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Müslümanlar’ın Endülüs’tek! son kales! Granada’nın sava"madan tesl!m ed!l!"!n! tasv!r eden b!r çalı"ma.
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Yen! b!r yılın !lk sayısında y!ne kar"ınızdayız. 
B!r daha ya"anmamasını arzu ett!#!m!z pek 
çok olaya tanık oldu#umuz b!r yılı ger!de 
bıraktık. Ancak, tar!h! m!rasımız ve kül-
tür de#erler!m!z açısından b!r o kadar da 
öneml! !"ler!n gerçekle"t!#! b!r yıl oldu 2016. 
Bursa’dak! tar!h! m!rasımızın kalb! n!tel!#!n-
dek! Murad!ye Küll!yeler!’nde restorasyonu 
tamamlayıp yen!den z!yarete açtık. Sadece 
"ehr!m!z !ç!n de#!l ülkem!z !ç!n de çok de#erl! 
b!r mekan ve yapılar toplulu#udur burası. 
Aynı zamanda, çar"ı bölgem!zdek!, ba"ta 
Kapalı Çar"ı olmak üzere pek çok restorasyon 
çalı"masının tamamlandı#ı b!r yıl oldu. Tar!h! 
m!rasımızın !hyası noktasındak! son 12 yıllık 
çabalarımız ve sözünü ett!#!m restorasyonlar 
Bursa’ya, Tar!h! Kentler B!rl!#! Büyük Ödülü’nü 
get!rd!. Kıvançlıyız, "ehr!m!ze hayırlı olsun.

Bursa’da Zaman’da bu gel!"meler! payla"mak-
tan da büyük mutluluk duyuyoruz. Aldı#ımız 
olumlu tepk!ler, ne kadar do#ru b!r yolda 
oldu#umuzun açık b!r gösterges!.

De#erl! dostlar, arkada"larımız bu sayımızda 
da oldukça de#erl! konulara kapı araladılar. 
Bunlardan b!r!, Prof. Dr. Ca#fer Karada" hoca-
mızın kaleme aldı#ı $slam’da B!dat ve Hurafe. 
Okuyan herkes!n büyük b!r !st!fade sa#laya-
ca#ını dü"ünüyorum.

Bursa’nın edeb! "ahs!yetler! ser!s!n! sürdüren 
Prof. Mustafa Kara hocamızın Gazz!zade Ab-
düllat!f Efend! üzer!ne kaleme aldı#ı yazısının 
da, unutulan öneml! b!r de#er!m!z!n tekrar 
hatırlanması noktasında büyük b!r h!zmet 
oldu#unu dü"ünüyorum.

B!rb!r!nden de#erl! konulara yer ver!len bu 
sayıda, !k! büyük dosyamız mevcut. B!r!n-
c!s!, ecdadın sosyal ve ekonom!k ya"amına 
devamlılık sa#layan Vakıf S!stem!. Çok de#erl! 
akadem!syen dostlarımız, Osmanlı ekonom!k 
düzen!n!n ta"ıyıcı s!stem! olan Vakıf s!ste-
m!ne da!r payla"ımlarda bulundular. Dosyada 
bununla b!rl!kte, yakın b!r zamanda açmayı 
hedefled!#!m!z Vakıf Müzes!’n! de bulab!le-
ceks!n!z.

B!r d!#er dosyamız !se, Endülüs… Tar!h! m!ras 
projeler!n! !nceleme kapsamında $spanya’ya 
g!den Encümen üyes! arkada"larımın bura-
dak! !zlen!mler!, bugünkü $slam dünyasına ve 
co#rafyasına da ı"ık tutacak mah!yette. 

Bunun g!b! pek çok de#erl! çalı"mayı daha 
key!fle okuyaca#ını umuyorum..

  De#erl! Bursa’da Zaman dostları,
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dosya / !zn"k Gölü Mezarları / Prof. Dr. Mustafa !AH"N

 Bursa !l", !zn"k !lçes", !zn"k Gölü’nde "lçe 
merkez"nde kıyıdan yakla#ık 50 metre 
açıkta sualtında bulunan baz"l"kal planlı 
yapı kalıntısında sürdürdü$ümüz arkeolo-
j"k kazılara ara ver"lmeden devam ed"lmek-
ted"r. !zn"k Müze Müdürlü$ü’nün ba#kan-
lı$ında, Bursa Büyük#eh"r Beled"yes"’n"n 
deste$" "le yürütülmekte olan kazılarda 
orta nef"n do$usunda ve bemanın önün-
de açtı$ımız 4x4 metre ölçüler"ndek" "lk 
sondaj çukurunda yakla#ık 2 metre "n"lerek 
sona gel"nm"#t"r(Res"m 1). Sondaj alanın-
dak" kazı çalı#malarında önce -1 metre 
sev"yes"ne kadar "n"lm"#, daha sonra nef"n 
güney ve do$u duvarlarına b"t"#"k olacak 
#ek"lde alan 2x2 metre ölçüler"ne kadar kü-
çülterek kazılara orada devam ed"lm"#t"r.  
Böylece 1 metre daha a#a$ı "n"lerek duvar 
temeller"n"n altına ula#ılmı#tır. 

Res!m 1 – 4a Kazı Alanı
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Do!u duvarı boyunca yan yana uzatılan 
5 adet k"rem"t mezar, kazıların en "lg"nç 
buluntuları arasında yer almaktadır(Res"m 
2). 1 numaralı mezar (KM-01) nef"n güney 
duvarına b"t"#"k yerle#t"r"l"rken, KM-02 
ve KM-03 numaralı mezarlar yan yana 
durmaktadırlar. KM-04 numaralı mezar 
"se farklı olarak ba!ımsız uzanmaktadır. 
KM-05 numaralı mezar açmanın kuzey 
sınırında kalmaktadır. 

$skeletler, KM-04 numaralı mezarda tam 
korunmu#ken d"!erler"nde da!ılmı#tır 
(Res"m 4). 

K!rem!t Mezar 1 

K"rem"t çatkı bas"t toprak mezarda "skelet, 
do!rudan topra!a de!"l de p"#m"# toprak 
k"rem"t plakalar "le dö#enen zem"n üzer"n-
de do!u-batı yönünde uzatılmı#tır (Res"m 
5). 

Mezarı olu#turan k"rem"tler"n uzunlu!u 
72 sant"metre,  gen"#l"!" 27 sant"metre ve 
c"dar kalınlı!ı 4 sant"metred"r. Mezarın 
"ç"ne duvarın harcından akan k"reç ke-
m"kler"n zarar görmes"ne neden olmu#tur. 

K"rec"n dı#ardan geld"!"n" "skeletler üzer"ne 
yapı#an harç parçaları da belgelemekted"r 
(Res"m 6). Harç veya k"reç k"rem"tler"n üst 
b"rle#me yerler"ndek" açılmadan dola-
yı mezarın "ç"ne do!ru akmı# olmalıdır 
(Res"m 7). Mezarda "k" b"reye a"t "skelet 
bulunmakta olup bunlardan b"r tanes" orta 
er"#k"n, d"!er" "se d"# sürme zamanına göre 
5 ya#ında (+/-16 ay) olmalıdır. Mezar bu-
luntusu olarak "k" adet s"kke bulunmu#tur. 
Ancak etk"l" korozyon neden"yle tar"hlene-
mem"#t"r.

K!rem!t Mezar 2 

Do!u-batı yönünde uzanan k"rem"t çatkı 
bas"t toprak mezarın k"rem"tler"n"n uzun-
lu!u 62 sant"metre, gen"#l"!" 30 sant"met-
re ve c"dar kalınlı!ı 4 sant"metred"r(Res"m 
7). $y" durumdak" "skelet k"rem"t plakalar 
"le dö#enen zem"n üzer"ne sırt üstü, kolları 
vücuduna paralel #ek"lde yapı#tırılarak 
uzatılmı#tır. Mezar, d"# sürme zamanına 
göre yakla#ık b"r buçuk ya#larında b"r be-
be!e a"tt"r. Mezar hed"yes" olarak dönem" 
tesp"t ed"lemeyen b"r adet s"kke bulun-
mu#tur.

K!rem!t Mezar 3

Do!u-batı yönünde uzatılan k"rem"t çatkılı 
bas"t toprak mezar,  66 sant"metre uzunlu-
!unda, 40 sant"metre gen"#l"!"nded"r.  Ka-
pak c"dar kalınlı!ı 4 sant"metred"r. $skelet, 
k"rem"t plakalar "le dö#enen zem"n üzer"ne 
sırt üstü, kolları vücuda paralel yapı#ık 
#ek"lde uzatılmı#tır. Mezar "çer"s"nde b"r"s" 
3, d"!er" 1 ya#larında "k" farklı bebe!e a"t 
"skelet tesp"t ed"lm"#t"r. Mezarın do!u ucu 
bema duvarının "ç"ne do!ru "lerlemekted"r 
(Res"m 8).  

Mezar hed"yes" olarak b"r adet s"kke bulun-
mu#tur. 1,5 gr a!ırlı!ında ve 1,4 mm çapın-
da bronz s"kken"n ön yüzünde, sa!a prof"l-
den, d"ademl" $mparator Valens’"n büstü ve 
çevres"nde “DNVALEN SPFAVG” (Ant"och"a) 
lejantı bulunmaktadır (Res"m 9). Arka 
yüzde "se sa!a prof"lden ayakta $mparator 
Valens; sol el"nde kalkan, sa!ında "se es"r"n 
ba#ını tutmaktadır. Bet"m"n çevres"nde 
“GLORIARO MANORVM” “ROMA’NIN %ANI” 
lejantı yer almaktadır. $mparator Valens’e 
a"t s"kke neden"yle mezarın tar"h" $.S. 364-
378 tar"h" olmalıdır.

Res!m 2 – Do"u duvarı boyunca sıralanan mezarlar Res!m 3 Res!m 4 - KM-04 numaralı mezarda !skelet kalıntısı

Res!m 5 – #skeletler do"rudan toprak üzer!ne de"!l de 
p!$m!$ toprak levhalar üzer!ne uzatılmı$lar.

Res!m 6- Kem!k üzer!ne yapı$an harç parçası Res!m 7- Mezarın üstten görünümü. K!rem!tler!n üst 
b!rle$me yerler!nde zamanla meydana gelen açılma
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K!rem!t Mezar 4 

Ba!ımsız "ek#lde duran k#rem#t çatkı me-
zar, d#!erler# g#b# do!u-batı yönde uzan-
maktadır. Mezarın ölçüleb#len uzunlu!u 99 
sant#metre, gen#"l#!# #se 40 sant#metred#r. 
Mezarın çatkı k#rem#tler#n#n çökmes# 
#skelet# öneml# ölçüde korumu"tur. $skelet 
k#rem#t plakalar #le dö"enen zem#n#n üze-
r#ne sırt üstü uzatılmı" ve kolları vücuda 
yapı"ık "ek#lde durmaktadır(Res#m 5). 
Mezarın do!u ucu aps#s #le bemayı ayıran 
duvarın altından #çer# do!ru #lerlemekted#r. 
$skelet#n t#b#a(kaval), f#bula (#!ne), patella 
(d#z kapa!ı), tarsal (ayak b#lek kem#kler#), 
metatarsal (ayak tarak kem#kler#) ve pha-
lanx(parmaklar) kem#kler# duvarın altında 
kalmı", bu nedenle #skelet#n b#r bölümüne 
ula"ılamamı"tır (Res#m 2 ve 10). Korundu-
!u "ekl# #le mezar er#"k#n b#r erke!e a#tt#r.  

Mezar hed#yes# olarak 3 adet s#kke bu-
lunmu"tur; bunlardan b#r tanes# okuna-
mayacak kadar korozyona u!ramı"tır. 1,7 
gram a!ırlı!a, 1,7 m#l#metre çapa sah#p 
bronz s#kken#n ön yüzünde sa!a prof#l-
den d#ademl# $mparator Valens’e a#t büst 
bulunmaktadır(Res#m 11). Arka yüzde #se 

cepheden ayakta ve sa! yanında es#r #le 
#mparator bet#mlenm#"t#r. Sa!ına do!ru 
bakmakta, sol el# #le kalkan, sa!ı #le es#r#n 
saçlarından tutmaktadır. Bet#m çevres#nde 
[GLORIARO MANORVM] [ROMA’NIN %ANI] 
lejantı yer alır ($.S. 364-378). 

D#!er s#kke de bronzdandır. 2,2 gram 
a!ırlı!a ve 1,7 m#l#metre çapa sah#pt#r 
(Res#m 12). Ön yüzde [DNVALENTINIANVSPF 
AVG] lejantı #le sa!a prof#lden d#adem-
l# $mparator II. Valent#n#anus’a a#t büst 
bulunmaktadır ($.S. 378-383). Arka yüzde 
#se cepheden, taht üzer#ne oturur "ek#l-
de bet#mlenm#" olan Tanrıça Roma; sa! 
el#nde globus, sol el#nde #se asa tutmakta. 
Bet#m#n çevres#nde [CONCOR  DIAAVGGG] 
lejantı yer alır. 

De"erlend!rme

Orta nef#n güneydo!usunda, bemanın önü-
ne yer alan 4a sondajında 2015 yılında ba"-
layan sualtı kazıları 2016 yılında tamam-

lanmı"tır. Mevcut duvarının temel#nden 
yakla"ık 50 sant#m daha der#ne #n#lm#"t#r. 
Açılan sondajda henüz zem#n olab#lecek 
moza#k veya ta" b#r kaplamaya rastlanma-
mı"tır. Bu durum yapının, en azından orta 
nef#nde, zem#n#nde sıkı"tırılmı" toprak 
veya ah"ap b#r zem#n kaplaması olab#lece-
!#n# dü"ündürmekted#r. 

Sondaj kazısının en #lg#nç buluntusu, açma 
#çer#s#nde yer alan 5 adet mezardır(Res#m 
13). Bunlardan KM-05 numaralı mezar, son-
daj sınırının #çer#s#nde kaldı!ı #ç#n henüz 
kazılmamı"tır. D#!er dört mezar tamamen 
açılarak buluntuları #le b#rl#kte güvenl#k 
altına alınmı"tır.  

Baz#l#kal planlı olması, do!u-batı #st#ka-
met#nde uzanması, do!usunda aps#s yer 
alması g#b# nedenlerle k#l#se oldu!unu 
dü"ündü!ümüz yapının #çer#s#nde mezar-
larla kar"ıla"mamız beklenen b#r sonuçtu. 
Benzer "ek#lde 2015 yılında yaptı!ımız yü-
zey ara"tırmasında da yapının çevres#nde 
mezarlara rastladı!ımız daha önce rapor 

dosya / !zn"k Gölü Mezarları / Prof. Dr. Mustafa !AH"N

Res!m 8- Bema duvarının !ç!ne do"ru !lerleyen 
k!rem!t levhalar

Res!m 10- #skelet!n açılan bölümü.

Res!m 9 – #mparator 
Valens s!kkes!.

Res!m 11- #mparator 
Valens s!kkes!.

Res!m 12 - #mpara-
tor II. Valent!n!anus 
s!kkes!
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Res!m 13 – Mezarların kes!tten görünü"ü

ed!lm!"t!. #lk raporlarımızdak! dü"üncem!z, 
yapının herhang! b!r "ek!lde yıkılmasından 
sonra, alanın kutsallı$ının devam ett!$! ve 
bundan dolayı k!l!se ve çevres!n!n me-
zar k!l!se olarak kullanıma devam ett!$! 
yönündeyd!. 

Ancak 2016 yılında kazısı tamamlanan 
KM-04 numaralı mezarın b!r bölümünün 
mevcut yapının temel duvarının !ç!ne do$-
ru g!rmes! bu öner!m!z! tartı"ılır duruma 
get!rm!"t!r(Res!m 8). Mezarın b!r bölümü-
nün temel duvarının altında veya !ç!nde 
bulunması, mezarların baz!l!kal planlı 
yapının yıkılmasından sonra !ç!ne yapıl-
madı$ını, b!lak!s baz!l!kal planlı yapının 
mezarların üzer!ne !n"a ed!ld!$!n! dü"ün-
dürmeye ba"lamı"tır. 

Mezarlarda s!kke bulunması tar!hleme ko-
nusunda büyük b!r avantaj sa$lamaktadır. 
S!kkelere göre mezarlar Valens (#.S. 364-
378) ve II. Valent!n!anus Dönemler!ne (#.S. 
378-383), d!$er b!r !fade !le #.S. 4. yüzyılın 
3. çeyre$!ne tar!hlenmekted!r. Bu durumda 
#zn!k Gölü’nde su altında bulunan yapı ka-
lıntısı, dü"ünülen!n aks!ne,  !lk olarak Geç 
4. - Erken 5. yüzyılda mı !n"a ed!ld!? 2017 
yılında devam edecek kazılar, bu öneml! 
soruya yanıt bulab!lecek daha fazla belge-
ye ula"mamıza yardımcı olacaktır.

TE!EKKÜR

Sualtı kazıları Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı 
adına #zn!k Müze Müdürlü$ü ba"kanlı$ında 
ve Bursa Büyük"eh!r Beled!yes!’n!n deste$! 
!le sürdürülmekted!r. Büyük"eh!r Bele-
d!yes! çalı"anları adına Beled!ye Ba"kanı 
Sayın Recep Altepe’ye ve Müze Müdürü 
Sayın Haydar Kalsen’e m!nnettarız. Ayrıca 
ç!z!mlere ve s!kke foto$raflarının yayına 
hazırlanmasına yardımcı olan Sem!h To-
gan, Murat Akın ve Gurbet Kılınç’a te"ek-
kür eder!z. 
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