HARPUT ~Ç KALE MAHALLE KAZISI:
OSMANLI'YA ARKEOLOJIK B~R YAKLA~IM
(~lk Sonuçlar)
NECLA ARSLAN SEV~N. - VELI SEV~N** - HAYDAR KALSEN—
Uzun Osmanl~~tarihi ve onun yaratt~~~~çok renkli kültürü daha sa~l~kl~~
ve iyi tan~man~n yollar~ndan biri arkeoloji disiplinini sonuna dek kullanmaktan geçer. Üç k~taya yay~lm~~~alt~~ yüz y~ll~k bir geçmi~in ayr~nt~lar~n~~
yaln~zca resmi vesikaya dayan~p güvenerek anlamak ve aç~klamak pek
mümkün görünmüyor. Ar~ivlerdeki "tekemmül etmi~" evra~a ne derecede
güvenilebilir? Tahrir defterleri, ~er'iyye sicilleri, mühi~ne defterleri, salnamele~-, vaka-i nüvist kay~tlar~~ vb. notlar tek ba~lar~na geçmi~i tüm ayr~nt~lar~yla yans~tabilirler mi? Tart~~maya sonuna dek aç~k konular. Günümüzde
zaten s~k s~k tart~~~llyorlar da... Oysa maddesel kültür kal~nt~lar~, eski kent
ve köy y~k~nt~lar~, tarihin yaz~l~~belgelere hiç yans~mam~~~birçok giz perdesini aralayabilecek, karanl~k noktalara ~~~k saçabilecek kan~tlar bar~nd~r~yor
derinlerinde. Katmanlar aras~na s~k~~~p kalm~~~bu kan~tlarla tarih daha
somut verilerle ortaya konabilir ve geçmi~~objektif olarak yans~t~labilir,
hamasetten, kin ve nefretten uzak, doyurucu alabildi~ine...
Osmanl~~Arkeolojisi disiplini k~saca böyle bir ihtiyaçtan do~du yak~n
geçmi~te (Baram ve Caroll 2004; Sevin 2007). Tarih incelemelerinde maddesel kültür kal~nt~lar~ndan da azami yararlanmay~~ amaç edinen bu yeni
disiplinin en etkili olabilece~i yerlerse, yak~n geçmi~in çe~itli nedenlerle
terk edilmi~~kent ve kasaba dokular~~ olabilir: Eski Van ~ehri, Palu,
Do~ubeyaz~t ve Harput gibi.
2005 y~l~nda Elaz~~/Harput'ta ba~lanan ~ç Kale Osmanl~~ mahalle kaz~lar~~ bu tür bir dü~ünce ve planlaman~n ürünü. Kaz~lar öncesinde kent 19.
yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren ~ss~zla~maya ba~layan bir "Osmanl~~Pompeisi"
gibi sessizce yat~yordu topra~~n alt~nda (Res. 1-3; Çizim 1). Ve özellikle
insan eliyle eriyip gidiyordu gün be gün. Eski Harput kültürü yok olmaya
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yüz tut~nt~~tu neredeyse, ard~nda yaln~zca gitgide solukla~an an~lar b~rakarak "Pa~a Göçtü" pe~revinin na~meleri aras~nda...
Modern yerle~melerden hiç nasiplenmerni~, betonla tan~~manu~~Harput Kale Mahallesi'ndeki kaz~lara 2005 y~l~nda Kültür ve Turizm Bakanl~~~~
Kültür Varl~ klar' ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün izni ile Elaz~~~Valili~i,
~l Kültür Müdürlü~ü ve Müze Müdürlü~ü'nün ba~kanl~~~nda ba~land~ '. Bu
yaz~da, 2007 y~l~nda üçüncü dönemi yap~lan kaz~ya ait ilk ön sonuçlar ana
çizgileriyle ele al~nacakt~r.
Kale Mahallesi Kaz~lan
Harput, Elaz~~~il merkezinin birkaç km kuzeyinde kayal~klar üzerine
kurulmu~~tarihsel bir merkez. Denizden 1400 n~~yükseklikteki kayal~k, güneyindeki geni~~ve bereketli ovaya (Ult~ova) ve bu ovadan do~uya, bat~ya ve
güneye do~ru uzanan do~al yollara egemen bir konumdad~r. Sunana korunan eski kentin güneydo~usunda, bat~dan Sa! Deresi, do~udan da
Mezbaahane Deresi vadileriyle s~n~rlanan izole kalker kayal~k üzerinde
yöresel olarak "Süt Kale" de denen ~ç Kale bulunmaktad~r (Res. 1). Bugünkü arkeolojik verilere göre ~ç Kale'nin geçmi~i Urartu Krall~~~~dönemine
uzan~r2. Kayalara oyulmu~~çe~itli yap~~temelleri gerçekten Urartu i~çili~ini
and~r~r; ancak birkaç~~yüzeyden bulunmu~, biri de yeni kaz~lar s~ras~nda
Osmanl~~ kültür katlar~~ içinde kar~~~k olarak ele geçen üç dört parça tipik
çanak çömlek d~~~nda Urartu varl~~~~tam anlam~yla belgelenebil~ni~~de~il
Kurtanna amaçl~~kazdar~ m~za gerekli izni veren Kültür Varl~ klar' ve Müzeler Genel
Müdürlü~üne, gerekli parasal deste~i sa~layan Döner Sermaye I~letmeleri Müdürlü~ü'ne,
s~cak ilgi ve maddi ve manevi destekleri nedeniyle Elaz~~~Valile~i say~n Kadir Koçdemir ve
say~ n Muammer Mu~mal'a te~ekkürlerimizi sunar~z. Ayr~ca ~l Kültür Müdür say~n Tahsin
öztürk'e yak~n ilgisi ve Karayollar~~ Elaz~~~Bölge Müdürlü~ü'ne de toprak üstü kal~nt~lar~n
topografik plana oturtulmas~ndaki yard~mlar~~nedeniyle ~ükran borluyuz. 2005 ve 2007 y~llar~~
aras~nda bilim kurulu, bu sat~ rlann yazarlar~n~n d~~~nda F~ rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. M. Be~ir A~an Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden
Yr~l. Doç. Dr. Yüksel Arslanta~, Elaz~~~Müzesi Ara~t~rmaalan'ndan arkeolog Büknt Demir.
arkeolog Ercan Kan ve arkeolog Bilal Ytirtik'ten kurulmu~tur. Bunlar~n yan~nda kaz~ya çe~itli
üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden çok say~da mezun ve stajyer ö~renci
kat~lm~~, resimleri foto~raf sanatç~s~~ Feridun ~edele çekmi~tir. Kale Camii'ne ait kimi mimari
rülöve ve çizimler mimar Servet Karaka~~taraf~ndan yap~ lm~~, kent plan~~ ve durum plan~~ Prof.
Dr. Veli Sevin'in elinden ç~km~~t~ r.
C.F. Lehmann-l-laupt'un 1 larput'ta bir antikaadan sat~n ald~~~~baz.alt bir kabartma
parças~na dayandarak zaman zaman kaknin ~Ö. 2. biny~la uzanan bir geçmi~e sahip oldu~u
ileri sürülmekle birlikte söz konusu ilginç kabartman~n bulunu~~yeri ve tarihi son derecede
karanl~ kt~r. Bkz. C.F. Lehmann-I 'at~ p( 1907: 60, res. 36; 1910: 475 vd. Kaledeki Urartu izleri
için: Sevin 1989: rcs. 42-43; Köro~lu 1996: 16 vd., res. 2.
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henüz. Urart~~~sonras~nda Roma, Bizans ve 1087 y~l~nda Çubuko~ullar~~ile
ba~lay~p Artuklu ve di~erleriyle sürüp giden Türk egemenli~i hep izler
b~rakm~~~bu yalç~n kayal~kta, keskin ya da soluk. 1516 y~l~nda Yavuz Sultan
Selim zaman~nda ba~layan Osmanl~~ yönetimi ise kesintisiz 400 y~l~~ buluyor.
Bu nedenle tüm a~a~~~~ehir ile birlikte göze batan kal~nt~lar~n büyük bölümü Osmanl~~ döneminden kalma. Önceleri Diyarbak~ r eyaletine ba~l~~ bir
sancakken 1865'te ba~l~~ ba~~na bir eyalet haline getirilmi~, giderek artan bu
önemine uygun dü~meyen co~rafi ve topografik yap~s~~ nedeniyle ovada
yeni kurulan Mamuret-ül Aziz (Elaziz, Elaz~~) kentine ta~~narak 20. yüzy~l~n
ba~lar~nda büyük çapta ~ss~zla~m~~t~.
Tabakala~ma Durumu
Biny~llar boyunca iskan görmü~, biri y~ k~l~nca yerine yenisi yap~lm~~~
binalarla kapl~~ iç kaleyi adeta bir höyük olarak nitelemek yanl~~~olmaz. 2
bin 8 yüz y~l boyunca üst üste istiflenmi~~bu yap~~ katlar~n~n düzeni yani
stratigrafi nas~ld~? Geni~~çapl~~ kaz~lar ba~lamadan önce bu konuda baz~~
bilgiler elde etmeyi ba~ard~k.
Kale tabakala~mas~~ hakk~ nda ön bilgiler önceki y~llarda Artuklu saray~~
yak~n~nda yap~lan sur restorasyonu çal~~mas~~ s~ras~nda aç~lm~~~derin bir
çukurdaki küçük bir sondajdan ve Kale Camii'nin taban~~ alt~nda rastlanan
~slam öncesi döneme ait yap~~ katlar~ndan edinilmi~tir. Kale kuzeyden güneye do~ru alçal~p yükselen kalker bir kayal~kta kurulmu~tur. Üzerinde
Urartu temel yataklar~~görülebilen kayal~k zaman zaman yüzeye ç~kmaktad~r. Kuzey uçtaki yüksek sondaj alan~nda üst üste kültür katlar~ndan -en
az~ndan- 5-6 m kal~nl~~~nda bir katmanla~ma ortaya ç~kar~lm~~t~r (Res. 4).
Ana kayan~n görülmedi~i höyük görünümlü bu alanda yapt~~~m~z küçük
derinlik sondaj~nda en geç yap~~ katlar~n~n Osmanl~~ Dönemi'ne ait oldu~u
belirlenmi~tir. Birkaç evreli Osmanl~~ kültür katlar~n~ n bu kuzey kesimde
yakla~~k 5 n~~kal~nl~~a kadar ula~t~~~~ve en az~ndan 3 ayr~~ yap~~ kat~~ içerdi~i
anla~~lm~~t~r. Elde edilen malzeme tümüyle Osmanl~~ karakterindedir. Büyük çapta aç~lmaya ba~lanan en geç evrenin yap~lar~~ (1. yap~~ kat~) daima
çamur harçl~, moloz ta~~duyarl~, çamur mal~~ ve beyaz badanal~d~r. ~nce
duvar te~nelleri, topra~a aç~lan çukurlar içine oturtulmu~tur. Bunlar~n hemen alt~nda bir ba~ka Osmanl~~yap~~ kat~~(2. yap~~ kat~) yer al~r. 2. yap~~ kat~n~n duvarlar~~ da üsttekilerle ayn~~yönde uzan~r ve ayn~~ özelliklere sahiptir.
Daha alttaki 3. yap~~ kat~nda moloz ta~~temeller ço~u kez ah~ap bir hat~l
~zgaras~~ üzerine oturtulmu~tur. Bu üç yap~~ kan Osmanl~~ dönemine aittir.
Daha da derinde yüksek ta~~temelli ve kerpiç duyarl~~ yap~lar~n varl~~~~saptanm~~t~r. Bu yap~lar~n Osmanl~~öncesine gitmi~~olmas~~mümkündür. Nite-
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kim kuzeybat~~dorukta yükselen Artuklu saray kal~ nt~lar~~ ve surlar Osmanl~~
öncesi tabakalar~n kuvvetli bir ~ekilde temsil edildi~ini kan~tlamaktad~r.
~ç Kale'nin stratigrafisi ile ilgili en yeni bilgiler 2007 y~l~~kaz~lar~~ s~ras~nda Kale Camii'nin taban~~ alt~nda ortaya ç~kar~lm~~t~ r (Res. 5; Çizim 2).
Üç ayr~~ yap~~ kat~~ halindeki bu kalmulardan en sonuncusu, horasan harçl~~
duvarlara sahip cam mozailderle süslü büyük bir yaptyla temsil edilmektedir (I). Bunun alt~nda, çamur harçl~~ moloz ta~~duvarlar~~ diyagonal ah~ap
hat~llarla güçlendirilmi~~üç ya da dört odal~~bir yap~~kompleksi yer al~r (II).
En erken yap~~ kat~~ise kerpiç duyarl~~ yap~larla di~erlerinden ayr~l~r (II!). Bu
üç yap~~ kat~~ sikkelere ve küçük buluntulara göre Bizans dönemine aittir.
Böylelikle kalede ~imdiye kadar, en az~ndan, üçü Osmanl~, üçü de Bizans
dönemlerine ait olmak üzere 6 kadar yap~~ kann~ n varl~~~~saptanm~~t~r.
Artuklu, Selçuklu, ~lhanl~, Dulkadiro~lu ve Akkoyunlu egemenlikleri de göz
önüne al~n~rsa bu yap~~ katlar~n~n 10'u bulmas~na ~a~~rmamak gerekir.
Toplam geni~li~i 7-8 dekar' bulan ~ç Kale alan~n~~~~büyük bölümü, izleri yüzeyden rahatl~ kla görülebilen Osmanl~~ dönemi mimari kal~nt~lanyla
kapl~~ (Res. 2-3; Çizim 1). Yüzeyde olu~lar~~ nedeniyle giderek yok olmaya
yüz tutan bu kal~nt~ lar yeni Elaz~~'~n 19. yüzy~l~n ortalar~nda Mamuret-ül
Aziz ad~yla ovada kurulmas~~ üzerine giderek ~ss~zla~m~~~bir mahalleye ait.
Söz konusu kal~nt~ lar her y~l yo~un ziyaretçi ak~n~~ ve do~a ko~ullar~~nedeniyle büyük y~ k~m görmektedir. Geç Osmanl~~ kültür katlar~n~n tahribe aç~k
durumu, buradaki arkeolojik çal~~ man~n daha çok Osmanl~~dönemi üzerinde yo~unla~t~ r~lmas~~ sonucunu beraberinde getirmi~tir. Aksi takdirde, daha
erken tabakalara ula~ mak için tüm Osmanl~~ yap~~ katlar~n~n kald~r~lmas~~
gerekecektir. Böyle bir uygulama ise büyük y~k~ma yol açacak ve yak~n tarih
tabakalar~~ yok olup gidecektir. Bu nedenle Harput ~ç Kale kaz~larmda
"Osmanl~~Arkeolojisi" denen yeni bir disiplinin uygulanmas~ na ihtiyaç duyulmu~tur. Yak~n geçmi~ in, günümüze el de~meden kalabilmi~~bu mahallesinde tarih t~ zmanlanyla el ele verilerek yap~ lacak kurtarma kaz~lar~, Osmanl~~ ça~~n~ n tarihsel belgelere fazla yans~ma~n~~~gündelik ya~ama ili~kin
yönlerinin arkeolojik verilerle daha sa~l~kl~~ ~ekilde anla~~lmas~m sa~layacakt~r. Osmanl~~ ar~ iv belgeleri, tahrir defterleri, salnâmeler, ~er'iyye sicili
vb. yaz~l~~belgeler bu çal~~ mada en önde gelen rehberler olacakt~r. Bu belgeler sayesinde kaz~ larak ortaya ç~kar~lacak mimarl~k kal~nt~lar~~ ve küçük
buluntular sa~l~kl~~bir biçimde anlamland~r~ labilecek, böylelikle Harput'un
yak~n geçmi~i daha iyi bir ~ekilde ö~renilebilecektir.
Ta~ihsel belgelere göre 16. yüzy~ lda kalede bir "dizdâr"~ n emrinde say~lar~~ 84 ile 120 aras~nda de~i~en askeri bir garnizon görev yapmaktayd~~ve
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olas~l~kla mahalle henüz kurulmam~~t~3. Nitekim bu ça~a ait tahrir defter lerinde kentteki 16 mahallenin aras~nda ad~n~n geçmeyi~i de bunun bir kan~t~~
olmal~d~r. Bu konuda en geni~~ara~t~rmay~~ yapm~~~olan M. Ünal (1989:
197; 1992) bir Harput ~er'iyye siciline dayanarak 17. yüzy~ lda kalede "Kale
Mahallesi" ad~yla bir mahallenin kuruldu~unu ve sakinlerini kaleyi korumalda yükümlü "müstahf~zan" (muhaf~z) grubunun olu~turdu~unu ileri
sürer. 17. yüzy~lda bu muhaf~zl~ k görevinin nesilden nesile intikal eder bir
durumda olmas~~yüzünden (Ünal 1989: 49) mahalle sakinlerinin önemli bir
bölümünün asker aileleri oldu~u kabul edilebilir. Evliya Çelebi 17. yüzy~l~n
ortas~ndaki ziyareti s~ras~ nda kalede, eski bir cami, su sarn~çlar~, tah~l ambarlar~, cephanelikler ve âla ~alri toplarla birlikte bin kadar haneden söz
eder (Evliya Çelebi 1986: 170 vd.). Hane say~s~~abart~l~~olmakla birlikte bu
anlat~m mahallenin varl~~~n~~destekler. H. 1103-1133/M. 1691-1720 tarihli
Harput ~er'iyye Sicili kay~tlar~nda geçen "kale sakini..." vb. ifadeler mahallenin 17. yüzy~l~n sonlar~nda var oldu~unu gösterir. "Kale Mahallesi" ad~n~n aç~kça an~ld~~~~en erken kay~t 1821 tarihli Harput ~er'iyye sicilidir; buna göre mahallede 29 hane bulunmaktad~r; 1830'lardaki bir nüfus say~f~r~ nda 47, 1885 tarihli Mamuret-ül Aziz Salnamesi'nde ise 15-20 hanenin
ad~~ geçer (Sunguro~lu 1958: 264, not 4; Aks~ n 1999: 118 vd., 134, 160).
Anla~~laca~~~üzere Kale Mahallesi 17. yüzy~lda kurulmu~~ve 20. yüzy~l~n
ba~lar~na kadar ini~ler ve ç~lu~larla ya~am~n~~ sürdürrnü~tür. Sakinlerinin
yeni kurulan Elaz~~'a ta~~nmas~~sonucu da tamamen terk edilmi~tir.
Osmanl~~ mahallesine (Kale Mahallesi) ait kal~nt~lardan ço~u çamur
harçl~~ temellere sahiptir. Bu büyük mahalle dokusu, bat~daki kale giri~inden ba~layarak do~u ve kuzey yönlerinde uzanan 4,5 m kadar geni~li~indeki bir ana caddeye aç~ lan, kimileri 2,60 m, kimileri 1,60 m kadar geni~li~inde dar sokaklar ve küçük iç meydanlar etraf~ nda adalar halinde kümelendirilmi~tir (Çizim 1). Dik kesi~en sokaklar aras~ndaki meyilli arazi üzerine kurulu adalara yerle~tirilmi~~bu mahalle dokusu bilinçli bir tasar~m~n
ürünü (Çizim 3). Bu tasar~m a~a~~~kentin dar ve dolambaçl~~ sokaklar~~etraf~nda geli~mi~~yap~s~ndan farkl~~ bir anlay~~ ta. Evler ise birbiri üzerine istiflenmi~.
Bu karma~~k yap~n~n daha iyi anla~~l~ p çözülebilmesi için mahalle üç
ana sektöre ayr~larak ele al~nm~~t~ r: Ana caddenin kuzeyindeki yüksek bölüme "Yukar~~Mahalle", bunun güneyinde uzanan merkezi konumlu sektöre "Orta Mahalle" ya da "Cami Mahallesi", güney ve bat~~ etekteki daha
alçak konumlu adalara da "A~a~~~Mahalle" adlar~~verilmi~tir.
3

Kale içinde Osn~anl~~ öncesinde sivil halk~ n ya~ad~~~~bir mahalle ya da mahallelerin
varsay~ lm~~sa da buna ai~~ kan~tlardan henüz yoksunuz: Kr~. Dan~ k 2001: 74.
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2005 ve 2007 y~llar~~aras~nda kaz~lar Orta Mahalle ile güneydeki A~a~~~
Mahalle'de sürdürülmü~tür. Orta Mahalle ya da di~er ad~yla Cami Mahallesi Kale MahallesPnin merkezini te~kil eder. Bu sektör eski Kale Camii
çevresinde geli~mi~~büyük bir konut ve çe~itli dükkan ve atölyelerden olu~ur (Çizim 3). Uluova'ya bakan manzaral~~konumdaki A~a~~~Mahalle'de ise
kar~~l~kl~~iki ev en dikkat çekici ö~e durumundad~r. A~a~~da bu iki sektörde
ortaya ç~kar~lan baz~~önemli yap~lar ile buluntulara de~inilecektir.
- Kale Camii
Osmanl~~döneminin ba~lar~ndan beri (1523) kalede bir caminin varl~~~ndan söz edilmektedir (Ünal 1989: 210; Bizbirlik 2002: 52 vd.). Evliya
Çelebi onu, bir yerde tek minareli, ba~ka bir yerde ise minaresiz eski bir
cami olarak anar. Bu cami 19501i y~llara kadar örme ta~tan bir sütunuyla
k~smen ayakta kalabilmi~ti (Ard~ço~lu 1964: 73). Ancak bu tarihten günümüze kadar geçen 50-60 y~lda tümüyle y~lularak toprak alt~nda gömülmü~tü. ~a~~rt~c~~bir h~zla ilerleyen bu y~k~m günümüzde tarih/ eserlerin ne kadar büyük bir tehdit alt~nda bulundu~unun en güzel örneklerindendir.
Yerel tarihçi Sunguro~lu (1958: 279) yap~n~n kale ana yolunun hemen sa~~nda bulundu~unu ifade eder. Gerçekten de Orta Mahallenin güneybat~~
ucunda toprak üstündeki boyut ve kahnulanyla bu tan~mlamaya uyan oldukça geni~~bir dikdörtgen alan-mekan bulunmaktayd~. Alçak bir teras
üzerine konumland~nlm~~~bulunan bu yap~~2006 ve 2007 y~llanndaki kaz~lar sonucunda ortaya ç~kar~lm~~~ve Kale Camii yeniden gün ~~~~~na kavu~turulmu~tur (Res. 5-7; Çizim 2-3). Bat~~ve güneyden iki büyük cadde ile çev~ili cami 15,50 x 8,50 m boyutlarmdad~r. 0,80 m geni~li~indeki duvarlar~,
Harput Ulu Camii gibi, moloz ta~~ve horasan harçla örülmü~, temeller ana
kayaya oyulmu~~Urartu temel yataklar~~üzerine oturtulmu~tur. Özellikle
güneydo~u kö~edeki kaya yataklar~~cami zemininden 1,00 m kadar yükselmektedir. öyle anla~~l~yor ki binay~~in~a edenler bu kaya kütlesinin caminin
içinde olmas~ndan rahats~zl~k duymam~~lard~r. Yap~n~n do~u k~sa duvar~n~n
yüksekli~i 4 m'yi bulmaktad~r. Duvarlar siyah ve beyaz badanal~d~r. Cami
dikdörtgen de~il yamuk planl~d~r. Kuzeybat~~kö~esi, ana caddeyi daraltmamak amac~yla içe yani güneye do~ru döndürülerek bat~~ k~sa yüzünün
geni~li~i 6,40 m'ye dü~ürülmü~tür.
Camiye bat~~k~sa duvar~n~n kuzey ucuna yerle~tirilmi~~üç basamakl~~bir
merdivenle ç~lul~r. Birbirine horasan harçla tutturulmu~~düzgün kesme ta~~
bloklarla kapl~~oldu~u anla~~lan bu kap~n~n ta~lar~, ne yaz~k ki, tümüyle
sökülmü~tür. 1.30 m geni~li~indeki kap~~geçidi, binan~n terk edilmesi s~ras~nda, olas~l~kla ah~ap kap~~kanad~~söküldükten sonra, giri~~ç~k~~~~engelle-
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yecek ~ekilde kuru ta~tan bir duvarla örülerek köreltilmi~tir. Kap~dan, zemini sal ta~~~levha dö~eli küçük bir hole geçilir (Res. 8). Ayakkab~~ ç~ kar~lan
bu kesiminde, güney duvar~~ önünde, zeminden 0,30 n~~kadar yüksekte bir
bank uzan~r. Buradan bir basamakla ibadet mekân~na ula~~l~r. Enine yerle~tirilmi~~bu ana mekân 11,75 x 8,50 m boyutlar~ ndad~r. 0,92 n~~ geni~lik ve
0,40 n~~ derinli~indeki mihrap güney uzun duvar~ n~n orta bölümüne yerle~tirilmi~tir (Res. 6). En alttaki üç blo~u günümüze ula~an n~ ihrap koyu kahverengi ta~~ve beyaz renkli kalker bloklarla örülmü~tür. Salonun ortas~nda
kaideleri kare planl~~ iki yuvarlak sutun yükselir (Res. 9). Bunlardan bat~daki, yukar~da da belirtildi~i üzere, 50-60 y~l öncesine kadar ba~l~:Ola kadar
ayakta kalabilmeyi ba~arm~~t~. Kaideler ve sütunlar bölgenin "Feth Ahmed
Ta~~" denen aç~k ye~il renkli yerel kum ta~~~bloklarmdan örülmü~tür. Arada
k~rm~z~~ koyu kahve renkli ta~tan bir bant bulunmaktad~r. Üstte gri renkli
kum ta~~ndan oyulmu~~akant yapra~~~biçimli ba~l~k yer al~ r. Birkaç pencere
cam~~ parças~~ yüksekte baz~~ pencereler olabilece~ine i~aret eder. Nitekim
Sunguro~lu (1958:279) caminin güney ve kuzey duvarlar~~ üzerinde üçerden
alt~~ pencere bulundu~una de~inir. Üç küçük çini parças~~ olas~l~ kla mihrapta
çi~~i süsleme kullan~lm~~~olabilece~ini dü~ündürür. Bunlardan biri turkuaz
zemin üzerine mavi ve ye~il yaprakl~~ ve k~rm~z~~ nokta motiflidir; noktalar
minik kabarular halindedir. Bir di~er parça da benzer özellikler ta~~r.
Üçüncü çi~~i parças~~ ise aç~ k ye~il zemine koyu mavi, beyaz, siyah ve k~ rm~ z~~
renk çiçek ve yaprak motifleri içermektedir ve Osmanl~~ dönemi Kütahya
çinilerinin benzeridir (Res. 10).
Kaz~~ s~ras~nda çat~n~n ne ~ekilde örtüldü~iine i~aret edecek yeterli bulguya ne yaz~k ki rastlanmam~~t~r. Az say~da pi~mi~~tu~la parças~~ sütunlar
üzerinde yükselen tu~la örgülü bir be~ik tonozun varl~~~n~~ dü~ündürür.
Sunguro~lu'nun (1958: 279) "tavan, tonoz halinde ve üzeri toprakt~" ~eklindeki ifadesi bu dü~ünceye destek sa~lasa da caminin kullan~l~r durumunu bizzat görmemi~, yaln~zca anlat~lanlar ve ar~iv belgelerindeki bilgilerle
yetinmi~~oldu~undan verdi~i bilgilere tam anlam~yla güvenilemez'. Mimari
parçalar aras~ nda koyu k~ rm~z~-kahve renkli ve yaln~zca bir yüzleri i~lenmi~~
az say~da ta~~blok, ta~~y~c~~ bir kemer sisteminin elemanlar~~olabilir. Ancak
yine de bir kemerin varl~~~n~~ gösteren yeterli veri yoktur.
Yap~n~n ta~~kapla~nal~~ giri~~d~~~nda, taban kaplamalar~~ sökülmü~tür;
ancak kuzey uzun duvar önünde kalm~~~kal~ nt~lar, en az~ndan duvar kenarlarm~ n küçük düzensiz ta~larla kapland~~~ m gösterir. Toprak zemin üzeSunguro~lu (1958: 279) carninin 7,00 x 7,00 n~~boyutlar~ nda oldu~unu bildirir.
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rinde zaman zaman duvarlara paralel olarak uzanan enli ve uzun ah~ap
izleri ve yuvalar' görülmektedir. Bunlar muhtemelen eski yap~~katlar~~üzeline taban~~desteklemek için yerle~tirilen ah~ap hani ~zgarasm~n kal~nt~lar~d~r. Mihrab~n hemen bat~s~nda bir minbe~in varl~~~na i~aret eden iki ta~~
kaide ile ah~ap hat~l kal~nt~lar~~ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Caminin güneybat~~kö~esinde 4,50 x 3,60 m kadar boyutlar~nda bir hacim vard~ r. Cami zemininden 2,00 m kadar derindeki bu hac~ne güney
duvar~~üzerine aç~lm~~~küçük bir kap~yla d~~ar~dan girilmektedir. Bu küçük
ve karanl~k odan~n kuzey duvar~~önünde boydan boya bir seki, kuzeydo~u
kö~ede ise bir ni~~bulunmaktad~r. Ana salonun bat~~duvar~na aç~lm~~~dar bir
~~~kl~k menfezi ile ayd~nlat~lm~~~bu derin odan~n bir "i'tikâf mahalli" ya da
çilehane veya depo olarak kullan~ld~~~~dü~ünülebilir. Bu karanl~k mekân~n
ah~ap tavan~~üzerinde, cami taban~ndan biraz daha yüksekte ba~ka bir hacim bulundu~unu sanmaktay~z. Nitekim ana giri~in hemen sa~~nda bu mekâna geçit veren dar bir aç~kl~~~ n silik izleri görülebilmektedir.
Gayet basit bir i~çilik gösteren cami hangi döneme aittir? Henüz bu
konuyu ayd~nlatabilecek kesin kan~tlara sahip de~iliz. Yerel tarihçi
Ard~ço~lu (1964: 80, not 8) iki örme sütundan biri üze~inde H. 805/M.
1398 talihli bir kitabe bulundu~unu bildirir; ancak bugün bu kitabeye ait
hiçbir iz yoktur. Bu yüzden varsa yaz~t~n gerçekten caminin ilk yap~l~~~dönemine mi, yoksa bir onar~ma m~~ait oldu~u konusunda bir ~ey söylenemez.
~uras~~aç~kt~r ki Osmanl~~dönemindeki dört yüz y~ll~k kullan~m s~ras~nda
cami büyük çapta onarunlara sahne olmu~~ve özgün durumunu yitirmi~tir.
Kaz~~s~ras~ nda ele geçirilen sikkeler, lüle, porselen fincan ve tabak parçalar~, cam kap ve bilezik parçalar~~vb. küçük buluntular ibadethanenin Osmanl~lar taraf~ndan kullan~ld~~~n~~aç~kça ortaya koyar. Hatta Hicri 1307/ Milâdi
1909 tarihli sikkeler yap~~için bir terrninus ante gam saklarlar (Res. 11); ancak in~aat~n ne zaman ba~lad~~~n~~göstermezler. Yap~n~ n Urartu kaya temelleri üzerine kurulmu~~olu~u çok erken bir geçmi~i akla getirin Çünkü
yukar~da sözü edilen stratigrafi çal~~malar~ndan ~ç Kale yüzeyini en az 6-7
ve hatta 7-8 m kal~nl~kta kültür katmanlar~n~n örttü~ii tespit edilmi~tir. Bu
denli kal~n katmanlarm Osmanl~ larca ana kayaya inilene de~in sökülmü~~
olmas~~beklenemez. Gerçekten de stratigrafik profil çal~~malar~nda en
az~ndan üç yap~~ kat~~halindeki Osmanl~~ kal~nt~lar~= daima eski kültür
katlar~~üzerine oturtuldu~u anla~~lm~~t~n Nitekim bu eski cami de, yukar~da
de~inildi~i gibi, geçmi~i Bizans dönemine uzanan üç yap~~kat~~üzerine in~a
olunmu~ tur (Res. 5; Çizim 2). Bunlardan en yenisi (I), kuzeybat~güneydo~u uzant~l~, 0,90 m kal~nl~~~nda horasan harçl~~uzun bir duvar ve
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cam mozaikli büyük bir yap~~ ile temsil olunur. Cami taban~n~n temizli~i
s~ ras~nda, kimileri 10-11. yüzy~llara tarihlenen anoni~n Bizans sikkeleri
Vollis) ile 11. ve 12. yüzy~l ortalar~na tarihlenebilecek ~slam dönemi paralar~~
ele geçirilmi~tir. Bunlardan, a~a~~da de~inilecek olan en ilginci, Dani~mentli Melik Gazi Gümü~tegin'in o~lu Melik Mehmed'e (Hicri 529536/Miladi 1134-1142) aittir. Henüz tam anlam~yla temizlenip okunamam~~~
çok say~da Artuklu sikkesi de bulunmu~tur'. Bu kan~tlar yap~ n~n oldukça
erken bir geçmi~i oldu~una i~aret etmektedir. Uzun y~llar kullan~ld~~~~için
büyük tadilat geçirerek de~i~mekle birlikte, ana plan ~emas~n~n k~r~k eksenli ve enine geli~tirilmi~~olu~u Artuklu camileriyle bir ili~kisi bulunabilece~ini dü~ündürür (Altun 1978). Ayr~ca kesme ta~~mimaride kullan~lan ye~il
renkli yöresel kum ta~lar~~ile koyu kahve renkli ta~lar da Harput Ulu Camirndekilerle kar~~la~t~r~labilir.
Caminin do~usundaki yüksek teras üzerinde, duvarlar~~ camiye yap~~t~r~larak arka arkaya in~a edilmi~~dikdörtgen planl~~ bir tak~m odalar bulunmaktad~r (Çizim 3). 4,10 x 2,70 m boyutlar~ ndaki bu odalara giri~, caminin
güney d~~~duvar~~boyunca kuzeydo~u-güneybat~~ yönlerinde uzanan 2,65 n~~
geni~li~indeki bir sokaktan yap~labilmektedir. Henüz kaz~s~~ tam anlam~yla
sonuçlanma~n~~sa da, biz bu oda dizisinin caminin Osmanl~~ ça~~~eklentisi
olabilece~ini dü~ünmekteyiz. Nitekim bu zamanda Harput'ta her mahalle
carniine biti~ik küçük bir dershane bulundu~u bilinmektedir (Evliya Çelebi
1986:171; Sung~~~-o~l~~~1959: 4; Ard~ço~lu 1964: 82).
Güney Yamaç Evi
Yukar~da belirtildi~i üzere Kale Mahallesi'nde, mimari kal~ nt~lardan
anla~~laca~~~gibi irili ufakh 15 kadar ev yer almaktayd~~ (Çizim 1). 2005 y~l~nda bunlardan biri tümüyle ortaya ç~kar~lm~~t~ r (Res. 12; Çizim 4). Bu
yap~~A~a~~~Mahallenin güney ucunda, kalenin güney s~~~-una yak~n bir alanda kar~~l~kl~~olarak kurulmu~~iki evden biridir. Tümüyle moloz ta~~ve çamur
harçtan, ah~ap hat~llarla güçlendirilerek yap~lm~~t~r. Öndeki od~~nl~~k eklentisi hariç taban~~ yakla~~ k 100 metre karelik bir alana yay~lan bu ev iki
katl~~ ve düz daml~d~r. Duvarlar 0,70 m kal~nl~~~ndad~r. içine, güneybat~~
kö~eye yerle~tirilmi~, taban~~ ta~~dö~eli ve tek katl~~ bir giri~~holünden geçilerek girilir. Hol, yüzünü güneye, Elaz~~~Ovas~'na çevirmi~tir. Alt katta oturma salonu (sofa) ve mutfak bulunur. Kap~dan, yöresel olarak "kürsü ba~~"
denen ocakl~~ oturma salonuna geçilir (Res. 13). 7,40 x 4,45 n~~boyutlar~nIlarput Kale ki kaz~lar~nda bulunan iskimi sikkeler Prof. Dr. M. Be~ir A~an taraf~ndan
de~erlenclirilmeloedir.
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daki salonun ön bölümünün taban~~ ta~~dö~eli, geri kalan~~ ise toprakt~r.
Uzun k~~~aylar~n~n yuvarlak bir ocak etraf~nda geçirildi~i bu lo~~ve s~cak
hacmin do~u ve güneydo~u duvarlar~~önünde alçak sekiler uzan~r. Biti~ik
mutfak iki bölülnlüdür ve 7,40 x 3,30 n~~boyutlar~ndad~r. Ta~~dö~eli yar~s~nda üç gözlü ocak, toprak tabanl~~ di~er yans~ndaysa sekiler bulunur.
Mutfak ile salon (sofa) aras~ ndaki duvarda küçük bir servis penceresi b~ rak~lm~~t~r.
Salondan ah~ap bir merdivenle ç~ k~lan ikinci kat günümüze ula~mam~~ur. Ancak burada, sofa, yatak odalar~, güney manzaral~~ bir ~ahni~i~~,
meyvelik ve tuvalet gibi mekanlar~n yer ald~~~~belirgindir. Yatak odalar~n~n
biri ya da birkaç~nda ah~ap gömme dolaplar bulunuyordu ve içlerine ah~ap
kapakl~~küçük y~kanma mekânlar~~yerle~tirilmi~ti. Evin d~~~nda, ana yap~ya
sonradan eklenmi~~derme çatma haanin bir odunluk olmas~~ mümkün görünmektedir. Ayr~ca içte ya da d~~ta tar~msal ürün depolamada kullan~lacak
bir depo mekân~~ile hayvanlar için ah~ra gerek duyulmam~~t~r. Oysa bu iki
eleman Harput evlerinin tipik özellikleri aras~ndad~r (Ya~a 1992). Mimarideki bu özellik burada ya~ayan ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel
durumu ile ilgili olmal~d~r. Bu evde daha çok, tar~n~~ve hayvanc~l~kla ili~kisi
bulunmayan bir Osmanl~~bürokrat ailesi ya~am~~~gibidir.
Kalayc~~dükkân~~
Kale ~çi mahallesinin önemli bir bölümünü, varl~~~ n~~ ~er'iyye sicillerinden bildi~imiz dükkan-atölye ve i~~yerlerinin olu~turdu~u 2006 ve özellikle
de 2007 kaz~lar~~ sonucunda ortaya konmu~tur. Bu türde i~likler, toprak
üstü mimarl~k izlerinden anla~~laca~~~üzere, hemen hemen tümüyle Cami
Mahallesi'nde yani Orta Mahalle'de toplanm~~t~r. Bunlardan biri Orta Mahalle'nin kuzey s~n~ r~ndaki küçük iç meydana bak~yordu ve olas~l~kla bir
kalayaya aitti (Res. 14; Çizim 5). 2006 y~l~~kaz~lar~~ s~ras~nda tümüyle temizlenen bu dükkana kuzeye bakan 0,90 m'lik bir kap~~ile girilmektedir. Do~ubat~~yönlerinde uzanan yap~n~ n boyutlar~~içten 6,20 x 3,10 m'dir. Günümüze 1.10 n~~yüksekli~e kadar korunabilmi~~duvarlar~~moloz ta~~ve çamurdand~r ve 0.70 n~~kal~nl~~~ndad~ r. Siyah duvarlarda, konutlar ve camide rastlanan beyaz badana kullan~lmam~~t~ r. Zemini ta~~kaplamal~~ kap~~geçidi içe
do~ru yükseltilmi~, böylelikle yukar~~mahalleden gelecek ya~mur sular~n~n
içeri girmemesi için önlem al~nm~~t~r. Mekân~n taban~~ çamurdand~r. Kap~dan girildi~inde do~u k~sa duvarma yap~~t~ r~lm~~~ve ta~~ve çamurla in~a
olunmu~~1,10 x 0,65 n~~boyutlar~nda ve 0,50 n~~yüksekli~inde bir ocakla
kar~~la~~l~r. Altta küçük bir a~z~~ ve üstte de küçük bir aç~kl~~~~bulunmaktad~r. içi kül ve kömürle doludur. Bu her yan~~ kapal~, dikdörtgen prizma
biçin~li oca~~n ancak körük yard~m~yla çal~~abilen bir sistem oldu~u söyle-
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nebili~-. Gerisinde, kuzey k~sa duvar~n kö~esinde ikinci bir oca~a yer verilmi~tir. Körüklü oca~a alçak bir seki ile ba~l~~ olan bu küçük ocak "U" biçimlidir ve etraf~~ ince plaka ta~larla s~n~rlannu~ur. Ta~~taban~~önünde kavisli
alçak bir kömürlük tablas~~vard~r. Bat~daki k~sa duvar önünde boydan boya
0,25 m yüksekli~inde ve 0,64 ile 0,70 rn kadar geni~li~inde bir sedir bulunmaktad~r. Çamur mal~~ bu sedirin önünde, tabana aç~lm~~~çamurdan,
0,27 In çap~nda yuvarlak bir kürsü-oca~a yer verilmi~tir. Kap~~giri~inin güney uzun duvar~~önünde, yerden 0,10-0,15 m kadar yükseklikte ve 0,80 in
uzunlu~unda küçük bir platform bulunmaktad~r. Odada Osmanl~~ ça~~na
ili~kin porselen fincan ve tabak parçalar~, çanak çömlek parçalar~, lülele~-,
demir çiviler, teneke kapa~~~ve k~r~k bir kürek a~z~~ gibi küçük buluntular
ele geçirilmi~tir. En ilginç buluntu ise büyük sedir üzerinde bulunan bak~rdan bir sikkedir. Henüz üzerindeki de~erlendirme çal~~malar~~devam eden
sikke üzerinde "Arnid" darphanesinde bas~l~~ oldu~u yaz~l~d~r (Res. 15).
Körükle çal~~an bir oca~~na dayan~larak, 18 ~n2 geni~likteki bu dükkan~n,
Harput ~e~lyye sicillerinde ve salnamelerde ad~~ geçen kalayc~~esnaf~na ili~kin bir i~lik oldu~unu satunaktay~z.
Cami Mahallesi'nin kuzeybat~s~nda ve güney ete~inde baz~~ dükkân ve
atölyeler aç~~a ç~kar~lmaya ba~lam~~sa da kaz~lar~~henüz bitirilebilmi~~de~ildir. Bu atölyelerden güneydekinin madencilikle ilgili olabilece~ine i~aret
eden çok say~da cüruf ele geçirilmi~tir (Res. 16); ancak henüz spektral
analizleri yap~lmad~~~ndan n~adenin cinsi hakk~nda bir ~ey söylenemez.
Buluntular
Mamut ~ç Kale Osmanl~~Mahallesi kaz~lar~~ s~ras~nda çok say~da küçük
buluntu ele geçirilmi~tir. HarpuCtaki yerel kültür, günlük ya~am ve sosyoekonomik yap~~ hakk~nda bilgiler sa~layan buluntulardan en ilginçleri sikkelerdir. Özellikle Kale Camii'nin taban~~üzerinde ve alt~nda çok say~da sikke
bulunmu~tur. Bunlardan en eskileri Bizans döneminden (10.-11, yüzy~l)
kahr~ad~r (Res. 17). ~yi bilinen Anonim Bizans türünde bak~r follislerin yan~nda farkl~~ türde bir sikkenin çok a~~nm~~~ön yüzünde Hz. Me~yem, arka
yüzünde ise sa~~elinde haç tutan ayakta duran bir erkek figürü resmedilmi~tir.
Osmanl~~öncesine uzanan bak~r ~slami sikkelerden en ilginci Dani~mentli Melik Gazi Gümü~tegin'in o~lu Melik Mehmed'e (H. 529-536/M.
1134-1142) aittir (Res. 18-19). Sikkenin ön ve arka yüzlerinde Yunanca
harflerle "Tüm Rum ülkesinin ve Anadolu'nun (Büyük) Meliki Muhammed"
yaz~l~d~r (Tekin 2007). Henüz temizlikleri yap~lamam~~~sikkeler as~nda
Artuklu, Selçuklu ve ~lhanl~lar'a ait çok say~da örnek bulunmaktad~r.
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Osmanl~~ sikkeleri en büyük grubu olu~turur. 16. yüzy~ldan 20. yüzy~l~n
ba~lar~ na kadar farkl~~ dönemlere ait bu paralardan büyük bölümü ~stanbul
Darphanesi'nde bas~lm~~t~ r. Yan~~ s~ra 16. yüzy~l~n ilk yar~s~nda Harput
Darphanesi bask~l~~ bak~r ve gümü~~sikkeler son derecede ilgi çekicidir. Kale
Camii'nin tabamnda bulunan en yeni örnekler 1909 tarihlidir; üzerlerinde
"hürriyet, ~nüsavat, adalet" yazan bu sikkeler Sultan Re~ad döneminden kalmad~ r (Arslan Sevin 2008: Res. 2).
Tütün lüleleri zengin bir koleksiyon olu~turur (Res. 20). Cam eserler
aras~ nda en ilginç grup ise yöresel olarak "~eye" denen bileziklerdir. Tümü
k~r~ k olarak ele geçen bilezikler Bizans döneminden Osmanl~'n~ n sonlar~ na
kadar kullan~lm~~t~r. Farkl~~ tip ve renklerdeki Osmanl~~ ça~~~bileziklerinden
bir k~sm~~çiçek ve yaprak motifleriyle bezelidir (Res. 21). Bunlar~n Venedik
üretimi olduklar~~ belirgindir. En geç örnekler dikdörtgen kesitli ve bask~~
bezemelilerdir. Boncuk taneleri genellikle mavi camdand~r ve ço~unlukla
fasetlidir. Aralar~nda 19. yüzy~la ait Venedik yap~m~~ "cornalin d'Aleppo"
denen mercan taklidi bir cam boncuk ile yaprak bezemeli di~er bir cam
boncuk dikkat çekicidir (Res. 22).
Sgraffito bezemeli çanak çömlek parçalar~~ yayg~ nd~ r. Bunlardan baz~lar~~ Arapça yaz~tl~d~ r; ancak küçük parçalar haline olduklar~ ndan okunmalar~~
mümkün de~ildir. Süslü çerçeve içine al~ nm~~~bir yaz~ tta ise sanatç~~ imzas~~
k~smen görülmektedir. Az say~daki porselenler daha çok ~ngiliz ve Çin
t~retimidir. Kaz~~ bezemeli beyaz porselen tabak parçalar~~ Kale Camii'nin
alt~ndaki daha erken tabakalardan gelmektedir.
Demirden mimari parçalara ve çivilere s~ k rastlan~r: Kilitler, pencere
mandallar~, halkalar, teneke, bardak ve kürekler, n~akaslar, çuvald~ z vb.
Bunlardan ah~ap kap~~söve mil uçlar~~ ilginçtir. Milin e~ik ta~larma oyulmu~~
yataklar içinde dönmesini sa~layan bu düzenek ah~ap ~~~ile çivilerle monte
edilmi~tir (Çizim 6).
Sonuç
Yüz elli y~ l kadar önce terk edilmeye ba~lanm~~~ve 40-50 y~l içinde tümüyle bo~alm~~~bir Osmanl~~mahallesini ele alan bu çal~~ma henüz ba~lang~ç a~amas~ndad~ r. Ancak ortaya ç~ kar~lan mimarl~ k kal~nt~lar~~ ve küçük
buluntular Harput'un unutulmu~~ve fakat önem ta~~yan bu kö~esi~~in tarih
ve kültürünü somut belgelerle aç~~a ç~ karacak niteliktedir. ~imdi daha çok
"Kar m~~ ya~n~~~~ ~u Harput'un ba~~na/ Kurban olam topra~ma ta~~na" gibi
yan~k türkülerde ya~ayan eski Harput kültürünü, Osmanl~~ arkeolojisi kapsam~ nda yap~lan yeni çal~~malar~ n sa~layaca~~~verilerle canl~~ bir biçimde
ortaya koymak mümkün olacakt~r kan~s~nday~z.
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Çizim 1 - Harput Kale Mahallesi ~ematik Krokisi.

Resim 1 - Harput Kalesi.
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Resim 2 - Kale Mahallesi Osmanl~~ bina kal~nt~lar~.

Resim 3 - Osmanl~~mahalle kal~nt~lar~.
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Resim 4 - Derinlik sondaj~.

Resim 5 - Kale Camii ve alt~ndaki erken yap~~kal~nt~lan.
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Çizim 2 - Kale Camii plan~~ ve alt~ndaki erken mimari kal~ntilai

Cadde:
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Çizim 3 - Kale Mahallesi orta sektör (Cami Mahallesi p an~).
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N. Arslan Sevin - V Sevin - H. Kalsen

Resim 6 - Kale Camii, genel.

Resim 7 - Kale Camii kaz~~ sonras~~ koruma alt~ nda.
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- Kale Camii giri~~

Resim 9 - Kale Camii Örme ta~~siltun ve kaidesi.
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Ite.~ n~~

- Kak ( ;~~~~~~ 'll~k~~~ çim parças~~

ILsim I I - (M~ nüs Osmanl ~~ sikkesi.

kesim 12 - Güney Yamaç kvi. kl~ te‘ (len.
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Çizim 4 - Güney Yamaç Evi plan~.

Resim 13 - Bir evin kürsü-ba~~~kö~eli sofas~.
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Resim 14 - Kalayc~~ dükkan~ .

o

5m

Çizim 5 - Kalayc~~ dükkan~~ plan ve kesitleri.
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Resim 15 - Amid (Diyarbak~r) bask~l~~
Osmanl~~ bak~r sikkesi

Resim 16 - Maden cüruflar~~

Resim 17 - Bak~ r anonim Bizans Jollis'leri.
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Resim IS - Yunanca yaz~ tl~~ bak ~ r
Dani~mentli sikkesi, ön yüz.

Resim 19 - )(Imanca vaz~ tl ~~ bak ~ r
Dani~mentli sikkesi. arka vüz.

Resim 20 - Osmanl~~ tütün lüleleri.
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Resim 21 - Venedik yap~ m~~ yaprak bezemeli cam bilezik parçalar~, 19. yüzy~l.

O

o
Resim 22 - Kale Mahallesi'nden boncuklar.

5 crrs

Çizim 6 - Demirden ah~ap kap~~ söve mili
pabucu.

