
Tarihöncesi Dönemden Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi 

Panel Sunumları 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Necmi Karul, kültürel miras kavramının geçirdiği tarihsel 

değişim sürecinden bahsederek konuşmasına başladı. Karul konuşmasında, 1967’de Quito 

Normları’nın oluşturulmasından 1970’te kültürel kaynak yönetiminin ortaya çıkışına, 1980’lerde 

kültürel varlıkların korunması yaklaşımının yerini kültürel kaynakların değerlendirilmesine 

bırakmasından Valetta’da imzalanan arkeolojik mirasın korunması sözleşmesine, 1999’da dünya 

kültürel mirası siteleri için yönetim ilkelerinin belirlenmesinden devletin arkeolojik mirasın yönetimi 

alanından çıkmaya başlamasına değin pek çok önemli kırılma noktasına dikkat çekti.  

Bağdat Demiryolu inşaatında Pendik’in Temenye ve Kadıköy’ün Fikitepe bölgelerinde tarihöncesi 

döneme ait yerleşimlerin izlerine rastlandığını belirten Karul, Yarımburgaz Mağarası’nın şehrin 

arkeolojisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, 1952-1954 yılları arasında, Kurt Bittel ve Halet 

Çambel’in Fikirtepe’de, Şevket Aziz Kansu’nun Pendik’te yürüttüğü kazırların, 1973’te Büyükçekmece 

ve Küçükçekmece’de yapılan çalışmaların, 1988-1990 arasında Yarımburgaz’da, 1992-2015 arasında 

Pendik’te ve 2007’den beri Küçükçekmece – Çatalca arasındaki bölgede yürütülen arkeolojik kazıların 

şehrin arkeolojik çalışmalar tarihi için önem taşıdığını belirtti. Yenikapı Kazıları’nın zincirin son ve 

önemli halkların bir olduğunu sözlerine ekleyen Kural, İstanbul’un tarihini, M.Ö. 8. yüzyılda 

Megaralıların ilk insan yerleşimlerini kurmasıyla başlatan savın böylelikle değiştiğini söyledi. Kural 

konuşmasında, Fikirtepe’deki kazıların, bölgede, 8000 yıldan bu yana açık deniz balıkçılığı yapıldığını 

göstermesi açısından önemli olduğuna, deniz kıyısında yuvarlak formda evlere, balıkçılıkla ilgili 

materyallere rastlandığını belirtti. “Zone C” içinde yer alan Kadıköy’ün içinde neolitik yaşam biçiminin 

Avrupa’ya taşınması açıksından önemine vurgu yapan Karul, Tunç Çağı’nda da Kadıköy’de bir 

yerleşme olduğuna, bunun Moda Koyu ‘na değin uzandığına dikkat çekti. Kural, konuşmasını 

Fikirtepe’nin yeniden kazılması gerektiğini belirterek sözü bir sonraki konuşmacı olan İnci Türkoğlu’na 

verdi.  

Khalkedon adının nereden geldiği ve Eski Yunanca’nın farklı lehçelerinde nasıl yazıldığı ve telaffuz 

edildiği üzerine kısa bir tartışma ile konuşmasına başlayan Türkoğlu, şehrin adının birkaç muhtelif 

nedenden biri olan Kurbağlıdere’nin adından gelmiş olabileceğini belirtti. İ.Ö. 750-500 yılları arasında, 

Kadıköy’ün önemli bir Grek kolonisi olduğunu, Atina yakınlarındaki Megara şehrinden çıkan 

kolonicilerin Astakos (İzmit), Khalkedon (Kadıköy), Selymbria (Silivri) ve Byzas kolonilerini kurduğunu 

belirtti. Türkoğlu, Kadıköy’e ait halk öyküsü olan “körler ülkesi”nin Pers General Megabazus’a ait 

olduğunu belirtti. Kadıköy’ün, M.Ö. 7. yüzyılda, devlet statüsünde kurulan bir yerleşim yeri olduğunu 

belirten Türkoğlu, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki yerler olan, Rhebas (Riva), Hieron 

(Anadolukavağı), Khrysopolis (Altın Şehir – Üsküdar) şehirleri hakkında da bilgi verdi. İçinde büyük bir 

Tapınak bulunan Hieron’un aynı zamanda önemli bir ticaret limanına sahip olduğunu, Antik Çağ’da 

Hieron’dan kuzeye doğru olan kısmın Karadeniz, güneyinin ise Boğaz olarak kabul edildiğini söyleyen 

Türkoğlu, Khrysopolis’in ise hattaki ikinci önemli liman olduğunu, adında şehir (polis)  geçmesine 

karşın bir şehir devleti statüsünde olmadığını, buranın limanı ve tersanesi olan, Kadıköy’e bağlı bir köy 

olduğunu sözlerine ekledi. Yakanın daha iç kesimlerinde ise, Ömerli’de, 1950’lerde ortaya çıkarılan 

tümülüsler, Panthikhon (Pendik) ve Astabos (Tuzla) yerleşmelerinin de yine önemli olduğunu belirten 

Türkoğlu, Khalkitis’teki (Heybeliada) bakır yataklarının ise çok uzun süre önce tükendiğini çeşitli 

kaynaklardan okunabildiğini söyledi. Khalkedon’un sınırları Hieron’dan Panthiklon’a uzanan Dor 



ağırlıklı bir şehir-devleti olduğunu belirten Türkoğlu, burada oluşturulan uygarlığın Thrasymakhos, 

Ksenokrates, Herophilos, Boethos, Euphemia gibi tarihsel figürler çıkardığına dikkat çekti. M.Ö. 304’te 

ölen Euphemia’nın kilisesinin muhtemelen Yeldeğirmeni’nde olduğunu söyleyen konuşmacı, bu 

bölgede yapılacak kazıda muhtemelen bir bouleuterion (kent meclisi) da bulunacağını belirtti.  

Tarihlenme sırasına göre, Kadıköy’ün farklı noktalarındaki mezarlıkların tasnif edilebildiğini ifade eden 

Türkoğlu, Altıyol’da M.Ö. 5-4. y.y.’a, Yeldeğirmeni’nde M.Ö. 3-1 y.y.’a, Söğütlüçeşme’de M.S. 1-3. 

y.y.’a, Mühürdar’da M.S. 6. yüzyıla ait sırasıyla Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 

mezarlıklara ulaşıldığını belirtti. Kadıköy Surları’nın yazılı kaynaklarda geçtiğini söyleyen konuşmacı, 

Moda Burnu’nun ise Boğaz ile Marmara Denizi’nin sınırını oluşturduğunu belirtti. Haydarpaşa Tren 

Garı’nın olduğu alanın doldurulmuş bir yer olduğunu belirten Türkoğlu, bazı kaynaklarda, Osmanağa 

Cami’nin arkasındaki antik surda deniz kumu olduğu belirtildiğini, bu durumun, bölgede daha önce bir 

iç liman olması ihtimalini arttırdığını sözlerine ekledi. Konuşmada belirtilen, Kadıköy sahilinde yer alan 

diğer önemli noktalar şu şekildedir: Eutropos limanı, Kalamote (Kalamış) Koyu, Heraia Burnu ve 

Heraia Sarayı. Konuşmasının son kısmında, Dekamanos (Bahariye) ve Karto (Moda) Caddeleri’nin 

kentin önemli bağlantı noktalarından olduğunu belirten Türkoğlu, sözü bir sonraki konuşmacı olan 

Oğuz Tekin’e bıraktı.  

Dönemin Kadıköy’ündeki gündelik hayata ilişkin bilgiler vereceğini belirterek konuşmasına başlayan 

Oğuz Tekin, bir yerleşim yerinde agora ve tiyatronun varlığının bir şehir-devletinin varlığına işaret 

ettiğini ifade etti. Şehirdeki ekonomik yaşamın sikkeler, ağırlık ölçüleri, agoranomos (pazar 

görevlileri), meydan-pazar, alım satımı yapılan mallar, terazi ve kantarlar, alışverişin koruyucu 

tanrılarının bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirten Tekin,  Kadıköy’deki agoraların nerede 

olduğunun bilinmediğini söyledi. Eski Çağ şehir-devletlerinin erkek bir devlet olduğunu söyleyen 

Tekin, pazara genç kızlar ve güzel kadınların gelmesinin yaygın olmadığını, çoğunlukla erkeklerin 

olduğu pazara, orta yaşlı ve yaşlı kadınların da gittiğini belirtti. Agoranomosların bütün antik dünyada 

olduğu gibi burada da mevcut olması gerektiğini söyleyen Tekin, bu kişilerin pazar içinde polisin 

işlevini de yerine getirdiğini belirtti. Sikkeler konusunda, Khalkedon’dakilerin buğday başağının 

üzerinde sığır figürü olduğunu, Byzas’ta ise aynı figürün yunus üzerinde olduğunu belirterek, terazi 

ağırlığında da Khalkedon’un adını taşıyan bir ağırlık olduğunu sözlerine ekledi. Sütun üzerinde 

yaşadığı için namı styllites olan Loukas’ın (10. y.y.) Kadıköylü balıkçıları takdis ettiğini, denizden dönen 

balıkçıların da tuttukların balığın %30’unu ona sunduğunu belirtti.  İyonya ve Lidya’da M.Ö. 7. y.y.’da 

para basılıyorken Byzas ve Khalkedon’da henüz para basılmadığını belirten Tekin, ilerleyen tarihlerde 

ise Byzas ve Khalkedon’un ortak sikke de bastığını belirtiyor. Yenikapı kazılarının İstanbul’daki ilk 

insan yerleşimleri tarihini daha eskiye götürdüğünü ama Byzas kentinin kuruluşunun Megaralılar 

tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgide bir değişiklik söz konusu olmadığını belirterek konuşmasını 

tamamlıyor. 

Oğuz Tekin’den sonra konuşmasını yapan Gülbahar Baran Çelik, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki 

Kadıköy buluntulara ait görsel ve bilgileri paneldeki katılımcılarla paylaştı. Konuşmasına, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi’nin kuruluş ve tarihsel gelişim sürecini, koleksiyonların bulunduğu yapıları da 

içerecek şekilde, aktaran Baran Çelik, başta Fikirtepe Kabı olmak üzere pek çok değerli materyali 

içeren Fikirtepe Buluntuları Vitrini, İstanbul’un Tunç Çağı’na ışık tutan Kalamış Yat Limanı Buluntuları, 

Altıyol Buluntuları Vitrini, Khalkedon Nekrofil Buluntuları’ndan eserlere ait görseller ve Kadıköy cüruf 

dağılımını gösteren haritalarla Kadıköy’ün İstanbul arkeolojisinde tuttuğu yerin önemine işaret eden 



Baran Çelik, konuşmasını, Yeldeğirmeni’nde bulunan Menios’un Mezar Steli ve Stratonika’nın Mezar 

Steli örneklerini hikâyeleriyle sunarak tamamlamıştır. 

Panelin son konuşmacısı olan Mihaly Dobrovits, Khalkedon’da Göktürkleri anlatan Süryani bir din 

adamı olan Efesli Yuhanna ve kilisesinin hikâyesini anlattığı bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Konuşmasına, M.S. 451’de Khalkedon’da gerçekleştirilen ve Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan 

Khalkedon Sinod’unu anlatarak başlayan Dobrovits, bu sinotta yaşanan Ortodoks-Monofizit ayrılığının 

detaylarının, bu ayrılığın tarihin sonraki süreçlerine yaptığı etkiden bahsederek, Efesli Yuhanna’nın 

Anadolu’da başlayıp Mısır ve Konstantiniyye’ye uzanan hayat hikayesini anlatan konuşmacı, 

Yuhanna’nın Khalkedon akidelerini takip eden bir din adamı olduğunu, hayatını Khalkedon’da 

yitirdiğini belirtti. Kilise Tarihi adını taşıyan eserinde, Yuhanna’nın, Göktürklere ilişkin bilgiler 

paylaştığı kısımlara değinen Dobrovits, Yuhanna’nın Türk tarihçiliğinde yeterli ilgiyi görmediğini 

belirterek konuşmasında, Khalkedon’u Türklerle birleştiren bu tarihi figüre dikkat çekmek istediğini 

belirtti.  


