MALATYA KIRKLAR MEZARLIĞINDAKİ
MEZAR – MEZAR TAŞI TİPLERİ
Tomb-Tombstones Types at the Kırklar Cemetery in Malatya
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ÖZ
Malatya Kırklar Mezarlığı’nda 2011 – 2012 yıllarında bilimsel danışmanlığını yürüttüğümüz
kazı sonucunda 312 mezar – mezar parçası belirlenmiştir. Bunların 59’u bütünlüğünü korumuş olup
diğerleri değişik ölçülerde bozulmuş durumdadır. Mezarlık 2. Dünya Savaşını takip eden yıllarda
tahrip edilmiştir. 52 mezar taşının tarihinin bilindiği ve bazılarının erken İslam döneminden olduğu
bilgisi doğru değildir. Tarihi yazılı 19 örnekten 17’si 1308 – 1391 yılları arasından, 1’i 1436, 1’i 1767
tarihlidir. Üslup benzerliğine bakarak kalan örneklerin de 14.-15. yüzyıllardan kaldığını düşünüyoruz.
312 mezarda, 14’ü çerçeveli mezar (iki alt tipli), 84’ü kapak taşlı mezar, 190’ı lahit (iki alt tipinden biri
yine yedi alt tiplidir) olmak üzere üç mezar tipi görülür. Kalanların hangi tipe girdiği anlaşılamamıştır.
Bu tiplerin tamamı, Osmanlı döneminin sonuna kadar, Türkiye’de bölgelere göre değişen oranlarda
uygulanmıştır. 16 örnek ise iki ana 8 alt tipte sandukalardır. Sandukalar, Beylikler döneminin yaygın tipidir. Osmanlılarda özellikle üst yüzü iki eğimli olanlar 17. yüzyıldan sonra giderek azalır. Bu
mezarlarda ortaya çıkarılan 80 baş ve ayak taşının iki tipini belirledik. Kare yatay kesitli, düşey dikdörtgen ön görünüşlü birinci tipin tek örneği 1767 tarihlidir. Aynı tipin başlıklısı Türkiye’de 15 – 16.
yüzyıllarda çoktur. Baş ve ayak taşlarının 77’si dikdörtgen yatay kesitlidir. Bunların 49’u kırıktır, üst
kısımlarının nasıl olduğu şimdilik bilinmiyor. Tepelik biçimi belli olan 28 tanesinden 21’i düşey dikdörtgen ön görünüşlüdür. Ahlat, Selçuk gibi birkaç merkezde görülmesine karşılık Türkiye genelinde
yaygın değildir. Kalan 7 örnek ise üç alt tipi olan üç dilimli tepeliklilerdir. Osmanlılarda 16. yüzyıldan
sonra giderek azalmakla birlikte her yüzyılda kullanılmıştır. Kazıya devam edilebilirse daha kesin
sonuçlara ulaşılabilecektir.
Anahtar kelimeler
Malatya, mezar, mezar taşı, sanduka, kazı.
ABSTRACT
We have located 312 tombstones during the excavations at the Malatya Kırklar cemetery in 20112012. While 59 of the sea refully intact others were damaged to varying extents. The cemetery was
ruined following the years of 2nd World War. The information that 52 of the gravestones’ are dated and
some of them are from early Islamic period is not true. 17 are dated between 1308-1391, 1 is from 15th
century out of 19 dated samples. Considering the style features we are concluding that the remaining
samples are from 14-15th century. Out of 312 tombs, 14 are framed (with two subtypes), 84 are lidded,
and 190 are sarcophaguses. It was not comprehensible what the remaining ones were. All of these types
have been used to varying degrees until the end of the Ottoman period. 16 samples are 8 subtypes of
sarcophaguses. Sarcophaguses are more common in the Principalities period. In Ottomans, especially
the two way stilted top surface dones are gradually lessens after 17th century. 80 head and footstones
have been unearthed in these tombs. The only sample of the first type with a square cross-section and
vertically rectangular front, is dated 1767. The same type with a headstone is common in Turkey in 1516th centuries. 77 of the head-foot Stones have rectangular cross-sections. Since 49 of these are broken,
how their top surfaces were unknown. There are 28 with their top shapes are clear, 21 of these have
vertical rectangular fronts. Even though it can be seen in a couple of centers such as Ahlat, Selçuk,
this type is not common in Turkey in general. The remaining 7 samples have three sliced tops which
has three subtypes. This type gradually lessens in Ottomans after 16th century. There isn’t good workmanship at the parts of the tombs remaining under the soil.
Keywords
Malatya, tomb, tombstone, sarcophagus, excavation
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Giriş
Zamanın Malatya Valisi sayın
Ulvi Saral’ın desteğinde, Malatya
Kırklar Mezarlığında Malatya Müzesi
adına ve Malatya Koruma Uygulama
ve Denetim Bürosu’nun (KUDEP1)
yardımları ile bilimsel danışmanlığımda 2011 - 2012 yıllarında kazı yapılmış, 2011 yılı ön raporu tarafımca
(Çal, 2014), 2012 yılı raporu ise Malatya Müzesi Müdürlüğünce (Kekeç ve
Şahin, 2014) yayımlanmıştır.
Söz konusu alanda 312 mezar ve
mezar parçası belirlenmiştir. Bunlardan 59’u bütünüyle veya bazı parçalarıyla yerindedir. Diğerleri, dağılmış
durumdaki mezarların uzun – kısa
kenarları, baş-ayak taşları veya parçalarıdır. Bir kısmı aynı mezara ait olabilir. Bunu kesinleştiremediğimizden,
dağınık her parçayı ayrı mezar sayınca 312 rakamına ulaştık. Bu parçalar,
tanımlanabilir, mezarın hangi kısmına ait olduğu belli olanlardır. Çok küçükleri değerlendirmeye alınmamıştır.
16 taş sanduka ise farklı yerlerden
getirilerek burada toplanmış olabileceğinden buradaki mezar sayısına katılmamıştır.
Yaklaşık 350 dönümlük mezarlık
alanını bölen yolun kuzeyindeki bölümüne İmam-hatip okulu ve futbol sahası eklenmiş, bir kısmı kayısı bahçesi
yapılmıştır. Yolun güneyindeki bölümün doğusu ise şimdi parktır. Kazı
yapılmak üzere, Mezarlığın kalan
kısmının 60 dönümlük bölümü 10x10
metrelik karelere bölünmüş, oluşan
600 açmadan 2011 yılında 25’i, 2012
yılında 11’i kazılmıştır. Sonrasında
destek sağlanamadığından kazı durdurulmuştur.
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Kırklar Mezarlığıyla İlgili İnanışlar
Buraya
gömülenlerin
Battal
Gazi’nin şehit kırk yoldaşı olduğuna inanılır (Oymak, 2002: 54). Evliya
Çelebi’nin, Melek Ahmet Paşa’nın Battal Gazi Tekkesi’ni onarıp mekânlar
eklettiğini ve Bektaşilere aidiyetini
söyleyip ayrıca ‘Kırklar Makamı’ndan
söz etmesi (Dağlı ve Kahraman,
2000:18), bu inancın en azından 17.
yüzyıla kadar indiğini gösterir. Kazıdaki gözlemlerimiz ve bir kaynağa
göre (Oymak, 2002: 54-55) mezarlıkla
ilgili alevi halk inanışları şöyledir:
-Mum yakılır, mezar taşlarına küçük taşlar tükürük veya mum kalıntıları kullanılarak yapıştırılır. Mezarlıkta, beton duvarla çevrili alanda, bir
grup mezar taşının çevresinde oluşturulan, daireye yakın yolda, kadınlar
nefes almadan 3 veya 7 kere dönerler.
Genellikle yaşlılar, ayakkabılarını çıkararak bu alana girerken ve taşların
etrafında döndükten sonra geri geri
çıkarken eşikte toprağı öperler. Ev
veya evlilik için küçük taşlardan daire
veya kareler yapılır. Taşların yanına
dikilen ağaç dallarına bezden beşikler
asılır, içine oyuncak bebek koyarak
çocuk istenir. Eski harflerle yazılmış
kağıt parçaları, mum ve sabunun arasına yerleştirilip ip ile bağlandıktan
sonra üzerlerine iğneler batırılarak
büyü yapmak, bozmak ve iyi dilekler
için toprağa gömülür. Hastanın iyileşmesi için de 40 ayrı mezardan toprak
götürülür.
2014 yılında Türkmenistan’da yürüttüğümüz Merv Sultan Alparslan’ın
Mezarını Bulma Kazısı sırasında
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Merv’deki çeşitli adak yerlerinde ev,
araba isteyenlerin tuğlalardan basit
ev arabalar yaptıklarını, Talhatan
Baba Camisi‘nin (Merv, Türkmenistan. 11-12. yüzyıllar) taş döşeli büyük
avlusuna ayakkabılar çıkarılarak girildiğini gördük.

1:Kırklar Mezarlığı beton duvarla çevrili bölüm

4:Kırklar mezarlığında çocuk isteği ifadesi

hi

2:Kırklar Mezarlığında mezarlara taş yapıştırılması

3: Küçük taşlarla yapılan ev
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Mezar-Mezar Taşlarının Tari-

Yukarıda söz edilen 2012 yılı raporuna göre 52 örnek tarihlidir (yazıları okuyan Emin Çimendağ taşlardaki bazı süsleri rakam kabul etmiştir)
(Kekeç vd., 2013). Türkiye’deki 11.15. yüzyıl mezar taşlarında tarihler
yazıyla ve Arapça yazılır. Rakamlı
denilenler tarih değildir. Hicri 35, 70
gibi tarihlerde Malatya’da İslami dönem mezar taşı bulunması da küçük
bir olasılıktır. Gerçekte 19 örnek tarihlidir. 15’i, 1308 ile 1391 tarihleri
arasındandır. Tarihin birer kelimesi
eksik ikisinin de (184 ve 225. örnekler)
1300’lü yıllardan oluşu kesindir. Kalan iki örnek ise 1436 ve 1767 tarihlidir. Bu 18 örnek dışındakiler üslup
ve işçilikleriyle tarihlilerle benzerdir.
Çoğu 14. yüzyıldan olmak üzere 13.
yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın ortası
arasında yapıldıklarını düşünüyoruz.
Osmanlı döneminden olabilecek ikinci
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bir örneğin yalnızca kavuğu kalmıştır.
2. Dünya savaşı sonrasında Malatya
demiryolu köprüleri, yaya kaldırımları
ve Millet Bahçesi duvarında kullanıldıkları, evler yapılırken söküldükleri
ve Karahan su kanalı açılırken mezarlığın tahrip edildiği belirtilmiştir
(Yalvaç vd., 2012: 66). Özellikle beton
duvarla çevrili alandaki çok parçalı kırık mezarlar, kırılmanın kamyon gibi
büyük araçlar yüzünden olduğunu düşündürmektedir.
Mezar – Mezar Taşı Tipleri
Mezarlar,çerçeveli, kapak taşlı ve
lahit olmak üzere üç ana tiptir. Ayrıntılar dışında aynı biçimli çerçeveliler
ile lahit tiplileri yüksekliklerine göre
ayırdık. Yüksekliği 20 santimetreye
kadar olanları çerçeveli, sonrasını lahit kabul ettik. Lahitlerin 20 – 30 cm.
arasındakilerini L1, 30 cm ve üstünü
ise L2 diye adlandırdık.
Çerçeveli Mezar: 312 mezardan
14 tanesi iki alt tipi halindedir:
Ç1: 14 örneğin, taş yüksekliği 20
cm.ye kadar olan 12’si bu gruptandır. İçleri toprak doludur. Genellikle
dikdörtgenin kısa kenarları tek, uzun
kenarları iki veya üç parça taştandır.
280 numaralı mezarın yalnızca bir kenarındaki yazı izleri dışında diğerleri
yazısız ve bezemesizdir. Yüzeyler düzdür. Dikdörtgen çerçevenin tam olanlarında baş ve ayak taşları yoktur.Yüzeylerde yazı olmayışı ve baş ile ayak
taşlarının bulunmayışının nedenini
bilmiyoruz. Yapılışları basit de olsa,
düzgün kesilmiş taşlarla bir mezarı
yaptıracak güçte insanların, bu mezarlara ölenin kimliğini yazdırmamaları zayıf bir seçenektir. Bu durumda
ölenin adının yazıldığı baş ve ayak
taşlarının zamanla kaybolduğu, eko-
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nomik gücü olmayanların daha önceki dağılmış mezarların parçalarından
bu mezarları yaptıkları gibi ihtimaller
düşünülebilir.

5:Ç1 Çerçeveli mezar

Ç2: Birinciden farkı çerçevenin
batı kenarını aynı zamanda baş taşının oluşturmasıdır. İki örneğinin de
(93, 267) tarihi bilinmiyor. Tarihli diğer örneklere bakarak 14. yüzyıla ait
olduğu söylenebilir.

6:Ç2 Çerçeveli mezar

Kapak Taşlı Mezar (KP): Uzunlukları 91-177 cm, genişlikleri 24-38
cm, kalınlıkları 8-20 cm. arasındaki
bir veya iki parçadan oluşan dikdörtgen prizma biçimli bir taş mezarın üstüne yerleştirilir. 13 örneğin 11 tanesinde taşın üst yüzünde uçları değişik
biçimlerde, derinliği az bir niş bulunur. Bu gövdenin iki ucuna baş - ayak
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taşları dikilir. Kırık olan 17 numaralısının kapak taşı mı ayak veya baş taşının kırılmış parçası mı olduğu kesin
değildir. Yalnız ortasındaki niş, kapak
taşı olduğunu düşündürüyor. Aynı zamanda yazılı tek örnektir. Örneklerin
tarihi belli değildir. Genel olarak 14.
yüzyıla tarihlenebilirler.
Bunların dışındaki 71 baş ve ayak
taşının toprak mezara dikilen baş –
ayak taşları mı, Ç2 tipinde olduğu
gibi baş taşlı çerçeveli mezara mı ait
oldukları yoksa gövdesi kaybolmuş
kapak taşlı mezarların parçası mı olduklarını bilmiyoruz. İki örnekli Ç2 tipinde mezarların ayak taşı yoktu. Tek
bulunan ve bir kısmı ayak taşı olanların, kapak taşlı mezarlara ait olma
ihtimali büyüktür. Nitelikli bir baş
ve ayak taşı yaptırabilecek insanların
toprak mezar yerine kapak taşlı mezar yaptırmaları olasılığı yüksektir.
Bu 71 örneğin bir kısmı, aynı mezarın
baş – ayak taşları olabilir. Ancak bunu
doğrulayacak belgemiz olmadığından
hepsini ayrı mezar kabul ettik. Bu
durumda 13 kapak taşı ve bu 71 taşla
toplam 84 örnek % 27 oran ile ikinci
büyük gruptur.

7:KP Kapak taşlı mezar

Bu tip, Ahlat’ta 12. yy – 16. yy
arasında az örnekli “dikdörtgen prizma biçiminde yekpare sandukalar”
(Karamağaralı, 1992: 56) geleneğinin
devamı olabilir. Ahlat’takiler örneklerimizden kalın ve bütün yüzeyleri be-
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zemelidir. Bu bakımdan Timurlu mezarlarının da öncüleri sayılabilirler.
Gövde biçimi ve üst yüzlerindeki yüzeysel niş ortak yönleridir. Ahlat’ta bu
nişin iki ucu kemerli iken Malatya’da
üçgen biçimlidir. Erciş’teki 72 mezardan 35 tanesi bu tiptendir, üstlerinde
değişik biçimlerde nişler vardır, bilinenlerin tarihleri 1178 – 1449 yılları
arasındandır (Uluçam, 2000). Edirne
Müzesindeki 1467 tarihli mezarda
niş daha derindir (Güven, 1995: 219.
fotoğraf). Kırşehir’deki 14. Yüzyıla verilen 9 dikdörtgen prizmal gövdeli sandukanın (Göktürk, 2008:191-105, sanduka 13, 15-18, 21-24), Beyşehir’deki
14. yüzyıla tarihlenen (Çetinaslan ve
Muşmal, 2013: 105, kat. T1) dikdörtgen prizmal kalın gövdenin üst yüzünde de benzer niş vardır.
Seyit Mahmut Hayrani’nin ağaçtan sandukasına (1268) göre (Bayık, 1995: 77) Selçuklu dönemine
inen bu tip 14. yüzyılda doğu ve orta
Anadolu’da çoğalmıştır. Osmanlılarda
üst yüzdeki niş ortadan kalkarak bir
veya üç deliğe dönüşmüş ve baş - ayak
taşlarıyla son döneme kadar devam
etmiştir.
Lahitler: 190 örnek ve % 62 oran
ile Malatya’nın en büyük grubudur.
Dikdörtgen prizmal gövdenin kısa
kenarları tek, uzun kenarları ise tek
veya iki parça taştandır. İçleri toprak
doludur. L1 ve L2 olarak kodladığımız
iki alt tipi vardır. Taşları kırık 15 tanesinin hangi alt gruba girdiği anlaşılamamıştır.
L1: Mezar yüksekliği 20 – 30 cm.
arasındadır. 26 / 190 sayı ile az görülen tipidir. Dörtkenarının da üstü düzdür. Çerçeveli mezarların alt grubu
olarak yüksek çerçeveli mezarlar veya
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L2 tipi içinde ele alınabilir.Kenarları
tam olan tek örneğinde (179 nu.) bile
bozulma vardır. Bir baş ve ayak taşı
var da kırılmış gibidir. Birkaç mezarın da üç kenar taşı kalmıştır. Çoğunu, kalan tek kenar taşının ölçülerine göre bu sınıfa aldık. Çoğunun yan
– üst yüzleri yazılı (nu:18,23, 28, 34,
61, 100, 169, 185, 207, 247, 259, 261,
264, 268, 277, 281, 288, 292), bazılarının yan ve üst yüzleri bezemelidir
(nu:147,178, 229,250). Üç örneği ise
(nu:179, 186, 290) yalındır. Bezemesiz
ve yazısızlar, ölünün adının yazılacağı
bir baş ve ayak taşı gerekliliğini gösteriyor.

8:L1 Lahit tipi mezar

Gövde biçimi olarak Ahlat’ta 13.
yy. başı – 14. yy. başı arasından “… üç
parçadan müteşekkil üzeri açık sandukalar” denilen tip (Karamağaralı,
1992: 54) gibidirler. Örneklerimizde
baş veya ayak taşı belirleyemedik.
Ahlat’taise batı kenarı aynı zamanda
yüksek bir baş taşıdır.
L2: Mezar yüksekliği 30 - 60 cm
arasındadır. Üstleri açık, içleri toprak
doludur. Uzunlukları tam bir sandık biçimindeki Osmanlı örneklerinden büyüktür. Ancak 60 cm. olabilen
yükseklikleri, yan ve üst yüzeylerinin
bezemeli – yazılı oluşuyla bunları da
aynı tipten kabul ettik. 146 / 190 sayı
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ile lahit tipinin baskın grubudur.
Bu tipin 7 alt tipini kısa kenarların üstlerindeki çıkıntıların biçimlerine göre oluşturduk. Ancak 146
örneğin 95 tanesini, dağılmış olan
mezarların uzun kenar taşlarına göre
ayırdığımızdan alt tiplerini belirleyemedik. Bu tipin Türk sanatında
erken örneklerini Orta Asya’da 7-9.
yüzyıllardan biliyoruz. Genellikle yüksektirler, dış yüzleri bezemeli, içleri
toprak doludur. Ortasında ölü heykeli bulunabilir. Türkiye’deki erken
önekleri Ahlat’tadır. İkinci bir gövde
gibi kapaklılarının ölçüleri büyüktür.
Ancakiçi toprak dolu kapaksızlarda
ölçüler Malatya’dakilere yakındır.
Sandık mezar Osmanlılarda her dönemin temel tiplerindendir. Ahlat
ve Malatya’dakilerden yüksektirler.
Bursa örneğinin (1377 tarihli baş taşının bu gövdeye ait olmadığını düşünüyoruz, işçiliği 15. yüzyıla uygundur)
yüksekliği 70 santimetredir (Karaçağ,
1994: 24). Bursa Ulu Cami avlusunda
Hacı İvaz’ın 1439, Pir Mengi oğlu Yiğit Köhne’nin 1449, İstanbul’da Mevlana Muslihiddin’in 1489, Mustafa
Çelebi’nin 1492 tarihli mezarları, 15.
yüzyıl sandık mezar örnekleridir (Güven, 1995: res. 103,131,280,284).
L2-1: 11 örneği vardır. Tarihleri belli değildir. Çerçeveli mezarların
daha yüksek biçimidir. Doğu ve batı
kısa kenarları, uzun kenarlarla aynı
seviyededir, yüzeyler düzdür. Genellikle yan yüzlerde, bazen üst yüzlerinde yazı – bezeme olabilir.

9:L2-1 Lahit tipi mezar
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L2-2: Baş ve ayak taraflarını oluşturan kısa kenarların üstü boyunca
yarım silindir kesitli, urgan ve zincir
biçimli bezemeler yer alır. Ortasındaki
çokgen veya yuvarlak şeklin üstü geometrik bezemelidir. İki örneğinin de
tarihini bilmiyoruz.

12:L2-4 Lahit tipli mezar

10:L2-2 Lahit tipli mezar

L2-5: L1-4 tipinden tek farkı, iki
uçta çokgen birer kule yerine, doğubatı yönünde dilimli kemere benzer
birer çıkıntı olmasıdır. Dört örneğini
bulabildik.

L2-3: 17 örneği vardır. L1-2 tipinden farkı, kısa kenarın üst yüzü
boyunca uzanan zincir motifinin iki
ucunda birer tane üst yüzleri geometrik bezemelidir sekizgen prizmal çıkıntı olmasıdır.
13:L2-5 Lahit tipli mezar

11:L2-3 Lahit tipli mezar

L2-4: 16 örneği de tarihsizdir. 1415. yüzyıllarda yapıldıklarını düşünüyoruz. L1-3 tipinden farkı, köşelerdeki çokgen kulelerin arasında uzanan
zincir motifi yerine, çeşitli yükseklik
ve biçimlerde dilimli kemer veya bitki
biçimli denilebilecek çıkıntıların olmasıdır.

L2-6: Tek örneğinde (206 numara.) kısa kenarın üstü kısmen kırıktır.
Mevcut parçadan, üstte U şeklinde
ikinci bir gövde gibi bir bölüm olduğu
anlaşılıyor. Bunun kenardaki L biçimli kenarları kademeli olarak yükselir.
Aradaki uzun kenar kırık olduğundan
biçimini bilmiyoruz. Ancak yan kollar
veya diğer örneklerdeki gibi dilimli kemer düşünülebilir. Bu üstteki U şeklinin arasındaki düz yüzey yazılıdır.

14:L2-6
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L2-7: Tek örneğinde mezar çerçevesinin kısa kenar taşı üstündeki
ikinci bir gövde gibi olan bölüm kırılmıştır. Kalan parçasından bu kısmın,
dört kenarından yukarı doğru içbükey
kavisli olarak yükseldiği ve üstte daha
küçük düz bir dikdörtgen yüzeyle bittiği düşünülebilir. Ahlat’ta benzerleri
vardır. Kırşehir’de 13. yüzyıla verilen
dikdörtgen prizmal gövdeli sandukanın üst kısmı yine ikinci bir gövde
veya kapak gibidir (Göktürk, 2008:
187, sanduka1).

15:L2-7 lahit tipli mezar

Sanduka Tipliler: 16 / 310 sayı
ve % 5 oran ile en alt sıradaki çerçeveli
mezarların üstünde yer alır. Bu tipin
iki ana, bunların da ikişer alt tipi vardır.
Malatya’da üst yüzü iki eğimliler
baskındır, alt gövde kısa bir oturtmalık yüksekliğindedir. Selçuklularda
1283 tarihlisi mermerdendir (Bayık,
1995: 19). Kırşehir’deki üçü 1306,
1349, 1517 tarihli, diğerleri 14. yüzyıla
verilen üst yüzü iki eğimli 6 sandukada ise alt gövde yazı veya bezeme yapılabilecek yüksekliktedirler (Göktürk,
2008: 188,190,191,196,197).
Genel olarak üst yüzü iki eğimli
dikdörtgen prizmal bir gövdenin ayak
tarafından baş tarafına doğru az yük-
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seldiği gövde tipi sandukaların yaygın
biçimidir. 12 – 17. yüzyıllarda çok kullanılmıştır.
Bursa’daki 1389, 1411, 1436, 1413
tarihlilerinde gövdenin yan ve üst yüzleri yazı ve bezemelerle doldurulmuştur. Bazılarında baş ve ayakuçları,
silmelerle az yükseltilmiştir (Karaçağ,
1994: 27-137, kat. 2, 3, 21, 23, 48).
Bursa’da bu tip gövdenin uçlarında
ayrıca birer baş ve ayak taşı olan üç
tanesi 1429, 1437, 1460 tarihlidir (Karaçağ, 1994: 69-122, kat. 20, 24, 42).
Bursa’da baş-ayak taşı olmayan iki
eğimli sandukalardan (Güven; 1995:
res. 56, 66, 70, 91, 118, 122, 126), Mir
Mehmet 1401, Şah Melek 1414, Hoca
Said 1421, Kasım 1436, Hoşkadem
1447, Hoşkadem oğlu Ali örnekleri
1447 tarihlidirler.
Bu tipin Bursa ve Edirne’deki başayak taşlıları ise (Güven, 1995: res. 2,
11, 17, 28, 36, 41, 115, 204, 225): İznik
Çandarlı Halil Paşa 1387 (iki kademeli), Ali Paşa 1406 (iki kademeli), İznik
İbrahim Paşa Türbesi Ahmet Paşa
mezarı 1429, İznik Halil Paşa Türbesi
Yusuf Bey Mezarı 1430, İznik İbrahim
Paşa Türbesi Fatma Hatun mezarı
1439, İznik İbrahim Paşa Türbesi Saide Hatun mezarı 1443, İzzeddin lahdi
1441; Edirne Gazi Mihal Camisi Hızır
Bey mezarı 1452 (res.204), Edirne Darülhadis Camisi Karaman Bey mezarı
1471 (res.225) tarihlidirler.
Niğde şehrindeki sandukaların
çoğu sivri kemerlidir, üstü iki eğimli
üç örneğin tarihleri bilinmiyor (Bağcı,
2005: 139-161, kat. 27, 28, 32). 15. yüzyıldan olabilirler.
Konya’da Karamanoğulları dönemine verilen 1398, 1419, 1421, 1437
tarihlilerde (Başkan, 1996: 25-39, kat.
7, 12, 13, 16) baş-ayak taşı yoktur.
http://www.millifolklor.com
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Amasya’da 1363 tarihlisinde
gövdeyle bütün sekizgen baş ve ayak
taşları, 1422, 1430, 1440, 1442, 1488
tarihlilerinde sivri kemerli baş-ayak
taşları (Aydoğdu, 1997: 9-40, kat. 1,
9-11, 13, 19) yer alır.
Beyşehir’deki 1401, 1428, 1428
(Çetinaslan ve Muşmal, 2013: 97-103,
kat YT-1, A-1, V-1) tarihlilerde, 1364
tarihli sandukada (Kunt, Muşmal ve
Çetinaslan, 2014: 380) baş-ayak taşları yoktur.
Sinop’ta
Candaroğullarından
2. İbrahim Bey’in 1443, Said Baht
Hatun’un 1459, İsfendiyar Bey’in
1440, Yahya Bey’in 1460 tarihli sandukaları baş ve ayak taşlı, dikdörtgen
prizmal gövdenin üstünde ikinci bir
gövde gibi duran üstü iki eğimli sanduka biçimlidir (Özkarcı, 2001).
Erciş’teki 72 mezardan 11 tanesi
bu tiptendir. Üçünün tarihi biliniyor:
1431, 1453, 1588 (Uluçam, 2000: 2427, 47).
Kırşehir’deki üstü iki eğimli sandukanın bir ucunda benzer biçimde
gövde alttan devam etmektedir (Göktürk, 2008: 188 örnek s2). Kırşehir’deki 14-15. yüzyıllardan olabilecek üst
yüzleri iki eğimli sandukaların alt
gövdeleri (Göktürk, 2008: 2, 7, 9, 11,
25, 28. sandukalar), diğer bölgelerdeki
gibi Malatya’dakilerden kalındır.
Sıraladığımız
örneklere
göre
bu tip 14-15. yüzyıllarda yaygındır.
Malatya’da sivri kemerlilerde görülen baş ve ayak kısmındaki çıkıntılar,
14-15. yüzyıl Osmanlı üst yüzü iki
eğimli sandukalarında genellikle sivri
kemerli baş ve ayak taşlarına dönüşmüştür.
s1-1: Tek parça taştan yapılan
bu tipte dikdörtgen prizmal gövdenin
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üst yüzü üçgen şeklinde iki eğimlidir.
Genellikle bu iki eğimli bölüm daha
yüksektir.nKesit görünüşü, alt yüzü
dahil beş kenarlıdır. Tek örnekli (173
numara.) bu tipin diğerlerinden farkı
ayrıca bir dikdörtgen oturtmalığın olmayışıdır. Bu parçanın gövdeden ayrı
yapıldığı için bugüne gelememiş olması da mümkündür.

16:s1-1 sanduka

Ahlat’ın en eski mezarlarından
biri olarak gösterilip 11. yy. sonu – 12.
yy. başına tarihlenen (Karamağaralı,
1992: 44) sandukanın örneğimizden
tek farkı baş-ayak taşlarıdır. Sinop’taki Candaroğlu sandukaları iki eğimlidir, baş ve ayak taşlı ve sivri kemerli
tek örnek Celaleddin Bayezid’in 1385
tarihli sandukasıdır (Özkarcı, 2001:
459).
s1-2: s1 tipini dikdörtgen prizmal
oturtmalığı ve bunun kademe sayısına
göre alt gruplarına ayırdık.
s1-2a: Beş kenarlı, üst yüzü iki
eğimli (üçgen) gövdenin dikdörtgen
prizmal oturtmalığı genellikle gövdeyle tek parça taştan yapılmıştır. Oturtmalık iki parça taştan olabilir. Dört
örneğinin ikisinde (86, 174 numara)
gövde oturtmalığın bir ucuna yanaştırılmış, boşluk tek kenarda bırakılmıştır. Nedenini bilmiyoruz. Yalnız
birinde (75, 222 numara) oturtmalık
ortalanarak üst gövdenin iki ucunda
eşit boşluk bırakılmıştır. Tek parça
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taştan yapıldığı için diğer mezar tiplerinden küçüktür. 4 örneğinde (75,
86, 174, 222 nu.) uzunlukları 70–109,
kalınlıkları 29–44, yükseklikleri 23–
32 cm arasındadır. Örneklerin tamamında üstteki iki yüz yazılıdır, başka
bezeme yoktur. Yazılar aşındığı için
okunamamıştır. Mezar gövdesi yalnızca bu taştan mı oluşmuştu, ayrıca baş
ve ayak taşları var mıydı bilmiyoruz.
Yalnız gövde küçüktür, yazıya uygun
yer üstteki iki eğimli yüzeydir. Bunlar
da ölenin adı, bu dönemde yazıyla belirtilen ölüm tarihi ve olabilecek ayet
veya güzel sözlerin hepsini sığdırmaya
yetmemektedir. Bu durum, yine ayrıca
bir baş ve ayak taşı olabileceğini düşündürüyor.

Erciş’te bu tip, hem alttaki sandık
biçimli mezarın (14. yüzyıl) kapak taşıdır, hem de doğrudan toprağa konulmuştur (Uluçam, 2000: Fot.129, 141).
Malatya’da iki eğimli üst yüz dışında
oturtmalık veya gövde kalınlığının
10 santimetreyi geçmemesi, Ahlat ve
Erciş’te olduğu gibi bunların sandık
biçiminde bir mezarın kapağı olabileceğini akla getiriyor. Ancak buna ait
bir veri bulamadık. 86 numara gibi,
oturtmalığın bir tarafı uzun olan Erciş
örneği 14. yüzyıldan olmalıdır (Uluçam, 2000: 27, kat. E-14).
s1-2b: İki örneğinin (211, 246
numara) diğer gruptan farkı alttaki
dikdörtgen prizmal oturtmalığının iki
kademeli oluşudur. Her ikisinde de
oturtmalık kademeleri dardır, bezeme
ve yazı yoktur. Üst yüzeyin iki eğimindeki yazılar aşınmıştır.

17:s-1-2a Sanduka

20: s-1-2b Sanduka

18:s-1-2a Sanduka

19:s-1-2a Sanduka
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Erciş’te oturtmalığı iki kademeli
olan sanduka 1431 tarihlidir (Uluçam,
2000: 25).
s1-2c: Tek örneği (215 numara)
sandukalar grubunun en değişik tipidir. Diğerlerinde alttaki oturtmalık
kısa iken burada yüksektir. Tam dikdörtgen değildir. Yan yüzeyleri, yukarı ve içe doğru daralarak yükselir. Beş
kenarlı, üst yüzeyi iki eğimli, diğerlerinde ana gövdeyi oluşturan üstteki
parça burada bütünüyle bir tepelik durumundadır. İlk bakışta lahit biçimli
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mezarların kısa kenarı gibi görünmekle birlikte bütün yan yüzlerde yazı olması bu düşünceyi geçersiz kılar.

21: s1-2c Sanduka

Dış biçim olarak Ahlat 12. yüzyıl
gövdeli ve kapaklı sandukalarına benzer (Karamağaralı, 1992: 47). Onların
ölçüleri büyüktür, alt gövdenin içi boştur, bütün yüzeyler bezemelidir. Üst
parçası buradaki gibi iki eğimli değil
de sivri kemerlisi Kırşehir’de 1349 tarihlidir (Göktürk, 2008: 188). Erciş’te
alttaki içi boş sandık biçimli ve kapağı
sanduka şeklinde olan mezarlar (Uluçam, 2000: Fot. 129, 141) dış biçimleniş olarak bu tipe çok benzer. Kayseri
Han Kümbeti’ndeki biri 1188 diğeri
1235 tarihli iki sanduka yine bu tiptedir (Çayırdağ, 1984: 499-501, 2. foto.).
s2: 8 örneğinde dikdörtgen prizmal gövdenin üst yüzükemerlidir.
Gövde doğudan batıya doğru az yükselmektedir. İki alt grubu, birincisinin de ayrıca üç alt tipi vardır. Bunlar
ayrıntılarda farklı olduğu ve aynısıyla
benzerleri olmadığından karşılaştırılmaları alt başlıkların altında değil
burada yapılmıştır. Selçukluda sivri
kemerli, tuğla örgülü örnekleri çiniyle
kaplanırdı, Dürrühant Hatun’un mermer sandukası ise 1428 tarihlidir (Bayık, 1995: 19, 128).
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Kırşehir’deki biri 1349 tarihli, diğeri 14. yüzyıla verilen iki sandukada
üst yüz sivri kemerlidir ancak uçlarda
çıkıntıları yoktur (Göktürk, 2008: 188,
190, 4, 10. sandukalar).
Niğde’de uçları çıkıntısız 34 sandukadan 31 tanesi sivri kemerlidir.
Tarihleri belli 18 tanesi 1350 - 1436
yıllarındandır2.Niğde’dekiler Malatya’dakilerden niteliklidir, yan, üst
yüzler yazılı ve bezemelidir. Bu yüzden ayrı bir baş ve ayak taşına gerek
duyulmadığı söylenebilir. Ancak Niğde’deki geometrik ve bitkisel bezemeli, yazısız ve tarihsiz örnekler (22, 24
numara), baş - ayak taşını düşündürüyor. 23. örnekte, sanduka üst yüzlerinde ayetler, yan yüzlerinde ise bitkisel
bezeme vardır. Doğu ve batı yüzlerinin
boş olması önceden üretildiklerini ve
ölenin adının yazılması için buraların
boş bırakıldığını gösteriyor.
Konya’da Karamanoğulları döneminde kabul edilen 1267, 1398, 1411,
1422, 1442, 1456, 1456, 1474 tarihlilerde (Başkan, 1996: 17-48, kat. 1, 6,
10, 14, 17-19, 22) baş-ayaktaşı yoktur.
Beyşehir’de 1585 tarihlisi baş-ayak
taşlıdır (Çetinaslan ve Muşmal, 2013:
109, kat. B-1). Erciş’teki 72 mezardan
14. yüzyıla verilebilecek üst yüzü sivri
kemerli dört sandukada baş-ayak taşları yoktur. (Uluçam, 2000: 26, 27, kat.
AD19, C4, C5, P72). Gevaş’taki 14.
yüzyıla verilen üstü iki eğimli sandukanın baş ve ayak kısmında sekizgen
kulecikler vardır (Başak, 2008: 61,
kat.33).
s2-1a: 1375 tarihli tek örneğinde (111 numara) gövdenin üst yüzeyi
sivri kemerlidir. Batı ucunda kemer

73

Millî Folklor, 2017, Yıl 29, Sayı 115

kesilmekte ve sekizgen gövdeli, dilimli külahlı yan yana iki tane çıkıntıyla
son bulmaktadır. Kemer kavisli iki yüzeyde ölenin adı ve tarih yazılıdır. Her
iki kenarda alttaki büyük düz yüzeyler yazı için uygun olmasına karşılık
buralara yazı konulmamış, zik-zak
motifleriyle bezenmiştir.

s2-1c: Tek örneğinde (223 numara) üstü sivri kemerli sandukanın iki
ucu, baş ve ayak taşı gibi, gövdeden
yüksek birer dilimli tepelikle son bulur. Üst kavisli yüzeyler ve iki uzun
kenardaki alt düz yüzeyler yazılıdır.

24:s2-1c Sanduka
22:s2-1a Sanduka

Kırşehir’de üstü düz dikdörtgen
prizmal gövdenin bir ucu baş taşı gibi
yükseltilmiştir ve bu yüksek kısmın
uçları ortasından yüksektir (Göktürk,
2008: 191, sanduka 13).
s2-1b: Beş örneğinden (105, 107,
110, 242 numara) biri (271 numara)
1391 tarihlidir. Önceki tipte kule biçimli iki çıkıntı yalnızca bir kenarda iken
burada iki uçta da yer alır. Bazılarında
bunlar kırık olduğundan tam olarak bu
tipe girip girmediğini bilmiyoruz. Kırık
uçları diğeriyle simetrik varsayarak bu
gruba aldık. S2-1a tipinde yalnızca kemer kavisli yüzeyde yazı vardı. Bu bakımdan 242 numaralı örnek de aynıdır.
Diğer dördünde ise uzun kenarlarda
kemer kavisli yüzeylerin altındaki düz
yüzeyler de yazılıdır.

23:s2-1b Sanduka
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s2-2: Bir örneğinde (188 numara.)
yuvarlak kemerli üst gövde yanları geniş, batı ucu dar bir çerçeve bırakacak
biçimde dikdörtgen prizmal oturtmalığa yerleştirilmiştir. Tamamı tek parça
taştandır. Gövdenin uzun kenarlarındaki kavisli yüzeyler ile oturtmalığın
batı ucundaki üst yüzeyi yazılı, oturtmalığın iki uzun kenardaki üst yüzeyleri ise bitkisel bezemelidir.

24:s2-2 Sanduka

Konya Kılıç Arslan Türbesi’nde
bir seki üstündeki yarım silindirik,
çini kaplı olduğu anlaşılan ve Selçuklu
sultanlarına (1192 – 1282 yılları arasından) ait denilen 8 sanduka, Sırçalı
Medrese Türbesi’nde (1244) yuvarlak
kemerli, çinili üç sanduka, Mevlana Türbesinde Mevlana’nın oğulları Alaeddin Muhammed ve Emir Ali
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Çelebi’nin çinili tuğla örgü sandukaları (1261 ve 1277 tarihli) yuvarlak
kemerli Selçuklu örnekleridir (Bayık,
1995: s. 33, 89).
Baş ve Ayak Taşı Tipleri
7 tanesi bir mezarın parçası, 73
tanesi ise ayrı toplam 80 baş ve ayak
taşı bulunmuştur. Bunlardan iki tanesinin yalnızca başlığı kaldığından gövde tipini bilmiyoruz.
Gövde tiplerini yatay kesit ve ön
görünüşü birlikte değerlendirerek
oluşturduk. Buna göre kare ve dikdörtgen kesitli iki ana, dikdörtgen
kesitli olanların ise tepeliklerine göre
dört alt tipi vardır.
1-Kareye yakın dikdörtgen
kesitli, düşey dikdörtgen ön görünüşlüler: 74 cm yükseklik, 19 cm
genişlik ve 14 cm kalınlık ile tek örneğimiz (14 numara.) 1767 tarihlidir
ve kazı alanında bilinen Cumhuriyet
öncesi en geç tarihli mezar taşıdır. Üst
yüzüne 2 cm yüksekliğinde, ilk bakışta
fark edilmeyendaire biçimli kabartma,
fes gibi bir başlık olabilir. Açıkça belirtilmediğinden başlıklı bir tip olarak
değerlendirmedik.
Kare veya kareye yakın dikdörtgen yatay kesitli gövde genellikle
erkek baş taşlarında görülür. Çoğu
başlıklıdır. 15-16. yüzyılların baskın
tiplerindendir. Az da olsa 20. yüzyıl
başına kadar sürmüştür. Bursa’daki
erken örneklerinden biri 1377 tarihlidir, diğeri 15. yüzyıla verilmiştir
(Karaçağ, 1994: 23, 45). İstanbul’daki
16. yüzyıl mezarlarından yaklaşık yarısının baş taşları3, Beyşehir Eşrefoğlu Türbesi’ndeki tarihsiz, 16. yüzyıla
verilebilecek örnek (Muşmal, Kunt
ve Çetinaslan 2014: 190) kare kesitli,
başlıklıdır.
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26:Kare-kareye yakın kesitliler

2-Dikdörtgen kesitliler: 80 başayak taşının 77 tanesi bu gruptandır.
Bunların da kırık 49 tanesinin tepelikleri belirsizdir. 28 tanesinde ise bazıları yine kırık olmakla birlikte tepeliklerinin biçimleri bellidir.
2a: Dikdörtgen kesitli ve düşey dikdörtgen ön görünüşlüler:
28 örneğin 21 tanesi bu tipte yapılmıştır. Sağlam olanlarda yükseklik 66 –
101 cm, genişlik 20 – 48 cm, kalınlık
ise 6 – 13 cm arasındadır. Yani genel
olarak ölçüleri küçüktür. 5 tanesinin
tarihi biliniyor: 1308 (189 numara),
1359 (162 numara), 1368 (182, 296 numara), 1375 (295 numara).
Türkiye genelinde mezar taşlarında başlık, ya da kemerli bir tepelik yer
alır. Ön görünüşte üst kenarın düz oluşu, Ahlat başta Van Gölü çevresindeki
mezar taşlarında 11-15. yüzyıllarda
yaygındır. Diğer bölgelerden Selçuk’ta
sık görülür (Kaya, 2012). Beyşehir Eşrefoğlu Türbesi’ndeki 1379 tarihlisi,
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kırık olduğu belirtilmesine karşılık
(Muşmal, Kunt ve Çetinaslan, 2014:
171), üst kuşağın eksiksiz olması ve
bir mezar taşında gerekli ifadeleri barındırmasına bakılarak bu tipten sayılmalıdır.

27: 2a tipli ayak taşı

2b: Dikdörtgen kesitli, düşey dikdörtgen ön görünüşlü üç dilimli tepeliklilerin üç alt tipi vardır.
2b-1: Üç dilimli tepelikte ortadaki
yuvarlak kemer, yanlardaki birer tanesi ise yarım daire kavisleri içe doğru
olmak üzere taca benzer biçimlidir. 5
örneğinin de tarihi bilinmiyor. Sağlam
olan bir tanesi 65 cm yükseklik, 52 cm
genişlik ve 11 cm kalınlığındadır.
Kırşehir’deki sivri kemerli tepeliğin köşelerindeki kulak gibi çıkıntılar
(14. yy) bu tipe benzer (Göktürk, 2008:
190, kat. 9).
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2b-2: Tek örneğinde (177 numara.) yalnızca tepeliği ayrıntıda farklıdır: Yan dilimler yarım sivri kemer,
ortadaki ise iki eğimli tepeliklidir.
Tarihi bilinmiyor. Kırşehir’dekinde
(14. yy.) örneğimizin ortadaki dilimi
yanlarda da tekrar edilmiştir (Göktürk, 2008, kat.11). Diğer benzerinde
ise (Göktürk, 2008: 168, kat. 36) ortadaki dilim diğerlerinden az büyüktür.
Üçüncüsü ise örneğimize en yakın
olanıdır. Ortadaki dilim iki eğimli değil sivri kemerlidir (Göktürk, 2008,
kat.37).
2b-3: Bunun da tek örneğinde
(245 numara) ortadaki dilim yanlara
doğru içbükey ve dışbükey kavislerle
iner.
İstanbul Siyavuş Paşa Türbesi’ndeki 1581, 1583, 1586, 1587 tarihli mezarların ayak taşları 2B-3
tipine benzer, ortadaki tam palmet,
yanlardakiler yarım palmet biçimlidir (Günay, 2002: 146, 153, 168, 171).
Kırşehir’deki üç dilimli tepelikte ortadaki dilim diğerlerinden daha küçüktür (Göktürk, 2008: kat.75).

28: 2b-1 tipli baş taşı
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29: 2b-2 tipli baş taşı

30: 2b-3 tipli baş taşı

Kısa sütun biçimli baş ve ayak
taşları ifadesi (Oymak, 2002: 66),
Malatya’da şimdilik bulamadığımız,
daire kesitli üçüncü tipi gösteriyor.
Sonuç
Bir kısmı önceden bilinen, bir kısmı kazıyla ortaya çıkarılan 312 mezardan tarihli 19 örnekten 17 tanesi 14.
yüzyıldandır. Diğerlerinin de üsluplarına göre 14-15. yüzyıllardan kaldığını
düşünüyoruz. Çerçeveli mezar, kapak
taşlı mezar ve lahit tipli olmak üzere
3 mezar tipi de Türkiye’de yaygındır.
Burada Malatya ve çevresine ait sayılabilecek yerel özelliklerden söz edilebilir. Kapak taşlılar, Ahlat’ta 12-14.
http://www.millifolklor.com

yüzyılda, Timurlularda 15. yüzyılda
oldukça kalındır, kapaktan çok gövde
gibidir. Malatya ve daha sonraki Osmanlı örnekleri ise incedir. Ana biçimi
aynı olmakla birlikte lahit biçimlilerin
de Osmanlı örneklerine göre yüksekliği az ve uzundur. 80 baş ve ayak taşı,
Beylikler döneminin Orta Anadolu
örnekleri gibi boyları kısa ve dikdörtgen kesitlidir. Malatya’da farklı olan
ön görünüş olarak üst kenarları düz
olanların çokluğudur. Tepeliği dilimliği olanlar diğer bölgelerde de görülür.
NOTLAR
1 -İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri
ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür
varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere
koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. maddesinde
hükme bağlanmıştır. Bu konuda 11 Haziran
2005 tarihinde bir yönetmelik çıkartılarak
kısaca KUDEB olarak anılacak olan bu birimlerin kuruluş ve işleyiş esasları ayrıntıya
kavuşturulmuştur. KUDEB’ler, İl Özel İdarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya
müdürlük, Büyükşehir Belediyelerinde imar
daire başkanlığı veya yeni kurulacak daire
başkanlığı, diğer belediyelerde ise imar müdürlüğü bünyesinde görev yapar. http://
www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/
koruma-uygulama-ve-denetim-burolarikudeb.html
2 - Niğde şehrindekilerin tarihleri ve katalog
numaraları: 1350,1357,1372,1380,1388,140
1,1401,1403,1407, 1413,1413,1414,1415,14
16,1416,1417,1430,1436, tarihsiz, tarihsiz,
tarihsiz, tarihsiz, tarihsiz, tarihsiz, (Bağcı
2005: 1 - 26, 29 - 31,33,34. örnekler).
3 - Günay 2002,119,127,129,139,144,146,149,1
53,165,168,171,174,182,190,191,199,202,205
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