topraklardan oluşmasıydı (Van Dam, 2002, s. 24).
Bölgenin en önemli kentlerinden olan Kaeserea ve Kolonai Arkhelais’ten (Aksaray)
neredeyse günümüze hiçbir şey ulaşmamıştır.

Tyana (Kemerhisar) şehrinden ise

günümüze ulaşmış Roma yapıları mevcuttur. Bu da Selçuklular’ın bölgeye geldiğinde
Tyana (Kemerhisar) yerine günümüzde Niğde’nin bulunduğu bölgeye yerleşmiş olması
ile ilişkilidir. Bölgede kırsal yerleşimler ile ilgili bilgiler ise daha da sınırlıdır. Roma
dönemindeki kaya yerleşimleri ile ilgili tarihleme konusu da problematiktir (Ousterhout,
2017, s. 26-27).
Kapadokya Krallığı döneminde bölge, on strategiadan oluşmaktaydı (Strabon, 2012, s.
1). Strategia’ların iç organizasyonları hakkındaki bilgi sınırlı olup, bu yapıların feodal
bir düzenlemeye sahip oldukları bilinmektedir (Gwatkin, 1930, s. 18).

Strabon

zamanında Kapadokya Bölgesi’nde şehir olarak nitelendirilebilecek iki yerleşim yerinden
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bahsetmektedir. Bunlardan ilki Tyanitis’deki Tyana (Kemerhisar), diğeri ise
Mazaka 51’dır. Her iki şehirde antik yazarlar tarafından Yunan şehri olarak
nitelendirilmektedir (Jones, 1998, s. 178; Ramsay, 1960, s. 312).
Bu iki kentin yanında onbirinci strategianın başkenti olan, Mazaka’dan 300 stadion
uzaklıktaki Kybistra Strabon zamanında şehir statüsüne sahiptir. Hitit kayıtlarında da adı
geçen Kybistra Kilikya kapılarına ulaşan yolun üzerinde bulunması nedeniyle önemliydi
(Jones, 1998, s. 178; Strabon, 2012, s. 11).
Bunlar dışında Roma dönemi Kapadokya’sında İmparator Markus Aurelius tarafından
kurulan Kolonia Faustiniana önemli bir Roma kolonisiydi. Komana İmparator Hadrian
döneminde şehir statüsüne sahipti. Komana’da Ma’nın büyük tapınağı da bulunuyordu.
Komana’nın adı Arkhelaos tarafından Hieroplis olarak değiştirilmesine rağmen eski isim
de kullanılmaya devam edildi. Diocaesarea yine şehir statüsüne sahipken, Melitene’nin
şehir ile ilgili hakları İmparator Traianus tarafından garanti altına alınmıştı (Jones, 1998,
s. 179).
Melitene 5. yüzyılda, Armenia II’nin, Iustinianus döneminde ise Armenia III’ün
metropolisliğini yapmıştı. 591 yılında Maurice tarafından Armenia I’in merkezi yapılan
(Cooper ve Decker, 2012, s. 16) Melitene metropolis olduktan sonra genişlemiş ve nüfusu
artmıştır. Şehir surları içerisine sığmayan halk ovada iskan edilmiş, tiyatro, hamamlar,
sokaklar inşa edilmiştir. Roma döneminin büyük bir bölümünde kentsel yaşamın merkezi,
Legio XII Fulminata’nın lejyoner garnizonu olmuştur. Şehir İmparator Iustinianus
döneminde 536 yılında Armenia III’nin başkenti olmuştur. Bir savunma duvarına sahip
olmayan yerleşime Iustinianus döneminde güçlü surlar inşa edilmiştir.
Armenia I’in merkezi olan bir diğer şehir ise Sebastia’dır. Sebastia (Megalopolis) M.Ö.
1. yüzyılda general Pompei tarafından kurulmuştur. Kurulduğunda bir kasaba olan
yerleşim, önemli yolların üzerinde olduğu için gelişmiştir. İmparator Diokletianus’un

M.Ö. 1. yüzyılda Kral Arkhelaos, İmparator Augustus Caesar onuruna Mazaka’nın adını değiştirerek
Caesarea koymuştur (Van Dam, 2002, s. 32). Mazaka Ammianus Marcellinus tarafından 4. Yüzyılda zengin
ve kalabalık bir şehir olarak nitelendirilmektedir (Marcellinus, 2019, s. 257).
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bölgede yaptığı düzenlemelerden sonra da Armenia I’in merkezi olmuştur. (Cooper ve
Decker, 2012, s. 17).
Garsaura kentinin antik dönemdeki önemi, Strabon’un zamanında azalmıştı. Strabon,
Garsaura’nın kendi döneminde bir komopolis olduğunu söylemekle birlikte, daha önce
metropolis olduğunu belirtir. Kent, Ikonium’dan Mazaka’ya giden yolun üzerinde önemli
bir durak olarak eyelet başkenti konumunu koruyordu. Kral Arkhelaos yerleşmin adını
değiştirerek Arkhelais adını vermişti. Arkhelais, İmparator Kladius döneminde
kolonileştirilmiştir. Önemli yolların kesişim noktasında olan şehir, 664 yılında Araplar
tarafından işgal edilmiştir. Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan bir yapı
bulunmamaktadır (Jones, 1970; Ousterhout, 2011, s. ; Ramsay, 1960, s. 314).
Sargarausene Eyaleti’ndeki Ariaratheia yerleşimi ise Kral III. Ariarathes tarafından
kurulmuştu. Bölgedeki bir diğer şehir Morimene’deki Nyssa’dır. 4. Yüzyılın ortalarında
Ptolemy bir mektubunda Nyssa’dan şehir olarak bahsetmektedir (Jones, 1998, s. 175).
Hanisa yerleşimi, bir Yunan şehrinin karakteristik yönetim birimlerinin tamamına sahip
olmasına rağmen, Roma yönetiminde şehir statüsüne sahip olmadığı görülmektedir. Aynı
şekilde Venasa’da şehir statüsüne sahip olmamış, piskopos değil bir rahip tarafından
yönetilmiştir (Van Dam, 2002, s. 24).
İmparator Diokletianus döneminde yapılan düzenlemeler ile Kapadokya ikiye ayrılmış,
batıda kalan bölüm Kapadokya olarak adlandırılmaya devam ederken doğuda küçük bir
bölge Armenia Minor’e katılmıştır 52. Bu bölge 4. yüzyılın sonlarına doğru Armenia
Secunda adı ile ayrı bir eyalet olmuştur. Bu eyalet sınırları içerisinde Hiorekles
listelerinden bildiğimiz altı şehir bulunmaktadır. Bu şehirler, Ariaratheia, Komana,
Melitene, Arka, Arabisus ve Kukusus’tur. Bu şehirden üçünün eyalet oluşturulmadan
önce şehir statüsüne sahip olduğu bilinmektedir. Kukusus ise Theodoret tarafından 5.

Diokletianus bütün devlet idaresinin reorganizasyonunu gerçekleştirmiştir. Bu reformlar Konstantinos
tarafından devam ettirilmiş, geliştirilip tamamlanmıştır. Bu düzenlemeler ile birlikte Bizans sisteminin çıkış
noktası olan yeni bir idari yapılanma meydana getirilmiştir. Diokletianus döneminde devlet içerisinde 100,
5. Yüzyılda 120’den fazla eyalet vardı. Diokletianus devlet arazisini 12 diocese’ye ayırdı. 4. Yüzyılın
sonlarına doğru bu sayı 14’e yükseldi. Konstantinos devrinde devlet prefecturalara ayrıldı. Her prefectura
ise birkaç dioceseyi içine alıyordu (Ostrogorsky, 1999, s. 30).
52
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yüzyılın ilk yarısında küçük bir şehir olarak gösterilmektedir. Arka ve Arabisus’un
statüleri ile ilgili ise kesin bir bilgi yoktur.
Kapadokya Bölgesi’nin 371-2 tarihinde İmparator Valens tarafından Prima ve Secunda
olarak ikiye ayrılması sürecinde şehirlere ilikşkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Prima’nın başkenti Kaesarea (Kayseri) iken, Secunda’nın başkenti olarak düşünülen ve
Kaesarea (Kayseri)’dan curialar nakledilerek şehir statüsü kazandırılan Podandos’un
yerine Tyana (Kemerhisar) başkent olmuştur. Kaesarea (Kayseri) Kapadokya Prima’daki
tek şehir olup, bölgenin geri kalanı İmparatorluk mülklerinden oluşmaktadır. Kaesarea
(Kayseri) dışındaki tüm şehirler ise Secunda’da bulunmaktaydı. Secunda’nın metropolisi
Tyana (Kemerhisar) iken, Kybistra, Faustnopolis, Kolonia Arkhelais, Nazianzus, Nyssa
ve Parnassus buna bağlı diğer şehirlerdi. Hiorekles bunlara ek olarak Sasima’nın
Secunda’da, Therma’nın Prima’da olduğunu yazmıştır. Ancak Jones, her iki bilgiye de
şüphe ile yaklaşmaktadır (Jones, 1970, s. 186).
Hierokles Doara ve Mokisos’u Secunda’da, Podandos’u ise Prima’da göstermiştir.
Mokisos İmparator Iustinianus döneminde Iustinianapolis adını almış ve kent statüsünü
almıştır. İmparator Iustinianus, Iustinianapolis’i Nazianzos, Doara, Parnassos ve
Kolonia’nın metropolisi yapıp, Kapadokya Secunda’ya dahil etmiştir.
Mazaka oldukça eski bir yerleşim yeridir. Strabon dışında Ptalolemaios, Kilikya
strategiasındaki yerleri sayarken “Maza ya da Mazaka, diğer adı ile Kaeserea”
demektedir. Plinius’ta ise Argaios Dağı’nın eteğinde şimdi Kaeserea olarak anılan şehir
Mazakus olarak geçmektedir. Şehrin adı sikkelerde yer almaz. Şehir daha sonra Eusebia
adını aldıktan sonra sikke basmaya başlamıştır. (Baydur, 1970, s. 78). Kapadokya
Krallıkları döneminde de başkentlik yapmış olan Mazaka Erciyes Dağı’na olan yakınlığı
nedeniyle çeşitli avantajlara sahiptir. Argaios Dağın’daki ormanlar, Kapadokya gibi
ağacın az olduğu bir bölgede önemliydi (Strabon, 2012, s. 11). Ayrıca bölgedeki otlaklar
at yetiştirmek için uygundu.
Geç Antik Dönemde Kaesarea sıklıkla saldırılara maruz kalmış ancak özellikle MS 260’ta
I. Şapur ordusunun büyük oranda yok edilmesiyle sonuçlanan her iki taraf için de ciddi
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sonuçlar doğuran Roma-Sasani çatışmasının kurbanı olmasına rağmen gelişmeyi
başarmıştır. Eski şehir Aziz Basileus'un çeşitli kurumları sayesinde 4. yüzyılda olağandışı
bir fiziki genişleme göstermiş ve bölgesel önemini arttırmıştır (Cooper ve Decker, 2012,
s. 16). İmparator Valens döneminde ikiye ayrılan Kapadokya’da, Kapadokya Prima’nın
başkenti Kaesarea (Kayseri) olmuştur.
Kentin Strabon’un zamanında sura sahip olmadığı anlaşılmaktadır (Gwatkin, 1930, s. 27).
Kaesarea (Kayseri)’nın surlarının M.S. 3. yüzyılda III. Gordianus döneminde inşa
edildiği, bu dönemde basılmış sikkelerden anlaşılmaktadır (Baydur, 1970, s.136).
Kaesarea (Kayseri)’daki bazı yapılar hakkındaki bilgilere 4. yüzyılda kilise babalarının
mektuplarından ulaşabiliyoruz. Şehrin merkezinde yer alan agoranın iki yanında
portikonun bulunduğu, gymnasiona ve Zeus ,Apollo ve şehrin koruyucusu olan Tyche’ye
adanmış tapınaklara sahip olduğu anlaşılmaktadır 53. İki veya üç katlı evler sokakların iki
yanında uzanıyordu. Şehir surlarının dışında arena olarakta kullanılan bir stadion da
bulunuyordu (Van Dam, 2002, s. 27).
Kaesarea (Kayseri) Kadıköy Konsili’ne (M.S. 451) kadar Anadolu’daki en yüksek
dereceye sahip kiliseydi ve buna bağlı olarak kente yapılan yatırımlar da yoğundu. Kuzeygüney ve doğu-batı yönlerinden gelen yolların kesişim noktasında olması da gelişiminde
önemliydi. Bu önemli durumu ile ilişkili olarak Bizans-Sasani mücadelelerinde bir hedef
durumundaydı. 4.

yüzyılda Kaesarealı Basileus’un zamanında kentteki imar

faaliyetlerinin oranı artmış ve şehir gelişmişti. Basileus, kentte kilise, piskoposluk sarayı
ve kitaplık, rahipler için konutlar, gezginler için misafirhane, cüzzamlılar için de bir
hastahane yaptırmıştır. Şehir kapıları önünde bulunan bu kompleks oldukça büyüktü. 6.
yüzyılda İmparator Iustinianus döneminde şehrin surları yenilenmişti (Baydur, 1970, s.
138; Cooper ve Decker, 2012, s. 16).
Kapadokya Geç Antik ve Bizans dönemlerinin önemli şehirlerinden olan Mokisos,
yaklaşık 50 hektarlık bir alan üzerine kurulmuştur. Hierokles listesinde bir kasaba olarak
betimlenen Mokisos, 6. yüzyılda İmparator Iustinianus tarafından bir metropolise
53

Dönem sikkeleri şehirdeki yapılara ait bilgi sağlamaktadır. Detaylı bilgi için bkz. Baydur, 1970, s. 136.
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dönüştürülmüştür. Iustinianapolis adını alan kentten Geç Antik ve Bizans dönemlerine ait
çok sayıda yapı kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Bunların arasında konutlar, kiliseler,
mezarlar, sarnıçlar günümüze ulaşan yapılar arasındadır. Şehri çeviren surlara sahip
olmayan kentin sadece akropolisi sur ile çevrilmiştir. Prokopius Yapılar isimli eserinde
Mokisos’a büyük bir duvar örüldüğünden bahsetmektedir. Bunun dışında piskoposluk
sarayınında sur ile çevrilmiş olduğu görülmektedir. (Henning, 2007, s. 15; Ousterhout,
2011, s. 15; Prokopius, s. 7; Cooper ve Decker, 2012, s. 24).
Kentin ana kilisesi olarak değerlendirilen yapı vadinin ortasında bulunmaktadır. Ana
kilisenin yakınında üç adet kilise, saray olarak değerlendirilen bir yapı ve evler
bulunmaktadır. Taş yapılardan oluşan evlerden ziyade günümüze ulaşan konutlar
çoğunlukla kayaya oymadır. Mokisos’taki ev mimarisine benzer örnekler Kilikya,
Likoanya ve Suriye’de görülmektedir. Evler düz çatılı ve tonozlu olarak inşa
edilmişlerdir. Evlerin özelliklerinden yola çıkılarak bir tarihlendirme yapılamamaktadır.
Düz çatı ile örtülü evler çoğunlukla dikdörtgen planlı, tonozlu evler ise birbirine kemerli
geçitler veya kapılarla bağlı ve birçok küçük odaya sahipti. Tonozla örtülmemiş evler tek
kapılı ve çoğunlukla penceresizdir. Evlerin büyük çoğunluğu yalnızca bir odadan
oluşurken, iç mekan nadiren bölümlere ayrılmıştır. Viranşehir evlerinin birer üst kata
sahip olduğu düşünülebilir. İkinci kat düzenlemeleri olasılıkla dayanıksız bir
konstrüksiyonla inşa edilmiş ve o nedenle belirgin izler bırakmadan kaybolmuştur.
Bunlardan biri ahşap karkas, diğeri ise ahşap öğelerle tespit edilen kerpiç ve küçük moloz
taş karışımı bir duvar tekniğidir. Olasılıkla evlerin ikinci kat düzenlemesi birinci yöntem
ile inşa edilmiştir. Yerleşimin yakınındaki ormanlık alan da buradaki yapılaşmada
malzeme temini için kullanılmış olmalıydı. Tonozlu evlerde ise bir ikinci kat düzenlemesi
görülmemektedir. Penceresiz olarak inşa edilmiş olan bu evler, üst örtüdeki açıklıktan
ışık almaktadırlar. Kentte sütun dizili caddeler ve kanalizasyon alt

yapısı

bulunmamaktadır. Kentin su ihtiyacı doğal kaynaklar dışında, sarnıçlar ve çeşmelerden
sağlanıyor olmalıydı (Berger, 1998, s. 353-357).
Mokisos (Viranşehir) ve çevresinde, bazıları Gertrude Bell ve Hans Rott tarafından
tanıtılmış olan bir dizi kilise bulunmaktadır. Viranşehir kiliseleri, İç Anadolu'nun Bizans
Dönemi mimarlığı için tipik sayılan bazı özellikleri göstermektedir: Apsisler ve beşik
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tonozlar çoğunlukla at nalı biçimindedir. Duvar örgülerinde yalnız taş kullanılmış ve
bunun sonucu olarak da kubbeli inşaatlardaki çapraz tonozlar ve pandantifler ancak çok
geç bir dönemde ortaya çıkmıştır. Korunma durumu ancak çok az örnekte tarihlemeye
izin vermektedir. Mimari açıdan belli bir iddia taşıyan büyük kiliseler 6. ve erken 7.
yüzyılda inşa edilmiş olmalıdır. Parekklesion’lu veya parekklesion'suz, basit tek hacimli
kiliseler ise anlaşıldığı kadarıyla büyük değişiklikler olmaksızın uzun bir süre inşa
edilmeye devam etmiştir; dolayısıyla tarihleme olanağı vermemektedir. Orta Bizans
dönemi mimarlığı için tipik olan haç planlı, kubbeli kilise şeması ile de yalnızca kentin
dışındaki bir kilisede karşılaşılmaktadır (Berger, 1998, s. 375).

Tarihi kaynaklar ve gerçekleştirilen kazılar ile hakkında bilgi sahibi olduğumuz Tyana
(Kemerhisar) kenti filozof ve daha sonra şehrin kurtarıcısı olarak üne kavuşan 1. yüzyıl
politeisti aziz Apollonios'un doğum yeri olarak Antikçağlarda iyi bilinen bir merkez
olmuştur. M.S. 272 yılında İmparator Aurelianus, önce Sasani İranlılar ve sonrasında
Palmyra Kraliçesi Zenobia ile ittifak kuran Tyana (Kemerhisar)’yı ele geçirmiş, ancak
şehri yağmalamaktan vazgeçmiştir. Şehir taşıdığı önemi, büyük ölçüde güneyin verimli
arazilerinin ortasında olmasına ve Gülek Boğazı’ndan Suriye’ye uzanan yolda
Anadolu’yu Kilikya’ya bağlayan rota üzerinde önemli bir durak olmasına borçludur. Bu
faktörlerin M.S. 371 yılında İmparator Valens’in yeni oluşturulan Kapadokya II bölgesine
Tyana

(Kemerhisar)’yı

başkent

yapmasında

etkili

olduğu

düşünülmektedir.

Kapadokya’nın doğrudan fetih yerine topraklarına katılması bölgede hali hazırda bir arazi
kullanım sisteminin ve bir popülasyonun mevcut olduğu anlamına gelmektedir ve bu
durum neden çok az sayıda koloni kurulduğunu açıklayabilir. Kolonia’ya ek olarak,
Romalılar M.S. 176 yılında Tyana (Kemerhisar) yakınlarında Halala Köyü’nde bir koloni
kurmuştur (Cooper ve Decker, 2012, s. 18).
Strabon, Tyana (Kemerhisar)’ya Tauros yakınındaki Eusebeia dendiğini ve iyi şekilde
tahkim edilmiş Semiramis Tepeleri’nden birinde kurulduğunu belirtmektedir. 1. Yüzyılda
on strategiadan biri olan Tyana (Kemerhisar), İmparator Valens Kapadokya’yı ikiye
ayırdıktan sonra Kapadokya II’nin metropolisi olmuştur (Zanon, 2013, s. 181; Strabon,
2012, s. 8).
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Tyana (Kemerhisar) kentinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda ortaya çıkarılan hamam,
su rezervuarı ile su kemerleri M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilmektedir. İmparator Septimus
Severus ve oğlu Carakalla dönemlerinde Tyana (Kemerhisar)’da yoğun yapılaşma
faaliyeti gerçekleştirildiği kaynaklardan bilinmektedir. Günümüzde bir bölümü ayakta
kalabilen su kemerleri, 3.2 km.. uzaklıktaki büyük bir kaynağın sularını, Tyana
(Kemerhisar) şehrindeki büyük sarnıca ulaştırıyordu (Zanon, 2013, s. 181; Texier, ).
Kazılar sırasında ayrıca evler ve dükkanlar da açığa çıkartılmıştır. Bu dönemde açığa
çıkartılan en önemli yapı geniş bir Hıristiyan kompleksidir. Bu komplekste bulunan ve 5.
yüzyıla tarihlendirilen vaftizhane ile büyük boyutlarda bir kilise bulunmaktadır. Tyana
(Kemerhisar)’da bulunan iki yazıttan Patrikios ve Paulus adında iki piskoposun adı tespit
edilmiştir.
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2. BÖLÜM
YAPILAR
2.1 I NUMARALI VİLLA
I numaralı villa yerleşimin güneyinde bulunmaktadır. Yerleşimdeki en erken tarihli yapı
olan konut, 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Yapının üç evresi bulunmaktadır. Birinci
evresinde konut olan yapı, ikinci evresinde kilise olarak kullanılmış, üçüncü evre de ise
atriuma bir şapel inşa edilmiştir.

2.1.1 I. Evre, Villa
Şahinefendi yerleşiminin güneydoğusunda bulunan ve ilk evresinde konut olan yapı
dikdörtgen bir plana sahip olup, dıştan 15,25 x 26,5 m. ölçülere sahiptir (Çizim 3). Duvar
kalınlıkları 0,80 m ile 1,0 m. arasında değişmektedir. Kuzey duvarın dış cephesinde
(Çizim 4) temelde moloz taş, duvarlarda ise kesme taş kullanılmıştır. Doğu ve güney
cephede (Çizim 5-6) az kaba yonu taş kullanılırken, kesme taş batı cephede de
kullanılmıştır (Çizim 7). Kazılar sonucu ortaya çıkarılan duvarların yüksekliği bazı
bölümlerde 1,60 m. ye kadar korunmuştur 54 (Resim 8).
Doğu-batı yönünde uzanan yapının kuzeyinde beş sıra krepis bulunmaktadır (Resim 9).
Krepislerin batıda, doğuya göre daha sağlam oldukları görülmektedir 55. Krepislerin batı
tarafında avludaki suyu dışarı atmayı sağlayan kanalın çıkışı bulunmaktadır (Resim 10).
Krepislerden, yapının kuzey cephesi boyunca uzanan portikoya ulaşılmaktadır (Resim
11). Portikonun genişliği yaklaşık 3,50 m, uzunluğu ise 26,50 m dir. Günümüze portikoya
ait beş sütun kaidesi ulaşmıştır (Resim 5-6). Bunlardan ikisi oldukça yıpranmış
Kazı sonrası koruma ve restorasyon çalışmaları kapsamında duvarların yükseklikleri batı duvarda +2.01
m., güney duvarda +2,26 ile 2,79 m. arasında, doğuda +2,57, kuzeyde ise +2,14 kotundadır. Kotlar,
portikoda belirlediğimiz 0.00 noktasına göre alınmışlardır ve 0.00 noktasının deniz seviyesinden yüksekliği
+1409,578 m.’dir.
55
Kazılar sırasında çekilen fotoğraflarda, krepislerin batı bölümündeki taşların tekrar örülmüş olduğu
anlaşılmaktadır.
54
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durumdadır. Batıdan doğuya doğru ilk üç sütun kaidesi arasındaki mesafe 1,30 m., üçüncü
ve dördüncü arasında 3,20 m., dördüncü kaide ile beşinci kaide arasındaki uzaklık ise
3,20 m.’dir. Daha sonraki bir evrede sütunlar duvar örgüsü içerisine alınmışlardır (Resim
12-14). Portikonun batı bölümünde korunan zemin taşlarına bakarak bu bölümün
tamamının taş döşeli olduğu söylenebilir. Portikonun kotu yapının girişi önünde
belirlediğimiz 0.00 m. noktası ile doğu ucundaki +0,25 m. arasında değişmektedir.
Portikonun doğu köşesinde konutun kuzey duvarına bitişik kuzey güney yönünde 0,38 x
1,12 m.’lik uzunlukta iki parçadan oluşan ve zemin döşemesine ait olabileceğini
düşündüğümüz taşlar bulunmaktadır. Aynı köşede, doğu batı yönünde uzanan blok taş,
zemin döşemesi ile kesişmektedir. Döşeme taşlarının batısında 1.26x1.28 m. ölçülerinde
düzgün kesme taşlardan bir L şeklinde bir taş sırası görülmektedir 56.
Konutun girişine en geniş kısmında 1,25 x 3,1 m. ölçülerinde üç basamaklı bir merdiven
ile ulaşılmaktadır (Resim 15). 1,72 m. genişliğindeki çift kanatlı olduğunu
düşündüğümüz kapının doğusundaki mil taşı günümüze ulaşmıştır. Kapının eşik taşı
üzerinde, kanatlardan birinin sabitlenmesi için açılmış olan sürgü boşluğu bulunmaktadır
(Resim 16).
Kapıdan 2,53 x 3,33 m. ölçülerindeki +0,80 m. kotundaki mekana girilmektedir (Çizim
8-9). Giriş mekanı orta mekandan, batıda 0,78 x 1,28 m. +1,74 m. kotunda duvar, doğuda
ise 0,46 x 0,77 m.’lik duvar payesi ile ayrılmaktadır (Resim 117). Duvarlarda sıva
kalıntıları görülmektedir. Mekanın zemininde avludaki suyu dışarı atmayı sağlayan su
kanalına ait kapak taşları bulunmaktadır.
Giriş mekanındaki 1,55 m.’lik bir açıklıktan orta mekana geçilmektedir. 3,28 x 6,07 m.
ölçülerinde ve +0,92 m kotundaki mekanın, doğusunda 1,70 m genişliğinde peristylli
avluya açılan kapı ile, güneyinde mozaikli mekana açılan ve daha sonraki evrede
daraltılmış 1,53 m.’lik bir başka kapı daha bulunmaktadır. Güneybatı köşede, yapının
ikinci katına çıkmayı sağlayan blok taşlar ile oluşturulmuş merdiven alt yapısı, kuzey
güney yönünde 1,65 m., doğu-batı yönünde ise 1,15 m.’dir (Resim 18). Blokların kalınlığı
56

Kazılar sırasında çekilen fotoğraflardan bu kalıntının kuzey kısmının daha uzun olduğu görülmektedir.
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ise yaklaşık 0,55 m.’dir. Duvarlarında yer yer sıva kalıntıları görülen mekanın zemininde
atık su kanalına ait kapak taşları bulunmaktadır.
Güneydeki mozaik zeminli mekan +0,95 m kotunda, 3,35 x 4,08 m. ölçülerinde olup,
mekanın doğusunda, peristylli avluya açılan 1,35 m. genişliğinde kapı bulunmaktadır.
Mekanın zeminindeki opus tessera mozaikler, kuzeybatı köşedeki kaçak kazı tahribatı
dışında sağlamdır. Tesseralarda taşın yanı sıra cam da kullanılmıştır. Duvarlarında yer
yer sıva kalıntıları korunmuştur (Resim 19).
Mozaikli mekanın doğusundan ulaşılan batı peristyli yapının kuzey güney duvarı arasında
uzanmaktadır (Çizim 10-11). 3,73 x 13,47 m. ölçülere sahip peristyl +1,02 m. kotundadır.
Batısında yer alan ve yukarda tasvirini yaptığımız mekanlardan ayıran duvarın kotu +2,06
m. ile 2.19 m. arasında değişmektedir. Duvarın kuzey ve güneyinde yaklaşık 1,20 m.
genişliğe sahip iki adet niş bulunmaktadır. Bu nişlerin günümüze ulaşmamakla birlikte
duvar payelerine ait olduğu söylenebilir. Güneydeki niş, güney duvarından 0,33 m.,
kuzeydeki niş ise kuzey duvarından 2,77 m. uzaklıktadır. Nişlerin her ikisi de 0,51 m.’lik
derinliğe sahiptir. Peristylin kuzey batı köşesindeki +1,40 m. kotundaki blok taşların
hangi işlevle kullanıldıkları bilinmemektedir (Resim 20).
Peristyl atriumdan dikdörtgen üç paye ayırmaktadır. Paye kaidelerinde kırılmalar olmakla
birlikte korunmuştur. Kuzey peristyli payeleri ile kesişim noktasında bulunan paye
kaidesinin ölçüleri diğer kaidelere göre daha büyük olup, 0,72 x 1,26 m. ölçülerindedir.
Yapıdaki diğer paye kaidelerinin ölçüleri 0,55 x 0,70 m.’dir.
Peristylde dört adet paye başlığı ve kaidesi batı ve güney duvarlarının kenarlarında
bulunmaktadır. Üzerine payelerin yerleştirildiği yaklaşık 0,90m.’lik genişliğe sahip
stylobat günümüze ulaşmıştır. Stylobat blok taşların üzerine yapılan sıva ile
oluşturulmuştur (Resim 21).
Batı peristylinin atriuma açılan bölümü 8,35 m.’lik uzunluğa, 3,80 m. genişliğe sahiptir.
Kuzey ve güney duvarlarda bulunan duvar payelerinden her ikisinin de kaidesi
korunmuştur. Bunlardan güneydeki 0,34 m. kuzeydeki ise 0,64 m. duvardan çıkıntı
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yapmaktadır. Zemininde atık su kanalının kapak taşları bu bölümde de görülürken, bir
çatı kiremiti daha sonraki evrede kapak taşı olarak kullanılmıştır.
Atriumu kuzey ve batıdan çeviren L biçimli peristylin kuzey bölümü ise 4,3 x 16,01 m.
ölçülerinde ve +1,08 ile +1,16 arasında değişen kot seviyesine sahiptir (Çizim 12).
Atriumdan peristyli ayıran beş adet 0,55 x 0,70 m’lik paye, yaklaşık 0,95 m. genişlikte
stylobat üzerine oturmaktadır. Bir paye gövdesi ve paye başlığı ise kazı sonrasında en
doğuda bulunan paye kaidesinin üzerine yerleştirilmişlerdir ve kotu +3,69 m.’dir. Diğer
bir paye başlığı üçüncü evrede inşa edilen şapelin altarı olarak kullanılmıştır. Doğu
duvarındaki duvar payesi, duvardan 0,44 m.’lik çıkıntı yapmaktadır (Resim 22).
Peristylden atriuma geçildiğinde, 8,28 x 16,07 m. olan atriumun zemin kotu batıda +1,01
m’iken doğuda +1,21 m.’dir (Çizim 13). Zeminin tamamen mozaik ile kaplı olduğu
günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşılmaktadır (Resim 23). Ancak günümüze ulaşan en
iyi durumdaki mozaikler yapının doğu duvarının önünde, daha sonraki evrede inşa edilen
apsisin kuzey ve güneyindedir. Ayrıca atriumun batısında ve dış bordürün belli
bölümlerdeki mozaikler korunmuştur. Zemin mozaikleri ile sütunların üzerine oturduğu
stylobatın birleştiği noktalara yerleştirilen yaklaşık 0,10 m. yüksekliğindeki mermer
plakalar atriumun kuzey ve batısında görülmektedir.
Atriumun doğu duvarının güneyinde ve kuzeyinde duvar sıvaları görülmektedir. Güney
duvarda da sıva kalıntıları günümüze ulaşmıştır (Çizim 14). İlk duvar sıvasının üzerine
ikinci bir sıva yapılmıştır ve üzerindeki boya kalıntılarından duvarların resimli veya
boyalı olduğu anlaşılmaktadır (Resim 24).

2.1.2 II. Evre Kilise
Yapının ikinci evresinde konutun işlevi değiştirilerek yapının avlusu kilise olarak
kullanılmıştır. Bununla bağlantılı olarak batıdaki mekanların ve üst kat mekanlarının
farklı işlevler ile kullanıldığı düşünülebilir.
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İkinci evrede yapının dışında portikodaki sütunlar bir duvar örgüsü içerisine alınmıştır
(Resim 25). Günümüze ulaşan duvarın uzunluğu 19,75 m. genişliği ise yaklaşık 0,50
m.’dir. İki sıra taş arasındaki dolgu malzemesi ile duvar örülmüştür. Duvarın büyük
oranda tahrip olduğu görülmektedir.
Portiko ikinci evreden itibaren mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. On dört mezarın
bulunduğu alandaki mezar kapaklarının tamamı kırık olup, bir tanesi üzerinde Latin haçı
kabartması görülmektedir 57 (Resim 26). Portikonun güneyindeki mezarlarından birine ait
olan yazıt konut kuzey duvarının dışındaki kesme taş üzerine kazınmıştır.
Yapının içerisinde giriş mekanının kuzeybatı köşesinde 0,62 x 1,4 m. ölçülerinde doğu batı yönünde mezar bulunmaktadır. Mezar kapağı bir çatı kiremitinden devşirilmiştir
(Resim 27).
Orta mekanda ise güneydeki mozaikli mekanın girişinin önünde 0,75 x 1,88 m.
ölçülerinde ve üzerinde Latin haçı kabartması bulunan bir başka mezar bulunmaktadır
(Resim 18).
Mezarlar üzerinde tüf taşından yapılmış blok taşlar üst kapak, onun altında ise 0,50-0,60
m. toprak tabakası bulunmaktadır. Toprak tabakasından sonra ikinci bir mezar kapak taşı
daha bulunmaktadır. Gömü tüf kayaya oyulmuş bölüme konulmuş olduğu görülmektedir.
Mezar kapaklarının üstlerinde çeşitli tiplerde haçlar bulunmaktadır (Yenipınar, 2006, s.
121).
Güneydeki mozaikli mekan kilise evresinde vaftizhane olarak kullanılmış olması
olasılıklar dahilindedir. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan dört yapraklı yonca biçimli
vaftiz teknesi bu mekanda ters bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Yine kilise evresinde
mekanı peristyle bağlayan doğu kapısına 0,15 m. genişliğinde bir levha kaidesi
oyulmuştur (Resim 228).
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Portikoda duvar dibinde olan mezarlar kazılar sırasında açılmış ve yapıyı korumak için inşa edilen çatı
sisteminin alt yapısı nedeniyle yerleri değiştirilmiştir.
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Yapıda kilise olarak kullanılan bölüm atriumdur. Atrium’un doğu duvarına 4,12
uzaklıktaki templon ile bema naostan ayrılmıştır (Resim 29). Kuzey güney doğrultusunda
uzanan templon stylobatının güney duvardan başlayan 5,13 m.’lik kısmı korunmuştur.
Stylobatın bir bölümü de üçüncü evrede inşa edilen şapelin duvarlarının altında kalmıştır.
Templonun kuzey peristylde devam edip etmediği ise takip edilememektedir.
Templon kaidesinin güney bölümünün batısında, 1,20 x 1,20 m. ölçülerinde bir templon
levhası kırılmış olarak korunmuştur.

2.1.3 III. Evre Şapel
Yapının atriumuna üçüncü evrede şapel inşa edilmiştir. Doğu batı yönünde şapel dıştan
5,22 x 12,52 m. tek nefli bir yapıdır. Şapelin batıdaki giriş kapısının güneyinde, kutsal su
çanağı olarak isimlendirebileceğimiz çanak bulunmaktadır (Resim 31) (Çizim 15).
Giriş kapsının kuzey ve güney duvarlarının üzerinde içleri kırmızı aşı boyası ile boyanmış
Malta haçı motiflerinin olduğu taşlar bulunmaktadır.
Şapelin 0,73 m.’lik batı kapısı yanında, kuzey duvarında 1,13 m. ölçülerinde ikinci bir
kapısı daha vardır. Batıdaki kapı 1,41 x 1,83 m. giriş mekanına açılırken, kuzeybatıdaki
kapı naosa açılmaktadır. Naos 3,62 x 5,20 ölçülerindedir. İkinci evreye ait olduğunu
düşündüğümüz templon kaidesi şapelde de kullanılmış ve şapelin kuzey ve güney
duvarlarının altında da takip edilebilmektedir.
Şapel evresinde yapının doğu duvarına bitişik inşa edilen içten yarım daire dıştan çokgen
kesitli apsisin duvar kalınlığı 0,70 m. ile 1,0 m. arasında değişirken, kotu ise +2,58 m.’dir.
Duvarda düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Çokgen dış duvar, yapının doğu
duvarına bitişik örülmüştür. Apsisin yarım daire kesitli iç duvarı konut evresine ait
mozaikli zemin üzerine otururken, dış duvarı kuzey ve güneyde bir platform üzerine
oturduğu anlaşılmaktadır. Apsisin batı uçlarında yapının ilk evresine ait olan birer paye
gövdesi üzerindeki paye başlıkları ile görülmektedir (Çizim 16-17). Apsisin içerisindeki
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yapının birinci evresine ait olan paye başlığı üzerine yerleştirilen 0,63 x 0,78 m.
dikdörtgen bir taş altar tablası olarak kullanılmıştır (Resim 32). Kazılar sırasında çekilen
fotoğrafta apsisin güney tarafında günümüze ulaşmayan zemin döşemelerine ait parçalar
ve templon stylobatının doğu bölümü üzerine yerleştirilmiş blok taş ve onun üzerindeki
zemin döşemelerine ait parçalar görülmektedir. Bu platforma bağlı olarak zemindeki
mozaik ve duvar sıvalarının yapının diğer bölümlerine göre daha iyi korunmuştur. Ancak
kazı çalışmaları sırasında bu parçalar kaldırılmışlardır (Resim 30).
Şapelin duvarları konutun duvarlarındaki malzemeler devşirilerek inşa edilmiştir (Çizim
18-21). Güney naos duvarı en geniş yerinde 0,57 m. genişliğinde +2,47 m. kotundadır.
Duvar içerisinde oldukça stilize palmet motifi kazınmış bir sütun başlığı da kullanılmıştır.
Güney duvarın batı bölümünde duvar örgüsünün alt tarafı toprak ve taştır. Kuzey duvarı
ise 0,75 m. genişliğinde +2,02 kotunda ve güney duvara göre daha düzenlidir.
Şapelin kuzey duvarının dış kısmına bitişik olan mezar yaklaşık 0,75 x 1,75
ölçülerindedir. Mezarın kapak taşları kırılmış durumdadır (Resim 33). Yapıdaki bir diğer
mezar ise 0,53 x 1,10 m.’lik bir blok taş oyularak yapılmıştır ve üzerinde kapak
bulunmaktadır.

2.2 II NUMARALI VİLLA
I numaralı villanın kuzeyinde hamam ile arasındaki alanda 7,29x10,08 m. ölçülerinde
düzgün kesme taşlar kullanılarak oluşturulmuş atrium olduğunu düşündüğümüz bir
mekan bulunmaktadır. Mekanın güneydoğu köşesindeki L biçimli paye kaidesi in situ
olarak korunmuştur. Mekanın kuzey bölümündeki 7,29 m.’lik kesme taş sırası
korunmuşken, güneyde korunan toplam bölüm 2,87 m.’dir.
Kuzey bölümde in situ olarak korunmuş olan paye kaidesinin genişliği kuzeye doğru
daralmaktadır. Güneyde 0,83 m. olan kaide genişliği, kuzeyde 0,64 m.’dir. Kaidenin
uzunluğu ise 0,83 m.’dir. Benzer bir kaide doğu bölümde de görülmektedir. Ancak bu
kaide in situ konumunda değildir. Mekanın batı bölümü günümüze ulaşmamıştır. Güçlü
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taşıyıcı öğelere sahip olan mekan ile ilgili değerlendirmemiz, I numaralı villanın kiliseye
dönüştürülmesi ile birlikte, II numaralı villa ve hamamın inşa edilmiş olacağı yönündedir.
Yaklaşık 72 metrekarelik düzgün kesme taşlardan oluşan mekan II numaralı villanın
avlusudur. Avlunun doğusundaki üç oda yapı 10, 11 ve 12 olarak adlandırdığımız
mekanlar ilk evrede villanın odaları olarak kullanılmışlardır. Avlu ile odalar arasındaki
portiko olarak değerlendirdiğimiz bölümün yaklaşık genişliği 4,50 m.’dir. Konuta ait
mekanlar sonraki evrede de kullanılmaya devam edilmiştir 58.

2.3 HAMAM
Sıra tipi plana sahip olan hamam, apodyterium, frigidarium, tepidarium, caldarium ve
praefurnium bölümlerinden oluşmaktadır (Resim 34, Çizim 22). Bunların dışında
apodyteriumun güneyinde laconicum veya sudatorium olduğunu düşündüğümüz sauna
bölümü bulunmaktadır. Yapıda ısıtma hypocaust sistemi ile sağlanmıştır. Duvarlarda
kesme taş ve moloz taşın birlikte kullanılmış olduğu görülmektedir.

2.3.1 Apodyterium
3,9 x 10,3 m. ölçülerindeki dikdörtgen planlı apodyteriumun zemin kotu -0,1259 m.’dir.
Yapının zemininin tamamının mozaik ile kaplı olduğu günümüze ulaşan kalıntılardan
anlaşılmaktadır. Mozaiklerde geometrik motiflerin yanı sıra hayvan betimlemelerinin de
kullanılmış olduğu görülmektedir. Geçirdiği yangın ve diğer nedenlere bağlı olarak
mozaikler büyük oranda tahrip olmuşlardır.
Hamama giriş apodyteriumun güneydoğu köşesindeki kapı aracılığıyla yapılmaktadır
(Resim 35). Kapının genişliği 1,0 m.’dir. Daha sonraki bir evrede kapatılan girişten,
apodyteriuma bir basamak merdiven ile inilmektedir. Mekanın doğu duvarı 0,80 m.
İlk evresinde avlulu bir villa olan yapının ikinci evresindeki kullanımına ilişkin bilgiler konutlar başlığı
altında verilmiştir.
59
0.00 noktası gerçek kotu 1406,62 m.’dir.
58
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genişliğinde, 10,17 m. uzunluğunda +1.54 m. kotundadır. Duvarda kıyafetlerin konulması
için yapılmış 0.70 m. genişliğinde 0.55 m. derinliğinde beş adet niş bulunmaktadır (Resim
38).
Apodyteriumun güneyinde sudatorium veya laconicum olabileceğini düşündüğümüz bir
mekan bulunmaktadır. Duvar uzunluğu 3,86 m.’dir. Sudatoriuma girişi sağlayan kapının
genişliği 1,32 m.’dir. Mekana apodyteriumdan iki basamak ile ulaşılmaktadır (Resim 3638).
Batı duvarı 0,80 m. ile 1,20 m. arasında değişen genişliklerde 8,75 m uzunluğunda ve
+1,33 m. kotundadır. Batı duvarlarındaki niş sayısı doğu duvarda olduğu gibi beştir ve
nişler yaklaşık aynı ölçülere sahiplerdir (Resim 39). Güneybatı köşede frigidarium II’ye
girişi sağlayan kapı 0,87 m. genişliğindedir (Resim 40). Girişin önünde biri ters diğeri
düz şekilde yerleştirilmiş bir çift sandalet mozaiği bulunmaktadır.
Kuzey duvarın batı bölümü 3,94 m. uzunluğunda 0,45 m. genişliğindedir. Duvarın batı
ucu frigidarium II’nin güneydoğu köşesindeki zemin ile birleşmektedir. Kuzeydoğu
köşede frigidarium I’e açılan kapı doğu duvardan 0,45 m. uzaklıkta ve 0,80 m.
genişliğindedir.

2.3.2 Sudatorium (Laconicum)
Apodyterium’un güneyinde bulunan ve apodyteriumdan iki basamak merdiven ile
ulaşılan sudatorium, 3,60 x 4,15 m. ölçülerinde, zemini -0,12 kotundadır (Resim 41).
Duvarlarında genel olarak moloz taş kullanırken, kesme taşın yalnızca güney dış cephede
kullanıldığı görülmektedir. Girişteki kuzey duvarın genişliği 0,41 m.’dir.

Giriş

açıklığının genişliği ise 1,32 m.’dir. Girişin hemen önündeki duvar, 0,59 m. genişliğinde
ve kuzey-güney duvarı arasında uzanmaktadır. Bu duvar, kuzey ve doğu nişlerinin zemin
kotlarıyla aynı seviyededir.
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Duvarlar köşelerde kademeli olarak genişlemekte ve 1,35 m. ile 1,54 m. arasında değişen
genişliklere ulaşmaktadır. Buna bağlı olarak oluşan nişler doğu, güney ve batı
duvarlarında yaklaşık 2,2 m. genişliğe sahiptirler. Kuzey duvarın niş derinliği, 0,42 m.,
doğu nişin 0,91 m.’dir.
Doğu duvar 0,53 m. genişliğinde ve +1,77 m. kotundadır. Güney duvarın genişliği
yaklaşık 0,46 m. kotu ise +1,91 m.’dir.
Güney duvar altındaki praefornium kanalına bağlı olarak diğer duvarlardan daha kalındır.
Duvarın günümüze ulaşan kalınlığı 0,75 m., kotu ise +1,45 m.’dir. 60 Duvarın altındaki
hypocaust ısıtma sitemine ait olan kanal, tuğlalar kullanılarak örülmüştür (Resim).
Günümüze praefornium mekanına dair bir kalıntı ulaşmamıştır. Zeminin güney
bölümünde üç sıra pilae kazı fotoğraflarında görülmektedir (Resim 42). Buradaki
düzenleme caldariumun arkasındaki praefornium dışında, sudatoriumun güneyinde de bir
praeforniumun olduğunu göstermektedir.

2.3.3 Frigidarium I
Apodyteriumun kuzeydoğu köşesindeki 0,80 m.’lik kapı ile frigidarium I mekanına
girilmektedir. 3,84 x 3,82 m. ölçülere sahip olan mekanın zemin kotu -0,08 m.’dir. Moloz
taşların kullanıldığı duvarların genişliği doğu duvarında 0,82 m., kuzey duvarında 0,61
m., batı duvarında 0,84 m., güney duvarında ise 0,61 m.’dir. Duvar kotu en yüksek
noktada +1,62 m.’dir. Mekanın orijinal zeminine ait harç kalıntıları günümüze ulaşmıştır.
Mekanın güneydoğu köşesinde taştan oyulmuş bir su haznesi bulunmaktadır.
Frigidarium I’den frigidarium II’ye giriş batı duvarındaki kapı ile sağlanmaktadır. 1,04
m.’lik bu kapı dışında apodyteriumdan frigidarium II’ye açılan ikinci bir kapı daha
bulunmaktadır (Resim 43).

Kazılar sırasında çekilmiş olan fotoğraftan güney duvarın kalınlığının günümüzdeki duvar kalınlığından
daha fazla 1,50 m.’ye yakın bir kalınlığı olduğu görülmektedir.
60

60

2.3.4 Frigidarium II
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, biri apodyterium, diğeri frigidarium I’den iki kapı ile
ulaşılabilen frigidarium II 3,72 x 5,30 m. ölçülerinde, zemini ise -0,27 m. kotundadır.
Duvarlarında moloz taş malzeme kullanılmıştır. Frigidarium I’e göre daha alt kotta olan
mekanın orijinal zeminine ait harç kalıntıları korunmuştur. Apodyteriumdan girişi
sağlayan kapının önünde zemin kaplama taşları görülmektedir. Bu taşların kotu mekanın
zemin kotundan daha yüksektedir (Resim 44).
Mekanın doğu duvarı 0,65 m. kalınlığında, +1,06 m. kotunda ve caldarium ve tepidarium
duvarlarında görüldüğü gibi absidal bir forma sahiptir. Frigidarium II’den tepidariuma
giriş batı duvarındaki 1,11 m.’lik kapı ile sağlanmaktadır. Kapının daha sonraki bir evrede
moloz taş duvar ile kapatıldığı görülmektedir. Güney duvarın kalınlığı 0,70 m., üst kotu
ise + 0,97 m.’dir.
Batı duvar 0,72 m. kalınlığında ve +0,97 m. kotundadır. Duvarın kuzeybatı köşesindeki
duvar 0,82 m. uzunluğunda, yaklaşık 0,27 m. çıkıntı yapmaktadır. Mekanın ortasında
0,36 m. çapında işlevini belirleyemediğimiz bir sütun tanburu bulunmaktadır.

2.3.5 Tepidarium
Kuzey duvardaki kapı ile ulaşılan tepidarium 3,42 x 7,00 m. ölçülerinde, pilaelerin
üzerine oturduğu zemin -1,23 m. kotundadır (Resim 45). Absidal bir şekle sahip olan
doğu ve batı duvarlarının kalınlığı 0,70 m.’dir. Güney duvar ise 0,73 m. kalınlığa sahiptir.
Tepidariumda duvarlarin içinde ve dışında kesme taş kullanılmıştır. Duvarların korunan
en yüksek kotu +1,30 m.’dir. Tepidariumdan caldariuma giriş güney duvarın ortasındaki
1,13 m.’lik kapıdan sağlanmaktadır. Mekanda doğu duvarın hemen önünde 0,88 x 1,65
m. ölçülerinde dikdörtgen bir küvet bulunmaktadır. Küvetin zemin kotu -0,71 m.’dir
(Resim 46).
Batı duvarın önündeki -0,28 m. kotundaki zemin, batı duvarın merkezinden 1,80 m. iç
kısma uzanmaktadır. Bu zeminin döşemesine ait harç kalıntıları korunmuştur. Zemine ait
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eşkenar dörtgen biçimindeki zemin kaplaması izleri harçların üzerinde takip
edilebilmektedir (Resim 48). Batı duvara daha sonraki bir evrede 1,02 m. genişliğinde bir
kapı açılarak, frigidarium mekanlarının batısında oluşturulan mekana giriş sağlanmıştır.
Girişe ait olan eşik taşı korunmuştur. Kapının önünde yaklaşık 0,45 m. çapında alveus
(kurna) bulunmaktadır.
Hypocaust sistemi ile ısıtması sağlanan tepidariumun zemininde kuzey güney yönünde 7
sıra, doğu batı yönünde 5 sıra pilaenin zemini taşıdığı görülmektedir. Pilaelerin taşıdığı
zemin günümüze ulaşmamıştır. Pişmiş topraktan yapılmış olan pilaelerin çapı yaklaşık
0,23 m.’dir. Praeforniumdan caldariuma ulaşan sıcak hava ve gazlar tepidarium kapısının
altındaki kemerli kanaldan tepidariuma ulaşarak mekanı ısıtmaktadır. Bu kanal daha
sonraki bir evrede kapatılmıştır (Resim 47).

2.3.6 Caldarium
Caldarium 5,07 x 6,94 m. ölçülerinde pilaelerin üzerine oturduğu zemin -1,43 m.
kotundadır. Üç yapraklı yonca biçiminde bir plana sahip mekana giriş, kuzey duvardaki
1,13 m.’lik kapıdan sağlanmaktadır (Resim 49-50). Doğu ve batı duvarları içten ve dıştan
yarım daire kesitliyken, güney duvar ise praefurnium bağlantısına bağlı olarak içten yarım
daire dıştan çokgen kesitlidir. Duvarlarda içte ve dışta kesme taş kullanılmıştır.
Duvarların kalınlıkları birbirinden farklılık göstermektedir. Doğu ve batı duvarlar
merkezde 0,75 m., güney duvar ise 0,85 m. kalınlığa sahip ve yaklaşık +0,60 m.
kotundadırlar. Doğu duvarın önüne sonraki dönemde yaklaşık 0,60 m. kalınlığında kesme
taşlardan duvar örülerek doğuda düz bir duvar oluşturulmuştur. Duvarın alt kısmında ilk
evreye ait olan zemine ait blok taşlar görülmektedir. Taşların bazıları pilaelerin
yerleştirilmesini kolaylaştırmak için yarım daire şeklinde oyulmuşlardır. Duvarın
doğusuna bakıldığında dört kademeli olarak örülmüş olduğu görülmektedir. Duvarın kotu
+1,03 m.’dir (Resim 51).
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Asma zemini taşıyan pilaelerin en yükseği 0,66 m.’dir (Resim 52). Pilaelerin taşıdığı
zemine ait herhangi bir parça günümüze ulaşmamıştır. Güney duvarın altından
hypocaust’un içine doğru uzanarak sıcak havanın caldariuma ulaşmasını sağlayan tuğla
duvarlar korunmuştur. Praefurnium 61 girişi 1,20 m. yüksekliğinde, 0,74 m.
genişliğindedir (Resim 53 ). Hypocausta doğru uzanan duvarlar ise 0,27 m. genişlik ve
0,95 m. uzunluktadır. Praefurniumdan uzanan bu daraltılmış duvar ile sıcak gazlar
yönlendirilerek ısıtma sağlanmaktadır. Caldariumun güney dış cephesinde kanal açıklığı
dikdörtgen şeklindedir. Caldariumun güneyindeki praefurniumun duvarlarından doğuda
bir bölümü açığa çıkarılmıştır.
Caldariumun batı duvarının güneybatı alt kısmında ve mekanın ortasında bulunan bir
bloğun içerisinde su tesisatına ait künkler görülebilmektedir (Resim 54).

2.4 MEZARLIK ŞAPELİ
Şahinefendi yerleşiminin güneyinde, mezarlık alanının batı bölümünde dıştan toplam
17,55 m. uzunluğunda, 4,36 m. genişliğinde mezarlık şapeli bulunmaktadır. Şapelin
bema ve naos bölümlerine ek olarak atrium ve narteksi bulunmaktadır. Yapıda kesme taş
ve moloz taşın bir arada kullanıldığı görülmektedir (Resim55-56).
Yapıya giriş, atriumun kuzey duvarının narteks duvarı ile kesiştiği noktada bulunan 0,57
m.’lik kapıdan sağlanmaktadır (Resim 57). Girişin batısında kapıya ait söve taşı
korunmuştur. Kapının daha sonraki bir evrede daralmış olduğu görülmektedir. Atriumun
zemin kotu, +1,00 m.’dir.
Atrium 3,16 x 5,31 m. ölçülere sahip olup, duvarlarında kesme taş ve moloz taş birlikte
kullanılmıştır. Atrium kuzey duvarı 4,04 m. uzunluğunda 0,74 m genişliğinde ve +1,98
m. kotundadır (Resim 58). Batı duvarın iç kısmı görülebilmekle birlikte duvarın dış kısmı

Prafeurnium kısmı kazılmamış olduğu için mekan hakkında bilgiye sahip değiliz. Caldariumun
güneyinde kazılan bölümdeki duvar kalıntıları prafefurnium ile bağlantılı servis odalarınında bu bölümde
olabileceğini göstermektedir ancak bununla ilgili kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değildir.
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toprak altındadır. Duvar 3,16 m uzunluğunda yaklaşık +2,30 m. kotundadır (Resim 59).
Duvarın önünde 0,38 m. çapında bir sütun bulunmaktadır.
Güney duvarın korunabilen uzunluğu 5,04 m., kotu ise +2,32 m.’dir. Duvarın dış yüzeyi
toprak altındadır (Resim 60). Atriumdan nartekse girişi sağlayan kapı doğu cephenin
ortasında kuzey duvardan 0,45 m., güney duvardan 1,1 m. uzaklıkta ve 1,09 m.
genişliğindedir (Resim 61). Kapının iki yanındaki duvarların kalınlığı yaklaşık 0.65
m.’dir. Atriumun ortasında yaklaşık 0,45 x 0,45 m. ölçülerinde 0,80 m. yüksekliğinde bir
blok bulunmaktadır.
Atriumdan 1,90 x 1,98 m. ölçülerindeki nartekse geçilmektedir. Duvarlarında kesme taş
kullanılan mekanın zemin kotu + 1,0 m.’dir. Narteks kuzey duvarı, 1,82 m. uzunluğunda,
1,05 m. genişliğindedir. Kuzey duvarın doğu duvar ile kesiştiği noktada bir sütun ve
üzerinde sütun başlığı bulunmaktadır (Resim 62). Narteksten naosa doğudaki 0,60 m.
genişliğindeki kapıdan girilir (Resim 63). Kapının kuzeyindeki duvar 0,64 m.
güneyindeki ise 1,19 m. uzunluğundadır. Doğu duvarın kalınlığı 0,74 m., kotu ise +2,24
m.’dir.
1,90 m. uzunluğunda, +2,81 kotundaki güney duvarın dış cephesi toprak altında olduğu
için kalınlığı bilinmemektedir (Resim 64).
Narteksten naosa giriş batıdaki 0,60 m. genişliğindeki kapıdan sağlanmaktadır (Resim
65). 3,28 x 5,02 ölçülerindeki naos duvarlarında içte ve dışta kesme taş kullanılmıştır.
Zemin kotu +0,95 m.’dir. Mekanın kuzey duvarı 4,84 m. uzunluğunda, 0,73 m.
kalınlığında ve +2,51 kotundadır (Resim 66).
Doğudaki bema kısmının duvarları kuzeyde 0,86 m., güneyde ise 0,87 m.
uzunluğundadır. Bema açıklığı ise 1,56 m. genişliğe sahiptir . Naos güney duvarı 4,88 m.
uzunluğunda 0,74 m. kalınlığında ve +2,80 m. kotundadır (Resim 67).
Bema 2,06 x 2,57 m. ölçülerinde olup, zemin kotu +1,09 m.’dir. Apsis içten ve dıştan at
nalı biçimlidir (Resim 68). Duvar kalınlığı değişkenlik gösterip yaklaşık 0,89 m. kalınlığa

64

sahiptir. Duvarın kotu +3,33 m.’dir. Apsis duvarının dış cephesinde 0,27 m.’lik bir silme
görülmektedir.

2.5 KONUTLAR
Şahinefendi yerleşiminde tespit edilen mekan sayısı otuz birdir (Çizim 23). Birbirine
bağlantısı olan mekanlar bir yapı olarak ele alınmış ve mekanların tasviri yapılmıştır. Bu
mekanların dışında başka mekanlara ait duvar kalıntıları da görülmektedir (Resim 69).
Günümüze ulaşan bu duvar kalıntıları mekan oluşturmadıkları için yapı numarası
verilmemiştir. Mekanların duvarlarında genel olarak moloz taş kullanılmakla birlikte,
kesme taş ve devşirme malzeme de kullanılmıştır. Duvarlarda bağlayıcı olarak toprak
harcın kullanıldığı görülmektedir.

2.5.1 Yapı 1
Yapı 1’e ait olan 1 nolu mekan hamamın kuzeyinde frigidarium I ve II mekanlarına bitişik
olarak inşa edilmiştir. Mekan asimetrik bir plana sahiptir (Resim 70). Hamam yapısının
tepidarium bölümü ile bağlantılıdır. İki basamak ile 1,02 m. genişliğindeki kapı
aracılığıyla tepidariuma giriş sağlanmıştır (Resim 71). Mekanın zemin kotu -0,20 m.’dir.
Zeminin güneybatı köşesinde üst kısmı kırılmış durumda yaklaşık 0,90 m. çapında pithos
bulunmaktadır (Resim 72).
Mekanın duvar uzunlukları batıda 5.24 m., kuzeyde 9,09 m. doğuda 2,92 m. ve +1,02
kotundadır. Güney duvarın doğu dölümü 4,0 m. uzunluğunda olup, sonrasında 0,42 m.
içe girinti yaparak devam etmektedir. Güney duvar frigidariumun kuzey duvarını
kullanmakla birlikte, duvarın alt kotunda doğu uçta 0,17 m., batı uçta ise 0,39 m. çıkıntı
yapan başka bir duvar kalıntısı bulunmaktadır (Resim 73). Aynı duvarın apodyterium
doğu duvarının alt kotunda da devam ettiği görülmektedir. Duvarın diğer bölümünün
uzunluğu 4,46 m., kotu ise +0,97 m.’dir.
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Bir nolu mekanın kuzeyinde bulunan iki nolu mekanın güney duvarı ile bir nolu mekanın
kuzey duvarı ortaktır (Resim 74). Zemin kotu -0,15 m. olan mekanın batı duvarı 2,20 m.
uzunluğunda 0,70 m. genişliğindedir. Ancak duvarın geri kalan kısmı toprak altındadır.
Kuzey duvarın günümüze ulaşan bölümünün duvar uzunluğu yaklaşık 4,0 m.’dir (Resim
75). Kazı sırasında çekilmiş fotoğrafta, kuzey duvarın batı duvarına kadar devam ettiği
görülebilmektedir. Doğu duvarın uzunluğu ise yaklaşık 3,30 m.’dir. Mekana girişin
nereden sağlandığı ise bilinmemektedir.

2.5.2 Yapı 2
Yapı 2’de birbiri ile bağlantılı iki mekan bulunmaktadır. Bir nolu mekan frigidariumun
doğusunda olup, batı duvarı frigidariumun doğu duvarı ile ortaktır ve zemin kotu +0,45
m.’dir (Resim 75). Batı duvarı 4,54 m., kuzey duvar 3,66 m., doğu duvar ise 3,21 m.
uzunluğundadır. Duvarların yaklaşık genişliği 0,82 m.’dir. Mekanın güneydoğu
köşesinde 1,03 m. genişliğinde mekan ikiye girişi sağlayan kapı bulunmaktadır (Resim
76). 3,50 m. uzunluğundaki güney duvarın genişliği ise 0,70 m., kotu +1,62 m.’dir.
Bir nolu mekanın batı duvarı önünde daha erken bir döneme tarihlendiğini
düşündüğümüz kuzey-güney yönünde oldukça düzgün kesme taş duvar kalıntısı
görülmektedir.
Mekanın kuzeydoğu köşesinde doğu duvarından 0,68 m. uzaklıkta işlevini bilmediğimiz
0,68 x 1,25 m. ölçülerinde bir blok taş bulunmaktadır. Zeminde blok taştan başlayarak
güney duvara doğru devam eden 3,66 m. uzunluğunda tek sıra moloz taş dizisi zarar
görmüştür (Resim 77).
Güneydoğudaki kapıdan yapıdaki 2 nolu mekana geçilmektedir (Resim 78). Mekanın
zemin kotu +0,56 m.’dir. İki nolu mekanın batı duvarı güneyde 4,19 m., kuzeyde 3,17 m.
uzunluğa, yaklaşık 0,80 m. genişliğe sahiptir. İki bölümün arasında 1,03 m. genişliğinde
kapı yer almaktadır. Doğu duvar 3,36 m. uzunluğunda 0,83 m. genişliğinde +1,55 m.
kotundadır (Resim 79). Toplam 8,91 m. uzunluğundaki doğu duvarının dış yüzeyi toprak
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altındadır. Duvar kalınlığı ise 0,80 m. ile 0,90 m. arasında değişmektedir. Duvar güney
duvarına 2,36 m. uzaklıkta 0,46 m. içe girinti yapmaktadır (Resim 80). Güney duvar ise
3,22 m. uzunluğa 0,78 m. genişliğinde +2,02 m. kotundadır. Duvarın batısında 1,0 m.’lik
bölümü ise yıkılmıştır (Resim 81).

2.5.3 Yapı 3
Apodyteriumun doğusunda bulunan yapı, iki mekandan oluşup, mekan birin giriş kapısı
güneydoğu köşede ve 1,04 m. genişliğindedir (Resim 82). Mekanın zemin kotu +0,36
m.’dir. Apodyteriumun doğu duvarı ile ortak olan batı duvar 5,41 m. uzunluğunda +1,54
m. kotundadır. Kuzey duvarın uzunluğu 3,43 m. +1,62 m. kotunda ve yapı 2’nin duvarı
ile ortaktır. Doğu duvarın kapıya kadar olan uzunluğu 4,27 m., genişliği 0,85 m., kotu ise
+1,82 m.’dir. Güney duvar 2,95 m. uzunluğunda 0,76 m. genişliğinde +1,94 m.
kotundadır. Kazı fotoğraflarında mekanın ortasında görülen bazalt ezgi taşı mekanın işlik
olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Yapı 2’nin, bir nolu mekanında
görülen düzgün kesme taş duvar sırası bu mekanda da devam etmektedir.
Bir numaralı mekandan iki numaralı mekana 1,04 m.’lik kapı ile geçilmektedir. Zemin
kotun +0,15 m.’dir. Kuzey duvarın uzunluğu 3,81 m.’dir. Günümüzde duvarda yapı 2’ye
açılan bir kapı vardır. Ancak kazılar sırasında çekilen fotoğrafa bakıldığında burada duvar
örgüsünün devam ettiği, daha sonra duvara ait bölüm kaldırılarak şimdiki halini aldığı
anlaşılmaktadır (Resim 83-84).
Doğu duvarın uzunluğu 5,20 m. ve +1,64 m. kotundadır. Duvarın dış yüzeyi toprak
altında olduğu için kalınlığı ölçülememektedir.
Apodyterium

kapısının

önündeki

mekanın

yapı

3’e

dahil

olup

olmadığı

anlaşılmamaktadır. Mekanın doğusundaki 2,97 m. uzunluğundaki duvar kalıntısında bir
kapı açıklığı bulunmamaktadır. Mekanın güney duvarı 3,41 m. uzunluğunda, 0,76 m.
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genişliğinde ve +1,28 m. kotundadır. Batı duvar 2,79 m., kuzey duvar 3,72 m.
uzunluktadır 62.

2.5.4 Yapı 4
Tek mekandan oluşan yapının girişi, mekanın güneydoğu köşesinde bulunmaktadır.
Mekanın zemin kotu +0,54 m.’dir. Mekanın zemin kotunda bir kapı açıklığı
bulunmamaktadır. Ancak zemin kotundan daha üst kotta kuzeydoğu köşede 1,27 m.
genişliğinde kapı açıklığı görülmektedir. 4,63 m. uzunluğundaki güney duvar, yaklaşık
0,80 m. genişlikte, +2,27 m. kotundadır.
Batı duvarın uzunluğu 7,88 m.’dir. 3,41 m. uzunluğundaki güney bölümün kotu + 1,23
m., 4,24 m. uzunluğundaki kuzey bölümün kotu ise +1,77 m.’dir (Resim 85). Güneydeki
duvar bir başka mekanla ortak olup, mekanın giriş açıklığı tespit edilememektedir (Resim
86). Şahinefendi’deki diğer yapılarda da görülen kapısı bulunmayan bu tür mekanlar,
ikinci kat düzenlemelerinin olabileceğini düşündürmektedir. Mekanın güney duvarı 5,50
m uzunluğunda +2,31 m. kotunda, batı duvarı ise 3,48 m. uzunluğunda +1,98 m.
kotundadır. Kuzey duvar sudatorium güney duvarına bitişiktir (Resim 87).
Mekanda güney duvardan 4,17 m. uzaklıkta, doğu ve batı duvarları arasında zemin
seviyesinde uzanan, tek sıra moloz taş duvar bulunmaktadır.
Yapı 4’ün batı bölümünde, yapı 2 ve 3’te de görülen düzenli kesme taş sırası
korunmuştur. Daha erken bir evreye ait olduğunu düşündüğümüz duvarın toplam
uzunluğu, yaklaşık olarak 13,46 m.’dir (Resim 88).
Yapı dördün doğu duvarından 1,20 m. uzaklıkta 9,07 m. uzunluğunda bir duvar takip
edilebilmektedir. Ancak duvarın hangi mekana ait olduğu kazısı yapılmamış olduğu için
anlaşılamamaktadır (Resim 89).

Bu mekan hamamın ilk evresinde giriş kapısının önünde bulunan bir sundurma olma olasılığı da göz
önünde bulundurulmalıdır.
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2.5.5 Yapı 5
Yol 1’in güneydoğusunda bulunan yapı 5’in girişi 0,96 m. genişliğinde olup, kapının söve
taşları korunmuştur. Kapı doğudaki kazılmamış alandan 1,92 m. uzaklıktadır. Kapının
doğusunda kalan duvarın uzunluğu 4,09 m., genişliği 0,81 m., kotu ise +2,59 m.’dir
(Resim 90).
Mekanın batı duvarının uzunluğu 4,43 m., kotu +2,70 m.’dir (Resim 91). Kuzey duvardan
1,17 m. uzaklıkta batı duvarının alt kotunda duvar genişliği 1,20 m.’iken üst kottaki duvar
kalınlığı yaklaşık 0,76 m.’dir. Aynı durum yapı 6’nın batı duvarı içinde geçerlidir. Farklı
bir evrede duvar genişliğinin düşürülmüş olduğu anlaşılmaktadır (Resim 92).
Güney duvar 8,59 m. uzunluğunda +2,77 m. kotundadır. Duvarın batı bölümünde
yaklaşık 2,32 m.’lik bölümü kazılar sırasında çekilmiş fotoğrafta sağlamken günümüzde
yıkılmış durumdadır (Resim 93). Güney duvarın doğu bölümünün genişliği oldukça
fazladır. 1,93 m. genişliğindeki duvar, yapı 8’in kuzey duvarı ile ortaktır. Mekanın doğu
duvarı ise günümüze ulaşmamıştır. Mekanın ortasında 0,65 x 0,80 m. ölçülerinde
dikdörtgen bir sütun parçası bulunmaktadır.

2.5.6 Yapı 6
Yapı 6’nın güneydoğusunda, doğu duvardan 2,22 m. uzaklıkta söveleri korunmuş kapı
bulunmaktadır. Kapının genişliği 1,28 m.’dir (Resim 94). Kapının batısında kalan duvar
uzunluğu 5,23 m., genişliği yaklaşık 0,90 m., kotu ise +3,57 m.’dir. Mekanın zemin kotu
+1,86 m.’dir.
Batı duvarın uzunluğu 4,15 m. olup, yapı 5’in batı duvarında olduğu gibi alt kotta duvarın
daha geniş olduğu görülmektedir (Resim 95). Mekanın kuzey duvarı yapı 5’in güney
duvarı ile ortaktır. Doğu duvar yıkılmış olduğu için uzunluk ve genişliği tespit
edilememektedir.
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Mekanın zemininde kırılmış şekilde bir pithos ve 0,60 x 0,89 m. ölçülerinde bir sütun
parçası bulunmaktadır.
Yapı 6’nın ikinci mekanının günümüze sadece batı duvarının 3,97 m.’lik bölümü
ulaşmıştır (Resim 96). Duvar kalınlığı 0,77 m. kotu ise 3,50 m.’dir. Batı duvarının dış
cephesinden 0,60 m. uzaklıkta bulunan kapının hangi mekan ile ilişkili olduğu tespit
edilememektedir. 1,14 m. genişliğindeki kapının söve taşları korunmuştur (Resim 97).

2.5.7 Yapı 7
Yol birin batısında yer alan yapı tek mekandan oluşmaktadır. Mekana girişin nerden
sağlandığı tam olarak bilinmemektedir. Zemin kotu +0,15 m.’dir. Doğu duvar 3,74 m.
uzunluğunda yaklaşık 0,90 m. kalınlığında ve temel seviyesindedir (Resim 98). Duvarın
kuzeyinde 1,10 m.’lik bölümü günümüze ulaşmamıştır. Bir kapı düzenlemesi olduğuna
dair veri olmamakla birlikte ölçüsüne bakılarak giriş açıklığının burası olduğu
düşünülebilir.
Mekanın güney duvarı 5,30 m. uzunluğunda, 0,61 m. genişliğinde ve +1,52 m. kotundadır
(Resim 99). Batı duvarın uzunluğu 5,55 m., genişliği 0,77 m., kotu ise +0,83 m.’dir
(Resim100). Kuzey duvar 5,51 m. uzunluğunda, 0,64 m. genişliğindedir (Resim 101).

2.5.8 Yapı 8
Yapı 7’nin güneyinde olan ve tek mekandan oluşan yapının zemin kotu +0,10 m.’dir.
Mekana girişin nerden sağlandığı bilinmemektedir. Yapı 5’in batı duvarı ile ortak olan
doğu duvarın uzunluğu 3,32 m.’dir (Resim 102). Güney duvar 2,85 m (Resim 103), batı
duvar 3,09 m., kuzey duvar ise 2,80 m. uzunluğundadır.
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2.5.9 Yapı 9
Yol birin batı ucunda, +0,05 m. kotunda tek mekanlı yapı 9 bulunmaktadır. Yapıya giriş
doğudaki 1,04 m. genişliğinde kapıdan sağlanmaktadır. Kapının güneyindeki duvar
uzunluğu 1,82 m., genişliği 0,83 m.’dir (Resim 104). 2,93 m. uzunluğunda +1,21 m.
kotundaki güney duvarın, dış cephesi toprak altında olduğu için kalınlığı
bilinmemektedir.
Batı cephe 3,30 m. uzunluğunda yaklaşık 0,98 m. genişliğindedir (Resim 105). Kuzey
duvarın batı bölümünde 0,74 m.’lik bölümü yıkılmıştır. Duvarın geri kalan bölümünün
uzunluğu 2,38 m. genişliği 0,65 m.’dir.

2.5.10 Yapı 10
Yol ikinin doğusunda bulunan dikdörtgen planlı yapı 10’un zemin kotu +1,19 m.’dir.
Yapı tek mekanlı olup, giriş açıklığı daha sonraki bir evrede örülerek kapatılmıştır (Resim
106). Yol bire açılan kapının genişliği tespit edilememektedir. Mekanın giriş açıklığının
kapatılmış olması daha sonraki bir evrede ikinci bir katın inşa edilmiş olduğunu
düşündürmektedir.
Batı duvar 6,70 m. uzunluğunda, 0,81 m. genişliğinde (Resim107), kuzey duvar 4,25 m.
uzunluğunda, 0,83 m. genişliğindedir (Resim 108). Batı ve kuzey duvarların kotları +2,37
m.’dir.

6,73 m. uzunluğundaki doğu duvarın kotu +2,71 m., 4,45 m (Resim 109)

uzunluğundaki batı duvarın ise +2,76 m.’dir. Doğu duvarın daha sonraki bir evrede içe
alındığı kuzey duvar ile birleştiği yerdeki dilatasyondan anlaşılmaktadır. Kuzey duvarın
doğusundaki 0,98 m.’lik bölüm, mekanın ilk evrede daha geniş olduğunu göstermektedir.
Bu bölüm ayrıca yapı 11 ve 12’nin doğu duvar hatları ile de örtüşmektedir.
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2.5.11 Yapı 11
Yapı 11 tek mekanlı olup, zemin kotu +1,21 m.’dir. Yol ikiye açılan giriş kapısının
genişliği 1,05 m.’dir. Kapının eşik taşları korunmuştur. Kapının güneyindeki 1,85 m.
uzunluğundaki duvarın büyük bölümünün kazılar sırasında örülmüş olduğu kazı
fotoğraflarında görülmektedir. Aynı şekilde kapının kuzeyindeki duvarda da bir onarım
söz konusu olup, duvarın uzunluğu 3,07 m., genişliği 0,73 m., kotu +2,48 m.’dir (Resim
110) .
5,27 m. uzunluğundaki kuzey duvar yapı 10’un güney duvarı ile ortaktır (Resim 111).
0,74 m. genişliğindeki duvarın kotu, +2,76 m.’dir. Doğu duvar 6,09 m. uzunluğunda 0,76
m. genişliğinde ve +3,05 m. kotundadır (Resim112). Güney duvarın uzunluğu 5,11 m.,
genişliği ise 0,76 m.’dir (Resim 113).

2.5.12 Yapı 12
Yapı 12, iki mekanlı olup, 1.11 m. genişliğindeki kapısı yol ikiye açılmaktadır. Kapının
daha sonraki bir evrede kapatılmış olduğu görülmektedir (Resim 114).
Kapıdan ilk mekana giriş yapılmaktadır. Kapının güney duvardan uzaklığı 0,26 m.,
kapının kuzeyindeki duvarın uzunluğu ise 1,65 m.’dir. 0,88 m. genişliğindeki duvar +3,08
kotundadır. 3,09 m. uzunluğundaki kuzey duvar, yapı 11’in güney duvarı ile ortaktır
(Resim 115).
Doğu duvarın kuzey taraftaki 1,40 m.’lik bölümü yıkılmıştır. Tek sıra moloz taş ile
örülmüş olan duvarın korunan kısmı 1,61 m., genişliği 0,34 m., kotu +3,28 m.’dir (Resim
116). İkinci mekana açılan 1,42 m. genişliğindeki kapının kapatılmış olduğu
görülmektedir. Kapı ile batı duvar arasında kalan tek sıra moloz taş duvarın uzunluğu ise
1,07 m.’dir (Resim 117). Mekan birin yapı 12’ye daha sonraki bir evrede eklenmiş olduğu
duvar tekniğine bakılarak söylenebilir.
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İki nolu mekanın batı duvar uzunluğu 3,66 m., genişliği 0,88 m., kotu +3,57 m.’dir
(Resim 118). +3,83 m. kotundaki güney duvarın uzunluğu 5,14 m., genişliği ise 0,80
m.’dir (Resim 119). 7,34 m. uzunluğundaki doğu duvar ile mekan birin doğusundaki
alanın ölçüsü 1,55 x 3,68 m.’dir. Doğu duvarın dış cephesi toprak altında olduğu için
genişliği tespit edilememektedir. Kotu ise +3,88 m.’dir (Resim 120).

2.5.13 Yapı 13
Yapı 13, iki mekandan oluşmaktadır. Yol ikinin güney ucunda bulunan yapının girişi 1,37
m. genişliğindedir (Resim 121). Mekanın zemin kotu +1,50 m.’dir. Mekan birin daha geç
bir evrede tek sıra moloz taştan yaklaşık 0,34 m. genişliğinde, 2,17 m. uzunluğunda güney
duvarın örülmesi ile ayrılmış olduğu görülmektedir (Resim 122).
Mekan birin doğu ve batı duvarlarının uzunluğu 4,0 m.’dir. Doğu duvar yapı 12’nin batı
duvarı ile ortaktır.
Mekan birin güneyine duvar örüldükten sonra girişin nereden gerçekleştirildiği tespit
edilememektedir. Mekanın batı duvarı 4,90 m. uzunluğunda 0,83 m. genişliğinde, +3,60
m. kotundadır (Resim 123). 3,87 m. uzunluğundaki güney duvarın dış cephesi toprak
altında olduğu için genişliği tespit edilememektedir, kotu ise +4,10 m.’dir (Resim 124).
Mekan birden ikiye geçiş doğu cephedeki yaklaşık 1,0 m. genişliğindeki kapıdan
sağlanırken, daha geç bir evrede kapı duvar örülerek kapatılmıştır. Kapının sövelerini
oluşturan blok taşlar korunmuştur. Kapı kuzey duvardan 0,57 m. uzaktadır. Kapının
güneyindeki duvarın uzunluğu 3,05 m., genişliği 0,78 m., kotu +3,96 m.’dir (Resim 125).
Mekan ikinin güney duvarı 3,65 m., doğu duvarı 4,55 m. uzunluğundadır. İki duvarın da
dış cepheleri toprak altında olduğu için genişlikleri tespit edilememektedir. Güney cephe
+3,84 m., doğu cephe ise +4,14 m. kotundadır. Mekan üçün 3,66 m. uzunluğundaki kuzey
duvarı yapı 12’nin güney duvarı ile ortaktır (Resim 126).
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2.5.14 Yapı 14
Tek mekandan oluşan, +1,47 m. zemin kotunda olan yapıya girişin nerden sağlandığı
tespit edilememektedir. 3,58 m. uzunluğundaki doğu duvar ile 7,69 m. uzunluğundaki
güney duvarın dış cepheleri toprak altındadır. Doğu duvar 0,83 m., güney duvar 0,76 m.
genişliğindedir (Resim 127).
Batı duvar 3,70 m. uzunluğunda 1,55 m. genişliğindedir. Oldukça geniş olan duvarın kotu
+3,90 m.’dir. Kuzey duvarın güney yönünde devam ettiği görülürken buradaki mekana
ait diğer duvarlar günümüze ulaşmamıştır. Kuzey duvar 8,10 m. uzunluğunda, 0,90 m.
genişliğinde, +3,75 m. kotundadır.

2.5.15 Yapı 15
İşlik olarak kullanılmış, +2,0 m. zemin kotundaki tek mekanlı olan yapı 15’in 1,20 m.
genişliğindeki girişi güneydedir (Resim 128). Kapının söve taşları ve bir kaideden
devşirilen eşik taşı korunmuştur. Kapının doğusundaki duvar uzunluğu 4,99 m.,
batısındaki duvarın uzunluğu ise 2,34 m.’dir. Yaklaşık 0,70 m. genişliğe sahip olan güney
duvarın üst kotu +3,62 m.’dir.
Batı duvar 5,48 m. uzunluğunda, 0,53 m. ile 0,96 m. arasında değişen duvar genişliğine
sahiptir. +3,11 m. kotundaki duvarın güneye doğru genişliğinin azalmış olduğu
görülmektedir (Resim 129). 0,61 m. ile 0,70 m. arasında değişen genişliklere sahip olan
güney duvar 5,08 m. uzunluğunda, +3,02 m. kotundadır.
Asimetrik bir plana sahip olan yapı 15’in doğu duvarının 3,11 m.’lik kuzey bölümden
sonra 2,16 m. doğuya doğru uzanmaktadır (Resim 130). Bu duvarın bitişik olarak 0,73 x
2,05 bir seki bulunmaktadır. L şeklindeki duvarın güney bölümünün uzunluğu 2,90
m.’dir. Doğu duvarın güney bölümünde düzgün kesme taşların kullanılmış olduğu
görülmektedir (Resim 131). Mekanın geri kalan duvarlarında moloz taş duvar örgüsü
kullanılırken bu bölümdeki kesme taş duvar örgüsünün bulunması daha erken bir evrede
burada başka bir mekanın olduğunu düşündürmektedir. Aynı duvar örgüsü doğuda yapı
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15’in dışında 1,97 m. devam ettikten sonra batıya dönmektedir (Resim 132). Duvarın
batıdaki uzunluğu ise 3,01 m.’dir. Duvarın geri kalan 4,22 m.’lik bölümü moloz taş
duvardır. Bu bölümün alt kotunda 3,26 m. uzunluğunda bir başka duvar bulunmaktadır
(Resim 133).
Mekanın zemininde in situ durumda işlikte kullanılan aletler bulunmaktadır. Bunlardan
ilki toplam 3,66 m. uzunluğunda, yaklaşık 0,92 m. genişliğinde olan ve işlevi tam olarak
belirlenememiş iki bölümlü teknedir (Resim 134). Teknenin iki ucunda ve ortasında dik
olarak koyulmuş taşlar bulunmaktadır. Teknenin doğu bölümünde duvarla birleştiği
bölümde duvar taşının da oyulmuş olduğu görülmektedir. İki tekneyi birbirine ayıran dik
taşta sıvı akışı sağlayacak bir açıklık bulunmamaktadır.
Bunların dışında mekanda bir dibek taşı, sütun tamburu, bir tekne ve blok taşlar
bulunmaktadır.

2.5.16 Yapı 16
Dikdörtgen planlı ve tek mekandan oluşan yapı 16’nın girişinin nereden sağlandığı
bilinmemektedir. Ancak doğu duvarın kuzeydoğu köşesindeki dilatasyon, giriş
açıklığının buradan olduğunu düşündürmektedir (Resim 135). 1,23 m. genişliğindeki bu
bölüme duvar örülmüştür. Mekanın zemini doğuda +1,41 m., batıda +1,60 m. kotundadır.
Doğu duvarın uzunluğu 6,33 m., genişliği 0,83 m. kotu ise +3,60 m.’dir. Güney duvar
10,73 m. uzunluğunda 0,90 m. genişliğindedir. Güney duvarda üç adet duvar payesi
bulunmaktadır. Bunlardan en doğudakinin doğu duvara uzaklığı 1,92 m.’dir. Duvar
payeleri yaklaşık olarak 0,40 m. güney duvardan çıkıntı yapmaktadır. En doğudaki paye
ile ortadaki paye arasındaki uzaklık 1,16 m., orta paye ile batıdaki paye arasındaki uzaklık
ise 1,43 m.’dir. Güney duvar yapı 14 ve 15 ile ortaktır (Resim 136).
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5,65 m. uzunluğundaki batı duvar, 1,07 m. genişliğinde, +3,55 m. kotundadır. Duvarın alt
kotta bir çıkıntı yaptığı görülmektedir (Resim 137). 10,80 m. uzunluğunda +3,34 m.
kotundaki kuzey duvarın genişliği 0,83 m.’dir (Resim 137).
Mekanın doğu duvardan 3,89 m. uzaklıkta 0,39 m. genişliğinde kuzey güney
doğrultusunda bir duvar ile ikiye bölünmüştür. Doğu bölümün zemin kotu +1,41, batı
bölümün zemin kotu ise +1,60 m.’dir. Duvarın güneydeki 2,18 m.’lik bölümü yıkılmıştır
(Resim 138-139).
Mekanın zemininde batı duvarın önünde 2,30 m. uzunluğunda bir sütunce, onun
kuzeyinde 0,63 x 1,50 m. ölçülerinde blok taş bulunmaktadır. Batı bölümün ortasında bir
sütun tamburu görülmektedir. Bunların dışında iki dibek taşı ile ortası delinmiş veya
oyulmuş yuvarlak ve dikdörtgen kesitli taşlar mekanda bulunmaktadır.

2.5.17 Yapı 17
Yapı 17 iki mekandan oluşmaktadır. Yapı 16’nın kuzeybatısında bulunan mekan birin
zemin kotu +1,31’dir. Mekana girişin nerden yapıldığı tespit edilememektedir.
4,65 m. uzunluğundaki doğu duvarın genişliği 0,74 m., kotu +2,85 m.’dir (Resim 140).
Duvarın güneyindeki 0,83 m.’lik bölümü ile, 5,63 m. uzunluğunda 0,85 m. genişliğindeki
güney duvarın 2,04 m.’lik bölümü yıkılmıştır. Güney duvarda mekan bir ile bağlantıyı
sağlayan açıklıkta taştan oluşturulmuş kemerin ayakları tuğla üzerine oturmaktadır.
Kemerin iç kısmının tuğla ile döşenmiş olduğu görülmektedir (Resim 141).
Mekan birin batı duvarı 3,30 m. uzunluğunda +2,77 m. kotundadır. 5,97 m.
uzunluğundaki duvarın batı bölümünün 3,19 m.’lik dış yüzeyi toprak altındadır. Duvar
genişliği doğuda yaklaşık 0,60 m., kotu +2,85 m.’dir. Batı duvardan 2,27 m. uzaklıkta
kuzey duvara bitişik olarak duran ve üzerinde svastika motifi bulunan bir paye
görülmektedir (Resim 142).
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Mekan iki mekan birin güneybatısında bulunmaktadır. Mekana giriş 1,45 m.
genişliğindeki kapıdan sağlanmaktadır (Resim 143). Mekanın zemin kotu +1,31 m.’dir.
Kapının güneyindeki duvar uzunluğu 0,90 m., kuzeyindeki duvar uzunluğu ise 1,32
m.’dir. Kuzey duvar 4,55 m. uzunluğunda 0,93 m. genişliğindedir(144). Doğu duvar yapı
16’nın batı duvarı ile (Resim 145, 4,95 m. uzunluğundaki güney duvar ise yapı 15’in
kuzey duvarı .ile ortaktır (146).
Mekan ikinin kuzeybatı köşesinde 1,17 m. çapındaki pithosun üst kısmı günümüze
ulaşmamıştır (Resim 147). Pithosun korunan kısmında, kendi dönemi içerisinde kırıldığı
ve metal bir kenet ile onarılmış olduğu görülmektedir. Mekan bir ile bağlantının
sağlandığı bölümde 1,60 x 2,26 m. ölçülerinde, tuğla zemin oluşturulmuş ve tuğlaların
üstü sıvanmıştır. Tuğla zeminin kuzeybatı köşesinde ise bir sütun kaidesi yer almaktadır.
Mekan birde girişi ve mekan ikide ise zemini bulunan bu bölümün bir fırın olduğu
değerlendirilebilir. Mekanda ayrıca güneydoğu köşede molozlar bulunmaktadır.

2.5.18 Yapı 18
Yapı 18 tek mekandan oluşup, zemin kotu +1,39 m.’dir. Mekanın güneydoğu köşesinde
kapı açıklığı gibi görülen bölümün, aslında duvar ile örülü olduğu, yapı 17 bir numaralı
mekanda duvarın devam etmesinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle mekana girişin nereden
sağlandığı tespit edilememektedir.
Mekanın doğu duvarı 2,90 m. uzunluğunda, 0,91 m. ile 1,21 m. arasında değişen genişliğe
sahiptir (Resim 148). +2,93 m. kotundaki duvarın güney ucunda 0,53 m. yıkılma söz
konusudur. Güney duvarın uzunluğu 6,87 m. olup, yapı 16’nın kuzey duvarı ile ortaktır.
Duvarın alt kotunda daha önceki bir evreye ait olan duvar kalıntısı görülmektedir (Resim
149). Duvar kalıntısı güney duvardan doğuda 0,21 m., batıda ise 0,50 m. çıkıntı
yapmaktadır.
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Batı duvar, yapı 17 mekan birin doğu duvarı ile ortaktır (Resim 150). +3,02 kotundaki
6,07 m. uzunluğundaki kuzey duvarın genişliği 0,82 m.’dir (Resim 151).

2.5.19 Yapı 19
Yapı 19, yapı 18’in kuzeyinde bulunmaktadır. Zemin kotu +0,73 m.’dir. Duvarları büyük
oranda yıkılmış olan mekanın doğu duvarının 1,95 m.’lik bölümü korunmuştur. Korunan
duvarın kuzey ucunda düzgün kesme taşlar, geri kalan kısmında moloz taşlar
kullanılmıştır.
Güney duvarın 6,15 m.’lik bölümü yapı 18’in kuzey duvarı ile ortaktır. Ardından duvar
1,45 m. içeri girinti yapmaktadır. Duvarın bu bölümünde bir paye kaidesinin devşirme
malzeme olarak duvarda kullanıldığı görülmektedir. Mekanın batı duvarı toprak
altındadır. Kuzey duvarın korunan bölümünün uzunluğu 8,55 m.’dir. 0,82 m.
genişliğindeki duvar +2,38 m. kotundadır.
Birinci evreye ait olduğunu düşündüğümüz düzgün kesme taş sırasının kuzeyinde zemin
seviyesinde bir duvara ait olan 6,76 m. uzunluğunda moloz taşlar bulunmaktadır. Bu
duvarın bir mekan ile ilişkisi kurulamamaktadır. Yapı 19’un altında II. villanın avlusuna
ait kalıntılar günümüze ulaşmıştır (Resim 152-153)

2.5.20 Yollar
Yapı 4’ün güneyinde 21,68 m. uzunluğunda, 2,38 m. ile 4,04 m. arasında değişen
genişliklerde bir yol bulunmaktadır. Doğuda kotu +2,10 m. batıda ise +0,60 m.’dir. Yolun
doğusu kazılmamış olduğu için ne kadar devam ettiği bilinmemektedir (Resim 154).
Batıda ise yol, bir mekanla son bulmaktadır. Kuzeybatı köşede görülen duvar kalıntısının
ise herhangi bir mekan ile bağlantısı kurulamamaktadır (Resim 155).
Yol 1, güneyde yol 2 ile kesişmektedir . Birinci evrede II numaralı villanın portikoya
açılan kapısı olarak düşündüğümüz bölüm, villaya ait mekanların ayrı ayrı kullanılmaya
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başladığı için yol olarak değerlendirilmiştir. Yolun kuzey-güney doğrultusundaki
uzunluğu 20,62 m., doğu-batı doğrultusunda ise 11,10 m.’dir. Yolun girişinde 2,47 m.
genişliğindeki kapı ve eşik taşları korunmuştur (Resim 156). Yolun kuzeyinde zemin kotu
+0,92 m., batısında ise +1,50 m.’dir.
Yapı kompleksinin doğusunda yol bir, yol üç ile kesişmektedir. Kuzey-güney
doğrultusundaki uzunluğu 14,78 m. olan yolun güneyi kazılmadığı için tam uzunluğu
bilinmemektedir. Genişliği 2,20 m. ile 3,09 m. arasında değişen yolun, kuzeyde kotu
+1,47 m., güneyde ise +1,72 m.’dir. Güney uçta doğuya doğru dönen yol bir mekan ile
sonlanmaktadır. Yolun güneyde daraldığı bölgede 0,80 x 0,84 m. ölçülerinde işlevini
bilmediğimiz blok taş bulunmaktadır. Kuzeybatı köşede ise bir sütünce yer almaktadır.
Yol 1 ile 3’ün kesişim noktasında hamama su sağlamak için kullanılan pişmiş toprak
künkler bulunmaktadır. Künklerin korunan uzunluğu 1,96 m.’dir.
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3. BÖLÜM
KATALOG
3.1 MOZAİK KATALOĞU
Buluntu Yeri

: I Numaralı Villa’nın kuzeybatı köşesindeki odanın zemininde

bulunmaktadır (Resim 157).
Buluntu Durumu

: Odanın batı duvarının kuzeybatı köşesinde, 0,60 x 0,98 m.lik bir

kısımı tahrip olmuştur.
Ölçüler

: 3,20 x 4,10 m.

Döşeme Tekniği

: Opus tesselatum

Tessera Renkleri

: Beyaz, kırmızı, sarı, siyah

Tanım

: Mozaik zemin, geometrik motiflerden oluşmaktadır. En dışta

merkezde yer alan farklı boyutlardaki üç panoyu doğu, batı ve kuzey yönlerden saran
0,07 m. genişliğinde bir kordon bulunmaktadır. Üç panoda svastika motifinin yoğun
olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunların arasında kalan alanlarda kareler çeşitli dolgu
motifleri ile bezenmiştir.
Bordür Dış Alanı

: Mozaik zeminin etrafı tüm yönlerden beş-altı sıra beyaz tesseralar

ile doldurulmuştur.
Kordon

: Bordür dışı alanın ardından zemini, doğu, batı ve kuzey yönlerden

çevreleyen, sarı, beyaz ve siyah renklerden oluşan bir kordon görülmektedir. Kordonun
dış konturları çift, şeridin iç kısmında ise ikişer sıra sarı ve beyaz tessera dizisi
bulunmaktadır. Orta pano tarafındaki konturları ise tek sıra siyah tesseralardan
oluşturulmuştur.
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Orta Panolar

: Güneyde yer alan pano iki sıra kırmızı tesseralardan oluşan şerit

ile sınırlandırılmıştır. Kırmızı tesseralardan oluşan ve birbirleriyle bağlantılı kuzey ve
güneyde açısal svastika meandır dizisinin arasında kalan alanlarda siyah üçgenler
bulunmaktadır. İki svastika sırasının arasında kalan alanlara ise siyah tessera şeritli, sarı
renkte tessera dolgusuna sahip eşkenar dörtgenler yerleştirilmiştir.
Ortadaki pano svastika motifi ve bunların arasına yerleştirilmiş on üç kare panodan
oluşmaktadır. Panoda sarı siyah ve beyaz tesseralar kullanılmıştır. Merkezde yer alan
kare panonun etrafı iki örgülü giyoş motifi ile oluşturulmuş dört svastika motifi ile
çevrelenmiştir. Svastikalar merkezden devam ederek dıştaki üç renkli kordonla sekiz
svastika motifi oluşturmaktadır. Svastikalar arasındaki kare panoların içlerinde farklı
geomotrik dolgu motifleri görülmektedir.
Kuzey pano iki sıra iki dönüşlü ve tek sıra gömülü svastika motifi ile bunların arasına
yerleştirilmiş kare panolardan oluşmaktadır. Svastika motiflerinde beyaz zemin üzerinde
kırmızı ve siyah tesseralar ikişer sıra yerleştirilmiştir. Aralardaki kare alanlarda ise dışta
siyah içte ise sarı tessseralar kullanılmıştır.

Buluntu Yeri

: Kalan izlere bakıldığında, I numaralı villanın atriumu zemininin

mozaik kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan bölümleri, mekanın güneydoğu
ve kuzeydoğu köşeleri ile güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Ayrıca kuzey ve güneyde
bordürün izleri görülebilmektedir.
Buluntu Durumu

: Mozaik zemin büyük oranda tahrip olmuş, tahrip olan bölümler

harç ile sıvanmıştır.
Döşeme Tekniği

: Opus tesselatum

Tessera Renkleri

: Beyaz, kırmızı, siyah, mavi, sarı

Tanım

: Geometrik motiflerden oluşan mozaikler, en dışta eşkenar

dörtgenlerden oluşan 0,30 m. genişliğinde bir bordür, ardından beş renkli tesseralardan
oluşan kordon bulunmaktadır. Geometrik pano, mekanın doğu ve batı duvarları boyunca
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devam etmektedir. Merkezdeki panoda ise svastikaların arasındaki alanlara kare paneller
yerleştirilmiştir.
Bordür Dışı Alan

: Zeminin doğusunda, beş sıra beyaz tesseralar ile oluşturulmuş

bordür dışı alan görülmektedir.
Bordür

: Bordür, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz tesseralar ile oluşturulmuş

ve köşe noktaları üzerine yerleştirilmiş eşkenar dörtgen dizisinden oluşmaktadır.
Mekanın dört yönünde devam ettiği anlaşılmaktadır. Yapının ikinci evresinde kullanılan
templon kaidesinden itibaren güney, üçüncü evrede inşa edilen şapel nedeniyle de doğu
bordür kesintiye uğramaktadır.
Kordon

: Bordürden sonra dış şeritleri birer sıra siyah tessera ile oluşturulmuş

kordon yer almaktadır. Kordonun iç kısmında, ikişer sıra mavi, sarı, beyaz ve kırmızı
tesseralar kullanılmıştır. Kordon zemini dört yönden çevrelemektedir.
Pano

: Zeminin doğusu ve batısı boyunca uzanan panoda, Siyah, sarı,

beyaz ve kırmızı tesseralarda oluşturulmuş, kare, dikdörtgen, üçgen gibi geometrik
motifler kullanılmıştır. Motiflerin içlerinde açısal çizgiler ve haç işaretleri dolgu motifi
olarak görülmektedir.
Güneydoğu köşedeki panoda giyoş ve üç renkli kordon ile oluşturulmuş svastika motifleri
arasında yer alan kare panelin etrafında basit dalga motifi görülmektedir. Panelde daire
içerisinde dört yapraklı yonca motifi kullanılmış, köşelerde kalan boşluklar zikzaklar ve
açısal çizgiler ile dolgulanmıştır (Resim 158). Güneybatı ve kuzeydoğu köşelerdeki
mozaiklerde aynı tip svastikalar ve basit dalga motifleri görülürken, aralardaki alanlara
yerleştirilmiş kare panellerdeki motifler farklıdır. Güneybatıdaki panelde üç renkli bir
çarkıfelek motifi (Resim 159), kuzeydoğudakinde ise dört yapraklı yonca motifi ile yonca
yapraklarının arasına yerleştirilmiş ince yapraklar bulunmaktadır (Resim 160).
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Buluntu Yeri

: Kalan izlere bakıldığında, hamamın apodyterium zemininin

mozaik kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan bölümleri mekanın daha çok batı
bölümünde bulunmaktadır.
Buluntu Durumu

: Mozaik zemin, mekanın geçirdiği yangın ve daha sonraki süreçte

büyük oranda tahrip olmuş, tahrip olan bölümler harç ile sıvanmıştır.
Döşeme Tekniği

: Opus tesselatum

Tessera Renkleri

: Beyaz, kırmızı, siyah, mavi, sarı

Tanım

: Mozaik zemin, en dışta beyaz tesseralardan oluşan bordür dışı

alan, ardından gelen iki sıra kırmızı tesseralardan oluşan kordon ve altılı giyoş motifi ile
çerçevelenmiştir. Günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla mekanın zeminini
dört yönünde devam etmektedir. Giyoş motifi ile çevrili bölümün iç kısmında ise
geometrik, bitkisel ve hayvansal bezemeler daire şeklindeki panolar içerisinde
kullanılmıştır. Ayrıca güneybatıdaki frigidarium II kapısı girişinde bir çift sandalet motifi
görülmektedir.
Bordür Dışı Alan

: On sıra beyaz tessera ile oluşturulmuş bordür dışı alan

bulunmaktadır.
Bordür

: Bordürde, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz tesseralar kullanılarak

oluşturulmuş, altılı giyoş motifi görülmektedir.
Pano

: Dairesel panolar içerisinde yıldız, eşkenar dörtgen, haç, keklik

ve çiçek motifleri bulunmaktadır. Dairesel panolar arasında kalan alanlara eşkenar
dörtgenler yerleştirilmiştir. Bunların dışında yarım daire içerisinde motifler panonun dış
çerçevesine bitişik olarak görülmektedir. Frigidarium II girişi önünde bululan dörtgen
panonun dış kısmında dönüşümlü olarak içe ve dışa bakan gölgelendirilmiş dalga
motifleri görülürken, panonun içerisinde biri ters diğeri düz olarak yerleştirilmiş bir çift
sandalet bulunmaktadır.
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3.1.1 Mozaik Değerlendirme
Roma Döneminde mozaikte uygulama tekniği genellikle “opus tessalatum” dur. Roma
döneminde Hellenistik dönemden farklı olarak, tessalatum mozaiklerde tüm bölgelerde
göze çarpan en önemli özellik, tessara boyutlarının büyümesiyle santimetrekareye düşen
tessera sayısının azalması olmuştur. Hellenistik Dönem mozaiklerine özgü bir özellik
olan, figürlerin daha küçük arka fonun ise daha büyük tessaralar ile döşenmesi bu
dönemde ortadan kalkmıştır (Ödekan, 1997, s. 1301).
Roma mozaiklerinde bazı şekil ve desenlerin neredeyse birbirini tekrar eder bir şekilde
sürekli olarak işlenmiş olması, bazı desen ve figürlerin ve tüm eski mozaik başyapıtlarının
çizimlerinin yer aldığı bir tür katalogdan faydalanıldığını göstermektedir (Colledge,
1997, s. 56).
Üslup değişikliği temel olarak üç boyutlu etkinin kaybolması seklinde özetlenebilir
(Kitzinger, 1951, 209). Roma döneminden itibaren Doğu Akdeniz’de de zemin artık
Erken İmparatorluk Dönemi’nden beri Roma’da olduğu gibi iki boyutlu düz bir yüzey
olarak algılanmaya ve halı desenli tabir edilen geometrik bezemeler zeminin tümüne
uygulanmaya başlanmıştır. Figürlü orta pano motifleri, ya döşemenin ortasında küçük
birer madalyon halini almış ya da düz bir arka plan üzerine, dağınık bir kompozisyon
içerisine yerleştirilmiş çok figürlü gruplar şeklinde zeminin geneline yayılmıştır.
Tesseraların, köşeleri uç uca gelecek şekilde diyagonal olarak yerleştirilmesi prensibine
dayanan gökkuşağı üslubu ve bu uslunun uygulandığı kordon deseni de bu dönemde
eskisine oranla daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Ling, 1998, 57). Bu
değişimlerle birlikte, M.S. 4. yüzyıldan sonraki dönemde Doğu ve Batı arasındaki üslup
farklılıklarının en aza indiği söylenebilir.
Roma İmparatorluk Dönemi’nde mozaik döşeme geleneği Anadolu’nun geneline
yayılmış, bu durum Geç Antik dönemde artarak devam etmiştir. Türkiye sınırları
içerisinde, Yunan ve Roma kültürlerinin en yoğun şekilde yaşandığı batı ve güney
bölgelerin yanı sıra Karadeniz, Trakya ve İç Anadolu’da da ortaya çıkan mozaik
buluntuları, bu döşeme türünün yaygın olarak kullanıldığının bir göstergesidir. Anadolu
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genelindeki buluntu yerlerinin tümünün burada sıralanması mümkün olmamakla birlikte,
Antakya’nın yanı sıra, son yıllarda, başta Zeugma olmak üzere özellikle Güneydoğu’da
ve Güney kıyılarda ortaya çıkan buluntular, bu bölgelerdeki mozaik döşeme geleneğinin
süreklilik ve kalitesini yansıtması bakımından önemlidir. Buna paralel olarak batıda,
Konstantinopolis’te ele geçen, yenilikçi ve yüksek kaliteli buluntular da dönemin saray
üslubunu yansıtması nedeniyle büyük önem taşır (Brett, 1949, s. 64).
Bizans dönemi ile birlikte mozaik döşemeler bazilika ve vaftizhane benzeri dini yapılarda
da kullanılmaya başlanmıştır. Bu yapılarda önce ağırlıklı olarak halı desenli geometrik
mozaikler tercih edilmiş, ilerleyen dönemlerde inancın sembolleri ile bitki ve hayvan
motifleri de repertuara dahil edilmiştir (Ling, 1998, s. 98). Doğu Akdeniz’de mozaiklerin
geniş yüzeyleri kaplayan döşemeler olarak kullanılması da yine bu dönemde
yaygınlaşmış ve inancın etkisinin devam ettiği bölgelerde Ortaçağ sonuna kadar
sürmüştür (Dunbabin, 1999, s. 251). M.S. 6. ve 7. yüzyıllardaki Pers ve Arap akınları
Anadolu’daki birçok kentte antik dönem kültürünü kesintiye uğratmış, buna paralel
olarak mozaik döşemelerin üretimi de sona ermiştir. Daha doğuda, özellikle Suriye’nin
güney bölgeleri ve Ürdün’de ise, mozaik döşemelerin İslamiyet temsilcisi Araplar
tarafından da benimsendiği ve bu kültürün özelliklerine göre uyarlanarak M.S. 8. yüzyılın
içlerine kadar kullanıldığı görülmektedir (Dunbabin, 1999, s. 204).

3.1.2 Mozaiklerde Kullanılan Motifler
3.1.2.1 Svastika Meandır Motifi

Svastika meandır motifi Roma zemin mozaikleri içerisinde yoğun olarak kullanılan
motiflerden biridir. Şahinefendi yerleşiminde bordür ve panolarda svastika motifinin beş
tipinin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Bunlar:
A Aralarındaki alanlara kare panolar yerleştirilmiş, kolları giyoşla işlenmiş tek dönüşlü
meandır dizisi (Resim 161).
Kolları giyoşla işlenmiş svastikaların benzer örnekleri Kıbrıs’ta Aziz Trias
Bazilikası(Sabır, 2004) (Resim 162), Arykanda da Bazilika (Resim 163) ve Perge Güney
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Hamamında (Işıklıkaya, 2010) (Resim 164) görülmektedir. Bu örnekler M.S. 4-5.
yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
B Aralarındaki alanlara kare panolar yerleştirilmiş hatları, giyoş ve simetrik olarak
gölgelendirilmiş kordon ile oluşturulmuş tek dönüşlü svastika meandır dizisi (Resim
165).
Motifin benzer örnekleri İstanbul Belediye Sarayı Mozaikleri (Dalgıç, 2008) (Resim
166), Erzincan Altıntepe Kilisesi (Daloğlu, 2011) (Resim 167), Kahramanmaraş
Germanicia Antik Kenti (Ersoy, 2014) (Resim 168), Antakya Kavaslı (Kaossie) Kilisesi
(Campbell, 1938) (Resim 169), Adana Misis Antik Kentinde (Budde, 1969) (Resim 170)
ve Beytüllahim Doğuş Kilisesi’nde (Resim 171) görülmektedir. Mozaikler 3 ile 5.
Yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedir.
C Beyaz zemin üzerine koyu mavi ve kırmızı iki renkle işlenmiş iki sıra tek dönüşlü ve
tek sıra ters dönüşlü, aralardaki alanlara kare biçimli panolar yerleştirilmiş svastika
meandır dizisi (Resim 172). Svastika tipi olarak benzer örnekleri görülmekle birlikte, iki
sıra tek dönüşlü ve tek sıra ters dönüşlü meandır dizisinin benzer örneği görülmemektedir.
D Diagonal (Açısal), aralarındaki boşluklara eşkenar dörtgenlerin yerleştirildiği tek
dönüşlü svastika meandır dizisi (Resim 173).
Motifin benzer örnekleri Kahramanmaraş Germanicia Antik Kenti (Ersoy, 2014) (Resim
174), İstanbul Polyeuktos Kilisesi (Dalgıç, 2008) (Resim 175) ve Antakya Kavaslı
Kilisesi (Campbell, 1998) (Resim 176) mozaiklerinde görülmektedir. Mozaikler 3-6.
Yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedir.

E Aralarındaki boşluklara kare biçimli panolar yerleştirilmiş ters dönüşlü svastika
meandır dizisi (Resim 177).
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Svastika menadır dizisinin benzer örnekleri Perge (Işıklıkaya, 2010) (Resim 178-179) ve
Antakya’da (Campbell, 1998) (Resim 180) bulunmaktadır. Mozaikler, 4-5. Yüzyıllara
tarihlendirilmektedir.

3.1.2.3 Dört Yapraklı Yonca Motifi

Yapının kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindeki panoların içerisinde iki farklı tipte dört
yapraklı yonca motifi görülmektedir. Kuzeybatıda bulunan motifin farkı yonca yaprakları
arasında ince yaprakların görülmesidir. Her iki motifte kare panonun içerisine
yerleştirilmiş

daire

içerisinde

bulunmaktadır.

Kare

panoyu

simetrik

olarak

renklendirilmiş bir kordon ve en dışta basit dalga motifi çevrelemektedir.
Motifin benzer örnekleri Anatkya’da işlevi tam olarak belirlenememiş yapıda (Campbell,
1998) (Resim 181) , Antakya D Hamamında (Campbell, 1998) (Resim 182-183), Adana
Misis antik kentinde (Resim 184-188) ve Anemurium antik kentinde (Campbell, 1998)
(Resim 189) görülmektedir. Mozaikler 4-5. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

3.1.2.4 Geometrik Pano

Yapının doğu ve batı kenarlarında uzanan geometrik pano kare, dikdörtgen ve üçgen
motifler ile, bunların içlerindeki gölgelendirilmiş açısal çizgilerden oluşmaktadır.
Panonun benzer örnekleri Antakya (Campbell, 1998) (Resim 190-191), Adana Misis
(Budde, 1969) (Resim 192-193), Anemurium (Resim 194-197) ve Kelendiris antik
kentlerinde (Resim 198) görülmekte, 4-6. Yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

3.1.2.5 Çarkıfelek Motifi

Mozaikli yapının güneybatı köşesindeki kare pano çarkıfelek motifi ile bezenmiştir
(Resim 199). Çeşitli tipleri bulunan çarkıfelek motifinin, Şahinefendi yerleşimindeki
tipinin benzer örneği tespit edilememiştir.
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3.1.2.6 Dolgu Motifleri

Güneybatı köşedeki oda mozaiklerinin içerisindeki emblemalarda dokuz farklı geometrik
dolgu motifinin kullanıldığı görülmektedir. Bunlar, iç içe geçmiş haç , zikzaklar, dört
mekikli daire, pervane, kenarları testere dişi biçiminde işlenmiş kare, üç boyutlu
dikdörgenler prizması motifleridir (Resim 200-209).

3.1.2.7 Sandalet Motifi

Hamamın apodyteriumunda kare pano içerisinde iki farklı yöne bakan bir çift sandalet
motifi görülmektedir (Resim 210). Motifin içinde bulunduğu kare panonun etrafında,
dönüşümlü olarak içe ve dışa bakacak şekilde, yarım dairelerin kaydırılarak
yerleştirilmesi ile oluşturulmuş dalga motifi dizisi bulunmaktadır. Motifin benzer
örneklerine Kıbrıs Aziz Trias Bazilikası (Resim 211) ve Antakya E Hamamında
rastlanmaktadır (Resim 212).
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3.2 MİMARİ PLASTİK KATALOĞU
Katalogdaki kısaltmalar:
Kat No: Katalog No
Y: Yükseklik
G: Genişlik
D: Derinlik
Ç: Çap
U: Uzunluk
A. Ç.: Alt Çap
Ü. Ç.: Üst Çap
A. G.: Alt Genişlik
A. D.: Alt Derinlik
Ü. G.: Üst Genişlik
Ü. D.: Üst Derinlik
Pl. Y: Plinthos Yüksekliği
Pl. G: Plinthos Genişliği
Pl. D.: Plinthos Derinliği
G. Ç.: Gövde Çapı
Ab. Y.: Abaküs Yüksekliği
Ab. D.: Abaküs Derinliği
Ab. G.: Abaküs Genişliği
K. Y.: Konsol Yüksekliği
K. D.: Konsol Derinliği
K. Ü. G.: Konsol Üst Genişlik
K. A. D.: Konsol Alt Derinlik
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3.2.1 Paye ve Payanda Kaideleri
Kat. No: 1
Resim No: 213
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 56 cm., A.G.: 90 cm., A.D.: 37, Ü.G.: 72 cm., Ü.D.: 35
Tasvir: Payanda kaidesi, batı portiko ile güney duvarın kesiştiği noktada in situ olarak
korunmuştur. Dikdörtgen prizma bir tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru
yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile
birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği 22 cm., gövde yüksekliği ise 34
cm.’dir. Kaide sağlam durumdadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 2
Resim No: 214-215
Yeri: I Numaralı Villa, Batı portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 63 cm. A.G.: 88 cm., A.D.: 75 cm, Ü.G.: 75 cm Ü.D.: 62 cm
Tasvir: Kaide in situ olarak atriumun batısında bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 22 cm., gövde yüksekliği ise 41 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 12 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Kaidenin güney ve doğu tarafları tahrip olmuştur. Batıda
tabandan gövdeye geçişin olduğu bölümde sıva kalıntısı görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 3
Resim No: 216-217
Yeri: I Numaralı Villa, Batı portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 58 cm., A.G.: 84 cm., A.D.: 75 cm., Ü.G.: 75 cm., Ü.D.: 62 cm.
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Tasvir: Kaide in situ olarak atriumun batısında bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 23 cm., gövde yüksekliği ise 35 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 10 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Güneybatı köşesi tahrip olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 4
Resim No: 218-219
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 59 cm., A.G.: 139 cm., A.D.: 84 cm., Ü.G.: 125 cm., Ü.D.: 72 cm.
Tasvir: Kaide batıdaki sütun kaideleri ile kuzeydekilerin kesişim noktasında in situ
olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan
içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile
birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği 22 cm., gövde yüksekliği ise 37
cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 12 cm. yükseklikte yiv bulunmaktadır. Güneybatı köşe
ve gövde üzerinde tahribatların olduğu görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 5
Resim No: 220
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey duvar payanda kaidesi
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 62 cm., A.G.: 92 cm., A.D.: 60 cm., Ü.G.: 77 cm., Ü.D.: 52 cm.
Tasvir: Payanda kaidesi, kuzey duvarda in situ olarak korunmuştur. Dikdörtgen prizma
bir tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 24 cm., gövde yüksekliği ise 38 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 14 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Payanda kaidesi güneydoğu köşesinde tahrip olan bölüm
dışında sağlamdır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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Kat. No: 6
Resim No: 221-222
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 58 cm., A.G.: 85 cm., A.D.: 75 cm., Ü.G.: 72 cm., Ü.D.: 62 cm.
Tasvir: Kaide kuzey portikoda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 20 cm., gövde yüksekliği ise 38 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 11 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Kaidenin güneydoğu ve güneybatı köşeleri tahrip
olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 7
Resim No: 223-224
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 58 cm., A.G.: 85 cm., A.D.: 78 cm., Ü.G.: 72 cm., Ü.D.: 62 cm.
Tasvir: Kaide kuzey portikoda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 23 cm., gövde yüksekliği ise 34 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 13 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 8
Resim No: 225-226
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 62 cm., A.G.: 85 cm., A.D.: 77 cm., Ü.G.: 75 cm., Ü.D.: 60 cm.
Tasvir: Kaide kuzey portikoda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
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dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 22 cm., gövde yüksekliği ise 40 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 13 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Gövdenin güneybatı köşesi tahrip olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 9
Resim No: 227-228
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 61 cm., A.G.: 90 cm., A.D.: 75 cm., Ü.G.: 75 cm., Ü.D.: 61 cm.
Tasvir: Kaide kuzey portikoda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 22 cm., gövde yüksekliği ise 38 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 13 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Güneydoğu ve güneybatı köşeleri tahrip olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 10
Resim No: 229-230
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 59 cm., A.G.: 87 cm., A.D.: 75 cm., Ü.G.: 76 cm., Ü.D.: 63 cm.
Tasvir: Kaide kuzey portikoda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir
tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 24 cm., gövde yüksekliği ise 35 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 15 cm.
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Kaidenin üzerindeki gövde ve sütun başlığı kazılar
sonrasında yerleştirilmiştir. Sütun gövdesinin yüksekliği 132 cm., genişliği 70 cm.,
derinliği ise 54 cm.’dir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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Kat. No: 11
Resim No: 231
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey duvar payanda kaidesi
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 62 cm., A.G.: 88 cm., A.D.: 50 cm., Ü.G.: 76 cm., Ü.D.: 43 cm.
Tasvir: Payanda kaidesi, doğu duvarda in situ olarak korunmuştur. Dikdörtgen prizma
bir tabana sahip kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan
yüksekliği 24 cm., gövde yüksekliği ise 38 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 13 cm
yükseklikte yiv bulunmaktadır. Gövdenin kuzeybatı köşesi tahrip olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 12
Resim No: 232
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 56 cm., A.G.: 87 cm., A.D.: 80 cm., Ü.G.: 79 cm., Ü.D.: 73 cm.
Tasvir: Kaide kuzey duvarın önünde bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir tabana sahip
kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen
prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği
18 cm., gövde yüksekliği ise 38 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 10 cm. yükseklikte yiv
bulunmaktadır. Doğu ve batı bölümlerinde tahribat görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 13
Resim No: 233-234
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 48 cm., A.G.: 87 cm., A.D.: 66 cm., Ü.G.: 75 cm., Ü.D.: 62 cm.
Tasvir: Kaide kuzey duvarın önünde bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir tabana sahip
kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen
prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği
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18 cm., gövde yüksekliği ise 30 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 10 cm. yükseklikte yiv
bulunmaktadır. Kuzeybatı ve güneybatı köşeleri tahrip olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 14
Resim No: 235
Yeri: I Numaralı Villa, Batı duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 49 cm., A.G.: 83 cm., A.D.: 72 cm., Ü.G.: 76 cm., Ü.D.: 62 cm.
Tasvir: Kaide batı duvarın önünde bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma bir tabana sahip
kaidenin alt kenarı, tabandan içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen
prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği
16 cm., gövde yüksekliği ise 33 cm.’dir. Kaidenin alt bölümünde 6 cm. yükseklikte yiv
bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 15
Resim No: 236
Yeri: I Numaralı Villa,
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 57 cm., Ü.G.: 85 cm., Ü.D.: 69 cm., A. G.: 74 cm., A.D.: 55 cm.
Tasvir: Paye kaidesi kuzey portiko da, kazılar sonrasında paye başlığı sanılarak paye
gövdesi üzerine yerleştirilmiştir. Dikdörtgen prizma kaide içe doğru yatay eğimli bir
profille daralarak dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Kaidenin
gövdeye kadar olan yüksekliği 25 cm., gövde yüksekliği ise 28 cm.’dir. Kaidede
tahribatlar görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 16
Resim No: 237-238
Yeri: II Numaralı Villa,
Malzeme: İgnimbirit

95

Ölçü: Y: 60 cm., Ü.G.: 122 cm., Ü.D.: 60 cm., A. G.: 128 cm.
Tasvir: Paye kaidesi II numaralı villanın avlusunun güneydoğu köşesinde in situ olarak
bulunmaktadır. L şeklindeki kaide içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak gövde ile
birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği 27 cm., gövde yüksekliği ise 33
cm.’dir. Kaidenin batı tarafı 63 cm.’lik bölümün ardından 28 cm. içe dönerek L şeklini
almaktadır. Sonarki bölümün uzunluğu ise 60 cm.’dir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 17
Resim No: 239-240
Yeri: II Numaralı Villa,
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 65 cm., Ü.G.: 51 cm., Ü.D.: 61 cm., A. G.: 65 cm.
Tasvir: Paye kaidesi II numaralı villanın avlusunda 16 katalog numaralı payenin
kuzeyinde in situ olarak bulunmaktadır. Prizma şeklindeki kaide içe doğru yatay eğimli
bir profille daralarak gövde ile birleşmektedir. Kaidenin gövdeye kadar olan yüksekliği
27 cm., gövde yüksekliği ise 38 cm.’dir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl

3.2.2 Sütun Kaideleri
Kat. No: 18
Resim No: 241
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Dış Portiko
Malzeme: Kireç Taşı
Ölçü: Y: 26 cm., Pl. Y.: 12 cm., Pl. G.: 50 cm., G.Ç.: 40 cm.
Tasvir: Yapının ikinci evresinde duvar içerisine alınmış olan sütun kaidesi tahrip
olmuştur. Plinthosun ardından gelen torus yüksekliği 7 cm.’dir. Boyun kısmının
yüksekliği de 7 cm.’dir. Kaidenin üst bölümünde kurşun akıtma ve zıvana delikleri
görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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Kat. No: 19
Resim No: 242
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Dış Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 42 cm., Pl. Y.: 30 cm., Pl. G.: 66 cm., Pl. D.: 60 cm. G.Ç.: 44 cm.
Tasvir: Yapının ikinci evresinde duvar içerisine alınmış olan sütun kaidesi yüksek
profilli bir plinthosa sahiptir. Plinthosun alt bölümünden 15 cm. yükseklite 5 cm.’lik bir
yiv bulunmaktadır. Plinthosun ardından gelen torus ve torusun üzerindeki boyun kısmının
yükseklikleri 7’şer cm.’dir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 20
Resim No: 243
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Dış Portiko
Malzeme:
Ölçü: Y: 56 cm., Pl. Y.: 18 cm., Pl. G.: 55 cm.
Tasvir: Yapının ikinci evresinde duvar içerisine alınmış olan sütun kaidesinin 8 ve 5 cm.
aralıklarla iki yiv bulunmaktadır. Plinthosun üzerinde torus, bilezik ve boyun bölümleri
bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 21
Resim No: 244
Yeri: Kulübe Yanı
Malzeme:
Ölçü: Y: 23 cm., Pl. Y.: 14 cm., Pl. G.: 40 cm.
Tasvir: Kaidenin hangi yapıya ait olduğu bilinmemektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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3.2.3 Paye Başlıkları
Kat. No: 22
Resim No: 245-246
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 52 cm., Ü.G.: 76 cm., Ü.D.: 66 cm., A. G.: 65 cm., A.D.: 54 cm.
Tasvir: Paye başlığı kuzey duvarın önünde bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma başlık içe
doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile
birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 22 cm., gövde yüksekliği ise 30
cm.’dir. Başlığın üstten 10 cm. altında yiv bulunmaktadır. Başlığın doğu ve batı bölümleri
tahrip olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 23
Resim No: 247-248
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 53 cm., Ü.G.: 75 cm., Ü.D.: 64 cm., A.G.: 65 cm., A.D.: 57 cm.
Tasvir: Paye başlığı kuzey duvarın önünde bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma başlık içe
doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile
birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 23 cm., gövde yüksekliği ise 30
cm.’dir. Başlığın üstten 10 cm. altında yiv bulunmaktadır. Başlığın kuzey bölümü tahrip
olmuştur.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 24
Resim No: Yeri: I Numaralı Villa, Güney duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 53 cm., Ü.G.: 76 cm., Ü.D.: 64 cm., A.G.: 74 cm., A.D.: 55 cm.
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Tasvir: Paye başlığı güney duvarın önünde vaftiz teknesinin doğusunda bulunmaktadır.
Dikdörtgen prizma başlık içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma
formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 23 cm.,
gövde yüksekliği ise 30 cm.’dir. Başlığın üstten 10 cm. altında yiv bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 25
Resim No: 249
Yeri: I Numaralı Villa, Güney duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 55 cm., Ü.G.: 77 cm., Ü.D.: 60 cm., A.G.: 68 cm., A.D.: 55 cm.
Tasvir: Paye başlığı güney duvarın önünde vaftiz teknesinin batısında bulunmaktadır.
Dikdörtgen prizma başlık içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma
formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 24 cm.,
gövde yüksekliği ise 31 cm.’dir. Başlığın üstten 13 cm. altında yiv bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 26
Resim No:250
Yeri: I Numaralı Villa, Şapel
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 57 cm., Ü.G.: 77 cm., Ü.D.: 60 cm., A.G.: 68 cm., A.D.: 55 cm.
Tasvir: Paye başlığı apsisin kuzey ucunda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen
prizma başlık içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma formuna
sahip gövde ile birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 24 cm., gövde
yüksekliği ise 23 cm.’dir. Başlığın üstten 13 cm. altında yiv bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 27
Resim No: 251
Yeri: I Numaralı Villa, Şapel
Malzeme: İgnimbirit
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Ölçü: Y: 54 cm., Ü.G.: 71 cm., Ü.D.: 60 cm., A.G.: 66 cm., A.D.: 53 cm.
Tasvir: Paye başlığı apsisin güney ucunda in situ olarak bulunmaktadır. Dikdörtgen
prizma başlık içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma formuna
sahip gövde ile birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 24 cm., gövde
yüksekliği ise 23 cm.’dir. Başlığın üstten 13 cm. altında yiv bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 28
Resim No: 252-253
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 30 cm., Ü.G.: 72 cm., Ü.D.: 61 cm., A.G.: 67 cm., A.D.: 55 cm.
Tasvir: Paye başlığı I. Numaralı villanın dışında güney duvarın önünde bulunmaktadır.
Dikdörtgen prizma başlık içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak dikdörtgen prizma
formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan yüksekliği 22 cm.,
gövde yüksekliği ise 18 cm.’dir. Başlığın üstten 12 cm. altında yiv bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 29
Resim No: 254
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 36 cm., Ü.G.: 77 cm., Ü.D.: 62 cm., A.G.: 67 cm., A.D.: 55 cm.
Tasvir: Paye başlığı I. Numaralı villanın dışında güneydeki mekanın ortasında
bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma başlık içe doğru yatay eğimli bir profille daralarak
dikdörtgen prizma formuna sahip gövde ile birleşmektedir. Başlığın gövdeye kadar olan
yüksekliği 16 cm., gövde yüksekliği ise 20 cm.’dir. Başlığın üstten 9 cm. altında yiv
bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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3.2.4 Sütun Başlıkları
Kat. No: 30
Resim No: 255
Yeri: Mezarlık Şapaeli Narteks
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 28 cm., Ab.Y.: 9 cm., Ab. G.: 64 cm., Ab. D.: 64 cm
Tasvir: Sepet tipindeki sütun başlığının abaküs bölümünde tahribat görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl

Kat. No: 31
Resim No: 256
Yeri: Kulübe Yanı
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 27 cm., Ab.Y.: 7 cm., Ab. G.: 77 cm.
Tasvir: Sepet tipindeki sütun başlığının sağlam durumdadır. Nerede kullanılmış olduğu
ise bilinmemektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl

3.2.5 Paye Gövdeleri
Kat. No: 32
Resim No: 257
Yeri: I Numaralı Villa, Kuzey Portiko
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 118 cm., G.: 74 cm., Ç: 58 cm.
Tasvir: Paye gövdesi kazılar sonrasında kuzey portikodaki kaide üzerine yerleştirilmiştir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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Kat. No: 33
Resim No: 258
Yeri: I Numaralı Villa, Apsis Kuzey Ucu
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 115 cm., G.: 66 cm., D: 57 cm.
Tasvir: Paye gövdesi, ikinci evrede kilise apsisinde devşirme olarak kullanılmıştır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 34
Resim No: 259
Yeri: I Numaralı Villa, Apsis Güney Ucu
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 115 cm., G.: 72 cm., D: 57 cm.
Tasvir: Paye gövdesi, ikinci evrede kilise apsisinde devşirme olarak kullanılmıştır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 35
Resim No: 260
Yeri: Yapı 17, Kuzey duvar önü
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 169 cm., Ü.G.: 71 cm., Ü.D.: 71 cm., A.G.: 51 cm., A.D.: 61 cm.
Tasvir: Gövdenin yaklaşık 1 m.’lik kısmı toprak altındadır. Payenin başlık kısmının 8
cm. altında 1 cm. genişliğinde yiv bulunmaktadır. Yivden sonra paye başlığı gövdeye
doğru eğimli olarak daralmaktadır. Gövde üzerine kazıma tekniği ile svastika motifi
yapılmıştır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl

3.2.6 Sütun Gövdeleri
Kat. No: 36
Resim No: 261
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Yeri: I Numaralı Villa Güney Mekan
Malzeme: Bazalt
Ölçü: Y: 118 cm., A.G.: 50 cm., Ç: 31 cm.
Tasvir: Sütun gövdesi altta daha geniş olup, üste doğru daralmaktadır. Kaba bir işçilik
ile üretilmiş olan sütun gövdesi kırıktır.
Tarihlendirme Önerisi: Kat. No: 37
Resim No: 262
Yeri: I Numaralı Villa Güney Mekan
Malzeme: Bazalt
Ölçü: Y: 58 cm., A.G.: 45 cm., Ç: 34 cm.
Tasvir: Sütun gövdesi altta daha geniş olup, üste doğru daralmaktadır. Kaba bir işçilik
ile üretilmiş olan sütun gövdesi kırıktır.
Tarihlendirme Önerisi: Kat. No: 38
Resim No: 263
Yeri: Mezarlık Şapaeli Atrium
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 155 cm., A.Ç.: 44 cm., Ü.Ç: 37 cm.
Tasvir: Sütunun üst bölümünde yüzeyden 1 cm. dışa taşkın, 6 cm yüksekliğinde bir
bilezik bulunmaktadır. Bilezik bir yiv ile sonlandırılmıştır.
Tarihlendirme Önerisi: Kat. No: 39
Resim No: 264
Yeri: Mezarlık Şapaeli Narteks
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 125 cm.
Tasvir: Sepet tipi başlığın altında bulunan sütun gövdesinin üst kısmında dışa çıkıntı
yapan 6 cm genişliğinde bilezik bulunmaktadır.
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Tarihlendirme Önerisi: 4. yüzyıl
Kat. No: 40
Resim No: 265
Yeri:
Malzeme: Mermer
Ölçü: Y: 169 cm., Ç.: 28 cm
Tasvir: İnce bir işçiliğe sahip mermer sütun gövdesi 8 cm. yüksekliğinde bilezik ile
sonlanmaktadır. Bilezik üzerinde 1 cm’lik yiv bulunmaktadır. Sütun gövdesi kırıktır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 41
Resim No: 266
Yeri: Mezarlık Şapaeli Naos, Kuzeydoğu köşe
Malzeme: Bazalt
Ölçü: Y: 37 cm., A.Ç.: 37 cm., Ü.Ç: 38 cm.
Tasvir: Sütunun üst bölümünde yüzeyden 1 cm. dışa taşkın, 9 cm yüksekliğinde bir
bilezik bulunmaktadır. Bilezik bir yiv ile sonlandırılmıştır.
Tarihlendirme Önerisi: Kat. No: 42
Resim No: 267
Yeri: Kulübe Yanı
Malzeme: Bazalt
Ölçü: Y: 26 cm., Ç.: 41 cm.
Tasvir: Sütunun üst bölümünde yüzeyden 1 cm. dışa taşkın, 6 cm yüksekliğinde bir
bilezik bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: Kat. No: 43
Resim No: 268-269
Yeri: Kulübe Yanı
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Malzeme: Bazalt
Ölçü: Y: 75 cm., Ç.: 41 cm.
Tasvir: Sütun gövdesi parçası üzerine daha sonraki kullanımda kanallar açılmıştır. Bu
kanallardan biri 9 cm. genişliğinde 40 cm. yüksekliğindedir. Diğer kanal ise 7 cm.
genişliğinde 27 cm. yüksekliğinde olup, bu kanalın 10 cm. altında 7x9 cm. ölçülerinde
başka bir girinti daha görülmektedir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl

3.2.7 Konsollar
Kat. No: 44
Resim No: 270
Yeri: Güvenlik Kulübesi Yanı
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y.: 24 cm., G.: 84 cm., D.: 26 cm. K.Y.: 14 cm., K.D.: 25 cm., K.Ü.G.: 16 cm.,
K.A.G.: 11 cm.
Tasvir: Konsolun üst bölümü 16 cm genişliğinde ve 3 cm. yüksekliğindedir. Konsolun
alt bölümü S profillidir. Soldaki birinci konsol ile ikinci konsol arasındaki genişlik 12 cm,
ikinci ve üçüncü konsol arasındaki genişlik ise 18 cm.’dir. Konsolların üzerindeki boya
kalıntılarından, boyanmış oldukları anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 45
Resim No: 271
Yeri: Güvenlik Kulübesi Yanı
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y.: 24 cm., G.: 79 cm., D.: 26 cm. K.Y.: 14 cm., K.D.: 25 cm., K.Ü.G.: 16 cm.,
K.A.G.: 14 cm.
Tasvir: Konsolun üst bölümü 16 cm genişliğinde ve 3 cm. yüksekliğindedir. Konsolun
alt bölümü S profillidir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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Kat. No: 46
Resim No: 272
Yeri: Güvenlik Kulübesi Yanı
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y.: 24 cm., G.: 56 cm., D.: 26 cm. K.Y.: 14 cm., K.D.: 25 cm., K.Ü.G.: 16 cm.,
K.A.G.: 14 cm.
Tasvir: Konsolun üst bölümü 16 cm genişliğinde ve 3 cm. yüksekliğindedir. Konsolun
alt bölümü S profillidir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 47
Resim No: 273
Yeri: Güvenlik Kulübesi Yanı
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y.: 24 cm., G.: 76 cm., D.: 26 cm. K.Y.: 14 cm., K.D.: 25 cm., K.Ü.G.: 16 cm.,
K.A.G.: 11 cm.
Tasvir: Konsolun üst bölümü 16 cm genişliğinde ve 3 cm. yüksekliğindedir. Konsolun
alt bölümü S profillidir. Soldaki birinci konsol ile ikinci konsol arasındaki genişlik 21
cm.’dir. Konsolların üzerindeki boya kalıntılarından, boyanmış oldukları anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 48
Resim No: 274
Yeri: Güvenlik Kulübesi Yanı
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y.: 24 cm., G.: 56 cm., D.: 26 cm. K.Y.: 14 cm., K.D.: 25 cm., K.Ü.G.: 16 cm.,
K.A.G.: 14 cm.
Tasvir: Konsolun üst bölümü 16 cm genişliğinde ve 3 cm. yüksekliğindedir. Konsolun
alt bölümü S profillidir.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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3.2.8 Liturjik Objeler
Kat. No: 49
Resim No: 275
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 104 cm.
Tasvir: Kutsal su çanağı atriumda bulunan şapelin batı girişinin güneyinde
bulunmaktadır. Monolit olarak üretilmiş olan kutsal su çanağının yüksek pilinthosu 25
cm. yüksekliğe sahiptir. Profilli plinthosun zeminden 12 cm. yükseklikte 3 cm.’lik bir
yiv bulunmaktadır. Plinthosun üzerindeki torustan dik bir şekilde gövdeye geçiş
sağlanmıştır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 50
Resim No: 276
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme: İgnimbirit
Ölçü: Y: 44 cm., U: 95 cm., G: 82cm.
Tasvir: Vaftiz teknesi dikdörtgen prizma formundadır. Teknenin 77x63 cm. ölçülere
sahip havuz bölümü dört yapraklı yonca biçimine sahiptir. Sağlam durumda olan teknenin
iç kısmı sıvalıdır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
Kat. No: 51
Resim No: 277-278
Yeri: I Numaralı Villa
Malzeme:
Ölçü: Y: 120 cm., G: 120 cm., D.: 10 cm.
Tasvir: Levhanın kenarlarını çevreleyen bordürde svastika meandır motifi, bordürün
çevrelediği alanda ise giyoşlardan oluşan bir pano bulunmaktadır.
Tarihlendirme Önerisi: 4. Yüzyıl
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4. BÖLÜM
DEĞERLENDİRME
Şahinefendi Köyü’nde yapılan kazılarda üç evreli I numaralı villa, villanın güneyinde bir
şapel, yerleşimin kuzeyinde iki evreli bir hamam, hamam ile I numaralı villa arasında iki
evreli II numaralı villa ve yerleşimin ikinci evresine tarihlendiğini düşündüğümüz diğer
mekanlar ortaya çıkarılmıştır. Bu yapılar Kapadokya Bölgesi Geç Antik Dönem kırsal
yerleşiminin anlaşılması açısından mimarlık tarihine önemli katkılar yapmaktadır.
Değerlendirme bölümünde öncelikli olarak yerleşimin karakteri ile ilgili, imparatorluk
mülkleri ve khorepiskopoilik kurumlarından bahsedilmiş, ardından yerleşim yerinde
bulunan yapıların mimari değerlendirmesi yapılmıştır.

4.1 İMPARATORLUK MÜLKLERİ
Roma İmparatorları saraylar, villalar, hipodromlar, madenler, taş ocakları, tuğla
fabrikaları gibi mal ve mülklere sahip olmakla birlikte bunlar içinde en önemlilerinden
biri arazilerdi. Bu araziler yalnızca imparatorlar için önemli değil, bunlardan elde edilen
gelirler tüm imparatorluk için önemliydi. Araziler imparatorluğun tarım politikasında
önemli bir unsur olarak kullanılabiliyordu (Crawford, 1976, s. 36). Bu arazilerde büyük
çiftlikler ile kıyafet ve zırh üretiminin yapıldığı fabrikalar da bulunuyordu (Van Dam,
2002, s. 9). Bu mülklerden önemli gelirlerin elde edildiği bilinmekle birlikte, elimizde
gelir miktarı kaydı bulunmamaktadır (Bury, 1923, s. 21)
Bölgedeki önemli imparatorluk mülklerinden bir diğeri haralardı. Erken dönemlerden
itibaren bölgede at yetiştiriciliğinin çok yaygın olarak yapıldığı bilinmektedir. Roma
Dönemi’nde Kapadokya, at üretiminin yapıldığı üç bölgeden birisidir 63 (Drummond,
1994, s. 88). 4. yüzyıl tarihçilerinden Vegatius, başlıca at yetiştirme merkezleri arasında
Kapadokya’yı da listelemektedir (Toynbee, 1973, s. 168). Kaesarea (Kayseri)’da bulunan

Diğer iki bölge Trakya ve İspanya’dır (Drummond, 1994, s. 88). Roma dünyasındaki at cinsleri genellikle
hafif ve küçük olduğu için, ağır süvari birlikleri için gerekli olan atlar Kapadokya’daki İmparatorluk
haralarından sağlanıyordu (Anderson, 1961, s. 18).
63
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imparatorluk çiftlikleri yarış atlarının yanı sıra ordu için de at yetiştirmekteydi. Özellikle
Argeus (Erciyes) Dağı çevresindeki otlaklar at yetiştirmek için oldukça uygundu (Jones,
1970, s. 178).
3. yüzyılda Andabalis’te, bölgenin önemli at yetiştiricilerinden olan Palmatius’un
mülklerine İmparator Valerian (253-260) tarafından el konulduğu bilinmektedir (Miletli
Hesychus). H. Gregoire, Kapadokya’daki Roma kolonosinin arazi ve mülklerinin
Kapadokyalı Palmatius’a ait olduğunu düşünmektedir (Gregoire, 1909, s. 137)64.
Metivier ise aynı görüşte olmayıp, bunun olasılığının oldukça düşük olduğunu
belirtmektedir (Metivier, 2005, s. 131).
Kapadokya’daki imparatorluk çiftliklerinde üretilen ve daha sonraki dönemlerde de
“Palmatian” cinsi olarak bilinen yarış atları Roma’daki en önemli etkinliklerden biri olan
at yarışlarında yarıştırılıyordu (Van Dam, 2002, s. 23). Ayrıca Bardeaux Hacıları’nın
verdiği bilgiye göre curule atlarının da yine Palmatius’un harasından geldiği
bilinmektedir (Itinerarium Burdigalense). İyi bir at yetiştirmek için ekonomik güce sahip
olmak gerekiyordu. Kapadokya’da başarılı at yetiştiricileri, magistrate, general ve
reteorisyen gibi ünvanlara sahip olabiliyorlardı. 4. yüzyılda kilise babalarından Nyssalı
Gregorius atlarla birlikte büyümüştü ve iyi bir at binicisi olduğu biliniyordu (Van Dam,
2002, s. 23). Kilise babalarının analojilerinde atlar ve at yarışlarından bahsetmeleri onlara
yakın olduğunu gösteriyordu (Basileus, 2019, s. 283).
Kapadokya’da bulunan ve araştırmacılar tarafından imparatorluk mülkü olarak
değerlendirilen Macellum hakkında Iulianus’un mektuplarından bilgi edinebilmekteyiz.
Macellum, Iulianus ve Gallus’un M.S. 342-34865 yılları arasında altı yıl zorunlu ikameti
ve dönem kaynaklarında özelliklerinden bahsedilmesi açısından önemlidir. Iulianus,
İmparator Konstantios’un emri üzerine Ephesos’ta okuyan üvey kardeşi Gallus’la birlikte
Kapadokya’ya sürgüne gönderilmiştir.

Gregoire bu düşüncesini incelemiş olduğu yazıta dayandırmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız, Gregoire,
1909, s. 135-140.
65
Baynes, Van Dam ve Bowersock , Iulianus’un Macellum’da kaldığı yılları 342-348 arası kabul ederken,
Hadjinicolaou’ya göre 341-347, Festugiere ise 345-351 yılları arasında Macellum’da kaldığını öne
sürmektedir (Baynes, 1925, s. 252; Van Dam, 2002, s. 98; Festugiere, 1957, s. 54).
64
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Iulianus,

Atinalılara

yazmış

olduğu

mektupta,

Kapadokya’da

bir

çitlikte

hapsedildiklerinden, hala bir çocuk olmasına rağmen okulundan uzaklaştırıldığından, hiç
kimsenin kendilerini ziyaret etmesine izin verilmediğinden ve orada geçirdikleri altı yılı
nasıl tarif edeceğini bilemediğinden bahsetmektedir. Kaldıkları çiftlikte sanki bir
yabancının mülkünde, bir Pers garnizonundaymışçasına yaşadıklarını ve izlendiklerini
aktarmaktadır. Buradaki günlerinde kendi köleleri ile birlikte egzersizlere katılmışlardır
(Page, 1913, s. 251). İmparator Konstantius ile Kapadokya’da kaldığı dönemde bir kere
görüştüğünden de bahsetmektedir (Page, 1913, s. 257).
Sozomenos iki kardeşin kaldığı mülkü Macellum olarak adlandırırken (Schaff, 725).
Ammianus Marcellinus Macelli Fundo 66 (Page, 1936, s. 114), Ramsay ise Demakella ya
da Macellon olarak adlandırmaktadır (Ramsay, 1960, s. 339). Macellum 67, Argeos Dağı
yamaçlarında, Kaesarea (Kayseri)’dan uzak olmayan bir konumda, içerisinde etkileyici
bir saray, hamamlar, bahçeler ve su kaynakları bulunan bir imparatorluk mülküydü.
Burada statülerine uygun şekilde eğitilip yetiştirildikleri, dil uzmanları ve kutsal kitap
yorumcuları tarafından iki kardeşe yaşlarına uygun olarak akademik ve bedeni eğitimlerin
verildiğinden ve din adamları arasına kaydedildiklerinden, insanlara İncil’den pasajlar
okuduklarından bahsedilmektedir (Sozomenos, 725). Iulianus ayrıca, daha sonra
Alexandria piskoposu olan Georgios’un kitaplığından yararlanıyordu; oldukça zengin
olan bu kitaplıkta bulduğu felsefe ve güzel söz söyleme sanatıyla ilgili kitapları okudu.
Ana dili Yunancaydı ve büyük ölçüde Yunanca literatüre ilgi duyuyordu (Marcellinus,
2019, s. 19; Baydur, 1999, s. 19; Van Dam, 2002, s. 98; Cameron, 2008, s. 44)68. Hareket
ve alışkanlıklarının dine uygun olduğu, din adamları ve diğer iyi insanlara saygı
duydukları, kilisenin onarım faaliyetlerinde düzenli olarak yer aldıkları ve martyrlerin
mezarlarına gerekli itibarı gösterdikleri anlatılmaktadır 69. Ayrıca Aziz Mamas’ın
mezarının inşasında bir rekabet içinde girmişlerdi. Bu rekabette Gallus inşa faaliyetini

66

Antik dönem yazarlarının bu mülk için kullandığı Latince ve Grekçe terimler bir mülkü tanımlamakla
birlikte, bunun bir “ev” oikos ya da domus olduğunu belirtmemektedir (Metivier, 2002, 136).
67
Sozomenus, Macellum’u bir İmparatorluk karargahı olarak nitelendirmektedir (Schaff, 725).
68
Iulianus’un Kapadokya’da geçirdiği dönem ile ilgili olarak, kendisinin Atinalılara Mektuplar’da verdiği
bilgilerde bir sürgün hayatı geçirdiği, dönem kaynaklarından ise eğitim için Macellum’a gönderildiği
anlaşılmaktadır. David Hunt Kapadokya’nın konumu ve İmparator Konstantius’un Macellum’u ziyaret
etmesi gibi nedenlerle bunun sürgün olmadığı görüşündedir (Cameron, 2008, s. 44)
69
Cyruslu Theoderet’te Iulianus ve Gallus’un dindar bir eğitim alarak bunu özümsediklerinden
bahsetmektedir (Theoderet, s. 157).
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başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, Iulianus’un yaptığı kısmın bir bölümü ise yıkılmıştı.
(Sozomenos, 725). Iulianus altı yılın ardından önce Konstantinopolis’e, daha sonra
Nikomedia’ya ve Pergamon’a gitmiştir. Gallus’un 354 yılında infaz edilmesinden sonra
Konstantios, Iulianus’u Mediolanum’a çağırdı ve onu kendi izni olmadan Macellum’u
terk etmekle ve Gallus ile buluşmakla suçladı (Marcellinus, 2019, s. 85).
Macellum’un bir imparartorluk mülkü olduğu anlaşılmakla birlikte, bu mülkün domus
ya da oikos olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. A. Hadjinicolaou antik
kaynaklardaki

bilgilere

dayanarak

Macellum’un

yerinin

bugünkü

Hisarcık’ta

olabileceğini ve çiftliğin buradan 7 kilometre uzaklıktaki Aziz Mamas’ın mezarına kadar
uzandığını öne sürmektedir (Hadjinicoloou, 1951, s. 21).
İmparatorluk mülklerine bir diğer örnek 4. yüzyılda Kaesarea (Kayseri)’da karşımıza
çıkmaktadır. İmparator Valens Basileus’a, fakir ve hastaların bakımı için kullanılmak
üzere, imparatorluk mülklerinden bağışta bulunmuştur (Theodoret, 216; Van Dam, 2002,
s. 51). Basileus’un 372 yılına kadar ptochotropheion inşasını bitirmiştir, ancak bunu
İmparator Valens’in yaptığı destek ile gerçekleştirip gerçekleştirmediği kesin olarak
bilinmemektedir (Holman, 2001, s. 75) Theodoret Cyrus, İmparator Valens’in bağışladığı
toprakları güzel topraklar olarak nitelendirmektedir (Theodoret, 216). Metivier,
Theodoret Cyrus tarafından bahsedilen bu evlerin kutsal bir eve ait olabileceğini,
Basileus’un 372 yılında Modestus’a yazmış olduğu mektupta kullanmış olduğu terimlerin
bu düşünceyi güçlendirdiğini belirtmektedir. 358 yılından sonra domus nostra terimi
kanun metinlerinde pek çok kez kullanıldığı görülmektedir. (Metivier, 2002, s. 136).
“Kapadokya’daki İmparatorluk Evleri” terimi ise Theodosius kanunlarında karşımıza
çıkmaktadır (Pharr, 1952, s. 75).
370 yılları civarında Hellenistik dönemden miras kalan ve Roma Dönemi boyunca
zenginleşen imparatorluk mülkleri evler şeklinde organize edilmeye başlanmıştır.
Gelirleri imparatorun ya da ailesinin ihtiyaçlarına tahsis edilen, bölgedeki bu arazi ve
mülkler ise ev kontlarının ortaya çıkışını sağlamıştır (Metivier, 2002, s. 137). Birçok eski
kanun kutsal evlerden söz etse de hiçbiri evlerin kontundan söz etmemiştir. Libanios 363365 yılları arasında mektuplaştığı Akakios, Galatya ve Frigya valisi olduktan sonra kesin

111

olmamakla birlikte Kapadokya’daki sürülerin idaresi ile görevlendirilmiştir. Yani
bölgedeki imparatorluk mülklerinin idaresi ki, bunların büyük bir bölümü hayvancılık
faaliyetlerini yürütüyordu. İlk defa Akakios ile Kapadokya evleri kontu seviyesi ve
ünvanı olmasa bile comes rei privatelere bağlı resmi bir görevliden söz edilebilmektedir.
Comes domorum ve comes domorum per cappadociam kurumlarını terim olarak bilsek
de Kapadokya’da bir ev kontu tanıyoruz. Paulus denilen bu kişi siviller tarafından yasa
dışı olarak kullanılan imparatorluk mülklerini geri almakla görevlendirilmiştir (Metivier,
2005, 137-140).
Bir imparatorluk mülkü olup olmadığı bilinmemekle birlikte, Kayseri’nin Örenşehir
mahallesinde 2010 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen kazılar ile ortaya çıkartılan
mozaiklerdeki Latince yazıt (Resim 279), Hyacinthos isimli bir yöneticinin ismini
vermesi açısından önemlidir (Yıldız, Clauss, Petzl, 2013, s. 166). Yazıt şu şekildedir:
«Votis XXX multis XX bis XX /
curante Yacintho comite /
fabrica ad summum per/ducta es culmen»
«30. yıldönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla!
Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi.
Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın!». 70
Yazıtta bir yöneticinin otuzuncu görev yılı ve hatta gelecek onuncu yılı dualar ile
kutlanmaktadır. Yazıtı yayınlayan araştırmacılar, bu türden kutlamaların yazıtlardan daha
çok Geç İmparatorluk Devri sikkelerinde görüldüğünü ve buradan yola çıkarak kutlanan
kişinin otuz yılı aşkın bir süre tahtta kalmış İmparatorlar, Konstantinos (306-337),
Konstantios II (324/337-361) veya Theodosius’tan (402/8-450) biri olabileceğini öne
sürmüşlerdir (Yıldız, Clauss, Petzl, 2013, s. 167). Yazıttaki dua imparatora yapılmış
olabileceği gibi, Hyacinthos’a yapılmış olması da olasılık dahilindedir. Yazıtın

Kazılar sırasında Latince yazıt dışında, bir de Grekçe yazıt ortaya çıkarılmıştır. Zemin mozaiğindeki
yazıt: ὑγει/ένων / εἴσελ/θαι = ὑγιαίνων εἴσελθε «Sağlıklı olarak gir!» veya «Sağlıklı isen gir!» şeklindedir.
Detaylı bilgi için bkz. Yıldız, Clauss, Petzl, 2013, 166-168.
70
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çevirisindeki comes (comite) 71, imparatorluk hizmetindeki üst düzey bir yöneticiye
verilmiş unvandır ve Hyacinthos bölgenin üst düzey yöneticilerinden biri olmalıdır.
Ancak kaynaklarda bu isimde bir yöneticiye rastlanmamıştır.
Nyssa’lı Gregorius’un yazmış olduğu bir mektupta, arkadaşı Adelphios’un villası
hakkında bilgi verir. Adelphios’un villası ve arazilerinin, imparatorluk mülkü olduğuna
dair bir bilgi bulunmamaktadır. İmparatorluk hizmetindeki bir memurun mülkleri
hakkında ulaşılabilen detaylar nedeni ile oldukça önemlidir.
Villa Halys Irmağı’nın kıyısında, ormanlık bir dağ üzerinde bulunmaktaydı. Arazide ekili
alanlar, üzüm bağları, meyve bahçeleri bulunuyordu. Villa etkileyici bir mimariye,
değerli malzemelerin kullanılmasıyla yapılmış zengin bir iç donanıma sahipti. Yapı
kısmen tahkim edilmiş olup, girişte kuleler bulunmaktaydı. Kapıdan içeri girdiğinde sizi
bir portiko ve derin bir havuz karşılıyordu. Üçgen bir forma sahip olan havuz içerisinde
balıklar yüzmekteydi. Portiko ise oldukça yüksek bir tavana sahipti. Duvarlar resim veya
mozaikler ile bezenmişti. (Silvas, 2007, 182-187; Van Dam, 2002, 22).
Adelphios, scholasticus adı verilen, imparatorluk hizmetinde bir memurdu ve 392
yılından itibaren Galatia eyaletinin valisi olmuştu. Nyssalı Gregorius, Adelphios’un
mülklerinin Kaesarea (Kayseri)’nın batısında Halys Irmağı’nın kıyısında Vanesa isimli
bir yerde olduğundan bahsetmektedir (Silvas, 2007, 181-182). Vanota adı Galatça bir isim
olmasına karşılık şehir, Galatia’da değil Kapadokya’da bulunmaktadır. Thierry ve HildRestle Vanesa’nın Venasa ile aynı yer olduğunu ve yerleşimin bugünkü Avanos ilçesine
lokalize edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Thierry, 1981; Hild-Restle, 1981).
Kapadokya Bölgesi Roma eyaleti haline geldikten sonra arazilerde daha önce
bahsettiğimiz düzenlemeler yapılmıştı. İmparatorluğun mülkü olmuş ve tapınak
arazilerinin bazıları şehirlere eklenmiş, geri kalan arazilerin ise özel mülkiyete verilmiş
olmalıydı. Kapadokya'daki toprakların belli bölümü Roma'nın mülkü olsa da özel
mülkiyete verilen topraklar sayesinde, Roma yönetimi altında yerel güçler ve özellikle

Geç İmparatorluk döneminde comites yerine kullanılan comes, yüksek askeri veya sivil bir ünvandır
(Berger, 1953, 397).
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büyük toprak sahipleri varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Kısacası, bölgenin eyalet
olması yerel güçlerin etkinliğini azaltmadı. Bu güçler, önceden ellerinde olan toprakları,
Roma kanunları çerçevesinde yönetmeye devam ettiler. Hatta bazıları soylarını öne
sürerek kraliyet ailesinden olduklarını bile iddia ettiler. Bazı soylu kimseler, resmi
görevlerde yer alarak bölgedeki güçlerini daha da arttırdılar 72. Bu güçlü kesimin temel
kaynakları; mülkiyetler, çiftlikler, bu çiftliklerdeki hayvanlar ve üretilen mallar idi (Van
Dam, 2002, s. 20).
Roma yönetimi kontrolü altına giren bölgelerde, kırsal malikanelerin artışı ve yeni arazi
işletme tipleri de dahil olmak üzere toprak mülkiyet yapısında önemli değişiklikler
yapmışlardır. Oluşturulan bu yönetim yapısı toprak mülkiyetinin sağlamlaşmasına ve orta
ve büyük ölçekli malikanelerin doğuşuna doğru bir gelişmeyi sağlıyordu. Bu olgu
eyaletlerde zenginlerin otoritesini takviye etmekle birlikte, elitin ve orta sınıf ailelerin
zirai toprak mülkiyeti ve kentlerin gelişen hayatını destekliyordu (Mitchell, 2016, s. 447).
İmparatorların kendileri de büyük miktarlarda mülkiyete sahip oldukları bilinmektedir.
İmparatorluk malikanelerinin, genellikle bölünerek kiraya verilmesi, orduların ve
imparatorluğun büyük kentlerinin levazım sisteminde önemli bir rol oynuyordu. Varlıklı
arazi sahipleri ve imparatorlar, malikanelerini temsilcileri aracılığı ile denetliyorlardı.
Yukarıda değindiğimiz bilgilere dayanarak Şahinefendi yerleşiminin ilk evresindeki
villalar ve hamamı değerlendirirken, bölgedeki ve Kapadokya’ya özgü olan yönetim
yapısı dahilinde Şahinefendi’de imparatorluk mülklerinin idaresinde görevli bir memurun
ya da bir aristokratın yaşaması olasılıklar dahilindedir 73.

Orta Bizans döneminde Kapadokya’da çok güçlü aristokrat ailelerin varlığı bilinmektedir. Alyattes,
Skepides, Maleinos, Boilas ve Phokas gibi aristokrat aileleri eyalet asit sınıfının en tanınmış temsilcileri
arasındadır (Vryonis, 1971, s. 25; Ostrogorsky, 2011, s. 284). Bu aristokrat ailelerin ekonomik anlamda ve
sahip oldukları mülkler açısından güçlendikleri dönem kaynaklarında da geçmektedir.
73
Yerel aristokratlar 4. yüzyılda bölgede geniş ve görkemli villalara sahiptiler. Bu villalardan bazılarının
zeminleri mozaik, duvarları ise freskolar ile bezenmişti. Bazı aristokratların evlerinde ise bronz ve mermer
heykeller ile süslenmiş özel hamamlar ile gymnasiunmlar da bulunabiliyordu. Kapadokya kilise babaları
da aristokratların kırsal bölgelerdeki mülkleri ve evleri hakkında bilgi veriyorlardı. Kendisi de yerel soylu
bir aileye mensup olan Basileus’ların Pontus ve Kapadokya’da mülklere sahip olduğu biliniyordu.
Nazianzoslu Gregorius’un ailesi de güneybatı Kapadokya’da mülklere sahipti (Van Dam, 2002, s. 21).
72
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I numaralı villanın inşa edildiği lokasyonun verimli Damsa Vadisi’nde bulunması, Damsa
Çayı’nın kaynak noktasına yakın bir noktada olması, evin üst sınıf bir konut olması
burada yaşayan kişinin bölgenin güçlülerinden olduğunu, dönemin idari yapısı içerisinde
bölgedeki verimli arazilerin kontrolünü sağlayan bir imparatorluk yöneticisinin burada
yaşamış olabileceğini düşündürmektedir. Konutun ikinci evresinde bir bütün olarak
kiliseye çevrilmiş olması da zaten bir imparatorluk memuru olan ev sahibinin, yine bir
kamu yapısı olan kiliseye evinin dönüştürülmesini kolaylaştırdığını düşüncesindeyiz.
Geç 3. yüzyıllardan itibaren khorepiskopoilik kurumunun varlığı, 4. yüzyılda Kaesarea
(Kayseri) piskoposu Basileus’a bağlı elliden az olmayan sayıda kırsal piskoposa sahip
olması, Kaesarea (Kayseri) hinterlandı içerisinde yer alan Şahinefendi yerleşiminin de bu
dönemde kırsal bir piskoposluk olabileceğini düşündürmektedir.

Eldeki verilerin

yetersizliği nedeniyle bu konu hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değildir. Bu
tarzda üst düzey bir konutun kiliseye çevrilerek, kuzeyinde yeni bir konut ve hamamın
inşa edilmiş olması, yerleşim yeri karakterinin değişmiş olabileceği sonucunu
doğurmaktadır.

4.2 KHOREPİSKOPOİ
Erken Bizans Dönemi Kapadokya’sının idari yapısında piskoposların önemli bir görev
üstlendikleri görülmektedir. Kaesarea (Kayseri) şehrinde piskopos bulunurken,

bu

piskoposlar bölgede bulunan geniş kırsal alanlarda otoritelerini sürdürmek için
kendilerinin emrinde yardımcılara ihtiyaç duydular. Khorepiskopoi adı verilen bu
yardımcılar şehrin yakın çevresindeki kırsal küçük yerleşimleri idare ederlerdi. (CooperDecker, 2012, s. 143; Baydur, 1970, s. 112). Basileus sayıları 50’den az olmayan
khorepiskopoiyi kontrol ediyordu (Storin, 2012, s. 36). Bu kırsal piskoposlar, şehir
etrafındaki birçok köyde, yerleşimde ve imparatora ait mülklerde görevlendirilerek onun
kiliseye ait ilinin yönetiminde yardımcı oldu (Madeleine, 1960, s. 135).
Basileus, 53, 54 ve 231 numaralı mektuplarında khorepiskoposlara hitap etmektedir.
Yapılacak rahip atamalarında khorepiskoposların adaylardan para almalarının çok büyük
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yanlış olduğu ve iki kat fazla ceza ile cezalandırılmaları gerektiğini bildirmektedir.
Onların özerklikleri ve sorumlulukları belirsiz olmasına rağmen, bu kırsal din adamları
kesinlikle rahiplerden daha yetkiliydiler, çünkü onlar “piskopos” rütbesine sahiptiler.
Ankyra ve NeoKaesarea Konsilleri’ne katılanlar arasında khorepiskoposların da
bulunduğu bilinmektedir (Basileus, 337). 314 yılındaki Ankyra ve 319 yılında düzenlenen
NeoKaesarea Konsilleri’nde kırsal piskoposların güçleri ve statüleri sınırlandırılmaya
çalışılmıştır. Bölgelerindeki presbyter ve diakonların seçimlerini bağlı bulundukları şehir
piskoposunun onayı olmadan yapmamaları ve onlara itaat etmeleri kararları alınmıştır.
Aynı konu

341

yılındaki

Antiokheia

Konsili’nde de gündeme gelmiş

ve

khorepiskoposların Ankyra Konsili kararlarına uymaları gerektiği vurgulanmış; ayrıca
rahiplerin başka bir piskoposluk bölgesine geçişleri ile ilgili belgeleri imzalamaları
yasaklanmıştır. Neokaserea Konsili’ne iki, 325 yılında düzenlenen Nikea konsiline ise
Kapadokya’dan

beş,

İsauria’dan

beş,

Bithynia’dan

iki,

Kilikya’dan

da

iki

khorepiskoposun katıldığı takip edilebilmektedir (Mitchell, 2003, s. 70).
4. yüzyılın ilk yarısında Kaesarealı Basileus ve Nazianzoslu Gregorius, bölgedeki
khorepiskoposların bazılarını bize isimleri ile tanıtmışlardır. Basileus yönetimindeki
khorepiskoposlardan biri Eulalioslu Timotheos’tur. Bunu izleyen on yıllarda Paladios ve
Sozomenos, Kapadokya’da Timotheos ve Prapidios isimli iki khorepiskopostan
bahsetmektedir. Kayserili Firmos’un Alypios ve Pergamios isimli khorepiskoposlar ile
mektuplaşmalarına bakılarak, kurumun 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde de aktif olduğu
görülmektedir (Metivier, 2005, s. 178). Ancak 431 yılından sonra, 458 yılında
Kapadokya’daki iki kilisenin İmparator Leon’a yazmış olduğu mektupta hiçbir
khorepiskoposun imzası görülmemektedir. Buna karşın Armenia II de kurum varlığını
devam ettirmektedir. Arkha isimli bir yerleşimin khorepiskoposu 431’deki Efes konsiline
katılmıştır. Adelphios ismli bir khorepiskopos Arabissolu Adolios tarafından 451’deki
Kadıköy konsiline gönderilmiştir (Metivier, 2005, s.179).
Basileus’un elliden fazla khorepiskoposluktan söz ederken Gregorius, kendisine teslim
edilen Sasima kilisesinin vasatlığı ve hatta böyle bir kilisenin gereksizliğinden de
bahsetmektedir. Basileus’un kontrolü altındaki kırsal piskoposlar ile Kayseri
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metropolitleri arasında zaman zaman anlaşmazlıkların çıktığı da görülmektedir. Basileus
yaşanan bu anlaşmazlıkta khorepiskoposların tarafını tutmuştur. Sorunun ortaya çıkış
nedeni iki kurum arasındaki bir rekabete bağlı olarak khorepiskoposlar, metropolitlerin
otoritelerine karşı çıkmaktadırlar. Yaşananlara bağlı olarak Basileus khorepiskoposlar,
taşra rahipleri ve cemaatler arasındaki yakın bağdan şikayet etmiş, bunun da kentteki dini
otorite olan piskoposu kenara ittiğini belirtmiştir. Bununla da Kaesarea (Kayseri)
kilisesinde ciddi bir kırılmanın ortaya çıktığından söz etmiştir. Kaesarealı Firmos ve
Alypios arasındaki anlaşmazlıkta, Basileus’un yaşadığı anlaşmazlıklara benzerdir
(Metivier, 2005, s. 290).
Kilise konsillerinin aldığı kararlar khorepiskoposları kesin olarak kent piskoposlarına
tabii kılsa da, yukarıda bahsedilen anlaşmazlıklar onların taşradaki sağlam konumlarını
bize göstermektedir.

4.3 I ve II NUMARALI VİLLALAR
Kapadokya Bölgesi’nde Geç Antikçağ’ın büyük olarak nitelendirebilecek şehirlerinde
dahi günümüze ulaşan arkeolojik veri yok denecek kadar azdır. Söz konusu bu dönemi
anlamaya yönelik olarak Tyana (Kemerhisar) yerleşimi hariç arkeolojik bir kazı çalışması
yürütülmemektedir. Dönem kaynaklarından konutlara ilişkin bir takım bilgilere
ulaşılmakla birlikte, üst sınıf konut mimarlığı üzerine ayrıntılı bölgesel bir değerlendirme
yapmak zordur. Bu açıdan Şahinefendi yerleşimi önemlidir.
Anadolu’da Geç Antikçağ konut mimarlığına ilişkin veriler çoğunlukla batı ve güney
bölgelerde bulunan ve uzun yıllardır kazıları devam ettirilen kentlerden bilinmektedir. Bu
dönemde kırsalda bulunan yerleşim yerleri ve çiftlik evlerine ait bilgilerimiz oldukça
sınırlıdır. Bu durum kırsal bölgelerdeki konutları anlamaya çalışırken kentlerde ortaya
çıkarılan konutları incelemeyi zorunlu kılmaktadır. Kent konutları ile kırsal konutlar
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar değerlendirmeye yön verecektir.
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Roma İmparatorluk döneminde aristokratlar, hayatlarını geleneksel peristilli evlerde
sürdürüyorlardı. Hellenistik Dönem’de Anadolu’da uygulanmaya başlanan bu plan tipi
Roma İmparatorluk Dönemi’nde de uygulanmaya devam etmiştir. Bu evlerde bulunan
avlu dört taraftan portiko ile portikolar ise üç yönden odalar ile çevrilidir. Bu dönemde
valilere ve piskoposlara ait olan ve saray olarak da nitelendirilen evler, üst sınıf
konutlardı. Üst sınıf konutlar kabul salonları, büyük yemek odaları, anıtsal çeşmeleri,
zemin mozaikleri, duvar resimleri ve heykeller ile oldukça dikkat çekiciydi (Ellis, 2005,
s. 415; Lewit, 2003, s. 260; Türkoğlu, 2004, s. 95).
Geç Antik Dönem’de şehirlerin değişiminde önemli bir etkisi olan, aristokratların
zenginliklerini kamu yerine kendileri için harcamaları, gösterişli üst düzey konutların
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Evlerin gösterişli olmasının nedenleri arasında siyasi,
sosyal ve ekonomik statülerinin bir göstergesi olarak kullanılıyor olmalarıydı (Mitchell,
1996, s. 201).
Geç Antikçağ’da Anadolu’da Aphrodisias, Sardes, Ephesos, Halikarnasos, Perge,
Arykanda ve Ksanthos gibi şehirlerde dikkate değer büyüklük ve mekânsal çeşitlilikte
konutlar inşa edilmişti (Özgenel, 2005, s. 240). Bu büyük kent yerleşimlerinde ortaya
çıkarılan peristilli ev tipine sahip konutların birkaç alt tipe sahip olduğu görülmektedir.
Bunlardan ilki, avlunun etrafını dört yönden saran eşit ölçülerde portikolara sahip olan
tiptir. Bu tipin, en iyi örnekleri arasında Pergamon Asklepios Tapınağı’nın yanındaki
Peristilli Ev (Resim 280), Ephesos Yamaç Evleri’nden 3, 6 numaralı evler ile Tiyatro’nun
üzerindeki ev, Arykanda’daki Pierus’un Evi ve Aphrodisias’taki Piskoposluk Sarayı
gösterilebilir.
İkinci alt kategori Rhodian olarak adlandırılmaktadır. Bu tipte kuzey portiko diğer
portikolardan daha uzun ve daha geniştir. Bunun amacı evin en önemli odası olan ve
kuzey portikonun arkasında bulunan yemek odasının daha fazla güneş ışığı almasını
sağlamaktır. Bu tipin en önemli örneği Ephesos Yamaç Evler 2’den 2 numaralı olanıdır.
Üçüncü kategori ise bir veya iki yöndeki portikoları eksik olan ev tipidir. Örnekleri
Ephesos Yamaç Evler 2’de 1, 5, 7 numaralı evler, Ephesos’taki Yukarı Agora’nın
güneybatısındaki ev ve Hieropolis’teki İon Sütun Başlıklı Ev’dir. Yukarıdaki plan tipleri
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dışında iki avlulu konutlar ve iç avluya direk olarak açılan önünde portiko olmayan
odalara sahip ev tipleri de görülmektedir (Türkoğlu, 2004, s. 96-98).
Yukarıda saydığımız şehirlerden Ephesos’ta tiyatro binasının üstünde bulunan ev ile
Kuretler Caddesindeki Yamaç Evleri bu konutların en iyi örneklerindendir 74 (Çizim 24).
Aphrodisias’taki Piskoposluk Sarayı (Çizim 25), Kuzey Tenemos Evi, Priest’in Evi veya
Atriumlu Ev olarak geçen evler üst sınıf konutların diğer örnekleridir. Buralarda inşa
edilmiş olan üst sınıf konutlar çok zengin ve belki de çok güçlü insanlara ait olmalıydı
(Türkoğlu, 2004, s. 104).
Perge ve Halikarnassos’ta bulunan Geç Antik konutları 5.-6. yüzyıllara kadar yerleşim
görmüştür. Sardes’te bulunan Geç Roma Evi ve Oniki Odalı Ev olarak adlandırılan iki
konut ile Ksanthos’taki Likya akropolisindeki Kuzeybatı Evi dönemin üst düzey
konutlarının özelliklerini yansıtması açısından önemlidir (Özgenel, 2005, s. 239-244).
Sardes’teki gibi geniş ve çok odalı konutlarda birden fazla avlu görülebiliyordu.
Avlularda impluviumlar, havuzlar ve diğer fonksiyonel veya dekoratif unsurlar
kullanılıyor ve evlerin girişleri birden çok olabiliyordu75 (Özgenel, 2005, 249-255 ).
Konutlardaki dolaşım, avlular ve ona bağlanan koridorlar ile sağlanıyordu. Avlunun
etrafındaki sütunlu bölümler ve diğer geniş koridorlar önemli olan odalara direk ulaşımı
sağlıyordu. Diğer odalar avludan uzakta yer alıyor ve o odalara ulaşım dar koridorlar ile
sağlanıyordu. Evlerin ana odalarından olan ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği kabul
odaları evin farklı bölümlerinde, farklı büyüklüklerde ve farklı formlarda olabiliyorlardı
(Özgenel, 2005, s. 255-262).

M.S. 300-500 yılları arasında Ephesos’taki sosyal alanlar küçük konutlar ile dolmuştur (Ellis, 1988, s.
566).
75
Çoklu girişe sahip olan evlerden biri olan Aphrodisias’taki Piskoposluk konutu, üç farklı girişe sahipti.
Yine Aphrodisias’taki Atriumlu Ev ise iki girişe sahipti. Sardes’teki konutta olduğu gibi tek girişe sahip
konutlar da bulunuyordu. Evlerde yüzyıllar içerisinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak, yeni
girişler açılıp eskileri kapatılabiliyordu. Örneğin Ksanthos’taki bir konutta girişin farklı dönemlerde farklı
yerlerden yapıldığı bilinmektedir (Özgenel, 2005, s. 249-255).
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Toplantı ve yemekler için kullanılan odalara göre daha küçük boyutlu başka odalar da
bulunuyor ve odalar avlunun etrafında sıralanıyorlardı. Avlunun etrafındaki odalar
muhtemelen

daha

küçük

toplantılar

ve

günlük

yaşantıyı

sürdürme

amaçlı

kullanılıyorlardı. Ksanthos’taki evde avlunun etrafında üç adet bu odalardan
bulunmaktadır. Ksanthos dışında, Ephesos, Perge, Sardes ve Aphrodisias’taki evlerde de
benzer düzenlemeler söz konusuydu (Özgenel, 2005, s. 265).
İzmir’in Kemalpaşa, ilçesinde ortaya çıkarılan mozaikli kırsal bir villa ve etrafına inşa
edilmiş üretim ve ticari işlevli mekanlardan meydana gelen kompleks, bölgedeki kırsal
villalar ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Villa Kemelpaşa /Nymphaion’a giden yolun
üzerinde ve konumu itibariyle Geç Antik Dönem kırsal villa özelliklerini taşımaktadır
(Tok, Talaman ve Atıcı, 2013, s. 60-61).
Villanın orijinal planı oldukça simetrik olup, merkezde ana bir salon, salonun doğu ve
batı kanadında; hem salona hem de birbirine açılan kare şekilli dörder mekan
bulunmaktadır. Bu mekanlardan en uçta bulunanlar güneye doğru birer birim
genişletilerek ana salonun önündeki revaklı hol/portiko içe çekilmiştir. Böylece ana
salonun önünde yarı açık bir iç avlu oluşturulmuştur (Tok, Talaman ve Atıcı, 2013, s. 6162). Revaklı hol doğrudan bahçeye açılmayıp, önünde bulunan sütunlar ve oluşturulan
korkuluk duvarı ile bahçeden ayrılmıştır. Yapı, merkezinde kabul salonu bulunan pseudo
portikolu plan grubu içerisinde değerlendirilmiştir (Çizim 26). Villanın önünde güneye
doğru uzanan geniş bir avlu bulunmaktadır. Yapı mozaikler üzerinden yapılan bir
değerlendirme ile 5-6. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. Uzun süre kullanılmış olan villada
gerçekleştirilen tamir ve onarımlar tam olarak tarihlendirilememektedir (Tok, Talaman
ve Atıcı, 2013, s. 62,102).
Duvarları kısmen günümüze ulaşmış olan yapının zemininin mozaik ile döşenmiş olduğu
görülmektedir. Oldukça zengin ve iyi işçiliğe sahip olan mozaiklerde kara ve deniz
hayvanları, kuş çeşitleri ve geometrik motifler kullanılmıştır. Mozaikler dışında, iç
duvarların sıvanmış olduğu günümüze ulaşan sıva kalıntılarından anlaşılmaktadır.
Mozaikli villa gerek mimari planlama açısından, gerek inşa tekniği gerekse de
mozaiklerdeki desen seçimi ile 4-6. yüzyıl Akdeniz’e kıyısı olan bölgelerde görülen ortak
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motif, üslup ve stil özelliklerine sahiptir. Kalan izlere bakıldığında yapı geçirdiği bir
yangın sonrasında terk edilmiştir (Tok, Talaman ve Atıcı, 2013, s. 60-101).
Libanius, Antakya’da zenginlerin yaz dönemlerinde şehrin sıcağından kaçarak
Daphne’deki villarına geldiklerinden bahsetmektedir. Aynı şekilde Konstantinapolis’te
yaşayan aristokratlar da yaz dönemlerinde Bithynia Bölgesi’ndeki yazlık villarına
gitmektedirler. Buradan da anlaşıldığı gibi kırsal bölgelerde bulunan villalar, sürekli
kullanılabildiği gibi sezonlukta kullanılmaktadır. Bunların dışında şehir dışındaki bu
villalar politik rakiplerden kaçış veya emeklilik dönemlerinde sakin bir hayat için de
kullanılmaktadırlar (Rossitter, 1989, s. 103).
Daphne, Antiokheia M.S. 2 ve 5. yüzyıllar arasında oldukça görkemli villalar inşa
ettirdikleri yerleşim yeridir (Pamir, 2014, s. 187). Antakya’da evler villa planlarının
geleneksel yapısına uygun olarak açık bir avlu etrafında gelişmişlerdi. Mekanların
zeminlerinde zengin mozaik döşemeleri 76, trikliniumları, peristili avluları, havuzları
bulunmaktaydı (Ellis, 2005, s. 573; Stillwell, 1961, s. 46).
Tespit edilen evlerden Atriumlu Ev’in oldukça geniş bir trikliniuma sahip olduğu
bilinmektedir. İyi bir işçiliğe sahip olan mozaikler ile döşenmiş olan triklinium bir
portikoya açılmaktadır. Beş sıra sütunun kullanıldığı portikodan sonra avlu yer alır
(Stillwell, 1961, s. 48; Campbell, 1998, s. 19). Takvim Evi olarak adlandırılan konutta
geniş triklinium, güneybatıdaki portikoya açılmaktadır. Portikonun hemen önünde küçük
bir havuz düzenlemesi bulunmaktadır. Kilikya Evi’nin trikliniumu ise batıda portikoya
açılır ve burada bir çeşme yapısı bulunmaktadır.
Antakya’da Asi Deltası ve Asi Vadisi yüzey araştırmaları sırasında Roma ve Bizans
dönemine tarihlendirilen çiftlik yerleşimleri de tespit edilmiştir. Nehir vadisinin iki
yanında yükselen yamaçlar teraslandırılmış ve bu tarım arazilerinin yakınlarında çiftlik
evlerinin varlığı belgelenmiştir. Bu bölgede tespit edilen çiftliklerdeki konutlara ait olan
mozaik taban kalıntıları da tespit edilmiştir. Elde edilen seramik buluntulara bakılarak

Mozaikler ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Doro Levi, Antioch Mosaic Pavements; Campbell, The Mosaic
of Antioch.
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özellikle Geç Roma Dönemi’nden başlayarak İslami Dönemler boyunca bölgedeki
yerleşim yerleri varlığını devam ettirmiştir (Pamir, 2014, s. 182-184).
Antakya’da kentin dışında ortaya çıkarılan yerleşim yeri, belirlenen üç ana evre ile M.S.
5. yüzyıldan başlayarak M.S. 12. yüzyıla kadar yerleşim görmüştür. Yerleşim yerinin
nüvesini oluşturan ve Roma döneminde villa rustika olarak adlandırılan konut, daha
sonraki dönemlerde gerçekleştirilen onarım ve plan değişikliklerine ile birlikte
kullanılmaya devam etmiştir. Bu yapı kompleksi, zeytinyağı işlemeye yönelik mimari
düzenlemelere sahip ve tarım arazilerine hakim bir konumdadır. İlk evresinde sekiz
mekandan oluşan konutun, zemin döşemesinde mozaik de kullanılmıştır (Çizim 27).
Yapılan değerlendirmeye göre ilk evrede konut M.S. 5. yüzyıldan M.S. 6. yüzyılın
ortasına kadar kullanılmıştır (Uygun, Görmüş ve Sezgin, 2014, s. 277-300). Ortaya
çıkarılan konut ilk evrede Roma döneminin yaygın mimari tipi olan avlu etrafında
bulunan odalardan oluşmaktadır. Şahinefendi’deki konut ile plan özellikleri açısından
farklı olsa da, Antakya’daki bu kırsal yerleşim, gelişim özellikleri açısından Şahinefendi
yerleşimi ile benzerlik göstermektedir. Burada da yerleşimin nüvesini oluşturan konut
daha sonraki dönemlerde etrafına eklenen yapılar ve konutta gerçekleştirilen
değişikliklikler ile kırsal bir yerleşim halini almıştır.
Dağlık Kilikya Bölgesi’nde Roma ve Bizans döneminde yerleşim görmüş çok sayıda
çiftlik ve kırsal yerleşim bulunmaktadır. Bu çiftlikler dönem konut mimarisini anlamakta
önemlidirler. Bu çiftliklerden bazıları bir koruma duvarı içerisine alınmışlardır. Modern
Çildiremez’deki çiftlik yaklaşık olarak 42x64 m. ölçülerinde bir koruma duvarı içerisine
alınmıştır. Duvarın köşelerine ise kuleler yerleştirilmiştir. Benzer şekilde Esseler’deki
çiftlikte de 19x27 m. ölçülerinde bir koruma duvarı görülmektedir. Kırsal üretime ilişkin
olarak, duvarların içerisinde çeşitli işlevlere sahip yapılar bulunmaktadır. Ayrıca bu
çiftliklerde kiliseler de inşa edilmiştir 77 (Aydınoğlu, 2010, s. 245).
Gacarlar’da tespit edilen çiftlikte 16x25 m. ölçülerinde bir çiftlik evi ve çevresinde diğer
konutlar bulunmaktadır. Çiftlik evinin güney köşesinde 8x10 m. ölçülerinde bir kule

İnşa edilen bu kiliseler çiftliklere daha sonraki dönemlerde eklenmişlerdir. Çildirmez ve Esseler’de inşa
edilen bu kiliselerin ölçüleri 4.5x7.0 m ölçülerindedir (Aydınoğlu, 2010, s. 252).
77
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görülmektedir. Su ihtiyacını karşılamak için kullanılan iki büyük sarnıç, üretimde
kullanılan pres ağırlıkları ve bir kilise günümüze ulaşan kalıntılar arasındadır. Üçayak’ta
tespit edilen çiftlik evi oldukça iyi korunmuştur. Evin yakınındaki bir yapının üretim ve
depolama için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Diğer çiftlik evinde olduğu gibi burada da
sarnıçlar, pres ağırlıkları ve bir kilise bulunmaktadır. Ev üç kattan oluşmaktadır. Yapının
ikinci ve üçüncü katlarında balkon olduğu günümüze ulaşan konsollarından
anlaşılmaktadır. Yaklaşık 400 metrekarelik büyüklükteki konutun giriş katının depolama
amacı ile kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Gökören’deki çiftlik evi de üç katlı
olup 25x13 m. ölçülerindedir. Burada üretim ile ilişkili dört veya beş yapı ile üretim
ekipmanları tespit edilmiştir. Ancak bir kilise kalıntısı görülmemektedir (Aydınoğlu,
2010, s. 246).
Dağlık Kilikya’daki bazı çiftlikler oldukça büyük ölçülere sahiptir. Yukarıdaki
örneklerde de görüldüğü gibi çiftlikler farklı işlevde yapıları da içerisinde
barındırmaktadır. Çiftlik evlerinin cepheleri güney ve güneydoğu yönünde ve yine bu
cephede açık avlulara sahip olabilmektedir. Evlerin iki veya üç katlı olduğu bölgede, ilk
katlar depolama ve tarımsal ihtiyaçlar için kullanılırken, ikinci ve üçüncü katlar yaşama
alanı olarak kullanılmıştır. Evlerin plan şemaları birbirinden farklılık göstermektedir.
Evlerin köşelerine veya savunma duvarlarının köşelerine yerleştirilen kulelerin olmayıp
çiftlik evinin kule şeklinde düzenlenebildiği konutlar da görülmektedir 78

Kilikya

bölgesinde bahsettiğimiz çiftlikler Hellenistik Dönem’den itibaren kullanılmışlardır.
Roma döneminde kırsal yerleşimlerdeki yeni yapılarda mozaik dekorasyonları, peristilli
avlular, anıtsal girişler ve nekropol alanları ortaya çıkmaya başlamıştır (Aydınoğlu, 2010,
s. 251-257).
Şahinefendi yerleşimi Dağlık Kilikya Bölgesi’nde bulunan çiftlik yerleşimlerinden farklı
bir yapıya sahiptir. Yukarıda bahsedilen çiftlik yerleşimlerindeki konutlar üretim ile
78

Kuleli yapılar Kilikya bölgesinde tarım arazilerinin kontrolü için kullanılmışlardır. Modern Özköy’de
bulunan Kuleli Çiftlik 1 ve 2 olarak adlandırılan yapılar Hellenistik dönemden itibaren kullanılmış olup bir
kule görünümündedirler. İçlerinde bulunan iki odalı yapı bir avlu duvarı ile çevrilmiştir. Hellenistik
dönemde poligonal duvar örgüsü ile örülen duvarlara sahip bu yapılardan farklı olarak yerleşim yerinde
inşa edilen Roma dönemi çiftlik evi düzgün kesme taşlar ile inşa edilmiştir (Mörel, 2014, s. 149). Çiftlik
evlerinden bağımsız olarak inşa edilen kulelerde bölgede görülmektedir. Kilikya bölgesinde Çatıören
yerleşiminde bu düzenlemeye sahip bir çiftlik evi bulunmaktadır. Özköy örneğindeki gibi buradaki çiftlikte
üretime yönelik inşa edilmiştir (Mörel, 2017, s. 4).
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ilişkili olarak planlanmışlardır. Yapıların özellikle birinci katları depolama ve işlik olarak
kullanılmaktadır.

Ana

konutun

yanındaki

mekanlarda

da

üretim

faaliyetleri

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çiftliklerin etrafında güvenlik ile ilişkili çevre duvarlarının
inşa edilmiştir.
Her konut yerel mimari uygulamalar ile bağlantılı olarak farklı özellikler gösterir. Bu
nedenle aynı coğrafyada bile farklı plan tipi ve cephe düzenlemeleri görülmektedir.
Yapıların üç boyutlu olarak algılanıp, cepheleri hakkında bilgi edinebilmemiz nedeniyle
mozaiklerde tasvir edilmiş konutlar önemlidir.
Antakya’da kazılar ve yüzey araştırmaları sonucu bulunan evler dışında mozaiklerde
tasvir edilen konutlarda cephe düzenlemeleri hakkında bilgi vermektedir. Antakya’da
bulunan ve 5. yüzyılın ortalarına tarihlendirilen mozaikte kırsal bir yapı tasvir edilmiştir.
Bu tasvirde çevre duvarına sahip bir konut görülmektedir 79. Köşelerinde kuleler bulunan
bir savunma duvarının ardındaki konut oldukça korunaklıdır. Duvarın üst bölümünde
pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yine kulelerin en üst bölümünde küçük pencere
açıklıkları yer almaktadır 80 (Levi, 1947, s. 345-346). Bu mozaikteki tasvirin yukarıda
bahsettiğimiz arkeolojik kalıntılar ile aynı özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Çevre
duvarları, kuleler gibi mimari özelliklerin bu dönem kırsal yapılarında yaygın olarak
kullanıldığının anlaşılması açısından önemlidir. Yine tasvirde zemin katında pencerelerin
bulunmaması

bu

katların

depolama

işlevi

ile

ilişkili

olarak

kullanıldığını

düşündürmektedir.
Germanikia (Kahramanmaraş) Antik Kenti’nde gerçekleştirilen ve “Yaşam Mozaiği”
olarak adlandırılan zemin mozaiğinde altı adet konutun tasviri yapılmıştır (Ersoy, 2014,
s. 117) (Resim 281, Çizim 28). Yerleşim yerindeki konutların cephelerinin anlaşılması
açısından önemli olan mozaikte pano üç bölüme ayrılmış ve her bölümde iki konut tasvir
edilmiştir.
Yazıtta konutun sahibinin adı da geçmektedir (Levi, 1947, s. 345).
Kapadokya’daki konutlar ile ilgili bölümde anlatacağımız Adelphios’un villası ile mozaikte
bahsettiğimiz villa arasında benzerlikler görülmektedir. Gregorius’un verdiği bilgilerdeki iki önemli detay,
kuleler ve kapı açıklığıdır. Pencere açıklıkları, bir dış portiko veya sundurma ile ilgili bilgi
bulunmamaktadır. Örneklerde görülen savunma duvarları ve kuleler kırsalda yaşamanın tehlikelerinin
mimariye yansıması olarak değerlendirilebilir.
79
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Panonun birinci bölümünde tasvir edilen 1 nolu villa tahrip olmakla birlikte, yapıya iki
kapıdan girişin sağlandığı görülmektedir. Kapılardan soldaki, iki katlı olduğunu
düşündüğümüz yapıya girmeyi sağlarken, sağda bulunan kapıya göre daha büyüktür.
Kırma çatı ile örtülü olan yapıların üçgen alınlıklarında birer pencere açıklıklığı
bulunmaktadır. Sağdaki yapının kapı üstünde iki pencere açıklığı daha görülmektedir.
Birinci bölümde 2 nolu villa kırma çatılı, üçgen alınlıklı ve tek girişlidir. Kapının
üzerindeki üçgen alınlıkta bir, yan cephede ise dört pencere açıklığı bulunmaktadır.
Pencereler üst katlardadır. Yapının arka bölümünde konik çatı ile örtülü dairesel planlı
iki kule bulunmaktadır. Kulelerden soldakinin sadece çatı örtüsü görülürken sağdaki
kulenin tasvir edilen bölümünde çatı altı seviyesinde iki pencere bulunmaktadır.
Kulelerin arkasında tahrip olmuş yapının çatısı görülmektedir.
3 nolu villanın girişinde iki sütun tarafından desteklenen bir sundurma bulunmaktadır.
Sundurmanın üstündeki üçgen alınlıkta bir, yan cephede ise üç pencere açıklığı bulunur.
Yan cepheye bitişik olarak tasvir edilmiş ve tek pahlı çatı ile örtülmüş bir başka mekana
daha giriş bulunmaktadır. Arka bölümdeki yapının ise üçgen alınlığı ve kapı açıklığının
bir bölümü görülebilmektedir.
İkinci bölüm 4 nolu villa, büyük oranda tahrip olmuştur. Villanın kapısının bir bölümü
ve üçgen alınlık görülürken, girişin hemen yanında konik çatı örtülü kule bulunmaktadır.
Kule bir kaide üzerine inşa edilmiş, villadan bağımsız kapısı bulunmaktadır.
Üçüncü bölümdeki 5 nolu villa önde kırma çatılı bir yapı arkada, kaide üzerine inşa
edilmiş konik çatılı kule ve en arka bölümde tek pahlı çatı ile örtülmüş bir mekandan
oluşmaktadır. Yan cephede olması muhtemel pencere açıklıkları tahribat nedeni ile
görülmemektedir.
Üçüncü bölümdeki 6 nolu villa diğerlerinden tamamen farklı bir düzenlemeye sahiptir.
Villa çevre duvarı ile tahkim edilmiştir. Giriş cephesinin sağ ve solunda birer kule
bulunmaktadır. Cephenin sağındaki kuleye yakın kapı görülürken, cephenin diğer
bölümünün tahrip olması nedeniyle o

bölümde de kapının olup olmadığı
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bilinmemektedir. Villanın üçgen alınlıklı ön cephesi ve yan cephesi boyunca devam eden
portiko bulunmaktadır. Tahribat nedeniyle pencere açıklıklarından yalnızca yan
cephedeki bir tanesi görülebilmektedir.
Mozaikte yer alan konutların genel özelliklerine baktığımızda her birinin farklı bir cephe
düzenlemesi ile inşa edildikleri görülmektedir. Benzer özellikler göstermekle birlikte,
kuleler, ek yapılar gibi farklı birimlere sahiptirler. Özellikle 6 nolu villa, çevre duvarı ve
portikosu ile diğer yapılardan tamamen ayrılmaktadır. Görünen ortak noktaları ise
yapıların zemin kat veya birinci katlarında pencere açıklıklarının bulunmayıp, üst
katlarda açıklıkların görülmesidir. M.S. 3-5. yüzyıllara tarihlendirilen bu mozaik pano,
dönemin Germanikia’sındaki konut mimarisinin anlaşılması açısından önemlidir.
Antakya’daki Daphne’de ortaya çıkartılan ve M.S. 5. yüzyıla tarihlendirilen Yakto
Mozaiği’nin bordür kısmında dönemin mimarisine ait otuz yapı ve mimari öğe tasvir
edilmiştir 81 (Özdemir, 2018, s. 21). Bordürde, alt sınıf konutlardan üst sınıf konutlara,
hamamlardan tavernarlara kadar birçok yapının tasvir edilmiş olduğu görülmektedir
(Resim 282). Bazı yapıların ön cephelerinin alt ve üst katlarında sütunlar ile oluşturulmuş
sundurmalar bulunmaktadır. Mozaikteki tek katlı yapılardan ayrılan bu konut, cephe
görüntüsü ile dönemin üst sınıf konutu özelliklerini yansıtmaktadır 82.
Zeugma Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan ve Pasiphae-Daidalos Mozaiği olarak literatüre
geçen taban mozaiği M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Triklinium zemininde bulunan
mozaiğin sağ üst köşesinde aynı özelliklere sahip iki yapı görülmektedir (Şahin, 2013, s.
33-38). Kat ayrımlarına bakılarak yapının üç katlı olduğu anlaşılmaktadır. Germanikia’da
Yaşam mozaiğinde gördüğümüz yapılara benzer olarak burada da kırma çatılı dikdörtgen
planlı ve konut olduğunu düşündüğümüz yapılar görülmektedir. Yapılara girişler
dikdörtgenin kısa kenarındadır. Sağdaki yapının yan cephesi zemin katında yan yana üç
büyük pencere veya kemerli açıklık yer alır. Bunların dışında, en üst katta yapının giriş

Bordürdeki yapıların hangi yerleşime ait olduğu ile ilgili olarak araştırmacılar arasında farklı görüşler
bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. Özdemir, 2018, s. 22.
82
Bordürdeki konutlardan bazılarının üzerinde de sahiplerinin isimleri yazmaktadır. Maiorinus, Heliades
ve Leontios geçen isimler arasındadır (Özdemir, 2018, s. 21).
81
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cephesinde iki, yan cephesinde iki küçük pencere olmak üzere dört pencere daha
görülmektedir.
Kapadokya Bölgesi’nde arkeolojik verilerden olmasa da yazılı kaynaklardan dönemin üst
sınıf konutları olarak değerlendirilebilecek birkaç yapı hakkında bilgi sahibi
olabilmekteyiz. Geç Antik Dönem konut mimarisine ilişkin günümüze ulaşan arkeolojik
kalıntılar Şahinefendi ve Kayseri İncesu’da ortaya çıkarılmıştır. İncesu’da ortaya
çıkarılan mekanların zeminleri mozaik ile döşenmiştir, ancak yapının işlevi henüz tam
olarak belirlenmemiştir.
Kapadokya Bölgesi’nde konut mimarlığına baktığımızda Krallıklar Dönemi’nden
itibaren bölgede geniş ve gösterişli çiftliklerin bulunduğu yazılı kaynaklardan
bilinmektedir. Krallıklar Dönemi’nde krallar, hayvan yetiştiricisi olarak bilinirlerdi ve
hayvan yetiştiriciliğine uygun bölgeleri kendilerine yerleşim yeri olarak seçerlerdi.
Kapadokya Bölgesi’nin Roma eyaleti olmasından sonra bu kraliyet mülklerinin pek çoğu
imparatorluk mülkleri ve kamu mülklerine dönüşmüştür. Yerel aristokratlar Roma
hakimiyetinde de varlıklarını devam ettirdiler. Geç Roma Dönemi’nde de bu yerel
aristokratların zenginlik ve güçlerinin temel kaynağı kontrolleri altındaki çiftlikler ve
üretimini yaptıkları çiftlik hayvanlarıydı. 4. yüzyıl boyunca soylular zenginliklerini
göstermek için kırsal bölgelerde büyük çiftliklere ve gösterişli konutlara sahip oldular.
Bu konutların zeminleri mozaik, duvarları fresko, tavanları ise altın varaklar ile bezeliydi.
Bazı aristokratlar mülklerinde mermer ve bronz heykeller ile süslenmiş hamamlara
sahiptiler. Bazı aristokratlar yazlık ve kışlık dönemlerde kullanmak için mevsimlik
konutlara sahiptiler (Van Dam, 2002, 21-22).
M.S. 3. yüzyılın ortalarında Kapadokyalı at yetiştiştiricisi olan Palmatius’un bölgenin
zenginleri arasında yer almaktadır. Palmatius’un çiftliği 83 Tyana (Kemerhisar)
yakınlarındaki Andabalis’te bulunmaktadır. Flavius Palmatius’a ait olan bu saraydaki
konutunun bir imparatorluk sarayı kadar geniş ve çok zengin olduğu bilinmektedir. Ancak

Kapadokya’daki İmparatorluk çiftliklerinde üretilen ve daha sonraki dönemlerde de “Palmatian” cinsi
olarak bilinen yarış atları Roma’daki en önemli etkinliklerden biri olan at yarışlarında yarıştırılıyordu (Van
Dam, 2002, 23). Ayrıca Bardeaux Hacıları’nın verdiği bilgiye göre curule atlarının da yine Palmatius’un
harasından geldiği bilinmektedir (Itinerarium Burdigalense).
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yapının mimarisine ilişkin detaylı bilgi yoktur 84 (Van Dam, 2002, 23; Cooper-Decker,
2012, s. 88).
Kilise Babaları bazı mülkleri ve evleri tasvir etmişlerdir. Onların kendi aileleri de
bölgenin saygın toprak sahipleridir 85. Basileus’un ailesi Pontus ve Kapadokya’da,
Nazianzoslu Gregorius’un ailesi ise güneybatı Kapadokya’da mülklere sahipti.
Gregorius’un kuzeni Amphilokhios’da yakın bir bölgede mülklere sahipti. Merkezi
Kapadokya’da çok sayıda imparatorluk mülkü olmasına rağmen, bölgede özel mülklerde
vardı ve bunların bazılarına kilise mensuplarına aitti.
Basileus ve Nazianzoslu Gregorius’un aileleri zengin olmalarına rağmen, bölgenin en
zenginleri arasında değillerdi. Kontantinapolis’te zengin bir dul olan Olympia’nın
Kapadokya’da sahip olduğu mülkler, tüm Anadolu’ya yayılan mülklerinden sadece bir
kısmını oluşturuyordu. Selekia isimli bir başka kadın ise Kaesarea (Kayseri) yakınlarında
mülkler ve etrafı çevre duvarı ile koruma altına alınmış bir konuta sahipti (Van Dam,
2002, s. 22).
Nyssalı Gregorius’un Vanesa’daki arkadaşı Adelphios’a ait olan villa oldukça iyi tasvir
edilmiştir. Adelphios’un villası kadar detaylı olmasa da Iulianus’un Kaesarea (Kayseri)
yakınlarında altı yıl kaldığı Macellum’a ait bilgilerde dönemin üst sınıf konutları
hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Aziz Basileus mektuplarında Pontus’taki
mülklerinde av partileri düzenlendiğinden bahsetmektedir. Buradan yola çıkarak kırsal
bir bölgede olduğunu değerlendirebileceğimiz villanın fiziksel görünümüne dair ise
bilgimiz yoktur. Mülk ile ilgili tek bilgimiz yapının bir avlusunun ve şapelinin
bulunduğudur.
Iulianus ve kardeşi Gallus’un altı yıl kaldıkları çiftlik evi Argaios Dağı (Erciyes)
eteklerinde bulunmaktaydı. Kaesarea (Kayseri)’dan uzak olmayan bir konumda,
Bölgenin en önemli at yetiştiricilerinden olan Palmatius’un çiftliğinin çok sayıda ahır ve geniş arazilere
sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
85
Kilise Babalarının ailerinin sosyal sınıfları ile ilgili olarak çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
Pers aristokrasisi soyundan geldikleridir. İkincisi, Babaların aileleri özelliklede Kaesarea (Kayseri)lı
Basileus ve Nyssalı Gregorius’un ailesinin Roma senatoryal sınıfına ait olduklarıdır. Üçüncü ve son olarak
ise aileler Kapadokya’nın cruia sınıfına mensupturlar (Kopecek, 1973, s. 453).
84
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içerisinde etkileyici bir villa, hamamlar, bahçeler ve su kaynakları bulunan bir
imparatorluk mülküydü. Burada statülerine uygun şekilde eğitim gördükleri, dil
uzmanları ve kutsal kitap yorumcuları tarafından iki kardeşe yaşlarına uygun olarak
akademik

ve

bedeni

eğitimlerin

verildiğinden

ve

din

adamları

arasına

kaydedildiklerinden, insanlara İncil’den pasajlar okuduklarından bahsedilmektedir
(Sozomenos, s. 725). Konut mimarisine ait bir bilgiye sahip değiliz. Ancak sürgüne
gönderilen Iulianus ve Gallus’un tutulmaları nedeniyle tahkim edilmiş bir yapı olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Roma Dönemi’nde görülen kuleli bir tahkimatın çiftliğin
etrafını sarıyor olduğu düşünülebilir. Iulianus’un bir Pers garnizonunda yaşıyor gibi
hissetmesi de, çiftliğin yüksek güvenlik önlemlerine sahip olduğunun göstergesidir.
Yukarıda saydığımız örneklerden en detaylı bilgi modern Vanesa’da bulunan
Adelphios’un villasıdır. Halys ırmağının geçtiği yerleşimde bulunan villa kısmen ağaçlık
bir alandadır. Gregorius ana yapının önünde bir şapelden bahsetmektedir. Gregorius
buraya ziyarete geldiğinde inşa edilmekte olan şapelin çatısı henüz tamamlanmamıştır.
Bu dönemde zengin konutların yakınında şapeller görülen bir uygulamadır. Gregorius’un
Pontus Anissa’daki ailesinin koutlarının önünde de bu dönemde inşa edilmiş bir şapelin
varlığı bilinmektedir. Her iki yapıda da şapel bağımsız bir yapı olarak görülmektedir ve
konuttan belli bir mesafe uzaklıkta bulunmaktadır (Rossitter, 1989, s. 104-105).
Şapelin yanında, villanın ana girişinin önündeki ağaçların gölgesinde yemek, yemek için
yapılmış bir kamelya bulunmaktadır (Silvas, 2007, s. 184-185). Gregorius’un burada
kastetmiş olduğu taştan veya ağaçtan yapılmış bir stibadium olarak değerlendirilmektedir.
Ana yapı ile ilgili olarak dikkat çeken özellik ise villanın girişidir. Geç dönem
Roma’sında görülen bu mimari öğeler dekoratif veya sembolik bir anlam taşıyorlardı.
Ancak büyük oranda kulelerin inşası güvenlik ile ilgiliydi (Rositter, 1989, s. 104-105).
Ana kapıdan içeri girildiğinde bir avlu ve merkezinde havuz bulunmaktadır. Havuzun
derin olması ve balıkların yüzmesi, Roma’da üst sınıf konutlarda görülen bir özelliktir.
Gregorius’un anlatımın da avluda üçgen plana sahip bir sütun dizisinden
bahsedilmektedir. Üçgen biçimli avlu düzenlemesi, Roma mimarisinde oldukça nadirdir.
Yalnızca şehir içlerindeki zorunluluklara bağlı olarak bu tarzda düzenlemelerin yapıldığı
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görülmektedir. Bu nedenle Gregorius’un söylemek istediğinin dörtgen bir avluyu üç
yönden çeviren peristil bölümü olarak değerlendirmek daha doğru olabilir (Rossiter,
1989, s. 106). Gregorius avlunun sonunda önünde iki sütun bulunan hol benzeri örnekler
Roma persitilli evlerinde görülmektedir.
Villanın içinin yüksek tavanlı, oldukça gösterişli olduğu, mozaikler, duvar resimleri ve
heykellerin bulunduğu verilen bilgiler arasındadır. Evin sahibi Hıristiyan olmasına
rağmen, Pagan ağırlıklı duvar resimleri ve opus sectile taban döşemeleriyle zengin
biçimde dekore edildiği anlaşılmaktadır. Villada, altın yaldızlı tunçtan heykeller,
resimler, kapılarda fildişi süsler ve sütun başlıkları dönemin üst sınıf konutları hakkında
önemli detaylar vermektedir (Silvas, 2007, s. 184-185).
John Krysostomos 404 yılındaki sürügünü sırasında Kapadokya’da Kaesarea
(Kayseri)’dan geçerken tahkim edilmiş bir villadan bahsetmektedir (Krysostomos, ep. 14.
2-3). Mimari detayları tam belli olmamakla birlikte Vanesa’daki Adelphius’un villasına
benzer şekilde burda da kuleli bir villadan bahsediliyor olması olasılık dahilindedir
(Rossiter, 1989, s.105-106).
Kapadokya Bölgesin’deki mimari geleneğe uygun olarak kayaya oyularak oluşturulmuş
aristokrat konutları da bulunmaktadır. Geç Antik ve Erken Bizans dönemlerinde bölgede
bu tarzda kayaya oyma üst sınıf konutlarının var olduğu kabul edilebilir. Ancak bunlardan
günümüze ulaşan tek kompleks Özkonak’taki Saray-Belha yapı topluluğudur (Çizim 29).
Yapı ilk olarak Thierry tarafından manastır olarak değerlendirilmiştir. Ousterhout
Durmuş Kadir Kilisesi ile benzerliklerinden yola çıkarak yapının 6. yüzyıla tarihlendiğini
belirtmektedir. Thierry’nin manastır olarak nitelendirdiği kompleksin daha sonraki
çalışmalarda bir elit konutu olduğu anlaşılmıştır. Kilisenin kompleksin ana aksında
bulunmaması, ana aksta kabul salonunun bulunması, komplekse ait refektoryumun
bulunmaması gibi nedenler ile bir manastır değil elit konutu olduğu düşünülmektedir.
Yapının orijinal girişi güneydoğu köşede bulunmaktadır. Doğu, batı ve kuzey yönlerinde
mekanlar ile çevrilmiş orta avlunun batısındaki iki mekanın kadın ve erkekler için
düzenlenmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu iki odanın kuzeyinde ikinci katta mutfak
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bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan kabul odası ile mutfak arasında bir bağlantı
sağlanmıştır. Avlunun güneyinde ise tek nefli bir kilise bulunmaktadır. Bu mekanlar
dışında işlevi tam olarak tespit edilememiş mekanlar ile üretim ve tarım ile
ilişkilendirilebilecek başka mekanlarda bulunmaktadır. İki katlı olarak düzenlenen
yapının üst katında birbirinden bağımsız odalar bulunurken, bu odalar hizmetlilerin
kaldığı ve depolamanın yapıldığı mekanlar olarak değerlendirilmiştir (Thierry, 2002, s.
98; Ousterhout, 2017, s. 275; Decker ve Cooper, 2002, s. 188).
Daha geç bir döneme tarihlenen Digenes Akritas Destanı’nda Kapadokya Bölgesi’nden
bir evin tasviri yapılmıştır. Destanda geçen konut: “ …. Malı mülkü zenginliği saymakla
bitmez. Evini anlatmak yetmez, tamamı altın ve mermer, her yanı mozaikler ile kaplı.
Kızın tek başına yaşadığı evin altın kaplı dış cephesi, altın kaplı, ve adı Kızın Malikanesi”
şeklinde tasvir edilmiştir (Baysal, 2009, s. 99). Evin ihtişamı abartılı bir şekilde anlatılmış
olsa da mozaik, mermer ve altın kaplama gibi özellikler o dönemde yaşamış ünlü bir
komutanın evinin nasıl olabileceği konusunda fikir vermesi açısından önemlidir. Kırsalda
bulunan bu yapı, konut mimarisinde Geç Antik geleneğin devam ettiğini göstermektedir.
Şehinefendi’de ilk evresinde konut olduğunu düşündüğümüz I numaralı villa bölge için
üniktir. Yapı mozaikler, duvar resimleri, atriumu ve iki katlı oluşu ile üst sınıf bir konut
olarak değerlendirilebilir. 4. yüzyılda Kapadokya’nın kırsal bölgelerinde elit konutların
bulunduğu kaynaklardan bilinmektedir. Mozaiklerden yola çıkarak yapmış olduğumuz
değerlendirmeye göre konut 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Kapadokya ve Kilikya
Bölgesi’nden daha önce örneklerini verdiğimiz kuleli ve tahkim edilmiş bir çiftlik
düzenlemesi söz konusu değildir.
15,25x26,50 m. ölçülerindeki iki katlı konut doğu-batı yönündedir. Villaların konumunda
evin mekanlarının alacağı güneş önemli bir faktördü. Vitrivius’un belirttiği gibi bir konut
inşa edilirken yapıldıkları ülke ve bölgenin iklim koşulları, malzeme olanaklarının
gözetilmesi gerekir. Belli bir konut planı Mısır için uygunken, Roma, Pontus veya bir
başka bölgede farklı bir plan tipinin uygulanması gerekmektedir (Vitrivius, 2015, s. 127).
I
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konumlandırılmıştır. Atriumun güneydoğuda bulunuyor olması güneş ışığından daha iyi
faydalanmakla ilişkili olmalıdır.
Yaptığımız literatür taramalarında villa ile plan özellikleri açısından bire bir örtüşen
başka bir konut tespit edilememiştir. Avlulu evler içerisinde değerlendirilebilecek olan
yapı, kırsalda bulunan villalardan ziyade şehir içi konutlarına daha benzer plan özellikleri
göstermektedir. Yukarıda incelediğimiz ve Kilikya Bölgesi’ndeki kırsal konutların alt
katlarında görülen çiftlik evlerinin tarım ile ilişkili mekanları Şahinefendi’deki konutta
görülmemektedir. Mutfak, tuvalet, işlikler, depolama alanları gibi mekanlara kazılarda
ulaşılamamıştır. Yapının kuzey ve güneyinde duvar işçiliğine bakılarak erken evre ile
ilişkilendirilebilecek duvar kalıntıları bulunmaktadır. Ancak bu duvarların hangi
mekanlara ait olduğu tespit edilememektedir.
Yapının kuzeyi inşa edildiği alandaki topografik özelliklere bağlı olarak beş sıra krepis
ile ulaşılan ve portiko şeklinde düzenlenmiş ön cepheye sahiptir. Günümüze portikoya ait
beş sütun kaidesi ulaşmıştır. Germanikia Antik kentinde görülen Yaşam Mozaiği 6
numaralı evdeki portikoya benzer bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Portikonun üstünde
bir balkon düzenlemesi söz konusu olabilir. Roma konut mimarisinde bu tarzda portiko
üzerinde yer alan balkon düzenlemeleri görülmektedir. Portikonun zemininin, döşeme
taşları kullanılarak kaplanmış olduğu batı uçtaki kalıntılardan anlaşılmaktadır.
Portikodan villanın kuzeybatıdaki girişine üç basamak ile ulaşılmaktadır. 1,72 m.
genişliğindeki çift kanatlı kapı konuta girişi sağlayan tek kapıdır. Kapı eşiğindeki sürgü
deliği kapının iki kanatlı olduğunu göstermektedir. Kapıların genişliğinde işlevsel
özellikleri ile bağlantı olabileceği gibi, konutun görsel özellikleri ile ilişkili olarak daha
geniş tutulması söz konusudur.
Kapıdan içeri girildiğinde vestibulum olarak değerlendirebileceğimiz 2,53 x 3,33 m.
ölçülerindeki alana girilmektedir. Vestibulumlar büyük konutlarda bir bekleme alanı
olarak

kullanılabiliyorlardı.

Vestibulumun

ardından

bir

hol
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değerlendirilebilecek olan mekan güneybatı köşedeki mozaikli odaya ve atriuma
bağlantıyı sağlamaktadır.
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Roma konut mimarisinde bu tip vestibulum ile bağlantılı olan mekanlar fauces olarak
adlandırılabilmektedir Bunun dışında atriumdan tablinuma geçiş için kullanılan
koridorlar ile evin giriş kapısını atriuma bağlayan mekanlara da fauces denebilmektedir 86
(Greenough, 1890, s.1). Mekanın güneybatı köşesindeki merdiven alt yapısı ikinci katın
olduğunu göstermektedir. Birinci kattaki tek odanın mozaikli oda olması, günlük
gereksinimler için kullanmak üzere ikinci bir katı zorunlu kılmaktadır. Yatak odaları
anlaşılan o ki yapının ikinci katında bulunmaktaydı.
Zemini mozaik ile döşenmiş olan güneybatı köşedeki oda Roma konutlarında yemek
odası olan triklinium olmak için küçük görülmektedir. Oda günlük işlevli olmaktan daha
çok bir kabul odası veya çalışma odası olarak değerlendirilebilir. Roma şehir evlerinde
ikinci katta kanekulum olarak adlandırılan yemek odaları bulunabilmektedir.
Yapının birinci katındaki en geniş alan portiko ve atriuma ayrılmış durumdadır. Atriumun
zeminin tamamen mozaik ile kaplıdır. Portikoların zeminin ise ne tür bir döşemeye sahip
olduğu hakkında bilgi sahibi değiliz 87. Portiko ve atrium Roma konutlarında önemli
işleve sahipti. Evlerde yapılan toplantı ve resepsiyonlar atrium ve onunla bağlantılı olan
mekanlarda gerçekleştiriliyordu.
Yapının üst katı ile ilgili değerlendirme yapmak güçtür. Ancak birinci kattaki mekan
azlığı ve avlunun etrafındaki güçlü taşıyıcı sütunlara bakarak, konutun batısındaki
mekanlar ile portikoların üzerinde devam eden L şeklinde bir ikinci kat düzenlemesinin
olması muhtemeldir. İkinci katta, yatak odası veya odaları, yemek odası ve günlük işler
için kullanılan mekan veya mekanlar bulunuyor olmalıydı.
Atriumların ortasında su ihtiyacını karşılamak için kullanılan implivium isimli havuzlar
bulunabiliyordu. Villada impliviumun ve çevresinde su ihtiyacını karşılamak için
sarnıçların
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Vitrivius, fauceslerin ölçülerine ilişkin olarak; küçük atriumlarda tablinum genişliğinin üçte ikisi,
büyüklerde ise yarısı kadar olması gerektiğini belirtmektedir (Vitrivius, 2015, s. 133).
87
Atriumlar ile bağlantılı mekanlar olan tablinum ve ala gibi mekanlar Şahinefendi’deki konutta
bulunmamaktadır.
86
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çıkarmaktadır 88. Şahinefendi yerleşiminin Damsa Çayı kaynak noktasına olan yakınlığı,
hamam için temiz su getirilmesi için kullanıldığını düşündüğümüz künklerin kazılarda
ortaya çıkarılmış olması, konutun su ihtiyacının da buradan sağlandığı düşüncesini akla
getirmektedir.
Güneş ışığından faydalanmakta atriumlu veya peristilli avlular önemli unsurlardır.
Özellikle kışların sert geçtiği bölgelerde yaşam alanlarının buna göre konumlandırılması
çok daha önemli bir hale gelmektedir. Şahinefendi’de atriumun güneydoğu cephede
olması da gün ışığından mümkün olduğunca faydalanabilmek ile ilişkili olmalıydı.
Günümüze ulaşan duvar yüksekliği en fazla 1,60 m. olup, cephelerde pencerelere ilişkin
kalıntı günümüze ulaşmamıştır.
Kilikya bölgesindeki çiftlik evlerinde ilk katın tarımla ilişkili depo olarak kullanılması
nedeniyle ilk katlardaki açıklıklar yok denecek kadar azdır. Bu konutların özellikle iki ve
üçüncü katlarında pencereler görülmektedir. Şahinefendi’deki konut kırsal bir bölgede
inşa edilmekle birlikte tarımla ilişkili mekanlara sahip olmadığı açıktır. Çevresinde ortaya
çıkarılan veya henüz kazılmamış olan alanlardaki mekanlar bu tip amaçlara hizmet için
kullanılması mümkündür.
Kazılar sırasında üst örtüye ait konsol parçaları ortaya çıkarılmıştır. Çatı saçağının altında
kullanıldığını düşündüğümüz konsollar S kıvrımlı olup, üzerlerindeki yivler, volütler ve
boyanmış olması ile dış cephede dekoratif amaçla kullanılmışlardır.
Klasik mimarlıktan sonraki dönemlerde Kapadokya Bölgesi’nde kilise mimarisinde
özellikle dentillerin yoğun olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Bölgede sivil mimaride
kullanılmış konsol örneği günümüze ulaşmamıştır. Konsol örneği günümüze
ulaşmamakla birlikte, dentillerin bölgede yoğun olarak kullanılmış olduğu görülmektedir.
Kapadokya bölgesinde erken döneme tarihlenen, Soğanlı Akkilise, Sivasa Oktogon,
Sivrihisar Kızıl Kilise ve Anatepe Kilisesi’nde dentillerin kullanılmış olduğu

Bugün atriumun ortasında bir havuz görülmemekle birlikte, yapının ikinci evresinde kiliseye
dönüştürülmesiyle, impliviumun kaldırılmış olması da göz önünde bulundurulmalıdır.
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görülmektedir (Restle, 1979). Soğanlı’daki Akkilise’de pencere kemerleri ile yapının tüm
cephesini saran silmelerin üstünde ve çatıya geçişte dentiller kullanılmıştır. Benzer
düzenleme Anatepe Kilisesi’nin doğu cephesinde de görülür.
Sivrihisar Kızıl Kilise’de kubbe kasnağından üst örtüye geçişte yapıyı tamamen dolaşan
dentiller bulunmaktadır. Ayrıca doğu cephede apsis ve haç kollarında üst örtüye geçişte
dentiller kullanılmıştır (Doğan, 2008, s. 109; Restle, 1979). Sivasa’daki Oktogan’da
Restle’nin yapmış olduğu rekonstrüksiyonda çatıya geçişte dentiller bulunmaktadır.
II numaralı villa, I numaralı villa ile kuzeydeki hamam arasındaki alanda bulunmaktadır.
Konutun 7,29x10,08 m. ölçülerinde doğu batı doğrultusunda bulunan avlusuna ait
günümüze ulaşmış düzgün kesme taştan stylobatı ve bu stylobat üzerinde köşelerde
korunmuş L biçimli kaide, burada ikinci bir konutun bulunduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Yaklaşık 72 metrekarelik bu avlunun doğusunda Yapı 10, 11 ve 12 olarak
isimlendirdiğimiz mekanlar, ilk evrede bu konutun odaları olarak kullanılmıştır. Yapı
10,11 ve 12 duvar hatlarına baktığımızda Yapı 10 doğu duvarı dışında birbirini düzgün
şekilde takip etmektedir. Bu duvarın da daha sonraki bir evrede içeri doğru alındığı,
yapının kuzey duvarı doğu ucunun dışarıda kalmasından anlaşılmaktadır.
Odaların önündeki bölüm ile avlu arasındaki uzaklık yaklaşık 4,50 m’dir. Aynı uzaklığın
avlu ile kuzeydeki duvarda da ölçülmesi, en az iki yönden avluyu çeviren bir portikonun
bulunduğunu göstermektedir. Kuzey duvarın arkasında bazı mekanlara ait duvarlar
günümüze ulaşmıştır. Avlunun batı bölümünün tam olarak kazılmamış, güney bölümünde
ise yeni mekanlar inşa edilmiş olması nedeniyle değerlendirme yapmak güçleşmiştir.
Ancak avlunun bu bölümlerde portikoya açılmasını engelleyecek bir duvar örgüsünün
görülmemesi nedeniyle bu bölümlerde de portikoların var olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Yapı avlunun etrafını dört yönden saran peristilli bir konut tipine sahip
olmalıydı.
Genelde hamam ve konutlar arasında planlama da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.
Kentlerde bulunan balnaeler ve büyük kamu hamamları ihtiyacı karşılarken, kırsal
alanlarda inşa edilen konutlarda hamam, ya konutun içerisinde ya da bağımsız bir yapı
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olarak inşa ediliyordu. Bir konuta ait özel hamamların, kullanılmadığı dönemlerde halka
kiralanması bilinen bir uygulamadır. Şahinefendi yerleşiminin yakınından geçen yol
dikkate alındığında hamamın gelir getirici bir ticari faaliyet olarak kullanımı da ortaya
çıkmış olabileceği yapının büyüklüğü göz önüne alınarak düşünülebilir.
I numaralı villa ile hamam arasındaki uzaklık bu yapıların aynı dönem içerisinde inşa
edilmeyip I numaralı villanın, II numaralı villa ve hamamdan daha önce inşa edilmiş
olabileceğini düşündürmektedir. Villa II ve hamam birbirine daha yakındır bu nedenle iki
yapı aynı dönemde inşa edilmiş olmalıydı. Düşüncemiz I numaralı villanın kiliseye
dönüştürülmesi ile birlikte, II numaralı villa ve hamamın inşa edilmiş olabileceği
yönündedir.
I numaralı villada zemin mozaikleri, duvar resimleri, mimari öğelerin boyanması gibi
özellikler üst sınıf konutlarda görülebilecek süsleme öğelerindendir. II numaralı villadan
günümüze ulaşan mimari süsleme kalıntıları bulunmamaktadır. I numaralı yapıdaki
süsleme öğelerinin günümüze ulaşmış olması kilise olarak kullanılan yapının işlevi
nedeniyle korunmuş olması ile ilişkili olmalıdır.
Daha önce

Anadolu’daki

büyük

kentlerden

verdiğimiz

konut

örnekleri

ile

karşılaştırıldığında daha küçük bir konut olan Şahinefendi’deki I numaralı villa, dekoratif
bezeme özellikleri ile Kapadokya Bölgesi’nin üst sınıf konutları içerisinde
değerlendirilebilir. Bu bezeme özellikleri dışında mermer gibi bölgede az bulunan yapı
malzemelerinin kullanılmış olması da bu değerlendirmede etkilidir. Orta ve alt sınıf
konutlarda görülmeyen bu tür özellikler ancak belli bir gelir düzeyine sahip olan kişiler
tarafından sağlanabiliyordu.
Yukarıda villa ile ilgili bahsettiğimiz özelliklerden yola çıkarak her iki villanın da,
ekonomik yönden güçlü kişi ya da kişilere ait olduğunu göstermektedir. Villalar ve
hamam birlikte değerlendirildiğinde kırsal bir bölgede üst düzey bir kompleksin inşa
edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Villanın konumu, Damsa Çayı’nın kaynak noktasına
yakınlığı ve vadi içersindeki toprakların verimli topraklar olması, neden burasının
villanın inşası için seçildiğine cevap olmaktadır.
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4.4 I NUMARALI VİLLA KİLİSE EVRESİ
Erken Hıristiyanlık döneminde evin belli mekanlarının kilise olarak kullanılması ya da
tamamen kiliseye dönüştürülebildiği bilinmektedir. Ev kiliselerin, varlığına dair temel
kaynak Yeni Ahit olarak görülmektedir. İsa ve Havarilerin bir evin üst katında
toplanmaları ve Son Akşam Yemeği’ni orada yemeleri ev kiliselerin temelini
oluşturmaktadır (Petersen, 1969, s. 264; Mcray, 1995, s. 13-16).
M. White 1990 yılında yapmış olduğu çalışmasında Hıristiyanlığın erken dönemlerinde
kilise mimarisinin gelişimini dört evrede tanımlamıştır. Bunlardan ilki Ev Kiliseler,
ikincisi domus ecclesialar, üçüncüsü aula ecclesialar, dördüncüsü ise İmparator Büyük
Konstantinos dönemi bazilikalarıdır (White, 1990, s. 102-148).
İsa hareketinin ilk toplanma yerleri evlerdir. Hıristiyanların toplanmış olduğu bu evler,
mimari açıdan diğer evlerden farklı özelliklere sahip değillerdir. Evin bir bölümü
toplanma için düzenleniyordu. Toplantılar evlerin en geniş bölümü olan tricliniumlarında
gerçekleştiriliyordu. 2. yüzyılın sonlarına kadar evlerde bu toplantıların devam ettiği
bilinmektedir. Hıristiyanlığın ilk yıllarında büyük şehirlerde birbirleri ile sıkı ilişkiye
sahip olmayan toplantıların yapıldığı birkaç ev kilise bulunabiliyordu. Paulus döneminde
Corinth şehrinde altı tane ev kilise bulunmaktaydı. Paulus’un mektuplarından bu ev
sahiplerinin bazılarının isimleri tespit edilebilmektedir. Prisca, Aqulia, Stephanos,
Crispus, Phoebe, Gaius ve Chloe bilinen ev sahipleridir (Barnes, 2007, s. 226; Balch,
2004, s. 28).
Domus ecclesiaların bilinen ilk örneği Dura Europos’ta bulunmaktadır. Yapı
gerçekleştirilen değişikliğin ardından bir evden domus ecclesiaya dönüştürülmüştür.
Arkeolojik verilere göre ev M.S. 232/233 tarihlerinde inşa edilmiş ve 240/241 tarihlerinde
domus ecclesiaya dönüştürülmüştür (Fitzgerald, 2009, s.1-10; Peppard, 2016, s. 15). İlk
aşamadaki Ev kiliselerden farklı olarak domus ecclesialarda cemaatin sayısının artması
ve liturjik etkiler ile evlerin bazı bölümlerinde bir takım değişiklikler yapılmaya
başlanmış ve ev Hıristiyanlara adanmıştı. (Beesley, 2010, s. 9; Billings, 2011, s. 545).
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M. White’ın tanımladığı üçüncü aşama olan aula ecclesialar da yapılar ya sıfırdan inşa
edildi ya da var olan bir ev ya da kamu yapısının kiliseye dönüştürülmesi ile ortaya
çıkmıştı. Aula ecclesialar, domus ecclesialara göre daha büyük ve daha resmi yapılardı
(White, 1990, s. 127; Billings, 2011, s. 545). 3. yüzyılın sonuna kadar birçok şehirde
kiliselerin varlıkları nüfus sayımı ve mahkeme kayıtlarından tespit edilebilmektedir 89.
Eusebius’un Kilise Tarihi’ndeki yorumlarında, inşa edilen ve genişletilen eski yapılardan
bahsetmektedir. M. White, bu verilere dayanarak toplantı salonu biçimli bu evreyi aula
ecclesia olarak tanımlamıştır. Ancak bu yapılar halen Hıristiyan bazilikalarında görülen
mimari unsurlara ve ölçeğe sahip değillerdir (White, 2000, s. 718).
Dördüncü aşama olan bazilikalar ise İmparator Büyük Konstantin döneminde Roma
İmparatorluğu’nun kamu yapıları olan bazilikaların Hıristiyan liturjisine uyarlanarak
kilise olarak kullanılmasıdır. Bu dönem ile birlikte bazilikalar kentlerin anıtsal dini
yapıları olmuşlardır (White, 2000, s. 693).
Bölgeden bölgeye şehirden şehre değişmekle birlikte ev kiliselerin kullanımları M.S. 50150, domus ecclesialar M.S. 150-250, aula ecclesialar 90 ise M.S. 250-313 yılları arasında
kullanılmışlardır (Billings, 2011, s. 545). İmparator Büyük Konstantinos dönemi ile
birlikte bazilikalar Hıristiyan dini yapıları olarak kullanılmaya başlanmışlardır.
Şahinefendi’deki villanın ikinci evresinde yapının bir kilise olarak kullanıldığı arkeolojik
kalıntılardan anlaşılmaktadır. Yapının atrium kısmına bu dönemde eklenmiş olduğunu
düşündüğümüz templon ile avlu, kilise olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze
ulaşmış olan templon stylobatı güney duvardan, üçüncü evrede inşa edilmiş olan şapelin
kuzey duvarına kadar devam etmektedir. Şapelin güney ve kuzey duvarlarında templon
stylobatı şapelin duvarları altında kalmıştır. Kuzey portikoda devam edip etmediği belli
olmasa da, templonun kuzey portikoya kadar devam ettiği düşünülebilir.

Mısır ve Numidia’daki Cirta’da tespit edilen kilise kayıtları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. White, 2000,
s.717.
90
M. White’ a göre aula ecclesialar 3. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 4. yüzyıl boyunca kullanılmaya
devam edilmiştir (White, 2000, s. 717).
89
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Templon stylobatının ikinci evreye ait olduğu şapel duvarlarının altında kalmış olması
ikinci evrede bu bölümde bir bema düzenlemesinin bulunduğunu göstermektedir.
Templon stylobatının güney bölümünün batısında kırılmış şekilde bulunan pişmiş toprak
templon levhasının kalınlığı stylobat ile uyumludur. Bu levhalar aracılığı ile bema
naostan ayrılmıştır. Levhanın kenar bordüründe svastika meandır motifinin görülmesi,
zemin mozaiklerinden esinlenilerek yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.
Anadolu’da Şahinefendi’deki villa ile benzer değişim özelliklerine sahip olan yapı
Erzincan Altıntepe kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’nde
gerçekleştirilen 2003 yılı kazı çalışmalarında zemini mozaiklerle kaplı bir yapı doğu-batı
yönünde, 11,30x19,60 m. ölçülerindedir (Çizim 30). Figüratif, bitkisel ve geometrik
bezemelerle

süslenmiş

olan

mozaiklere

bakılarak

yapı

6.

yüzyıl

başlarına

tarihlendirilmiştir. Zemin mozaikleri dışında yapıda, altın yaldızlı duvar mozaikleri ve
duvar resimlerinin bulunduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Yapının ilk evresinde işlevi
tam olarak tespit edilememiştir (Karaosmanoğlu, 2004, s. 129-131). İşlevi tam olarak
bilinmemesine rağmen Geç Antik- Erken Bizans döneminde farklı bir işlev için inşa
edilmiş olan yapının daha sonra kiliseye çevrilmiş ve etrafında Hıristiyan mezarlarının
bulunması Şahinefendi’deki gelişim ile paralellik göstermektedir.
Altıntepe Kilisesi’nin zemin mozaiklerinde, dikdörtgen panolar içerisinde dönem stilini
yansıtan hayvan betimlemeleri ve geometrik motiflere yer verilmiştir. Boğa, kuş, geyik,
panter ve ceylan motiflerinin yanı sıra meander ve giyoş gibi motiflerde mozaiklerde
kullanılmıştır (Can, 2007, s. 103).
Altıntepe Kilisesi’nde, 3,60x7,10 m. ölçülerindeki apsis platformu zeminden 0,60 m.
yüksekliktedir. Apsis platformunun güneyinde 2,40x2,60 m. ölçülerinde pastaforion
odası bulunmaktadır. Apsisin kuzey bölümünde ise prothesis tespit edilememiştir. Üç
nefe ayrılmış olan yapının orta nefi yan neflere göre daha geniştir (Can, 2009, s.1).
Yapıya sonradan eklenen apsis ve apsisin üzerinde bulunduğu platform, zeminde ilk
evreye ait olan mozaik döşemenin üstüne oturduğu anlaşılmıştır. Oluşturulan platform da
mozaik bir zemine sahiptir. Diakonikonda mozaik görülmezken apsisin kuzeyinde
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mozaik döşeme kullanılmıştır. Mozaiklere bakılarak 6. yüzyıla tarihlendirilen yapının
etrafında, kemik analizlerine göre 7. yüzyıldan itibaren gömüler gerçekleştirilmiştir.
Mezarlardaki incelemelerde Bizans’ın yerleşiminin devam ettiği süre içerisinde gömüler
de devam etmiştir (Karaosmanoğlu, 2004, s. 129; Can, 2009, s. 7).
Anadolu’dan bir örnek olmamakla birlikte 1. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasında kullanıldığı
değerlendirilen Arnavutluk Tiran’da bulunan ve Dyrrachium asilzadelerinin kırsal
yerleşim bölgesi olan yerleşimdeki Roma dönemi villası ilk kullanım evresinden sonra
yapılan eklemeler ile bir domus ecclesiaya dönüştürülmüştür (Omari, 2018, s. 155).
Villa Tiran’ın modern merkezinin ortasında ortaya çıkarılmıştır. İlk evresinde villa
rustika olarak değerlendirilen yapı 1-2. yüzyıllar arasında inşa edilmiştir. Yapının
zemininde mozaik döşemelerin olduğu görülmektedir. Yaklaşık iki yüzyıl sonra 4.
yüzyılda yapıda bazı değişikliklerin yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Bu ikinci evrede
gerçekleştirilen değişiklikler üretim faaliyetleri ve konutun yaşama alanları ile ilişkilidir
(Çizim 31).
4. yüzyılda Arnavutluk’ta Hıristiyanlığın yayılmaya başlaması ile birlikte, villanın
sahiplerinin de Hıristiyan olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin ortaya çıkmasına
neden olan durum villanın ana odasının doğu duvarına eklenmiş olan apsistir. Villanın bu
ana odası Hıristiyanlar’ın toplanıp ibadet için kullanmaya başladıkları yapılan
değişikliklerden anlaşılmaktadır. Ana odanın batı tarafındaki mozaikli oda, Hıristiyan
yapısının narteksini oluşturuyordu. (Omari, 2018, s. 157).
Nartekse giriş batıdaki iki kapı aracılığı ile sağlanırken, narteksten ana odaya girişin de
iki kapı ile sağlandığı görülmektedir. Bu mekanların zeminlerinin Roma ve Geç Antik
Dönem mozaikleri ile döşenmiştir. Kullanılan motifler tüm Akdeniz ve Adriatik’te
görülmekle birlikte, yapıyı inceleyen araştırmacılar narteks bölümünde görülen kuş ve
balık figürlerinin, yapının bir domus ecclesiaya dönüşmesinden sonra eklenmiş
olabileceğini söylemişlerdir. Ancak bir diğer araştırmacı Anamli, bu görüşe
katılmamaktadır (Omari, 2018, s. 157-158).
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Altıntepe ve Tiran’da ortaya çıkartılan yapılar, Geç Antik Dönem’de Hıristiyanlığın
yayılışı ya da o bölgedeki cemaatin sayısının artmasına bağlı olarak, sivil bir yapının
gerçekleştirilen değişiklikler ile kiliseye dönüştürülebildiğini göstermektedir. Daha önce
bahsetmiş olduğumuz evlerin bir odasının ibadete ayrılması ile oluşturulan dini
mekanlardan, yapının tamamının kiliseye dönüştürülmesinin özellikle Geç Antikçağ’da
bilinen bir uygulama olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Şahinefendi’deki Villa’da ikinci kullanım evresinde yukarıda verdiğimiz örneklerde
olduğu gibi kilise olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapıda güneybatı köşedeki mozaikli
oda da kazılar sırasında dört yapraklı yonca biçimli vaftiz teknesi mekanın ortasında
bulunmuştur. Bu mekanın ikinci ve üçüncü evrelerde vaftizhane olarak kullanılmış
olması söz konusudur. Ayrıca batı portikoya açılan kapıya bir kaide oyulmuştur. Bu
kaideye yerleştirilen levha günümüze ulaşmamıştır.
Yapıya girişin sağlandığı tek kapı kuzeybatı köşede bulunmaktadır. Kilise evresinde
kapının açıldığı batı bölümün ardından girilen batı portiko narteks olarak
değerlendirilebilir 91.
Yapının konut evresi ile ilgili mozaiklere bakılarak yaptığımız tarihlendirme M.S. 4.
yüzyıl iken, yapının kiliseye ne zaman dönüştürüldüğü ile ilgili elimizde kesin bir veri
bulunmamaktadır.

İkinci evrede kiliseye dönüştürülen villada gerçekleştirilen

değişiklikler aula ecclesialar ile benzerlik göstermekle birlikte, yapının kiliseye
dönüştürülme tarihinin kesin olmaması nedeniyle kilise evresini aula ecclesia olarak
adlandırıp adlandırmamak tartışmaya açıktır.

Filistin’de Horvat Zikhrin’de ortaya çıkarılan bazilika plan özellikleri açısından Şahinefendi’deki yapı
ile benzerlikler göstermektedir. Ortaya çıkarılan sermaik ve sikke buluntularına göre yapı 5. yüzyılın
ortalarına tarihlendirilmektedir. Yapının batı bölümünde bulunan mekanların ön tarafında araştırmacılar
tarafından narteks olarak adalndırılan bir bölüm bulunmaktadır. Üç nefli olarak düzenlenmiş olan
basilikaya giriş bu bölümden sağlanmaktadır (Taxel, 2013, s, 156-157). Yapının ana girişi kuzey ve güney
cephelerde gene nartekse açılmaktadır. Bir basilika olarak inşa edildiği söylenen yapı, geleneksel basilika
plan şemalarına göre farklılık göstermektedir. Zeminin mozaik ile döşeli olan yapının içten daire kesitli
apsisinin iki yanında pastaforium odaları bulunmaktadır ve prothesis bölümü bir vaftizhane olarak
kullanılmıştır.
91
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Kilisenin etrafında oluşan mezarlıktaki mezarlar kazılar sırasında açılmış, incelenmek
üzere alınan örnekler dışında 92, mezarlar incelenerek üzerleri tekrar kapatılmıştır. Çoklu
gömünün gerçekleştirildiği mezarlardaki gömü biçimlerine bakılarak M.S. 6-7. yüzyıllara
tarihlendirilmiştir. Topaklı Höyük’teki mezarlar ile Avanos Kuşçin’deki Erken Bizans
dönemi mezarlıkları ile benzerliklerinden yola çıkılarak tarihlendirme yapılmıştır
(Karapınar, 2006, s. 128).
Mezarlarda tespit edilen üç yazıt Geç Antikçağ mezar yazıtlarında karşılaşılan bazı
kavramları içermesi açısından önemlidir (Resim 283). Yazıtlardan ilki:
“† Θήκη Καρτερίου διακ(όνου).”
Diakon Karterios’un Mezarı şeklindedir.
“Θήκη” terimi Anadolu’daki Geç Antik Dönem mezar yazıtlarında sıklıkla
görülmektedir 93. Kapadokya bölgesinde ise Maçan ve Süveş ve Pancarlık Kilise’de
birkaç örnek tespit edilmiştir (Jerphanion, 1908, s. 461; Jerphanion, 1936, s. 21).
Karterios adı ise dönem yazıtlarında sık karşılaşılan isimlerden değildir 94. Karterios
isminde Sivas ve Kayseri’den bilinen iki Martyr bulunmaktadır. Sebasteialı (Sivas)
Karterios asker Martyr iken, Kayserili Karterios bir hieromartyrdir. Her iki Martyrde
İmparator Diokletianus döneminde yaşamışlardır (Delehaye, 1902).
Mezar yazıtlarından ikincisi de bir diakona ait olup (Resim 284), yazıt şu şekildedir:
“Θήκη Ἀνδιόχου διακόνου.”
Diakon Antiochos’un Mezarı.

Alınan örnekler ile ilgili bir rapor yazılmamış olduğu için, mezarlardaki kişilerin cinsleri, yaşları, ölüm
sebapleri gibi bilgilere sahip değiliz.
93
Örnekler için bkz. MAMA III (Korykos).
94
Örnekler için bkz. MAMA IV (Kara Adili) no: 120a; IGUR I no:246; O Masson, Kyprika XIX, BCH 119
(1995) s. 413, not 55. Geç Antik Dönem kaynakları için bkz. PLRE I, s. 182; PLRE II s. 262-263; PLRE
III, s. 274.
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Antiochos adı pagan antik dönem ve sonrasında oldukça yaygın bir isimdir 95. Antiochos
Sebastialı Martyrlerden olup, İmparator Hadrian döneminde yaşamıştır (Delehaye, 1902).
Şahinefendi’den son yazıt, mezar taşı üzerine değil, konutun kuzey dış cephesindeki
kesme taşlardan biri üzerine kazınmıştır (Resim 285). Yazıtta:
Kuzey Cephedeki Mezar Yazıtı
† Μν̣ήμη Εὐγενί̣[ου --- Ἐτελεύτησεν ἡμ]έρᾳ ἐνεακ̣εδ[εκάτῃ ---]
[…]ΤΗ[--- ?]

“Eugenios’un Anıtı (Mezarı) … On dokuzuncu gününde öldü…” yazmaktadır.
“μνήμη" terimi Geç Antik Dönem mezar kitabelerinde sıklıkla karşılaşılan bir terimdir 96.
Yazıtta geçen isim Sebasteia’nın beş Martyrinden 97 biri olan ünlü Martyr Eugenios ile
aynı isme sahiptir (Delehaye, 1902; Oxford Dictionary of Byzantium, s. 789).
Diğer bölgelerdeki Hıristiyanlarda olduğu gibi 4. yüzyılın Kapadokyalı Hıristiyanlar
martyr kültlerine önem vermişler ve bu yüzyıl ile birlikte martyrler için düzenlenen temel
kutlamalar da biçimlendirilmiştir. Kilise babalarından Nazianzoslu Gregorius her martyr
için yortunun düzenlemesi gereğini hatırlatarak, martyr kültünün kendileri için ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Limberis, 2011, s. 9). Din adamlarının özellikle
martyr isimlerini seçmesi de martyrlere verilen önem ile ilişkilidir.
Mezar yazıtlarında geçen üç isim de Kapadokya bölgesi martyrleri ile bağlantılıdır.
“Θήκη” ve “μνήμη" gibi terimlerin Geç Antik Dönem mezar yazıtlarında sıklıkla

Örnekler için bkz. MAMA III (Korykos), no: 248-250, 436, 468, 500, 529, 653; Yon, 2018, s. 120. Geç
Antik Dönem kaynakları için bkz. PLRE I s. 71-73; PLRE II s. 101-106; PLRE III s. 90-91. Erken ve Orta
Ortaçağ kaynakları için bkz. PmbZ 1, 504-519; PmbZ 2 20471-20474.
96
Kapadokya mezar kitabelesi örnekleri için bkz. Gregoire, 1909, no: 79,106; Thierry, 1977, no: 5-6, 8-9;
Berges, 2000, no: 17, 19-20, 102, 110, 112-113.
97
Sebasteia’nın 5 Martyri Eustratios, Auxentios, Eugenios, Mardarios ve Orestes’tir.
95
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görülmesi, tahminimizce 4-5. yüzyıllardan başlayarak gömülerin gerçekleştirilmiş
olacağı yönündedir.

4.5 I NUMARALI VİLLA RESTİTÜSYON ÖNERİLERİ
Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan arkeolojik veriler ve Geç Antikçağ konut
mimarlığına ilişkin yapmış olduğumuz araştırmalardan yola çıkılarak I numaralı villanın
üç evresi için restitüsyon önerileri yapılmıştır. Yapmış olduğumuz zemin planı birebir
kullanılarak yapı, her evresi için üç boyutlu olarak restitüe edilmiştir. Yapının zemin katı
yüksekliği için günümüze ulaşan paye kaidesi, gövdesi ve başlıkları ölçüleri baz alınarak
yükseklik belirlenmeye çalışılmıştır. Tespit ettiğimiz bir arşitrav bulunmamakla birlikte
payeleri bağladığını düşündüğümüz arşitrav çizimlere eklenmiştir. L şeklindeki bir
düzenlemeye sahip olan ikinci kat için elimizde herhangi bir veri olmadığından, zemin
katı ile aynı yükseklik ikinci katta da uygulanmıştır. Çatı örtüsüne yönelik öneriler
yapının plan şemasına uygun olarak, benzer örnek ve yazılı kaynaklarda verilen bilgiler
değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.
I numaralı villanın ilk evresi olan konut evresinde yapının kuzey cephesinde beş sıra
krepis ile ulaşılan bir portiko bulunmaktadır. Günümüze ulaşan portikoya ait beş sütun
kaidesi arasındaki 1.30 m.’lik ölçüye bağlı olarak kuzey cephe boyunca devam eden sütun
sırası portikoyu oluşturmaktadır. Portikoda kapının önünde giriş ile ilişkili olarak sütun
kullanılmış olup olmadığı bilinmemektedir (Çizim 32).
Günümüze ulaşan sütun kaideleri olmakla birlikte portikonun yüksekliğini belirlememizi
sağlayacak olan bir sütun gövdesi günümüze ulaşmamıştır. Bu nedenle portiko
yüksekliğinde yapının zemin katı yüksekliği uygulanmıştır. Germanikia’daki Yaşam
Mozaiği’nde görülen tasvire benzer bir uygulamanın burada da gerçekleştirilmiş olduğu
görülmektedir. Portikonun üst örtüsü ile ilgili iki değerlendirmemiz bulunmaktadır.
Bunlardan ilki portikonun üstünde bir balkon düzenlemesinin bulunuyor olabileceği;
İkincisi ise çatı ile örtülmüş olabileceği yönündedir. Her iki türde düzenlemelerin Roma
konut mimarisinde uygulandığı bilinmektedir (Çizim 33-34).
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Yapının kuzeybatı köşesinde bulunan çift kanatlı kapıdan içeri girildiğinde, sırasıyla
vestibulum, fauces (hol) ve güneydoğu köşede zemini mozaikli oda bulunmaktadır. Hol
ve mozaikli oda aracılığı ile atriumun etrafını kuzey ve batıdan saran iç portikolara
ulaşılmaktadır. Portikolardan ulaşılan atrium, zemin katının en geniş mekanıdır.
Günümüze ulaşan duvar yüksekliklerinin alt kotlarda olması nedeni ile pencere
açıklıklarına yönelik değerlendirme yapmak güç olmakla birlikte, güvenlik ve atriumdan
sağlanacak ışık ve hava girişi düşünülerek zemin katında pencere bulunmuyor olduğu
düşünülebilir.
Fauces (Hol)’de bulunan merdiven alt yapısından yola çıkılarak yapının ikinci katına
buradan çıkılıyor olduğu anlaşılmaktadır. Merdivenlerde ahşap ya da taş malzemeden
hangisinin kullanılmış olduğu bilinmemektedir. Üst kattaki mekan sayısı taşıyıcıların
konumları, kullanılan malzemeye ilişkin elimizde veri bulunmamaktadır. Bu katta benzer
örneklerden yola çıkarak pencere açıklıklarının bulunduğunu düşünmek yanlış
olmayacaktır.
Yapının ilk evresi olan konut evresinde atriumun üst örtüsü ile ilişkili iki önerilerimiz,
bölge iklim şartlarına daha uygun olan displuviate tipi çatı örtüsü diğeri ise herhangi bir
taşıyıcı sütun izi bulunmadığı için atriumun üstünün açık olması şeklindedir (Çizim 3536).
Roma dönemi konutlarında su ihtiyacı ve ışık girişi atriumların üst örtü sisteminin
belirlenmesinde etkili olmaktadır. Vitrivius bununla ilgili olarak beş farklı cavaedium
tipinden bahsetmektedir. Bunlar, Toskana, Korinth, Tetrastil, Displuviate ve Testudinate
olarak isimlendirilmektedir (Vitrivius, 2015, s. 130). Su ihtiyacının karşılanmasında
Toskana ve Displuviate tipi çatılar yağmur suyunun atriuma veya yapının dışına
aktarılmasını sağlayan tiplerdir.
Toskana biçiminde çatı, duvarların köşelerinden kirişlerin oluşturduğu köşelerden içeri
doğru eğimli olduğu için yağmur suları çatının ortasındaki compluvium açıklığına
dökülmektedir. Displuviatede ise dışa doğru eğimli çatıyı taşıyan ve yağmur suyunu
aktaran kirişler bulunmaktadır. Vitrivius bu tipin daha çok kışlık konutlar için uygun
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olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu tipte yüksek olan çatı yemek odalarının ışığını
engellememektedir. Dezavantajı ise yapıyı dışta saran borulara aktarılan suyun taşarak
evlerin ahşap kısımları ve duvarlarına zarar verebilmesidir (Vitrivius, 2015, s.130-131).
Nevşehir bölgesinde kışların oldukça sert geçtiği düşünüldüğünde, atriumun üstünün
tamamen açık bırakılmış olması portiko ve atriumun özellikle kış aylarında tamamen
işlevsiz kalmasına neden olacaktır. Atriumun zemininde de örtü sistemini taşıyacak
ayaklara ait izlerin bulunmuyor olması, atriumun üstünü kapatırken güney duvardan,
kuzeydeki portikoya kadar hatılların atılmasını gerekli kılmaktadır.

Düşüncemiz

impliviumun bulunmaması nedeniyle 98 Displuviate tarzı bir çatı düzenlemesinin
atriumun üzerinde uygulanmış olacağı yönündedir. Ancak atriumun tamamen açık
bırakılmış olması da olasılık dahilindedir. Atriumdan başlayan ve kuzey cephede
krepislerin arasına kadar devam eden atık su kanalı compliviumdan 99 ya da tamamen açık
olan bölümden içeri giren yağmur ve kar sularının dışarı atılmasını sağlıyor olmalıydı
(Çizim 35-36) .
Yapının ilk evresine ait çeşitlik büyüklüklerde kiremitler günümüze ulaşmıştır. Bu
kiremitler ölçüleri ve formları dikkate alınarak restitüsyonda kullanılmışlardır. Yine
kazılarda ortaya çıkarılan konsollar yapının doğu batı ve kuzey cephelerinde saçak altında
uygulanmışlardır.
I numaralı ikinci evresinde tamamen işlev değiştirerek kilise olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Yapıda kuzey dış portikodaki sütunlar bir duvar içerisine alınmışlardır.
Duvarın yüksekliğinin ne kadar olduğu bilinmemektedir. O nedenle restitüe ederken
günümüzdeki yüksekliği kullanılmıştır (Çizim 37-38). Bu evre ile birlikte güneybatı
köşedeki mozaikli oda vaftizhane olarak kullanılmaya başlanmış ve yine bu dönemde
mekanı portikoya bağlayan kapıya bir levha kaidesi açılarak, kullanılan levha ile mekan
portikodan ayrılmıştır. Atriuma eklenen templon ile de bema naostan ayrılmış ve atrium
98
İmplivium havuzunun yapının ilk evresinde bulunduğu, ancak ikinci evrede yapının kiliseye
çevrildiğinde kaldırılmış olabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Ancak bu alanda bir sondaj yapılmamış
olduğu için, günümüze ulaşan veriler dahilinde çatı örtüsüne ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.
99
Complivium açıklığı Vitrivius’a göre atrium uzunluğu ile orantılı, genişliği ise atrium genişliğinin üçte
biri veya dörtte birinden az olmamalıdır (Vitrivius, 2015, s. 133). Üst sınıf konutlarda bu açıklık bir tür
güneşlik olan velum ile kapatılabiliyordu.
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kilisenin ana mekanı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Çizim 39). Kilise evresinde bema
naostan ayrılırken bu dönemde bir apsis inşa edilmemiştir (Çizim 40).
Bu evrede yapının ikinci katının hangi işlev ile kullanıldığı belirsizdir. Eğer yerleşim bu
dönemde bir khorepiskoposluk olmuş ise, ikinci katın konut işlevini koruyarak kırsal
piskoposun burada ikamet ettiği düşünülebilir.
İkinci evrede yapının kiliseye dönüştürülmesinde ana mekanı oluşturan atriumun üst
örtüsünde değişiklik yapılmış olması zorunludur. Çatı displuviate tipinde inşa edilmiş ise
yalnızca complivium açıklığı kapatılarak atrium tamamen kapalı bir üst örtüye sahip
olabilirken, atriumun üstü açık ise burayı kapatacak bir çatı inşa edilmiş olmalıdır. Atrium
örtüsü ya güney duvardan kuzey portikonun başladığı sütunlara kadar ahşap hatıllar ile
geçilmiş ya da ahşap dikmeler ile üst örtü taşıyıcılarının kuzey portiko ile bağlantısı
sağlanmıştır.
Yapının üçüncü ve son evresi ile ilgili düşüncemiz, yapının ikinci katının yıkılmış olduğu,
günümüzdeki durumuna yakın bir halde olması ile bağlantılı olarak, yapının malzemeleri
devşirilerek oldukça kaba bir işçilik ile şapelin inşa edilmiş olduğu yönündedir (Çizim
41). Şapelin daha sonradan inşa edilmiş olduğu ikinci evrede kullanılmaya başlanan
templon stylobatının şapel duvarlarının altında kalmış olması şapelin üçüncü inşa
evresine ait olduğunu ortaya koymaktadır.
Bölgedeki tek nefli şapellerin üst örtülerinde görüldüğü gibi apsis yarım kubbe, naos ise
tonoz ile örtülmüş olmalıydı. Yine üçüncü evrede şapelin doğu ve batısında bir
platformun oluşturulmuş olduğu kazılar sırasında çekilen fotoğraflarda görülen ancak
günümüze ulaşmayan taban döşemesi kalıntılarından anlaşılmaktadır.

4.6 HAMAM
Yerleşimin kuzeyinde bulunan hamam, apodyterium,

frigidarium, tepidarium,

sudatorium ve caldarium bölümlerinden oluşmaktadır. Plan şeması olarak sıra tip
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hamamlar içerisinde değerlendirilmektedir. Apodyterium dışındaki birimler sıralı şekilde
birbirini takip ederken, apodyterium ve sudatorium doğuya doğru dönerek bir “L” şekli
oluşturmaktadır.
Roma hamamları temel olarak beş plan tipine ayrılmıştır. Mekanların dizilişine göre
belirlenen tipolojide hamamlar: sıra tipi, halka tipi, yarım eksenli tip, büyük imparatorluk
tipi ve küçük imparatorluk tiplerinden oluşmaktadır (Krencker, 1929, s. 176-180). Geç
Antik Dönem ve sonrasında özellikle sıra tipi plan yoğun olarak uygulanmıştır
(Ferrington, 1995, s. 45).

Şahinefendi’deki hamam sıra tipinin bir çeşitlemesidir.

Mekanlar “L” şeklinde birbirini takip edecek bir düzende inşa edilmiştir.
Hamam mimarlığında mekanların birbirini takip edecek şekilde sıra şeklinde dizilmesi ile
oluşturulan plan tipi tek eksenli dizi tipi olarak adlandırılmaktadır. Geç Antik ve Erken
Bizans Dönemleri öncesinden itibaren bu plan tipi ve çeşitli varyasyonları hem doğuda
hem de batıda yoğun olarak kullanılmıştır. F. Yegül bu plan tipinin başlangıcı olarak
Pompei’de bulunan Stabia hamamlarının gösterilebileceği düşüncesindedir. Bu düzende
ısıtılmamış mekanlardan, sıcak mekanlara doğru ilerleyip, geri dönüş içinde yine aynı
mekanlar takip edilerek geri dönülmektedir (Yegül, 2006, s. 60). Roma ve eyaletlerinde
balnae 100 olarak adlandırılan orta ve küçük boy hamam yapılarında bu plan tipi ile yoğun
olarak karşılaşılmaktadır. Özellikle Ostia’da basit tek sıralı plan tipini sergileyen çok
sayıda yapı bulunmaktadır (Yegül, 2011, s. 90). Anadolu’da özellikle Likya bölgesinde
çok sayıda hamam yapısı da sıra tipi plan şemasına sahiptir.
Hamam ile plan özellikleri açısından birebir örtüşen bir yapı tespit edilememiş olmakla
birlikte Anadolu’da benzer özellikleri gösteren hamam yapıları bulunmaktadır.
Bunlardan ilki M.S. 5. yüzyılda inşa edilen ve 6. yüzyılda yapılan eklentiler ile
kullanılmaya devam eden Kibyra’daki Geç Antik Dönem hamamıdır.

Romalılar hamamlar için balnae ya da thermae adlarını kullanırlar. Kullanılan isimler farklı hamam
kuruluşlarını tanımlamayı sağlamaktadır. Bazen aynı hamam için farklı kaynaklarda, balnae ya da thermae
olarak adlandıılabilmektedir. Balnae ve thermae arasındaki fark, balnaelerin daha küçük hamam yapıları
olmalarıdır (Yegül, 2006, s. 65).
100
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Kuzey-Güney doğrultusunda sıra tipi planlı yapı beş mekandan oluşmaktadır. Bunlar:
apodyterium, frigidarium, tepidarium, I. caldarium ve güney uçta bulunan II.
caldariumdur (Özüdoğru-Tarkan, 2018, s. 178). Sıra tipi plan tipine sahip olan hamam
özellikle güney uçta bulunan II. caldariumdaki üç yapraklı yonca biçimi ile
Şahinefendi’deki yapıya benzerlik göstermektedir (Çizim 42). Şahinefendi’deki
hamamda kuzey, güney ve batı yönünde bulunan eksedralar ile üç yapraklı yonca planı
uygulanmıştır. Batıdaki eksedra içten yarım daire kesitliyken, dıştan preafurnium
bağlantısnın olduğu bölümde çokgen kesitlidir. Kibyra’daki hamamda I. caldarium
bölümünün tek tarafında eksedra düzenlemesi görülmektedir.
Kahramanmaraş ili, Geben Beldesi, Kayranlık Gözü Mevkii’nde gerçekleştirilen
kurtarma kazıları sırasında ortaya çıkarılan Kayranlık Gözü Hamamı’da benzer özellikler
gösteren yapılardandır (Çizim 43). Yapı ile ilgili olan araştırmada ilk evresi kesin
olmamakla birlikte benzer örnekler ve kazıda ortaya çıkarılan sikkelerden yola çıkarak
M.S. 3. yüzyıl sonu 4. yüzyıl başlarına tarihlendirilmiştir. Yapının plan özellikleri
açısından birebir benzeri tespit edilememiştir 101 (Görür, 2005, s. 18). Hamamın
caldariumunda kuzey ve güneyde eksedralar bulunurken, batıdaki preafurnium
bağlantısının olduğu bölümde eksedra yer almamaktadır. Yapıda caldarium ve tepidarium
aynı eksende yerleştirilmiş, frigidarium mekanları ise kuzey yönünde eksenden
kaydırılarak inşa edilmişlerdir.
Şahinefendi Hamamı ile Kayranlık Gözü Hamamı’nın caldarium bölümündeki mimari
benzerliği dışında, Kayranlık Gözü Hamamı’nın da kent içi hamamı olmayıp, kırsal bir
bölgede ortaya çıkarılmış olmasıdır. Kazılarda ortaya çıkarılan yapının etrafında dönemi
içerisinde kırsal bir yerleşim yeri bulunuyor olmalıydı.

Görür, yapmış olduğu çalışmada plan özellikleri açısından Kayranlık Gözü Hamamı’nın en yakın
benzerinin M.S 2. yüzyıla tarihlendirilen Athenai-Olympieion Hamamı olduğunu belirtmektedir.
Almanya-Stockstadt Castellum, Aesica-Greatchesters ve Saalburg-Castellum Hamamlarının caldarium
bölümlerinde eksedralar ile yapılan mimari düzenleme açısından benzerlik kurmuştur. Benzer olan bu
yapılar M.S 2 ve 3. yüzyıllara tarihlendirilmektedir (Görür, 2005, s. 89). Yukarıdaki örnekler dışında
Derventum (Fransa) ve Cemenelum’da (Fransa) sıra tipi hamamlar bulunmaktadır. Bu iki yerleşimdeki sıra
tipi hamamların özellikle caldarium bölümlerinde apsidal düzenlemeler görülmektedir.
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Hamam yapısının bir diğer benzer örneği İstanbul’daki Kalenderhane hamamıdır. 5.
yüzyılda Notitia’da 153 balnae ve 9 thermaenin adı geçmektedir 102 . Bu hamamlardan
günümüze arkeolojik kalıntıları ulaşan hamam çok azdır. Bunlardan biri olan ve M.S. 4.
yüzyıla tarihlenen Kalenderhane hamamı, bileşik bir geometrik düzen içerisinde dairesel
ünitelerin niş, apsis, girinti gibi ögelerle yerleştirilişi, binanın kısıtlı ve dar arsa
durumundan ziyade Geç Antik Dönem mimarlığının sevilen formlarının bu mimariye
yansıması olarak değerlendirilmektedir. (Yegül, 2006, s. 300). Yapının caldariumun doğu
ve batı bölümleri apsidal formdayken, kuzeyde preafurnium girişi olan bölüm çokgendir.
Mekanlar birbirini sıra ile takip ederken, Şahinefendi’deki hamama benzer bir şekilde
açılı olarak düzenlenmiştir.
Kalenderhane Hamamı dışında İstanbul’da Topkapı Sarayı arazisinde gerçekleştirilen
kazılarda M.S. 5-6. yüzyıllara tarihlendirilen küçük ve basit sıra tipi hamamın
caldariumunda da apsidal bir düzenlemenin yapılmış olduğu görülmektedir 103 (Yegül,
2011, s. 219). (Çizim 44)
Anemurium’daki M.S. 5. yüzyıla tarihlendirilen sıra tipi hamam (Farrington, 1995, s. 31),
daha önceki örneklerde olduğu şekilde eksedralı tepidarium ve caldariuma sahip olmasa
da mekânsal dizilişi açısından Şahinefendi’deki hamam ile plan açısından benzerdir.
Hamamın yalnızca caldarium bölümünün güneyinde içten apsidal bir bölüm
bulunmaktadır (Çizim 45).
Anemurium’daki hamamın apedyteriumu kuzey güney doğrultusunda iken, frigidarium,
tepidarium ve caldariumu sıralı şekilde doğu batı yönünde düzenlenmiştir. Hamamın
apodyterium zemini mozaik ile döşenmiş ve duvar kenarlarında oturma sıraları tespit
edilmiştir (Farrington, 1995, s. 165).

Notitia Urbis Konstantinopolitanae” dönem yapılarını liste halinde vermektedir. İstanbul’da Rhegion
Hamamı ve Kartaldaki hamam yapısı sıra tipi olan hamamlardandır (Seviç, 2014, s. 85).
103
İstanbul Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mahallesinde inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan ve zemininde
pilaelerin görüldüğü hamamın yanyana olan iki mekanının apsidal nişlere sahip olduğu görülmektedir.
Yapıyı inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri hamamı Bizans ve Osmanlı dönemleri ile
ilişkilendirmişlerdir. Yapı plan vermeyen ve yerinde korunmasına gerek görülmeyerek, rölevesi çizilip
kaldırılmıştır (İstanbul I. Numaralı Koruma Kurulu Kararı, 2019).
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Andriake’de de sıra tipi hamamlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki Andriake Doğu
hamamıdır. Hamam kuzey aksında yan yana sıralanan mekanlardan oluşup Roma
döneminde inşa edilmiştir. Roma dönemi sonrasında geçirdiği değişiklikler ile Bizans
döneminde de kullanılmaya devam edilmiştir (Çevik, 2014, s. 237). Doğu hamamı sıra
tipi bir hamam olmakla birlikte tepidarium ve caladarium bölümünde nişlere sahip
değildir (Çizim 46).
Andriake’deki kuzey hamam ise apsidal nişlere sahip sıra tipi bir hamamdır. Hamamın
caldarium bölümünde doğu ve batı bölümlerinde apsidal nişler bulunmaktadır (Çizim 47).
Praefurnium bağlantısı ise kuzey duvardan sağlanmıştır. Caldarium doğusunda
tepidarium olarak değerlendirilmiş olan mekan bulunmaktadır. Caldariumun güneyindeki
mekanın doğu ve batı duvarlarındaki apsidal nişlerden doğudakinin ölçüleri batıdakine
göre daha geniştir (Aygün, 2018, s. 511-512).
Dağlık Kilikya Bölgesi’ndeki Akkale yerleşimindeki sıra tipi hamam da Şahinefendi
yerleşimindeki hamam ile benzer plan tipine sahiptir (Çizim 48). Akkale’deki hamam da
L şeklinde bir plan düzenlemesi görülürken, frigidarium ve caladarium bölümlerinde
Şahinefendi hamamında olduğu gibi absidal nişler bulunmaktadır. Özellikle caldarium,
içten üç yapraklı yonca şeklindeki planı ile Şahinefendi hamamı ile aynı özelliklere
sahiptir. Planda f harfi ile gösterilmiş olan mekan düşüncemize göre apodyteriumdur.
Apodyterium mekanından sırası ile frigidarium, tepidarium ve caldarium mekanlarına
geçilmektedir.
Yukarıda verdiğimiz benzer örnekler dışında Anadolu’da sıra tipi hamamların yaygın
olarak görülmesi plan tipinin sevilen ve işlevsel bir tip olduğunu ortaya koymaktadır 104.
Karşılaştırma örnekleri dönem olarak da Şahinefendi’deki hamam ile örtüşmektedir.
Hamam kazılarında mimari dışında tarihleme yapmamızı sağlayacak diğer buluntuların
olmaması kesin bir tarihleme yapmamıza imkan vermemektedir. Villa da mozaiklerden
yola çıkarak yaptığımız tarihlemenin hamam mozaiklerinden yola çıkarak bu yapı için de
geçerli olduğunu düşünmekteyiz.

104

Phaselis, Amorium ve İssos’ta sıra tipi planda hamamlar bulunmaktadır.

151

Hamamların içinde yıkanma düzeni, genellikle ılıktan sıcağa doğru bir değişimi
gerektirmektedir. Hamamın giriş ve soyunma mekanı olan apodyteriumun ardından
frigidariuma geçiş yapılmaktadır. Hamamın soğukluk kısmı olan frigidariumda
ısıtılmamış havuzlar bulunabilmektedir. Frigidarium ve caldarium Roma hamamlarının
en görkemli ve lüks mekanlarıdır. Frigidariumdan hamamın ılıklık kısmı olan
tepidariuma geçilir ve sıcak banyo düzeni son olarak caldarium olarak bilinen sıcak
salonda noktalanır. Bu mekanların dışında hamamlarda laconicum olarak adlandırılan ve
kuru sıcak terleme odası ile, buharlı, nemli sıcak olanağı sunan sudatorium gibi terleme
odalaları bulunabilmektedir (Yegül, 2011, 35).
Şahinefendi’deki hamam yapısı sıra tipi hamamlar içerisinde değerlendirilmekle birlikte,
apodyterium ve sudatoriumun doğu batı yönünde yerleştirilen mekanlardan farklı olarak
kuzey-güney yönünde yerleştirilmesi, yukarıda bahsettiğimiz gidiş ve dönüşte aynı
mekanlardan geçilen tek eksenli sıra tipi hamamlardan, apodyterium mekanında
frigidarium I ve frigidarium II mekanlarına iki farklı kapıdan ulaşılabilmesi ile
ayrılmaktadır.
Apodyteriumdan istenildiği takdirde frigidarium II mekanından başlayarak sırasıyla;
tepidarium ve caldarium mekanlarına ulaşılabilmektedir. Dönüşte ise frigidarium I
mekanı kullanılarak apodyteriuma ulaşılabilmektdir. Roma hamamlarında sıcak
mekanlar kullanıldıktan sonra yıkanma, soğuk su banyosu ya da havuzuna girilerek
bitirilmektedir. Apodyteriumdan iki kapı ile frigidarium I ve II mekanlarına girişin
sağlanması bununla ilişkili olmalıydı.
Şahinefendi’deki hamam yapısı çiftlik evleri ve villalarda görülen ve genellikle mutfak
mekanına bitişik olarak düzenlenen banyo mekanlarından farklıdır. Bağımsız bir yapı
olarak inşa edilmiş olan hamam tek bir konut için büyüktür 105. Hamama giriş kuzeydeki
kapıdan apodyterium aracılığı ile sağlanmaktadır. Apodyterium da bulunan nişler
Özel hamam yapıları sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda küçük bir ücret karşılığında
kiralanabiliyorlardı. A. Berger bu kiralamaya ilişkin olarak : “Bu ücretin miktarı dönemlere göre farklılık
göstermektedir. Diokletianus’un maksimal tarifesinde üst sınır iki Dinar’dır, MS VI. yy. mısır papirüsleri
bu miktarı yirmi “Nummia” olarak adlandırmaktadır. MS VII. yy.’da hamam ücretinin beş follis olduğunu
biliyoruz. Her halükarda Libanios’un da sözünü ettiği üzere hamam giriş ücretleri kişilerin keyfi istekleri
dışında oldukça düşük miktarlardaydı.” (Berger, 1982, s. 124).
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kıyafetlerin konulması için kuzey ve güney duvarda olmak üzere beşer adet olarak
düzenlenmiştir 106.
Hamamın zemininde bulunan mozaikler büyük oranda tahrip olmuştur. Kalan
bölümlerinde hayvan figürleri ile geometrik motiflerin uygulanmış olduğu görülmektedir.
Mozaiklerin tahrip olmasındaki nedenlerden biri yapının geçirmiş olduğu yangındır.
Konutta olduğu gibi apodyterium mozaikleride oldukça iyi bir işçiliğe sahiptir.
Apodyterium duvarlarından herhangi bir sıva kalıntısının günümüze ulaşmamış olması
nedeniyle, yapının duvarlarında dönem örneklerinde görülen, duvar resimlerinin bulunup
bulunmadığı ise bilinmemektedir. Dikdörtgen bir plana sahip olan apodyteriumun benzer
örneklerinden yola çıkarak düşüncemiz üst örtüsünün tonoz olduğu yönündedir.
Sudatorium veya laconicum olarak değerlendirdiğimiz güneydeki mekandan frigidariuma
apodyterium aracılığı ile geçilmektedir. Çiftlik evleri ve villalarda terleme odalarından
frigidariuma geçiş orta dereceli ısıtılan ve soyunmalık olarakta kullanılan bir oda aracılığı
ile sağlandığı bilinmektedir (Yegül, 2006, s. 48). Bağımsız hamam yapısında ise terleme
odasından apodyterium aracılığı ile geçiş yapılarak diğer mekanlara ulaşılması bilinen bir
örnek değildir. Yapının caldariumun güneyinde bulunan praefurnium ile bağlantısı
görülmediği için, bu bölümdeki ısıtma için başka bir praefurrnium kullanılmış olmalıdır.
Ancak kazılarda bu mekan ortaya çıkmamıştır. Sudatoriumdaki pilaeler ve preafurniuma
ait olan tuğla örgü ile oluşturulmuş açıklığın günümüze ulaşmış olması bu bölümde
zeminden bir ısıtmanın yapıldığını göstermektedir.
Buhar hamamı olarak kullanılan Sudatorium (Assa Sudatio), hemen hemen bütün plan
tipleri göstermesine rağmen çoğunlukla dörtgen veya kare planlıdır. Yüksek ısı
gerektirmesi nedeniyle hypocaust 107 sisteminin bulunuşuna bağlı olarak kullanımı
yaygınlaşmıştır. Sudatorium, Laconicum'a göre daha sağlıklı ve pratik bulunması
nedeniyle zamanla hamamlarda laconıcurnun yerini almıştır. İmparatorluk thermelerinde
Apodyteriumlarda eşyaların konması için sandık ve kutular, nişler, raflar kullanılmaktaydı. Ayrıca
ahşaptan ya da taştan oyulmuş oturma sıraları bulunuyordu (Pamir, 1995, s. 11).
107
Roma hamamlarında ısıtma tabanın altında dolaşan sıcak hava ile sağlanmaktadır. Bunun için tabanın
altında zemini taşıyan pilaelerin arasında sıcak hava akışının sağlandığı kanalların bulunmaktadır.
Hypocaust sisteminin ilk örnekleri M.Ö. beşinci yüzyıllara kadar gitmektedir (Yegül, 2011, 104). Vitrivius,
asma zeminlerin nasıl inşaedilmesi gerektiğini açıklamıştır. Detaylı bilgi için bkz. Vitrivius, 2015, s. 117.
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tonoz çatı ile örtülü, caldarium ve tepidariumdan daha küçük bir mekandır. Güney veya
güneybatı yüzünde pencereleri ile hamam yapısı içinde yer almaktadır. Sudatorium,
tepidarium ile caldarium arasında, erken dönemlerde apodyterium veya palaestra ile de
bağlantılı olarak yer aldı ve tepidarium dan sonra, caldariumdan önce kullanıldı (Pamir,
1995, s. 13).
Dikdörtgen planlı frigidarium I mekanının ardından gelen frigidarium II mekanında,
güney cephede apsidal düzenleme yapılmış olduğu görülmektedir. Frigidariumlarda
çeşitli planlar görülmekle birlikte dikdörtgen plan en çok uygulanan plan şeklidir
(Krencker, 1929, s. 183). Bu bölümde zeminde zemin döşemlerinin bir kısmı günümüze
ulaşmıştır.
Frigidarium II mekanından sonra gelen tepidarium, kuzey ve güney yönlerde apsidal
forma sahiptir. Roma mimarisinde tepidariumlar çeşitli plan tipleri gösterebilmektedir.
Bu mekanlarda Şahinefendi hamamında olduğu gibi apsidal planlar görülebildiği gibi dik
açılı düzenlemelerde uygulanabilmektedir (Krencker, 1929, s. 184). Hypocaust sistemi
ile zeminden ısıtılan tepidariumda tubuli veya tegulae mammatae adı verilen duvardan
ısıtma sistemleri ise kullanılmamıştır. Caldarium ile tepidarium kapısı altındaki kemerli
açıklık aracılığı ile sıcak havanın tepidariuma akışı sağlanmıştır. Bu açıklığın daha
sonraki bir evrede kapatılmış olduğu görülmektedir. Tepidarium güney eksedrasında
Roma hamam mimarisinde tepidariumlarda bulunduğu görülen ılık su küveti günümüze
ulaşmıştır.

Kuzey eksedra zemininde bulunan sıva izleri zeminin opus sectile bir

döşemeye sahip olduğunu göstermektedir.
Hypocaust sistemi ile tabandan ısıtılmış olan caldarium hamamın temel mekanıdır.
Genellikle hamamın en büyük mekanı olan caldarium sıcak su ile yıkanmanın
gerçekleştirildiği bölümdür. Üç yapraklı yonca biçimli plana sahip olan caldariumun
batısında bulunan preafurnium girişi dikdörtgen bir forma sahiptir. Buradan sağlanan
sıcak hava girişi ile caldariumun tabandan ısınması sağlanmıştır. Duvardan ısıtma
tepidariumda olduğu gibi burda da görülmemektedir. Asma zemini taşıyan pilaeler
günümüze ulaşırken, suspensuare adı verilen asma zemin günümüze ulaşmamıştır. Su
tesisatına dair kanal ve künkler günümüze yalnızca güney eksedra duvar içinde bir künk

154

ve eksedranın önündeki blok içerisinde künk parçaları görülmektedir. Caldariumun kuzey
eksedrasına dış cepheden bağlanan taşa oyulmuş bir kanal bulunmaktadır. Bu kanalın
işlevi ise tam olarak bilinmemektedir.
Hamamın ikinci evresinde yapı da çeşitli değişiklikler yapılmış olduğu görülmektedir.
Bunlardan ilki, apodyterium kapısının örülmüş olmasıdır. Bu kapının örülmüş olması
hamamın tamamında olmasa da kısmi olarak bir işlev değişikliğine gidildiğini
göstermektedir. Apodyterium girişindeki mekan, belki bir revak düzenlemesi söz
konusuydu, ilk evreye mi yoksa ikinci evreye mi ait olduğu belirsizdir.
Apodyteriumdan frigidarium I, frigidarium II mekanlarına girişler korunmuşken,
frigidarium II den tepidariuma girişi sağlayan kapı örülmüştür. Ayrıca hypocaust
sisteminde caldariumdan tepidariuma sıcak hava girişini sağlayan kemerli açıklık da
kapatılmıştır. Tepidariumun kuzeydoğu köşesine açılan kapı ile yapı 1 ile bağlantı
kurulmuştur.
Apodyterium ve tepidarium kapılarının kapatılması ile birlikte, frigidarium I ve II,
apodyterium ve sudatoriuma girişin nasıl sağlandığı bilinmemektedir. Bu alanda dört
mekandan oluşan ve hamam olarak kullanılmayan bir başka yaşam alanı oluşturulmuştur.
Yine aynı şekilde tepidarium ile kuzeyindeki yapı 1 ile bağlantı kurularak, caldarium,
tepidarium ve yapı 1’den oluşan bir düzenleme yapılmıştır. Bu evrede tepidariumun
işlevinin değiştiği, ısıtmayı sağlayan kemerli bölümün kapatılması nedeniyle açıktır.
Ancak caldariumun hamam olarak kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.
Caldariumda meydana gelen değişiklik ise güneydeki eksedranın önünün duvar örülerek
kapatılmış olmasıdır. Bu bölümde neden duvar örülmüş olduğu bilinmemektedir.
I numaralı villanın kiliseye çevrilmesi ile birlikte Şahinefendi’de yerleşimin genişleyerek
Hıristiyan bir cemaatin burada yaşadığı anlaşılmaktadır. Kilise evresinde yapının
etrafında oluşmaya başlayan mezarlık alanındaki gömüler Hıristiyan gömü geleneklerine
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Mezar kapakları üzerindeki haç kabartmaları, mezar
yazıtları ve bu mezar yazıtlarında iki diakon adının geçiyor olması burada bir Hıristiyan
nüfusunun varlığının göstergeleridir.
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Yaşayan insan sayısının artışına bağlı olarak ortaya çıkan konut ihtiyacı hamamdaki bu
değişikliklerin sebebi olmuştur. Bir başka olasılık ise Roma dönemindeki hamama bakış
açısı ile Hıristiyanlığın yayıldığı Geç Antik-Erken Bizans dönemlerindeki bakış açısı
farkıdır. Caldarium kısmı, gene işlevini sürdürürken sudatorium, frigidarium, tepidarium
gibi mekanlara ihtiyaç duyulmayarak farklı işlevler ile kullanılmaya devam edilmiştir.
Geç Antikçağ ve Bizans kentlerinde hamamlar ve yıkanmanın popüler bir kurum olma
özelliğini korurken, yıkanma karşısında gösterilen bazı tepkilerde görülmektedir. Aziz
Hieronymus’un görüşüne göre; “ Hz. İsa’da yıkanan hiç kimsenin ikinci bir yıkanmaya
ihtiyacı olmadığı” (Yegül, 2011, s. 251) gibi görüşlerde hamamlara bakış açısı üzerinde
etkili olmuştur. Burada gösterilen tavır Hıristiyan değerlerinin pagan değerlerine karşı
göstermiş olduğu bir tavırdır. Genel olarak bakıldığında erken dönemlerde kilisenin
yıkanma ile ilgili yaklaşımları hem akılcı hem de belirsiz olabilmektedir.
Şahinefendi’deki hamamdakine benzer değişikliklerin Kibyra’daki hamamda da
yaşanmıştır. Kbyra’daki hamamın inşa edilmesinden bir süre sonra batı cephesine ek
duvar inşa edilmiş ve yapının girişine revak eklendiği düşünülmektedir. Yapının
içerisinde de tepidarium ısı kanalları kapatılmış, caldarium küvetine yönelik olarak
yapılan preafurnium da iptal edilmiştir. Hamamın işlev değişikliği ve yıkımına ilişkin en
önemli veriler caldariumda ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümdeki güney apsis tamamen
yıkılarak duvar örülmüş, batı apsis ise bir duvar ile kapatılmıştır. Yapılan bu
düzenlemeler Kibyra’da hamamın başka bir işlev ile kullanıldığının göstermektedir
(Özüdoğru- Tarkan, 2018, s. 191-192). Kibyra’daki bu değişikler öncesinde Hırisitiyan
nüfusun yoğun bir şekilde hamamı kullanmaya devam etmiş olması, hamamda yaşanan
değişikliklerin

dini

bakış

açısındaki

farktan

ziyade,

mekânsal

ihtiyaçlardan

kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
Özel bir hamam olan Şahinefendi hamamı, II numaralı villanın kullanılmaya devam
edildiği süre içerisinde işlevini devam ettirmiş olmalıdır.
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4.7 KONUTLAR
Şahinefendi’de I numaralı villanın kiliseye dönüştürülerek kullanılmaya devam edildiği
ikinci evresi ile birlikte, II numaralı villa ve hamam kullanılmaya devam edilmiş, daha
sonraki bir süreçte ise hamam ve II numaralı villada işlev değişiklikleri olmuştur. Ayrıca
yerleşime yeni mekanlar da eklenmiştir.
Mekanların duvar işçilikleri ve duvarlarında birinci evre ile ilişkilendirdiğimiz devşirme
malzemelerin kullanılmış olması, ikinci evrede yerleşimin kırsal bir villa kompleksinden,
küçük bir köy yerleşimine dönüştüğünü göstermektedir 108. Mekanların birbiri ile
ilişkilerinden yola çıkarak toplam on dokuz yapı alanda tespit edilmiştir. Bu yapıların
dışında mekan oluşturmayan duvar kalıntıları da bulunmaktadır.
Geç Antik Dönem’de inşa edilen konutlardan günümüze ulaşanlar işçilik kalitesi ve
kullanılan malzemeye bağlı olarak üst sınıf konutlardır. Şehirlerdeki orta109 ve alt sınıf
konutlara ilişkin bilgiler çok daha sınırlıdır. Kırsal bölgede bulunan küçük ölçekli
yerleşimler için ise bu sınırlılık daha da fazladır.
Modern dönemin kavramı olan orta sınıf evler, aristokrat evleri ile toplumun en alt
kesimine ait konutlar arasında kalan yapıları ifade etmektedir (Ellis, 2006, s. 413).Yüksek
derecedeki aristokratlara göre daha düşük gelire sahip olan, tüccar, esnaf, küçük toprak
sahibi, asker ve düşük derecedeki memurlara ait olan konutlar ile, kırsalda yaşayan ve
üretime dayalı nüfusun yaşadığı konut ve çiftlik evleri de orta sınıf konutlar içerisinde
değerlendirilmektedir (Koçyiğit, 2013, s. 63).
Arkeolojik olarak alt sınıf konutların özelliklerini belirlemek orta ve üst sınıf konutlara
göre daha zordur. Kullanılan malzeme özellikleri ve inşa teknikleri bu yapıların
günümüze ulaşmasını zorlaştıran faktörler olmuştur. Kentin ekonomik olarak en alt
nüfusuna ait olan bu evlerin kimi zaman derme çatma yapılar olduğu bilinmektedir.

Mezarlarda gömülü olanların tamamının erkek olması, kilise evresi ile birlikte burada bir manastır
kuruluşunun ortaya çıkıp çıkm.adığını da akla getirmektedir.
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Modern dönemin kavramı olan orta sınıf evler, aristokrat evleri ile toplumun en alt kesimine ait
konutlar arasında kalan yapıları ifade etmektedir (Ellis, 2006, s. 413).
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Geç Antik Dönem’in sonlarından itibaren yoğun olarak yerleşme görmüş olan Mokisos
bölgedeki sivil konutların özelliklerinin anlaşılması açısından önemlidir. Mokisos’ta
(Viranşehir), yaklaşık bin kadar ev ve yirmi kadar kilise tespit edilmiştir. Bölgedeki Geç
Antik Dönem yerleşimleri ile ilgili olarak elimizdeki veriler oldukça sınırlıdır. Mokisos
özellikle 6. yüzyıldan itibaren bölgenin önemli kentleri içerisinde yer almaktadır.
Tespit edilen evler kiklop duvar tekniğinde, genellikle tek bir mekandan oluşup, tek bir
kapı ile mekan giriş sağlanmış ve genellikle penceresiz olarak inşa edilmişlerdir.
Yerleşim yerinde bulunan ve kubbeli evler olarak adlandırılan evler çift sıra duvar
tekniğine sahip olup, ikinci sıra duvar tonozu taşımaktadır. Genel olarak dikdörtgen
şeklindeki tek mekanlar, kemer ile iki bölüme ayrılmışlardır. Bu mekanlar birbirine
paralel iki veya üç mekan şeklinde düzenlendikleri ve bir koridor ile birbirine
bağlandıkları görülmektedir. Orta destekli ve buradan duvarlara uzatılan dört kemerli
kare plana sahip çok sayıda örnek ile karşılaşılmıştır. Dikdörtgen planlı çifte mekanlar
sırasının ve orta destekli kare planın yanı sıra, yuvarlak veya poligonal planlı kubbeli
mekanların oluşturduğu düzensiz formlar da Mokisos’ta tespit edilmiştir (Berger, 1996,
s. 32).
Kentin ilk evresi ile ilgili olarak Scheneider’in 1994 yılında gerçekleştirdiği yüzey
araştırmasında Mokisos’un bir Roma nekropol alanı üzerine kurulmuş olduğu
anlaşılmıştır (Schneider, 1995, s. 17). Nekropol alanında tespit edilen 48 mezar ile aynı
döneme tarihlendirilen birkaç ev de tespit edilmiştir. Bu evler Viranşehir’in geç dönemde
inşa edilen yapılarından daha özenli olarak yapılmış oldukları görülmektedir (Berger,
1996, s. 33).
Konutlar dışında Viranşehir’de kiliselerde tespit edilmiştir. Tespit edilen kiliseler
Kilikya, Kapadokya ve Likaonya Bizans mimarisinin karakteristik duvar işçiliğine sahip
olup, tonoz ve apsislerde at nalı formu kullanılmıştır. Yanlarında şapeli bulunan ve
bulunmayan tek nefli kiliselerin günümüze yalnızca temelleri ulaşmıştır. Berger üst
örtülerine ilişkin olarak tonoz yerine ahşap çatılara sahip olduğunu düşünmektedir
(Berger, 1996, s. 33).

158

Kilise duvarlarındaki eklenti yerleri mekanların tek tek eklenerek oluşturduklarını
göstermektedir. Öncelikle apsis inşa edilmiş, ardından nef ile olasılıkla bir ya da iki şapel
ve narteks eklenerek yapı tamamlanmıştır. Mokisos’taki iki kilisede duvar işçiliklerine
bakılarak, apsislerde deneyimli duvar işçileri çalışırken, nefin yapımı için yerli
zanatkarların çalışmış olduğu düşünülmektedir. Bu basit yapılar büyük değişiklik
geçirmeden uzun bir dönem boyunca inşa edildikleri için kesin bir tarihleme yapmak
mümkün değildir. Bu yapılar dışında Mokisos başpiskoposunun ikametgahı olarak
düşünülen yapı topluluğu içinde üç nefli bir bazilika da bulunmaktadır. Restlenin
bazilikal planlı olarak değerlendirdiği yapı ile ilgili olarak Berger, Kapadokya bölgesinde
6. yüzyıldan itibaren zaman zaman inşa edilmiş kiliselerde olduğu gibi yan nefli, tonozlu
ve haç planlı kilise planına sahip olduğu düşüncesini ortaya koymaktadır (Berger, 1996,
s. 34).
Bu yapılar dışında 1993 yılındaki çalışmasında Berger, hamam olduğunu düşündüğü bir
yapı da tespit etmiştir. Düzensiz ve birbiri ile ilişkili tonozlu mekanlardan oluşan yapının
atındaki su kanalından yola çıkarak yapının hamam olabileceği sonucuna varmıştır
(Berger, 1995, s. 116).
Dönem mimarisinde köylerde inşa edilen evler yerel malzeme kullanılarak inşa ediliyor
ve işlevsellikle ilişkili olarak konutun tasarımı gerçekleştiriliyordu (Uytterhoeven, 2007,
s. 47). Şahinefendi’de de inşa edilen konutlarda da yerel malzeme kullanılmıştır.
Konutlarda basit toprak harç kullanılmış olmasına rağmen duvarların bazı mekanlarda
2,40 m.yüksekliğe kadar korunmuş oldukları görülmektedir. Duvar kalınlıklarının
yaklaşık 0,80 m. olması da duvarların günümüze ulaşmasında etkendir.
Yapı 1’in Tepidarium kuzey duvarında görülen dilatasyon ve tepidariuma açılmış olan
kapı, bu mekanın ilk evreye ait olmadığını ortaya koymaktadır. Mekanın tam olarak hangi
işlev ile kullanıldığı bilinmemektedir. Tepidariumun işlevini kaybederek Yapı 1’e dahil
edilmesi burasının konut olarak kullanılmaya başladığını düşündürmektedir.
Yapı 2 frigidarium I mekanının doğusunda bulunmaktadır. Fridarium I’in kuzey duvarı
ile yapı 2’nin kuzey duvarının birleştiği noktada bir dilatasyon olmaması bu yapının
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özellikle 1 nolu mekanının hamama ait olduğunu göstermektedir. Yapı 2’nin 2 nolu
mekanının ise ilk evrede bulunup bulunmadığı, anlaşılamamaktadır. 110
Yapı 3’ün 1 nolu mekanı da yine hamam evresi ile ilişkilidir. Yapı 2 ve Yapı 3’ün 1 nolu
mekanlarının hamam evresinde hamamın servis mekanlarını oluşturuyor, depolama gibi
işlevler bu mekanlarda gerçekleştiriliyor olmalıydı. Apodyterium girişi önündeki
mekanın ilk evrede var olup olmadığı doğuda temel seviyesindeki duvar kalıntısı nedeni
ile bilinmemektedir. Bu duvarın ikinci evrede inşa edilmiş olması, hamamın girişini
kapatıyor olması nedeniyle açıktır. Yapı 2’nin 2 nolu mekanıda ikinci evre ile birlikte
oluşturulmuştur. İkinci evrede mekanın işlevini açıklayacak buluntular günümüze
ulaşmamıştır.
Yapı 4’ün 1 nolu mekanını ikiye bölen duvar hamam evresinden de önceye ait olabilir.
Hamamın sudatorium ve apodyterium ve frigidairum doğu duvarı buyunca devam eden
ve düzgün kesme taşlardan yapılmış olan duvar kalıntısı, güney bölümde doğu yönünde
devam ederek mekanı ikiye bölmektedir. Bu duvar kalıntısı hamam öncesinde burada
başka bir yapının bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Yapı 4 içerisinde
değerlendirdiğimiz iki nolu mekanın batı duvarında bulunan dilatasyon girişin buradan
sağlandığını göstermektedir. 1 nolu mekanın güneydoğu köşesinde bulunan açıklık
mekanın burda da bir kapısının olabileceğini düşündürmektedir. Ancak mekanın zemin
kotu ile açıklık arasında 1,20 m.’lik kot farkı bulunmaktadır.
Yapı 5 ve 6’nın batı duvarı burada farklı inşa evrelerinin olduğunu göstermektedir. İlk
inşa evresinde kalın olan duvar daha sonraki bir dönemde daha ince olarak örülmüştür.
Yapı 5 tek mekanlı, Yapı 6 ise kazılan bölümlerden anlaşıldığı kadarıyla iki mekanlıdır.
Yapı 6’nın 2 nolu mekanının batı duvarının dış kısmında günümüze söveleri korunmuş
bir kapı açıklığı ulaşmıştır. Kapı daha sonraki bir evrede kapatılmış ve arkasına 2 nolu
mekanın batı duvarı örülmüştür.

2 nolu mekanın güney duvarına açılan kapının kazılar sırasında açılmış olduğu, kazılar sırasında çekilmiş
olan fotoğraftan anlaşılmaktadır.
110

160

Yol 1’den Yol 2 olarak adlandırdığımız bölüme giriş Yol 2’nin kuzeydoğu köşesinde
bulunan ve eşik taşları korunmuş kapı aracılığıyla yapıldığını göstermektedir. Bu durum,
Yol 2’ye açılan mekanların bir kompleks oluşturduğu düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.
İkinci evrede birbirlerinden bağımsız olarak kullanılmış olduğu bazı mekanlarının
kapılarının kapatılarak, ikinci kat düzenlemesi ile kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır.
İlk evrede II nolu villanın odaları olan Yapı 10,11 ve 12 mekanları daha sonraki bir evrede
kullanılmaya devem edilmişlerdir. Yapı 12’nin kapısı ikinci evrede kapatılmıştır ve
yapının içi bir duvar ile iki mekana ayrılmıştır. Yapı 12, 1 numaralı mekandan 2 numaralı
geçişi sağlayan kapının da daha sonraki bir evrede örülerek kapatılmış olduğu
görülmektedir. Hem ana kapının hem de mekanın içerisindeki kapının ikisininde örülmüş
olması soru işaretidir.
Yol 2’nin güney ucunda bulunan Yapı 13 üç mekandan oluşmaktadır. Mekan 1 ve 2’nin
arasına örülen tek sıra duvar mekan ikiye girişi kapatmıştır. Aynı şekilde mekan ikiden
üçe geçişi sağlayan kapınında kapatılmış olması bu mekanların ne şekilde kullanıldığına
dair bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Yapı 12 ve 13’teki düzenlemelere baktığımızda
kapıların kapatılmasının ikinci kat düzenlemeleri dışında başa bir işlev değişikliğiyle
gerçekleştirilmiş olabilecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Şehinefendi’de günümüze ulaşan mekanlarda kesin bir işlev tanımlaması yapmak ele
geçen buluntu azlığı nedeniyle güçtür. Yalnızca Yapı 15’in işlik olarak kullanılmış
olduğu anlaşılmaktadır. Yapı içerisindeki iki bölümlü tekne gibi bazı kalıntıların tam
olarak işlevi belirlenememiştir. Mekanda bulunan dibek taşları, taşların üst üste
konulması ile oluşturulmuş bir tezgah, fırın olduğunu düşündüğümüz ve kemerli
açıklığının üzerinde sıvı akışının sağlandığı iki dairesel oyuk gibi kalıntılar bu mekanın
işlik olarak kullanılmış olduğunu göstermektedir. Mekanın doğu duvarının kesme
taşlardan, düzgün bir işçilik ile inşa edilmiş olması, burada Şahinefendi yerleşiminin ilk
evresinden itibaren bir yapının olduğunu göstermektedir. Ancak bu yapının diğer
duvarları günümüze ulaşmamış olduğu için duvarların oluşturduğu mekan hakkında bir
şey söylemek mümkün değildir.
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Yerleşimdeki en büyük ve güney duvarındaki üç sıra duvar payesi ile Yapı 16 diğer
mekanlardan

ayrılmaktadır.

Duvar

payelerinin

kuzey

duvarda

karşılıkları

bulunmamaktadır. Mekanın doğu duvarından yaklaşık 3,5 m. uzaklıkta, güney duvardaki
orta payeden kuzey duvara kadar uzanan duvar mekanı ikiye ayırmaktadır. Yapıya giriş
duvardaki dilatasyona bakılarak Doğu cepheden gerçekleştirilirken, daha sonraki
dönemde bu kapının kapatılmış olması ikinci bir kat düzenlemesinin olduğunu
göstermektedir. Duvar kalınlıkları da ikinci bir katı taşıyabilecek genişliktedir.
Muhtemelen ikinci kat düzenlemesi ile dışarıdan belki ahşap bir merdiven ile ikinci kata
ulaşılmakta ve yapının içinden, birinci kata inilmekteydi. Mokisos’taki iki katlı olduğu
düşünülen evlerdekine benzer bir yöntemle burada da evlerin ikinci katları ahşaptan inşa
edilmiş olmalıydı.
Duvarların günümüze ulaşan yaklaşık 2,20 m. yüksekliğine bakılarak birinci katta
pencere düzenlemesinin olmadığı anlaşılmaktadır. Mekanın içerisinde bulunan dibek
taşları, sütun parçaları, bu katın bir depo, konuta ait işlik olarak kullanılmış olabileceğini
göstermektedir.
Şahinefendi yerleşiminde bulunan ilginç yapılardan biri Yapı 17’dir. 1 numaralı mekanın
girişi tam olarak tespit edilemezken, 2 numaralı mekana giriş batı duvardaki kapı aracılığı
ile yapılmaktadır. Yapı 17’de bulunan iki mekanın bağlantısı kemerli bir açıklık
aracılığıyla sağlanmıştır. Kemerin üst bölümünde taş malzeme altta ise tuğla kullanılarak
kemer oluşturulmuştur. 1 numaralı mekanın kuzey duvarı önünde bulunan sütunun
başlığında svastika motifi görülmektedir. Mekanın zeminine tam olarak ulaşılmadığı,
sütunun toprak altında en az bir metre devam etmesinden anlaşılmaktadır.
2 numaralı mekanda kemer açıklığının arkasında tuğla malzeme kullanılarak oluşturulan
bölüm sıvanmıştır. Bu sıvalı alanın kuzeybatı köşesinde bir sütun kaidesi bulunmaktadır.
Mekanın kuzeybatı köşesinde ise kırık durumda olan pithosun kendi dönemi içerisinde
kırılan bölüme atılan metal kent ile onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Yapı 17 2 nolu mekanı kapısı ile zemini arasında yaklaşık 0,80 m.’lik bir kot farkı
bulunmaktadır. Yapının ilk evresinde kemerli açıklık ve arkasında bulunan tuğla örgülü
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zemin bir fırın olarak kullanılmış olabilir. Daha sonraki evrede ise tuğla zemin bulunan
bölüm farklı bir işlev ile kullanılmış olmalıdır.
Bahsettiğimiz bu yapılar dışında mozaikli villanın kuzeyinde krepislerin önünde
kazılarda ortaya çıkarılmış duvar kalıntıları bulunmaktadır. Yerleşimin kuzeydoğusunda
gerçekleştirilen sondajda da tam olarak işlevi tespit edilemeyen taş zeminli bir mekana
ait duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Yapıların zeminlerinde herhangi bir döşeme
malzemesinin

görülmemesi,

zeminlerin

sıkıştırılmış

toprak

olduğu

görüşünü

kuvvetlendirmektedir.
Ortaya çıkarılan yapılarda mutfak olarak değerlendirebileceğimiz bir mekan ve tespit
edilen bir ocak bulunmamaktadır. Mutfak dışında hamam yapısında da dahil olmak üzere
tespit edilen latrina yoktur. Su ihtiyacını sağlamak için kullanılan sarnıçlar da kazılan alan
içerisinde tespit edilememiştir. Yalnızca yol 1 ile yol 3 ün kesiştiği noktada bulunan
künkler, su sağlamak için gerekli bir alt yapının oluşturulduğunu göstermektedir.

4.8 ŞAPELLER ve MEZARLAR
I numaralı villanın üçüncü ve son evresinde üç nefli bir şapel inşa edilmiştir. Tek nefli ve
uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Şapelin biri batıda diğeri kuzeyde olmak üzere iki
girişi bulunmaktadır. Batıdaki kapıdan giriş bölümüne girilmekte ve oradan nefe
geçilmektedir. Kuzeydeki kapı ise direk naosa açılmaktadır. Apsis dıştan beşgen, içten
ise Kapadokya bölgesinde yaygın olarak görülen at nalı şekline sahiptir.
Yapıda üçüncü evrede gerçekleşen bir diğer değişiklik, apsisin kuzey ve güneyinde
platform inşa edilmiş olmasıdır. Kazı fotoğraflarında, ikinci evreye ait olan templon
stylobatının üstünde ve apsisin kuzey duvarının hemen altında taban döşemeleri
görülmektedir. Ancak bu döşeme elemanları günümüze ulaşmamıştır. Apsisin kuzey ve
güneyindeki templon stylobatı işlevini yitirirken, apsisin iç kısmında in situ olarak
stylobatın korunmuş olması üçüncü evrede şapel apsisinde templon uygulamasının
kullanıma devam ettiğini göstermektedir.
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Şapelin güneybatı dış duvarının altında taş ve toprak karışımı bölüm apsisin kuzeyindeki
platformun bu bölüme kadar devam etmiş olabileceğini göstermektedir. Aynı şekilde
güney duvara bitişik olan mezarın toprak altında olması gereğinden yola çıkarak
kuzeydeki kapı açıklığına kadar bir toprak dolgunun olması muhtemeldir.
Şapelin batısındaki girişte kutsal su çanağı bulunmaktadır. Kiliselerin girişlerine bu tipte
çanakların konulduğu

bilinmektedir. Erken dönem bazilikaların atriumlarında

bulunabilen ve bir tür abdest almak için kullanılan havuzlardan farklı olarak, kutsal su
çanakları

kutsama

amacı

ile

kullanılıyorlardı

(http://www.newadvent.org/

cathen/07433a.htm). İşçilik özelliklerine bakıldığında kutsal su kabının ikinci evre kilisesi

için yapılmış olması daha muhtemeldir. Üçüncü evrede şapel inşa edildikten sonra
kullanılmaya devam edilmiştir. Batı giriş duvarı üzerinde taşa oyulmuş ve kırmızı aşı
boyası ile boyanmış bir malta haçı bulunmaktadır. Malta haçının bir örneği de yapının
dışında tespit edilmiştir.
Şahinefendi yerleşimindeki diğer şapel ise mezarlık şapeli olarak adlandırdığımız,
villanın güneydoğusunda avlulu, narteksli ve tek nefli bir yapıdır. Yapının güney
duvarının dış cephesi toprak altındadır. Yapının inşasında düzgün kesme taşlar
kullanılmıştır. I numaralı villanın içerisindeki şapele göre özellikle nefteki duvar
işçiliğinin daha iyi olduğu görülmektedir. Yapının kesin olarak ne zaman inşa edildiği
bilinmemektedir. Kilisenin etrafında gömülerin gerçekleştirilmeye başladığı dönem ile
birlikte şapelin inşa edilmiş olduğu yönündedir. Tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planlı
yapı, narteks ve atriuma sahiptir. Zaman içerisinde villanın etrafında gerçekleştirilen
gömüler ile bağlantılı olarak Mezarlık Şapeli olarak adlandırılmıştır. Şahinefendi’de
tespit edilen 80 mezar da çoklu gömülerin gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir.
Şahinefendi’de mezarlık alanı dışında villanın kilise evresinde, yapı içerisine de gömüler
gerçekleştirilmiştir 111.
111

Şahinefendi’de Hıristiyan mezarlarının yanı sıra yerleşimin kuzeybatısında, kayaya oyulmuş Roma
mezarları da bulunmaktadır. Genellikle kemerli bir fasada sahip olan bu mezarlarda küçük bir açıklık
aracılığı ile mezar odasına giriş sağlanmaktadır. Roma yasalarında mezarların kentlerin veya kasabaların
dışında olması gerektiğine yönelik bir yasa bulunmaktadır (Ousterhout, 2017, s. 372). Şahinefendi köyünün
girişinde bulunan mezarların kesin tarihi ve gömülenlerin kimler olduğuna dair bir bilgimiz yoktur.
Şahinefendi Köyü çevresindeki Roma mezarları dışında bölgedeki en geniş Roma nekropol alanlarından
birisi Güzelöz’de bulunmaktadır. Nitelikli cephe düzenlemeleri ile bu nekropol alanı Roma Dönemi’nin
diğer bölgelerinde de görülen özellikleri yansıtmaktadır. İçlerindeki kline sayısı değişken olan bu
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M.S. 381 yılında yayınlanan bir imparatorluk emirnamesinde 112 kilise içerisine gömülme
yasaklanmış olsa da, din adamları, imparatorlar, önemli kişiler ve onların ailelerinin kilise
içerisine gömülmesine devam edilmiştir (Teteriatnikov, 1992, s. 340). Şahinefendi’de
gömülerden biri giriş kapısının batısında doğu batı yönünde diğeri ise mozaikli odanın
giriş kapısının önünde latin haçı kabartmalı mezar kapağı ile yer almaktadır. Bunların
dışında 3. evrede şapelin kuzey duvarı dış cephesine bitişik bir mezar ve kuzey portikoda
taş bloğu oyularak oluşturulmuş bir lahit bulunmaktadır. Lahitin ölçülerine bakıldığında
çocuk mezarı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu gömüler dışında, kuzey dış portikoda, villanın doğusunda ve en yoğun olarak da
güneyinde mezarlar bulunmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu mezarlardan ikisi
diakonlara aittir. Yapı içine gömülen özellikle kapı girişi ve mozaikli odanın önünde
bulunan mezarlar da din adamlarına ait olmalıydı.
Mezarların kapak taşları dikdörtgen veya üzeri kemerli dikdörtgen gibi formlara sahip
olup, üzerlerinde çeşitli tipte haç kabartmaları bulunmaktadır. Latin haçı kabartma
dışında kemerli haçlar 113 da mezar taşlarında kullanılmıştır (Resim 286).
Mezarlar, üzerinde blok tüf taşından yapılmış bir üst kapak, onun altında yaklaşık 50-60
cm. toprak tabakası, alt mezar kapağı ve kapağın altında da tüf kayaya oyulmuş mezardan
meydana gelmektedir. Mezarların çoğunda birden fazla gömü bulunmakta olup bazı
mezarlarda 4-5 iskeletin üst üste konduğu tespit edilmiştir (Yenipınar, 2006, s. 125).

mezarlarda mezara anıtsallık ve estetik kazandıran özellikler dış cephededir. Güzelöz yerleşiminde bulunan
bu Roma Nekropolü, yakınlarda
bir Roma yerleşiminin bulunduğunun bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
Kaya mezarları tarihleme açısından problemli bir grubu oluşturmaktadır. Dağlık Kilikya’da Olba
bölgesindeki mezarlar Kapadokya bölgesi için iyi bir karşılaştırma örneği olmakla birlikte, bir yazıt,
kabartma veya başka bir tarihleme kriterine sahip olmayan basit kaya oyma mezar odaları için bir yargıda
bulunmak güçtür (Durukan, 2012, s. 29).
112
Boyd, W. K. ( 1905). Theodosius Kodeksi IX, 17;6.
113
Kemerli haçlar, Doğu’da, liturjik objelerde ve kilise mimari elemanlarında karşımıza çıkm.aktadır.
Bugün Baltimore’daki Walters Art Gallery’de bulunan Suriye kökenli bir kalisin üzerinde kemerli haç
görülmektedir. Kalis 6. Yüzyıla tarihlenmektedir. Mimaride ise Aysofya’nın dış narteksindeki bronz
kapılarda da kemerli haç motifi işlenmiştir. Verilen her iki örnekte 6. yüzyıla tarihlenirken, motifin
Bizans’ın erken dönemlerinden itibaren kullanılıyor olduğu görülmektedir (Nordhagen, 1983, s. 5).
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Mezarlarda çoklu gömünün gerçekleştirilmiş olması ile ilgili olarak bir savaş ya da salgın
hastalık sonucu gömülerin gerçekleştirilmiş olabileceği düşüncesi öne sürülmüştür
(Yenipınar, 2006, s. 125). Olasılıklar dahilinde olmakla birlikte mezarların tamamında
erkeklerin gömülmüş olması, kadın iskeletlerinin bulunmaması bu olasılıkların düşük
olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölü gömme adetleri açısından mezarların ilk gömüden
sonra açılarak yeni gömülerin gerçekleştirilmesi bilinen bir uygulamadır.
Mezarlardaki gömülerin tamamının erkek olması, Şahinefendi’de villanın kiliseye
dönüştüğü ikinci evre ile birlikte burada bir manastır organizasyonunun ortaya çıkmış
olup olmayacağı sorusunu akla getirmektedir 114. Ayrıca Şahinefendi yerleşiminin bir
kırsal piskoposluk olabileceği düşüncemizi daha önce belirtmiştik. Yerleşimin varlığını
devam ettirip ettirmediği bilinmiyor olsa da 10. yüzyılın başlarında ,eğer Şahinefendi
yerleşimi Sobesos ise, adı piskoposluk listelerinde geçmektedir 115.
Bizans dönemine ait yazılı ve görsel kaynaklardan ölümden sonra, ölünün hazırlanması
ve gömülmesi sırasında yapılan işlemler hakkında bilgi edinebiliyoruz. Yazılı
kaynakların başında typikonlar ve azizlerin yaşamlarını anlatan vitalar, görsel
kaynaklarda ise anıtsal resim sanatı, minyatür ve el sanatı örnekleri gelir. Bizans
İmparatorluğu'nda ölü için yapılan törenlerin kökeni Hıristiyanlık öncesinde var olan
kültürlerin inançlarına dayanır. Bu inançlar kilise tarafından Hıristiyanlığa uyarlanarak
resmileştirilmiştir (Akyürek, 1996, s. 174).
Hıristiyan dininde ölüm kültünün temel kavramı mahşer gününde ölünün dirileceğidir.
Bu nedenle ölü yakılmaz, bedeni en iyi şekilde korunmaya çalışılır, ölü düz bir yere
yatırılır, gözleri ve ağızı kapatılır, yıkanır, mür ve çeşitli yağlarla yağlanır, uzun şeritler

Erken Bizans döneminden orta Bizans dönemine kadar Anadolu’daki manastırlar arasında sürekliliğin
olduğuna dair az veri mevcuttur. Taşra’nın önemli bir bölümünde Arap akınları, erken dönem
geleneklerinin kesintiye uğramasına neden olmuştur (Peschlow-Bindokat, 2005, s. 167; Niewöhner, 2017,
s. 127).
115
399 yılında Arkadius, 388 yılından sonra piskopos, Presbiteryen kilise yönetim kurulu üyesi ya da diakon
seviyesine ulaşmış meclis üyelerinin yerlerine geçecek bir kişi tayin etmelerini ya da mallarından feragat
etmelerini zorunlu tutu. Daha düşük seviyede olan kişiler de eyaletlerine olan yükümlülüklerine bağlı
olacaklardı. Buna benzer bir ferman Theodosius II tarafından da verildi. Buna rağmen Valentinian
III meclis üyelerinin koşulsuz emir almalarını kısıtladı ve mallarının değeri 300 altın sikkeyi geçen kişilerin
kilise hizmetine girmesini yasakladı. Bu yasağın delinmesini önleme görevi Majorian tarafindan baş
diakona verildi (Pharr, 1952, s. 241).
114
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halindeki bezlerle sarılır ve prothesis için giydirilirdi. Ölünün gömülmek üzere
hazırlanması ile ilgili işlemler evde, eğer ölen kişi bir din adamı ise bu işlemler
manastırdaki hücresinde yapılırdı (Akyürek, 1996, s.175). Bedenin yağlanmasının sebebi
prothesis süresince ölünün güzel kokmasını sağlamak, bezlerle sarılmasının nedeni
bedenin bozulmasını önlemektir Bu işlemlerden sonra ölü gömüleceği yere kadar cenaze
alayı eşliğinde taşınırdı. Özellikle erken dönemde cenaze alayı Romalıların cenaze alayı
ile pek çok benzer özellik gösterirdi: Romalılardaki meşaleler, büyük mumlar ve
buhurdanlıklarla ilerleyen müzisyenler ve ağıtçıların yerini ilahi okuyan ruhban ve ölünün
yakınları almıştır (Akyürek,1996, s.177-178).
Din adamlarının cenazeleri gömülmeden önce kilisenin narteksine getirilerek, burada
gerçekleştirilen törenin ardından gömülüyordu (Kazhdan, 1991, s. 807). Şahinefendi’deki
mezar şapelinde narteks bu törenin düzenlenmesi için küçük olduğundan, olasılıkla din
adamının cenazesi villanın ikinci evresinde kilise olan yapıya ya da mezarlık şapelinin
atriumuna getiriliyor olmalıydı.
Kayaya oyulmuş tek nefli kiliseleri Kapadokya’nın çeşitli bölgelerinde bilinmektedir.
Ötüken yapmış olduğu çalışmada tek nefli kiliseleri eksen, plan ve örtü sistemindeki
özelliklere göre üç alt gruba ayırmaktadır. Bunlar:Tip 1a, uzunlamasına dikdörtgen planlı,
Tip 1b enlemesine dikdörtgen planlı, Tip 1c ise kare planlı yapılardan oluşmaktadır
(Ötüken, 1987, s. 17).
Kayaya oyma tek nefli kiliseler dışında Kapadokya Bölgesi’nde kagir tek nefli yapılar
Mokisos’ta da bulunmaktadır. Berger yaptığı yüzey araştırmasında on bir adet tek nefli
kilise tespit etmiştir (Berger, 1996, s. 40). Tespit edilen bu kiliselerden iki tanesinin
yalnızca apsisleri günümüze ulaşmıştır, iki yapının da narteksi bulunmaktadır.
Şapeli bulunan ve bulunmayan tek nefli kiliselerden günümüze yalnızca temeller
ulaşmıştır. Berger yapıların apsis dışında üst örtülerinde tonoz değil de ahşap çatıların
kullanılmış olduğunu düşünmektedir. Kiliselerin inşalarına ilişkin olarak ilk önce,
apsisin, ardından nef, bir ya da birden fazla şapel ve bir narteks eklenerek inşa
edildiklerini; bazı kiliselerin apsis bölümleri harçlı duvar tekniği ile deneyimli ustalarca
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inşa edildiğini, nefin ise yerli zanaatkarlar tarafından inşa edildiğini belirtmektedir. Tek
nefli yapılar büyük değişiklikler geçirmeden uzun bir dönem boyunca inşa edildikleri
için, yapılara ilişkin kesin bir tarihleme yapılamamaktadır (Berger, 1996, s. 33-34).
Kapadokya’da Mokisos dışında Akhisar Çanlı Kuzey Kilise, Anatepe Kilisesi, Hırka
Yedikapılı, Sarıgöl Kilise, Satı Manastır, Soğanlı Ak Kilise, Uluağaç Georgios kiliseleri
tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planlı duvar kiliseleridir 116.
Kapadokya’daki tek nefli duvar kiliseleri, bölgedeki diğer mimari tiplerde çok yaygın
olan, dışta beş cepheli, içte at nalı biçiminde bir apsisle sonuçlanırlar. Yalnız Akhisar
Çanlı kilisenin parekklesionu, üç cepheli apsisi ile, bu örneklerden ayrılmaktadır.
Apsisler genelde üç pencerelidir. Soğanlı Ak kilise ve Viranşehir Süt kilisenin kuzey
parekklesionu

tek

pencereli

apsisleri

ile

dikkati

çekerler

(Ötüken,

1980).

Şahinefendi’deki şapellerden villanın içerisinde olan dıştan beşgen, mezarlık şapelinde
ise çokgen olmadığı görülmektedir.
Kaya kiliselerinde girişlerin genelde batıda olmasına karşın, duvar örneklerinde değişik
çözümlerde karşılaşırız. Soğanlı Ak, Hırka Yedikapılı, Viranşehir 2 no.lu kilise ve Süt
kilisede, güney cephede tek bir giriş, Sarıgöl’de ise batı ve kuzeyde olmak üzere iki giriş
vardır. Anadolu’daki tek nefli kiliselerde, genelde batı girişleri benimsenmiştir. Güney
giriş ise, bilhassa Suriye Hıristiyan mimarisinde çok uygulanmıştır. Ayrıca Ermeni
mimarisinde, 4. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan, tek nefli ve güneyinde revaklı bir
portikosu bulunan kiliseler görülür (Ötüken, 1980). Villa içindeki şapelde giriş batıda ve
kuzey de olmak üzere iki açıklıktan sağlanmaktadır. Mezarlık şapelinde kuzey duvardaki
açıklıktan atriuma, batıdaki kapıdan da şapele giriş sağlanmıştır. Yapıların üst örtülerine
ilişkin olarak değerlendirmemiz apsislerde yarım kubbe, naosların ise muhtemelen tonoz
ile örtülü olduğu yönündedir.

Tek nefli duvar kiliseleri Post-Bizans Dönemi’nde de bölgede inşa edilmiştir. Bu örneklerden biri
Güzelyurt’ta bulunan Yamaç Kilise (No: 19)’dir. Yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bir
naos ve doğudaki derin apsisi olan mekana giriş güneydeki kapıdan sağlanır. Kilisenin girişi kemer taşları
üzerindeki kitabede 1894 tarihi yazmaktadır. Güzelyurt’taki kayaya oyma tek nefli yapılar ve duvar
kiliseleri için bkz. Pekak, 1993.
116
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Tek nefli yapılar özellikle kaya mimarisinde yoğun olarak uygulanmıştır. Birçok yapıdaki
mezarlar, bu plan tipinin küçük örneklerinin mezar şapeli olarak kullanıldığını
kanıtlamaktadır. Tek nefli duvar kiliselerinin sayısı ise kaya kiliselerine oranla çok daha
azdır. Müstakil kiliselerin yanısıra, manastır topluluklarındaki parekklesionlarda
(Akhisar Çanlı ve Viranşehir Süt kilise gibi), tek nefli plân tipi uygulanmıştır (Ötüken,
1980). Şahinefendi köyü sınırları içerisinde kayaya oyulmuş tek nefli mezar şapelleri
bulunmaktadır. Bu şapellerden birinin içerisinde naos giriş kısmında üç mezar
görülmektedir. Yapının apsis kısmı daha sonraki bir dönemde yıkılmıştır.
Tip 1a plan şemesına örnek olarak: Aktepe Haçlı, Aktepe Simeon, Belisırma Karagedik
a, Cemil Stephanos, Çavuşin Nikephoros Phokas, Derindere Kilise, Göreme 8, Göreme 9
Theotokos Ioannes Georgios, Göreme 10 Daniel, Göreme 13, Göreme 15 a, Gülşehir,
Karşı, Güzelöz Mistikan, Güzelyurt Kömürlü, Ihlara 117 Eğritaş, Ihlara Kokar, Ihlara
Sümbüllü, Kepez A kayası Kilise, Ürgüp Theodoros, Yaprakhisar Güvercinlik yazılı
kiliseleri gösterilebilir (Ötüken, 1980).
Tek nefli yapıların birçoğunda narteks bulunmayıp, birkaç kişiyi alabilecek genişlikte bir
ön sahın yapılmıştır. Belisırma Karagedik A Kilisesindekine benzer geniş narteksler
ender olarak görülürler. Bu genişlikteki narteksler mezar yeri olarak kullanılmışlardır.
Kapadokya Bölgesi’nin ölü kültüne verdiği değer kaya mimarisine ait bütün yapılarda
görülürken, özellikle tek nefli yapılarda daha iyi gözlenebilmektedir. Ortodoks
geleneğine göre mezarlar, genelde naos dışındaki mekanlarda yer alır. Bu mekanlar genel
olarak bir şapel veya narteks kısmıdır. Göreme 9 ve 10 nolu yapılar, Aktepe H. Simeon,
Belisırma Karagedik A yapılarında nartekste, Ihlara Kokar, Göreme Daniel Kiliselerinde
ise naostan ayrı yan mekanlarda mezarlar bulunmuştur. Yaprakhisar Güvercinlik Yazılı,
Ihlara Eğritaş Kiliseleri gibi örneklerde naos zeminleri tümüyle mezarlar ile kaplıdır. Bu
tür örneklerin zaman içerisinde mezarlar ile dolduğu görülmektedir (Ötüken, 1980).
Bizans mimarisinde kiliselerin ve şapeller de gömülerin gerçekleştirilmesi oldukça
yaygın bir uygulamadır (Ousterhout, 2009, s. 88). Daha öncede belirttiğimiz gibi erken

Ihlara’da tespit edilen tek nefli yapı sayısı yirmi birdir. Bu kiliselerin on üç tanesi yayınlarda
bulunmamaktadır (Şahna, 2018, s, 236).
117

169

dönemlerde ibadet mekanları içerisine gömülerin yapılması yasaklanmış olmasına
rağmen gömüler devam etmiştir. İmparatorlar I. Iustinianus ve VI. Leo dönemlerinde bu
yasaklar devam etmiştir. İmparator VI. Leo’nun 9. yüzyıl Basilika’sı kutsal bir yapıya
kimsenin gömülmemesi gerektiğini bildirmektedir (Marinis, 2009, s. 150).
Başkent ve çevresinde imparatorların ve aristokratların inşa ettirdikleri dini yapıları gömü
alanı olarak kullandıkları bilinen bir uygulamadır. Kırsal yerleşimlerde de konutlarının
yakınlarına şapel inşa ettiren varlıklı aileler bunları mezarlık olarak kullanmışlardır
(Kalas, 2000, s. 5). Bu durum Kapadokya bölgesinde oldukça yaygın bir uygulamadır.
Bölgedeki kiliselerde mezarlar kiliselerin içerisinde daha çok narteks ya da portikolarında
yer almaktadır 118. Mezarlar yapılarda farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.
Arkosolium, mezar odası ya da mekanın zeminine direk olarak gerçekleştirilen gömüler
görülebilmektedir (Teteriatnikov, 1996, s. 167). Orta Bizans döneminde nartekselerin de
yoğun olarak gömü gerçekleştirilmesi uygulaması Konstantinopolis, Yunanistan ve
Balkanlar’da da görülen bir uygulamadır (Teteriatnikov, 1996, s. 172).
Yukarıda bahsettiğimiz yapılar içerisinde mezar bulundurmaları nedeniyle mezar
kiliseleri olarak da adlandırılabilmektedir. Şahinefendi mezarlık şapelinde yapının
içerisinde gömü gerçekleştirilmemiştir. Yapının inşası muhtemelen mezarlık alanında
gerçekleştirilecek olan ibadete yönelik olarak yapılmıştır.
Bizans’ta cenaze ayinleri hakkında bilinenler 10. yüzyıl öncesi azdır. Ancak bu ayinler
ökaristi ile bağlantılıdır. Yaklaşık M.S. 380 yıllarında Suriye’de derlenen Apostolik
yasalar, Kutsal Kitaptan ilahiler özellikle mezmurların okunması ve ökaristi ayininin
mezarlıkta yapılmasını emreder 119. Dualar ve ilahiler cenaze servisinin temel
elementlerini oluşturmaktadır. Bu ayinlerde okunan dualar ile ilgili olarak Themistoklis
Christodoulou 7. yüzyıl ile 13. yüzyıllar arasına tarihlenen kırk beş dua ve yirmi beş
Kapadokya bölgesinde narteks ve portikolar dışında naosada gömüler gerçekleştirilmiştir. Arkosolium
tipi ya da zemine gerçekleştirilen mezarlara bölge kiliselerinde rastlanmaktadır.
119
4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından Roma’da inşa ettirilen, St. Agnese, SS. Marcellino e Pietro,
S. Lorenzo ve S. Sebastiano gibi yapılar sur dışında ve mezarlık alanlarında inşa edilmişlerdir. Circus veya
U formlu olarak adlandırılan bu yapılar 4. Yüzyılın sonlarına kadar cenaze ve anma törenleri için
kullanılmışlardır. Bu döneme kadar Pazar ayinleri düzenlenmeyen bu bazilikalar 4. Yüzyılın ardından
düzenli ibadetler için kullanılmaya başlamışlardır. Bazilikalar inşa edildikleri dönemde vaftizhane,
templon, altar, ambon ve synthronon gibi bölümlere sahip değillerdir (Odahl, 1995, s.3-28).
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canon bulmuştur. Bu dualar ve ilahiler arasında keşişlere, din adamlarına, din adamı
olmayanlara ve çocuklara adananlar bulunmaktadır. Dua ve ilahiler ölümden sonraki
yaşam ile ilgili önemli teolojik ifadeler içermektedir 120 (Marinis, 2017, s. 85).

120

Bizans’ta ölüm ve ölümden sonraki yaşam ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Marinis, 2017.
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SONUÇ
Kapadokya Bölgesi’nde Nevşehir İli Şahinefendi Köyü sınırları içerisinde bulunan Geç
Antik Dönem yerleşiminde mozaik zemine sahip üç evreli I numaralı villa, onun
kuzeyinde üzerine yeni mekanlar inşa edilmiş olan II numaralı villa, hamam, şapeller ve
nekropol alanı bulunmaktadır. Kazısı gerçekleştirilen alanın çevresinde bulunan duvar
kalıntılarından, yerleşim yerinin daha geniş ölçekli olduğu anlaşılmaktadır.
Yerleşim bugün bilimsel literatürde genel olarak Sobesos adı ile anılmakla birlikte,
yaptığımız çalışmalarda bunu kanıtlayacak herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Biz de
uyguladığımız tarihi ve antropoljik kuramsal yaklaşımda yerleşimin adıyla Şahinefendi
köyünün eski isimi olan Söveşe’nin köken olarak yunanca Sobesos isminin evrilmesinden
türemiş olabileceği varsayımı üzerinde durduk. Toponim (Toponymy) olarak adlandırılan
ve isimlerin kökenini etimolojik, coğrafi ve tarihsel bilgiler temel alınarak açıklamaya
çalışmak bilinen bir uygulamadır. Yerleşim yerlerinin tespitinde yazılı kaynaklara ve
yazıtlara sahip olunmadığı durumlarda, yöntem olarak kaynaklardaki yer adları ile
modern dönemdeki yer adlarının ses uyumları lokalizasyonu yapmak için yaygın bir
yöntem olarak kullanılmıştır. Kırk Martyrler Kilise’sinde çalışma yapan Jerphanion
bölgenin adının Sobesos olabileceği düşüncesindedir. Daha sonra da bölgede çalışma
yapan araştırmacılar Sobesos adını kullanmaya devam etmişlerdir.
Şahinefendi yerleşimi 4. yüzyıldan itibaren yerleşim görmeye başlamıştır. Mozaiklerden
yola çıkarak yapmış olduğumuz tarihlendirmeye ek olarak, Şahinefendi’deki hamam
kompleksinin benzer örneklerinin Geç Antik Dönem’e atfediliyor olması, ilk evre ile ilgili
tarihlendirmemizde destekleyici argümandır. Bunların dışında mezar yazıtlarında
kullanılan ve daha önce bahsetmiş olduğumuz terimler, kesin bir tarih vermemekle
birlikte I numaralı villanın ikinci evresinin de Geç Antik Dönem’e tarihlendiğini
göstermesi açısından önemlidir.
4. yüzyılda İmparator Valens tarafından ikiye ayrılan ve Kapadokya Prima olarak
adlandırılan bölge özel mülklerden ziyade imparatorluk mülklerinden oluşuyordu.
Şahinefendi yerleşiminin ilk evresinde yaşamış olabileceğini savladığımız aristokrat ya
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da devlet memurunun (memurlarının) bölgeye has bir yönetim sistemi olan comes
domorum per cappadociam sistemi içerisinde bir resmi görevli olması olasılık
dahilindedir.
Villa ve hamamın inşasında kullanılan malzemeler, mozaik zeminler, duvar resimleri dış
cephede görülen süsleme unsurları, bölgede az bulunan mermer gibi malzemelerin
kullanılmış olması da ekonomik güç gerektiren özelliklerdir. Evden bağımsız olarak inşa
edilmiş hamam da gösterişli ve kırsal bir yerleşim için büyük bir yapıdır. Bu nedenle
burada ilk evrede yaşamış olan kişinin ekonomik bir güce sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Yapının ikinci evresi olan kilise evresi, Şahinefendi yerleşiminde Hıristiyan bir cemaatin
bulunduğunu göstermektedir. 4. yüzyılda kırsal bölgelerin idaresinde piskoposa bağlı
olarak görev yapan khorepiskoposların varlığı bilinmektedir. Aziz Basileus’un yönettiği
Kayseri Piskoposluğuna bağlı elliden fazla khorepiskoposluk bulunduğu, Nazianzoslu
Gregorius’un vermiş olduğu bilgiler arasındadır. Khorepiskopoilik sadece Kapadokya
bölgesinde değil diğer bölgelerde de görülen bir uygulamaydı. Bu kırsal piskoposlar
kontrolleri altındaki bölgeleri yönetimlerini piskoposa bağlı olarak gerçekleştiriyorlardı.
Hıristiyanlığın yayılması ve piskoposların yönetimde etkin hale gelmeleri ile birlikte,
ekonomik güce sahip soyluların dini sınıf içerisinde yer almaya çalıştıkları kaynaklardan
bilinmektedir. Yerleşimin ikinci evresi ile ilgili önerimiz, burasının bir khorepiskoposluk
olabileceği yönündedir. Khorepiskoposluk kurumunun Armenia II’de, 5. yüzyılın
ortasında hala devam ediyor olduğu konsil listelerinden anlaşılmaktadır. Adelphios isimli
bir khorepiskoposun 451 yılında Kadıköy konsiline katılmış olduğu görülmektedir. VI.
Leon

döneminde

Kayseri

metropolitliği

seçimlerine

katılanlardan

biri

de

khorepiskopos’tur.
Eğer savımıza uygun olarak 10. yüzyılın başında piskoposluk listelerinde adı geçen
Sobesos, bugünkü Şahinefendi Köyü sınırları içerisindeki yerleşimin adı ise, bölgede
yerleşimin devam ediyor olduğu anlaşılmaktadır. Arkeolojik veriler Şahinefendi
arkeolojik kalıntılarının bulunduğu alanda Geç Antik Dönem sonrasında yerleşimin
devam ettiğine dair bir veri sağlamamaktadır. Yerleşimin tam olarak hangi dönemde

173

terkedilmiş olduğunu bu nedenle saptayamadık, bunun için arkeolojik kazıların tekrar
başlatılması gerekmektedir.
7. yüzyıldan itibaren yaşanan Arap akınlarının bu bölgedeki yerleşim yerlerini de
etkilemiş olduğu kuşkusuzdur. 7. yüzyıl ile birlikte Doğu Roma topraklarında yaşanmaya
başlanan karmaşa, kentlerin nüfuslarının azalmasına, kırsal alanlarda yaşayan halkın ise
güvenli bölgelere çekilmesine neden olmuştur. Yaşanan bu olaylar nedeniyle bölgenin bu
dönem de terk edilmiş olması yüksek bir olasılıktır.
Yerleşim yerinin varlığının sürdürdüğü döneme ilişkin elimizdeki en önemli buluntular
villanın içerisinde bulunmuş olan ve 6. yüzyıla tarihlenen İmparator II. Iustin dönemi
sikkeleridir. Bu sikkeler yerleşimin 6. yüzyılın ikinci yarısında hala kullanılıyor olduğunu
göstermektedir. Sikkeler I numaralı villanın üçüncü evresi olan şapel evresini kesin olarak
tarihlendirmemize imkan vermemektedir. Sikkelerin bulunduğu alan 3. evre için
sorunludur. Çünkü atriumda bulunan bu sikkelerin şapelin inşası sırasında etrafı toprak
ile doldurulurken taşınmış olmaları söz konusudur 121.
Kazılarda ortaya çıkarılan seramikler en geç 6-7. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Yoğun
olarak günlük kullanım kaplarına ait olan bu seramikler dışında, daha geç dönemlerde,
10.-11. yüzyıllarda kullanılan sırlı seramikler bulunmamaktadır. Bu seramiklerin
olmaması yerleşimin bu tarihlerden önce sona ermiş olduğunu göstermektedir.
Yerleşimin kırsal bir bölgede olmasına bağlı olarak bu tip seramiklerin buraya ulaşmamış
olması da göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu ikinci olasılık yerleşimin Kaesarea
(Kayseri)’ya olan yakınlığı ve bir yol üzerinde olması nedeniyle daha düşük bir olasılıktır.
3. evrede şapelin inşa edilmiş olması I numaralı villanın özellikle ikinci katı ve atrium
çatı örtüsünün yıkılmış olduğunu göstermektedir. Bu nedenle atriuma şapel inşa
edilmiştir. Yapının yıkılmış ve kullanılamaz bir duruma gelmiş olması 7. yüzyıldaki Arap
akınları ile ilişkili olabilir. Bu süreç içerisinde terk edilen yerleşimin Arap akınları

Yapılan kazı çalışmalarında sikkelerin tam olarak nerede bulundukları, kotları gibi bilgiler
bulunmamaktadır. Bu nedenle yapının 3. Evresinde inşa edilen şapel için sikkelerin tarihlendirildiği 6.
Yüzyılı terminus ante quem olarak değerlendirmek mümkün değildir.
121
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tehlikesi ortadan kalktıktan sonra tekrar yerleşim görerek, burada bulunan konut ve diğer
yapıların kullanılmaya devam etme olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Şahinefendi yerleşimi 10-11. yüzyıllar öncesinde terkedilmiş olsa bile, yerleşimin
güneydoğusunda 11. yüzyıla tarihlendirilen kaya oyma aristokrat konutu, kiliseler,
şapeller ve bunlarla ilişkili diğer kaya mekanlar bölgede yaşam/yerleşimin devam
ettirdiğini göstermektedir. Kırk Martyrler Kilisesi’nin ilk resim evresinin 9 yy’ın sonu ya
da 10. yüzyılın başına tarihlendirilmesi, Şahinefendi yerleşiminde olmasa bile yakın
sosyo ekonomik süreklilik ile ilişkilidir. Sobesos adıyla anılan piskoposluğun 10. yüzyıl
başındaki Notitiae Episcopatuum listelerinde yer alması (eğer Şahinefendi yerleşimi
Sobesos ise) bölgede o dönemde Hıristiyan bir cemaatin varlığına işaret etmelidir.
10. yüzyılın başında VI. Leo döneminde piskoposluk listelerinde adı geçen Sobesos’a
daha sonraki döneme ait listelerde rastlanmamaktadır. 14. yüzyıl ile birlikte
Şahinefendi’ye komşu yerleşim olan Tamisos piskoposluk olarak listelerde görülmüştür.
14. yüzyılda bölgede artık Türkler ve Ortodokslar birlikte yaşamaktadırlar. Tamisos’ta
inşa edilmiş olan cami, türbe, medrese gibi yapılar 14. yüzyılın başlarına
tarihlendirilmektedir.
Kırk Martyrler Kilisesi duvar resimleri ilk evrede 9 veya 10. yüzyıllara, ikinci evresinde
11. yüzyıla, üçüncü ve son evresinde ise yapıda bulunan kitabeden tam olarak bildiğimiz
1216/1217 yıllarına tarihlenmektedir. 13. yüzyılın başına tarihlenen bu kitabe, bölgede
Hıristiyanların yaşadığını göstermesi açısından önemlidir.
15 ve 16. Yüzyıllar ile ilgili Ürgüp bölgesi hakkındaki kayıtların eksikliği, buralardaki
yerleşimlerin durumları hakkında değerlendirme yapmamıza imkan vermemektedir.
Ancak 14. yüzyılın başlarından itibaren Tamisos’taki yapılar bölgeye Türkler’in
yerleştiğinin göstergesidir.
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EKLER
EK 1: Mozaik Karşılaştırma Örnekleri Tarihleri
İskenderun, Myriandrus Antik Kenti

M.S. 3. Yüzyıl

Antakya, D Hamamı

M.S. 300-325

Antakya, E Hamamı

M.S. 305-350

Antakya, E Hamamı

M.S. 305-350

Antakya, C Hamamı

M.S. 350-400

Antakya

M.S. 350-400

Antakya, Kaoussie Kilisesi

M.S. 387

Antakya, Kaoussie Kilisesi Vaftizhanesi

M.S. 387

Kahramanmaraş

M.S. 3-5. Yüzyıl

Kahramanmaraş

M.S. 3-5. Yüzyıl

Adana, Misis Antik Kenti

M.S. 4-5. Yüzyıl

Adana, Misis Antik Kenti

M.S. 4-5 Yüzyıl

Adana, Misis Antik Kenti

M.S. 4-5 Yüzyıl

İstanbul Belediye Sarayı Mozaikleri

M.S. 4. Yüzyıl Sonu- 5. Yüzyıl Başları

İstanbul Belediye Sarayı Mozaikleri

M.S. 4. Yüzyıl Sonu- 5. Yüzyıl Başları

İstanbul Belediye Sarayı Mozaikleri

M.S. 4. Yüzyıl Sonu- 5. Yüzyıl Başları

Aziz Trias Bazilikası

M.S. 5. Yüzyıl

Aziz Trias Bazilikası

M.S. 5. Yüzyıl

Anemurium Antik Kenti, Nekropolis
Kilisesi

M.S. 5. Yüzyıl (?)

Polyeuktos Mozaikleri

M.S. 6. Yüzyıl

Erzincan, Altıntepe Kilisesi

M.S. 6. Yüzyıl
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EK 2: Kapadokya Bölgesi Roma ve Bizans Dönemi Yerleşim Yerleri (Hild-Restle,
1981; Ramsay, 1960)
Sıra No

Eski Adı

Günümüzdeki Adı

Koordinatları

1
2
3

Agranai
Aipolioi
Akina

?
Gölova(Palas)
Kemaliye (Sivas)

35.40-39.00
38.20-39.00

7

Andabalis
Andrapa*
Andrasos
Androniki
Aquae Calidae
Antigus
Aquae Saravenae
Aragena
Aran
Arasaxa
Archalla
Ardos
Argaun
Argos*
Argustana
Arianzos
Ariaratheia
Arka
Armaxa
Aromane
Aspenzinsos
Aytamaz
Azapbaşlı
Balbissa
Basilika Therma
Bathys Ryax
Barissos
Caena
Chalkis
Chamanene
Chiaca
Chonion
Chusa
Gasmendron

Aktaş, Yeniköy

34.40-38.00

?
Endürlük

35.20-38.20

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Altunhisar
Kırşehir
Taşören (Ağırnaz)
Akçakale
Akm.escit (Seresek*)
Erkilet
?
Arguvan

34.20-38.00
34.00-39.00
35.40-38.40
37.40-39.00
35.40-38.20
35.20-38.40

(3. İstasyon)
Malikane
Pınarbaşı
Akçadağ
Gemerek
Hurman Kalesi
Karanlıkdere
Çayırluı

33.40-38.20
34.20-38.00
36.20-38.40
37.40-38.00
36.00-39.00
36.40-38.20
34.20-38.00
34.40-38.00

Yaylayolu
Sarıkaya (Piskoposluk)

35.20-39.20

Sofular
(İkinci İstasyon)
Halkaçayır
?
?
Arıtaş
Yazıhüyük ?
Ovacık

34.20-38.20
34.40-37.20
36.00-38.40
39.40 39.00
38.20-38.40
36.40-38.20
34.20-38.20
34.40-38.00

38.00-38.40
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38

Diokasareia

39
40
41

Doara
Drazala
Drizion
Earsos*
Ekrek
Enehil
Euaissa
Eupheimas
Euphrates
Farandiya
Faustinopolis
Ferhenk
Flavina
Gabadonia
Galea*
Katu(Panu) Gala
Gardiliya
Gauraina
Gavur Kalesi
Genezin
Gergeme
Gordiason
Herakleia
Hexakomia
Hexapolis
Iogola
Kaberina
Kaisareia
Kaludia
Kamulianai
Kanotala
Karbala
Karnalis*
Kase
Kataonia
Kathismatin

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Kelgin
Keramision
Kiskisos
Kodessane

Tilköy
Duvarli
(Hacıbektaş*)(Piskoposluk)
Kabaklı
Kınıkörenleri Harabeleri

34.40-38.20

Köprübaşı
Dikilitaş
Yoğunhisar
?
Karasu
Furuncu
Ulukışla (Piskoposluk)
İçmeli
Manastır*
Develi

36.00-38.40
35.00-38.00
35.00-39.00

?
Karbala ?
Gürün

35.20-38.20

Özkonak
Doğanlar
?
Tont Kalesi
?
?
(İlk İstasyon)
Malikane
Kayseri (Piskoposluk)
Kemer ? (Piskoposluk)
Ağaçlı
Güzelyurt (Gelvere*)
Viranşehir*
Bağyurdu
?
Taşburun
Kaymaklı
Alakuş
Altınlı
Yaylacık (Piskoposluk)
?

34.20-38.00
35.20-38.20
34.20-37.40

38.20-39.00
38.20-38.00
35.00-38.00
35.20-38.20

37.00-38.40
35.00-37.40
34.40-38.40
35.40-38.40
34.20-37.40
34.00-37.20
37.20-37.40
36.20-38.20
33.20-33.40
35.20-38.40
38.40-38.00
35.20-38.40
34.20-38.00
34.20-38.00
35.20-38.40
36.00-36.20
37.00-38.00
35.40-38.20
38.00-38.00
35.40-38.00
34.40-38.20
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Kolonia
Komana
Koptos
Korama
Korniaspa
Koron
Kukusos
Kylindros
Kyzistra
Larissa
Limnai
Lykandos*
Madazı
Makelle
Malakopea*
Malandara
Malandasa
Manda
Mataza*
Matiane
Maurianu Hodos
Mavrucan
Melas
Melitene
Mokisos
Momoasson
Moribason
Morimene*
Mutalaske
Nakida
Nanessos*
Nazianzos*
Nekran
Neraassos
Nitalis*
Nyssa*
Odağra*
Orphanene
Osiena (Asiana)
Ozizala*
Parnassos*
Pedesia

Aksaray (Piskoposluk)
Saros (Göksu)
38.20-39.00
Göreme
?
?
Göksun
?
Yeşişhisar
Mancınık
Gölcük*
Yazıbaşı
Derinkuyu
Şarkışla
Ovalıbağ
?
Mazıköy
Avcılar
Güzelöz
Karasu
Malatya
Viranşehir
Gökçe
?
Talas
Niğde
Mammasun?*
Bekarlar (Piskoposluk)
?
Gelin Tepe Kale
(İkinci İstasyon)
Harmandalı Piskoposluk)

34.40-38.20
34.40-39.40
34.00-38.00
36.20-38.00
35.00-38.20
37.00-39.00
34.40-38.00
35.20-38.20
35.20 38.20
34.40-38.20
36.20-39.20
34.20-38.00
34.40-38.20
34.40-38.20
35.20 37.40
34.40-38.20
35.00 35.20
38.20-38.20
34.00-38.00
34.00-38.20

35.20-38.40
37.20-37.40
34.20-37.20
34.20-38.00
33.40 38.20
33.40-38.40

?
Ortahisar
34.00-38.20
?
Değirmenyolu(Piskoposluk)
?

33.20-39.00
34.40-38.20
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Peristremma
Phalakru Kastron
Phargamus
Phaustinupolis
Phreata*
Pizu
Poros
H. Prokopios
Rodandos
Saccasena
Sadagolthina
Salaberina
Salambria*
Salamun
Salanda
Saman
Sandrales
Sannabadae
Sarvena*
Sasima*
Savatra*
Sazaltza
Semaluos
Sideropalos
Sinassos
Sirıcha
Sivasa
Soandos*
Sobesos
Sozopetra
Spania
Tağar
Tamissos
Tatlarin
Tatraphyrgia*
Tavlusun
Taxiarches
Telmisos
Tibernene
Tomarza*
Triphylon
Tyana
(Kemerhisar)*

Ihlara Vadisi
Ağılören
?
Başmakçı
?
Bor
Ürgüp
Çamlıca
Karamollauşağı

34.00-38.00
35.20-38.00

34.20-37.40
34.40-38.20
35.20-37.40
35.00-38.40
38.20-38.40
34.00-38.00

Selime
Gümüşkent
Pınarbaşı
?
Halkapınar
Terzili Hamam
Hasanköy (Piskoposluk)

34.00-38.00
34.20-38.40
38.00-38.20

Taşlıca

34.20-38.00
34.00-39.00

?
Mustafapaşaköy
Çukur
Gökçetoprak
Soğanlı
Şahinefendi
Doğanşehir
(Piskoposluk)
Taşkınpaşa Köy
Tatlarin
Aydınlar
Kayabağ
Hançerli
Tomarza
?
Kemerhisar (Piskoposluk)

34.00-37.20
34.40-38.00

34.40-38.20
35.40-39.00
34.00-38.20
34.40-38.20
34.40-38.20
37.40-38.00
34.40-38.20
34.40-38.20
34.20-38.20
35.20-38.40
35.20-38.40
34.20-38.00
34.20-38.00
35.40-38.20

34.20-37.40
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154

155
156
157
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Uçhisar
Uenasa
Uestene
Venesa*
Zama*
Zeila
Zelve
Zoropassos

Kuşkalesi
Uçhisar
Avanos
?

36.00-38.40
34.40-38.20
34.40-38.40

Özlüce
Zelve
Gülşehir (Arebsun*)

34.40-38.20
34.40-38.40
34.20-38.40
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Resim 189: Anemurium, Ev 2, M.S. 300-325 (Campbell, 1998)

Resim 190: Antakya, Nekropol, Oda C, M.S. 350-400 (Campbell, 1998)
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Resim 191: Antakya, Apolausis Hamamı (Campbell, 1998)

Resim 192: Adana, Misis Antik Kenti, M.S. 4-5 Yüzyıl (Campbell, 1998)
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Resim 193: Adana Misis Antik Kenti M.S. 4-5. Yüzyıl (Budde, 1969)

Resim 194: Anemurium, Nekropolis Kilisesi, 5. YY Sonu-6. YY başları (Campbell,
1938)
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Resim 195: Anemurium, Kutsal Havariler Kilisesi, 5-6. Yüzyıl (Campbell, 1998)

Resim 196: Anemurium, Treasure Church, 6. Yüzyıl ilk çeyrek (Campbell, 1998)
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Resim 197: Anemurium, Treasure Church, M.S. 6. Yüzyılın İlk Çeyreği

Resim 198: Aydıncık, Kelenderis Antik Kenti
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Resim 199: Çarkıfelek Motifi

Resim 200: İç İçe Geçmiş Haç Motifi
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Resim 201: Antakya, C Hamamı, M.S. 350-400 (Campbell, 1998)

Resim 202: Zikzak Motifi
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Resim 203: Dört Mekikli Daire Motifi

Resim 204: Pervane Motifi
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Resim 205: Kenarları Testere Dişli Kare Motifi

Resim 206: Dikdörtgen Prizması Motifi
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Resim 207: Dikdörtgen Prizması Motifi

Resim 208: Dolgu Motifi
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Resim 209: Antakya, Ev 10 (Campbell, 1938)

Resim 210: Şahinefendi, Hamam, Sandalet Motifi
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Resim 211: Kıbrıs, Aziz Trias Bazilikası, M.S. 5. Yüzyıl (Sabır, 2004)

Resim 212: Antakya, E Hamamı, M.S. 305-350 (Campbell, 1998)
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Resim 213: Payanda Kaidesi

Resim 214: Paye Kaidesi
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Resim 215: Paye Kaidesi

Resim 216: Paye Kaidesi
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Resim 217: Paye Kaidesi

Resim 218: Paye Kaidesi
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Resim 219: Paye Kaidesi

Resim 220: Payanda Kaidesi

366

Resim 221: Paye Kaidesi

Resim 222: Paye Kaidesi

367

Resim 223: Paye Kaidesi

Resim 224: Paye Kaidesi
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Resim 225: Paye Kaidesi

Resim 226: Paye Kaidesi
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Resim 227: Paye Kaidesi

Resim 228: Paye Kaidesi
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Resim 229: Paye Kaidesi

Resim 230: Paye Kaidesi
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Resim 231: Payanda Kaidesi

Resim 232: Paye Kaidesi
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Resim 233: Paye Kaidesi

Resim 234: Paye Kaidesi
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Resim 235: Paye Kaidesi

Resim 236: Paye Kaidesi
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Resim 237: II Numaralı Villa Paye Kaidesi

Resim 238: II Numaralı Villa Paye Kaidesi
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Resim 239: II Numaralı Villa Paye Kaidesi

Resim 240: II Numaralı Villa Paye Kaidesi
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Resim 241: Sütun Kaidesi

Resim 242: Sütun Kaidesi

377

Resim 243: Sütun Kaidesi

Resim 244: Sütun Kaidesi
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Resim 245: Paye Başlığı

Resim 246: Paye Başlığı
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Resim 247: Paye Başlığı

Resim 248: Paye Başlığı
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Resim 249: Paye Başlığı

Resim 250: Paye Başlığı
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Resim 251: Paye Başlığı

Resim 252: Paye Başlığı
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Resim 253: Paye Başlığı

Resim 254: Paye Başlığı
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Resim 255: Sütun Başlığı

Resim 256: Sütun Başlığı
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Resim 257: Paye Gövdesi

Resim 258: Paye Gövdesi
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Resim 259: Paye Gövdesi

Resim 260: Paye Gövdesi
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Resim 261: Sütun Gövdesi

Resim 262: Sütun Gövdesi
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Resim 263: Sütun Gövdesi

Resim 264: Sütun Gövdesi
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Resim 265: Sütun Gövdesi

Resim 266: Sütun Gövdesi
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Resim 267: Sütun Gövdesi

Resim 268: Sütun Gövdesi
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Resim 269: Sütun Gövdesi

Resim 270: Konsol

391

Resim 271: Konsol

Resim 272: Konsol

392

Resim 273: Konsol

Resim 274: Konsol
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Resim 275: Kutsal Su Çanağı

Resim 276: Vaftiz Teknesi
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Resim 277: Templon Levhası

Resim 278: Templon Levhası
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Resim 279: İncesu, Latince Yazıt (Kayseri Arkeoloji Müzesi Arşivi)

Resim 280: Ephesos Yamaç Evleri, Peristilli Ev (Türkoğlu, 2004, s. 95)
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Resim 281: Germanikia Yaşam Mozaiği (Ersoy, 2014, s. 231)

397

Resim 282: Yakto Mozaiği (Özdemir, 2018, s. 154)
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Resim 283: Mezar Yazıtı

Resim 284: Mezar Yazıtı
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Resim 285: Kuzey Cephedeki Mezar Yazıtı

Resim 286: Kemerli Haç Motifli Mezar Kapağı

