IZNIK ÇIN/ FIRINLARI KAZISI 1988 YILI
ÇALISMA RAPORU
Prof. Dr. OKTAY ASLANAPA
Iznik Çini F~r~nlar~~Kaz~s~'n~~~~ 1988 y~l~~çal~~malar~, 5.8.1988 günü haz~rl~k ekibinin Iznik'e hareketiyle ba~lam~~ , 14.9.1988 günü alan
çal~~malar~~tamamlanarak 15.9.1988 günü kaz~~kamp~~kapat~lm~~ t~r.
Bu y~l Prof. Dr. Oktay Aslanapa Ba~kanl~~~ nda, Doç. Dr. Ara
Altun'un Ba~kan Yard~mc~l~~~nda yürütülen çal~~malarda Kaz~~Kurulu'nda Prof. Dr. ~erara Yetkin ve Mim. M. Baha Tanman bulunmu~, say~lar~~yirmibe~~civar~nda de~i~en çe~itli kademelerde uzmanlar ile ö~renciler kaz~~ekibini meydanagetirmi~tir. Ayr~ca mahallinden on kadar i~çi kaz~da çal~~ m~~lard~r.
1981 y~l~ndan beri sürdürülen Iznik Çini F~r~nlar~~Kaz~s~'n~ n ikinci dönem çal~~malar~nda daima kalabal~k bir uzman ve ö~renci ekibi bulunmu~, bu ekip, yeni geli~tirilen yöntemlerle, çok yönlü bir çal~~ma içinde olmu~tur. Çini kaz~s~~yan~nda, Iznik'in mimari miras~~
ve koruma-tesbit çal~~malar~, çini-keramik üretim merkezi olan iznik'de mimari ile çini-keramik üretimi aras~ndaki çe~itli ili~kiler aç~s~ ndan da ele al~nm~~t~r. Nitekim Ba~kan Yard~mc~s~~Doç. Dr. Ara
Altun yönetiminde ayr~~bir ekip, çal~~malar süresince bir yüzey ara~t~rmas~n~~devam ettirmektedir. Bunun ön sonuçlar~, 1/1000 paftalar
üzerinde i~lenip raporland~r~larak, Bölge Koruma Kurulu'na gönderilmi~~ve Iznik koruma amaçl~~imar plan~~için al~nan karara esas olmu~tur.
Kaz~~ Kamp~~ olarak Valilikçe tahsis edilen Merkez K~l~çarslan
Ilkokulu kullan~lm~~, burada kilitli bir odada denetim alt~na alman
Envanter ve Restorasyon Merkezi kurularak buluntular~n y~ll~k de~erlendirmeleri yap~lm~~t~ r. Uzman Belgin Demirsar yönatiminde
kaz~~ve sondaj alanlar~ndan elde edilen çe~itli buluntular y~kama ve
tasnif ekibi taraf~ndan düzenli olarak temizlendikten sonra seçimleri
yap~larak etüdlük envanter çizimleri ve fi~leri haz~rlanm~~t~r. Bu y~l
bu çal~~malara Bakanl~k Yetkili Uzman~~Aynur Gökmen de fiilen kat~larak yard~mc~~olmu~tur. Bu i~lemler sonucunda; 92 envanterli etüd-
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lük buluntu ayr~lm~~t~r. 8 Envanterlik Eser Kaz~n~n Bakanl~k Envanterine al~nm~~, bunlardan ba~ka toplam 129 torba etüdlük parça
buluntu alanlar~~ve tekniklerine göre tasnifli ve listeli olarak sand~klar içinde Iznik Müzesine teslim edilmi~tir. Iznik Müzesinin etüdlük
deposu hala düzensizdir. Geçen y~l Kaz~m~z~n da katk~s~~ile eser deposu bir dereceye kadar düzene girmi~~olmakla birlikte, etüdlük deposu arzu edilen tasnifleri yapmak için elveri~li de~ildir. Çal~~malar~n tatil edildi~i zaman Kaz~~Kamp~nda hiçbir kaz~~buluntusu kalmam~~, araç-gereç de Belediye'nin tahsis etti~i bir depoda muhafaza alt~na al~nm~~t~r.
Iznik Kaymakaml~~~~ve Belediye Ba~kanl~~~~ bu y~l da gerekli
her türlü kolayl~~~~göstermi~lerdir.
Bu y~l~n çal~~malar~~öncelikle BHD kodu verilmi~~olan sürekli
kaz~~alan~nda yo~unla~m~~t~r. Hamam Sokak ile Maltepe Sokak kö~esinde Belediye Hamam~~kar~~s~nda bulunan ve 1983 y~l~ndan sonra sistemli bir kaz~~alan~~haline gelen bu bölgede, halen, ~znik'de yerinde korunmu~~ve sertle~tirme ile restorasyonu tamamlanarak sundurma alt~na al~nm~~~iki çini-seramik f~r~n~~ ate~hanesi ile Osmanl~~
dönemi seramik atölyesinden oldukça önemli bir kesit ortaya ç~kar~lm~~t~r. Burada çe~ itli bölümler ve çökmü~~f~r~n izleri ayr~nt~lar~~
ile tesbit edilmi~~durumdad~r. Bu y~l gride göre devam ettirilen plankare çal~~malar~nda, alan~n do~u kesimindeki üç plankarede çal~~~lm~~, E-10 açmas~~Mileti~i denilen teknikte çok say~da Osmanl~~kerami~i, f~r~n malzemesi olarak çok say~da üçayak ve s~r kal~nt~lar~~ile,
s~rlanmam~~~bozuk imalat buluntular~~vermi~tir. Plankarenin güneydo~u kö~esinde geç dönem kuyusunun biti~i~indeki izler, burada çökmü~~bir f~r~n~n izleri olarak de~erlendirilmi~tir.
Bu y~l bu alanda koruma ve restorasyon çal~~malar~~ile 1989 Iznik Y~l~~gözönüne al~narak çevre düzenlemesi de planlanm~~, fakat
uzman nezaretinde, tütek ve kuyu restorasyonu d~~~ndakiler gerçekle~tirilememi~tir. Sundurman~n yükseltilmesi ve yeni çit için malzemenin bir bölümü sa~lanmakla birlikte, ödenekler yetmedi~inden
yap~m~~tamamlanamam~~t~r.
1981 y~l~nda ilk sondaj~~yap~l~p geçen y~l devam edilen ikinci bir
kaz~~alan~, Arabac~~Sokak'daki altyap~d~r. Bu y~l, üst moloz ve çöp
tabakas~~temizlenerek, etraf~~çitle çevrilmi~~ve böylece daha fazla
tahribi önlenmi~tir. Çünkü 1981 tesbitinden sonra bütün uyar~lara
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ra~men üstüne gelecek ~ekilde ev ve sokak olu~umu engellenememi~,
hatta tonozlar~mn delinerek elektrik dire~i yerle~tirme haz~rl~~~~bile
son anda ekibimizin müdahalesi ile önlenmi~tir. Burada üst seviyede ana yap~ya ait duvar izleri ve dö~eme ile bir mezar hücresi aç~~a
ç~kar~lm~~, altyap~~kontrol edilmi~, çizim ve ölçüm çal~~malar~~yap~lm~~t~r. Sonuçta altyap~n~n çok geni~~olmas~na ra~men, üstte tesbit
edilen duvar ve yap~~izlerinin buna göre küçük olmas~~da dikkate al~narak, buran~n Saray Bölgesine dahil oldu~u görü~ü kuvvet kazanm~~t~r.
Bu çevreye yak~n olan ve Ba~kur Evleri olarak bilinen çevrede,
geçen y~l yap~lan tesbitlere göre I ve II numaral~~hafriyata ba~lanm~~, duvar izlemesi yap~larak tümseklerdeki yap~~kal~nt~lar~~hakk~nda fikir edinilmi~tir. ~ki ayr~~döneme i~aret etti~i tahmin edilen yap~~
kahnt~lar~mn tescile esas olacak çizimleri gerçekle~tirilmi~tir.
Ileriki çal~~ma da Iznik'de h~zla tahribe u~rayan mimari miras~n tesbit ve korumas~na yöneliktir. Nitekim ayn~~zamanda, Ismail
Bey Hamam~~ bat~s~nda, Beyler Mahallesi Ilkokul In~aat~mn hafriyat alan~nda ç~kan duvar ve dö~eme izleri de ekibimizce tesbit edilmi~tir.
Ayasofya güneyinde kamula~t~r~lm~~~olan alan~n gridlemesi yap~larak bu y~l bir plankarede çal~~malar sondaj mahiyetinde yürütülmü~, kil tabakas~na rastlanm~~t~r.
Bu bölge 1964 y~l~~kaz~lar~nda ortaya ç~kar~lm~~~bulunan f~r~nlara yak~nd~r ve arazi kamula~t~r~lm~~~oldu~u için rahat çal~~ma imkan~~vard~r. Burada bu y~l E-2 plankaresi çal~~~lm~~t~r.
Ekip elemanlar~~Suriçi Iznik Halihaz~r paftalar~~esas al~narak
yüzey ara~t~rmalar~na devam etmi~, bu arada çe~itli tesbitler Müze'ye ve Belediye'ye yaz~~ile de duyurularak önlem al~nmas~~istenmi~tir. Nitekim 8.9.1988 ak~amüstü Deliklikaya mevkiinde ~ubat-Mart
aylar~nda makine ile yamaç düzlenirken ortaya ç~km~~~ve tahrip olmu~~freskolu bir mezar odas~~da tesbit edilerek Müze'ye gerekli i~lemler için haber verilmi~tir. Belediye'de ask~ya ç~kar~lan bir imar paftas~nda 1963 y~l~nda kaz~~ile ortaya ç~kar~lm~~~olan Iznik'in en erken
Osmanl~~yap~lar~~Orhan Imaret Camii ve hamam~n~n i~aretlenmeden
aras~ndan yol geçirildi~i görülmü~, durum resmi yaz~~ile Belediye Ba~kanl~~~na bildirilmi~tir.
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Uyumlu ve ilgili bir ekip halini alm~~~olan Iznik Çini F~r~nlar'
Kaz~s~~ekibi, Iznik'in tarihi miras~~ile her yönüyle ilgilenen uzmanla~m~~~bir çal~~ma örne~i vermekte ve k~s~tl~~imkânlarla hedeflenen
noktaya ula~maya gayret etmektedir. Son sekiz y~l~n çal~~malar~~toplu olarak 1989 Iznik Y~l~~vesilesiyle tek bir kitap halinde yay~nlanm~~~olacak, yüzey ara~t~rmalar~= sonuçlar~~da ayr~~bir kitapta top[ lanacakt~r.
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Res. 1 - BHD kaz~~alan~, 1988.

Res. 2 - BHD kaz~~alan~nda restorasyonu yap~lm~~~f~r~n bölgesi.
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Res. 3 - BHD kaz~~alan~ , güneydo~u kö~esi.

Res. 4 - Arabac~~Sokak altyap~~ kal~nt~s~, genel görünüm.
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Res. 5 - Ba~kur I nolu hafriyat alan~ .

Res. 6 - Ba~kur 1 nolu hafriyat alan~ , güney kesim.
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Res. 7 - Ba~kur II nolu hafriyat.

Res. 8 - Ayasofya güney alan~ .
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Res. 9 - Ayasofya güney alan~ . E-2 plankare sondaj~.

Res. 10 - Beyler Mah. Ilkokul hafriyat~ .
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Res. 11 - ~ZN/88 BHD C-10 Pt 1.

Res. 12 - ~ZN/88 BHD C-10 Pt 2.
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Res. 13 - ~ZN/88 BHD E-9 RS 1.

Res. 14 - ~ ZN/88 BHD E-10 M 1 üstten.
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Ree. 15 - ~ZN/88 BHD E-10 1 yandan.

Res. 16 - ~ZN/88 BHD E-10 M 4 iç.
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Res. 17 - ~ZN/88 BHD E-10 M 4 d~~.
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Res. 18 - ~ ZN/88 BM) E-10 M 16.
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Res. 19 - ~ZN/88 BHD E-10 M 21.

Res. 20 - ~ZN/88 Ba~kur 1 Sk 1 ön yüz.
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Kes. 21 - IZN/8/3 Ba~kur 1 Sk 1 arka

RCN.

22 - Korna ve Bizana Etüdlük sikkeler Oli vu ~ ler.
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Res. 23 - Roma ve Bizans Etüdlük sikkeler arka yüzler.

Res. 24 - Etüdlük ~slami sikkeler ön yüzler.
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Res. 25 - Etüdlük ~slami sikkler arka yüzler.
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Res. 26 - BHD E-10 dan çe~itli f~r~n malzemesi.
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Hes. 27 - B111) F-10 dan benzer dan~ gal~~ iiçayaklar.

Hes. 28 - BHD E-10 dan de~i~ik damgal~~üçayaklar.
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Res. 29 - 1988 kaz~s~ndan de~i~ik biçimli üçayaklar.

Res. 30 - Ayasofya güney sondajlar ~ndan çe~itli f~r~n malzemesi.

Oktay Aslanapa

Res. 31 - ~ZN/88 Aya E. 2 sondaj~ ndan s~rs~z seramik fragmanlar~ .

Res. 32 - 1988 kaz~s~~ y~ kama istasyonunda telde kurutma denemesi.
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Res. 33 - 1988 kaz~s~~Envanter ve Restorasyon ~stasyonu çal~~malar~.
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