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1986 y~l~ ndan beri yap~lmakta olan Alanya ~çkalesi kaz~ lar~n~n
bu y~lki bölümüne 19 A~ustos-20 Eylül 1988 tarihleri aras~nda devam edilmi~ tir.
~çkale'nin güney—do~usunda hâl-i haz~ rda "Saray" diye an~lan
geni~~bir düzlük bulunmaktad~r. Bu düzlü~ü güney—do~udan sur duvar~ , güney—do~u kö~ ede iç yüzünde zikzak ~ eklinde süslemeler bulunan freskli bir burç, kuzey—do~udan yine sur duvar~~ile bu duvara
sonradan biti~ tirildi~i her halinden belli olan ve zemini daha sonra
sarn~ ç olarak kullan~lmaya ba~lanm~~, üst kat~ nda tu~la ayaklar~n
ta~~d~~~~haç tonozlarla örtülü fevkani bir yap~, kuzey-bat~ dan da mü~terek bir koridorun iki yan~na dizilmi~~mekanlar~ n yer ald~~~~muhtelif bina kal~nt~lar~~çevrelemektedir. Düzlü~ün güney-bat~~ kenar~n~~
ise, bat~~kö~ eden güney kö~ e istikametine do~ru mütemadi bir duvar,
bir teras meydana getirecek ~ekilde s~n~rland~ rmakta ve güney kö~ede sur duvar~ na yaslanarak nihayetlenmektedir.
1986 ve 1987 kaz~~ mevsiminde ele ald~~~m~ z bu mevkide, baz~~
mekanlarda kaz~~çal~~malar~ n~~yürütmü~ ; bu arada düzlü~ün güneybat~~ kenar~ m sm~ rland~ ran duvara, sonradan payanda vazifesi görmek için biti~ tirilmi~~an~tsal tu~la duvar kal~nt~s~n~ n iç yüzünde toprak alt~ nda bulunan bir yap~~ kal~nt~s~~da ortaya ç~kar~lm~~t~.
"Saray" diye an~lan sahan~ n vaktiyle nas~l bir plana sahip oldu~unu ve iç taksimat~ m anlamak üzere, 1988 kampanyas~ndan önce burada kaz~~çal~~malar~ na devam edilmesi dü~ünülmü~ ; fakat devaml~~olarak ziyaretçilere aç~k tutulan bu sahan~n, kaz~~ çal~~malar~~
bitip biz oradan ayr~ld~ ktan sonra her türlü tahribata maraz kalaca~~~endi~ esiyle bu dü~ ünceden vazgeçilerek, nisbeten daha çok koruma alt~ na alabilece~imiz bir mevkide, bu sahan~ n kuzey-bat~s~nda
yer alan mekanlarda çal~~ malara devam edilmesi uygun bulunmu~tur.
Söz konusu mekanlar, kuzey-bat~~güney-do~u istikametinde uzanan ve bugün iki kenar~nda adeta portal kal~nt~s~~izlenimi veren bi-

136

M. OLU~~ARIK

rer aç~kl~k vas~tas~yla hem gerisindeki geni~~düzlük ve hem de ~çkale'nin orijinal kap~s~n~n bulundu~u k~s~m ile irtibatlanan bir koridorun kuzey-do~u güney-bat~~kenarlar~~boyunca kar~~l~kl~~olarak dizilmi~~üçer bölümden meydana gelmektedir.
Koridorun kuzey-bat~~kö~esinde yer alan ve III numara ile adland~rd~~~= ilk mekândan itibaren kaz~~çal~~malar~na ba~lanm~~t~r.
Kaz~s~~tamamland~ktan sonra burada, mekân~~ a~a~~~yukar~~ ortas~ndan geçecek ~ekilde bölen muhdes bir duvar ortaya ç~kar~lm~~;
bat~~kö~eye yak~n yerindeki bir ni~~vas~tas~~ile hemen arkas~ndaki
sarn~c~n irtibatland~r~ld~~~, dolay~s~yla sarn~çtan bu mekâna su getirildi~i de anla~~lm~~t~r. Söz konusu sarn~c~n bu mekâna sonradan
biti~tirildi~i dilatasyondan belli olmaktad~r. III numaral~~mekandaki ni~in de, sarn~c~n in~a~n~~müteakip, su sa~lamak amac~yla sonradan aç~ld~~~~ve böylelikle burada, meselâ bula~~k y~kamak gibi, suyla ilgili bir kullamm~n gerçekle~tirildi~ini söylemek mümkündür.
Öte yandan mekân~n orijinal zemininin, sonraki devirlerde yap~lan bir müdahale neticesinde tesviye edilmek suretiyle doldurularak yükseltildi~i de dikkati çekmektedir. Nitekim kap~~ e~i~i de bu
müdahale s~ras~nda kapat~lm~~t~r.
Benzer bir duruma, III numaral~~mekâna biti~ik IV numaral~~
mekânda da rastlanmaktad~r. Buradaki e~ik ve zemin, kanaatimizce ayn~~devirde tesviye edilerek doldurulmu~tur.
Mekâmn güney duvar~nda, kaz~s~~yap~lmadan önce bir ni~in varl~~~~aç~kça belli oluyordu. Kaz~s~~tamamland~ktan sonra bu ni~in 1.14
m. geni~li~inde ve 30-35 em. derinli~inde oldu~u ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Ayn~~mekân~n güney-bat~~ve kuzey-do~u duvarlar~nda kar~~l~kolarak
yerle~tirilmi~~iki~er kiri~~yuvas~, bunlar~n vaktiyle burada
l~~
bulunan ah~ap bir asma kat~n ta~~y~c~~ana kiri~lerinin yuvalar~~oldu~una ~üphe b~rakmamaktad~r.
IV numaral~~mekâna biti~ ik ve V numara ile adland~rd~~~ =
mekânda da muhdes tu~la zeminin kal~nt~lar~~ortaya ç~kar~lm~~;
bu tabakan~ n üzerinde özellikle güney duvardaki ni~in önünde bol
say~da fresk parçalar~na tesadüf edilmi~tir. Büyük oranda tahrip olmu~~fresklerin, yaz~l~~olmalar~~ihtimal dahilindedir. Bunlar yüzeyden
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büyük bir titizlikle toplanm~~ ; fakat geri kalanlar~~bu sahadaki göçüklerin alt~na do~ru devam etti~inden, kaz~~süresinin de tamamland~~~~dikkate al~narak, 1989 y~l~nda kaz~s~na devam edilmek üzere kapat~larak koruma alt~na al~nm~~lard~r.
Koridorun kuzey-do~u kö~esinde yer alan VI numaral~~mekân,
iki kathd~r. Alt kat be~ik tonozla örtüdür; üst kat~n örtüsü ise tamamen ortadan kalkm~~t~r.
VI a olarak adland~rd~~~= üst kat~n giri~inde vaktiyle ah~ap
lentolu bir kap~n~n bulundu~u ve buraya iki basamakl~~bir merdiven
ile ç~k~ld~~~~kal~nt~lardan da belli olan bir husustur. Kaz~s~~yap~lmadan önce mekan~n zemininde kuzey-do~u duvar~n~n önünde bir deligin mevcudiyeti görülmü~; kaz~s~~tamamland~ktan sonra zeminde
bu delikten ba~ka, birbirine yak~n iki künkün bulundu~u ortaya ç~kar~lm~~t~r. Gerek zemindeki delik ve gerekse iki künk vas~tas~ yla,
üst kat~n VI b olarak adland~rd~~~ = alt kat ile irtibatland~r~ld~~~na bak~l~rsa, bütün bu unsurlar~n, üst kattaki suyu alt kata kanalize etmek amac~yla tesis edildikleri sonucu ç~kar. Nitekim kaz~s~~yap~lmadan önce tamamiyle moloz ta~~ve toprakla dolu durumdaki VI b
mekân~nda, kaz~~çal~~malar~ndan sonra güney kö~esinde III numaral~~mekânla ba~lant~l~~olmas~~muhtemel bir kanal a~z~na rastlanmas~~da, VI b mekan~n~n bir nev'i rögar vazifesi gördü~üne i~aret eder.
Böylelikle hem üst kat ve hem de koridorun di~er kö~esindeki III numaral~~mekândan gelen pis suyun topland~~~~bir bölümle kar~~~kar~~ya kalmaktay~z ki, burada toplanan pis su, t~pk~~daha önce kaz~s~~
yap~lan XIV numarah mekânda oldu~u gibi, bir delik vas~tas~yla
sur d~~~na tahliye ediliyor olmal~yd~.
VI b mekan~nda, kaz~~çal~~malar~nda az miktarda çini ve seramik parçalar~na tesadüf edilmi~tir. Bu parçalar~n da~~n~k ve az miktarda olmas~, buraya ba~ka bir yerden geldiklerine i~aret eder. Kanaatimizce bu parçalar buraya, mekan~n güney-do~u duvar~nda sonradan bir tahribat neticesinde meydana gelen aç~kl~k vas~tas~yla biti~i~indeki VII numarah mekândan akan toprakla birlikte gelmi~~olmal~d~r.
VII numaral~~mekânda yap~lan çah~malarda, güney-do~u kö~ede muhdes tu~la dö~emenin kal~nt~lar~na rastlanm~~; burada da
t~pk~~III ve IV numarah mekanlarda oldu~u gibi, zeminin sonraki
devirlerde tesviye edilmek suretiyle doldurularak yükseltildi~i anla~~lm~~t~r.
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Mekâmn do~u ve bat~~ duvarlar~nda görülen kar~~l~kl~~ birer kiri~~yuvas~~ ile kuzey duvar~nda yer alan kiri~~yuvalar~, burada da vaktiyle ah~ap bir asma kat~n bulundu~una i~aret eder. Bat~~duvarda
yer alan ve koridora bakan mazgal pencerenin, asma kat~n in~a~ndan
sonra buraya ~~~k sa~lamak amac~yla aç~ld~~~na ~üphe yoktur.
VII numaral~~ mekâna biti~ik ve bir duvar vas~tas~yla ayr~lan
VIII numaral~~mekânda da kaz~~çal~~malar~~yap~lm~~; burada güneybat~~ taraf~nda muhdes bir duvar kal~nt~s~~ ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Mekânda yürütülen çal~~malar esnas~nda kar~~la~~lan en önemli
husus, hiç ku~ku yok ki, güney ve do~u duvarlar~nda in-situ vaziyette ç~kan fresk kal~nt~lar~d~ r. Daha önce XIII numaral~~mekânda ve
~çkale'nin muhtelif bölümlerinde de kar~da~~ ld~~~~üzere, k~rm~z~~renkli zikzak ~eklindeki süslemelerin l~ ükim oldu~u yer yer tahribata u~ram~~~fresk tabakas~, VIII numaral~~ mekün~n do~u duvar~ndan biti~i~indeki VII numaral~~mekün~n do~u duvar~nda da devam edecek
~ekilde ilerleyip VII numaral~~mekün~n kuzey kö~esinde nihayetlenmektedir. VII ve VIII numaral~~meküm birbirinden ay~ran duvar~n,
sur duvarma ve dolay~s~yla burada mevcut fresk tabakas~n~n üzerine sonradan in~a edildi~i dilatasyondan da anla~~lmaktad~r.
Mekün~n içerisine da~~lm~~~ve epey tahrip olmu~~buluntular~n
vaziyeti foto~raf ve ölçüler al~narak tesbit edilmi~; fakat kaz~~süresinin tamamlanmas~~nedeniyle, duvar yüzeyindeki fresklerle birlikte geni~~çapl~~bir koruma alt~na al~narak, 1989 sezonunda tekrar ele
al~nmak üzere buradaki kaz~~ çal~~malar~na son verilmi~tir.
Bütün bu çal~~ malardan sonra, yukar~da da de~indi~imiz gibi,
herhangi bir tahribat~~önlemek amac~yla kaz~s~~ yap~lan mekünlar~n
giri~leri kuru duvar örülmek suretiyle kapat~lm~~~ve bu mekânlara
irtibat~~sa~layan koridorun iki giri~ ine de tel örgülü demir kap~lar
takt~r~lm~~t~r.
Kaz~~sonucu elde edilen buluntulara gelince :
Buluntular aras~nda en yo~un grubu, çini ve çini mozaik parçalar~~ olu~turmaktad~r. Çini mozaiklerde alt~gen, dikdörtgen, üçgen,
yamuk, kare, e~kenar dörtgen ve be~gen örneklere rastlanm~~t~r. Bunlar~n ya ço~unlu~u geometrik örgü veya küfi yaz~l~~ s~ralt~~çinilerden
ya da türkuvaz renkli düz levha çinilerden kesildikleri anla~~lmaktad~r.
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Çini buluntular aras~nda figürlü y~ld~z çini parçalar~~ve haç kollar~~say~labilir. Bunun yan~s~ra ço~u dikdörtgen formlu levha çinilere de tesadüf edilmi~; lüster ve kâ~itra~~tekni~inde yap~lm~~~parçalar da ele geçirilmi~tir.
Seramik parçalar~~da önemli buluntular aras~ndad~r. Sert, gözenekli ve kiremit k~rm~z~s~~rengindeki hamurlanyla ço~u kaide, kulp
ve gövde parçalar~ndan olu~an s~rs~z seramik örneklerinden ba~ka,
sgraffito ve slip tekni~inde imal edilmi~~s~rl~~seramik parçalar~na da
rastlanm~~t~r.
Di~er buluntular aras~nda muhtelif ebatta çivi ve m~hlar, büyük
bir k~sm~~sa~lam vaziyette bulunan s~rl~~kandiller, bir adet seladon
parças~~ile pencere ve çe~itli kullanma e~yas~na ait cam parçalar~~dikkati çekmekted ir.
Buluntular aras~nda ~üphesiz en önemli olanlar~~V numaral~~mekânda tesadüf edilen fresk parçalar~~ile çe~itli mekanlarda bulunan
kur~un mühürlerdir.
V numaral~~mekanda üstüste dü~erek büyük ölçüde tahribata
u~ram~~~fresk parçalar~, son derece önem arzetmektedir. Ye~il, k~rm~z~~ve krem renginin kullan~ld~~~~bu parçalar aras~nda bitkisel motiflerin yan~s~ra büyük bir ihtimalle yaz~l~~olmas~~gereken örnekler
de yer almaktad~r. Bunlar~n tamamlanmas~~çal~~malar~na halen devam edilme ktedir.
Daha önce 1986 y~l~~kaz~~çal~~malar~nda bulunan kur~un mühürlere bu y~l da rastlanm~~t~r. Tamam~na yak~n~~Alaeddin Keykubad
ad~na bas~lm~~~mühürlerin bir yüzüne Sultan~n ad~~ve ünvan~~yaz~lm~~, di~er yüzüne ise süvari figürü i~lenmi~tir. Büyük önem arzeden
bir ba~ka örnekte de, ba~da~~kurmu~~ve elinde muhtemelen kadeh
tutan bir figür yer almaktad~r.
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Kes. 1 - "Saray '' cle~ lil~.n saha da kaz~s~~ yap~ lan n~ ekanlara bak~~.

Res. 2 - VIII numaral~~mekanda kaz~~
s~ras~nda ç~kan buluntular~n
vaziyeti.

Ol~~~~Ar~k

Res. 3 - Alugen çini mozaiklerden bir grup.

Res. 4 - Yaz~l~~ve geometrik süslemeli siralti çinilerden bir grup.

