1988 YILI KUBAD—ABAD KAZISI RAPORU
Prof. Dr. RÜÇHAN ARIK
Ba~kanl~~~m alt~nda yap~lmakta olan Kubad-Abâd Selçuklu
Saray Külliyesi kaz~s~mn bu y~lki bölümü 18 A~ustos 1988-30 Eylül 1988 tarihleri aras~nda gerçekle~tirilmi~tir.
Bu y~lki çal~~ma esnas~nda, geçen y~ldan kaz~s~~bitirilemeyen XXXIHH ve XXXII-HH plankarelerinden ba~ka; XXXI-GG, XXXIIGG, XXXIII-GG, XXXI-FF, XXXII-FF, XXXIII-FF, XXXI-EE,
XXXII-EE, XXXIII-EE, XXXIV-EE, XXXII-DD, XXXIII-DD
ve XXXIV-DD plankarelerinde çal~~~lm~~t~r.
Önceki y~llara ait kaz~~raporlar~nda da belirtildi~i gibi, stratigrafiye imkan tan~yan kaz~~sahas~ndaki göçük toprak kütlesinde üç
ana tabaka görülmektedir. Bunlardan yukar~dan itibaren birincisi;
moloz ta~~ve yumu~ak göçük topra~~ndan olu~maktad~r. Yaln~z, bunun nihayetinde, ikinci tabaka= üstünde tespit edilen 15 cm.lik ince ve sert toprak kütlesi, üstteki tabakan~n çok daha sonra olu~tu~unu ortaya koymaktad~r. Öyle anla~~llyorki, bugün ikinci tabaka
olarak belirledi~imiz; üstte bol kiremit k~r~k-lar~, altta ise zengin bir
çini, çini mozayik; cam., v.d. gibi buluntulardan ibaret tabakan~n üzerinde uzunca bir süre ba~ka bir tabaka mevcut de~ildi ve zamanla
y-ap~dan dü~en parçalarla en üstteki tabaka te~ekkül etmi~ti. Bu y~l
da, Selçuklu Ça~~'na ait buluntular, sözünü etti~imiz ikinci tabakadan ele geçirilmi~lerdir.
Üçüncü tabaka ise sert toprak kütlesinden olu~makta ve tabii
kaya zemine kadar devam etmektedir. Çal~~man~n sonunda bu tabakan~n Eski Ça~'a ait mimari kal~nt~lar ve küçük buluntular~~ihtiva etti~i anla~~lm~~t~r.
1988 y~l~~kaz~s~~ s~ras~nda Küçük Saray'dan Büyük Saray'a do~ru uzanan ihata duvar~~ile bu duvar~n do~u kö~esini Küçük Saray'~n
bat~s~na ba~layan duvar aras~nda kalan ve XXXII-EE, XXXIII-EE,
XXXIV-EE, XXXII-DD, XXXIII-DD, XXXIV-DD plankarelerini ihtiva eden alan içerisinde mimari aç~dan zengin say~labilecek
kal~nt~lar aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Bu kal~nt~lar~n -malzeme ve in~a tek-
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ni~inin yan~s~ra, yap~la~ma tarzlar~n~~da dikkate alarak- farkh in~a
a~amalar~nda meydana getirilmi~~olduklar~n~~dü~ünmekteyiz. (Res. 1)
En alttan ba~lamak üzere bu kal~nt~lar ~u ~ekilde izah edilebilirler :
XXXII-EE, XXXII-DD, XXXIII-DD, XXXII-GG, XXXIII
-GG plankarelerinde tabii kayal~k zeminin hemen üzerinde çamur
harçh moloz ta~h duvar parçalar~. Kaz~~sahas~nda bunlar~n yer ald~~~~seviyede bol miktarda s~rs~z seramik parçalar~, çakmak ta~lar~~
(obsidienler), parlak perdahli üzerleri boyal~~ince, sert seramik parçalar~~ile XXXII-HH karesinde —3.48 m.de, k~r~lm~~~vaziyetteki bir
küpün içerisinde bebek iskeleti bulunmu~tur. Bütün bunlardan hareketle söz konusu kahnt~larm Eski Ça~'a ait olduklar~~sonucuna var~lm~~t~r. (Res. 2)
Yukar~da numaralar~~verilen plankarelerdeki Eski Ça~~mimari kalint~lanyla a~a~~~yukar~~aym kodda (-2.66 m. ve —2.50 m.
XXXIII-EE ve XXXIII-DD plankarelerinde birbirleriyle kö~e yapacak ~ekilde birle~tikleri anla~~lan beyaz kireç harçli, moloz ta~h
duvar kal~nt~lan ise Selçuklu Ça~~~yap~la~masm~n alt~nda kal~yor görünmektedirler. Bu yüzden Selçuklu öncesi bir döneme ait olmalar~~
muhtemeldir.
Yukar~da aç~klanan Eski Ça~'dan kalma duvar kal~nt~lar~n~~
yer yer ortadan biçerek geçen, Selçuklu Ça~~'na ait çifte künkten olu~an su sistemi; önceki y~llarda ortaya ç~kar~lan ve do~u tarafta XXXILL plankaresinin içindeki sur duvar~~dibinde sona eriyor gibi görünen künklerin devam~~niteli~indedir. (Res. 3) XXXII-DD plankaresi~~de —2.54 m. kodunda yer alan kurulu~, kayal~k zeminin göle do~n~~
uygun bir biçimde gittikçe alçalarak XXXII-EE plankaresini diagonal olarak katettikten sonra, XXXII-GG karesinin kuzeydo~u kö~esine kadar devam etmektedir. Fakat, XXXI-FF ve
XXXII-FF plankareleri aras~ndaki k~sm~~bugün için mevcut de~ildir. XXXI-GG karesinin kuzeydo~u kö~esinde bir k~r~lma yapmas~~
gereken kurulu~; 1986 ve 1987 kaz~lar~nda gün ~~~~~na ç~kar~lan XXXIHH ve XXXI-JJ plankarelerindeki üzeri dö~eme ta~lanyla kapl~~
künklerle birle~mektedir. Sonra Küçük Saray~n kuzey kö~esindeki
merdivenin önünde mevcut dö~eme ta~lar~n~n alt~ndan geçerek göl
taraf~ndaki sura kadar devam etmekte ve XXXI-LL plankaresinin
içinde sona ermektedir.
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Küçük Saray'~~ ku~atan duvarlarla ba~lant~s~~bulunan ve Büyük Saray'a do~ru uzanan ihata duvar~~ile bunun kuzeydo~u kenar~~
boyunca devam ediyor görünen; —1.78 m. kodunda ta~~dö~eli zemini
bulunan dar ve uzun mimari kal~nt~; yukar~da bahsetti~imiz Eski
Ça~~kal~nt~lar~~ile kireç harçl~~iki duvar parças~n~n üstünde yükselmektedir. Bu ihata duvar~~ ile ta~~dö~eli zemine sahip mekan~~s~n~rlayan duvar; ince kumlu, orta sertlikte beyaz kireç harc~yla in~a edilmi~lerdir. Bu aç~dan Küçük Saray ve Büyük Saray'da kullan~lan harçla ayn~~özelli~i göstermektedirler. Bu duvarlarda, t~pk~~Büyük Saray ve di~er duvarlarda oldu~u gibi, içerisinde tu~la ya da kiremit k~r~~~~bulunmayan moloz ta~~malzeme kullan~lm~~t~r. Bu nedenle söz
konusu duvar ve mekan, saraylarla ayn~~ in~a a~amas~nda meydana
getirilmi~~olmal~d~r.
Bir de, Küçük Saray'~n bat~~kö~esine biti~tirilmi~, fakat aralar~nda organik ba~~bulunmayan bir duvar kal~nt~s~~vard~r. Bu duvar,
XXXIII-FF pla~akaresinin içinde 2.70 m. bat~ya do~ru devam ettikten sonra saray~n bat~~duvar~na paralel bir biçimde güneye do~ru dönmektedir. Bu duvar~n kö~esinde tu~la kullan~lm~~, di~er k~s~mlar~nda
ise moloz ta~~ile bunlar~~adeta çerçeveliyor görünen tu~la k~nklarma
yer verilmi~tir. Duvar~n kuzeye bakan k~sm~nda derz yerleri s~vanm~~t~r. Fakat harc~n karakteri saraylarla ayn~d~r. Ancak, saray~n duyar~na biti~tirili~inde organik ba~~bulu~amay~~~, bunun saray~n in~as~ndan sonra eklendi~ini gösteriyor. Yap~ld~~~~zaman için kesin bir~eyler söylemek zor olmakla birlikte, üzerindeki hat~ldan hareketle
yine Selçuklu Ça~~~içerisinde, fakat farkl~~ y~llarda in~a edildi~i dü~ünülebilir. Bu duvar~n kö~esinde kullan~lan tu~lalar~n boyutlar~, Büyük Sarayda ve Küçük saray~n zemininde kullan~lan tu~lalardan daha büyük olmas~na kar~~l~k; XXXI-KK plankaresinin içinde kalan
duvar kal~nt~s~ndaki tu~lalarla ayn~~büyüklüktedir.
Bu duvar ile Büyük Saray'a do~ru uzanan ihata duvar~n~~birle~tiren duvar ise; ba~lant~~yeri ve di~erlerinin üzerine bindirili~inden de anla~~laca~~~gibi bir sonraki a~amaya i~aret ediyor. Burada da
harc~n karakteri ayn~d~r. Ancak, moloz ta~lar~n aras~nda bu defa bol
miktarda kiremit k~r~~~~kullan~lm~~~ve ta~lar kiremit k~nklanyla adeta çerçevelenmi~tir.
Büyük Saray'a do~ru uzanan ihata duvar~n~n XXXIV-EE
karesi içinde kalan kö~esinden Küçük Saray'~n güneybat~~duvanna
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do~ru devam ederek birle~en duvarda da harç özelli~i di~erleriyle
benzerdir. Moloz ta~h duvardaki ta~lar~n aras~nda tu~la ya da kiremit k~nklar~~görülmemektedir. Fakat bu duvar~ n küçük Saray'la birle~ti~i yerde de dilatasyon söz konusudur. Ayn~~durum, ihata duvanyla birle~ti~i yerde de olabilir.
h) Bu arada, Büyük Saray'a do~ru devam ediyor görünen ta~~
dö~emeli mekan~n güneydo~u kö~esine diagonal bir tarzda biti~tirilmi~~tu~la kurulu~un bir payanda m~~yoksa bir duvar m~~oldu~u henüz anla~~lamam~~t~r. Önümüzdeki y~l yap~lacak çal~~malar sonunda
bu soruna bir çözüm bulunabilecektir.
Küçük buluntulara gelince; Selçuklu Ça~~~buluntular~~yukar~da
aç~klanan, bol kiremit k~r~klar~~ihtiva eden tabakada ve hep ayn~~seviyede ele geçirilmi~lerdir. Bunlar, önceki y~llarda oldu~u gibi; üzerlerinde çe~itli ku~lar, yabani hayvanlar, fantastik yarat~klar yer alan
y~ld~ z formlu çiniler, soyut bitkisel desenli haçvâr'i çiniler, çok de~i~ik biçimlerde kesilmi~~çini mozayikler, metal objeler, sikke ve renkli cam parçalar~~ile XXXIII-FF ve XXXIII-EE plankarelerinde yakla~~k 2.00 m. den itibaren ortaya ç~kan alç~~buluntulardan (Res. 4)
olu~maktad~rlar. Çini buluntular aras~nda heraldik duru~ta bir sirenin (Res. 5) tasvir edildi~i y~ld~z çini ve keçi figiirlü bir ba~ka y~ld~z
çini (Res. 6) dikkati çekmektedir. Ayr~ca XXXII-HH ve XXXII-GG
plankarelerinin aras~nda da~~n~k durumda düzgün kesilmi~~prizmatik ta~~parçalar~~bulunmu~tur. Eski Ça~~buluntularm~n yer ald~~~~tabakada ise; bir adet ta~~balta, obsidienler, s~rs~z seramik parçalar~~
gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r.
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