ALATURKA KIREMIDÏN OLUÇUMU

Orner ÔZYiGÏTt*)
Gùnùmùzde yapilan dogal etkenlerden korumak için çatilann
ùzeri tùrlù gereçlerle kaplanir. Bugûn asbest çimentolu levhalar,
bakir, kur§un, çinko, galvanize saç, plastik ve bitùmlû levhalar,
cam, kayaganta§, tahta, saz ve kiremit gibi gereçler, çatilann ôrtùlmesinde kullanilir. Çati ôrtùsû gereçleri içerisinde pi§mi§ topraktan yapilmis. kiremitler, en yaygm olarak kullamlanlardir. Ayrica
kiremitler, çati ôrtù elemani olarak çok eski bir gelenege dayanmaktadirlar.
Anadolu'da gùnùmùzùn kiremit ôrtùsù çatilàri ùzerinde degisik tipte kiremitler gôrùlùr. Bunlar içerisinde alaturka tipi kiremit,
ilk bakiçta eski bir gelenege sahip oldugu izlenimini verir. Anadolu-'
nun eski yapilarmm hemen hemen tùmû, bu tip kiremitle ôrtûlùdùr.
Yarim yuvarlak profile sahip bu tipin diçmdaki t ù m kiremitler,
Anadolu'ya yabancidir. Yabanci kôkenlilerin en yaygm olani Marsilya kiremididir 1 . Bu tip kiremit, gûnûmùzde Anadolu'da da yaygm olarak ûretilmektedir. Marsilya kiremidi, kanimizca ilk kez
19. yùzyilm ikinci y a n s m d a Fransa'dan ithal edilmiçtir. Anadolu'da
ilk Marsilya kiremitleri, gùnùmùzdekilere oranla d a h a bùyùk boyutlarda olup, uzerlerinde Fransizca yapim yeri ve firma isimleri
bulunmaktadir. Bu ilk bûyûk boyutlu Marsilya kiremitlere, geçen
yûzyilm sonlarma ait yapilarda halen rastlamlmaktadir.
Oluk biçiminde olan alaturka tipi kiremit, diger kiremit tûrleri
gibi Anadolu'da birdenbire mi ortaya çikmiç, yoksa yôrede kullanilan antik dônem kiremitlerinin biçim degistirmesi sonucunda mi
(*) Doç. Dr. Ege Ùniversitesi Edebiyat Fakûltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bôltimû Ôgretim Ùyesi.
1- Marsilya tipi kiremit, makine kiremidi, fabrika kiremidi veya alafranga kiremit diye de amlir. Kiremitler ùzerine olan bu çahsjna sirasinda benden
yardimlanni esirgemeyen Gamze Giinay, Dûrdane Emir, Meltem Karahan
ve Aytekin Erdogan'a burada tegekkur etmek isterim.
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olusmu§tur? Çahsmamizm amaci, bu tùr sorulara açiklik getirmek
ve bu incelemeyi yaparken de Anadolu'da gôrûlen çati kiremitlerinin kronolojisini Geç Roma dôneminden itibaren kurma denemesine girmektir 2 . Bugûne degin bildigimiz kadariyla çati kiremitlerine
kronolojik açidan yaklasimda bulunulmamistir 3 . Alaturka kiremidin nasil ortaya çiktigmm bilinmesi ve degisjk zamanlara ait kiremitlerle karçùastirilabilmesi için ôncelikle yapisinin tanmmasi gereklidir. Bôylece kiremitlere kronolojik açidan da bakilabilecektir.

ALATURKA TÎPÎ KIREMITLER (Res. 1)
Alaturka kiremitler kesik yarim koni biçimindedirler. Bu tip
kiremitle ôrtùlù çatilarda tek kiremit çesidi gôrùlùr. Çati yûzeyini
ôrten kiremitler, mahya ùzerinde de kullanihrlar. Oysa Marsilya
kiremitli çatilarda iki kiremit çesidi gôrùlùr. Çatiyi ôrten kiremitlerle mahyalarm ùzerine gelenler birbirlerinden farklidirlar. Marsilya kiremitlerinin asil ôrtû elemani 23x41 cm. boyutlarmda olup,
ùzerinde kanallari bulunmaktadir. Bu tip kiremitlerin yer aldigj.
çatilarda mahyayi, alaturka tipini andiran kiremitler ôrter. Alaturka kiremitler, Marsilya kiremitleri gibi dikdôrtgen biçime sahip
degildirler. Yarim yuvarlak profilli bu tip kiremitlerin iki ucu farkh
bùyùklùktedir. Yani kiremidin bir ucu daha yûksek ve daha geniçtir; bu nedenle yùksekligi ve genisligi, bir uçtan digerine dogru
azalir.
Alaturka tipi kiremitlerin çati yûzeyine yerlestiriliç ilkesi, antik
dônem kiremitlerine çok benzemektedir. Her ikisinde de çati yûzeyine yan yana yerleçtirilen kiremitlerin bitisik kenarlarim bir kapkma kiremidi ôrtmektedir. Aslmda yerleçtirme biçimi, antik dô2- Bizans ôncesindeki dônemlere ait kiremitleri, ayrmtili bir çaligraa olarak
hazirlamaktayiz; bu nedenle Bizans ôncesi kiremit kronolojisini burada
sunmuyoruz. Kiremit kalinliklari, kronolojinin olugturulmasmda etkin olmamasi nedeniyle bu incelemede verilmemi§tir. Kronoloji tablolarinm olusturulmasinda ortalama boyutlar gôz ônunde bulundurulmustur. Bu tablolann di§ina çikan ôrnekler bulunabilir; ancak bunlar yôrelere gôre yapim
farkliligi gôsteren ender ôrneklerdir.
3- Anadolu'daki erken dônem kiremitleriyle ilgili olan Akerstrôm'ùn bir çalismasi bulunmaktadir. Akerstrôm'ùn Anadolu'daki erken mimari terracottalari ûzerine kronolojisi, bize gôre geç tarihleri gôstermektedir. Bununla ilgili olan bir çahsmamizin yakmda yaymlanacagim umuyoruz: A. Akerstrôm,
Die architektonischen Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966 (bundan sonra:
Akerstrôm), 243.
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nemde ve gûnûmùzde aynidir. Ayirim, kiremitlerin yapilarmin
farkhhgmdan kaynaklanmaktadir. Antik dônemdeki çatilann yûzeylerini ôrten dùz kiremitler, gûnûmùzde yerini yarim yuvarlak
profile sahip kiremitlere birakmistir. Alaturka kiremitler, içbûkey
yùzleri ùste ve genis. kenarlari çati egimine gôre yukariya gelecek
biçimde yan yana yerlestirilirler (§ek. 1). Ùst siradaki kiremidin
dar ait kenari, ait siradaki kiremidin genis olan ùst k e n a r m m biraz içerisine oturur. Yan yana kiremitlerin bitisik kenarlarmi ise
yine aym biçimde olan digeri ôrter. Kapama kiremidi gôrevini gôren bu ùçùncù kiremidin genis olan ucu, çati egimine gôre a§agi
tarafa yerlestirilir. Bu yerleçtirme biçimi, antik dônem kiremitlerinin çok benzeridir. Ayrilan nokta, antik dônemdeki dùz kiremidin
yerini çok daha kùçûk boyda olan içbûkey alaturka tipi kiremidin
almasidir.
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§ek. 1- Alaturka tipi kiremidin çati yùzeyine dizilis. biçimi.

Alaturka kiremitle ôrùlù çatilar, % 20-30 egime sahiptirler. Daha
yùksek bir egim oraninda, kiremitler çati yùzeyinden herhangi bir
etkenle çabuk kayabilirler. Marsilya kiremitleri alttan telle çatiya
baglanabilirler; bu nedenle çatinm egimleri de çok fazla olabilir.
Genel olarak Marsilya tipi kiremide sahip çatilar, % 30-35 egime sahiptirler. Bu tip çatilann egimleri daha az olursa, yapiya yagmur
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sulan girebilir. Alaturka tipi kiremitli çatilarda ise egim orani
daha dù§ûktùr. Bu kiremitler telle çatiya baglanmazlar. Çati egim
oranlanndaki dùçùklùk, antik dônemdekilere olan yakmhgi gôsterir. Antik dônem çatilannm egimleri ise, bize gôre % 15-25 arasmda degiçmektedir. Kubbe gibi ôrtûlmesi zor yûzeylerde ise alaturka
tipi kiremit, kireç harcinm yardimiyla sabitleçtirilmistir.

BIZANS DÔNEMÏ ÔNCESÏNDE ANADOLU'DA
GÔRÙLEN KIREMITLER
Çatilann kiremitlerle ôrtûlmesi, Anadolu'da bize gôre M.O. 7.
yùzyila, belki de biraz daha eskiye gider 4 . Bu tarihten gûnùmûze
degin kiremitlerin gerek çatiya yerleçtirilis. biçimlerinde, gerekse
yapilannda bûyûk benzerlik vardir. Anadolu'da antik dônemde kullanilan çati kiremitleri, Korinth tipidir. Bu tip kiremitler, Ege Adalarmda ve Yunanistan'da da gôrùlùr; bu nedenle tùm bu yerlerde
kullanilan Korinth tipi çati kiremitlerinin geli§meleri de paralel olmalidir. Korinth tipi kiremitlerin en yaygm olani dûz kiremittir.
Dûz kiremitler çati yùzeyini ôrten ana kaplama elemanlaridir. Kap a m a kiremitleri ise b u n l a n n aralarini ôrten kiremit tùrùdùr. Gerek k a p a m a gerekse dùz kiremitler, ilk çikiçlarmdan itibaren çok
yavas. bir degiçim gôstermiçlerdir. Genellikle ana biçimlerini sûrekli
korumu§lardir.

Dûz Kiremitler
Çatilann biçimlerinin olu§turulmasinda dûz kiremitlerin ônemi
çok bùyùktùr 5 . ilk çiki§larmdan beri gôrûlen dikdôrtgen biçimlerini sûrdûrûrler. Gûnûmûzde kullanilan alaturka kiremitlerden çok
daha bùyûktùrler. Dùz kiremitler ûç tarafindan çerçevelerle smir4- §imdiye kadar Anadolu'da hiçbir kiremit M.Ô. 7. yiizyila tarlhlenmemiçtir,
ancak Yunanistan'da M.Ô. 7. yùzyila tarihlenen Korinth ve Isthmia kiremitlerinin benzerini Dtiver'de bulunmaktayiz: W. Willson Cummer, «Phrygian Roof Tiles in the Burdur Museum», Anadolu (Anatolia) XIV, 1970, 29
vd. Aynca Bayrakli kazilan sirasinda da M.Ô. 7. yuzyildan olabilecek nitelikte dùz kiremit parçalan ele geçmistir.
5- Bati Anadolu'da Bizans dônemi ôncesinde gôrulen pi§mi§ toprak dùz kiremitler için:
Neandria: R. Koldewey, Neandria, 51 BWPr. 1891; 46.
Pergamon: Altertiimer von Pergamon VIII, 2, 393-394; AvP xi, 2, Lev. 69,
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lanirlar (§ek. 2). iki uzun k e n a n n d a bulunan çerçeveler, 2-3 cm.
kalmligmda ve kiremidin duz yuzeyinden 2-4 cm. yûksekligindedir.
Bu iki yan çerçeve arasinda ust tarafta yer alan çerçeve ise daha
farkh bir yapidadir. Ust çerçevenin yûksekligi yan çerçevelerden
az olup, yarim yuvarlak bir profile sahiptir. Alçak olmasinm nedeni, bir ûstûndeki dùz kiremidin yerleçtirilmesine ve daha içeriye
oturmasma olanak vermektir. Bu ùç çerçevenin en ônemli gôrevi,
yagmur suyunun ûst ve y a n kenarlardan diçanya geçmesini ônlemektir.

Çek. 2- Bizans donemi ôncesinde kiremitlerin çatida siralanisi.

4; AvP xn, 23-25, Lev. 16 a-d; AvP xv, .36-37, Lev. 79 a..
Larisa : J. Boehlau - K. Schefold, Larisa am Hermos I, Die Bauten, Berlin
1940, Lev. 43 b.
Bayrakh (Eski Izmir) : O. Bingôl, «Bayrakli (Eski Izmir) Çati Kiremitleri»,
Anadolu (Anatolia) xx, 1976/1977, 52, Res. 2,5.
Magnesia: C. H u m a n n , Magnesia am Maeander, Berlin 1904, 36-37, §ek. 25.
Priene: Th. Wiegand - H. Schrader, Priene, Berlin 1904, 306, §ek. 327.
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Dônemler boyunca dùz kiremitlerdeki yan çerçevelerinin iç
profilleri, yani yan çerçevelerin kiremidin dùzgùn yûzeyi ile yapmis.
oldugu açi degi§iklikler gôsterir (§ek. 3). Bu çerçeveler, Bizans dônemi içerisinde yûksekliklerini gitgide kaybederek birer §erit biçimine dônùçùrler. Daha sonra da tûmden ortadan kalkarlar. Dùz
kiremitlerdeki çerçevelerin yûksekliklerini kaybederek ortadan
kalkmasi da gùnùmùzùn kiremitlerine gidiçi gôsterir.
Dùz kiremitlerin ait tarafmda, yagmur sularmin akmasi için
çerçeve yoktur. Bu kenarm a r k a bôlùmùnde damlalik (tirnak) adim verdigimiz bir bôlùm bulunur. Damlahk erken Arkaik dônem
dùz kiremitlerinde bulunmaz (§ek. 3a). Daha sonra ortaya çikar
ve Roma dônemi içine kadar yaklasik 4-6 cm. yùksekligini korur.
Roma dônemi sonlarma dogru yùksekligi gitgide azalarak Bizans
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§ek. 3- Bati Andolu'da Arkaik dônemden Bizans dônemi sonuna
kadar dùz kiremidin yan çerçeve ve damlahk profilleri.
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dônemi içlerine dogru tùmùyle ortadan kalkar. Dùz kiremitlerde
gôrûlen damlahk bôlûmùnûn ortadan kalkmasi da gùnùmûz kiremitlerinin ôzelliklerine gidiçi verir.
Roma dônemi ôncesinde dùz kiremitler, dikdôrtgen biçime sahiptirler. Ûst ve ait geni§likleri arasmda bir uzunluk farki yoktur.
Kimi zaman bu iki kisa kenar arasmda gôrûlen 1-2 cm uzunluk farki, yapim yanlishklarmdan ileri gelmis. olmalidir. Dùz dikdôrtgen
biçimlerini Roma dônemi ba§mda da korurlar; fakat bu dônemin
içlerinde ûst ve ait kenarlar arasmda esitlik bozulur. Alt kenar,
yani damlaligm bulunmus. oldugu kenar, digerinden biraz daha kisa yapilmaya baslanir. Dùz kiremidin ûst ve ait k e n a n arasmdaki
bu fark, bundan sonra da dônemler boyunca sùrekli izlenir. Alaturka kiremitlerde de bu ôzellik belirgindir. Dùz kiremitlerde dar
kenarlardan alttakinin daha kisa yapilmasmm nedeni, kammizca
kiremitlerin birbiri ùzerine daha kolayca oturtulabilmesi amacmdan olmalidir. Hellenistik dônem ôncesinde, kiremitlerin kahplanmasmda bûyùk ôzen gôsterilmiçtir; bu nedenle dùz kiremitler birbiri ùzerine dùzgùn bir biçimde otururlar. Hellenistik dônemden
itibaren bu ôzen azalir. Genellikle Hellenistik dônem dùz kiremitlerinin ait arka kô§eleri yontulmustur. Bu islem, kiremitlerin çati
ùzerine yerlestirilmeleri sirasmda oturmalarina olanak vermek
için yapilmis olmalidir. Alt arka kôseleri yontulmus, dùz kiremitlere Roma dôneminde sik rastlanir (Res. 2); fakat dùz kiremitlerin
dar kenarlarmin ait ve ùst k e n a r l a n arasmdaki fark bùyùdùkçe
bune gerek kalmaz.
Dùz kiremitlerin boyutlari, ilk çikislarmdan itibaren belli bir
sistem içerisinde degi§mi§tir. Kapama kiremitlerinin ôlçûleri de
dùz kiremitlerin boyutlarma uygun bir biçimde geliçme gôstermi§tir. Dùz kiremitlerin boyutlari genelde yavas yavas, bir kùçùlme gôsterirler. Antik kiremitlerin bu kûçùlmesi, gùnùmùzùn kiremitlerine gidi§in bir gôstergesi olmalidir. Dùz kiremitler, kimi zam a n uzunluklanndan kimi zaman da genisliklerinden kisalarak
kùçùlûrler. Bu kùçùlme antik dônemden gùnûmùze kadar saptadigimiza gôre, sistemli bir biçimde olmuçtur. Kimi zaman bir enden
bir boydan, kimi zamanda arka arkaya enden veya boydan kisalma gôsteren dùz kiremitler, bu kùçùlme sisteminin di§ma çikmamiçlardir. Yani çaglar boyunca, dùz kiremitlerin en ve boy ôlçùlerinin ikisi birden degi§memistir. Her zaman biri aym kalmiçtir.
Bunun nedeni, o n a n l a n çatilarda eski ve yeni boyutlardaki kiremitlerin birbirlerine uydurulma gereginden kaynaklanmahdir. Degi§ik geniçlikte olan aym uzunluktaki dùz kiremitler, yan yana siralanabilirken, farkh uzunlukta olup, geni§likleri aym olanlar ise
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dikey siralarda yerleçtiriliyor olmaliydilar. Dùz kiremit boyutlarmdaki bu ôzellik, kiremitlerin ortaya çiki§mdan gûnùmùze k a d a r kiremit kronolojisini olu§turmamizda en ônemli etken olmuçtur.
Acaba kiremitlerin antik dônemden gûnùmùze degin yùzyillar
boyunca yavas. yavas. gôstermiç oldugu kùçùlmenin nedeni nedir?
Her ne kadar Klasik dônemde ve Bizans dônemi içerisinde bir bùyùme gôstermiçse de kiremitler, kùçûlerek bugùnkù boyutlarmi almiçlardir. Bu kùçùlmenin bir nedeni ekonomik olabilir. Çati onar i m l a n sirasmda bu durum belirgindir. Bùyùk ve kùçùk kiremitlerle kapli iki çatida degistirilecek dùz kiremit sayisi aym olsa bile
bu kiremitlerin kapladiklan yûzeyler açismdan aralarmda bùyùk
fark vardir. Kùçûk kiremitli çati yûzeylerinde onarilacak alan daha azdir. Bundan ba§ka kûçûlmeyle birlikte kiremitlere daha bùyùk
hareket olanagi dogmaktadir. Boylelikle tonoz, kubbe gibi egri yûzeylerin kiremitlerle ôrtùlmesi de kolayla§maktadir.

Kapama Kiremitleri
Anadolu'da en erken kapama kiremitlerinin profilleri yarim
yuvarlaktir. Bu profil, gùnùmûzde kullanilan alaturka kiremitlerinkine benzemektedir. En erken bu tip ôrnekler, Anadolu'da Neandria, Didyma, Dûver, Gordion, Pazarli, Akalan ve Bogazkôy'de
bulunmu§tur (§ek. 4a) 6 . Yunanistan'da ise bu profilde olanlara Korinth ve Isthmia'da rastlamlmiçtir'. Tùm bunlar, M.Ô. 6. yùzyildan
ônceye tarihlenmelidir.
Yarim yuvarlak profil, M.Ô. 6. yùzyilda be§ik çati biçimindeki
profile dônùçûr (§ek. 4b). Bâti Anadolu'da b u n u n en gûzel ôrneklerini Miletos ve Didyma'da gôrmekteyiz 8 . Kapama kiremitlerinin bu
biçimi, uzun sûre degiçmeden kalir. Klasik (§ek. 4c-d) 9 ve Hellenis6- Akerstrôm, 122, 191, Lev. 3, 801; 82, 87; W.W. Cummer, Anadolu (Anatolia)
XIV, 1970, 50, §ek. 7, Lev. 7.
7- M.C. Roebuck, «Excavation at Corinth: 1954», Hesperia 24, 1955, Lev. 62 e;
H.S. Robinson, «Excavations at Corinth. Temple Hill: 1968-1972», Hesperia
45, 1976, 232, §ek. 9, Lev. 52 a-c; Aym yazar, «Temple Hill, Corinth», Neue
Forschungen in griechischen Heiligtiimern 1976, 247, 249, Res. 8-9; Aym
yazar, «Roof Tiles of the Early Seventh Century B.C.», AM 99, 1984, 64,§ek.
3, 66, 4, Lev. 14 1-3; O. Broneer, Isthmia I, Princeton, New Jersey 1971, 45
§ek. 59, Lev. 13 a-b.
8- Akerstrôm, 104, §ek. 32, Lev. 53 1-3, 56-57.
9- O. Bingôl, Anadolu (Anatolia) XX, 1976-1977, 53, 75-76, 81, Res. 6-7,14-17.
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tik (§ek. 5a-b) 10 dônemlerde kapama kiremitlerinin profillerinde
pek ayirim yoktur. Bu profili Roma dôneminin ba§larmda da bulmaktayiz (§ek. 5c)11; fakat bu dônemin içlerinden itibaren besik
çati biçimindeki profil, yûksekligini kaybetmeye baslar (§ek. 5d-e)12.
Geç Roma dôneminde, M.S. 4. ve 5. yùzyillarda k a p a m a kiremitlerinin dort yûzeyli besik çati biçimindeki profilleri, iki yùzeyli ùçgen biçimine ya da ters V biçimine dônùsùr (§ek. 5f-g). Buna ait
ômekler 1982-83 yillari Erythrai kazilarmda, Cennettepe'deki buyùk
yapmm kuzey portiginde tarafimizdan bulunmu§tur (Res. 3). Bu
yapi M.S. 7. yûzyilm ùçùncù çeyreginde bir yangmla sona ermiçtir.
Portigin mozaik dôçemesi ile çôken ç a t m m kiremitleri arasmda yanmis biçimde Konstans II (641-668)'ye ait bronz sikkeler ele geçirilmi§tir. Bu portikte ùçgen biçiminde ve yarim yuvarlak profile sahip
kapama kiremitleri de yangm tabakasi içerisinde bulunmu§tur
(Res. 4). Buradan da bu profil tiplerinin portigin y a n m a s m d a n once olusmus oldugunu anlamaktayiz.
Uçgen profilli kapama kiremitleri, M.S. 4. ve 5. yùzyillarda kullamlmi§ olmalidir. Erythrai'da Cennettepe'de sôzùnù ettigimizi yapida ele geçen bu tip k a p a m a kiremitleri. y a p m m M.S. 5. yûzyilm baçmdaki yapim evresiyle çagdaç olmalidir. Bize gôre kapama kiremitleri, Erythrai'da yapilan kazi sonuçlarina gôre yarim yuvarlak
profile ilk kez M.S. 5. yûzyilm içinde veya ikinci yarismda dônùçmûs
olmalidir (Sek. 5h)13.
10- Hellenistik dôneme tarihledigimiz kapama kiremitleri, Erythrai'da iki ayn
Rhodos tipi peristyl evde ve Pergamon'da Kestel kazilan sirasinda tarafimizdan bulunmugtur.
11- Erken Roma dônemine ait kapama ve dûz kiremit ôrnekleri, Erythrai'da
kuzey surlanmn yaninda bulunan bir evin mutfak bôlùmunde ele geçmigtir. Mutfakta çok uzun zaman kullanilamayacak olan bu kiremitler, yapimn
son evresiyle (M.S. 1. yûzyil) çagdag olmalidir_
12- Bununla ilgili ôrnekler, yine Erythrai'da Cennettepe'deki bûyûk yapmm
degisik yerlerinde bulunmustur.
13- Erythrai'deki 1982 yili kazilan sirasmda Cennettepe'de Rhodos tipi bûyûk
peristyl yapmm kuzey portiginin, dogusuna bir apsis eklenerek Erken Bizans dôneminde kûçûk bir sapele çevrildigi anla§ilmistir. Gerek bu apsisin
içindeki mozagin stili, gerekse apsisin toprak tabam içindeki M.S. 5. yûz
yihn ikinci yansmdan olan keramikler, sapeli M.S. 6. yûzyilm ilk yarisinin
içlerine tarihlendirmektedir. Bu parçalar arasinda yuvarlak profilli bir kapama kiremidi parçasi ele geçmi§tir. Bize gôre toprak tabamn içinden gelen bu kapama kiremidi parçasi, yapinin kuzey portigini §apele dônûstûrme tarihinden once olmalidir; bu nedenle yarim yuvarlak profilli kapama
kiremitleri M.S. 5_ yûzyilm içine belki de ikinci yansma tarihlendirilmelidir.
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§ek. 4- Bati Anadolu'da Arkaik ve Klasik dônemlerde kapama kiremidi profilleri.

& ~
(•HH-HH-l-)
0
10

4—
20

§ek. 5- Bati Anadolu'da Klasik dônem sonundan Bizans dônemi
içlerine kadar kapama kiremidi profilleri.
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îçinde bulunan Herakleios sikkeleriyle tarihlenen Bodrum'daki
Yassiada batigmm çatisma ait duz kiremitlerin a r a l a n m y a n m
yuvarlak profile sahip kapama kiremitleri ôrtmektedir 14 . Bugun
Bodrum Sualti Arkeoloji Muzesinde korunan bu kapama kiremitleri, 625-626 yillarmda bu kiremitlerin profillerinin y a n m yuvarlak
oldugunu açikça gôstermektedir.
Bayrakh'da içinde bulunan Phokas (602-610) z a m a n m a ait bir
bronz sikkeyle 7. yùzyilm baçma tarihlenen bir kiremit mezar, 1983
yili kazilari sirasmda ele geçmiçtir15. Bu mezarda duz kiremitler
bir beçik çati oluçturabilecek biçimde dizilmis olup, a r a l a n da çatilardaki yerleçtirme duzeninde oldugu gibi k a p a m a kiremitleriyle
ôrtùlmùçtûr (Res. 5). Bu kapama kiremitlerinin profilleri de y a n m
yuvarlaktir. Bu mezarda kullanilan duz kiremitlerin alt a r k a uçlar m m kinlmis olmalan, b u n l a r m ônceden bir çatida kullanilmiç oldugunu gôstermektedir. Bu durum bize bu kiremitlerin uretildikler
zamamn m e z a n n tarihinden once, yani M.S. 6. yuzyildan oldugunu
gôstermektedir. Bôylece 6. yûzyilda yuvarlak profilli kapama kiremitlerinin varoldugunu anlayabilmekteyiz. Bu y a n m yuvarlak profil, kapama kiremitlerinin son biçimidir. Gûnùmûze degin bu profil
degismeden gelecektir. Kapama kiremitlerinin bu profile ula§masiyla, alaturka kiremidin yansi oluçmus bulunmaktadir. Daha sonra
dûz kiremitler de kùçùlerek aym biçime ula§acak ve alaturka tipi
kiremidin olusumu tamamlanmi§ olacaktir.

BÎZANS DÔNEMÎ KIREMITLERi
Bizans kiremitlerinin koronolojisinin oluçturulmasi kolay degildir; çùnkù bu dôneme ait az sayida tarihlenmis. çati kiremitlerine
sahip bulunmaktayiz; ancak erken Bizans dônemi için elimizdeki
iyi tarihlenebilen malzemenin ônemi, Roma dôneminden geçisi gôstermesi ve Bizans dôneminin baslangicmm belirlenmesi yônûnden
bûyûktûr. 5. ve 6. yûzyillar için Erythrai kazilannm sonuçlan ile
1983 yilmda Bayrakh'da bulunan mezar, 7. yùzyil için ise BodrumYassiada batigi, erken Bizans kiremitleri konusunda çok ônemli
14- G.F. Bass-F.H. van Doorninck, Yassi Ada, A Seventh-Century Byzantine
Shipwreck, I, Texas A.M. University Press 1982, (bundan sonra: Bass-Doorninck), 104-108.
15- Bu kiremit mezar, Bayrakh'da 1983 yili kazilari sirasmda d 11 plankaresinde bulunmustur. Bayrakh'da bulunan kiremitler ûzerinde çahsmama izin
veren Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a tesekkiirlerimi burada sunmak isterim.
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tarihleyici kriterlerdir. Bundan sonra 13. yûzyila kadar çati kiremitlerinde ônemli bir tarihleyici kritere rastlayamamaktayiz. 13.
yùzyilm ilk yarismda in§a edilmis. olmasi gereken ve Laskarisler
dônemi (1204-1261) mimarî ôzelliklerini gôsteren Bafa gôlûndeki
Kahve Hisar kilisesinin korunan çati bôlùmlerinin ùzerinde in situ
d u r u m u n d a bulunan kiremitler, tarihlenmis. olduklari için ônemlidirler. Pergamon Akropolisi'nde yapilan kazilarda bir deprem tabakasmda VIII. Mikhael Palaiologos (1261-1282) zamanma ait sikkelerle ele geçen kiremitler de Bizans kiremitleri kronolojisi içinde ayri
bir yer tutarlar. Bunlarm diçmda iyi tarihlenmis. bir Bizans kiremidine rastlayamiyoruz. 1404 yilmda yapildigmi bildigimiz Miletos'taki ilyas Bey camiinin ônùndeki medrese odalarmm halen korunan
ilk dônem kiremitleri, bizi Bizans kiremit kronolojisinin son noktasma getirmektedir.
Bizans dônemi kiremit kronolojisini olu§tururken yukarida
saydigimiz tarihlenmis? çati kiremitlerinin arasma tarihleri belli olmayan diger kiremitleri siraladik. Bunu yaparken de boyutlanni
ve stil ôzelliklerini gôz ônûnde bulundurduk. Yukarida sôyledigimiz
gibi, kiremitlerin boyutlan degiçirken geni§lik ve uzunluk ôlçùlerinden yalniz birisinde farkhlaçma olmaktadir. Diger ôlçù ise aym kalmaktadir. Tarafimizdan saptanan bu ilke, kiremit kronolojisini
oluçturmamizda en buyùk etken olmuçtur.

5. - 6. Yûzyil Kiremitleri
Erythrai'da 1981 yili kazilari sirasmda Cennettepe'deki Rhodos
tipi peristyl yapinm dogusunda ùçgen profilli kapama kiremitleriyle
birlikte 57-58 cm. uzunlugunda dùz kiremitler ele geçmiçtir (Res. 3).
Bu dùz kiremitlerin ùst geniçlikler 48-49 cm, ait genisjikleri ise 4446 cm. dir. Yine bu bùyûk y a p m m kuzey bôlùmùnde 1982-83 yili
kazilarmda ayni boyutlarda dùz kiremitler bulunmuçtur. Bunlar,
burada ele geçen dùz kiremitlerin en geç ôrnekleridir. Ayrica yine
aym yerde, daha once sôzùnù ettigimiz gibi, ùçgen ve y a n m yuvarlak profile sahip kapama kiremitler bulunmuçtur. Bu durum bize,
bu boyutaki dùz kiremitlerin once ùçgen, sonra da, y a n m yuvarlak profile sahip kapama kiremitleriyle birlikte kullanildigim gôstermektedir. Yapmm dogusunda ùçgen profilli kapama kiremitleriyle ele geçenler, ait oldugu mimarî nedeniyle 5. yûzyildan olmalidirlar; ancak yapinm kuzeyinde bulunanlar ise 6. yùzyildaki yenileme hareketleriyle çagda§ olmalidir. Bu kiremitler, y a p m m 7. yùzyilm ùçùncù çeyreginde bûyùk yangmla yok olmasma kadar çatilarda yer ahyor olmahydilar.
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Yukarida sôzùnû ettigimiz ùzere, 1983 yih Bayrakb kazilari sirasmda ortaya çikarilan 7. yûzyilm basma ait mezarda ele geçirilen dùz kiremitler de ayni boyutlardadir (§ek. 6; Res. 5). Yine açikladigimiz nedenden, bu kiremitler 6. yuzyila ait olmalidir. Bôylece
bu boyutlardaki duz kiremitlerin 5. ve 6. yuzyillarda kullamldigmi
anlamaktayiz. Bayrakh m e z a n n d a ele geçen tarn ôlçûlerdeki kapama kiremidi, 47,2 cm. uzunluktadir (Res. 5). Bu uzunluk, bu kapam a kiremidinin çati kenarma geldigini gostermektedir; çùnkû geri
siralardaki k a p a m a kiremitleri, yaklaçik dùz kiremit uzunlugunda
olmalidir. Elimizdeki ôrnek 10 cm. daha kisadir. Bu ôlçû bize, ayni
zamanda duz kiremitlerin birbirleri uzerine binme p a y l a n n m da
10 cm kadar oldugunu gostermektedir.
Bundan baska, 1979 yilmda Pergamon'da Asklepieion'daki Via
Tecta kazilari sirasmda yine ayni boyutlara sahip duz kiremitlere
rastlamlmistir 16 . Yine ayni yil Pergamon'da Kestel kazi ekibi tarafmdan Kula Bayiri'ndaki nekropolis alanmda yapilan k u r t a r m a kazilanyla bu boyuttaki kiremitlerin mezar kapagi olarak kullanildigi
ortaya konulmustur 17 .
5. ve 6. yuzyillarm duz kiremitleri, Roma dônemi kiremitlorinin
ôzelliklerini sûrdûrùrler. Genel yapi aynidir. Yalniz ayrmtilarda
farklilasma vardir. En ônemli ôzellik, alt genisligin ust genislikten
3-5 cm daha kisa yapilmasidir. Bôylece dùz kiremitlerde ust kenardan alt kenara dogru gôrûlen kùçùlme belirginlesir. Bu ôzellik, yine
sôzûnù ettigimiz gibi alaturka tipi kiremide gidisin belirtisidir.
Bu dônem kiremitlerinde gôrûlen diger ôzellikler ise sunlardir:
Yan çerçevelerin iç profili, yani çerçevenin kiremidin dûzgùn yûzeyigle yapmis oldugu açi daralir. Roma dônemi basmda ve ortal a n n d a bu profil, dik açi biçimindedir. Aynca damlahk yûksekligi
de oldukça azalir. Bu duz kiremitlerde ilgi çekici yônlerden biri de,
yûzeyde pisirmeden once parmakla veya bir nesneyle yapilan sûslemelerdir. Bizans dônemi içersinde bu tùr sûslemeler oldukça yogunluk kazanir. Bu dônemde en çok gôrûlen sûsleme, yan çerçeveleri ait kenarla birlestiren yay biçimindeki çizgilerdir. Kanal gôrùnûmùndeki bu çizgiler, ayni zamanda yagmur sularmi kiremidin
alt kenarma verme gôrevini de gôrmektedir.
16- B. Yalman, «Atatùrk'ùn Asklepion Ziyareti ve 1979 Asklepion Kutsal Yol
Kazisi», IX. Turk Tarih Kongresi 21-25 Eylul 1981, Ankara 1986, 282, Res.
20, 283, Sek. 1.
17- Bu konuda bana bilgi veren S_ Erdemgil ve S. Ôzenir'e teçekkûr ederim.
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§ek. 6- Bayrakli'da Bizans dônemi
kiremit. 6. yûzyil.

mezarinda kuilanilmis. olan dùz

7. Yùzyil Kiremitleri
7. yùzyil kiremitleri için çok iyi bir tarihleme kriterine sahip bulunmaktayiz. Bugùn Bodrum Sualti Arkeoloji Mùzesinde korunan ve
Yassiada yakmlarmda bulunan bir Bizans batigmda dùz ve kapama
kiremitleri ele geçirilmistir 18 . Bunlar içerisinde opaionîu bir dùz kiremit parçasi da bulunmu§tur. Bu batik bir kiremit batigi olmayip,
kiremitler geminin çatismda bulunuyor olmaliydilar. îçinde bulunan Herakleios'a ait sikkelerle tarihlenen bu batikta dùz kiremitler,
18-

Bass-Doorninck, 97-110.
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iki ayri boyutta bulunmuslardir. Tûmùnùn ayni çatida kullanilmis.
olmasi gerekir. Dùz kiremitlerin birinci tiptekileri, 6. yùzyil kiremitleriyle aynidir. Yani uzunluklan 57-58 cm, ùst genislikleri 48-49 cm
ve ait genislikleri ise 44 - 46 cm dir. Kiremidin dùzgùn yùzeyinde
parmakla. yapilmis dùz ve egri çizgiler vardir. Ôzgùn genislik ve
uzunluk veren ômekleri ele geçmiçtir19. ikinci tipteki dùz kiremitlerin uzunlugu 58-59 cm, ùst geniçligi 44-46 cm ve ait geniçligi ise
41-43 cm dir. Yassiada batigmda bu tùr kiremitlerden bir uzunluk
bir de ùst genislik bulunmuçtur 20 . Bu tip kiremitlerin dùz yùzeyinde, sonraki Bizans kiremitlerinde çok gôrùlecek olan pisirilmeden
once ùç parmakla yapilmis yilan biçimli sùslemeler vardir. îki ayn bùyùklùkte olan dùz kiremitlerin uzunluklan aym olup, genislikleri farklidir. ikinci tiptekiler daha dardir. Ortak yônleri ise, yan
çerçeyelerin kiremidin dùzgùn yùzeyigle yapmis. oldugu dar açili,
içbùkey profil ile damlahklarmm belirsizlesmesidir. Damlaligm
belirsizleserek ortadan kalkmasi, 7. yùzyilda olmu§tur. Bu ôzellik
de alaturka tipi kiremide gidi§i vurgulamaktadir. Yassiada batigmda tam boyutlarda bir adet kapama kiremidi bulunmugtur 21 .
Yarim yuvarlak bir profile sahip bu kapama kiremidi, 56 cm uzunluktadir. Alt ve ùst genisjikleri 28 ve 30 cm dir.
Yassiada batigmm, kiremit kronolojisinin olusturulmasindaki yeri çok ônemlidir. Uzunluklan aym, genislikleri farkli olan iki
a y n dùz kiremit grubuna bu batikta rastlanmasi, y u k a n d a sôyledigimiz gibi kiremit kronolojisinin olusturulmasmdaki kurali açikça ortaya koyar. Çaglar boyunca dùz kiremitlerin genislik ve uzunluklarmm ikisi birden degiçmez. Ya genisjikleri, y a da uzunluklan
degisir. Olçùlerden biri, bir ônceki dônemin kiremidiyle aym kalir.
Kanimizca bu ôzellik, onanlan çatilarda yeni ôlçùlere sahip kiremitlerin eskilere uydurulma gereginden ileri gelmiç olmalidir (Tablo
1-2). Geminin Yassiada yakmlarinda batma tarihi de kiremit ôlçùlerinin degistigi zamana rastlar. Buna gôre, 6. yùzyilda gôrùlen kiremitler, bu zamana kadar sùrmùs ve bu tarihte (625) uzunlugu
aym, fakat d a h a d a r yeni tip dùz kiremitler ortaya çikmistir. Bu iki tip dùz kiremit, uzunluklan aym oldugu için çati ùzerinde yan
yana siralanarak birbirlerine uydurulmuslardir.
Yassiada batigi, 58-59 cm uzunluga, 44-46 cm ùst gemslige ve
41-43 cm ait geniçlige sahip dùz kiremitlerin ilk kez 625 yillannda
ortaya çiktigmi açikça gostermektedir. Bu boyutlardaki kiremit19- ibid. 98, 101, §ek. 54 6, P T 2,3,4,8,10.
20- ibid. 103, §ek. 54ve6, P T 15-16.
21- ibid. 106, §ek. 5 1213 , CT 1.
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1er, kammizca 8. yùzyilda da kulllanilmis olmahdir. Bu tip dùz kiremitlere Mersin, Antalya ve Bodrum Mùzelerinde de rastlamaktayiz22. Turn bu kiremitler, parmakla yapilmis suslemelere sahiptir. Denizde bulunmus olan Bodrum' daki duz kiremit (Res. 6) ile
Antalya'dakinin (Res. 7) ortak ilginç yônleri vardir. Her ikisinde de
yan çerçevelerin dar alt kenarla birleçtikleri yerde, kiremidin duz
yuzeyinden 1 cm kadar yùkseklikte ùçgen biçiminde birer bôlùm
bulunur. Alt k e n a n n iki tarafinda yer alan ve kenar uzunluklan
6-10 cm olan bu ùçgen kabartma bôlùmler, sulan yan çerçevelerden
asagiya vermek için yapilmis olmahdirlar. Bodrum ve Antalya Mùzelerindeki dùz kiremitlerin diger ortak yanlari ise, ûst çerçevenin
yan çerçeveyle aym yùkseklik ve genislige sahip olmalaridir.

8. ve 9. Yiizyil Kiremitleri
Yassiada batigmda bulunan daha dar ikinci tip dùz kiremitler,
y u k a n d a sôyledigimiz gibi 8. yùzyilda da kullanhmis. olmahdir.
Bayrakli'da 1986 yih kazilarmda, 1983 yilinda ortaya çikarilan 7.
yùzyil ba§ma ait mezarin biraz gûneyinde kiremitlerle be§ik çati
biçiminde olusturulmuç, iki Bizans mezari daha ele geçirilmistir 23 .
Bu mezarlardaki dùz kiremitlerin uzunluklan 50-52 cm dir. Ust geni§likleri 40-42 cm, alt genislikleri ise 38-39 cm olan bu dùz kiremitler, y a n m yuvarlak profile sahip, ôzgûn uzunluklan belli olmayan kapama kiremitleriyle birlikte bulunmu§lardir. Yan çerçeveleri yùksek olup, ùst çerçeveleri ise alçak y a n m yuvarlak profil
gôsterirler. Kiremitlertn dùzgùn yùzeyinde piçirmeden once parmakla yapilmis. dùz ve egri çizgiler, yan çerçevelerle dar ait kenar
arasmda yer alirlar. Damlahk bôlûmû tùmùyle ortadan kalkmiçtir.
Dùz kiremitlerin ait a r k a kôselerinin yontulmus olmasi, b u n l a n n
çatilardan ahnmis. olduklanni gôsterir. Yani cenaze tôreni sirasmda, kiremit satan dûkkânlardan satin ahnmamiçtir. Bu durum,
22- Envanter numarasiz olan bu dûz kiremitlerin ôlçûleri gôyledir:
Mersin Muzesi: uzunluk 57,5 cm, ûst genislik 44,5 cm, ait genislik 41 cm.
Antalya Mtizesi: uzunluk 58,7 cm, ùst genislik 46 cm, ait genislik 41,5 cm.
Bôdrum Mûzesi: uzunluk 58 cm, ùst genislik 45 cm, ait genislik 43 cm.
Bodrum ve Antalya'daki mûzelerde kiremitler uzerinde bana çahsma iznl
veren Bodrum Sualti Arkeoloji Mùzesi Mùdùrû Oguz Alpôzen'e ve Antalya
Bôlge Mûzesi Mùdùrû Kayhan Dôrtlûk'e burada tesekkùrlerimi belirtmek
isterim.
23- Bu mezarlar, Bayrakh hôyùgùnde Athena caddesinin bâti ucunda kalan alanin 7. ve 8 yûzyillarda nekropolis olarak kullanildigini gôstermektedir.
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kiremitlerin mezarm tarihinden daha once olmasi gerektigini ortaya koymaktadir. Ne yazik ki m e z a n n içerisinde tarihleyici bir
malzemeye rastlamlmami§tir. Stillernin ve b o y u t l a n n m gostermis.
olduklari ôzellikler nedeniyle bu tip kiremitlerin 8. yuzyilin ikinci
yansinda ve 9. yùzyùda kullanildiklarmi saniyoruz.

10. ve 11. Yuzyil Kiremitleri | '

j\

Bizans dônemi kiremit kronolojini olu§tururken ne yazik ki 10.
ve 11. yuzyillara ait kesin tarihli malzemeye sahip degiliz. 70-75 cm.
uzunluga 37-41 cm ùst genislige ve 33-37 cm alt geni§lige sahip kiremitlerin 10. ve 11. yuzyillara tarihlenmesi gerektigi kamsmdayiz. Bu
kiremitleri, genisliklerinin 8-9. yuzyillara verdigimiz Bayrakh kiremitlerine, uzunluklarinm ise 13. yuzyillara verdigimiz Bafa gôlùndeki
Kahve Hisar adasmdaki Bùyùk Kilisenin kiremitlerine uymasi yonunden bunlarm arasma yerlestirmeyi uygun buluyoruz.
Erythrai Akropolisi'nde 1979 yihnda bulunan dùz kiremit parçasi, k i n k olup, alt genisligi ôzgûndùr (§ek. 7). 35,6 cm alt genisjige
sahip bu parça bu dônemden olmalidir. Burada gôrùlen en ilgi çekici ôzellik, çerçevelerin yùksekliklerini kaybederek ortadan kalkmak ûzere olmasidir. Kiremidin ùst yùzeyinde k a b a r t m a biçiminde
dùz çizgiler yer almaktadir. Enine kesitine baktigimizda, içbùkey
profile gidiçi sezebiliriz. Kammizca Erythrai kiremidi, bu dônemin
baçlanndan olmalidir. 10. yùzyila tarihlenmesi yanh§ degildir.
Bodrum Sualti Arkeoloji Mùzesinde yer alan ve çeçitli batiklarda bulunmus olan birtakim kiremitler, bu dônemin karakteristik
ôzelliklerini sergilerler. Belki de 11. yùzyila tarihlenmesi gereken
bu kiremitlerin uzunlugu, bir ônceki dônem kiremitlerine gôre
20 cm kadar artmistir. 70-75 cm olan bu uzunluk, Bizans dônemindeki en bùyùk uzunluktur. Bundan sonra kiremitler sùrekli
olarak kùçùleceklerdir. Bodrum kiremitlerindeki bir ôzellik de çerçevelerin tùmden kalkmis. olmasidir. Ayrica bu dùz kiremitlerin
içbùkey profil gôstermeleri de ônemli bir ôzeliktir. içbùkey profilli
kiremitler, çerçevelerin kaybolmasiyla ortaya çikmi§lardir. Bu kiremitlerin yagmur sulanni ortalarmda topladiklan için çerçevelere gereksinimleri yoktur. içbùkey yùzey, daima ùste gelecek biçimde çatiya yerlestirilir. Bu yùzeyde, pisirmeden once parmakla
veya bir nesneyle yapilmis. çizgiler gôrûlùr. Ûstteki d a r kenarda
10 cm içerdeki yatay çizgi veya oluk, diger dùz kiremidin binme
paymi gôsterir.
;.•;.
.:. •:•;.;;••;.. ,.
.
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§ek. 7- Dùz kirmit parçasi Œrythrai-Akropolis). 10. yùzyil.

Bodrum Sualti Arkeoloji Mùzesinde bulunan 178 env. no. lu
iki adet içbûkey kiremit, sùngerciler tarafmdan 1962 yilmda denizden çikarilmiçtir. Gerek stil, gerekse boyutlari açisindan gôsterdigi bûyùk benzerlik ve ayni anda mùzeye gelmis. olmalari, bu
iki kiremidin ayni batikta bulundugunu gôsterir. 70 cm. uzunluktaki bu kiremitler, 37-38 cm ait ve ùst geni§lige sahiptirler (Res. 8ab). 408 env. no. lu içbûkey kiremit is©, yine 1962 yilmda denizde
bulunarak Bodrum Mùzesine getirilmi§tir (Res. 8c). Çimdiye kadar bulunan kiremitlerin en uzunu olup, 75 cm uzunluktadir. Ûst
geni§ligi 39 cm, ait geniçligi ise 34,5 cm dir. Yine ayni mùzede
bulunan envantersiz 72,5 cm uzunluga, 37 cm ûst geni§lige ve
33 cm ait geni§lige sahip tama yakm içbûkey bir kiremit ile yal166
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niz 36,5 ve 38 cm lik birer genislikleri korunan iki yarim içbùkey
kiremit, gôsterdikleri ôzellikler nedeniyle aym zamandan olmalidir.

1985 yihnda Amerikan Sualti Arkeoloji Enstitùsù'nùn (INA)
çalismalan sirasmda Ka§ yakmlarinda îç Ada'da kiremit yûklû
bir batik bulunmuçtur 24 . içbùkey profile sahip kiremitler, 70 cm
uzunlukta ve 35 cm genisliktedir. Yine ayni batikta bulunan yuvarlak profil gôsteren 59 cm uzunluktaki k a p a m a kiremidi is© on
tarafmda 15 cm, a r k a tarafinda 14 cm genislige sahiptir. Kapama
kiremidi, uzunlugu nedeniyle çatinin saçak bôlùmùnde yani kenarmda kullamlmak için ùretilmis olmalidir; çùnkù kapama kiremitleri, bir ùst siradaki içbùkey kiremitlerin bitis. yerlerinden itibaren yerle§tirildikleri için birbirleri ùzerine tasarlar. içbùkey
kiremitlerin birbirleri ùzerine binme paylari 11 cm olursa, 70-11 =
59 cm uzunluktaki kapama kiremitleri, çati kenarina taçmayacak
biçimde saçak ùstùne yerleçtiriliyor olmaliydilar. Ele geçmeyen
ve çatmm geri siralarmda yer alan k a p a m a kiremitlerinin ise,
yaklaçik içbùkey kiremitlerin uzunlugunda olmalan gerekir. îçinde bulunan kiremitler nedeniyle Kas. batigmin 11. yùzyila tarihlenmesi gerektigine inanmaktayiz.

12. ve 13. Yuzyil Kiremitleri
Bizans dônemi çati kiremitleri kronolojisinde, 13. yùzyil için
ônemli bir tarihleme kritedine sahip bulunmaktayiz. Mugla ili,
Milas ilçesi, Selimiye bucagi smirlari içindeki manastirm ortasmda yer alan bùyùk kilisenin 25 çatismm korunan bôlùmlerinde
kiremitler in situ durumundadir 2 6 . Laskarisler dônemi (1204-1261)
24- Cemal Pulak, «19S5 Sezonu Sualti Aragtirmalan», IV, Ara^tirma Sonuçlari
Toplantisi, Ankara 1986, 80, 86, Res. 2 A-B.
25- Th. Wiegand, Der Latmos, Milet I I I / l , Berlin 1913, 42-48, Res. 60-69;
R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres Byzantine, Bithynie, Hellespont, Latros, Galessios, Trebizond, Athens, Thessalonique, Paris
1975, 221; H. Buchwald, Lascarid Architecture, JOB 28, 1979, 265-272, 292293, Res. 5, 10-13, 22-27; Z. Mercangôz, Bâti Anadolu'da Geç Donem Bizans
Mimarisi; Laskarisler Dônemi Mimarisi, Yayinlanmami§ doktora tezi, Izmir
1985, 127-136, Res. 79-106.
26- Kahve Hisar adasindaki kilisenin çatismdaki kiremitlerin in situ durumda
bulundugunu b a n a bildiren Zeynep Mercangôz'e tesekktir etmek isterim.
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mimarî ôzellikleri gôsteren
lenmektedir 27 .

bu kilise,

13. yùzyil ortalarma tarih-

Basit kapali bir haç planma sahip kilisenin içinde dort ayak
vardir. Naosun kô§e o d a l a n n m çati ôrtùleri, bugùn de kisraen
ayaktadir. Haçm kollan ùzerindeki bùyùk beçik tonozlar çift, kô§e odalaruim ùzerindeki kûçûk be§ik tonozlar ise tek egimli çatiIarla ôrtûlù olmaliydi. Haçin tonozlarmm bir bôlûmù 20. yùzyihn
baçlarmda ayakta olmasma kar§m, bugùn tùmuyle çôkmùçtùr;
fakat kô§e o d a l a n n m tonozlarmm bir bôlùmù, bugùn de gôrùlebilir durumdadir. Bu kùçùk be§ik tonozlarmm bize gôre en ônemli tarafi, çati kiremitlerini ve izlerini bugùn de in situ olarak korumasidir. Bu kiremitler tonoz çati ùzerine kireç harciyla tutturulmuçlardir. Kiremitlerin korunmadigi yerlerde, boyutlar kireç harci içerisindeki izlerden de anlaçilabilmektedir.
Kuzeybati kô§e odasi ùzerinde kiremitler korunmamis. olup,
izleri kireç harci içerisinde oldukça belirgindir. Gùneydogu kô§3
odasmm ùzerindeki kiremitler ise, parçali olarak korunmuçtur.
Tarn boyut vermezler; fakat kireç harcmdaki izlerden kiremit
siralan anlaçilabilmektedir. Kiremitler, kuzeydogu kô§e odasmia
ùzerinde iyi durumda korunmu§lardir (Res. 9). Burada ùç sira
kiremit açikça ortadadir. Kilisenin içerisinde kuzeydogu kô§s
odasmm bulundugu bôlùmde, yukaridan dùçmùç tonoz bloklarina yapiçik kiremitler, halen gôrùlebilmektedir (Res. 10).
Bu kilisenin kiremitlerinde içbùkeylik azdir. Ayrica çerçeveler bùtùn kenarlarmda paralel çizgilerle sùsleyici anlamda gôsterilmiçir. Kireç harciyla sabitle§tirme durumu ise, uygulamada
kolaylik saglamadigi için sik gôrûlmez. Ôzgùn uzunluklan 69-70
cm, ùst geni§likleri 45-46 cm, ait geni§likleri ise 41-42 cm dir. Bu
boyutlar 12. ve 13. yùzyilm ilk y a n s i için karakteristik olmalidir.
Kiremit kalmligi 2-2,5 cm dir. Kiremidi ùç taraftan çeviren yivli
çerçeveler 5,5 cm kalmligmda olup, 0,5 cm yùkseklige sahiptirler.
Bir ùst siradaki kiremit, bir alttakinin ùzerine 12 cm. kadar binmiçtir. Bu durumda, kiremidin açikta kalan uzunlugu 70-12=58 cm
dir. Kiremitlerin dùzgùn yûzeylerinde sarmal biçiminde sûslemeler
vardir. Kapama kiremitleri in situ d u r u m u n d a olmayip, çok az
27- Yazit veya ba§ka kesin bir tarihleme kriterine sahip olmayan yapi, H. Buchwald tarafindan stil yoluyla 1240-1255 yillan arasina verilmektedir. Bu
kilise, Sardis'teki «E Kilisesb ile sûslemeleri ve duvar teknigi açisindan btiyUk benzerlikler gôstermektedir. Her iki kilise de aym veya yakin
tarihlerden olmalidir: H. Buchwald. JÔB 26, 1977, 268, 293.
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parçasi yigmti içerisinde korunmustur.
laktir. Ôzgûn genisligi 17 cm. dir.

Profilleri de yarim yuvar-

Kanimizca, bu çati kiremitleri yapinin ilk yapildigi zamandandir; çùnkù çatida kullanilan kiremitlerin aynilan, yapi malzemesi olarak duvarlarm içerisinde kullamlmiçtir; bu nedenle bunlar sonraki bir çati onarimma ait olmayip, ilk yapim evresindendirler.
Kahve Hisar kilisesi kiremitleri, bu boyuttaki kiremitlerin son u n c u l a n olmalidir; çùnkù Pergamon Akropolisinde yapilan kazilarda farkli boyutlardaki kiremitler, bir deprem tabakasmda VIII.
Mikhael Palaiologos'un
(1261-1282) sikkeleriyle bulunmustur 28 .
Pergamon'daki Bizans yapismm kiremitleri, deprem tarihinden
ônceye ait olmalidir. Buna gore Pergamon kiremitlerinden farkli
ôlçùlere sahip Kahve Hisar kiremitlerinin tarihi, daha da ônceye
gitmelidir; bu nedenle bize gore yine Kahve Hisar kilisesinin tarihi, Buchwald'm tarihledigi gibi 13. yùzyilin ortalari degil29, ayni
yùzyihn ilk y a n s i olmalidir. Uzunlugu 69-73 cm, ùst genisligi
43-46 cm, alt genisligi 41-42 cm olan bu kiremitler, 13. yùzyil içerisinde kullammi kisa oldugu için 12. yûzyil boyunca da çatilarda
yer almis olmalidir 30 .
Pergamon'da 1977-80 yillan arasmda Kestel vadisinde yapilan
sondaj larda Bizans yerlesiminin varligi ortaya konulmustur. Burada bir yapinin çatisma ait içbùkey iki kiremit parçasi, bir kapama kiremidi parçasiyla birlikte bulunmustur (Res. 11). içbùkey
kiremitte ôzgùn tek uzunluk, 44 cm lik ùst genisliktir. A y n c a burada gôrûlen yay motifini, yukaida sôzûnù etigimiz Bodrum Sualti Arkeoloji Mùzesinde bulunan ve 11. yùzyila tarihledigimiz kiremitte de bulmaktayiz (Res. 8c). Kestel'de bulunan kiremit parçasi, hem bu sùsleme hem de içbùkey profili nedeniyle 13. yùzyihn ilk yarismdan olmayip, 12. yùzyila tarihlenmelidir. Bu kiremitle birlikte bulunan yarim yuvarlak profilli kapama kiremidi
parçasi da ôzgùn uzunluga sahip degildir; fakat buna karsm ôzgùn genisligi belli olup 19 cm dir.

28- Bana bu bilgiyi veren K. Rheidt'a t,e§ekkur ederim. Aynca Pergamon'da
Alman kazilannda bulunmu§ olan kiremitler iizerinde inceleme yapmama
olanak saglayan kazi bagkam Dr. W. Radt'a tegekkûr borçluyum.
29- Bkz_ yukarda dipnot 27.
30- Bu boyutlarda kiremitler, Denizli Muzesinin deposunda da bol sayida bulunmaktadir. Bunlar Hierapolis ve çevresinden gelmi§ olmalidir.
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Daha once belirttigimiz gibi, Pergamon Akropolisinde deprem
tabakasmda VIII. Mikhael Palaiologos sikkeleriyle birlike ele geçen uzunlugu 57-62 cm. ùst geniçligi 40-42 cm ve ait geniçligi ise
33-38 cm olan kiremitler, 13. yuzyilm ilk yarisma verdigimiz Kahve
Hisar adasmdaki kilisenin kiremitlerinin tarihleri nedeniyle d a h a
eskiye gidemezler; bu nedenle 13. yuzyilm ortalannda ilk kez ortaya çikmis. olmahdirlar. Bu kiremitler enine kesitlerinde içbùkey
profile sahiptirler. Kahve Hisar kilisesinin kiremitlerinde gôrûldùgù gibi dort kenar da yûksek olmayan çerçevelerle belirtilmiçtir.
Ûst yûzeyleri ise çizgilerle zengin bir biçimde sûslenmistir.
Kahve Hisa,r kilisesinin kiremitleri, bir ônceki dôneminkilerle
ayni uzunluktadir. Buna kar§m geniçlikleri artmiçtir. 13. yuzyilm ikinci y a n s m d a gôrûlen degi§ik boyuttaki kiremitlerin geni§likleri ise Kahve Hisar adasindakilerle yakla§ik aynidir; fakat bu
kez boydan kaybetmiçlerdir (Tablo 1). Bundan sonra kiremitler,
alaturka tipi kiremit oluçuncaya kadar kûçùlmelerini sùrdùreceklerdir.

14. Yûzyil Kiremitleri
13. yùzyihn ortalarmda gôrùlmeye ba§layan kiremitler, 14.
yuzyilm ilk y a n s m d a da kullamlmi§ olmalidir. Iznik Mùzesinde
bulunan 58 cm uzunlugunda, 33 cm ùst geni§liginde olan içbùkey
profile sahip kiremit de ùst yùzeyinde §ematik sùslemelere sahipti (R,es. 12). Gôsterdigi stil ve boyutlan nedeniyle 14. yûzyilm ikinci y a n s m d a n olmalidir. Bundan da yûzyilm ikinci y a n s m d a uzunlugunun ayni kaldigmi, buna karçihk geni§liginin azaldigim anlamaktayiz. Bu kiremidin 14. yùzyila tarihlenmesi gerekir; çùnkù 15.
yùzyil ba§mda Miletos'taki ilyas Bey camiindeki medrese odalarinin kiremit boyutlan farkhdir. 14. yùzyihn ikinci yarisma verecegimiz baçka bir ôrnek elimizde yoktur. îznik Mùzesindeki kiremit
ile ilyas Bey camiindekiler yaklaçik ayni geniçliktedir; fakat Miletos'taki yapinm kiremitleri 50 cm uzunluktadir. Yani bu kez de
kiremitlerin uzunluklan azalmiçir (Tablo 1).
Bôylece Bizans dônemi kiremitlerinin incelenmesini tamamlami§ bulunmaktayiz. Bundan sonraki dônemlerde Anadolu'da tùmùyle Tùrk egemenligi oldugu için Turk yapilarmdaki kiremitleri
inceleyecegiz.
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15. YÙZYILDAN

GUNÙMÛZE DEGÎN

KIREMITLERIN GELi§ÎMÎ

Kiremitler, çatilarda uzun sûre kullanilirlar; ancak bunlar akt a r m a sirasmda da degiçtirildigi için yapinm ilk yapim evresine
ait olmayabilirler; bu nedenle onarim evrelerinin ilk yapim evresinden ayirt edilmesi için iyi gôzlemlenmeleri gerekir. 15, 16, 19 ve
20. yùzyil yapilarmda ilk yapim evrelerine ait kiremitler buldugumuz halde, 17. ve 18. yûzyillarda ne yazik ki bôyle bir duruma rastlayamadik

15. yûzyil Kiremitleri
Mente§ogullan'ndan ilyas Bey tarafmdan 1404 yilmda yaptinlmis olan Miletos'taki îlyas Bey camiinin ônùndeki medrese odalarmdan birinin kubbesi ùzerinde birtakim kiremitler, bugûn hâlâ
in situ biçimindedir 31 . Bunlar y a p m m ilk yapim evresinden olmalidir. Caminin kubbesi ise alaturka kiremitlerle kaplanmis? olup,
yakm zamanlardaki onarimda degistirilmiç olmalidir. Yani bu kiremitler ilk yapim evresinden degildirler. Medrese odasimn kubbesini ôrten kiremitlerin uzunlugu 50 cm. dir. Bunlarm ûst geni§likleri 30 cm iken, ait geniçlikleri 26 cm dir. Buna gore kiremitler
yukaridan asagiya dogru kûçùlmektedirler. Ûst kenara yakm ortada bir çivi deligi bulunmaktadir. Bu kiremitler kapama kiremitleriyle ôrtùlmùstùr; ancak kapama kiremitlerinin hiçbirisi tam
olarak korunamamistir. Birinde ôlçùlen ôzgùn geniglik 22 cm dir.
Kiremitler, kubbeye kireç harci yardimiyla tutturulmu§lardir.
Enez'da Osmanli dôneminin en eski mezarlik alani içerisinde
olan Has Yunus Bey tûrbesi 32 , bugûn ilk yapim evresine ait kiremitleri çatismda korunmaktadir. Enez 1456'da Fatih tarafmdan
Osmanli topraklarma katilmi§tir. Bu tùrbenin, Enez fethine katilan fakat d a h a sonra Fatih'in emriyle idam edilen donanma kumandani Has Yunus Bey'e ait oldugu sôylenir. Aslmda bu tùrbe,
31- K. Wulzinger, P. Wittek, F. Sarre, Das islamische Milet, Milet III/4, Berlin
und Leipzig 1935, 34 vd., Lev 2 ve 9, A. Kiziltan, Anadolu Beyliklerinde Cami
ve Mescitler (XIV. Yiizyil Sonuna Kadar), I s t a n b u l 1958, 92.
32- S. Eyice, «Enez'de Yunus K a p t a n Ttirbesi ve Has Yunus Bey'in Mezari
H a k k m d a Bir Araçtirma», Tarih Dergisi X I I I , 1963, 141-158 ve 6 levha;
Aym yazar, «Trakya'da Bizans Devrine Ait Eserler», Belleten 33, 1969, 348349, Res. 60-61.
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kubbeli kûçùk bir Bizans çapelidir. Enez'in fethinden sonra tûrbeye çevrilmis. olmalidir. bu nedenle yapi 1456 yilmda once, 15.
yûzyihn ilk yarismdandir. Bu tarih 14. yùzyila da inebilir. Çapeli
ôrten kiremitlerin u z u n l u k l a n 51 cm, ùst geni§likleri 30 cm, ait
geniçlikleri ise 25 cm dir. Yukaridan açagiya dogru daralan bu kiremitlerin enine kesitleri içbûkey profil gôstermektedir. Çati kenarlarmdaki kapama kiremitleri de 41 cm olarak ôlçûlmùçtùr.
Bunlann genis kenarlari 24,5 cm, dar kenarlari ise 19 cm dir.
Bu iki ôriemli ôrnek, 15. yùzyilm ilk y a n s m a ait çatilarda kiremitlerin içbûkey profilli oldugunu ve 50 cm uzunluga sahip bulundugunu gôstermektedir. Yukaridan asagiya dogru daralan bu
kiremitlerin ûst geniçliklerinin 30 cm, ait geniçliklerinin 25-26 cm
oldugu sonucuna varmaktayiz. 15. yùzyilm ikinci yarismda da çati
kiremitleri boyutlannm aym ôlçùlerde oldugu kanismdayiz.

16. Yiizyil Kiremitleri
16. yùzyilda yapilann ilk yapim evrelerine ait kiremitler, gùnùmùze kadar gelmemiçlerdir; ancak onarim evresine ait bir ôrnege sahibiz. 1415-1437 yillan arasmda Rhodos §ôvalyeleri tarafmdan yapilan Bodrum kalesi içindeki kùçùk §apel de kalenin yapildigi tarihte insa edilmi§ olmalidir. Bu yapi 1519-1520 yillarinda
îspanyol çôvalyeleri tarafmdan onanlmiçtir 33 . Yapi, yakm zamanlarda da bûyùk bir onarim gôrmûçtùr. Eski onarim zamanindan
kaldigma inandigimiz kiremitler, bugùn mûzede korunmaktadir.
Yan çerçeveleri belirgin olan bu kiremitlerin uzunlugu 44 cm, ùst
kenarlari 29-30 cm ve ait kenarlari ise 23 cm dir. Y u k a n d a anlattigimiz 15. yùzyil kiremitleriyle geni§likleri yônùnden birbirlerine benzemektedirler. Yalniz uzunluklarinda 6-7 cm kisalma
olmu§tur. Boyutlan açismdan bu kiremitler, daha ônceki ve daha
sonraki zamanlara uygunluk gôstermediginden b u n l a n n 1519-1520
yillarmda îspanyol çôvalyeleri zamanmdaki onarima ait olmalari
akla yakmdir.
33- §apelin on cephesindeki kôge taglan iizerinde onanma katkida bulunan
Ispanyol sôvalyelerinin adlan ve 1519 ile 1520 tarihleri okunmaktadir:
Mukerrem Anabolu, «Vaktiyle Petronium (St. Peter Kalesi) Adiyla Anilmakta Olan Bodrum Kaleslndeki Gotik Sapel», Anadolu Sanati Arastirmalan 1, 1968, 56-57.
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iznik'te Osmanh dônemi yapilan ûzerinde, kiremitler iyi korunmuçtur 34 . Burada gôrùlen kiremitlerin diger merkezlere gore
bir ôzelligi de alt genisliklerinin ùst geniçlikleri kadar olmasidir. iznik'te de, Bodrum kalesi içindeki çapelin kiremitleriyle aym ôlçùlerde olan orneklere rastlamaktayiz. iznik'te kammizca en eski ki
remitter, Yakub Çelebi zaviyesi (Res. 13) ve S a n Saltik tùrbesinin
catilarinda yer almaktadir. Bunlarm uzunluklan 43 cm olup, alt
ve ùst geniçlikleri 30 cm. dir. Enine kesitlert ise hafif içbùkey profil gôsterirler. Yakub Çelebi zaviyesi, Sultan I. Murad'm (13621389) 1359 yilmda dogan oglu Yakub Çelebi'nin ismini tasimaktadir. Yazit ve kaynak olmadigi için y a p m m tarihlendirilmesi de
kesin degildir. Nilûfer Hatun imareti ile yakmlik gôsterir 35 ; bu
nedenlerle y a p m m 14. yùzyilm son çeyreginden olmasi akla yakmdir; ancak bu kiremitlerin yapmin ilk yapildigi zamanlara ait olm a m a l a n gerekir 36 .
Sari Saltik turbesi, K. Otto-Dorn tarafmdan mimari ozelliklariyle 14. yùzyilm sonuna tarihlenir (Res. 14)37. Bu tarin Yakub Çelebi zaviyesinin tarihine uygun du§er; ancak bu tùrbede de rastladigimiz 43x30 cm boyutlarindaki kiremitler, y a p m m ilk yapim
evresinden olamazlar. Y u k a n d a sôzùnù ettigimiz 15. yuzyila ait
Miletos'taki ilyas Bey camii ônùndeki medrese odasmm ve Enez'deki Has Yunus Bey tùrbesinin kiremitlerinden kùçùk olmasi nedeniyle d a h a sonraya ait olmalidir. Ùst geni§lik ôlçûsùnùn ayni olmasi nedeniyle de birbirini izleyen yuzyildan, yani 16. yiizyild a n olmasi gerekir. Buna gôre îznik'teki yapilarda gùnùmùzde
rastlanan en eski kiremitler bu ôlçûlerdedir.
Bu boyutlardaki kiremitlere, Antalya Kaleiçinde de tarafimizdan rastlanmigtir 38 . 43,5 cm uzunlugundaki kiremidin ùst geni§ligi 30 cm. olup, alt geni§ligi ise 27 cm. dir. Yukaridan açagiya dogru daralan bu kiremidin kapama kiremitlerinin uzunlugu da 43 cm
34- Iznik'te çati kiremitleri ûzerindeki çaligmalarim sirasinda bana yardimci
olan iznik Mûzesi Mùdtirû Ali Zafer Çakmakçi'ya teçekkûrù borç bilirim.
35- K. Otto-Dorn, Das islamische Iznik, 1st. For. 13, Berlin 1941 (bundan sonra : Otto-Dorn), 63.
36- Prof. Dr. Oktay Aslanapa, 1983 yilinda Yakup Çelebi zaviyesinin bahçesinde yapmig oldugu kazida çini finni bulumugtur Aym firinin yanmda
kiremitlere de rastlanmistir. Zaviyenin §imdi çatisinda yer alan ve 16.
yùzyila tarihledigimiz kiremitlerin bu finnla çagdas olmasi mûmkûndûr.
37- Otto-Dorn, 80.
38- Antalya'da kiremitler ùzerinde çahsmalarima yardimci olan arkeolog Ali
Once'ye tesekkùr ederim,
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olarak ôlçûlmùçtùr. Ûst genisligi 18 cm, ait genisjigi ise 13-14 cm
dir. Çati kenarma gelenlerin uzunluklari da 33 cm dir. Bunlarin
ùst ve ait geniçlikleri ise 14-16 ve 11-12 cm dir. Kapama kiremitleri yarim yuvarlak, digerleri hafif içbùkey profile sahiptirler.

17. Yiizyil Kiremitleri
] " . yûzyila kesin olarak tarihleyebilecegimiz kiremit yoktur;
ancak iznik'te birtakim Osmanh yapilari ûzerinde uzunlugu 40
cm, ait ve ùst genislikleri 30 cm olan içbûkey profile sahip kiremitlere rastlamaktayiz. Bu kiremitler 16. yûzyila tarihledigimiz
kiremitlerle aym geniçlikte olup, 3-4 cm daha kisadirlar. Yani
uzunluklari biraz azalmiçtir; bu nedenle de bunlarin 16. yùzyildan sonraki yûzyila tarihlenmeleri gerekir.
iznik'te bugûn arkeoloji mùzesi olarak kullanilan Nilûfer
Hatun imareti, yazitiyla 1388 yilma kesin olarak tarihlenir 39 . Bu
imaret, Yakub Çelebi zaviyesi ve S a n Saltik tûrbesiyle ayni veya
yakm zamanlarda yapilmi§ olmalidir. 40x30 cm boyutlarindaki
kiremitler, imaretin ilk yapim evresine ait kiremitlere uygun dù§memektedir. Bu yapi gibi iznik'te 14. yûzyil içinde verilen Sûleym a Pa§a medresesi 40 ile 14. yûzyilm sonunda 16. yûzyil baçlanna
kadar degisik tarihlere verilen Haci Hamza h a m a m m m (IL Murât
hamami, Belediye hamami) 4 1 çatilan ûzerinde bulunan 40x30 cm
boyutlarindaki kiremitler de bu yapilarin ilk yapim evrelerine ait
degildirler. Bûtûn bu kiremitler, bu yapilarin onarim geçirerek
çatilarmdaki kiremitlerin tùmden degiçtirildigini gôstermektedir.
Bergama'daki Yildirim camiinin çatismda bu aym boyutlarda
kiremitlere rastlanilmaktadir. Bu cami, yazitmdan anla§ildigma
gôre 1398-1399 yillarmda yapilmiçtir 42 ; ancak içbùkey profile sahip
olan bu ôlçùlerdeki kiremitler, 17. yùzyilda bu caminin bir onarim
geçirdigini bize gôstermektedir.
iznik'te Haci Ôzbek mescidinin çatismdaki kiremitler, 40 cm
uzunluktadir (Res. 15). Bunlarin ùst geniçlikleri 29 cm, ait geni§39- S.Y. Otùken ve digerleri, Tiirkiye'de Vakif Abideler ve Eski Eserler IV.
Vakiflar Genel Mûdùrlùgû Yayinlari, Ankara 1986 (bundan sonra : Vakif
Abideler IV), 239-240.
40- ibid. 248.
41- ibid. 202.
42- E.H. Ayverdi, Osmanh Mimarisinin ilk Devri I, Istanbul 1966, 377.
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likleri ise 26 cm olarak ôlçûlmùçtùr. îznik'te Turk dônemi kiremitlerinde yukaridan açagiya dogru olan bu kûçùlme ilk kez gôrûlûr;
bu nedenle yazitma gore 1333-1334 yillannda in§a edilen bu mescidin43 çatismdaki kiremitlerin 17. yûzyil kiremitleri içinde en gee tarihli olduklan dûçûnûlebilir.
Iznik'te yapilan yeni restorasyonlarda, Osmanli yapilarmm
kubbelerinde kiremitler, kapama kiremitleri olmaksizm kullanilmi§tir. Kiremitlerin aralari harçla doldurulmu§tur. O n a n m geçirmemis. olan Miletos'taki ilyas Bey camiinin ônùndeki yapi44, Enez'de
Has Yunus Bey tùrbesi 45 ve Mustafa Kemal Pa§a ilçesinin Merkez
Bucagma bagh Ayaz kôyùndeki tùrbe 46 gibi birtakim yapilarm
kubbelerinde kapama kiremitleri de kullamlmiçtir. Bugùn hâlâ
yerlerinde durmaktadirlar. Bu ûç yapi da 15. yûzyila aittir.

18. Yuzyil Kiremitleri
Bugùn iznik'te Osmanli yapilarmm ùzerinde 16. ve 17. yùzyil kiremitlerinden sonra 19. yùzyil kiremitlerini bulmaktayiz. 18. yùzyil kiremitlerine hiçbir yapida tarafimizdan
rastlanamamiçtir.
Antalya'daki Kaleiçi yapilannda 18. yùzyil kiremitleri oldukça iyi
korunmu§tur. Kiremitleri iyi korunan bu dônem yapilari, iznik'teki cami, mescit, imaret, zaviye, medrese, h a m a m ve tùrbe gibi
yapilar olmayip, ôzel evlerdir. Bugùn de kullanilmaktadirlar.
17. yùzyila verdigimiz kiremitlerle yakla§ik aym geniçlikte
olan Antalya'da Kaleiçindeki kiremitlerin uzunluklarmda 3 cm
bir kisalma gôrûlûr. Burada rastladigimiz 37 cm uzunlugundaki
kiremitler, kûçùlmenin sùrmekte oldugunu gôstermektedirler. Bu
kiremitlerin ùst geniçlikleri 29-30 cm, ait genislikleri ise 26 cm dir.
Yine Antalya Kaleiçinde degi§ik boyutta kiremitlere rastlamaktayiz. Bunlarm uzunlugu bir ôncekilerle aym olup, 37 cm dir.
Buna karçilik geni§lik ôlçùleri farklidir. Ûst geniçlikleri 25,5 cm,
ait geniçlikleri ise 23 cm olmu§tur. Yani kiremitler bu kez, geniçliklerinden kùçùlmùstùr. Bu son anlattigimiz kiremit, bir ôncekinden daha geç bir zamana ait olmahdir. Uzunluklan aym olan
43444546-

Vakif Abideler IV, 204-205.
Bkz. yukarda dipnot 31_
Bkz. yukarda dipnot 32.
Vakif Abideler IV, 533-535, Lev. 73.
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bu iki kiremitten genis. olam 18. yûzyilm ilk yansindan, dar olani
ise ayni yûzyilm ikinci y a n s i n d a n oldugunu dùçûnmek kanimizca
yanhs. degildir. Uzunluklari ayni kalan geni§likleri degiçen kiremitler, ayni çatida y a n yana dizilebilirler; fakt y u k a n d a n a§agiya
dizilemezler. Uzunluklari farkli, b u n a karçm geniçlikleri degi§meyen kiremitler ise y u k a n d a n açagiya siralanabilirler; ama
yan yana yerleçtirilemezler (Tablo 2). B u n l a n n k a p a m a kiremitlerinin uzunluklari, normal kiremitlerin uzunluklanyla yakla§ik
olarak aynidir; ancak çati k e n a r m a gelen kapama kiremitleri digerlerinden 10 cm daha kisadir.

19. Yuzyil Kiremitleri
Antalya Kaleiçinde rastladigimiz kiremitlerin en kisasi, 33 cm
uzunluktadir. Bunun ùst geniçligi 22-23 cm, ait geniçligi ise 18 cm.
dir. Belki de 18. yûzyilm ikinci yarisma verdigimiz 25-26x23X37
cm boyutlanndaki kiremit ile b u n u n a r a s m d a geçi§i saglayan
33 cm uzunlugunda, 25-26 cm ùst genisjiginde ve 23 cm ait geniçliginde elimize geçmemiç olan bir kiremit tipi d a h a olmaliydi. Kanimizca bizim kiremidimiz, 19. yûzyilm ilk yarisma tarihlenmelidir. Bornova'da da yine bu ôlçûlerde kiremitlere rastlanilmaktadir
(Res. 16). Belki de bu tip kiremitlertn ilk kez ùretilisi, 18. yûzyilm sonlannda olmuçtur. Bize gôre bu kiremit, antik dônemden
beri gelen dûz kiremitlerin en son ôrnegidir. Bu son kiremit d a h a
da daralarak, tek tip kiremidin ortaya çikisma neden olmuçtur.
19. yûzyilm içerisinde alaturka tipi kiremidi birdenbire karçimizda gôrmekteyiz. Kiremitler daha da kûçûlmùs. ve profillerindeki
içbûkeylik de artmiçtir. Bôylece dûz kiremitler kapama kiremitleriyle ayni yapiya sahip olmuçlardir. Çatidaki kiremit çe§idi de
teke inmiçtir. Yani kapama kiremidi biçimindeki kiremit, mahya
ve dûz kiremit gôrevini de gôrmeye baslamiçtir. Alaturka kiremit olarak sôzû edilen bu kiremitlerin uzunluklari 43-44 cm dir.
Ust geni§likleri 18 cm, ait geni§likleri ise 14 cm dir. Y a n m yuvarlak profile sahip olan bu kiremitler, 19. yûzyilm ba§mda gôrûlen
kiremitlerden 10 cm daha uzundur.

20. Yùzyil Kiremitleri
îlk kez 19. yûzyil içerisinde gôrûlen alaturka tipi kiremitler,
20. yûzyilda kûçûlerek devam eder. Bu kùçûlme yavas. yavas. olur.
38-40 cm uzunluga sahip kiremitler, 20. yûzyilm ba§larmdan ol176
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5.yuzyil-625

525-8.yùzyi[

48-49 cm

44-46 cm

=.—-^.-_-_-^
57-58 cm

\f>

44-46 cm

11

58-59 cm

il

41-43 cm

8.-9.yuzyil
40-42 cm
50-52 cm

V

'38-39 cm

TO.-H.yûzyiI

12.yy.-13.yy.ortasi

37-41 cm

43-46 cm

70-75 cm

33-37 cm

69-73 cm

41-42 cm

13. yy. crias.-14.yy. ilk yansi
40-42 cm

M.yy.ikinci yens,
33 cm

HT
57-62 cm

58c«i

\\)
33 cm

33-38 cm

15.yuzyi(
. 30 cm
50 cm

25-26 cm

Tablo 1 : Bizans Dônemi Kiremit Kronolojisi
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15. yûzyil
30 cm

16.yuzyil
29-30 cm
43-M cm

23-30cm
17yuzyil
29-30 cm

26-30 cm
18. yy. * yansi 18. yyfcinciyarrsi
29-30cm
25-26 cm
37cm

23cm_
1800 dolaylan 19. yy. »k yana
25-26cm
22-23 cm

|J3cm_'

_l
1
23 c m

'

33cm

I
18 cm
19. yy. kinci yarrsi
18 cm

Hem

\J
20. yy. ilk çeyregi
16-17 cm
38-40 cm

12-13 cm

\J
20.yy. ilk çey. sonra
15-16 cm
|

34-36 cm

Tablo 2 : Anadolu'da 15. - 20. Yûzyil Kiremit Kronolojisi
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malidir. Bunlarin ùst geniçligi 16-17 cm iken, ait geniçligi 12-13 cm
dir. Bùtûn bu boyuttaki kiremide Anadolu'nun çeçitli merkezlerinde rastlamaktayiz. 20. yùzyilm içinde ise uzunluk 34-36 cm'ye
iner. Bu kiremitlerin ùst geniçlikleri 15-16 cm, ait genisjikleri ise
11-12 cm dir.
Kiremitler yùzyillar boyu kùçùlerek bu duruma gelmiçlerdir.
Kiremitlerin kùçùlmesiyle, kubbe gibi dùzgùn olmayan çati yùzeylerinde kullanilmasi da artmiçtir; ancak bu tip kiremit gûnùmùzde oldukça yaygmlaçan Marsilya kiremidine yerini birakmi§tir. Son zamanlarda yine alaturka tipi kiremitlere dônùs. oldugunu gôrmekteyiz.
Çati kiremitleri, §imdiye dek gerek arkeologlar, gerekse sanat
tarihçiler tarafmdan dikkate ahnmamis. veya gerektigi gibi incelenmemiçtir. Oysa tarihi bilinen kiremitler, zamani bilinmeyen
yapi, tabaka, mezar vo batmis. gemilerin tarihlenmesine i§ik tutarlar. Ayrica kiremitler, yapilarm çati biçimlerini de ortaya koyarlar. ilk çiki§larmdan sonra hizla yaygmla§an bu çati elemanlari, her yôrede paralel bir geliçim gôsterir. Bu incelememizde alaturka tipi kiremidin Anadolu'ya yabanci olmadigmi ve Anadolu'da
gôrùlen antik dônem kiremitlerinin yùzyillar boyunca degiçimi
sonucunda oluçtugunu açiklamaya çahçmis. bulunuyoruz. 2700 yil
once Anadolu'da çatilan ôrtmeye baçladigini sandigimiz kiremitlerin geliçimi, mimarî tarihi açisindan da oldukça ônemlidir. Alaturka tipi kiremidin oluçumu sûrecinde, kapama kiremitlerinin
M.S. 5. yùzyilda yarim yuvarlak profile ula§tigma tanik oluyoruz.
Bôylece alaturka tipi kiremitlerin bir bôlùmû, son biçimini almis.
bulunmaktadir. Bundan sonra dùz kiremitlerin çerçeve ve damlaliklari kaybolur. Enine kesitlerinin içbùkey profile dônû§mesi ve
boyutlarinm da zamanla kùçùlmesiyle dùz kiremit ve kapama kiremitleri, 19. yùzyilda ilk kez ayni biçimi ahrlar. Bôylece antik
dônem kiremitleri, geçirdigi evrim sonucunda 19. yùzyil içinde alaturka kiremide dônûçerek varligmi sûrdûrmùs. olmaktadir (Tablo 1-2).
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