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YAYIN KURALLARI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “24. Müze Kurtarma Kazıları Sempoz-

yumu ve 1. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı’nda sunulan raporlar, bu yıl da kitap ola-
rak basılacaktır. Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun 
olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açı-
sından önem taşımaktadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas alınarak;

*  Yazıların A4 kağıda, 13.5x19 cm.lik bir alan içinde 10 punto ile, satır aralığı 10 
punto olacak şekilde, tirelemeye dikkat edilerek, Times New Roman fontu ile 
10 sayfa yazılması,

*  Başlığın 14 puntoda bold ve satır aralığı 14 punto olacak şekilde yazılması,

* Metinde ana başlıkların büyük harflerle ve italik, alt başlıkların ise küçük harf-
lerle ve italik olarak yazılması,

*  Dipnotların metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda 
satır aralığı 8 punto olacak şekilde yazılması,

*  Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimlerinin italik yazılma-
sı,

*  Çizim ve resim toplamının 15 adetten fazla olmaması, fotoğrafların CD’ye  JPG 
veya TlFF olarak kaydedilip gönderilmesi, gönderilen resimlerin çözünürlüğü-
nün en az 300 pixel/ınch olması, 

*  Çizimlere (Çizim:..... ), resimlere (Resim:..... ), haritalara (Harita:..... ) olarak alt 
yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,

 *  Bildirilere, bütün yazarların mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazıl-
ması,

*  Metin çıktısı ile birlikte metnin mutlaka CD’ye yüklenerek gönderilmesi  ge-
rekmektedir, CD’deki metin ile metnin çıktısı uyumlu olmadır. Aksi takdirde 
CD deki metin esas alınacaktır.

Yayınlanacak bildiri sayışının artması, kitapların zamanında basımını güçleştir-
diğinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en geç 1 Eylül 
tarihine kadar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yayınlar Şubesi Mü-
dürlüğü, 2. TBMM Ulus/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildiriler kesinlikle yayınlanmaya-
caktır.
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AMASYA İLİ MERKEZ İLÇESİ 
KİRAZLIDERE MAHALLESİ 100 ADA 

65 PARSELDEKİ NEKROPOL 
KURTARMA KAZISI

İhsan POLAT*

Amasya İl Özel İdaresi Proje ve Yatırım Müdürlüğü, Kirazlıdere Mah. 
100 ada 65 parsel üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Afet Acil Durum Mü-
dürlüğü Hizmet Binası yapılacağından, temel hafriyat çalışmalarının Müze 
Müdürlüğünün denetiminde yapılması için Müdürlüğümüze başvuruda bu-
lunmuştur. Müze uzman personelleri denetiminde temel hafriyat çalışmaları 
yapılırken parselin doğu köşesinde yüzeyden 2.65 m. derinlikte pişmiş toprak 
plaka tuğlaların, moloztaş ve horasan harçtan oluşan dokuların ortaya çıkma-
sı üzerine alandaki hafriyat çalışmaları durdurularak dokuların mahiyetinin 
anlaşılması için kazı yapılmasına karar verilmiş ve gerekli izinlerin alınması 
için konu Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ile-
tilmiştir.

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
15.05.2014 tarih  95207 sayılı kazı ve sondaj izni ile Müze Müdürü Celal Öz-
demir Başkanlığında Arkeologlar Muzaffer Doğanbaş, İhsan Polat, Ferdi 
Aksoy ve Hilal Uçar ile Müze Araştırmacıları Mert Mecek, Alper Atmaca ve 
Fotoğrafçı Şahin Kul ve İş-Kur’dan temin edilen 10 işçiden oluşan ekip ile 
15.05.2014 günü kazı çalışmalarına başlanılmış 26.05.2014 günü çalışmalar 
sonlandırılmıştır.

* İhsan POLAT, Arkeolog, Müze Müdürlüğü 05100Amasya/TÜRKİYE.
  Grekçe mezar kitabesinin okunmasında ve tarihlenmesinde yardımlarını eksik etmeyen  Prof.

Dr. Mustafa Hamdi Sayar’a teşekkür ederiz.
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I No.lu AÇMA:

Dokuların çıktığı alanı içine alacak şekilde 10 x 10 m. boyutlarında belir-
lenmiştir. Açmadaki derinleşme çalışmaları sırasında dikdörtgen bir mekân 
ve mekânın kuzey duvarına bitişik durumda dörtlü mezar grubunun çıkması 
üzerine açma kuzey ve batı yönlerine doğru genişletilmiştir. Dörtlü tonozlu 
mezar grubunun kuzey kısmındaki 4 m. uzunluğunda doğu- batı yönünde 
uzanan moloztaş ve horasan harç ile örülmüş bir duvarla sınırlandırıldığı gö-
rülmüştür. Bu alanda çıkan mezarlar 1, 2, 3 ve 4 numaralı mezarlar olarak 
adlandırılmıştır (Resim: 1). Dikdörtgen mekânın batı duvarı 9.25 m. doğu du-
varı 9 m. kuzey duvarı 5.70 m. güney duvarı ise 6.30 m. uzunluğa sahiptir. 
Duvarlar 80 cm. kalınlığa sahip olup, 1.10 m. yüksekliktedir. Mekânın orta 
kısmında 1.60x0.60 m. boyutlarında mermerden yapılmış bir kitabe ele ge-
çirilmiştir. Kitabe üzerinde iki sıra Grekçe yazı ve haç işareti bulunmaktadır 
(Resim: 2). 

Mermer kitabenin etrafı da yine mermer çıtalarla çevrilmiştir. Kitabenin 
çevresi ise 31x31 cm. boyutunda pişmiş toprak kare formlu plaka tuğlalarla 
kaplanmıştır. Daha sonra bu mekân içerisinde yürütülen kazı çalışmalarında 
5 li bir mezar grubu tespit edilmiş olup bu mezarlar 13, 14, 15, 16, 17 No.lu 
mezar olarak adlandırılmıştır.

1 No.lu Mezar: 

Doğu-batı yönünde uzanmakta olup, dikdörtgen formlu üzeri tonoz ör-
tülü ve toprak tabanlıdır. Doğu kısmında yer alan giriş kısmı taş kapaklıdır. 
Mezarın duvarlarında moloz taş ve horasan harcı kullanılmış; tonozun kapak 
kısmına gelen tarafı ise pişmiş toprak plaka tuğlalarla örülmüştür. Duvarlar 
beyaz kireç sıva ile sıvanmış, duvarların orta kısımları kırmızı renkli bir şerit-
le boyanmıştır. Kuzey ve güney duvarında kırmızı renkle yapılmış çok silik 
durumda iki haç motifi işlenmiştir. Bu mezar odasındaki boyalar çok silik 
durumdadır ve sıvalar yer yer dökülmüştür. Mezar odası 2.65x 0.85 m. boyut-
larında ve 1.35 m. yüksekliğindedir. Mezarın giriş kısmı 1.25 m. yüksekliğe 
sahip olup, buraya kapatılan kapak taşı ise 1.25x 0.80 m. ebatlarında ve 17 
cm. kalınlıktadır. Mezar içerisinde birden fazla gömü yapılması ve rutubetten 
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dolayı iskelet kemiklerinin çok eridiği ve dağıldığı görülmüştür. Mezar içeri-
sinden çıkan toprağın elenmesi sırasında 1 adet kaş kısmı kalan çok oksitli ve 
korozyonlu yüzük ele geçirilmiştir.

2 No.lu Mezar: 

1 No.lu mezara bitişik durumda doğu-batı yönünde uzanmakta olup, dik-
dörtgen formlu üzeri tonoz örtülüdür. Mezarın zemini pişmiş toprak dikdört-
gen yassı tuğlalarla kaplanmıştır. Beyaz kireç sıva ile sıvanan duvarların dört 
bir tarafını dolanan kırmızı renkte bir şerit ve şeritlerin ortasına 4 adet haç 
motifi işlenmiştir. Mezarın doğu ve batı duvarındaki sıvaların büyük bölümü 
tahrip olmuştur. 1 No.lu mezarla aynı ölçülere sahip olup, mezar içerisinde 
2 adet yüzük ve 2 çift sandalet tabanı ele geçirilmiştir. Bu mezarda da çoklu 
gömü yapılmış olup, 3 bireye ait erimiş iskelet kemikleri ele geçirilmiştir.

3 No.lu Mezar: 

Diğer 2 mezarda olduğu gibi doğu-batı yönünde uzanmakta olup dikdört-
gen planlı ve tonoz örtülüdür. Diğer mezarlarla aynı mimari teknikte yapıl-
mış olan mezar odası 2.65x 0.82 m. ebatlarında 1.25 m. yüksekliktedir. 1 ve 2 
No.lu mezarlarda kullanılan süslemeler kullanılmış olup sıva ve boya beze-
meleri daha sağlam ele geçirilmiştir. Mezarda erimiş durumda 2 bireye ait 
olduğu düşünülen iskeletler ele geçmiştir. Mezar içerisinden 1 çift sandalet 
tabanı ve 1 adet kırık oksitli yüzük ele geçirilmiştir.

4 No.lu Mezar: 

Diğer üç mezarda olduğu gibi bitişik nizamda yapılmış olup, aynı yapı 
tekniğine ve boyutlara sahiptir. Beyaz kireç harç ile sıvalı duvarda yine kırmı-
zı şerit ve haç motifleri işlenmiştir. Mezarın batı ve kuzey duvarındaki sıva ve 
motifler büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Toprak zeminli mezarın içerisin-
de erimiş ve dağılmış durumda iki insan iskeleti ele geçirilmiştir. 

4 No.lu mezarın bitişiğindeki duvarın batısından kuzey-güney yönünde 
uzanan 4 m. uzunluğunda moloztaş ve horasan harç ile örülmüş bir duvar 
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daha tespit edilmiştir. Bu iki duvar arasında da yine tonozlu mezarlar tespit 
edilmiş ve bu mezarlar 5,6 ve 7 No.lu mezarlar olarak adlandırılmıştır.

5 No.lu Mezar: 

Güney ve batı kısımlardaki duvarlara bitişik olarak inşa edilmiş olup di-
ğer mezarlarla aynı mimari teknikte yapılmıştır. Mezarın taban kısmı pişmiş 
toprak plaka tuğlalarla kaplanmıştır. Mezar odası 3x 1.05 m. ebatlarında ve 
mezarın tonozlu kısmı 1.15 m. yüksekliktedir. Kaba bir sıva ile sıvanmış olan 
mezarın sıvaların büyük bölümü dökülmüş olup erimiş durumda insan iske-
let kemiklerine ulaşılmıştır (Resim: 3 ).

6 No.lu Mezar:

 5 No.lu mezara bitişik yapılmış olup, aynı mimari teknikte yapılmıştır. 
Tabanı yine pişmiş toprak tuğlalarla kaplanmış, kaba sıva ile yapılmış olan 
sıvalar dökülmüştür. Mezar odası 2.95x 0.86 m. boyutlarına sahip olup, tonoz 
kısmının yerden yüksekliği 1.10 m. giriş kısmının yüksekliği 1 m.’dir. Meza-
rın kapak taşı 1.20x 0.80 m. boyutlarında kalker taşından yapılmıştır. Mezar 
içerisinde nemden ve harçların dökülmesinden dolayı oldukça dağınık ve üst 
üste gömü yapılmış birden fazla insana ait insan iskelet kemikleri ele geçiril-
miştir.  

7 No.lu Mezar: 

6 No.lu mezara bitişik olarak yapılmıştır. Diğer mezarlarda olduğu gibi 
doğu-batı yönünde uzanmakta olup, mezar duvarları ve tonoz kısmı moloz-
taş ve horasan harç kullanılarak örülmüş ve kaba sıva ile sıvanmıştır. Tabanı 
pişmiş toprak tuğlalarla kaplanmıştır. Tonozlu mezar odası 2.95x0.90 m. bo-
yutlara sahiptir. Mezarın iç yüksekliği tonozlu kısımda 1.15 m. kapak taşlı 
giriş kısmında ise 1 m.’dir. Dağınık durumda birden fazla insana ait insan 
iskelet kemikleri ele geçirilmiştir.

Dikdörtgen mekânın batı kısmında yürütülen çalışmalar sırasında yüzey-
den 3.50 m. derinlikte 3 tonozlu mezara daha ulaşılmıştır. Açmanın güney 
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kesiti dışına doğru uzanan ilk mezarın yaklaşık 3 m.lik bir dolgu toprağı al-
tında kalması ve bu kısmın üzerinde bir binanın bulunması nedeniyle kazısı 
ve temizliği yapılamamıştır. Mezarın bitişiğindeki 8 ve 9 No.lu mezar olarak 
adlandırılan iki mezarda çalışmalara devam edilmiştir. 

8 No.lu Mezar: 

Diğer mezarlarla aynı mimari teknikte yapılmış ve aynı süslemeler kul-
lanılmıştır. Mezar odası 2.50x1.10 m. ölçülerine sahiptir. Tonoz kısmındaki 
yüksekliği 1.32 m. giriş kısmının yüksekliği 1.20 m.dir. Mezar içerisinden 2 
yetişkin ve 1 çocuğa ait toplam 3 adet insan iskeleti ele geçirilmiştir (Resim: 
4). Mezar içerisinden 1 adet çok korozyonlu ve kırık yüzük ele geçirilmiştir.

9 No.lu Mezar: 

8 No.lu mezara bitişik durumda olup aynı yönde ve aynı mimari teknikle 
yapılmıştır. Tonozlu mezar odası 2.50x 1.10 m. ölçülerine sahiptir. Mezarın to-
nozlu kısımdaki iç yüksekliği 1.32 m. giriş kısmındaki yüksekliği 1.10 m.’dir. 
Kaba sıvala duvarlarda herhangi bir süsleme yapılmamıştır. Mezar içerisin-
den birden fazla insana ait iskelet kemikleri ve kırık ve paslı bir yüzük ele 
geçirilmiştir.

10 No.lu Mezar: 

9 No.lu mezarın 90 cm. kuzeyinde doğu batı yönünde uzanmaktadır. Bu 
mezar diğer mezarlardan farklı olarak yapılmıştır. Mezarın tabanı ve yan-
larına tek sıra pişmiş toprak tuğlalar yerleştirilerek dikdörtgen şeklinde bir 
sanduka mezar oluşturulmuştur. Mezara gömü yapıldıktan sonra üzeri yine 
pişmiş toprak plaka tuğlalarla kapatılmıştır. Mezar yapısı 1.95x 0.33 m. ölçü-
lerine sahiptir. Mezar içerisinden 1 yetişkin insana ait iskelet kemikleri ele 
geçirilmiştir (Resim: 5).

11 No.lu Mezar: 

10 No.lu mezarın 25 cm. kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanmaktadır. 
Mezar odası toprak taban üzerine moloztaş ve horasan harç ile yapılmış olup, 
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üzeri tonoz örtülüdür. Duvarlar beyaz kireçli harç ile sıvanmış ve üzerine kır-
mızı renkli şerit ve haç motifleri işlenmiştir. Mezar odasının kapak taşlı giriş 
kısmı 55x 65 cm. ölçülerine sahiptir. Giriş kısmından sonra mezarın tonozlu 
kısmı genişlemektedir. Bu kısımda 1.25x2.20 m. ölçülerine sahiptir. Mezardan 
3 insana ait iskelet kemikleri ele geçirilmiştir. Ayrıca mezar içerisinden çok 
parçalı bir sandalet tabanı ele geçmiştir (Resim: 6). 

12 No.lu Mezar:

11 No.lu mezarla aynı mimari teknikte inşa edilmiştir. Doğu-batı yönünde 
uzanan mezar odasının kapaklı giriş kısmı 66 x65 cm. ölçülerine sahiptir. Giriş 
kısmından sonra mezar genişlemekte 1.30 x 2.25 m. ölçülerine ulaşmaktadır. 
Toprak tabanlı mezarın duvarlarındaki sıvalar dökülmüş durumdadır. Mezar 
odası içerisinden çok dağılmış durumda 3 veya 4 insana ait iskelet kemikleri 
ortaya çıkarılmıştır.

12 No.lu mezardaki çalışmalar sonlandırıldıktan sonra dikdörtgen 
mekânda derinleşme çalışmalarına başlanmıştır. Mekânın doğu duvarının 
orta kısmında az bir kısmı korunmuş pişmiş toprak kare plakalarla oluşturul-
muş bir tabana ulaşılmıştır. Mekânın mahiyetinin tam olarak anlaşılması için 
mekânın doğu bölümünde ki tuğlasız alanda derinleşme çalışmaları yapıl-
mış ve tuğlaların 20 cm. alt kısmında 4 adet mezar kapak taşına ulaşılmıştır. 
Tabana döşenen pişmiş toprak tuğlaların kaldırıldığında 1 adet daha kapak 
taşı ortaya çıkarılmıştır. Dikdörtgen mekânın içerisine birbirine bitişik 5 adet 
tonozlu mezarın inşa edildiği anlaşılmıştır. Ortaya çıkan mezarlara 13-14-15-
16-17 numaraları verilmiş ve mezarlar açılarak temizlik çalışmalarına başla-
nılmıştır (Resim: 7).

13 No.lu Mezar:

 Dikdörtgen mekânın kuzey duvarına bitişik olarak dikdörtgen planlı ve 
tonoz örtülü olarak inşa edilmiştir. Mezarın duvarları moloztaş ve horasan 
harç kullanılarak örülmüş ve beyaz sıva ile sıvanmıştır. Taş kapaklı giriş 
kısmı 68x65 cm ölçülerine sahip olup mezar odası genişlemektedir. Mezarın 
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odasının iç kısmı 1.80 x 1.05 m. ölçülerine sahip olup tonozlu bölümünde-
ki yüksekliği 1.40 m.dır. Mezarın sıvalarının büyük bir kısmı nemden dolayı 
tahrip olmuştur. Mezar içerisinden erimiş ve dağılmış birden fazla insan is-
keletine ulaşılmıştır.

14 No.lu Mezar: 

13 No.lu mezara bitişik olarak aynı mimari teknikte ve aynı yönde inşa 
edilmiştir. Mezar odası 2.03x1.05 m. ölçülerine sahiptir. Mezar odasının to-
nozlu kısmındaki yüksekliği 1.32 m.’dir. Mezarın duvarları beyaz harç ile sı-
vanmış ve üzerine kırmızı renkli boya ile motifler işlenmiştir. Mezar odasının 
duvarları ortadan kırmızı renkte şeritle ayrılmış. Duvarı ikiye bölen şeritlerin 
ortalarına büyük haç motifleri ve haçların kenarında ise çeşitli harfler işlen-
miştir (Resim: 8). Mezar içerisinden dağınık durumda 4 adet insan iskeleti ve 
çok parçalı sandalet parçaları ele geçirilmiştir. Kazının ilk günlerinde ortaya 
çıkarılan mermer kitabe bu mezarın tonoz kısmında yer almaktadır. M.S. 5-6. 
yy. ait olduğu düşünülen yazıtta Eutokios oğlu Principus (birinci, önde gelen 
anlamında) Thesis yazmaktadır.

15 No.lu Mezar: 

14 No.lu mezara bitişik olarak aynı mimari tarzda inşa edilmiştir. Mezar 
odası 2.50x1.06 m. boyutlarında ve 1.38 m. yüksekliğe sahiptir. Mezarın du-
varında haç motifinin üst kısmında karşılıklı daire motifleri alt kısmında yine 
karşılıklı duran stilize kuş figürleri işlenmiştir (Resim: 9). Ayrıca mezarın her 
köşesinde ortadaki şeritten aşağı doğru sarkan alt kısmı düz kıvrımlı çizgi 
motifleri işlenmiştir. Mezar içerisinde dağınık durumda 3 adet insan iskeleti 
ortaya çıkarılmıştır. Mezarın tonoz kısmında dökülen harcın arasında bir adet 
5. yy. Erken Bizans dönemine ait sikke ele geçirilmiştir (Resim: 10).

16 No.lu Mezar: 

15 No.lu mezara bitişik olarak aynı mimari tarzda yapılmıştır. Mezar odası 
2.47x0.90 cm. ölçülerindedir. Mezarın tonoz kısmındaki yüksekliği 1.26 m. ka-
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paklı giriş kısmının yüksekliği 1.12 m.’dir. Mezarın doğu duvarı hariç duvar-
ların orta kısmında haç motifi ve haçın alt kısmında karşılıklı duran stilize kuş 
figürleri işlenmiştir. Doğu duvarında ise hacın alt kısmında iki halka motifi 
işlenmiştir (Resim: 11). Mezar içerisinde dağılmış durumda birden çok insan 
iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çok parçalı durumda sandalet ortaya çı-
kartılmıştır.

17 No.lu Mezar: 

Mezar odası 2.50x0.74 m. ölçülere sahiptir. Mezarın tonozlu kısmının iç 
yüksekliği 1.27 m. kapak taşlı giriş kısmının yüksekliği 1.10 m.’dir. Kırmızı 
renkli şerit motifi ile bölünmüş duvarların orta kısmına haç motifi işlenmiştir. 
Mezarın kuzey ve güney duvarındaki haçların alt kısmında karşılıklı iki dai-
re motifleri, batı duvarında ise haçın alt bölümünde karşılıklı duran oldukça 
stilize kuş figürleri işlenmiştir (Resim: 12). Bu mezar içerisinde de dağınık 
durumda birden fazla insana ait iskelet kemikleri ortaya çıkarılmıştır. Kırık 
ve aşırı paslı ve oksitli yüzük ele geçirilmiştir.  

17 No.lu mezardaki çalışmalardan sonra dikdörtgen mekân içerisindeki 
kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Çalışmalar 12 No.lu mezarın kuzeyine doğ-
ru kaydırılmış ve burada 5 adet tonozlu mezar yapısına daha rastlanmıştır. 
Bu mezarlara 18-19-20-21-22 numaraları verilmiş ve mezar odaları açılarak 
temizlenmeye başlanılmıştır.

18 No.lu Mezar: 

12 No.lu mezara bitişik olarak aynı mimari teknikle yapılmıştır. Mezar oda-
sı giriş kısmı 66x65 cm. ölçülerinde olup daha sonra mezar odası genişlemekte 
ve 2.16 x 1.15 m. ölçülerine ulaşmaktadır. Mezarın tonoz kısmındaki yüksek-
liği 1.35 m. kapak taşlı giriş kısmının yüksekliği 1.15 m.’dir. Toprak zeminli 
mezarın beyaz kireç sıvalı duvarları kırmızı şeritle ayrılmış şeritlerin üzerine 
de haç motifleri işlenmiştir. Bu mezarda da yine çoklu gömü yapılmıştır.

19 No.lu Mezar: 

Mezar odası giriş kısmı 66x65 cm. ölçülerinde olup daha sonra mezar 
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odası genişlemekte ve 2.16 x 1.15 m. ölçülerine ulaşmaktadır. Mezarın tonoz 
kısmındaki yüksekliği 1.33 m.’dir. 12 No.lu mezardaki süsleme elemanları 
kullanılmış ve yine dağınık birden fazla bireye ait iskelet kemikleri ele geçiril-
miştir.  Mezar içerisinden 1 adet kırık ve paslı yüzük ve çok parçalı sandalet 
parçası ele geçirilmiştir.

20 No.lu Mezar: 

 Mezar odası giriş kısmı 66x65 cm. ölçülerinde olup daha sonra mezar oda-
sı genişlemekte ve 2.11 x 1.20 m. ölçülerine ulaşmaktadır. Mezarın tonoz kıs-
mındaki yüksekliği 1.40 m. kapak taşlı giriş kısmının yüksekliği 1.20 m.’dir. 
Duvarlardaki sıvaların dökülmesi nedeniyle haç motifleri oldukça tahrip ol-
muştur. Bu mezarda da dağınık şekilde birden fazla insana ait iskeletler ve 
çok parçalı sandalet parçası ele geçirilmiştir.

21 No.lu Mezar:

20 No.lu mezara bitişik olarak aynı mimari özelliklere sahiptir. Mezar 
odası giriş kısmı 66x65 cm. ölçülerinde olup daha sonra mezar odası genişle-
mekte ve 1.99 x 1.20 m. ölçülerine ulaşmaktadır. Tonozun yüksekliği 1.40 m. 
kapak taşlı giriş yüksekliği ise 1.22 m.’dir. Mezar odasının zemini toprak olup 
oldukça tahrip olan beyaz sıvası üzerinde kırmızı haç motifleri yer almak-
tadır. Bu mezarda da dağınık halde birden fazla insana ait iskeletler ortaya 
çıkarılmıştır. 

22 No.lu Mezar:

21 No.lu mezara bitişik, mimari olarak da benzer özellikler gösterir. Mezar 
odası giriş kısmı yine 66x65 cm. ölçülerinde olup daha sonra mezar odası ge-
nişlemekte ve 1.99 x 1.15 m. ölçülerine ulaşmaktadır. Tonozun yüksekliği 1.42 
m. kapak taşlı giriş yüksekliği ise 1.22 m.’dir. Mezar odasının zemini toprak 
olup beyaz renkli ve haç motifli sıvası yer yer dökülmüştür Dağınık halde 
insan iskeletleri ile paslı ve kırık halde 1 adet yüzük ele geçirilmiştir.
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22 No.lu mezarın tonoz kısmının üzerinde kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de uzanan moloztaş ve çamur harç kullanılarak örülmüş 6.07 m. uzunluğa 76 
cm. genişliğe, 95 cm. yüksekliğe sahip, geç dönem bir duvar dokusu açığa çı-
karılmıştır. 1 No.lu açmadaki çalışmalar tamamlandıktan sonra parselin diğer 
bölümlerinde başka mezar dokularının bulunup bulunmadığının anlaşılması 
için 3 adet açma açılmış olup, bu açmalardan herhangi bir doku ele geçme-
miştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Parselde yürütülen kazı çalışmaları sırasında parselin doğu bölümünde 
toplam 22 adet mezar yapısı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 13). Bu mezar yapı-
larından dikdörtgen planlı pişmiş toprak plaka tuğlalardan oluştrulan mezar 
(10 No.lu Mezar) hariç tümü üzeri tonozlu ve girişi taş kapaklı mezarlardan 
oluşmaktadır. Tonozlu mezarlar birbirlerine bitişik olarak 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li 
ve 7’li mezar grupları halinde inşa edilmişdir. Mezarların tümü doğu-batı yö-
nünde inşa edilmiş olup, girişleri doğuda yer almaktadır. Mezarlar dikdört-
gen planlı olup üst kısımlarının 2/3 kısmı tonoz örtülü ve 1/3 kısmı ise taş 
kapaklıdır. Mezarların duvarları ve tonoz örtüleri moloztaş ve horasan harç 
kullanılarak inşa edilmiştir. Tonoz örtünün mezara girişi sağlayan tek parça 
blok taştan oluşan kapak taşının bulunduğu kısımları pişmiş toprak tuğla-
larla örülmüştür. Mezarların tabanları genellikle toprak tabanlıdır.(2, 5, 6, 7 
No.lu mezarlar) örneklerinde ise mezarların taban kısımlarının pişmiş toprak 
plaka tuğlalarla kaplandığı görülmüştür Mezarların iç kısımları ince beyaz 
bir sıva ile sıvanmıştır. Sıvalı bu duvarların üzeri öncelikle boydan boya kır-
mızı renkli yatay bir şeritle boyanarak iki alana bölünmüş ve orta kısımlarına 
haç motifleri işlenmiştir.

Ortaya çıkarılan 22 adet mezardan tuğlalarla oluşturulmuş mezar hariç 
tüm mezarlarda birden fazla gömünün yapıldığı görülmüştür. Mezar içeri-
sinde iskeletler baş kısımları batıya gelecek şekilde yan yana yerleştirilmiştir. 
Bazı mezarlarda ise iskelet  kemiklerinin toplanarak bir kenara bırakıldığı ve 
bunların yerine yeni gömülerin yapıldığı görülmüştür. 
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Ortaya çıkarılan mezarlardan 5’li mezar gurubu dikdörtgen bir mekân içe-
risine yapılmıştır. Bu mezarlardan 14 No.lu mezarın tonoz kısmında mermer 
bir kitabe yer almakta olup, diğer mezarların tonoz kısımları ise pişmiş toprak 
plaka tuğlalarla kaplanmıştır. Mezarlara gömünün yapıldıktan sonra kapak 
taşlarının üzerinin de yine bu tuğlalarla kaplandığı görülmüştür. 5’li mezar 
grubundaki mezarlardaki duvar süslemeleri diğer mezarlardan farklı olarak 
her mezarda birbirinden farklı figür ve motifler işlenmiştir. Mezarların dik-
dörtgen bir mekân içerisine yapılması, üzerinin pişmiş toprak tuğlalarla kap-
lanması, bir kitabenin yerleştirilmesi ve her mezarın kendine ait bir süsleme 
şeklinin bulunması nedeniyle buradaki mezarların özel bir sınıfa veya aileye 
ait oldukları düşünülmektedir.

Mezarların içerisinde envanterlik ve etütlük değer taşımayan 9 adet kırık, 
oldukça paslı ve oksitli yüzük ile 8 adet etütlük mahiyette parçalanmış ayak-
kabı tabanları ele geçirilmiştir (Resim: 14-15). Ayrıca etütlük durumda M.S. 
5. yy. ait Erken Bizans sikkesi ele geçmiştir. 2 No.lu açma içerisinde insitu 
olamayan bir kitabe parçası ele geçmiştir.

Kazı çalışması yaptığımız 100 ada 65 parselin bitişiğinde yer alan, 100 ada, 
52 parseldeki taşınmazda, Müze Müdürlüğü tarafından 2010 yılında ger-
çekleştirilen kurtarma kazısı sonucunda benzer mezarların açığa çıkarılma-
sı üzerine alan Bakanlığımız Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 21.05.2010 tarih ve 2607 sayılı kararı ile Geç Roma- Erken 
Bizans dönemi nekropol alanı olarak I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca bu yılki kazı çalışmaları sonucun-
da Nekropol alanının 65 parselin güneyindeki parsele doğru da devam et-
tiği görülmüştür. Birbirine komşu iki parselde ortaya çıkartılan mezarlar bu 
bölgede büyük bir Doğu Roma / Bizans Dönemine ait bir Nekropol alanının 
varlığını bize göstermiştir. İleriki yıllarda imkânlar ölçüsünde parselin güney 
bölümünün de kazılmasından sonra bu iki parselin birleştirilerek ören yerine 
dönüştürülebileceği düşünülmektedir. 
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ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA 
YER ALAN SAKAL-I ŞERİF KUTULARI RESTORASYON VE 

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
 Havva BOYDAŞ*

  Leyla TUÇ KILIÇTAŞ
 Emine KOÇAK

 Filiz ZEYVELİ
 Gamze ATALAY
 Derya KÖRÜK

Ankara Etnografya Müzesinde 14.04.2014 tarihinde Lihye-i Saadet adlı 
geçici bir sergi düzenlenmiştir. Bu sergi kapsamında Sakal-ı Şerif kutuları, 
sandık ve muhafazalarına da yer verilmiştir. Sergi hazırlığı kapsamında An-
kara Etnografya Müzesi ahşap eserler deposundan 22 adet eserin restorasyon 
ve konservasyon işlemleri Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge La-
boratuvarında tamamlanmıştır. Ankara Etnografya Müzesi koleksiyonunda 
Lihye-i Saadet, sandık, çekmece ve kutu olarak toplam 69 adet eser bulun-
maktadır. Bu gurupta bulunan diğer 47 adet eserin de durumlarının kötü ol-
duğu ve konservasyon ve restorasyona ihtiyaç duyduğu tarafımızca tespit 
edilerek; koruma ve onarımlarının yapılması için bir proje başlatılmıştır. Bu 
tarihe kadar toplamda 55 adet eserin restorasyon ve konservasyon işlemleri 
tamamlanarak Ankara Etnografya Müzesine teslim edilmiştir. Proje kapsa-
mında 14 adet eserin işlemleri halen devam etmektedir. 

* Restoratör/Konservatör,  Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlü-
ğü/TÜRKİYE.

   Restoratör/Konservatör, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlü-
ğü./TÜRKİYE.
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Birbirinden farklı amaçlar için üretilmiş, değişik formlara sahip ve 6 cm. 
ile 76 cm. arasında değişen boyutlardaki bu kutular; birbirlerinden farklı tek-
niklerde ve farklı malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Problemleri çok farklı 
olan bu eserler için çözüm önerileri de oldukça farklılık göstermektedir. Tüm 
eserlerin bozulmaları ve uygulanan işlemler genel olarak anlatılacaktır. Eser-
lerin bezeme tekniklerine bakıldığında; sedef kaplı olanlar, kakma tekniğinde 
ve kakmalarda sedef, bağa (kaplumbağa kabuğu), kemik kullanılarak yapı-
lanlar, oyma tekniğiyle, metal bezeme unsurlarıyla kaplı olanlar, deri kaplı 
olanlar, direkt ahşap yüzeyinin boyanmasıyla ve cesso tekniğiyle astar yapı-
larak boyanan ve yaldız uygulamasıyla bezenenler olarak sınıflandırılabilir. 
Hatta teleklerle kaplı bir eser de bu gurupta bulunmaktadır (Resim: 1).

Envanter kayıtlarında telek kaplı olduğu bahsi geçen bu eserdeki bezeme 
unsurlarının, detaylı mikroskobik görsel inceleme sonucunda lifli bir görün-
tüsü olduğu ve bu sebeple bitkisel kaynaklı bir lif olabileceği düşünülmüştür. 
Bunun tespit edilebilmesi için yapılan SEM-EDX analizleri sonucunda odun-
su görünümdeki örneğin protein kökenli olup hayvansal yapıya sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu sonuçla bezeme unsurlarının telek (kalın eksenli kuş tüyü) 
olduğu bilgisi desteklenmiştir1.

Bazı kutuların boyutlarının büyük olması taşınmalarını riskli kıldığından 
ve mevcut laboratuvar alanının yetersizliğinden dolayı çalışmalar Ankara 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı personelinden oluşan bir 
ekip tarafından Ankara Etnografya Müzesi Konferans Salonunda hazırlanan 
geçici atölyede gerçekleştirilmiştir2.

Bu kutular birçok malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşmuş kom-
pozit eserler olduklarından farklı malzemelerin ortam koşullarına verdikleri 
tepkiler de birbirlerinden farklıdır ve bozulmaların önüne geçmek bu tip eser-
lerde daha zor bir süreç gerektirmektedir. Eserlerin genelinde gözlediğimiz 
sorunlar şunlardır: Ahşapta kuruma sonucu deformasyon, dönme, çatlama, 

1 Analizler Gazi üniversitesi Koruma Onarım Bölümü hocalarından Sayın Yard. Doç. Dr. Ali Akın 
Akyol aracılığıyla yaptırılmıştır. Yardımlarından dolayı Laboratuvar müdürü Emine Torgan’a 
ve Ali Akın Akyol’a teşekkür ederiz.

2 Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Yücel Kumandaş Bey’e, Ahşap eserler deposu sorumlusu 
Sayın Uğur Gündüz Bey’e ve tüm personele yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz.
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birleşme yerlerinde gevşeme; ahşabın nem alması sonucunda şişme ve gö-
zenekliliğin artması; fiziksel parça kayıpları, kırıklar; biyolojik bozulmalar 
sonucu böcek tahribatları, mantar oluşumları; yapıştırıcının bozulmasıyla 
bezemelerde oluşan tahribatlar, dökülmeler; yanlış onarımların yaptığı tahri-
batlar, kirlilik ve renk değişimleri.

Müzelerde çalışırken çok sayıda eserin korunma onarım durum tespitle-
rini daha pratik olarak yapılabilmesi, aynı zamanda eserlerin durumunu yo-
rumlamada ortak görüş sunulmasında standartlaşmayı sağlayan etnografik 
ahşap korunma durumu formu kullanılmaktadır. Korunma durumu formları 
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı çalışanları tarafın-
dan oluşturularak kullanılmakta ve zaman içinde interaktif olarak geliştiril-
mektedir. Eserlerin korunmuşluk durumları; en iyi (1) ve en kötü (5) olmak 
üzere 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Bu formdaki verilere göre kutular 
değerlendirildiğinde derecelendirmenin kötü olduğu görülmektedir. Hatta 
bazı eserlerin çok kötü kondisyona sahip olduğu söylenebilir. Etnografik ah-
şap eserlerin, 5 numaralı çok kötü derecelendirme kriterine bakıldığında ileri 
düzeyde bozulmaların mevcut olduğu ve devam ettiği, eserlerin fiziksel bü-
tünlüğünün bozulduğu ve ortam koşullarının uygun olmadığı, acil ve etkin 
önleyici korumanın gerektiği anlaşılmaktadır. Bunu söyleyebilmek için birta-
kım sorulara cevap verilmesi gerekmektedir: Dönme çatlama var mı? Ahşap 
üzerinde derin ve geniş yarık var mı? Ahşapta şişme var mı? Mantar ve küf 
arasındaki ayrım yapılabiliyor mu? (Mantar, selüloz ve lignin tüketerek çok 
ciddi bozulmalara neden olur. Oysa küf ahşap yüzeyinin bozulmasına neden 
olmaz; yani stabilizasyonu (kararlılığı) bozmaz. Ahşabın damarlı yüzeyi bo-
yunca ve içinden geçen çatlaklardan mantar çürümesi tespit edilebilir) Man-
tarın yol açtığı bir çürüme var mı? Karakteristik bir çürüme kokusu var mı? 
Ahşap kolay dağılıp, ufalanır halde mi? Ahşapta ağırlık kaybı var mı? Böcek 
uçuş delikleri, kurt yenikleri var mı? Böceklerin varlığına rastlanıyor mu?

Organik eserlerde mikroorganizma, bakteri ve böcek sorununun çözümü 
için fümigasyon yapılması gereklidir. Kutulara ve Sakal-ı Şerif muhafazala-
rının içlerine konduğu bohçalara yüzeysel fümigasyon işlemini yapılmıştır. 
Fümigasyon için hava ile temas ettiğinde süblimleşen Tymol maddesi kulla-
nılmıştır. Tymol kekik bitkisinin etken maddesidir ve antibakteriyel özellikte-
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dir. Eserler Tymol keseleriyle birlikte hava almayacak şekilde kapatılarak bir 
hafta süreyle bekletilmiştir. Böylece bakterilerin ve mikroorganizmaların öl-
meleri amaçlanmıştır. Tymol zehirli değildir. İnsan sağlığına soluyarak zarar 
vermez ancak böcekleri de öldürmez. Böceklerin sevmediği bir koku yayar bu 
sebeple organik eserlerin korunduğu depolarda kullanılması önerilir3.

Eser yüzeylerinde yoğun olarak toz tabakası ve kirlilik bulunmaktaydı. 
Yüzeylerde biriken toz tabakası zamanla daha fazla kir, mikroorganizma 
veya küf gibi çok çeşitli problemi beraberinde getireceğinden dolayı temiz-
lenmesi gerekmekteydi. Öncelikle yumuşak fırçalarla ve elektrik süpürgesiy-
le hafif aspirasyonla kuru temizlik yapılmıştır. Daha sonra eserlerin yüzey-
lerinde bulunan bezemelerin çeşidine göre çözücü seçilerek; orijinal yüzeye 
zarar vermeyen ancak kirliliği çözen solventlerle temizlik gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 2, 3).

Kompozit olan bu eserlerdeki her farklı parça uygun sıralamayla kendine 
özgü yöntemlerle temizlenmiştir. Metal aksamlardaki oksidasyonlar meka-
nik yöntemlerle temizlenmiştir (Resim: 4). Eserin havayla temasını keserek, 
korozyon oluşumunu engellemek amacıyla %15’lik Incralac fırça ile uygulan-
mıştır. Metal aksamdaki kopmalar Epoksi kullanılarak yapıştırılmıştır. Ahşa-
ba monte edilmesi gereken metal aksamlar mümkün olduğunca orijinal tek-
niğiyle bu mümkün olmadığında ise geri dönüşlü yapıştırıcılar kullanılarak 
yapıştırılmıştır. Metal perçinler yenilenerek eserdeki kopuk parçalar monte 
edilmiştir (Resim: 5).

Kopmuş olan ahşap parçalar yerlerine yine geleneksel malzemelerle yapış-
tırılmıştır. Kutularda bulunan büyük parça kayıpları eksik parçanın formuna 
göre balsa ağacından hazırlanan parçanın, olması gereken yere alıştırılması 
ve PVAc (Polivinil Asetat) ile yapıştırılmasıyla tamamlanmıştır. Arada kalan 
boşluklar uygun dolgu malzemesiyle doldurulmuştur ve yüzey rengine uy-
gun tonda boyanmıştır (Resim: 6, 7). Yapısal sorunlarda kutuların bütünlüğü-
nü sağlayabilmek ve bu tür bozulmaların önüne geçmek için birleşme yerle-
rinde bulunan ayrılmalar veya kopmuş parçalar yapıştırıcı uygulanıp işken-
celerle sıkıştırılarak orijinal hallerine dönüştürülmüştür. Gözenekli bir yapısı 

3 Thymol MSDS(Material Safety Data Sheet) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu.
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olan ahşabın düzgün bir şekilde yapışabilmesi için işkence kullanımı mutlaka 
gereklidir. Yapıştırıcı olarak geleneksel olarak bu güne kadar kullanılagelen 
ve ahşabın bünyesiyle uyumlu hayvansal tutkal ve PVAc kullanılmıştır. Ge-
rekli görüldüğünde hem yapıştırıcı hem dolgu hem de sağlamlaştırıcı ola-
rak akrilik reçine kullanılmıştır. Çatlak yarık veya küçük parça kayıplarının 
olduğu alanlarda dolgu malzemesi olarak hayvansal tutkal içine talaş tozu 
konulmuş, bazı bölümlerde ise akrilik reçine içine fenol mikrobalon katılarak 
hazırlanan dolgu kullanılmıştır. 

Sedef kaplı eserlerde yapıştırıcının bozulması sonucunda dökülmeler ve 
bezeme unsurlarının yanlış restorasyonu gibi sorunlar gözlenmiştir. Eski bo-
zulmuş yapıştırıcılar mekanik olarak temizlenmiştir. Yerlerinden düşmüş ve 
hangi esere ait olduğu belli olmayan bir gurup sedef parça kutularla beraber 
teslim alınmıştır. Sedef parçalar boyutlarına ve formlarına göre sınıflandırıla-
rak yerlerinde prova edilerek boncuk tutkalıyla yapıştırılmıştır (Resim: 8, 9). 
Bezemelerdeki kayıp alanlarda fenol mikrobalon ve Paraloid B-72 ile tamam-
lanarak renklendirilmiştir (Resim: 10, 11).

Bazı kutuların içi kumaş kaplıdır. Güve saldırısına uğramış olan kumaş 
kaplamalarda güve uçuş delikleri, kirlilik ve yırtıklar, kaplamada kalkmalar 
gibi sorunlar gözlenmektedir. Kutuların içinde bulunan orijinal kaplamaların 
(dokuma veya kağıt) kalkmış olan kısımları, geri dönüşlü yapıştırıcılarla ya-
pıştırılarak korunmuştur (Resim: 12,13).

Ahşap hücre duvarlarını oluşturan selüloz liflerinden; bunları kaplayan 
hemiselülozdan ve bağlayıcı olan ligninden oluşmaktadır. Selüloz liflerinin 
en önemli özelliği su moleküllerini kendisine çekmesidir. Bu nedenle ahşap 
eser üzerinde, kuru ne nemli ortam koşullarında boyut değiştirme yada şiş-
me gibi değişimler görülmektedir. Bağlayıcı görevi olan lignini kaybettiğinde 
selüloz liflerinde dağılma gözlenmektedir. Dijital mikroskopla bakıldığında 
selüloz liflerindeki dağılma ve ahşapta oluşturduğu yoğun tahribat daha de-
taylı gözlenmiştir (Resim: 14).

Genellikle nemli, yumuşak ve kısmen çürüyerek hafiflemiş olan ahşap-
lar böcek saldırılarına çok açık bir hedef olmaktadır. Etnografik ahşap eserler 
bu sınıfta olduklarından böcekler için yuva ve gıda kaynağı olmaktadırlar. 
Böcekler ahşaba larvaları vasıtasıyla zarar verir. Bu larvalar ahşabın bün-
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yesindeki proteinle beslenirler. Ahşabın içindeki nem, böceklerin gelişmesi 
için besin kadar önemlidir. Böcek zararlarının önlenmesi için nem ve sıcaklık 
kontrolü çok önemlidir. Sıcaklık 10° üzerine çıktığında böcek gelişimi için el-
verişli olmaktadır4.

Söz konusu eserlerde yoğun olarak ölü güve larvaları ve güve uçuş delik-
lerine rastlanmıştır. Güve larvalarının detaylı görüntüleri dijital mikroskopla 
tespit edilerek, belgelenmiştir (Resim: 15). Eser üzerlerinde gözlenen böcek 
larva, deri kalıntıları ve larva uçuş deliklerinin detaylı görsel incelenmesi 
yapıldığında biyolojik bozulmaya sebep olan böceğin Dermestes spp. yani 
Türkçe adıyla yağ böcekleri, erzak böcekleri olduğu düşünülmektedir5,6.

Kutuların Radyografileri çekilerek böcek galerilerinin kutu bünyesindeki 
tahribatı izlenmeye çalışılmış ve böcek galerileri gözlenmiştir. 

Ahşap eser üzerlerinde böcek tahribatı ve varlığı gözlem yapılarak anlaşı-
labilir. Yüzeylerde bulunan uçma deliklerinde açık renk tozlanma, malzeme-
den gelen sesler aktif böcek varlığını anlamamızı sağlar. Çalışılan kutularda 
yoğun olarak gözlenen böcek uçuş deliklerinde yeni tozlanma gözlenmedi-
ğinden aktif böcek tehlikesinin şimdilik olmadığı tespit edilmiştir. Yine de bu 
böcek uçuş deliklerine önlem olarak önce Zefiranlı İzopropil alkol şırınga ile 
enjekte edilmiştir. Bunun kuruması beklendikten sonra uçuş deliklerinin se-
bep olduğu zayıf alanları sağlamlaştırmak için güve uçuş deliklerine %10’luk 
akrilik reçine enjekte edilmiştir. Akrilik reçine ve fenol mikro balon karışı-
mıyla hazırlanan dolgu ile delikler kapatılmıştır. Bu bozulmuş ahşaplardaki 
çatlak yarık ve eski güve uçuş delikleri böceklerin yumurtlayabilecekleri uy-
gun alanlar yaratmaktadır. Bu sebeple ahşaplarda bulunan bu zayıf noktalar 
dolgu yapılarak güçlendirilmiştir. 

Deri kaplı sandıklarda kurumuş ve kırılganlaşmış vaziyetteki deri uygun 
çözeltiyle temizlendikten sonra sedir ağacı yağıyla yumuşatılmıştır. Sedir 
ağacı yağı iyi bir yumuşatıcı olması dışında antibakteriyel özelliğe sahiptir. 
Bu da deri eserlerin korunmasında iyi bir çözüm olmaktadır. Deri eserdeki 

4 Nazire Papatya Seçkin, “İBB KUDEP Ahşap restorasyon ve konservasyon laboratuvarı Ahşap 
Malzeme Sorunları ve İnceleme Teknikleri”.

5 Prof. Dr. Nurgün Erdin, Ahşap Konservasyonu Syf.147 İstanbulÜniversitesi Yayın No.4840.
6 Binalardaki Kerestelerde Tespit Edilen Larvalar için Teşhis Anahtarı Bravery ve ark. 1992.
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yırtık bölümler uygun tonda renklendirilen Japon kâğıdı ile güçlendirilerek 
yapıştırılmıştır. Deri eserlerdeki eksik kısımların tamamlanmasında eser ren-
gine uygun tonda renklendirilen ve eserde kullanılan orijinal derinin kalınlı-
ğına uygun inceliğe getirilen bitkisel tabaklanmış deri parçaları kullanılmış-
tır. Bu deri parçaları nişasta kullanılarak yapıştırılmıştır.

Sakal-ı Şerif muhafazaları bohçalar içine sarılarak kutulara yerleştirilmiş 
durumdadır. Kutu içinde sıkışan bu bohçalar kırışık vaziyettedir. Bohçalarda 
tozlanma ve yer yer güvelerin sebep oldukları delikler gözlenmiştir. Tymol 
ile fümigasyon sonrasında dezenfekte edilerek soğuk pres yöntemiyle kırışık-
lıkların açılması sağlanmıştır.

Sakal-ı Şerifler genelde cam ve altından yapılmış kapsül şeklinde muhafa-
zalar içinde korunmaktadır. Portatif XRF analizinde altın ve gümüş alaşımları 
olduğu anlaşılmıştır. Altın ve cam olan muhafazalarda sadece alkol ve su ka-
rışımıyla (bire bir) lokal olarak temizlik yapılmıştır. Yumuşak bir metal olan 
gümüşten imal edilmiş olan Sakal-ı Şerif muhafazalarında çizilme riskinden 
dolayı mekanik temizlik uygulanmayarak; gümüş muhafazaların temizliğin-
de kimyasal temizlik tercih edilmiştir.

XRF Analizine göre gümüş ve altın oranları

Envanter No: Ana Metaller
9504 %94,07 Gümüş
9515 %91,46 Gümüş
9503 %60,26 Altın, %37,76 Gümüş
9504 %49,28 Altın, % 48,25Gümüş
9501 %42,31 Altın, % 54,66 Gümüş

Sakal-ı Şeriflerin korunduğu cam muhafazalarda bulunan kırık ve eksik 
camlar orijinaline uygun incelikte modern camlarla değiştirilerek yerlerine 
monte edilmiştir. Sakal-ı Şerif muhafazalarında bulunan kırık camlarda kırık 
parçalar yerlerine epoksi kullanılarak yapıştırılmıştır. 

İşlemleri tamamlanan eserler depodaki yerlerine konmadan önce tozdan 
etkilenmemeleri için asitsiz kağıtlarla paketlenmiştir. Eserler depoda bulun-
dukları raflara Tymol keseleriyle birlikte konmuştur.
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Genel olarak eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemlerinde kullanı-
lan malzemeler şunlardır:

Kuru Temizlik: Çeşitli fırçalar, puar, elektrik süpürgesi,

Islak temizlik: Saf su, etil alkol %96 CAS NO: 64-17-5, birebir hazırlanmış 
etil alkol – saf sukarışımı, aseton %99,5 CAS NO:67-64-1,  enzim, gliserin- etil 
alkol-saf su-non ionik detarjan karışımı, pamuk ve koktey çubukları, EDTA.

Mekanik temizlik: Bistüri, ahşap spatül, fırçalar, pamuk, çelik fırça uç ta-
kılı dişçi motoru,

Deri kaplı eserlerde yumuşatıcı olarak: Sedir ağacı yağı (Zedernholzöl Art. 
6965), tatlı badem yağı, çam fıstığı yağı (Pinus Sibirika).

Yapıştırıcı olarak: Paraloid B-72, boncuk tutkal, PVAc, yat tutkalı, kod nu-
marası: HAT-WS-021 olan buğday nişastası (White starch), epoksi

Dezenfeksiyon için: Tıbbi el dezenfektanı ve zefiran (%10 Benzalkonyum 
klorür) karışımı. (Tıbbi el dezenfektanı olarak Derhand ve Monochol EP-70 
markalarındaki dezenfektanlar kullanılmıştır. Monocol EP-70’in içeriği şöyle-
dir: Aktif maddenin adı miktarı (%) (Kimyasal adı: CAS numarası) Etil alkol 
%96 (64-17-5) %45, izopropil alkol (67-63-0)%25, koku kompenenti, nemlendi-
rici, etanol denatürasyonu%0,354, pH ayarlayıcı, deiyonize su).

Dolgu olarak: %30’luk Paraloid B-72 içine fenol mikrobalon ve/veya ae-
rosil katarak hazırladığımız karışım, Bresciani marka Woodplaster 427 Art. 
22511(çift kompenantlı), ahşap marka; çözeltisi su olan hazır ahşap macunu, 
talaş karıştırılmış boncuk tutkal, balsa ağacı, akrilik boyalar, bitkisel tabak-
lanmış deri, deri boyası, kod numarası: HAT-WS-021 olan buğday nişastası 
(White strach), metil seliloz ve kağıt tozu karışımı.

Mekanik el aletleri: İşkence, çekiç, tornavida, çivi, keski, pens, pense, kıl 
testere, zımpara, ahşap parçalar, hollytex yapışmaz kağıt,

Sağlamlaştırıcı ve Yüzey cilası olarak: %3’lük Paraloid B-72, %3’lük Para-
loid B-44, % 15’lik incralac, %10’luk gomalak cila.
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Resim 1: Telek detay.

Resim 2: Temizlik öncesi.
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Resim 4: Mekanik temizlik.

Resim 3: Temizlik sonrası.



29

Resim 5: Metal aksamın montesi.

Resim 6: Balsa ile tamamlama işlemi.
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Resim 9: Konservasyon sonrası.

Resim 8: Konservasyon öncesi.

Resim 7: İşlem sonrası.
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Resim 12: Konservasyon öncesi.

Resim 11: Konservasyon sonrası.

Resim 10: Konservasyon öncesi.
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Resim 15: Güve larvaları.

Resim 14: Ahşabın dijital mikroskop görüntüsü.

Resim 13: Konservasyon sonrası.
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ANKARA GÜDÜL ÇAĞA (KÖTÜ) HAMAMI 
RESTORASYON-KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Latif ÖZEN*
İlknur ELYILDIRIM

 Ömer ÇOKDOĞAN 
Ali Rıza ÇAKIR

2013-2014 yılı çalışmaları Havuz, Kaldarium, Frigidarium ve Servis Oda-
sında gerçekleştirilmiştir.

 HAVUZDA ÇALIŞMA ÖNCESİ GENEL DURUM ve YAPILAN 
RESTORASYON-KONSERVASYON UYGULAMALARI:

Basamakları tamamen sıva olduğu düşünülen malzeme oldukça zayıf, 
önemli ölçüde boşluklar görülmekteydi ayrıca bu sıvalar katmam katman 
ayrılmaktaydı. Bu alanların sağlamlaştırılması için önce yüzeydeki toprak 
tabakası temizlenmiştir. Sonra temizlenen alanlara sağlamlaştırıcı olarak Pri-
mal AC-33 emülsiyonu çeşitli oranlarda emdirme yöntemi ile uygulanmıştır. 
Daha sonra var olan boş kısımların daha çok dağılmasını önlemek için özgün 
doku ve renkteki kireç bağlayıcılı harçla dolguları yapılmıştır.

* Kültür Uzmanı-Kimya Mühendisi, Latif ÖZEN, ARKLAB: Ankara Restorasyon ve Konservas-
yon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü/TÜRKİYE.

 Restoratör, İlknur ELYILDIRIM, ARKLAB: Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labora-
tuvarı Müdürlüğü/TÜRKİYE.

 Restoratör, Ömer ÇOKDOĞAN, ARKLAB: Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labo-
ratuvarı Müdürlüğü/TÜRKİYE.

 Restoratör, Ali Rıza ÇAKIR, ARKLAB: Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratu-
varı Müdürlüğü/TÜRKİYE.
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 SERVİS ODASI FRİGİDARİUM ve KALDARİUM ÇALIŞMA ÖNCESİ 
GENEL DURUM ve YAPILAN RESTORASYON-KONSERVASYON 
UYGULAMALARI:

Bu alanlarda duvarlarda taş örgünün derzleri yer yer 15-20 cm.’ye kadar 
boşalmış bu kısımlar toprakla dolmuş, kısmi olarak ta orijinal kireç harçlı 
derzler görülmekteydi. Ayrıca bu bölümlerde duvarların bazı kısımlarındaki 
taşların daha önceki dönemlerde sökülmesinden dolayı taş örgüde eksiklikler 
bulunmaktaydı. Buda yapısal açıdan duvarda daha fazla tahribata, yıkılmaya 
neden olacak bir durumdu, yine duvar üst kısmında da toprakla kaplı yer yer 
orijinal harç gözlenmekteydi (yağmur v.b durumlarda üsten duvar bünyesine 
giren su tahribata neden olabilecek durumdaydı).

Kemerlerde;

Ciddi problem olarak kemerlerin oturduğu taşıyıcı duvar üzerinde taşla-
rın daha önceki dönemlerden sökülmesi yada tahrip olup düşmesi ile ilgili 
eksiklikler vardı (toprakla kaplı olduğu için bugüne kadar gelebilmişti). Bu 
durum kemerlerin tamamen tahrip olması yada yıkılmasına yol açacak bir 
problem teşkil etmekteydi.

YAPILAN RESTORASYON-KONSERVASYON ÇALIŞMALARI:

Kemerlerde;

Yıkılma tehlikesi olan bu yerde öncelikli olarak toprak boşaltılmadan önce 
taşıyıcı duvar ve kemer üzerinde gerekli sağlamlaştırmalar ve destek (askıya 
alma)  işlemleri yapılmıştır. Olası kaymalar ve çökmeleri önlenmek ve taşıyıcı 
elemanların güçlendirilmesi için bu işlem yer yer örgü ve enjeksiyon yapı-
larak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra toprak kademeli olarak boşaltılmaya 
başlanmıştır. Kısmen açılabilen alanlar hemen ardından sağlamlaştırılarak 
işlemler devam edebilmiştir. Kemerlerin taşıyıcı duvarında eksik olan yerler 
ileride tahribata neden olmaması için özgün dokuda taşlarla tamamlanmıştır. 
Bazı kısımlarda; kemerlerde taşıyıcı duvarın hatlarının net olarak anlaşılama-
ması ve devam edecek kazı çalışmaları sonrası tamamlamaya engel bir du-
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rum oluşturmaması açısından, sağlamlaştırma işlemi yüzeyden daha düşük 
bir seviyede yapılmıştır. Kemerlerin sağlamlaştırma işlemleri bittikten sonra 
derz dolguları yapılmıştır.

Duvarlarda;

İlk olarak boş derzler ile taş örgüdeki eksik kısımlara dolan topraklar te-
mizlenmiştir. Bu işlem orijinal harç açığa çıkacak şekilde, topraktan tamamen 
arındırılıncaya kadar devam ettirilmiştir. Bununla birlikte orijinal harcın do-
kusuna uygun kireç bağlayıcılı harç denemeleri yapılmıştır. Yapılan deneme-
lerden doku ve renge en uygun olan derz harcı belirlenmiştir (bu harç oranı 3 
birim kum, 2 birim kireç 1 birim mermer tozu). Kazı çalışmalarında topraktan 
düzensiz bir şekilde çıkan ve hamam çevresinde atıl durumda bulunan yapı-
ya uygun taşlar toplanarak Taş örgüsündeki eksik kısımlar örülmüş takiben 
derz dolgu işlemleri yapılmıştır. Bu işlemeler sırasında gerek örgüde gerekse 
derzde orijinal dokuya uygun malzeme ve uygulamalar seçilmiştir. Duvarla-
rın üst kısımlarında, temizlik yapıldıktan sonra yağmurun yapıya olası zarar-
larını önlemek için caping uygulaması yapılmıştır. Tüm bu işlemler kapsamın-
da bu alanların tahrip olma durumu ortadan kaldırılmıştır.
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Resim 1: Havuz çalışma öncesi genel durum.

Resim 2: Havuz çalışma sonrası gene durum (Levha: 2, Resim: 3, 4).
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Resim 3: Havuzun basamaklarından detay (çalışma 
öncesi).

Resim 4: Havuzun basamaklarından detay (çalışma sonrası) (Levha: 3, Resim: 5,6).
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Resim 5: Servis odası batı kemer ayağı (önce-
si).

Resim 7: Servis odası doğu kemer ayağı (ön-
cesi).

Resim 8: Servis odası doğu kemer ayağı (son-
rası) (Levha: 5, Resim: 9, 10).

Resim 6: Servis odası batı kemer ayağı (son-
rası) (Levha: 4, Resim: 7, 8).
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Resim 9: Servis odası güney duvar (çalışma öncesi).

Resim 10: Servis odası güney duvar (çalışma sonrası) (Levha: 6, Resim: 11, 12).
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Resim 11: Servis odası tonoz (çalışma öncesi).

Resim 12: Servis odası tonoz (çalışma sonrası) (Levha: 7, Resim: 13, 14, 15).
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Resim 13: Tanımsız mekana açılan kapı (öncesi).

Resim 14: Tanımsız mekana açılan kapı (sonrası).
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Resim 15: Çalışma sonrası alanın jeotekstil ve layerla kapatılması.
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ÇAĞA ROMA HAMAMI
2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Enver SAĞIR*
Umut ALAGÖZ

Çağa Beldesi Roma Hamamı 2014 Yılı Kazı, Restorasyon ve Konservasyon 
çalışmaları 04.11.2014-21.12.2014 tarihleri arasında, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Müdürü Enver Sağir başkanlığında, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. 
Emel Erten’in bilimsel danışmanlığında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden 
Arkeolog Umut Alagöz, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labora-
tuarı Müdürlüğü’nden Restoratör İlknur Eryıldırım ve Ömer Çokdoğan’ın da 
bulunduğu bir ekip tarafından yürütülmüştür. 

Çağa Beldesi Roma Hamamı Kazı alanı, Ankara İli, Güdül İlçesi, Çağa 
Beldesi sınırları içerisinde Sarıkaya mevkiinde yer almaktadır. Konum olarak 
Güneyce Çayı’nın aktığı vadinin güney yamaçlarında ve Ankara-Beypazarı 
karayolunun 75.  km.’sinde bulunmaktadır. Kazı alanının bulunduğu I. ve III. 
Derece Sit Alanı içerisinde, hamam yapısına su getirdiği düşünülen anakaya-
ya oyulmuş kanallar ile Roma Dönemi’nde ve sonrasında su kaynağı olarak 
kullanılan, aynı zamanda doğal bir jeolojik oluşum olan kubbe şeklinde ka-
yalık antik su kaynağı bulunmaktadır (Harita: 1). Yaklaşık 300 dönümlük bir 
alana yayılan örenyeri içerisinde 2006 yılında Ankara İl Özel İdaresi tarafın-
dan yapılan bir sondajla yaklaşık 180 metre derinlikten 58 santigrat derecede 
termal su çıkartılmıştır.1 Bu gelişmeyle birlikte alan termal tesis yatırımcıları-

* Enver SAĞIR Müze Müdürü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
 Umut ALAGÖZ M. A., Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
1 Canik 1973, s.137-152 Yazar kazı alanında bulunduğu Ayaş ve Güdül İlçelerinin bir bölümünü 

kapsayan araştırma sahasında yapmış olduğu incelemelerde Antik Kaynağın olduğu traverten 
domun tabakasının adının, Çoban Hamamı olduğunu ifade etmiştir. Yazar Jeolojik açıdan de-
ğerlendirdiği kaynağın, Mahrım burnunda, travertenlerin içinde, çapı 9-10 m. ve yüksekliği 2 
m. civarında olan, yarımküre şeklindeki bir traverten domun tabanında olduğunu belirtmiştir. 
Domun ortasından suyun çıkışı, insanlar tarafından yapılan bir yarma vasıtasıyla görülebilmek-
tedir. Eskiden debisinin çok fazla olduğu, kaynak civarındaki travertenlerden ve domun 100 m. 
NW sında, travertenler içindeki, çapı 20 metreye ulaşan eski bir kaynak kraterinden anlaşılmak-
tadır.
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nın ilgisini çekmiş ve birçok yatırımcı tesis yapmak üzere sit alanı çevresinde 
çalışmalar başlatmıştır.  

Kazısını yapmakta olduğumuz yerleşim alanı Hacı Yolu olarak bilinen 
yol güzergahının Constantinopolis-Nicaea-Ancyra hattı içerisinde, Lagania 
ve Ancyra yerleşmeleri arasında yeralmaktadır (Harita: 2). Bilim adamları 
Constantinopolis’ten Ancyra’ya oradan da Antiochia ve Kudüs’e uzanan yo-
lun, Roma Çağı’nda Küçük Asya’nın ana yol güzergahı olduğu görüşünde-
dirler.2 M.S. IV. yy.’da  Constantinopolis-Antiochia hattının Hıristiyanlığın 
yayılımı ile birlikte önemi artmış ve bu yol güzergahı Hacı Yolu3 olarak lanse 
edilmiştir. Kazı alanımızın yakın çevresinde, doğusunda bulunan Bal Çiçek 
Çiftliği yakınlarında Mnizos4 yerleşmesi ile Telestobogates kabilesinin efsanevi 
lideri Deiotaros’un5 hazinesinin bulunduğu Peium6 (Tabanlıoğlu Kalesi) yer 
almaktadır. Ayrıca yerleşim alanı ve çevresi, Helenistik Dönem’den itibaren 
bir Galat kavimi olan Telestobogates’in7  hükümranlık alanındadır.8

Alanda 2012 ve 2013 yılları arasında yapılan uzun soluklu kazı çalışmala-
rında, hamam yapısının ana mekanları (Frigidarium,Tepederium,Caldarium) ve 
bu mekanlarla bağlantılı üç adet servis odasını sınırlandıran duvarlar açığa 
çıkarılmıştır. Hamam yapısı, kazılan bölümü itibariyle plan ve mimari açıdan 
Anadolu hamamlarına özgü özellikler de taşımaktadır. Frigidarium’da doğu-
batı yönlü dik eksendeki kapılar, birbirleri ile aynı eksende bulunan büyük 

2 French 1981, s. 16
3 French 1981, s. 16 Yazar, bu yol güzergahının ilk olarak Itinerarium Hierosolymitanum’da (Ku-

düs Seyahatnamesi) yer aldığını söylemiş, Ramsay bu ismi meşhur etmiş ve kendisinin de bu adı 
kullandığını belirtmiştir.  

4 Belke ve Restle 1984, s. 207; Itin. Hieros. P.575; It. Ant. P.142; Notit.  Episc., Mnizos yerleşme-
sinden Antik kaynaklarda Galatia’da Lagania (Beypazarı) ve Ancyra (Ankara) arasında küçük 
bir kasaba olarak bahsedilir. İmparator Anastasius’un burda bir süre kaldığı ve birkaç kanunun 
yayınlandığı bildirilmektedir. Bu kaynaklarda  olarak adlandırılır. Hierocl. P.697, burada 
olarak  görülmektedir. Tab. Peut. Yerleşim Mizagus olarak geçer.

5 Arslan 2000, s. 150 Tolistobog Kabilesinin Tetrakhes’i unvanlı lideri Deitoros,  Roma Kralı Pom-
peius tarafından tüm Galatia nın Kralı ilan edilmiştir. Ayrıca konu hakkında bkz. Mitchell 1974, 
s.61-75; Kaya 2000 s. 87

6 Strabon XII.5.2, Aslan 2000, s. 161 Yazar Caesar‘ın Pontus zaferi sonrası Kral Deitoros’un hazine-
sinin bulunduğu Peion da misafir edildiğini söyler. Mitchell 1974, s. 63-70

7 Kaya 2000, s. 22-24
8 Mitchell 1974, s. 61 Yazar Galat Kaviminin M.Ö 3. yy dan itibaren Anadolu’da Sivrihisar ve 

Yozgat arasında kalan coğrafyada üç kabile olarak bulundukları bilgisini verir.  
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tonozlar ve kör kemer nişleri, Caldarium’da bulunan yarım daire konkhos-
lar ve yine Caldarium’daki doğu batı yönünde dik eksendeki kapılar simet-
rik plan özelliklerini yansıtmaktadır. Yarım yuvarlak nişler ya da konkhoslar 
ve kare nişler izlediği sıra düzen nedeniyle genellikle Roma hamamlarında, 
Apodytarium ve Caldarium gibi mekanlarının duvar elemanları olarak görüle-
bilmektedir. 

2014 yılı kazı çalışmalarının 2012 yılında kazılan Firigidarium ile Firigida-
rium ve Caldarium mekanı arasında kalan servis odasında yapılması plan-
lanmıştır. Bu plan dahilinde ilk olarak 04.11.2014 tarihinde Frigidarium’ da 
bulunan ve küçük bir kısmı 2012 yılında açığa çıkarılmış olan havuzdaki 
toprak da kaldırılarak alan kazı için hazır hale getirilmiştir. 05.11.2014 tari-
hinden itibaren havuzun apsidal form veren kuzey bölümünde derinleşme 
çalışmaları başlatılmıştır (Resim: 1). Alandaki ilk toprak tabakası 2012 yılın-
da kazılan seviyede bulunan ve muhtemelen Bizans dönemine ait olduğu 
düşünülen yangın tabakasıdır. Bu toprak tabakası 00 kontekst numarasıyla 
kodlanmıştır ve 638.60 kotundadır. Toprak oldukça yumuşaktır. Yer yer de-
ğişen renkler yangının yoğunluğuna göre gri siyah ve kahverengidir. Yan-
gın tabakasından çok fazla buluntu elde edilmemiş, frigidarium’u sınırlayan 
duvarlarda kaplama amacıyla kullanıldığı düşünülen mermer parçaları çoğu 
kırık halde bulunmuştur. Bulunan mermerler yeşil ve beyaz renktedir. Beyaz 
renkte olan bazı mermerlerin yeşil damarlı olduğu görülmektedir. Alanda 
yaklaşık 50 cm. derinleştikten sonra yangın tabakasının sonra erdiği görül-
mektedir (Resim: 2). 00 kontekst numarası verilen yangın tabakası alındıktan 
sonra 637.59 kotunda ortaya çıkarılan koyu kahverengi toprak tabakasına 01 
kontekst numarası verilerek bu alanda derinleşmeye başlanılmıştır. K 01 top-
rak tabakasında duvarlardan ve üst örtüden düştüğü düşünülen çoğu düz-
gün kesme ve moloz taşların birbirlerinden bağımsız olarak yoğun biçimde 
geldiği görülmektedir. Bu tabaka havuzu çevreleyen zeminin hemen üstünde 
yer alan tabakadır. K01 kontekstinden gelen buluntular arasında profil ver-
meyen amorf seramikler ve kırık mermer parçaları bulunmaktadır. Alanda 
yapılan derinleşme çalışmaları sonrasında Frigidarium’un doğusundaki me-
kana açılan ve 3-4 cm. bir çıkıntı eşik taşıyla frigidarium’u sınırlandıran kapı 
girişi ana hatlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık olarak 50 cm. derinleştikten 
sonra burada 637.68 kotunda bir taş dizisi ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan 
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bu taş dizisinin bağlayıcı kullanılmadan oluşturulmuş yığma duvar olduğu 
düşünülmektedir. Bu tanımsız birim,  kaba yonu taşlar ve moloz taşlardan 
oluşturulmuştur. Bu birime 02 kontekst numarası verilmiştir.

02 kontekst numarası verilen ve duvar olması muhtemel mimari oluşu-
mun anlaşılabilmesi için kazılan alan Mekanın tüm kuzey bölümünü kap-
sayacak şekilde genişletilmiştir (Resim: 4). Dolayısıyla K 02 nin batısındaki 
00 kontekstinde derinleşme çalışmaları devam etmiştir. 00 kontekst numarası 
verilen küllü toprak tabakası alındıktan sonra 01 kontekstindeki tabakayla 
aynı özellikleri taşıyan ve aynı kotta bulunan toprak tabakasına inilmiştir. 
Bu tabaka da koyu kahverengidir. Bu alan da yangından sonraki toprak ta-
bakası olduğundan dolayı 01 kontekst numarası verilerek çalışmalar devam 
ettirilmiştir. Alanda çalışmalar sırasında çıkan buluntular arasında mermer 
parçaları, seramik parçaları, ‘T’ damgalı çatı kiremiti parçaları ve iki fark-
lı heykele ait olduğu düşünülen mermer heykel parçaları bulunmaktadır. 
Heykel parçalarından biri kol parçası, diğeri ise bu kola göre daha hacimli 
olabilecek boyun parçasıdır. Bu parçaların heykel nişlerinin hemen altından 
gelmesi, Roma döneminde hamamın kullanımı sırasında bu nişlerde heykel-
lerin olduğunu ancak geç dönemde tahrib edildiklerini düşündürtmektedir. 
00 yangın tabakasında görülen yaklaşık yer yer 10-15 cm. bulan beyaz renkli 
kireç tabakası bu heykel grubunun tahrip edilerek yakılarak kireç elde edildi-
ği yorumunu yapmamızı sağlamıştır. 

02 kontekst numarası verilen tanımsız, üst örtü döküntüsü olduğu dü-
şünülen taş dizisi kaldırılmaya başlanmış aynı zamanda havuzun içinde 
derinleşme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu dizi kaldırıldıktan sonra bu taş 
dizisinin altından, geç dönemde örülmüş havuzun küçük bir kısmını kullan-
mak amacıyla havuzu bölüntüleyen, düzgün kesme taşlardan oluşturulmuş 
bir duvar sisteminin geldiği görülmüştür (Resim: 5). 01 numaralı kontekstte 
derinleşme çalışmaları sırasında havuzdaki merdiven amacıyla kullanıldığı 
anlaşılan birimin 30 cm. altında bir merdiven biriminin daha olduğu anlaşıl-
mıştır. Havuzun kademeli şekilde derinleştiği görülmektedir. Buluntular ara-
sında bolca kırık kaplama mermerleri, seramik parçaları ve 01 No.lu konteks-
tten gelen heykel parçası (el) bulunmaktadır. Kırık kaplama mermerlerinin 
02 No.lu kontekstin kuzey kesiminden yoğun olarak geldiği görülmektedir.
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Havuz içerisindeki derinleşme çalışmaları neticesinde K 02 kontekst nu-
maralı duvarın havuzun ikinci merdiven birimine kadar indiği anlaşılmıştır. 
02 kontekst numarası verilen birimin geç dönem duvarı olduğu anlaşılmış ve 
batısında kalan birimin döküntü taşlardan oluştuğu tespit edilmiştir. K 02 do-
ğusunda kalan K 01 toprağında 50 cm. derinleştikten sonra bu alanda termal 
suyun havuza taşındığı birimin hemen önünde suyun oluşturduğu mineralli 
tortul tabakaya rastlanmış ve bu alanda daha fazla derinleşme olmamıştır. Söz 
konusu tortul tabakayla aynı kotta olan zeminden havuzu çevreleyen üst ze-
min döşemesinin 1.35 m. olduğu tespit edilmiştir. Seviye inme çalışmalarında 
bulunan buluntular arasında bolca kırık mermer parçaları, seramik parçaları 
ve K 02’nin batısında bulunan bir adet heykecik parçası (Asklepios başı) bu-
lunmaktadır. Bu parçada bulunan ayrıntı parçanın gövdeye aplike edildiğini 
göstermektedir. Bu alanda yapılan derinleşme çalışmalarından sonra buraya 
636.73 kotunda 04 kontekst numarası verilmiş K 02 nin batısında kalan alana 
da 636,94 kotunda 05 kontekst numarası verilmiştir (Resim: 6).

Havuzdaki seviye inme çalışmalarına 05 numaralı kontekstte bulunan top-
rak tabaksının alınmasıyla devam edilmiştir. Bu toprak tabakası 01 numralı 
kontekstin toprağına göre daha koyu kahverengidir ve daha yumuşak oldu-
ğu gözlemlenmiştir. K 05’te yapılan derinleşme çalışmaları sırasında bu alan-
dan üç adet heykel parçası olduğu düşünülen mermer parçalar çıkarılmıştır. 
Bu tabaka havuzu oluşturan birimlere merdiven ve zeminlere oldukça yakın 
mesafede olup çalışmalar sırasında söz konusu merdiven ve zemin 636,71 ko-
tunda ortaya çıkarılmıştır. Havuzu oluşturan birimlerden, merdivenlerin en 
altında bulunan kademe şeklinde oluşturulmuş zemin K02’nin hem batısın-
da hem doğusunda bulunmaktadır yani havuzun doğu batı yönünde takip 
bu eksende bir kademe sınırı oluşturmaktadır. 03 kontekst numarası verilen 
havuzu sınırlayan zeminden itibaren iki basamak şeklinde kademe oluştu-
ran diğer zemine ulaşıldığı görülmektedir. Havuzun merdiven birimleri ve 
zeminlerinin kayrak taşı olabileceği düşünülen çok narin ve kırılgan bir taş-
la döşendiği görülmektedir. Bu zeminin üzerinde termal suyun oluşturduğu 
sarı renkte bir tortul tabakası bulunmaktadır. Kazı çalışmaları Firigidarium-
daki bu seviyede durdurularak planlanan başka bir alan olan Servis Odasına 
kaydırılmıştır (Resim: 7).
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2012 yılında sınırları tespit edilerek duvarları açığa çıkarılan servis oda-
sının içindeki dolgu tabakası kazılmaya başlanmıştır. Bu dolgu toprağına 06 
kontekst numarası verilmiştir (Resim: 8). 06 kontekst numarası verilen bu 
alanda en üst kotta bulunan yangın tabakasına kadar bulunan toprak daha 
önceki senelerde yapılan çalışmalarda buraya yığılan topraktır. Bu tabakanın 
altında bulunan tabaka ise yangın tabakasıdır. Bu alanda birkaç parça hayvan 
kemiği dışında buluntu yoktur. Söz konusu dolgu toprağının altında bulunan 
tabaka ise geç dönemde hamamın üstünü kapatan ve geç dönem yangın ta-
bakasının hemen üstüne yer alan, açık kahverengi olan toprak tabakasıdır. K 
06 tabakasının kaldırılması sırasında bolca hayvan kemiğinin dışında hiçbir 
buluntuya rastlanılmamıştır. K 06 tabakası kaldırılırken bu alandaki mimari 
birimlerin (duvar ve kemer) oldukça tahrip olduğu gözlenmiştir. Kontekst 
06 tabakası kaldırıldıktan sonra Koyu kahverengi yeni bir toprak tabaksı gel-
meye başlamış ve bu tabakaya 07 kontekst numarası verilmiştir. (Resim: 9) 
Mekandaki kazı çalışmaları bu kontekst tabakasında son bulmuştur. 

2014 yılı kazı çalışmaları bu safhada sonlandırılarak çalışmalar restoras-
yon ve konservasyon çalışmaları şeklinde 21.12.2014 tarihine kadar sürdürül-
müştü (Resim: 10). Kazı çalışmalarında, 1 adet heykelciğe ait Asklepios başı 
envanterlik eser olarak kaydedilmiştir. Çalışmalarda Sekiz adette etüdlük 
mahiyette mermer heykel parçası bulunmuştur (Resim: 11).

Yaklaşık beş aylık bir kazı çalışması neticesinde kazısı yapılan alanda orta-
ya çıkarılan yapının Roma dönemine ait Thermae planlı halk hamamı olduğu 
kesinlik kazanmış durumdadır. M.S. II.ve III. yy.da Roma İmparatorluğunda 
ekonomik durumun iyi olması nedeniyle halk hamamları her şehrin yapım 
gündeminde önemli bir yer tutmaktaydı.9 Bu tür yapılar uygar yaşamın bir 
gereği olarak Anadolunun en ücra kasabalarına dahi yapılırdı.10 Roma dö-
neminde Termal alanlara yapılan hamamlar İmparatorluk Hamamları olarak 
tanınırlar ve Romalı mimarlar tarafından M.S. 1. yüzyılın ortaları veya ikinci 
yarısının başında yaratıldıktan sonra Roma İmparatorluğu’nun geniş ege-

9 Yegül 2012, s. 27
10 Yegül 1992, s. 250 Kazısını yapmakta olduğumuz Hamamın ait olduğu yerleşim biriminin kü-

çük bir kasaba olduğunu ifade yazı içerisinde ifade etmiştik.
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menlik alanına yayılırlar. Hamamların içinde geniş bahçeler, spor alanlarının 
yanı sıra, ana hamam bloğunun çevresinde yer alan bir dizi ikincil, yarı-kül-
türel işleve sahip mekânlarda bulunur.11

Hamam yapısı Ankara Ulus’ta bulunan hamamın aksine kuzey-güney yö-
nünde uzanmaktadır.12 Mevcut haliyle tek Caldariumu bulunan Anadolu tipi 
hamam yapılarının bir örneğidir (Çizim: 1). Sözkonusu yapı aynı zamanda 
Allinoi Termal Hamamı konseptinde olduğu gibi hidroterapi amaçlı kullanıla-
rak yıkanmanın yanında sağlık amaçlı kullanım görmüştür. Akdeniz Havza-
sındaki birçok ülkede Roma döneminden kalma sağlık amaçlı kullanım gör-
müş hamam yapıları bulunmaktadır. Yegül bu yapıları dört ana grupta topla-
mıştır.13 Şifalı termal suyun antik dönemde de kullanımı, günümüzde olduğu 
gibi alanın Roma Döneminde de cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır. 
Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek kazı çalışmaları Çağa Roma Hamamı ya-
pısının tamamıyla açığa çıkarılmasını sağlayacaktır. Akdeniz havzasındaki ve 
Anadoludaki Hieropolis, Laodikya ve Alianoi, Sarıkaya-Basilika Terma gibi 
merkezlerdeki hidro-terapi ve yıkanma amaçlı kullanılan yapılarla ilişkisi  net 
biçimde açığa çıkarılacaktır. 
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Resim 1: Firigidarium mekanı kuzey bölüm.

Çizim: 1
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Resim 3: Firigidarium havuzu kontekst 1ve 2.

Resim 2: 2014 yılı kazı çalışmalarının başlaması.
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Resim 5: Firigidarium mekanı havuzun sınırlarının açığa çıkarılması.

Resim 4: Firigidarium ve 2 kontekst nolu Geç Dönem duvarının belirmeye başlaması.
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Resim 6: Firigidarium havuzu ve Geç Dönem duvarı.

Resim: 7

Resim 8: Servis odası kazı çalışmalarından önce.
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Resim 9:  Servis odası 2014 kazı sezonu 
son durum.

Resim 10: 2014 yılı kazı çalışmaları son durum.

Resim 11: Kazı çalışmasında ele geçen eserlerden 
örnekler.
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ANTALYA 2013/2014
PERGE HEYKELLERİNİN BELGELEME,

RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Çağlar ÇAKIR*

ÖZET:

Bu makale, Antalya Müzesi’nin 2014 yılında kazı çalışmalarını gerçekleş-
tirdiği, Perge Antik Kenti’nde, açığa çıkartılmış olan, F5 kodlu Çeşme/Havuz 
yapısı içerisinde bulunan 10 adet heykelin restorasyon ve konservasyon çalış-
maları üzerine kaleme alınmıştır. 

F5 kodlu yapıda bulunan heykellerden özellikle İmparator Caracalla Hey-
keli; “Restorasyon ve Konservasyon Öncesi Durumu”, “Belgeleme Çalışma-
ları”, “Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları” ve “Eserin Teşhire Hazır 
Hale Getirilmesi” isimli dört ana başlıkta anlatılmaktadır. İmparator Caracal-
la Heykeline yapılan müdahaleler Antalya Müzesi teşhirinde 2013-2014 yılı 
Perge Heykelleri adındaki salonda bulunan 13 adet heykele yapılan müdaha-
le basamaklarının genelini kapsamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Taş, Heykel, Belgeleme, Konservasyon, Restorasyon.

GİRİŞ:

Antalya Müzesinin 2014 yılında kazı çalışmalarını gerçekleştirdiği, Per-
ge Antik Kenti, F5 çeşmesinde açığa çıkartılmış olan, Çeşme/Havuz yapısı 
konum olarak kentin Batı Kapısına karşıdan bakar ve Antik Dönem’de bu 
noktadan kente girenler görsel anlamda zengin ve anıtsal bir yapıyla karşı-

* Restoratör-Konservatör, Çağlar ÇAKIR, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratu-
varı, Antalya/TÜRKİYE.
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laşırlardı. Çeşme/Havuz yapısı, Batı Cadde’nin aksından farklı olarak Batı 
Kapıya cepheden bakacak şekilde konumlandırılmıştır1 (Resim: 1).

Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 
olarak, Çeşme/Havuz yapısından çıkartılmış olan 10 adet heykelin, belge-
lenmesi, restorasyon, konservasyon çalışmaları ve Antalya Müzesi içerisinde 
teşhire hazır hale getirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

RESTORASYON VE KONSERVASYON ÖNCESİ DURUMU:

Perge Antik Kenti, F5 kodlu Çeşme/Havuz yapısından çıkarılıp, Antalya 
Müzesi Taş Deposuna, taşınmış olan İmparator Caracalla Heykeli; Antalya 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’na ait Taş Atölyesi’nde ça-
lışma öncesi gerekli koşulların hazırlanmasının ardından teslim alınmıştır.

BELGELEME ÇALIŞMALARI:

Taş Atölyesi’ne getirilen İmparator Caracalla Heykeli müdahale öncesin-
de belgeleme, basamaklarından geçmiştir. Fotoğraf çekimleri, makro fotoğ-
raf çekimleri, mikroskop fotoğraf çekimleri, ölçekli rölövelerin ve analitik 
rölövelerin hazırlanması, 3 boyutlu projelendirmeler, statik hesaplamalar ve 
müdahale öncesi taş atölyesi ekibi ile uygulanacak yöntemlerin tespitlerinin 
yapılması2, şeklinde sıralanmıştır.

Heykelin temizliği öncesi ölçekli, ölçeksiz fotoğrafları çekilmiş ve makro 
lensler kullanılarak detay fotoğrafları çekilmiştir. Eserin çalışma adımlarında 
sürekli olarak fotoğraf ve video çekimleri yapılmıştır. Çekilen fotoğraflarda 
uygulamayı anlatacak adımların anlaşılmasına özellikle dikkat edilmiştir. 
Çekilen makro fotoğraflar eser üzerindeki bozulmaların tespitinde kullanıl-
mıştır. 

İmparator Caracalla Heykeli’nin, yumuşak fırçalar ile yapılan ıslak temiz-
liğinden sonra, ortaya çıkan bozulma, hasar ve kullanılan taşın özelliklerinin 

1 Antalya Müze Müdürü Arkeolog Mustafa Demirel tarafından alınmış bilgiler doğrultusunda 
yazılmıştır.

2 Metropolitan Museum Journal, Volume 49 / 2014, The Metropolitan Museum of Art, New York.
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tespiti için heykelin önemli görülen çeşitli noktalarına numaralar verilerek 
dijital fotoğraf çekme özellikli mikroskop ile fotoğraf çekimleri yapılmıştır 
(Resim: 2).

Heykelin ölçüleri alınarak dijital ortamda rölövelerinin çizim işlemleri ya-
pılmıştır. Çizimlerde eserin ön görünüşü, arka görünüşü, üst görünüşü, sağ 
yan görünüşü, sol yan görünüşü ve 2 adet kesiti işlenerek paftalar oluşturul-
muştur. Rölöve çalışmaları 3 adet farklı paftada yapılmıştır. Bu paftalar resto-
rasyon ve konservasyon öncesi mevcut durum, bozulma, hasar paftası ve res-
torasyon konservasyon çalışmaları sonrası durumundan, oluşturulmuştur. 
Restorasyon ve konservasyon öncesi mevcut durum paftasında eserin kırık 
parçalarının numaralandırılarak kaç kırık parçadan oluştuğu, müdahale ön-
cesi birleştirme çalıştırmaları ve müdahale öncesi yapıştırma sırasının karar 
verilmesi için yapılmıştır. Bozulma ve hasar paftasında, fotoğraf ve mikros-
kop fotoğraf çekimlerinden, görsel tespitler ile eser üzerindeki bozulmaların 
tespitleri yapılmıştır. Bozulma ve hasar paftasında İtalya’da kullanılan NOR-
MAL 1/88 standartlı bozulma lejantları, kullanılan lejant ve fotoğraflar aynı 
standartlarda kullanılan belgeleme üzerine çalışılmış bir kitaptan alınarak 
düzenlenmiştir. Bozulma lejantları İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez Laboratuvarı’nda kullanımı 1988 yılında kurumca düzenlenen Taş 
Konservasyonu Kursu sırasında ICCROM’dan gelen eğitmenler tarafından 
geliştirilmiş ve onların izni ile kullanılmıştır. Lejantlarda Türkçe ve İtalyan-
ca bozulmaların karşılıkları bulunmaktadır. Hasar ve bozulmaların tespiti 
ICCROM’un taş eserler üzerine oluşturduğu kitaplardan tespit edilmiştir. Bu 
bozulma ve hasarların türlerinin tespiti ile restorasyon, konservasyon müda-
halelerine karar verilmiştir3 (Çizim: 1).

Belgeleme çalışmasının bir sonraki aşaması olarak, İmparator Caracalla 
Heykeli’nin, 3 boyutlu projesinde kullanılan teknik, fotoğrafların birleştiri-
lerek 3 boyutlu sanal nesne haline dönüştürülmesiyle yapılmaktadır4. Kırık 
parçalarının birleştirilmeleri animasyon olarak yapılmıştır. 3 boyutlu bu yön-
tem sonrasında farklı programlar kullanılarak, kırık parçaların birleştirilmesi 

3 ICOMOS-ISCS: Illustrated glossary on stone deterioration patterns Glossaire illustré sur les for-
mes d’altération de la pierre

4 https://memento.autodesk.com/about
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ve ortaya çıkacak olan sonuç görsel olarak esere hiç müdahale etmeden elde 
edilmiş ve çıkan sonucun doğrultusunda ilerlenmiştir5 (Çizim: 2).

Gerçekleştirilen 3 boyutlu görsel çalışmalar üzerinden statik hesaplama-
lar yapılarak, kırık parçaların stres yükleri ve denge hesapları yapılmıştır. Bu 
yöntem ile kırık parçaların birleştirilmesi ile oluşabilecek risk ve denge prob-
lemlerinin önceden tespit edilmesi sağlanmıştır (Çizim: 3).

Yapılan bütün belgeleme çalışmaları sonucunda, Taş Atölyesinde çalışan 
ekip ile çeşitli kararlar verilmiştir. 

Atölye çalışanları ile alınan kararlar şu şekildedir; 

İmparator Caracalla Heykeli üzerinde yapılacak restorasyon ve konser-
vasyon çalışmalarının minimum şekilde yapılması, müdahalelerde uygulana-
cak teknikler, müdahaleler sırasında yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların 
çözümleri, kullanılacak olan malzemeler ve bu malzemelerin ihtiyaç doğrul-
tusunda miktarlarının tespitleri yapılması. 

KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Belgeleme aşamaları tamamlanan, İmparator Caracalla Heykeli genel ola-
rak bütün halde olup, kırık olan sağ alt kaide ve bacak parçasının ilk müdaha-
lesi birleştirilecek olan kırık yüzeylerin mekanik yöntemler ile kalker temiz-
liklerinin yapılmasıyla başlanmıştır (Resim: 3).

Yapılan temizlik işlemi sonrasında kırık parçanın prova birleştirme işle-
mi yapılmıştır. Birleştirme çalışmalarında herhangi bir parça kayması ya da 
parçanın diş yapmaması için gönye ve cetveller yardımıyla hizalar alınmıştır 
(Resim: 4).  

Birleştirme çalışmasında kırık parçanın heykel ile birleştirilmesinde 2 adet 
20 cm. boyutunda fiber pimin kullanılmasına karar verilmiştir6. Birleşme nok-

5 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, Columbia Univer-
sity, New York, 2012, NUMERICAL STUDY OF THE STABILITY OF RESTORING DAMAGED 
SCULPTURE

6 Article: An examination of pinning materials for marble sculpture  Author(s): Carolyn Riccardel-
li, George Wheeler, Christina Muir, George Scherer, and Joe Vocaturo  Source: Objects Specialty 
Group Postprints, Volume Seventeen, 2010, Pages: 95-112.
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taları alınan pim noktalarının titreşimsiz matkap ile delik açma işlemine ge-
çilmiştir. Bu işlemde; karşılıklı 2 yönden, delme işlemini gerçekleştiren ekip 
üyesi hizada kayma olmaması için yönlendirmiştir (Resim:  5).

  Delme işlemlerinin tamamlanmasıyla açılan pim yuvalarının içinde mer-
mer tozu olması yapıştırma işleminde fiber çubukların tutunmasını azaltaca-
ğından deliklerin içi kompresör yardımı ile temizlenmiştir.

Birleşen parçaların ilerleyen dönemlerde geri dönüşümünü sağlamak için 
birleşecek olan kırık yüzeylerine %3 oranında seyreltilmiş Paraloid B72 çözel-
tisi sürülerek7, kırık yüzeyin yüzeysel sağlamlaştırılması yapılmış ve birleşme 
alanında ayırıcı katman görevi görmesi sağlanmıştır.   

İmparator Caracalla Heykeli’nde, kırık olan kaide, bacak parçasında, del-
me ve sağlamlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra, pim yuva delikleri 
açılmış; deliklere fiber pimler yerleştirilerek tekrar bir prova birleştirmesi 
yapılmıştır. Bu prova birleştirmesi neticesinde herhangi bir problem ile kar-
şılaşılmamış, böylece birleştirmeye hazırlanan parçanın yapıştırma işlemine 
geçilmiştir. Yapıştırma sırasında kullanılacak olan yapıştırıcı; mukavemeti ve 
yapıştırma gücünden dolayı 5’e 1 oranla hazırlanan sentetik epoksi reçinesi 
Araldite AY 1038 ve Harderer HY 9569  tercih edilmiştir.

Yapıştırma için açılmış olan pim yuvalarının içerine epoksi reçinesi dol-
durulup deliklerin içerisine fiber çubuklar yerleştirilmiştir. Fiber çubukların 
açıkta kalan kısımları spatula yardımıyla epoksi ile kaplanmıştır. Kırık yüzey-
lerin birleştirilmesi esnasında epoksinin taşmaması için birleşme yüzeyi ile 
dış kısımlar arasında 2 cm. boşluk bırakılmıştır (Resim: 6). 

Yapıştırılan parçada kayma olmaması ve en düşük aralık ile yapışmanın 
tamamlanması için çelik işkenceler yardımıyla parça sıkıştırılmıştır.

Diğer parçaların yapıştırılma işleminde ise, parçaların statik hesapları 
ve stres yükü hesapları nedeniyle pim kullanımına ihtiyacı duyulmamıştır. 
Söz konusu parçaların yapıştırılmasında da aynı türde epoksi kullanılmıştır. 
Küçük parçaların yapıştırılma işlemlerine ise; bulunduğumuz bölgenin ikli-

7 http://hr.wikipedia.org/wiki/Paraloid_B-72
8 http://www.danlube.dk/files/araldite_ay_103-1_hardener_hy_991_eur_e.pdf
9 http://polymerteknik.com/doc/Araldite-DBF956-TD.pdf
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minden ve kış ayında yaptığımız çalışmada epoksinin geç reaksiyona girip 
donma süresinin uzamasından dolayı müze içerisinde sağlıklı iklimlendirme 
koşullarında yapılmıştır. 

Kaide kısmının yapıştırma işlemi tamamlanan heykelin, forklift yardımı 
ile ayağa kaldırılma işlemi yapılmıştır. Ayağa kaldırılan heykelin dengesinin 
Antik Dönem imalatı sırasında geriye doğru eğimli olmasından kaynaklı; 
daha önce belgeleme çalışmaları sırasında da tespit edilmiş olan denge prob-
lemi gözlemlenmiştir. Kaidesi üzerinde kaldırılan heykelin dengesi ahşap ta-
kozlar ile sağlanmıştır.

Kaidesi üzerine kaldırılan İmparator Caracalla Heykelinin yüzeyinde, 
heykelin formunda ve detaylarında şeklen bozulmalara ve görsel olarak al-
gılanan renk değişimlerine sebep olmuş kalkerli yüzeylerin dişçi aletleri yar-
dımı ile mermer yüzeyine zarar vermeden mekanik temizliği yapılmıştır (Re-
sim: 7).

Yapıştırılan parçaların arasındaki çatlak görünümünü kapatmak amaçlı 
ve heykelin elbise kısmında bulunan ara boşluk kısımların desteklenmesi için 
estetik dolgu harcı yapılmıştır. Kullanılan dolgu harcının basit yollar ile geri 
dönüşümlü olmasına dikkat edilerek harç kuruduktan sonra estetik rötuşları 
mekanik yollar ile yapılmıştır.

ESERİN TEŞHİRE HAZIR HALE GETİRİLMESİ

Müze teşhirinde, İmparator Caracalla Heykeli için yaptırılmış mermer ka-
idenin yeri tespit edilip yerine konulduktan sonra, heykel taş atölyesinden 
forklift yardımı ile çıkartılıp müze içerisinde kaidesine yerleştirilmiştir.

Dengesinde problem yaşanan heykelin kaidesinin eğimli olan alt kısmına 
kurşun ve taş takozlar yerleştirilmiştir. Heykel ile kaide arası ise estetik dolgu 
harcı ile tamamlanarak denge kontrolleri yapılmıştır (Resim: 8).

Heykelin yerleştirilme işleminin tamamlanmasından sonra, İmparator Ca-
racalla Heykeli’ne ait kırık halde bulunan mızrak parçaları, kafa destek par-
çası ve el parçalarının yapıştırılıp estetik dolgu harcı ile rötuşları yapılmıştır 
(Resim: 9).



63

SONUÇ

Belgeleme, Restorasyon ve Konservasyon işlemleri tamamlanan heykelin 
son durumuna dair belgeleme işlemleri yapılmıştır. Yapılan işlemler sonunda 
şu anda Antalya Müzesi 2013/2014 Yılı Perge Heykelleri Salonunda teşhire 
sunulmuştur (Resim: 10).
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SCULPTURE An examination of pinning materials for marble sculpture. 
Author(s): Carolyn Riccardelli, George Wheeler, Christina Muir, George Scherer, 
and Joe Vocaturo Source: Objects Specialty Group Postprints, Volume Seventeen, 
2010, Pages: 95-112 

 http://hr.wikipedia.org/wiki/Paraloid_B-72
 http://www.danlube.dk/files/araldite_ay_103-1_hardener_hy_991_eur_e.pdf
 http://polymerteknik.com/doc/Araldite-DBF956-TD.pdf
 https://memento.autodesk.com/about

 Antalya Müzesi Müdürlüğü.
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Çizim 1: İmparator Caracalla Heykeli’nin ön görünüş Rölövesi’nin 3 basamaktan oluşan analitik 
rölöve çalışmaları. Restorasyon ve konservasyon öncesi parça paftası, bozulma ve hasar 
paftası, restorasyon sonrası görünüş paftası.   

Çizim 2: 3 Boyutlu modellenen heykelin bileşimini gösteren görseller.  
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Resim 1: 2014 yılı Perge Antik Kenti F5 açmasında açığa çıkartılmış olan Çeşme/Havuz yapısı-
nın hava fotoğrafı.

Çizim 3: Model üzerinde çizilmiş diyagramlar ve stres lejantı ile 3 boyutlu görseller.
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Resim 3: Kırık yüzeylerin mekanik yöntemler ile temizlenmelerine ait fotoğraflar.

Resim 2: Eser üzerinde yapılmış olan mikroskop fotoğrafları
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Resim 5: Delme işlemi sırasında 2 yönden hizaları kontrol eden ekip üyelerini gösteren fotoğraf.

Resim 4: Prova birleştirmesi yapılan parçaların hizalarının işaretlenmesini gösteren fotoğraf.
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Resim 6: Fiber çubukların deliklere yerleştiril-
mesi ve epoksinin yapıştırılacak yüzey-
lere sürülmesini gösteren fotoğraf.

Resim 7: Eser üzerinde kalker ve mekanik yol-
larla kalker temzliği fotoğrafı.
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Resim 8: Heykel ve kaide arasına estetik dolgu harcının yapılmasını göste-
ren fotoğraf.

Resim 9: Heykelin mızrak parçalarının yapıştırılma-
sını gösteren fotoğraf.
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Resim 10: İmparator Caracalla Heykeli çalışmalarının bitmiş ve teşhire hazır hale ge-
tirilmiş durumu.
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ROMA DÖNEMİNE AİT 
BAKIR ALAŞIMI BİR HEYKEL KOLUNUN

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Serhat KARAKAYA*

Antalya İli, Side İlçesi’nde, 1960 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel 
başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde bölgesinde (Re-
sim: 1) ortaya çıkarılmış olan bakır alaşımı bir heykel kolunun Side Müzesi 
Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen konservasyon çalışmaları bu makalenin ko-
nusunu oluşturmaktadır1. Eser, 2014 yılında gerçekleştirilen konservasyon iş-
lemleri için laboratuvara aktarılana kadar Side Müzesi Caldarium Salonu’nda 
açık teşhir yöntemiyle sergilenmiştir (Resim: 2).

Yapılan yayın taramasında bu yıllarda gerçekleştirilen Side kazıları ve ele 
geçen buluntular ile ilgili yalnızca iki kaynağa ulaşılabilmiştir. Bunlar: Arif 
Müfid Mansel’in 1978 yılında yayınlanan “Side 1947-1966 Yıllarının Kazıları 
ve Araştırmalarının Sonuçları” adlı kitabı ve Prof. Dr. Jale İnan’ın 1975 yılın-
da yayınlanan “Side’nin Roma Devri Heykeltraşlığı” adlı kitabıdır. Bunlardan 
Arif Müfid Mansel’in çalışmasında eserle ilgili herhangi bir bilgi bulunma-
maktadır. Jale İnan’ın çalışmasında ve müze envanter kayıtlarında ise ese-
rin 1960 yılında kent kapısı yanındaki sütunlu caddede ortaya çıkarıldığı ve 
Roma dönemine ait olduğu bilgileri yer almaktadır. Jale İnan ayrıca; “Kol çok 
iyi durumda bulunmuştur, yalnız yukarı kısmında az bir parça eksiktir. Kol 
dirsekten hafif bükük olarak öne uzatılmıştır. Elinde tuttuğu rhytonun ağzı 
ve başlangıcı kalmıştır. Bu fragman ilişkin olduğu figürün sanat kalitesinin 

* Serhat KARAKAYA, Restoratör\Konservatör, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge   
Laboratuvarı Müdürlüğü, Bahçelievler Mh. Konyaaltı Cd. No:88 07050 Muratpaşa-Antalya/
TÜRKİYE.

1 Söz konusu konservasyon çalışmaları; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
23/07/2014 tarih ve 145151 sayılı yazısı gereği gerçekleştirilmiştir.
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üstünlüğü hakkında fikir verecek durumdadır.” demektedir2. Jale İnan’ın bu 
açıklamasından elde bulunan rhytonun eksik başka parçalarının da olabilece-
ği sonucu çıkarılabilir. 

Rhytonun alt ucunda bulunan yaprak motifi kabartmalı bordürde hiçbir 
kaplama kalıntısına rastlanmamıştır (Resim: 3). Bu da Jale İnan’nın bu tespi-
tini destekler niteliktedir. Resim: 3’deki temsili örneklerde de görüldüğü gibi 
rhytonun alt ucuna eklenen başka bir parçası daha olabilir. 

90 cm. uzunluğunda ve 33 cm. genişliğindeki kol fragmanı bu ölçüleri ile; 
Polykleitos’un eşit vücut ölçüleri olarak hazırladığı canon ölçüsü teorisinde3 
kullandığı başın vücuda oranı 1/7 ölçü birimine göre yapılan hesaplamalarda 
260 cm., Lysippos’un4 kullandığı 1/8 ölçü birimine göre yapılan hesaplama-
larda ise 300 cm. boyunda kolosal bir erkek heykelinin sağ kolu olabileceğine 
dair fikir vermektedir. 

BELGELEME ÇALIŞMALARI: 

Eserin makro incelemeleri sonucu elde edilen bulgular kayıt altına alındık-
tan sonra çizim çalışmaları ve detaylı fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir. 
Bulgulara göre hazırlanan lejantlarla gerçekleştirilen çizimler üç bölüm ha-
linde ve her bölüm dört yönden olacak şekilde yapılmıştır. Bu bölümler; kon-
servasyon öncesi tespit çizimleri, bozulma çizimleri ve konservasyon sonrası 
mevcut hal çizimlerinden oluşmaktadır (Çizim: 1). 

Çizimlerin yanı sıra fotoğrafla belgeleme çalışmalarında da yine kademeli 
olarak eserin konservasyon öncesi, uygulamalar sırasında ve konservasyon 
sonrasında ölçekli genel ve detay olmak üzere birçok fotoğrafı çekilerek dijital 
olarak arşivlenmiştir. Çalışmaların her aşamasında kayıt altına alınan bilgiler, 
işlemler bitiminde rapor haline getirilmiş, ayrıca Bölge Laboratuvarımızca 
hazırlanmış Eser Koruma/Onarım Belgesi’ne özetle girilerek belgeleme for-
mu haline getirilmiştir.

2 Bkz., İnan, J., “Side’nin Roma Devri Heykeltraşlığı”, 1975, Ankara, s.194, levha.CX-1. 
3 Bkz., Tobin, R., “The Canon of Polykleitos” American Journal of Archaeology, Vol. 79, No. 4. (Oct., 

1975), pp. 307-321.
4 Bkz., Frel, J., “Lysippos”, The Getty Bronze, 1982, California, pp. 29-46.
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ESERİN KONSERVASYON ÖNCESİ DURUMU:

Eserin ortaya çıkarıldıktan sonraki durumunu gösterir tek belge; Prof. Dr. 
Jale İnan’ın bahsi geçen yayınında yer alan bir fotoğraftır. Siyah beyaz bu 
fotoğraftan, eserin kondisyonunun konservasyon işlemlerine başlanmadan 
önceki durumuna göre daha iyi olduğu görülebilmektedir. Fotoğrafta, işaretli 
bölgelerde daha yoğun olmak üzere, günümüzdeki haline göre eser üzerin-
de daha fazla kalker tabakası görülmektedir (Resim: 4). Ayrıca konservas-
yon öncesi yapılan incelemelerde kolun bazı bölgelerinde tahribatlar tespit 
edilmiştir. Bu durum eserin 55 yıllık süre zarfında temizleme girişimlerine 
maruz kaldığını ve tahribatların, bu girişimler sonucu oluşmuş olabileceğini 
düşündürmektedir (Resim: 5). Eserlere, gün yüzüne çıkarıldıktan sonra koru-
ma onarım uzmanlarınca gerekli uygulamalar yapılıncaya kadar, iyi niyetli 
dahi olsa, herhangi bir temizleme girişiminde bulunulmaması gerekliliği bu 
örnekte de bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.  

İçi boş döküm tekniği5 ile bakır alaşımı malzemeden imal edilmiş eser üze-
rinde, kalıp sabitlemede kullanıldığı düşünülen yaklaşık 2 cm. uzunluğun-
da 2 adet pim belirlenmiştir. Kolun iç kısmında döküm işleminde kalıpların 
arasına sızmış metal artıkları rahatlıkla görülebilmektedir. Bununla birlikte, 
bilek kısmında eserin parçalar halinde döküldükten sonra birleştirildiğini 
gösteren kenet ve işçilik izlerine rastlanmıştır. Yapılan incelemede döküm ya-
pılan ana malzeme olan bakır alaşımının üzerinde sarı renkli ince bir tabaka 
daha tespit edilmiştir. İlk incelemenin ardından benzer örnekleriyle de karşı-
laştırıldığında bu tabakanın, yüzeye amalgam yöntemiyle6 uygulanmış altın 
kaplama olabileceği belirlenmiştir. 

Çalışmamıza konu olan fragmanın Roma Kapitolini Müzesi’nde sergile-
nen, Roma’da Forum Boarium kalıntılarında bulunmuş, M.Ö. 2. yy.’a tarihle-
nen Altın Kaplamalı Tunç Herakles Heykeli7 ile eserin belirtilen boyut, işçilik 

5 Bkz. Frel, 1982, pp.11-14.
6 Bkz. Oddy, W. A., “Gilding Through the Ages”, Gold Bulletin, June 1981, Volume. 14,  Issue. 

2, pp. 75-79; Oddy, W. A. – Cowell, M. R. – Craddock, P. T. and Hook, D. R., “The Gilding of 
Bronze Sculpture in the Classical World”, Small Bronze Sculpture from the  Ancient World, 1990, 
California, pp. 103-124.

7 Bkz. Palagia, O., “Two Statues of Hercules in The Forum Boarium in Rome”, Oxford Journal Of 
Archaeology, Vol. 9, No. 1. (March 1990),  pp. 51-70. Ayrıca; http://en.museicapitolini.org/col-
lezioni/percorsi_per_sale/museo_del_palazzo_dei_conservat ori/esedra_di_marco_aurelio/
statua_di_ercole_in_bronzo_dorato Erişim Tarihi: 20.08.2015
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ve yapım teknikleriyle büyük benzerlikleri dikkat çekmektedir (Resim: 6). Bir 
diğer karşılaştırma örneği ise İtalya Venedik’te Saint Mark’s Bazilika’sında 
sergilenmekte olan, M.Ö. 4. yy.’a tarihlenmiş dönemin önemli heykeltıraşı 
Lysippos’un eserlerinden Altın Kaplamalı Tunç Aziz Mark’ın Atları Hey-
kelleridir8 (Resim: 7). Bu eserlerde ana yapım malzemesi olarak bakır oranı 
yüksek bir alaşım kullanılmış ve yüzeyleri amalgam yöntemiyle altınla kap-
lanmıştır. Her iki karşılaştırma örneğinde de yapım ve kaplama teknikleri yö-
nünden büyük benzerlikler bulunmaktadır. 

Gerek ana döküm malzemesi olan bakır alaşımını oluşturan metal karı-
şım oranları, gerekse yüzeyi kaplayan tabakanın malzemesi ve yapım tekniği, 
kısa adı XRF Cihazı olan X Işınları Floresan Spektrometresi ile tahribatsız bir 
şekilde, %1 gibi tolere edilebilir küçüklükte hata oranlarıyla tespit edilebile-
cektir9. Bu cihaz metal eserlerin yanı sıra, boyalı pişmiş toprak eserlerde boya 
analizinde de kullanılmaktadır. Bahsi geçen cihaz henüz temin edilememiş 
olup gerekli analizler cihazın temini sonrasında yapılabilecektir.  

Kol fragmanının dökümü sırasında yapım hatalarından dolayı oluşmuş 
küçük çaplı boşlukların, altın kaplama işlemi yapılmadan önce, yine bakır 
alaşımı plakalarla yama şeklinde kapatıldığı görülmektedir10 (Resim: 8). Ya-
pılan detaylı incelemede bu plakalardan 9 adet olduğu belirlenmiştir ancak 
bir tanesi eksiktir.  

Kolun pazı kısmında ve uca yakın konumda iki farklı eksende karşılıklı 
ikişer adet olmak üzere toplam dört delik bulunmaktadır.  Özensizce açılmış 

8 Aziz Mark’ın Heykelleri üzerine yapılan araştırmalar için bkz. Alunno-Rossetti, V. and  Mara-
belli, M., “Analyses of the Patinas of a Gilded Horse of St Mark’s Basilica in Venice: Corrosion 
Mechanisms and Conservation Problems”, Studies in Conservation, Vol. 21, No. 4 (Nov., 1976), 
pp. 161-170; Fassi, F. - Fregonese, L. – Brumana, R. - Monti, C. - Achille, C., “High Density Digital 
Form For Cultural Heritage Synthetic Modeling And Reverse Engineering Of The Four Horses 
Of The Basilica Of San Marco In Venice.”, XXI International CIPA Symposium, 01-06 October 2007, 
Athens, Greece. http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/ATHENS/FP062.pdf Erişim 
Tarihi: 20.08.2015

9 Schreiner, M. - Frühmann, B. - Jembrih-Simbürger, D. and Linke, R., “X-Rays In Art And Archa-
eology – An Overvıew”, JCPDS - International Centre for Diffraction Data 2004, Advances in X-ray 
Analysis, Volume 47, pp.1-17, http://www.icdd.com/resources/axa/vol47/v47_01.pdf.  Erişim 
Tarihi: 20.08.2015

10 Bkz. Hemingway, S. - McGregor, S. and Smith, D., “The Bronze Statue of Trebonianus Gallus in 
the Metropolitan Museum of Art Restoration, Technique, and Interpretation”, The Restoration of 
Ancient Bronzes, Naples and Beyond, 2013, California, pp. 113-147. 
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bu deliklerin; eser genelindeki ince işçilik göz önünde bulundurulduğunda, 
açılırken hem altın kaplama tabakasında oluşturduğu tahribattan hem de de-
lik çevresindeki deformasyondan dolayı, yapımından daha sonraki bir dö-
nemde, tamirat amacıyla açılmış olabileceği düşünülmektedir.

Eser, genel korunmuşluk durumu açısından oldukça iyi haldedir ve yü-
zeyler pasif korozyon tabakası ile homojen bir şekilde kaplıdır. Ancak bazı 
kısımlarda lokal aktif korozyon oluşumları belirlenmiştir (Resim: 9). Kolun 
alt kısmında döküm hatalarını kapatmak için kullanılmış olan yamalardan 
birinin üzerinde ve çevresinde yoğun siğil bozulma ve aktif korozyon görül-
müştür. Ayrıca elde bulunan Rhiton’un ağız çevresinde ve boyun kısmında 
da yine spot aktif korozyon çıkışları bulunmaktadır. Buna rağmen altın kap-
lama, üzerini tamamen örten patina tabakası nedeniyle büyük oranda korun-
muştur. 

Parmak araları gibi köşeli ve dar kısımlarda kaplamanın daha fazla yok 
olduğu gözlenmiştir. Eserde belirli bölgelerde siyah lekeler ve karbon kalın-
tıları görülmüştür, bu da eserin yangına maruz kalmış olabileceğini akla ge-
tirmektedir. Bunlarla birlikte, eserin iç kısmında deformasyona uğramış ve 
yama yapılmış bölgelerde tamiratta bağlayıcı malzeme olarak kullanıldığı 
düşünülen kurşun kalıntıları belirlenmiştir. 

Eser yüzeyinde iki ayrı bölgede sentetik boya kalıntıları tespit edilmiştir. 
Yapılan incelemede sergilendiği duvarda eseri taşıması için kullanılmış de-
mir çubuklardaki boya ile eser yüzeyindeki boyaların aynı olduğu görülmüş-
tür. Bu da taşıyıcı demirlerin boyama işleminin eser sergilenirken yapıldığını 
ve kullanılan boyanın eser yüzeyine taşmış olduğunu göstermektedir. Aynı 
boyadan sol yanda bulunan onarım deliğinin çevresinde de görülmüştür. Bu 
da eski tarihlerdeki hatalı uygulamalara bir örnek teşkil etmektedir.

KONSERVASYON İŞLEMLERİ:

Eserin ana yapım malzemesi olan bakır alaşımında bulunan bakırın, obje-
nin toprak altında kaldığı süre zarfında korozyon yapıcıların etkisiyle, altın 
tabakası üzerinde iyonlaşma yoluyla oluşturduğu patina tabakasının, altın 
kaplamayı açığa çıkarmak amacıyla yüzeyden temizlenmesine karar verilmiş-
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tir. Ön inceleme, detaylı fotoğraf çekimleri ve çizim gibi konservasyon öncesi 
belgeleme işlemlerinin ardından, eserde temizlik işlemi için yöntem belirleme 
amacıyla, farklı bölgelerde bazı lokal denemeler gerçekleştirilmiştir (Resim: 
10). Öncelikle bisturi ile mekanik temizlik denemeleri yapılmıştır. Bazı bölge-
lerde iyi sonuçlar alınmış ancak kolun üst kısmında ve yangına maruz kaldığı 
düşünülen bölgelerde patinanın daha sert bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. 
Bu kısımlarda korozyon tabakasını yumuşatmak amacıyla kimyasal çözelti 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak geri dönüşlülük esası göz önünde 
bulundurularak Roşel Tuzları11 olarak da bilinen bazik bir çözelti bileşiği ter-
cih edilmiştir. Saf su kullanılarak hazırlanan %10’luk Sodyum Hidroksit ve 
%10’luk Potasyum Tartar çözeltileri karıştırılarak oluşturulan çözeltiler bile-
şiği, korozyonun daha sert yapıda olduğu bir bölgede, paketleme yöntemiyle 
uygulanmıştır. 15 dk. sonra yapılan kontrolde korozyon tabakasının fark edi-
lir derecede yumuşadığı gözlenmiştir. Bu denemeden alınan olumlu sonuç 
üzerine; korozyonun sertleştiği kısımlarda mekanik temizlik işlemi öncesi bu 
yöntem uygulanmış, yumuşayan korozyon tabakaları daha sonra bisturi ile 
temizlenmiştir.

Patina tabakasının temizliği sonrası, eserin yangına maruz kaldığı düşü-
nülen kısımlarında, altın kaplama tabakası üzerinde koyu renkli lekeler orta-
ya çıkmıştır. Bu lekelerin temizliği için önceden hazırlanmış bazik çözelti ile 
yeniden paketleme işlemi yapılmış ve bu uygulama ile lekelerin tamamen te-
mizlendiği gözlenmiştir (Resim: 11). Daha önce tespit aşamasında bahsedilen 
sentetik boya lekeleri ise patina tabakası üzerinde bulunduğu için mekanik 
yöntemlerle kolaylıkla temizlenmiştir. 

Kolun gövdeye birleştiği bir alanda, altın kaplama tabakasının bordür şek-
linde kazınmış olduğu görülmektedir. Kazınmış kısım ile kaplama tabakası 
arasında yaklaşık 1 mm.’lik kod farkı bulunmaktadır. Patina tabakasının te-
mizliğiyle birlikte kaplama üzerinde döneminde oluştuğu düşünülen derin 
çizikler, darbe sonucu oluşmuş deformasyonlar ve çatlaklar saptanmıştır.

11 Roşel Tuzları’nın bakır alaşımı objelerde kullanımı ile ilgili bkz. Gharib, A. - Madkour, F.S., “The 
Treatment Procedures Of  Persian Metallic Objects Covered With Colored Enamels, 18th - 20th 
Centuries A.D.”,  International Journal Of Conservation Science, Vol.5,  Issue. 4, October-December 
2014, pp. 447-458.
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Temizlik işleminin ardından eserin aktif stabilizasyon işlemine geçilmiş-
tir12. Bu işlem için, eserin ölçülerine uygun polietilen malzemeden kapaklı bir 
kap temin edilmiştir. Eserin ve kabın ölçülerine göre yapılan hacim hesabı 
sonucu, kullanılacak çözeltinin miktarı tespit edildikten sonra, eser etil alkol 
ile hazırlanan 100 litrelik % 3’lük Benzotriazol13 çözeltisi içerisinde 42 saat 
süre ile bekletilmiştir (Resim: 12). Mevcut şartlarda vakumlu bir stabilizasyon 
ortamı sağlanamadığı için işlemde kapaklı bir kap tercih edilmiş ve streç film 
kullanılarak azami yalıtım sağlanmıştır. İşlemin ardından çözeltiden çıkarılan 
eser, etil alkol ile yıkanarak yüzeylerdeki BTA kristallerinden arındırılmıştır. 
Daha önce aktif korozyon tespit edilmiş kısımlarda etil alkol ile gümüş oksit 
uygulaması yapılarak, aktif stabilizasyon işlemi desteklenmiştir. Son olarak 
eser yüzeyi, aseton ile hazırlanmış %3’lük Paraloid B-72 çözeltisi uygulana-
rak, dış etkenlere karşı koruma amacıyla bir yalıtım tabakası ile kaplanmıştır. 

DEPOLAMA VE SERGİLEME ÖNERİLERİ:

Pasif konservasyon olarak adlandırdığımız, eserlerin muhafaza edildiği 
ortamların iklim koşullarının, objelerin malzeme grubuna göre belirlenecek 
sıcaklık ve nem değerlerinde olmasını sağlamak ve bu değerlerin değişkenli-
ğini engellemek de en az aktif konservasyon işlemleri kadar önemlidir14. Bu 
sebeple eserin, 15-20 Cº aralığında sıcaklık ve %35-40 aralığında bağıl nem 
oranlarına sahip bir ortamda ve tercihen tek başına ya da aynı türden mal-
zeme grubuna ait eserlerle bir arada depolanması veya sergilenmesi gerek-
mektedir.  Side’de yaz aylarında sıcaklık ve nem oranlarının oldukça yüksek, 
bahar aylarında ise gece gündüz sıcaklık farklarının fazla olması nedeniyle, 

12 Aktif stabilizasyon uygulaması ile ilgili bkz. Wang, Q. – Huang, H. and Shearman, F., “Bronzes 
from the Sacred Animal Necropolis at Saqqara, Egypt: A Study Of The Metals And Corrosion”, 
The British Museum Technical Research Bulletin,Vol. 3, 2009, London, pp. 73-82.

13 Bkz. Dinçer, S.  - Asan, A.  - Kıyak, T. ve Kabasakaloğlu, M., “Korozyon İnhibitörü Olarak Ben-
zotriazol”, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı.16 (2), 2003, Ankara, ss. 275-282; Golfomitsou, S. and 
Merkel, J. F., “Synergistic Effects Of Corrosion Inhibitors For Copper And Copper Alloy Archae-
ological Artefacts”, Proceedings of Metal 2004, 4-8 October 2004, Autralia, pp. 344-368; Brostoff, L. 
B., “The Role Of Benzotriazole (BTA) İn Bronze Protection”, Coating Strategies For The Protection 
Of Outdoor Bronze Art And Ornamentation  (PhD Thesis), 2003, Amsterdam, pp. 137-144. http://
dare.uva.nl/document/2/28956  Erişim Tarihi: 20.08.2015.

14 Bkz. Logan, J., “Storage of Metals”, Canadian Conservation Institute Notes 9/2, 2007, Canada,  pp.1-
6. 
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eserin yukarıda belirtilen sıcaklık ve nem değerlerinin sağlandığı, dış ortam 
koşullarından yalıtılmış bir mikroklimalı vitrinde15 sergilenmesi, eserde aktif 
korozyon oluşumunun önüne geçilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bahsi 
geçen mikroklimalı vitrinler özellikle hassas eserler için pasif konservasyon 
amacıyla birçok ülkede uzun süredir kullanılmakta olup, yakın zaman önce 
ülkemize de ithal edilmeye başlanmıştır (Resim: 13). 

  

SONUÇ:

Yüzeyindeki altın kaplamanın üzerini büyük ölçüde örtmüş kirlilik ve 
patina tabakalarının temizlenmesinden sonra gerekli aktif stabilizasyon ve 
konsolidasyon çalışmaları da gerçekleştirilen eser; toplamda 75 gün süren ça-
lışmaların ardından (Resim: 14), konservasyon sonrası belgeleme işlemleri de 
tamamlanarak, uygun sergileme koşulları hazırlanana kadar müze uzmanları 
refakatinde, iklimlendirme koşulları elverişli bir eser deposuna kaldırılmış-
tır15. 

Dört ay sonra yapılan kontrollerde; eserde herhangi bir aktif korozyon 
oluşumuna rastlanmamıştır. Bu da uygulanan konsolidasyon işlemlerinin 
esere olumlu etkisini ve eserin bulunduğu deponun iklim koşullarının uy-
gunluğunu göstermektedir. 

Eserde oluşabilecek olası reaksiyonların denetlenmesi için özellikle mev-
sim geçişlerinde ve yazın sıcaklık ve nem oranlarının yükseldiği dönemlerde, 
eserin müze restoratörü tarafından periyodik olarak incelenmesi gerekmek-
tedir.
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ANTALYA, ALANYA, AVSALLAR MAHALLESİ,
İNCEKUM TABİAT PARKI, ZEYTİN İŞLİĞİ 

KURTARMA KAZISI
Seher TÜRKMEN*

Alanya İlçesi, Avsallar Mahallesi İncekum Tabiat Parkı Antalya Alanya 
Karayolu üzerinde Alanya’dan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta sahilde yer 
almaktadır (Resim: 1).

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın mülkiyetindeki bu alan 1960’lı yılların 
başından itibaren Orman Dinlenme ve Eğitim Merkezi olarak kullanılmaya 
başlanmış ve 2004 yılında da  Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca işletmecilik 
ihalesi yapılarak 29 yıllığına kiralanmıştır. Dinlenme tesisi olarak kullanımı 
nedeniyle kumsal ile ormanlık alan arasında kalan bölge beton zeminli din-
lenme alanı olarak düzenlenmiş durumda iken (Resim: 2-3), bu alan içerisin-
de üst kısımları görülebilen baskı kolu yuva taşlarının özgün yerlerinde olup, 
olmadıkları bilinmediğinden, alanla ilgili uygulamalar takip edilmekte idi 
(Resim: 4).Bu alandaki çalışmaların başlaması ile birlikte Kiracı İşletme sahi-
binin de Müdürlüğümüze müracaatı sonucunda “Kültür Ve Tabiat Varlıkları 
İle İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütül-
mesi Hakkındaki Yönerge’nin 21. Maddesi kapsamında 399 ada 2 parselde 
17.01.2014– 22.01.2014 tarihleri arasında sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma üst kısımları yüzeyde görülebilen iki adet baskı kolu yuva taşları 
çevresinde ikişer adet sondaj çukuru açılması ile başlamış, çalışmanın biti-
minde birinci sondajda, baskı kolu yuva taşının her iki yanında duvarların 
devam ettiği, önünde ise zeytin kırma taşının yer aldığı, ikinci sondajda da 
benzer bir durumun varlığı tespit edilmiştir (Şekil: 1, Resim: 6). Çalışma bu 
aşamada durdurularak, rapor ve belgeler ile birlikte Antalya Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir.

* Seher Türkmen, Arkeolog-Müze Müdürü, Alanya Müze Müdürlüğü Antalya/TÜRKİYE.
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Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar ile sondaj kazıları sonucunda açığa 
çıkarılan işliğin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-
nun 3. ve 6. Maddeleri kapsamında kaldığı ve Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı  olarak tescil edilmesinin uygun olduğu, Alanya Müze Müdür-
lüğü uzmanlarınca alanın tamamının kazısının yapılması sonucunda zeytin 
işliğinin tescili ve koruma alanına ilişkin nihai değerlendirmenin yapılaca-
ğı yönünde karar alınmıştır. Genel Müdürlüğümüzün de uygun görüşü ve 
Kazı-Sondaj izni ile, 399 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 07.04.2014 
- 15.09.2014 tarihleri arasında ortalama 15 işçi ile kurtarma kazısı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.1

Çalışmalara öncelikle alandaki beton zemin ile, tek katlı betonarme bina-
nın kaldırılması ile başlanılmıştır. İnşaat artıklarının temizlenmesi ve tesviye 
çalışmaları sonucunda alanın güneybatı köşesinin tamamen, diğer kısımları-
nın da orman dinlenme tesisi binaları ve bunlara ilişkin alt yapı uygulama-
ları nedeniyle kısmen tahrip edilmiş olduğu görülmüştür. Deniz kenarında 
kumluk alanın bitip, çam ağaçlarının başladığı noktada yer alan çalışma alanı, 
deniz seviyesinden yaklaşık 4 metre yükseklikte ve küçük bir koyun çevresin-
dedir. Çalışmalar tamamlandığında, yaklaşık 45.00 x 50.00 metre ölçülerinde 
bir alanda kazı yapılmış, ortaya çıkan mekanların ise dört işlikli bir üretim 
mekanı (Şekil: 2) ve buna bağlı mekanlar olduğu tespit edilmiştir. Çalışma 
sonrasında derinlikler -0,50 - -4.00 metre arasında değişiklik göstermiştir. İşlik 
içerisinde ortaya çıkan ezme ve sıkma işlevine ilişkin sabit donanımlardan, 
işliğin, büyük olasılıkla zeytinyağı üretmek ve bu üretimin yanı sıra, konak-
lama, depolama, pazarlama gibi  mekanların da bulunduğu bir kompleks ol-
duğu söylenebilir (Şekil: 3).

ÜRETİM ALANI (İŞLİKLER) VE BAĞLI MEKÂNLAR:

1-GİRİŞ KAPISI VE AVLU;

İşliğin ana girişi kuzeyde yer almaktadır. Giriş 6,50 x 5,60 cm. ölçülerin-
de düzgün kesilmiş blok taşlardan yapılmıştır. Kapının önündeki taş döşeme 

1 Çalışmalarda emeği geçen Alanya Müzesi uzmanları F. Yılmazer, B. Savaş, G. Demir  ve    A. 
Gaffaroğlu’na teşekkür ederim.
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kısmen korunmuştur. Kapı eşiğinde, söve delikleri bulunmaktadır. Kapı çev-
resinde olması gereken blok taşların etrafta dağınık halde bulunduğu göz-
lenmiştir. Giriş kapısından geniş bir alana geçilmektedir ki, bunun bir avlu 
olması gerekir.

Avlu, yaklaşık 27,00 x 26,30 m. ölçülerindedir. Ana duvardan yaklaşık 5 m. 
uzaklıkta 18,50 x 18,30 cm. ölçülerinde temel seviyesinde, ikinci bir duvar sı-
rası daha bulunmaktadır. Bu duvar, avlunun içinde, avlu duvarlarına paralel 
olarak dört kenarında yer almaktadır. Bu da avlu etrafında revaklar şeklinde 
bir düzenlemenin yer aldığına işaret edebilir. Avlu etrafında, doğuda 4, ba-
tısında 3 adet olmak üzere yedi mekân bulunmaktadır. Burada önceki uygu-
lamaların tahribatı nedeniyle mekânların duvarları ancak temel seviyesinde 
korunmuştur. Özellikle batıdaki üç mekân, doğudaki mekânlara göre daha 
çok tahrip olmuştur, batı  dış duvarı ise neredeyse tamamen yok olmuştur. 
Mekânların taban döşemelerine ait herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır. Bu 
alandaki kazı sırasında 2 adet bronz sikke, pişmiş toprak kandil ve kandil 
parçaları, çok sayıda seramik ve çatı kiremit parçaları bulunmuştur. Ayrıca, 
bu alanda yakın geçmişe ait bir fosseptik çukuru, batıya doğru uzanan beton 
künk sırası ve metal su boruları da ortaya çıkmıştır. 

2-ÜRETİM MEKÂNLARI (İŞLİKLER); 

Dört adet zeytin sıkma alanı, kompleksin güney-doğu köşesinde, üretim 
alanı olarak düzenlenmiştir.14,50 x 15.00 m. ölçülerinde, duvarları kalın blok 
taşlardan yapılmış yaklaşık kare planlı bir mekândır. Bu mekânın her köşe-
sinde bir adet zeytin ezme baskı kolu yuva taşı bulunmaktadır. Bu baskı kol-
larının üç tanesi yerinde olarak kalmıştır. Baskı kolu yuva taşları ortasında 
baskı kuvvetinin sağlanması için orta kısmına yakın noktasında baskıyı yara-
tacak direklerin yerleştirildiği dikdörtgen girintili büyük blok taşlardır. Gü-
neybatı köşesinde olması gereken baskı kolu yuva taşı ise yerinden taşınmış 
olarak bulunmuştur. Üretim mekânı, dört köşesinde yer alan bu baskı kolu 
yuva taşlarına göre şekillenmiştir. Her baskı kolu yuva taşı önünde kırma ve 
sıkma işleminin gerçekleşmesi için gerekli düzen oluşturulmuştur. Buna göre 
üretim mekânında aynı anda dört ezme-sıkma işleminin yapıldığı söylenebi-
lir (Şekil: 4).
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1.İşlik:

İşlik, mekânın güneydoğu köşesindedir. 0.80 m. kalınlığında, 2 m. geniş-
liğinde ve 2,40 m. yüksekliğinde tek blok kireç taşından yapılmış baskı kolu 
yuva taşı, kuzeye dönük olarak yerleştirilmiştir. Hemen önünde sıkılan zey-
tinyağının teknede biriktirilmesini ve tekneye tahliyesini sağlayan, kenarları 
oluklu ön tarafı akıtacaklı, yuvarlak formlu ezme teknesi, üç parça halinde, kı-
rılmış olarak bulunmuştur. Bunun önünde ise kısmen korunmuş, kare form-
lu, pişmiş topraktan bir teknenin parçaları yer almaktadır.Baskı kolu yuva 
taşını tam karşılar durumda tek blok kireç taşından yapılmış denge ağırlık 
taşı da mevcuttur. Ayrıca, ezme teknesinin hemen doğusunda 0.30 m. kalınlı-
ğında, 1.00 m. çapındaki, yuvarlak formlu zeytin kırma işleminde kullanılan 
taş ise yerinde korunmuştur. 

2.İşlik;

Kare planlı mekânın, kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır. Tek blok ki-
reçtaşından yapılmış olan zeytin ezme baskı kolu yuva taşı da 1 No.lu işlikle 
aynı ölçülerdedir. Ancak, buradaki zeytin ezme baskı kolu yuva taşının yönü 
batıya bakmaktadır. Önünde, 1.60 m. çapında yuvarlak formlu, yerinde ve 
sağlam korunmuş, oluklu zeytin ezme teknesi vardır. Tekne, moloz taşlardan 
yapılmış bir döşeme üzerine oturtulmuştur. Bu işlikte de pişmiş topraktan 
yapılmış ve çok azı korunabilmiş durumda, biriktirme teknesi tespit edilmiş-
tir. Bu biriktirme teknesinin batısında, 2 No.lu zeytin ezme baskı kolu yuva 
taşını tam karşılar şekilde, tek blok kireç taşından yapılmış denge ağırlığı taşı 
görülmektedir. 

3.İşlik: 

Kare planlı mekânın kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Tek blok kireç 
taşından yapılmış olan zeytin ezme baskı kolu yuva taşı da, diğer işlikle aynı 
ölçülerdedir. Bu taşın yönü güneye bakmaktadır. Güney yönünde ön tarafta 
olması gereken yuvarlak formlu zeytin ezme teknesi bulunamamıştır. Bu işli-
ğin hemen önünde bir yarım sütun parçası bulunmuştur.
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4. İşlik:

Orijinal yerinden kaldırılmış olan bu zeytin ezme baskı kolu yuva taşı 
muhtemelen güneybatı köşede yer alıyordu ve yönü de doğuya bakıyordu. 
Bu işliğin bulunduğu alan orman dinlenme tesisinin kumsala iniş merdiven-
lerinin yapımı sırasında tahrip edilmiş olmalıdır. Bu alandaki çalışmalar sıra-
sında Roma, Geç Roma Dönemine ait yoğun seramik ve kiremit parçaları ele 
geçmiştir.

3-HİZMET MEKÂNLARI

İşliklere bitişik olarak ortaya çıkan mekanların da, hizmet mekânları ola-
rak kullanılmış olabileceği düşünülebilir. Bunlar, 3 mekândan oluşmaktadır. 
Hizmet mekanların duvar kalınlıkları yaklaşık 0.60 m. yükseklikleri de bazı 
noktalarda 2,00 m.’ye ulaşmaktadır. Duvarlar moloz taş ve harç kullanılarak 
yapılmıştır. 

1.Mekân:

5,60 x 3,70 m. ölçülerindedir. Mekânın zemininde, çok azı korunmuş piş-
miş topraktan yapılan kare formlu tuğla döşeme ve yoğun olarak seramik 
parçaları tespit edilmiştir. Duvar yükseklikleri yaklaşık 0.50-1.00 m. arasında 
değişmekte, duvar alt kısımlarının bu bölgede bulunan kum taşından, üst kı-
sımlarının ise moloz taş örgü oldukları görülmektedir.

2. Mekân:

3,90 x 3,80 m. ölçülerindedir. Bu mekânın batı duvarının zemine yakın se-
viyesinde 11 adet 3-6 yüzyıllara tarihlendirilebilecek bronz sikke ve bol mik-
tarda seramik parçası ele geçmiştir.

3.Mekân:

5,60 x 3,70 m. ölçülerindedir. Mekanın tabanına yakın seviyede 5 adet 3-6  
yüzyıllar arasına tarihlendirilebilecek bronz sikke bulunmuştur.
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Kurtarma kazısı çalışmaları devam ederken, 2014 yılı Antalya Sahilleri Su-
altı Araştırması da Genel Müdürlüğümüzün izni ile sürdürülmekte idi. Sel-
çuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığındaki ekip 
tarafından, zeytin işliğinin bulunduğu koyun sualtı arkeolojik verilerinin de 
araştırılması amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; 
kazı alanının burnundan başlayan koyda, doğal bir liman formu bulunduğu, 
bu limanın küçük tekneler için emniyetli bir alan olabileceği, işliğin açığın-
daki iki ada ve söz konusu kayalık burnun, yaklaşık 30 metreye kadar olan 
gemiler için orta şiddetli havalarda emniyetli demirleme yeri özelliği taşıdı-
ğı belirlenmiştir. İşliğin kıyısında doğal kayalık formla bağlantılı bir de olası 
iskele kalıntısı bulunmaktadır. Bu kalıntıya ait bir taş dizgisi belgelenmiştir. 
Ada ile ana kara arasında seramik malzemeler de bulunmuştur (Resim: 7-8).

Sualtı araştırma ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zeytin 
işliğinin koruma sınırlarının belirlenmesine ilişkin değerlendirmenin yapıl-
ması için konu Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir. Antalya Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulunda yapılan  değerlendirme sonucunda; avlu, hiz-
met ve üretim mekanlarıyla birlikte zeytin işliğinin sınırlı bir alanda tekil bir 
yapı kompleksi olması, Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilme-
sine, ayrıca Sualtı araştırmaları ile işliğin açığındaki iki ada ve kayalık burnun 
yaklaşık 30 metreye kadar olan gemiler için orta şiddetli havalarda emniyetli 
demirleme yeri özelliğinde olması nedeniyle işliğin kıyısında doğal kayalık 
formla bağlantılı iskele kalıntısı olabileceği ve ada ile ana kara arasında sera-
mik malzemeler tespit edildiğinden bu alanları içerecek şekilde bir koruma 
alanı belirlenmesine, karar verilmiştir (Resim: 11).

Kazıda bulunan amfora ve küp parçalarının Roma ve Doğu Roma Dönem-
lerine ait olduğu, kiremitlerin ise Roma Döneminde yaygın olarak kullanılan 
çatı kiremitlerinden oldukları, bronz sikkelerin ise 3-6 yüzyıllar arasına tarih-
lendirilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir (Resim: 9).

Avsallar Mahallesi, İncekum koyunda bulunan bu Zeytin İşliği Komp-
leksinin batısında Justinianopolis ve kuzeyinde Pisarissos antik kentleri yer 
almaktadır. Koy karşısındaki küçük ada ile birlikte gemiler için korunaklı do-
ğal bir liman görünümündeki bu alanın, işliklerde üretilen zeytinyağının yine 
burada depolanarak gemilere yüklenmesi için şekillendirilmiş bir alan oldu-



95

ğu düşünülmektedir. Ancak hangi antik kentin yayılım alanında kaldığı bi-
linmemektedir. Dağlık Kilikya bölgesi antik kentlerinin birçoğunda yerleşim 
merkezlerinin dışında zeytinyağı işliklerine rastlanılmaktadır. İncekum’un 
kuzey hinterlandında, bugün dahi var olan tarımsal alanların ve zeytin ağaç-
larının bulunduğu verimli tarım alanları, şüphesiz antik dönemde de önem 
taşımakta ve elde edilen ürünler deniz yolu ile ticarete konu olmakta idi. İn-
cekum zeytin işliği de bir antik kentin yerleşim merkezi dışında ve gemilerin 
sığınması için uygun olan bir koyun hemen yanı başında üretim ve pazarla-
ma için yapılmış olmalıdır (Şekil: 5, Resim: 10).

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca kiralanıp, inşaatı devam eden otel inşaat 
alanının güney batısında, günübirlik tesis alanı olarak düşünülen kumsala 
yakın kısmında yer alan zeytin işliği kompleksinin korunmasına ve sergilen-
mesine yönelik proje yapım çalışmalarına başlanılmıştır.
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Şekil 2: İşlikler planı.

Şekil 1: 1 No.lu sondaj.

Şekil 3: İşlik kompleksi planı.
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Şekil 4: Zeytin yağı üretimi aşamaları.

Resim 1: Antalya, Alanya, Avsallar Mahallesi, İncekum Tabiat Parkı.
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Resim 2-3-4: Çalışmalar öncesi.
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Resim 5-6: Sondaj çalışmaları.
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Resim 8: Sualtında tespit edilen duvar kalıntısı.

Resim 7: Sualtı çalışmalarını kapsayan alan.
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Resim 10: İşlik alanı.

Resim 9: Buluntu örnekleri.
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Resim 11: Koruma alanı sınırları.
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MİLET NEKROPOLÜ, DEĞİRMENTEPE MEVKİİ 
KAZI ÇALIŞMALARI

(2014)
Hasibe AKAT İSLAM*

Arife ASLAN

2013 Yılı Kazı Alanın Seçimi ve 2014 Yılı Kazı Alanının Genişletilmesine Dair 
Genel Bir Değerlendirme:

Değirmentepe’nin kuzey yamacının eteklerinde, kuzeydoğu ekseninde 
zeytin ağaçlarının arasında yer alan kazı alanında, 2012 yılında Müzemiz ta-
rafından yapılan iki kurtarma kurtarma kazısı sonrasında Miken dönemine 
ait tholos planlı mezar ile Geç Helenistik Döneme tarihlenen loculuslu oda 
mezar açığa çıkarılmıştır.1

Geç Helenistik Dönem Loculuslu oda mezarın 5 metre batısında, Kiel H. 
Stümpel Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen jeofizik çalışmaları ile farklı 
anomaliler tespit edilmiş ve dar bir alanda görülen bu çeşitlilik yapılacak olan 
yeni kazı alanının yerinin belirlenmesini kolaylaştırmıştır. Arazinin tarım 
alanı olarak kullanılması ve coğrafi yapısı gibi durumların yanı sıra zeytin 
ağaçlarının yönelimi dolayısıyla açma, tam olarak kuzey yönünde olmayıp 
11° doğuya doğru sapma göstermektedir.

Jeofizik sonuçlarının göstermiş olduğu anomaliler 11 metre uzunluğun-
dadır. 1 No.lu açma da tam olarak bu alanın üzerine yerleştirilmiş ve 18 x 5 

* Hasibe AKAT İSLAM, Milet Müzesi Müdür Vekili, Arkeolog/TÜRKİYE.
 Arife ASLAN, Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi/TÜRKİYE.
 Önceki yıl Müzemiz başkanlığında çalışmalarını yürüttüğümüz ve “Mezar Kompleksi” adını 

verdiğimiz 3 No.lu mezar grubu kazısı ile 2014 yılı çalışmalarında bilimsel danışmanımız olan  
ve bu yayındaki bilimsel tespitleri yapan  Arkeolog Jan-Marc Henke ile kazıda çalışan ve plan 
çizimlerini yapan Lisa Steinmann’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

1 Milet Nekropolü Değirmentepe Mevkii Kazı Çalışmaları (2012-2013), MKKS 23, 377-396.
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metre boyutlarında planlanmıştır. Eğime bağlı olarak açmanın kuzey köşe-
sinin deniz seviyesinden yüksekliği 8,09 – 8,17 metre iken güney köşesi ise 
11,65 – 11,74 metredir. İlk olarak 2 No.lu mezarın girişini bulabilmek için bu 
sektörün orta bölümüne 5 x 5 metre boyutlarında A sondajı açılmıştır. 2 No.lu 
mezarın dromosunun açığa çıkmasının sonrasında,  kuzey yönünde B sonda-
jının açılmasına karar verilmiştir.

Mezar kompleksi içerisinde yer alan 2 No.lu mezarın güneydoğu köşe-
sindeki mimari yapıya taban seviyesinde ulaşılmıştı. Güney yönünde Roma 
Dönemi mezar yapısının bitişiğinde  açılan C sondajı ile; girişin doğu bölümü 
ile mimari öğenin güney köşesi açığa çıkarılmıştı. 2014 yılı kazı çalışmaların-
da tamamı açığa çıkarılan bu giriş bölümünün Miken Dönemine ait mezar 
yapısının dromosu olduğu anlaşılmış ve D2 (Dromos 2) olarak adlandırılmış-
tır. Bu dromosun batı bölümü, Roma döneminde (muhtemelen) yeni bir yapı 
inşası için kaldırılmıştır. Bu durumu 2013 yılı kazı çalışmalarında gözlemle-
yebilmek mümkün olmamıştı. 2014 yılı çalışmaları sonrasında, bu duvarın 
(e) fonksiyonunu, evrelerini, G6a olarak adlandırdığımız Roma mezar yapısı 
ile bağlantısını ve yapım amacını artık daha iyi anlayabiliyoruz. 2014 yılın-
da bunlara ek olarak E ve F açmalarında çalışmalar yürütülmüştür. E açması 
aynı zamanda G6a Roma Dönemi mezar yapısının batı köşesinin açığa çık-
masını sağlamış,  taban sınırlarını ve boyutlarını da görmemizi sağlamıştır.

2 No.lu mezarın güneyinde yer alan D açmasının doğu bölümü 2013 yılı 
kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılmıştı. Bu bölümde çalışmasının sebep-
lerinden biri de jeofizik sonuçlarına göre 2 No.lu mezarın tam olarak jeofizik 
sonuçlarının gösterdiği anomaliler ile aynı hat üzerinde yer almayışıdır. 2 
No.lu mezarın güneyinde anomalilerin gösterdiği diğer mezarlar olmalıydı. 
Tahmin ettiğimiz gibi diğer bir mezar yapısı olan 4 No.lu mezarın doğu bö-
lümü 2013 yılında D açması ile açığa çıkarılmış, 2014 yılında ise G açması ile 
mezara tüm boyutlarıyla ulaşılmıştır. 

2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI:

1 - G6a mezar yapısı:

Bir bölümü 2013 yılında açığa çıkarılan Roma mezar yapısı olarak adlan-
dırdığımız G6a’nın tamamı E açması ile açığa çıkarılmıştır. Bu yıl yapmış ol-
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duğumuz çalışmalarda büyük bir bölümü yıkılmış olan doğu ve güney duva-
rı ile kapı eşiğinin ön tarafında başlayan tuğla yer döşemelerine ulaşmamız 
sonrasında, 2014 yılında komplike bir mezar alanı ile karşılaşmış olduk.

G6c olarak adlandırdığımız Miken Dönemine özgü tholos planlı mezarın, 
I. yüzyılın sonları ile II. yüzyılın başlarında yeniden kullanılmak üzere tama-
men loculuslu mezara dönüştürüldüğü ve girişinin de G6a ya göre yeniden 
şekillendirildiğini söyleyebiliriz.    

Dikdörtgen plana sahip G6a mezar yapısı, 1 No.lu açma olarak tanımla-
dığımız 18x5 metre büyüklüğündeki ilk açmamızın kuzey doğusunda yer 
almaktadır. Mezarın eski girişinin, tamamı tahrip olmuş kuzey duvarında 
olması gerekiyordu. Sadece odanın güneyinde yer alan duvarların kalıntıları 
iyi durumdadır. Batı duvarı yatay bir düzlem oluşturacak şekilde ana kayaya 
oyulmuştur. Buna karşılık doğu duvarı derin bir temel üzerine oturtulmuş 
opus caementitumdan oluşmaktadır. Güney duvarında G6a ile G6c odalarını 
birbirine bağlayan koridora açılan bir kapı bulunmaktadır (Resim: 3). 

Batı duvarı ana kaya üzerinde yükselirken doğu duvarının alt bölümünün 
farklı katmalar halinde derinleştiği gözlemlenmiştir. Doğu ve batı duvarla-
rının iç yüzeyleri boyunca, döşemesi olmayan banklar yer almaktadır ki bu 
banklar muhtemelen sunuların bırakılması için yapılmıştı. Banklar, duvarlar-
da olduğu gibi doğudaki kireçtaşı,  harç ve taş bloktan yapılmış iken batıdaki 
ana kayaya oyulmuştur. Güney duvarının çok yakınında biten bankların ikisi 
de kısmen korunmuş kalın bir sıva tabakası ile kaplıydı. Bahsi geçen duvarda 
aynı zamanda üç tabaka halinde kısmen korunmuş sıvaya ulaşılmıştır. Birin-
ci tabakada yer alan çentikler, ikinci tabakanın daha iyi bağlayıcı olabilmesi 
için açılmıştır. Üçüncü tabaka ise çok daha özenli yapılmış resimli sıvadan 
oluşmaktadır (Resim: 4). Bu resimli sıvalara sadece doğu duvarının güney 
bölümünde in-situ olarak ulaşılmıştır. Sıva üzerinde kırmızı boyalı dikey ve 
yatay şeritler görülmektedir. Odanın içerisindeki enkazdan; mor, hardal sarı-
sı, kahverengi ve yeşil gibi renklerin yer aldığı sıva parçacıkları bulunmuştur. 
Mavi bir arka plan önünde; koyu kahverengi ile içi hardal sarısı boyalı bir 
nesnenin tasviri ve beyaz renk ihtişama ve yüksek sanat yaratımına tanıklık 
etmektedir. Bu resimli sıvanın en düşük seviyesi odanın ikinci evresine ta-
rihlendirdiğimiz zemin döşemesi ile kaplıydı. Buradan yola çıkarak resimli 
sıvanın binanın birinci evresine ait olduğunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz.
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Odanın zemininde iki farklı inşaa dönemi gözlemlenmektedir. İkinci ev-
reye ait bazı sıva parçaları hariç döşeme tuğlaları tahrip edilmiş, kaldırılmış 
veya yeniden kullanım için sökülmüşlerdir. Sadece ikinci tabanının seviyesini 
yükseltmek için doldurulan malzemenin bazı kalıntıları kısmen korunmuştur 
(Resim: 5).

Kullanılan dolgu malzeme içerisinde devşirme malzemeler dikkat çek-
mektedir; kapının ön tarafında bulunan mermer sütun veya doğuda bulunan 
bankın ön tarafında kullanılmış olan kireçtaşı kesme taş devşirme malzemeye 
örnek olarak verilebilir. Bunların dışında zemin; düzensiz dikdörtgen tuğ-
lalar ve parça parça dökülmüş küçük kalker parçalarıyla karışmış toprak ile 
kaplıydı. Tuğlalarla kaplı bu yüzeyin en üstünde yer yer harç tabakası yer 
almaktadır (Resim: 5).

Odanın ilk tabakasında iki delik bulunmaktadır. Bu delikler 2013 yılında 
kazı çalışmalarını yürüttüğümüz oda mezara ait olan 2 No.lu loculusun üze-
rine denk gelmektedir. Tabanının hasarlı oluşu, ikinci döşeme evresi öncesin-
de kullanılan dolgu malzemenin fazlalığını açıklamaktadır.

Kapı eşiğinde çok iyi düzleştirilmiş mermer kullanılmıştır. Kuzey bölü-
münün tam ortasında kenet delikleri mevcuttur. Bu deliklerin etrafında tır-
naklı keski ile açılmış küçük yivler yer almaktadır. Amphora parçaları gibi 
birçok fragmana kapı önünde ve koridorda ulaştık. 2013 yılında kısmen açığa 
çıkan odanın, tamamının 2014 yılında açığa çıkması ile işlevi konusunda daha 
çok veriye sahip olduk. Kült ve defin ile ilgili ritüellerin bu oda da yapılmış 
olduğunu söyleyebiliriz ayrıca doğu ve batı duvarı boyunca yer alan banklar-
da bu duruma tanıklık etmektedir.

2 -   G6b Koridor:

G6c (Miken mezarının yeniden kullanılıp şekillendirildiği) ile G6a’yı birbirine 
bağlayan bir koridor bulunmaktadır. Koridorun tabanı eşikten bir basamak 
daha düşük seviyede başlayıp, odanın içine doğru eğimi artmaktadır. Yüzey-
de bulunan harç tabakası tabanın tuğla panolarla kaplı olduğunu göstermek-
tedir. Girişin batısında hemen ilk adımdan sonra bir sütun yer almaktadır. 
Bu sütun, muhtemelen doğal tüffit kayadan oluşan tavanı desteklemek veya 
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opus caementitium duvarından başlayan kemerden anlaşıldığı kadarıyla be-
şik tonozu desteklemek amacıyla kullanılmış olabilir. Üst örtü tamamen göç-
müş olduğu için sütunun nasıl bir işleve sahip olduğunu söyleyemiyoruz. 
Koridorun doğusunda ana kayaya oyulmuş Ostothek I (OI) ve Loculus VI 
(LVI) yer almaktadır (Resim: 6).

OI ve LVI güneyde doğal bir duvar ve tavan ile sınırlı iken kuzeyi opus 
caementitium ile örülü olup tonoz (muhtemelen)  ile örtülü idi. Ostothek harç 
ve kireçtaşından yapılmış küçük bir bariyer ile sınırlandırılmıştır.Daha erken 
dönemlere ait definlerin kemiklerinin toplandığı bir bölüm olarak kullanıldı-
ğını, bulunan kemiklerin farklı pozisyonlarından yola çıkarak söyleyebiliriz. 
Bu bölümde sadece iki uzun kemik ve kafatası fragmanları ile beş tane kandil, 
iki tane ungueantarium ve bir boncuk bulunmuştur. Diğer kemiklerin ostot-
hekin içinde olmayışı  buradaki düzensizlikle açıklanabilir. Kandillerden bir 
tanesinde, yunus üzerinde eros  (M.S. 1. yüzyılın 2. yarısı) tasviri diğerinde ise 
gladyatörlerin (M.S. 1. yüzyılın 2. yarısı / 2. yüzyılın 1. yarısı) mücadelesi yer al-
maktadır. Üçüncü kandil ise bezemesizdir. Diğer iki kandile de bütün olarak 
ulaşılamamıştır (Resim: 7).

Koridor boyunca in-sitü durumunda olmayan parça kemiklere ve mezar 
sunularından fragmanlara ulaşılmıştır. Bunlardan bazıları; bronz kulplu de-
mirden yapılmış kabın fragmanları, iki bronz çivi, sikkeler ve kandillerdir (bir 
tanesinin üzerinde güreşen iki cubid tasviri yer almaktadır). Ölü küllerinin kon-
ması için kullanıldığını tahmin ettiğimiz pişirme kabının fragmanları diğer 
buluntular arasında yer almaktadır.

3 -  G6 c Oda Mezarı   (Yeniden Şekillendirilen Miken Mezarı):

Yukarıda bahsi geçen G6b koridoru, yeniden kullanılmak amacıyla planı 
değiştirilen Miken mezarına bağlanmaktadır. Miken mezarına açılan dromo-
sun (D2) batı köşesi ile giriş duvarının bir bölümü 2013 yılı kazı çalışmaların-
da, dromosun doğu bölümünün tamamı ise bu yıl yapılan çalışmalar ile açığa 
çıkarılmıştır. LH IIIA ve IIIB dönemlerine tarihlenen seramikler dromosun 
büyük bir bölümünü kaplayan dolgunun içerisinde bulunmuştur.  Batıda yer 
alan Miken duvarının tam karşısında düzenli ve düzensiz taşlardan örülü 
ve döneminde yüzeyi sıva ile kaplı olan monokok duvar yer almaktadır. Te-
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melinde seramik ve atık malzeme kullanılmıştır. Bu duvarın inşası ile Miken 
dönemine ait giriş kapatılmış ve kuzeydoğu yönünde yeni bir giriş oluşturul-
muştur (Resim: 6).

F açması bu bölümdeki çalışmaları tamamlamak amacıyla 2014 yılı kazı 
döneminde açılmıştır. Miken dönemine ait olan yarım daire planlı odanın 
ikinci kullanım döneminde tamamen değiştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. 
Girişin kuzeydoğu yönüne kaydırılması ile beraber açılan beş loculus ile ana 
kaya tamamen radyal bir görüntü verecek biçimde yeniden şekillendiril-
miştir. Koridordaki loculus ile beraber toplamda altı loculus ve bir niş ile en 
sonda ostothek olarak kullanılmış küçük bir loculustan oluşmaktadır mezar 
G6c. Fakat değişmiş olan kuzeydoğu köşesi hariç Miken dönemine özgü tho-
los plan şemasını algılamak yine de mümkündür. Yarım daire planlı odanın 
doğu batı yönünde düz bir şekilde sonlanışı ile (e) duvarının takibini yaparak 
tholos planını görebiliyoruz (Resim: 8).

Odanın uzun yıllar boyunca kullanılmış olması tabanın birkaç kez değiş-
tirilmesine yol açmıştır. G6a Mezar yapısının ikinci dönem tabanı ile G6b ve 
G6c’nin tabanlarının, uzun dikdörtgen döşeme tuğlaları ile kaplı olduğu tespit 
edilmiştir. Fakat mezarın diğer bölümlerinde olduğu gibi bu zemin döşemesi 
kaldırılmıştır. Sadece LI’in önünde iki tane döşeme tuğlasına in-sitü olarak 
ulaştık, diğer iki tuğla ise LI ile LII arasında dik bir konumda yer almaktaydı. 

Görünüşe göre LI’ in girişinin yarıya kadar küçük tuğlalarla örülmesi bu 
taban döşemesi ile aynı döneme tekabül etmektedir. LI’ in girişinin kalan bö-
lümü büyük bir tuğla levha ile kapatılmıştır ve bu levha antik dönem soygun-
cuları tarafından çıkarılarak LI’in önüne bırakılmıştır (Resim: 9). LI’in dar ve 
uzun kesitinin aksine LIII daha geniş olup alt tarafı iki tane farklı boyutlar-
da kireçtaşından levha ile kapatılmıştır. Bunlardan büyük olanı kaldırılarak 
loculusun iç tarafına (doğu duvarına) dayandırılmış, daha küçük boyutlarda 
olanı ise çıkartılarak LIII ile LIV arasındaki duvara dik bir şekilde bırakılmış-
tır. Loculuslar içindeki ölü hediyeleri ve kemikler LI-II ve LIV- LV önünde 
bulunmuştur ki bu buluntular, definlerle birlikte muhtemelen loculusların 
içerisindeydi. Cam ungeunteriumlar, kandiller ve diğer buluntulara odanın 
yüzeyinde dağınık halde ulaşılmıştır.

Buluntular arasında kırılmamış cam unguentarium,  demirden yapılmış 
biokonikal buhurdan, küçük bir unguentarium, yonca ağızlı küçük bir sürahi, 
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iki kandil ile bir dairesel altın aplik,  symplegmata sahnenin tasviri ile gladya-
törün (her ikisi de M.S. 2. yüzyıl) mücadele ettiği sahnelerin işlendiği kandiller 
yer almaktadır.

4 -  G4 mezarı

2013 yılı kazı çalışmalarında G4 mezarının kuzey, 2014 yılında ise güney 
bölümü açığa çıkarılmıştır. 2013 yılında sadece pişmiş toprak tuğlalarla kap-
lı tabanın kısmen korunmuş bir bölümüne ulaşılmıştı (Resim: 10). Tuğladan 
yapılmış kemerli mezar yapısının arka tarafında yer alan mezar odasının ha-
ricinde başka definlere ait buluntular da yer almaktaydı. Bazı kemikler ve 
ölü için bırakılan hediyelerin döşeme tuğlalarının arasında tespit edilmesi 
üzerine zeminin altında mezarlar olabileceği düşünülerek bu bölümün araş-
tırmasını gerçekleştirmek için, tabanın bir bölümü kaldırıldı ve güneye doğru 
1,5 metre daha ilerlenildikten sonra ana kayaya oyulmuş mezara tüm boyut-
larıyla ulaşılmış olundu.

Kazı sırasında bu bölümdeki döşeme karoları ile birbirini tamamlayan iki 
adet büyük karo kaldırıldı. Orijinal dikdörtgen levhalar bu bölümdeki mezarı 
kapamak için kullanılmıştır. Bu bölüm muhtemelen eski gömülerin kemikle-
rinin toplandığı yer olarak kullanılmıştı. Aynı zamanda burası toplu mezar 
havası da vermektedir. Varlığı tespit edilen 25 kafatası mevcuttur (Resim: 11). 
Bu büyük karoların alt bölümüne gömüler üst üste gelecek şekilde yerleşti-
rilmiştir. Bununla birlikte bu göçmüş mezarın en alt bölümünde, erken de-
finlere ait kemiklere daha bakir bir şekilde ulaşıldı. Kuzeyden güneye doğru 
yatırılmış dört defin yer almaktaydı ve bu gömülerin yerleştirildiği alanda 
ana kayaya oyulmuş iki mezarın izleri tespit edildi. Batı bölümünde bir defin 
tümsek üzerinde uzanmış bir şekilde tespit edilirken doğu da daha eski olan 
bir defin;  bir kadın (muhtemelen) ve bir çocuğa ait olan gömüye yer açmak 
için kaydırılmıştır. Başları kuzeye gelecek şekilde uzatılmış olan definlerden 
çocuk olanı sağ tarafta yer almaktaydı. Dizlerinin altında yer alan fincan in-
situ durumundaydı.

Bozulmamış olarak ulaşılan bu kontekst ölü gömme adetlerine dair ön yo-
rum için oldukça elverişlidir. Şüphesiz, Tuğla kemer ile kısa yığma duvarın 
desteklediği mezar ile taban döşemesi eş zamanlı olarak yapılmıştı.
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Görünüşe göre çökme tehlikesi olduğunda mezarın yeniden inşa edildiği 
ikinci bir evreye aittir tüm bu parçalar. Bu nedenle eski mezardaki kemikler 
bir araya toplandı ve kısmen yeni yerler açıldı. Büyük olasılıkla bu yenileme 
işlemi öncesinde de mezar talan edilmişti.
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Plan: 1
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Plan: 2



113
Resim 2: Değirmentepe.

Resim 1: Milet’ten genel görünüm.
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Resim 5: G6a ile G6b Arasında yer alan kapı, döşeme tuğlaları ve devşirme sütun

Resim 3: G6a odası. Resim 4: G6a odasındaki resmi sıva.
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Resim 7: Ostothek I içerisinde ele geçen kandiller.

Resim 6: G6b koridoru ve G6c mezar odası.
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Resim 8: G6c mezar odası ve LI, LII, LIII, LIV.

Resim 9: G6c Mezar Odasında bulunan LI.
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Resim 12: Genel görünüm.

Resim 10: G4 mezar odası döşeme tuğlaları. Resim 11: G4 mezar odası – döşeme karoları-
nın altında bulunan toplu definden 
ayrıntı.
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Resim 13: Buluntulardan örnekler.
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BATMAN MÜZEPARK ÇALIŞMASI
Tenzile UYSAL*

GİRİŞ

Dicle Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 
destekleri ile yapılan “Müzepark ve Bahçe Teşhir Alanları Projesi” kronolojik 
olarak planlanmıştır. İlk durağı Güsir Höyük Neolitik Dönem çukur ev can-
landırmasıdır. Nekropol alanı, Batman Müzesi marka eseri olan oyun taşları 
modelleri, M.Ö. I. Bin yıla tarihlenen taş ev modeli, Hasankeyf kapısı ve teşhir 
alanı, arkeolojik köy canlandırması, kazı uygulama alanları ile son bulur. Bat-
man Müzesi Müzepark uygulaması insanların kültürel ve tarihsel değerlerini 
sahiplenmesi amacı ile yapılmıştırve Türkiye’de bir ilk olması bakımından 
önemlidir.

2010 yılında kurucu Müze Müdürü olarak görevlendirildiğim Batman’da 
o tarihlerde Müze binasının da içinde bulunduğu yeni kültür merkezi bina-
sı inşaatı devam etmekteydi. Ancak bir müze binası için problemli olan un-
surların düzeltilebilmesi için gönüllülük esasına dayalı olarak tadilat projesi 
çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar devam etmekteyken müze inşaatı ta-
mamlandı. Müzecilik kurallarına uygun olmayan, müze ergonomisi açısın-
dan eksiklerle dolu  şekilde bitirilmiş bu müze binası zemin ve bodrum kat 
olmak üzere iki kattan oluşmakta ve yaklaşık 1500 metrekare genişliğindeydi.  
İdari birim pencereleri olmayan odalarla beraber 5 odadan oluşurken, idari 
birime teşhir salonlarından geçilerek ulaşılabilmekteydi. Bu ve benzer aksak-
lıklar nedeniyle söz konusu binada bir tadilat projesi kaçınılmazdı. Tadilata 
yönelik proje tamamlanır tamamlanmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olup, uzmanlarca re-

* Tenzile UYSAL, Müze Müdürü, Gaziantep Zeugma Müzesi Müdürlüğü, Gaziantep/TÜRKİYE.
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vize edilen projeye müze teşhir-tanzim projesi de eklenerek çalışmalara 2012 
yılında başlandı. Yaklaşık 1 yıl süren tadilat çalışmalarının ardından binaya 
taşınma işlemi gerçekleşti.

Mardin ve Diyarbakır müzeleri depolarında muhafaza edilmekte olan 
müzemizin eserleri getirilerek hem depo çalışmaları ve hem de teşhir çalış-
maları birlikte yürütülmeye başlandı. Bu çalışmalar 2013 yılının son aylarında 
tamamlanmış olup, 2014 yılı başında müze ziyarete hazır hale getirildi. An-
cak, müze binası kültür merkezi kompleksi içinde yer aldığından, müzeye ait 
bağımsız bir giriş ve bahçe bulunmamaktaydı. Batman İl Özel İdaresi’nden 
temin edilen ödenekle müzeye ait bir giriş kapısı ile demir parmaklıklarla 
sınırlandırılmış bir bahçe alanı kazanıldı (Resim: 1-2). Bu noktada müzenin 
bahçesinde uygulamayı düşündüğüm Müze Park projesi ve uygulaması için 
Kalkınma Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Bu proje tamamlanıncaya dek, müze 
açılışı ertelendi ve 2014 yılı kazı döneminde çıkan bazı eserlerin de teşhire 
eklenmesi ile ilgili yeni fikirlerin uygulanması doğrultusunda yeni çalışmalar 
yapılarak, yeni mekanlar oluşturuldu. Bu çalışmalar 2015 yılının şubat ayında 
tamamlandı. Müzede 3 adet teşhir salonu, 1 adet tanıtım salonu ile çok amaçlı 
bir salon bulunmaktadır1.

Müze girişinde ziyaretçiler marka eserlerden olan Tunç Çağı oyun taşları 
etkivizyonu ile karşılamakta, ardından Neolitik Dönem’e tarihlenen eserlerin 
sergilendiği Neolitik Salonu’na geçmektedirler (Resim: 3). Bu salonda Hal-
lanÇemi, Hasankeyf, Güsir Höyük ve Sumaki Höyük isimli merkezlerde ele 
geçmiş olan Neolitik Dönem eserleri sergilenmektedir. Tunç çağı salonuna 
geçerken, tanıtım salonunda, tarafımızdan hazırlatılmış olan Müze kazıları 
belgeseli ile ziyaretçiye bölge kazıları hakkında detaylı bilgi verilmektedir 
(Resim: 4). Müzenin ikinci salonu olan Tunç Çağı salonunda Başur Höyük, 
Gre Amer Höyük, Kuriki Höyük ve Çemialo Höyük kazılarında ele geçmiş 
olan Tunç Çağı’na tarihlenen eserler sergilenmektedir (Resim: 5).

Kuriki Höyük vitrininde eserlerle birlikte dijital bir uygulama ile kazı ala-
nı vitrin içine taşındı. Böylece ziyaretçilerin eserlerle birlikte aynı anda kazı 
alanını da görebilmeleri sağlandı. Bu uygulamanın yanı sıra ulusal ve uluslar 

1 UYSAL, 2015,  ss.8-16.
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arası basında büyük yankı uyandıran, Batman Müzesi’nin “marka eseri” olan 
Başur Höyük’te ele geçmiş oyun taşları için özel bir köşe hazırlandı.

Müzenin son salonunu oluşturan Hasankeyf Salonu’nda da yeni dijital 
uygulamalarla görsel zenginlik oluşturuldu (Resim: 6-7). İki kolon arasında 
Hasankeyf kazıları 3D lazer tarama filmi temperli cam üzerine yapıştırılarak 
çift taraflı görüntü sağlandı (Resim: 6). Bu uygulama ülkemizde bir ilktir. De-
neyerek yapılan bir çalışma olduğu için bir benzeri henüz başka bir müzede 
uygulanmamıştır. Hasankeyf Salonu’nda Hasankeyf Kronolojisi ile birlikte 
eserlerin kullanım şekillerinin anlaşılabilmesi için vitrin içlerine çizimler yer-
leştirildi.

Müzenin bodrum katında çocuk eğitimleri, toplantı, sergi gibi etkinlikler 
için çok amaçlı bir salon bulunmaktaydı. Bu salonun işlevinin arttırılması için 
bakım onarım çalışmaları başlatılarak, duvarlarda alçıpanlarla küçük vitrin-
ler oluşturuldu (Resim: 8)2. Bu vitrinlerin müze eğitim çalışmaları kapsamın-
da çocuk etkinliklerinde çocuklar tarafından yapılan eserlerin teşhir edilmesi 
için kullanılması planlandı. Nitekim, Down Sendromlu çocuklarla müzede 
yapılan eğitim çalışması sonucunda bu çocuklar tarafından yapılan eserler bu 
vitrinlerde teşhir edildi. Ayrıca Mor Kuryakos Manastırı çalışmalarının sergi-
lendiği bir de fotoğraf sergisi hazırlandı. Bu salonun girişine ise, Müze Hatıra 
Alanı şeklinde bir köşe hazırlandı.

Bodrum katta bu alanların yanı sıra depolar, müze arşiv deposu, restoras-
yon laboratuvarı, fotoğraf stüdyosu ve müze kütüphanesi de oluşturulmuş-
tur.

BATMAN MÜZESİ MÜZEPARK UYGULAMASI

Dicle Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 
destekleri ile yapılan “Müzepark ve Bahçe Teşhir Alanları Projesi” mesai sa-
atleri dışında büyük bir özveri ile hazırlanmış olup, 2,5 yıllık bir çalışmanın 

2 Bu çalışmalarda büyük fedakarlıklarla bize desteğini esirgemeyen Teşhir tanzim uzmanı Sayın 
Cansin Ünver’e teşekkür ederim.
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ürünüdür. Bu proje Türkiye müzelerinde ilk kez uygulanan tek örnektir. Bir 
bölgenin tarihsel belleğinin görünür hale getirilerek canlandırılması müze-
ciliğin önemli ayaklarından birisidir. Çünkü böylece insanların kültürel ve 
tarihsel değerleri sahiplenme dürtüleri harekete geçmektedir. Bu nedenle 
Batman Müzesi’nin böylesi önemli bir projeye öncülük etmiş olması mesleki 
gururlarımızdan birisi olmuştur.

Projenin hazırlanmasında çıkış noktası Ilısu ve Hes Projesi kapsamında 
Batman ve Siirt illerinde, Batman Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütü-
len yedi adet kurtarma kazısı ile Hasankeyf kazısından çıkan eserlerin sergi-
lenmesi şeklinde olmuştur. Her kazıdan en az bir eserin teşhir edilmesi plan-
lanmıştır. Bunun yanı sıra gençlerin rahatça dokunabildiği, katılabildiği, aktif 
olduğu bir uygulama alanı yapılmak istendi. Kültür Merkezi bahçesi olarak 
planlanan yaklaşık 3 dönümlük bir dönem cafe olarak işletilen alan dinlen-
me alanı olarak kullanılmaktaydı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne ait olan 
bahçe,bu proje ile Müzeye tahsis edilmiş oldu. Proje 2013 yılında tamamla-
narak sunuldu ve kabul edildi. Projenin uygulama çalışmasına 2014 Nisan 
ayında başlandı. İlk olarak bahçeye projenin uygulanabilmesi için planlaması 
yapılarak bahçe uygun hale getirildi. İki bölümden oluşan projenin ilk bölü-
mü bahçe teşhir alanıdır. 

Kronolojik olarak planlanan çalışmanın ilk durağı, bir deneysel arkeoloji 
çalışması olan,Güsir Höyük Neolitik dönem çukur ev canlandırmasıdır3. Kazı 
alanından kaldırılan Neolitik Dönem ev temeli belgelenerek müze bahçesi-
ne taşınmıştır. Müze bahçesinde evin ölçülerinde bir çukur kazılarak taşınan 
temel bu çukura yerleştirilmiştir. Bu evler çukur olduğundan basamakla gi-
rilen evlerdi. Yapılan araştırmalar sonucunda o dönemde yapıldığı şekilde 
ağaç dallarından bir iskelet yapılmış ve araları ince dallarla örülmüştür. İçten 
ve dıştan çamurla sıvanarak üstü kamışlarla kapatılmıştır (Resim: 9). Döne-
minde mevsimsel şartlar nedeniyle her yıl yenilenen evin, gizlenmiş halde 
mebran kaplanarak yalıtımı sağlanılmaya çalışıldı. O dönemde ölülerin ev 
içlerine gömülmesi nedeniyle evin tabanında bir mezar hazırlandı4. Dönemin 

3 Karul, 2013, ss.24-29.
4 Bu gömü yöntemine intramural gömü denilmektedir.
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insanlarını temsil eden mankenler yerleştirildikten sonra teşhire hazır hale 
gelmiş oldu. 

İkinci alan nekropol yani mezarlık alanı olarak planlandı. Bu alanda hem 
mezar çeşitliliğinin hemde teşhirde yer alan ve mezarlarda ele geçmiş olan 
eserlerin, mezar içlerindeki durumunun, pozisyonunun nasıl olduğunun gös-
terilmesi amaçlandı. Eserlerin kopyaları hazırlanarak mezarlara yerleştirildi.  
Bölgede yapılan kazılarda taş sanduka, küp ve kerpiç mezar örnekleri bulun-
muş olup, müzeparkta Başur Höyük5, Kuriki Höyük6, Çemialo Höyük ve Gre 
Amer Höyükte bulunan bu mezar örnekleri sergilenmiştir (Resim: 10).

Üçüncü alanımız Batman Müzesi marka eseri olan oyun taşları7nın kalıp-
ları alınarak büyük modelleri hazırlandı (Resim: 11). Döneminin oyun tahtası 
günümüze ulaşmadığı için satrançtan yola çıkılarak dama tahtası şeklinde 
zemin hazırlandı ve bahçeye yerleştirildi. Bu bölümü planlanırken çocukların 
bu alanda oynaması düşünüldü. Bu oyunlar sırasında belki de bu oyunun 
nasıl oynandığı konusunda ipuçları oluşabilecekti.

2013 yılı kazı sezonunda Gre Amer Höyük kazısından M.Ö. 1. binyıla ta-
rihlenen taş ev bulundu8. Nerdeyse tamamına yakını korunmuş olarak bulu-
nan bu evin rölövesi hazırlanıp bire bir kopyası müzepark alanına yapıldı. 
Evin çatısı ile ilgili net bir bilgi olmadığı için evin çatısı yapılmadı. Üzeri sun-
durma ile kapatıldı (Resim: 12).

Bahçe teşhir alanındaki son ziyaret yeri Hasankeyf teşhiridir.  Proje ha-
zırlanırken Hasankeyf kazısından çıkan 20 adet eserin teşhiri planlanmıştı. 
Ancak kazıdan çıkan eserlerin çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle 
uygulama aşamasında değişiklik yapmak durumunda kalındı. Bu alanda 
Hasankeyf’in yakınçağı anlatılmak istendi. Kendi içinde gezi güzergâhı olan 
alana bir giriş kapısı ile girilmektedir. Gertrude Bell arşivinde yer alan bir 
fotoğrafta görülen Hasankeyf’in 1991 yılında yıkılmış olan 2. kapısının ½ 
ölçüsünde kopyasını yapılarak, teşhir alanına giriş bu kapıdan sağlanmıştır 
(Resim: 13). Alandaki bütün teşhir açık hava teşhir alanı olarak planlandı. 

5 Sağlamtimur ve Ozan, 2013.
6 Genç, Yıldız Köse ve Köse, 2013, ss.292-302.
7 Sağlamtimur ve Ozan, 2013,  s 518, resim 9.
8 Pulhan, 2014.
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Hasankeyf’te geçmiş dönemden başlayarak günümüze kadar devam eden 
dokumacılığın birebir canlandırılması yapıldı (Resim: 14). Hasankeyf’te bir 
süre öncesine dek içinde yaşanılan mağaralarda tezgâh çukurlarına sıkça 
rastlanmaktadır. Oturmak için çukur açılmakta ve bu alanın üzerine tezgah 
yerleştirilmektedir. Bulunmuş olan eski bir tezgâhla birebir canlandırma ya-
pılarak teşhire hazırlanmıştır. 

Bunun yanı sıra kazılarda çok sayıda seramik fırın izine rastlanmış olması, 
bu durumun da teşhir edilmesi gerektiğini düşündürmüştür.  Bundan yola 
çıkılarak yeni bir fırın yapıldı ve teşhirde yer alan seramiklerin bu fırınlarda 
pişirildiği gösterilmiş oldu (Resim: 15).

Bu alanda Hasankeyf ve çevre köylerden bulunan etnografik nitelikteki 
eserler teşhir edildi. Farklı kompozisyonlar hazırlandı. 

Projenin ikinci bölümünü uygulama alanı oluşturmuştur. Uygulama ala-
nında bir Arkeolojik köye ait mekânların canlandırılması düşünüldü. Batman 
Müzesi’nin halka hitap etmesi, özellikle gençlerin dokunarak ve oynayarak 
öğrenmeleri hedeflendi. Bu alanda iki kerpiç ev yapıldı. Kerpiçleri tamamen 
bölgedeki toprak örnekleri araştırılarak orijinal şekilde hazırlandı. Bir köy 
evinde olması gereken bütün öğeler düşünüldü. Etrafı çitle çevrildi, bahçe-
sine ocak ve kuyu yapıldı. Bölgede neolitik dönemde buğday, arpa ve mer-
cimek yetiştiğini kazılardan biliyoruz. 3 tane büyük sepet hazırlanarak bu 
sepetlerde bu bitkileri yetiştirmek amacıyla araştırmalar yapıldı. Yabani buğ-
day tohumuna ulaştım. Ancak bu çalışma yapılamadan Batmandan ayrıldım. 
Arkeolojik dönem bir köy evinin birebir kopyası olan bu evlerden birinde 
similasyon gösterimler diğerinde de neolitik dönem ev canlandırması bulun-
maktadır.

5 yaşından üniversite öğrencisine kadar tüm gençlerin kazı tekniklerini 
öğrenmesi için 4 adet havuz yapıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden bu ha-
vuzlarda yuvarlak ev temeli, birbirini takip eden ev temelleri, mezar, ocak 
ve yıkılmış kerpiçler hazırlandı, kopya eserler yerleştirildi ve üzerleri kumla 
kapatılarak kazı yapmaya hazır hale getirildi. Ayrıca kazı alanının yanında 
çalışacakları bir tezgâh da yapıldı. Kazı yaparken giymeleri için tşirt, tulum, 
şapka ve hediyelik eşyalar da hazırlandı. Bu canlı performansın uygulandı-
ğı anlarda öğrencilerin büyük keyif aldığı da gözlemlerimiz arasındadır. Bu 
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canlı performanslarda öğrencilere kil verildi ve kendi eserlerini yaratmaları 
sağlandı. Bu eserler çok amaçlı salonda onlar için hazırlanan vitrinlerde isim-
leriyle birlikte teşhire konuldu. 

Müzenin bahçesine girişte sol tarafta, müze satış mağazası yapıldı. Doğal 
görünümlü olması amacıyla malzeme olarak kayrak taşı tercih edilmiştir. Bü-
tünlüğe uygun olması için taş yapılan bu mekanın etrafı çitle çevrilerek tahta 
kütüklerle oturma bölümleri oluşturuldu. 18 Mayıs 2015 tarihinde ziyarete 
açılan Batman Müzesi ve müzepark ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Çalışma bitmeden önce Gaziantep Müze Müdürlüğü’ne atanmış olmam 
nedeniyle müzepark çalışmasının son aşamalarında yer alamadığımı üzüle-
rek bildiririm.
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Resim 2: Batman Müzesi 2015..

Resim 1: Batman Müzesi 2010.
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Resim 4: Tanıtım salonu.

Resim 3: Neolitik salon.
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Resim 6: Hasankeyf salonu.

Resim 5: Tunç Çağı salonu.
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Resim 8: Çok amaçlı salon.

Resim 7: Hasankeyf 3D çalışması.
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Resim 10: Nekropol alanı.

Resim 9: Gusir evi.
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Resim 13: Hasankeyf kapısı.

Resim 11: Oyun taşları modelleri.

Resim 12: GreAmer taş ev.
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Resim 12: Seramik fırını.

Resim 14: Dokumalık canlandırma.
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İNCİR HANI 2014 YILI KAZI RAPORU
H. Ali EKİNCİ*

Antalya-Eğridir kervan yolu üzerinde, Burdur/Bucak yakınlarında yer 
alan İncir Hanı’nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlana-
bilmesi için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca alınan ka-
rarlar doğrultusunda yapının avlusu ve çevresinde mevcut toprak ve moloz 
tabakalarının kaldırılması amacıyla 2013 yılında kazı ve temizlik çalışmaları-
na başlanmıştı. Burdur Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Şakir 
Çakmak ve Yard. Doç. Dr. Ertan Daş’ın bilimsel danışmanlığında 25 Eylül-12 
Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, yapının 
kapalı kısmının batı duvarı boyunca biriken toprak ve moloz tabakaları te-
mizlenmiş, avlunun batı kesiminde 5X5 m. boyutlarında 6 açmanın kazısı 
tamamlanmış ve avlunun güneydoğu köşesindeki payandaların bulunduğu 
alandaki 4 açmada ise ortalama 1.10 m. derinlikte toprak ve moloz tabaka-
sı kaldırılmıştı. Bu çalışmalara bağlı kalarak 2014 yılı çalışmalarına 23 Mayıs 
2014 tarihinde başlanmış ve çalışmalar 22 Kasım 2014 tarihinde tamamlan-
mıştır (Şekil: 1). 6 ay süren çalışmalarda 30 işçi ve alan sorumlusu olarak 2 
sanat tarihçisi görev almıştır. Çalışmalar sonucunda önceden hedeflendiği 
gibi yapının kapalı kısmı dışında kalan tüm kesimlerinin kazısı tamamlanmış, 
avlu ve tüm cepheler rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırla-
nabileceği duruma getirilmiştir. 

Kapalı kısmın inşasının 1238-39 yılında tamamlandığı, ancak bu tarihten 
hemen sonra yaşanan Babai isyanları (1240) ve Kösedağ Savaşı’nın (1243) ya-
rattığı kargaşa nedeniyle -2013 yılı kazısının ardından öngördüğümüz gibi- 
avlunun inşasının yarım kaldığı kesinlik kazanmıştır. Kargaşa döneminin 

* H. Ali EKİNCİ, Burdur Müze Müdürü, Burdur Müze Müdürlüğü: Özgür Mh Halk Pazarı Cad. 
No:1 15100 Burdur/TÜRKİYE.
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sona ermesinin ardından gücü zayıflayan Anadolu Selçuklularının yapının 
avlusunu tamamlamak yerine sadece kapalı kısmını kullanmaya devam et-
tikleri anlaşılmaktadır. 

Avlu 

Yapının avlusu, özellikle doğudaki eğim nedeniyle sürüklenen toprak ve 
taşlarla ortalama 4.00 m. dolmuş durumdaydı (Resim: 1-2). Çalışmalar sonun-
da, yarım kalmasına rağmen nasıl bir avlunun yapımının tasarlandığı net bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Buna göre avlunun batı kesiminde iki ayak sırasına 
sahip bir revak, doğu kesiminde dikdörtgen planlı 8 oda, kuzey cephesinde 
ise ortada giriş eyvanı ve iki yanında birer odanın yapımının tasarlandığı an-
laşılmaktadır (Şekil: 1). 

Daha önce Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal başkanlığında yürütülen 1992, 
1993 ve 2000 yılı çalışmalarına avlunun güneybatı kesiminden başlanmış ve 
güneybatı köşede bir tahliye kanalı; güney cephedeki giriş eyvanının batısın-
da yapımı tasarlanan kapalı mekânın temel izleri ile avlunun doğu duvarı 
önünde yer alması gereken mekânların, güneyden itibaren ilk üçünün temel 
izlerine ulaşılmıştı. 2013 yılı çalışmalarına 1992 ve 1993 yıllarında ortaya çıka-
rılan temel izleri dikkate alınarak başlanmış ve bu temele ilişkin kotlar takip 
edilmişti. 2014 yılı çalışmalarında bu kotların özgün zemin kotunun bir mik-
tar altında kaldığı görüldü. Ancak temel kotlarının takip edilmesi avlunun 
batı kesiminde yapımı planlanan revaka ait ayaklardan dördünün temelleri-
ne ulaşılmasını sağladı. 

Bu dört ayak temelinin dışında revakın kuzey ve güney uçlarında ve dört 
ayak arasında birer ayak temeli daha bulunması gerekirken bu uygulamanın 
da tamamlanamadan yarım kaldığı anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra reva-
kın doğu kanadında da ikinci bir ayak sırası olması gerekirken bunlardan hiç-
birinin temelinin yapılmadığı görülmektedir. Bu konuda veri elde edebilmek 
amacıyla güneydeki iki ayak temelinin doğusunda yapılan sondajlarda her-
hangi bir temel izine rastlanmamıştır. Bu verilerden hareketle avlunun batı 
kanadında iki sıra halinde 7’şer ayakla taşınan doğu-batı yönde tonozlarla 
örtülü bir revak yapımının planlandığı, ancak yarım kaldığı kesin bir şekilde 
söylenebilmektedir. 
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2014 yılı çalışmalarında, avlunun doğu kanadında 8 kapalı mekânın müte-
madi temellerine ulaşılmıştır (Resim: 3). Bu mekânların uzunlukları doğu-ba-
tı yönde 6.50 m.dir. Genişlikleri ise 3.25 m. - 3.40 m. arasında değişmektedir.

Doğu duvarı üzerinde, kapalı kısmın güney duvarına 8.55 m. mesafede, 
mütemadi temelin hemen üzerinde pişmiş topraktan bir su künkü ortaya çı-
karılmıştır (Resim: 4). Handaki su ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak dö-
şenen bu sistemin bulunduğu nokta itibariyle kapalı mekânların zeminin al-
tından geçirilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle avlunun 
doğu kanadında doğu-batı yönlü tonozlarla örtülü 8 dikdörtgen mekânın 
yapımının tasarlandığı söylenebilmektedir. 

Avlunun giriş eyvanının da bulunduğu güney kanadında eyvanın iki ya-
nında, bir diğer deyişle batıdaki revak ve doğudaki kapalı mekânlardan kalan 
alanda doğu-batı yönlü tonozlarla örtülü birer kapalı mekanın yapımının ta-
sarlandığı anlaşılabilmektedir (Şekil: 2). Avluda gerçekleştirilen çalışmalarda 
ortaya çıkarılan en ilginç buluntulardan biri de kapalı kısım taç kapısına yas-
lanmış vaziyette inşa edilmiş kule benzeri mimari unsurlar olmuştur (Resim: 
5-6)

Avlunun özgün zemin kotuna oturan bu kulelerin yapının yarım kalma-
sından hemen sonra inşa edildikleri anlaşılmaktadır. İçlerinin dolu olması, 
kapalı birer mekândan ziyade güvenlik amaçlı birer kule olduklarını akla ge-
tirmektedir. Anadolu Selçuklu dönemi hanlarında öncelikle kapalı kısmına 
inşa edilerek kullanılmaya başlandığı, bir yandan da avlu kısmının inşasına 
devam edildiği bilgimiz dahilindedir. 

Avlu ve Kapalı Kısım Cepheleri 

Avlunun giriş yani güney cephesinin kazı ve temizliği 1992 ve 1993 yılla-
rında gerçekleştirilmiş, duvarın ortalama 1.50 m.lik bölümünün korunmuş 
durumda olduğu anlaşılmıştı. Cephenin ortasında taçkapıya ait yan kanatlar, 
bu kanatların iki yanında ve cephenin köşelerinde kare kesitli birer payanda 
ortaya çıkarılmıştı (Resim: 7). Avlunun batı cephesinin kazı ve temizliği de 
aynı yıllarda gerçekleştirilmiş, batı duvarının olasılıkla batıdaki tarımsal faa-
liyetler nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğu görülmüştü. 
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Kapalı kısmın batı cephesinin kazı ve temizlik çalışmaları 2013 yılında ta-
mamlanmıştı. Cephe üzerinde yer alan 3 payanda, pabuç kısımları ile birlikte 
tümüyle görünecek şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan kuzey köşede yer 
alan silindirik kesitli, diğer ikisi ise kare kesitlidir (Resim: 8). Avlu cephesi 
gibi bu cephede de 2.30 m. derinliğe inildi. 1.80 m. derinlikte cephedeki 3 pa-
yandanın pabuç kısımlarına ulaşıldı. Cephenin ortasında yer alan payanda 5 
kenarlı, diğer iki payanda ise silindirik kesitlidir. 

Kapalı kısmın kuzey cephesinde, 2014 yılı çalışmaları kapsamında cephe 
boyunca yığılı durumdaki kaplama malzemeleri kısmen kuzeye doğru çekile-
rek payandaların pabuç kısımlarını ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışmaları 
gerçekleştirildi. 

Çatı 

Yapının kapalı kısmının çatısı yoğun toprak tabakası ile dolmuş durum-
dadır. Toprak tabakasının tümüyle alınmasının yaratabileceği statik sorunlar 
dikkate alınarak sadece kapalı kısmın güneydoğu köşesindeki iki noktada 
temizlik çalışması gerçekleştirilmiş ve yan sahın tonozları arasına oldukça 
düzenli su tahliye kanalları açıldığı ve bu kanalların çörtenlere bağlandığı gö-
rülmüştür (Resim: 9). Ayrıca çatının kenarlarda düzgün kesme taşlarla inşa 
edilmiş parapetlerle çevrelendiği anlaşılmıştır. 

Kapalı Kısım 

Yapının kapalı kısmı güney-kuzey yönde uzanan bir ana sahın ile bu sa-
hını dik kesen doğu-batı yönlü yedişer çapraz sahından oluşmaktadır. Sahın-
ların tümü sivri kemerli tonozlarla örtülüdür. Tonozlar düzgün kesme taş 
bloklarla örülmüş kare kesitli ayaklarla taşınmaktadır (Resim: 10). 2014 yılı 
çalışmalarına kadar, avlu zemin kotu net bir şekilde gözlenemediği için ka-
palı kısmın zemin kotu hakkında kesin bir fikir yürütmek mümkün değildi. 
2014 yılı çalışmalarıyla avlu kotunun kesinleşmesi ve kapalı kısım taç kapı-
sının eşik seviyesine ulaşılması kapalı kısmın zemin kotunda da yükselme 
olduğunu ortaya çıkardı. Kapalı kısım zemininin kotu hakkında daha kesin 
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verilere ulaşmak ve varsa yan sahın sekileri hakkında fikir edinebilmek ama-
cıyla 4 noktada sondaj çalışmaları yapıldı (Resim: 11)

Bu noktalarda yer alan ayakların temel pabuçlarına ulaşılması sonucunda 
zemin kotundaki yükselmenin ortalama 80 cm. olduğu kesinleşti. Kapalı kıs-
mın güneybatı köşesinde iç duvarları yalıtımlı sıvaya sahip bir havuz bulun-
maktadır (Resim: 12). Bulunduğu nokta ve boyutları itibariyle kapalı kısımda 
yüklü hayvan dolaşımını engelleyecek bir kesimde yer alması bu havuzun 
yapıyla çağdaş olmadığını düşündürmektedir. 

Mimari Parçalar 

Çalışmalar sırasında özellikle büyük ölçüde sağlam durumdaki kapalı kı-
sım duvarlarının çevresinde ve avluda çok sayıda mimari parçaya rastlanmış-
tır (Resim: 13).

Küçük Buluntular 

2014 yılında avlu, cepheler ve kapalı kısımda gerçekleştirilen kazı çalışma-
larında çok sayıda etütlük mahiyette küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bu bu-
luntuların önemli bir kısmını sikkeler oluşturmaktadır. Ele geçirilen toplam 
376 sikkenin büyük bir kısmı Osmanlı dönemine bir kısmı ise Bizans, Anado-
lu Selçuklu ve Beylikler dönemlerine aittir. Çoğu silinmiş, aşınmış, hurda du-
rumdaki sikkelerden fikir verebilecek nitelikte 105’inin temizliği restorasyon 
ve konservasyon teknikerince gerçekleştirilmiştir. Sikkelere ilişkin çalışmala-
rımız sürmektedir. Çalışmalarda sikkelerin yanı sıra 2 bakır mühür, 3 bakır 
yüzük, 1 bakır yüzük parçası, 3 tanımsız metal obje ve 4 kemik ağırşak ele 
geçirilmiştir. Bu objelere ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 

2014 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen küçük buluntuların bir kısmını 
da çeşitli tekniklerle bezenmiş sırlı ve sırsız seramikler oluşturmaktadır. Bu 
seramikler içerisinde sgraffito ve sıraltı teknikli örneklerin yanı sıra tek renk 
sırlı ve sırsız örnekler bulunur. Sgraffito tekniğiyle süslenmiş tüme yakın 
tabak örneği, kademeli çukur gövdeli ve halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu, 
beyaz astarlı eserde, sgraffito tekniğinin yanı sıra yer yer champlève tekniği 
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(geniş kazıma) de kullanılmıştır. Kenarlardan merkeze doğru daralan üçgen 
bölümlere ayrılmış alanların içleri, stilize S kıvrımları, taramalar ve helezon-
larla bezelidir. Dik ağız kenarı dikdörtgen kartuşlara ayrılmış, belirli aralık-
larla sıralanmış olan ve içleri taramalı kartuşlar, yan yana sıralanmış dikey 
hatlarla birbirinden ayrılmıştır. Form ve bezeme özellikleriyle Bizans dönemi 
olduğu düşünülen eser, 13. yüzyıl eseri olmalıdır. 

Sırsız örnekler içerisinde tüme yakın iki örnek bulunmuştur. Armut göv-
deli, düz dipli ve tek kulplu testi örneği ile küresel gövdeli, düz dipli ve çift 
kulplu testi 13.-14. yüzyıl Beylikler dönemi seramikleriyle benzerlik göster-
mektedir. 

Kazı buluntuları içerisinde yoğun grubu Osmanlı seramikleri oluşturur. 
Özellikle 18. yüzyıla tarihlenen Kütahya üretimi sıraltı teknikli fincanlar ile 
Osmanlı döneminde yoğun bir üretimi olan lüleler, hanın işlevselliğinin geç 
dönemlere kadar sürdüğünün kanıtıdır. Kütahya üretimi sıraltı teknikli bir 
fincan bütün olarak bulunmuştur. Küresel gövdeli, halka kaideli fincanın 
gövdesi üzerinde taramalarla meydana getirilmiş bitkisel motifler belirli ara-
lıklarla yerleştirilmiş, araları kobalt mavisi renkle işlenmiştir. Kazı çalışmala-
rında birçok örneği bulunan lüleler de, diskli ve lale biçimli gövde örnekleriy-
le dikkat çekicidir.

Sonuç ve Öneriler 

İncir Hanı’nda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik ola-
rak 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları, öngö-
rülen program dahilinde büyük ölçüde hedefine ulaşmıştır. Avlunun büyük 
bölümünde mevcut ortalama 4 m. derinlikte toprak ve moloz tabakası özenli 
bir şekilde kazılmış ve tüm toprak elenmiştir. Avlu ve kapalı kısmın doğu 
cephesi boyunca mevcut toprak ve moloz tabakası da 2.30 m. derinliğe ka-
dar inilmek suretiyle cephe boyunca kurgulanan payandaların pabuçlarına 
ulaşılmıştır. Çalışma sonunda avlunun batı kesiminde iki sıra ayakla taşınan 
doğu-batı yönlü tonozlarla örtülü bir revakın tasarlandığı kesin bir şekilde 
anlaşılmıştır. Doğuda ise 8 kapalı mekânın yapımının planlandığı, bu amaç-
la mekânların mütemadi temellerinin örüldüğü ancak duvarlarının inşasına 
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başlanamadığı saptanmıştır. Avluda yaptığımız çalışmalarda kapalı kısım 
taç kapısının iki yanına yaslanmış durumda kule benzeri iki kütleye rastlan-
mıştır. Benzer bir kuleye avlunun kuzeybatı köşesindeki kapalı mekânda da 
yer verildiği görülmüştür. Bu kulelerin gözetleme amaçlı oldukları sonucu-
na varılmıştır. Özellikle taç kapıya yaslanmış durumdaki iki kulenin oldukça 
sağlam bir şekilde harçla örülmüş olması ve elimizdeki imkânlarla sökülmesi 
durumunda taç kapının zarar görebileceği endişesi nedeniyle sökümleri ya-
pılmamıştır. Bu unsurların gerekli teknik alt yapının hazırlanmasından sonra 
sökülmesi yerinde olacaktır. 

Avlu kazısının tamamlanması ve kapalı kısım taç kapısının eşiğine ula-
şılması ile birlikte kapalı kısmın zemin kotunun da bir miktar yükseldiği an-
laşılmıştır. Önceden öngörmediğimiz bu durum nedeniyle kapalı kısımda 4 
sondaj gerçekleştirilmiş ve zemin kotunun yaklaşık 60 cm. yükseldiği sap-
tanmıştır. Kapalı kısımda tüm zeminde mevcut yaklaşık 60 cm.lik tabakanın 
kazının yapılması yerinde olacaktır. 

Çatıda iki noktada gerçekleştirilen çalışmalar sonunda yan sahınları örten 
tonozlar arasına su kanalları açıldığı ve yağmur sularının bu kanalların ağ-
zındaki çörtenlere aktarıldığı ve çatının çepeçevre parapetlerle çevrildiği an-
laşılmıştır. Çatı, bugün çok yoğun toprak tabakası ile kaplıdır. Yapının statik 
dengeleri nedeniyle tüm çatıda temizlik yoluna gidilmemiştir. Statik değer-
lendirmelerin yapılmasından sonra bu toprak tabakalarının alınması yerinde 
olacaktır. 

Çalışmalar sırasında özellikle büyük ölçüde sağlam durumdaki kapalı 
kısım duvarlarının çevresinde ve kazısı yapılan avluda çok sayıda mimari 
parçaya rastlanmıştır. Bir kısmı avlu taçkapısı için hazırlandığı ancak kullanı-
lamadığı anlaşılan süslemeli parçaların yanı sıra duvarlara ait olduğu halde 
döküldüğü anlaşılan kaplama malzemeleri bu mimari unsurların başlıcala-
rıdır. Kapalı kısım duvarlarına ait olduğu anlaşılan ve ait olduğu duvarın 
çevresinde bulunan parçalar restorasyon sırasında kullanılabilmeleri için 
yerlerinde bırakılmıştır. Avluda bulunan ve bezeme içermeyen bloklar, kazı 
çalışmalarını engellememeleri için kapalı kısmın doğusunda taş parkı olarak 
düzenlenen alana taşınmıştır. Süsleme içeren parçalar ise düzenli bir şekilde 
avlunun batı kesimine yerleştirilmiştir. Bu parçalardan restorasyonda kulla-



140

nılabilecek durumda olanların tasnifi, süsleme içeren parçaların ise teşhirine 
yönelik çalışmaların yapılması yerinde olacaktır. 

Sonuç itibariyle yapıda 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi için yeterli 
altlığı sunacak durumdadır. Ancak özellikle kapalı kısım zemininde mevcut 
toprak tabakasının kazısının restorasyon çalışmaları öncesi mutlaka tamam-
lanması gerekmektedir. Kapalı kısım taç kapısıyla avlunun kuzeydoğu kö-
şesine yaslanmış durumdaki kule benzeri mimari unsurların da restorasyon 
öncesi sökülmesi bir diğer zorunluluktur. Çünkü taç kapıya yaslanmış du-
rumdaki kuleler nedeniyle taç kapı çerçevesi tam olarak görülebilir durumda 
değildir.  

Kapalı kısım zeminin kazısı, gerekli teknik altlığın hazırlanması duru-
munda taç kapıya yaslanmış durumdaki kulelerin sökülmesi ve gerek avluda 
gerekse doğudaki taş parkında ve kapalı kısım cephelerinin çevresinde mev-
cut kaplama malzemelerinin tasnifi için 2 aylık bir çalışma süresine ihtiyaç 
vardır. Bu çalışmalar, mülkiyet sahibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce uygun 
görülmesi durumunda proje çalışmaları öncesi gerçekleştirilebileceği gibi 
proje çalışmaları ile birlikte de yürütülebilir. 
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Şekil 1: İncir Hanı 2014 yılı kazı planı.
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Şekil 2: İncir Hanı, restitüsyon planı.
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MÜZE EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR: 
KAPSAYICI MÜZE VE EĞİTİM

Ceren KARADENİZ*

Giriş 

20. yüzyılın ilk yarısı müzebilim alanının profesyonel bir alan olarak te-
mellerinin atıldığı dönemdir. Müzebilimin müze yönetimi, yenileme, bakım 
ve onarım, sergi tasarımı, eğitim, ziyaretçi ilişkileri, araştırma, arşivleme ve 
iletişim gibi alt alanlara ayrılması müzebilim alanında yaşanan önemli bir 
devrimdir (Mensch, 2004:5). Müzebilimde gerçekleşen diğer bir devrim ise, 
müzelerin toplumsal işlevlerine yapılan vurgudur. Müzelerde değişen yöne-
tim anlayışı ve müze profesyonelliğinin yeniden tanımlanması müzebilimde 
meydana gelen diğer çağdaş yeniliklerdir. Müzelerin toplumsal işlevi kap-
samında artık müze ile izleyici arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yöne-
tilmesi süreci hiç olmadığı kadar önemlidir ve izleyici “yapan kişi”dir. 21. 
yüzyılda müze ziyaretçilerinin ziyaretçi, izleyici, dinleyici, tüketici, kitle, ortaklar, 
katılımcı, kullanıcı, seyirci ve müşteri olarak adlandırıldıkları görülmektedir. 
Hudson ve Ritchie (2006)’ye göre, müzelerin işlevlerindeki bu değişimi hız-
landıran dört temel etken vardır: İnsanların sosyal yaşama ilişkin beklentileri-
nin artması, Batı ülkelerinde kişi başına düşen ulusal gelirin artması, müzede 
çalışan uzmanların iş tanımlarında değişikliklerin meydana gelmesi ve ba-
ğımsız müze sayısında artış yaşanması. Hatton’a göre (2008), ziyaretçi müze 
sürecinde “aktif katılımcı” olarak algılanmış ve farklılık gösteren ziyaretçi ih-
tiyaçlarına ve ilgilerine vurgu yaparak kapsayıcı müze ortamı ve olanakları 
oluşturulmuştur. Dolayısıyla çağdaş müzecilik anlayışında izleyicinin yani 

* Ceren KAREDENİZ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Cebeci Yerleşkesi (Çınar 
Restoran Yanı), 06590 Cebeci-Ankara/TÜRKİYE.
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yapan kişinin “deneyimi” diğer bir ifadeyle müzedeki “süreç” önem kazan-
mıştır. Bu süreçte müzenin izleyici açısından fiziksel, kişisel ve sosyo-kültürel 
bağlamı bir arada bulunduran izleyici odaklı bir kurum haline gelebilmesi 
için eğitim işlevini öne çıkarması gerekmektedir.

Müze Eğitimi

Müzeler öncelikli işlevlerini koruyarak, kültürel ve doğal mirası koruyan, 
inceleyen ve tanıtan kurumlardır, ancak koleksiyonlarını toplumun ve toplum-
sal gelişimin hizmetine sunmalıdırlar. Müze “bilgi” demektir ancak aynı za-
manda bilgiyi yerleştirecek, geçerli kılacak, geliştirecek ve sürdürecek olandır.

Müze eğitimi 21. yüzyılın başından itibaren müzelerin önceliğidir. Tal-
boys (2006) müze eğitiminin, müzelerin koleksiyonlarını kullanarak merak, 
ilgi ve heyecan uyandıracak ziyaretçi merkezli eğitim programları hazırlama, 
toplumun ihtiyaç ve taleplerinden yola çıkarak etkinlikler uygulama süreci 
olduğunu belirtmiştir. İzleyiciyi merkez alan bu öğrenme yaklaşımında amaç 
geleneksel müze ziyaretindeki müze koleksiyonunu incelemek ya da müze-
de bir uzmanlık konusunu çalışmak değil, öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek 
duyusal ve etkili bir sinerjik süreç oluşturmaktır Nuzzaci (2006:65). 

Müze eğitimi günümüzde, çağdaş müzelerin izleyici çekme çabalarını en 
etkili biçimde sergiledikleri önemli bir rekabet alanı olarak kabul edilmekte-
dir ve bu alan müzeler için izleyici geliştirme ve toplumsal işlevleri yerine ge-
tirme süreçlerinde en önemi basamaktır. Halka ulaşmanın önemini kavrayan 
çağdaş müzeler müze eğitiminin birleştirici gücünü kullanarak şu ziyaretçi 
merkezli çalışmalara odaklanmaktadır: Görsel kültür kullanımı, aile katılımı, 
birlikte oluşturma (işbirliği/ katılım), öğrenme amaçlı galeriler, dokun-yap-
keşfet etkinlikleri ve sanal ve dijital tasarım kullanımı. 

Görsel Kültürün Kullanımı 

Görsel kültür; felsefe, sosyoloji, antropoloji ve sanat çalışmaları alanların-
daki araştırmaların bağdaşımı olan bir alandır. Görsel kültür gördüğümüz, 
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zihnimizde, imgelememizde canlandırabildiğimiz her şeyi kapsar. Greenhill’e 
(2000) göre, müzelerin öncelikle müze sergilerinin anlattıkları, ikinci olarak 
bu anlatımlarla iletişim kurmak için kullanılan yöntemler yoluyla eğitimi ya-
pılandırdıkları görülmektedir. 

Müzeler günümüzde yaşamlarına devam etmek için koleksiyonlarına 
değişmez bir anlayışla bakmaktan vazgeçmekte, sergileme ve sunumun nes-
neden bile önemli olduğunu iddia etmektedir. Geleneksel müzenin durağan 
ortam algısından, yeni sunum ve anlatım yöntemlerinin kullanıldığı çağdaş 
müzecilik anlayışının benimsenmesi etkilerini müze eğitiminde de gösterir. 
Görsel kültürü koleksiyonu anlatmak amacıyla kullanmak çağdaş müzenin 
önceliğidir. Artar (2010) anlatım sürecinde ziyaretçilerin sergi bileşenlerini 
anlamlandırması için geçerli öğeler üzerine yoğunlaşılması gerektiğini vur-
gular. Müzede eğitsel düzenlemelerde izleyicinin ne göreceği, nasıl yön belir-
leyeceği, neye odaklanması gerektiği ve dikkat çekici olmanın neden önemli 
olduğu görsel kültür unsurları kullanılarak vurgulanmalıdır. Bu bağlamda 
müze sergilerinde teknolojik deneyimlerin ve görüşlerin paylaşılması da 
amaçlanarak bilgisayar ekranları, hologram, sanal gezi, etkivizyon, üç boyut-
lu tarama, benzetimlik (simülatör), üç boyutlu modelleme ve dijital uygula-
malar gibi görsel kültür unsuru eğitsel yardımcı malzemeler yer almaktadır. 

Müzede Aile Katılımı ve Eğitim 

Müze eğitiminde ele alınan konulardan biri de “aile eğitimi”dir. Çağdaş 
müzelerde aileler hangi konulara yöneleceklerini seçme ve kendi yol haritala-
rını hazırlama konusunda özgürdür. Çağdaş müze aileler için rehber kitaplar 
ya da müze haritaları geliştirerek müze ziyaretlerini özgürce yapılandırma-
larını olanaklı kılar. İstem durumunda ailelere müzeye gelmeden önce başla-
yabilecekleri yapılandırılmış ve yönlendirici bir müze programı da sağlanır. 
Müzelerde aile etkileşimini vurgulayan çalışmalarda bu çalışmaların izleyi-
cilerin kontrolünde ya da müzenin kontrolünde geliştiği saptanmıştır. Müze 
kontrolünde gelişen çalışmalar serginin içeriğinin saptanması ve sergiyle 
bağlantılı program ve etkinlik geliştirme süreçleri yer alır. İzleyici kontrolün-
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de gerçekleştirilen çalışmalarda ise, ziyaretin altının çizilmesi için izleyicilerle 
etkileşime geçmek zorunludur (Gaskins, 2007:7). 

British Müzesi ailelere konforlu kısa ve uzun süreli, dokun-yap etkinlikle-
rine olanak sağlayan, müzenin farklı mekânlarını kullandıran, sergileri farklı 
yaş grupları için heyecanlı ve ilginç hale getiren materyalle destekleyen ku-
şaklararası öğrenmeyi etkili kılacak aile etkinlikleri hazırlamaktadır. Müzede 
aile etkinlikleri hakkında bilgi alınabilecek özel bir birim vardır ve aileler için 
bir rehber kitap hazırlayarak çocuklarla birlikte görülebilecek sadece ilgi çeki-
ci 12 müze nesnesini saptamıştır. Aileler bu rehberi kullanarak görsel ve yazılı 
bilgiler eşliğinde müze gezilerini planlarlar. Müze ayrıca çocuklar ve tüm aile 
bireyleri için multimedya rehberleri tasarlamıştır. 10 farklı dilde tasarlanan 
rehberlerde müzenin 61 galerisinden 200 nesneye ilişkin görseller, videolar, 
oyunlar, haritalar, bilgi ve görevler yer alır. Ayrıca müzenin eğitim merkezi 
Samsung Dijital Keşif Merkezi’nde her hafta sonu ailelere yönelik dijital öğ-
renme atölyeleri hazırlanmaktadır. 

Birlikte Oluşturma (işbirliği/ katılım)

Gurian’a (2006:71) göre müze izleyicileri artık başkası tarafından yönlen-
dirildikleri sergileri gezmek istememekte, bizzat tasarım sürecinde yer almak 
istemektedir. Katılım, müze içinde kültürel mirasın yaratıcılarının, uzman-
ların ve müze paydaşlarının öğrenme, eğlenme ve ilham kaynağı oluşturma 
sürecine katkılarını içermektedir. Müze dışından katılım ise, müze ziyaretçisi 
tarafından sergi ve gösterimlere katılım, eğitime katılım, canlı sunumlara ve 
rehberli turlara katılım, müze yayınlarını izleme ve müzenin bilgi servislerin-
den yararlanma eylemlerini kapsadığı gibi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ve üniversiteler gibi müze dışı kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği geliştirme süreçlerini de kapsar. Müze katılımının çıktıları arasında hoş-
görü, toplumlararasılık ve saygı yer vardır. Bireysel düzeyde katılım, kendini 
gerçekleştirme, güven ve yaratıcılık kaynağı olabilirken, toplumsal düzeyde 
sosyal yenilenme, sağlık, refah, sosyal yardım vb. alanlarda bireyler arası ve 
toplumsal işbirliğini artırmaktadır. 
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Öğrenme Amaçlı Galeriler ve Dokun-Yap Etkinlikleri 

Müzelerde nesneye dokunmaya (hands-on) olanak sağlamak öğrenmeyi 
kolaylaştırır ve pekiştirir. Bu yolla öğrenme ve eğlenme bir arada gerçekle-
şirken aynı zamanda temaya ilişkin konu nesne bağlamında öğretilir. Etki-
leşimli sergilerin bireylerin ya da grupların gerçek nesneleri ya da gerçek ol-
guları fiziksel keşfetme yoluyla birlikte anlama girişimlerini cesaretlendiren 
açık eğitsel hedefleri vardır. Müzenin etkileşimli olabilmek için ileri tekno-
loji kullanmasına gerek yoktur. Çeşitli duyulara başvurma yoluyla çocuğun 
öğrenmeye kendiliğinden yönlenmesine ve yetişkinlerin çocuklarla birlikte 
keşfetmesine olanak sağlayabilir. Dokun-yap sergilerine ve çocukların somut 
etkileşimler, keşfetme ve oyun aracılığıyla öğrenme gereksinmelerine göste-
rilen ilgi müzelerde öğrenme galerilerinin oluşturulmasını sağlamıştır. Müze-
lerde tasarlanan öğrenme galerileri keşif merkezi, bilim merkezi, keşif odası, 
keşif galerisi, mikro galeri, çocukluk müzesi, planetaryum ve vivaryum gibi 
farklı isimlerle anılmıştır. 

Sanal ve dijital tasarımlar

Sanal müze, müze için yer kavramını tartışılır kılan, değişik medya ola-
naklarından faydalanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlarla ilgili 
bilgileri içeren, ziyaretçiyle iletişimin kesintisiz olması ve çeşitli erişim şe-
killerini karşılamak için alışıldık iletişim yöntemlerinin ötesine geçen, dün-
ya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla fiziksel anlamda bir mekâna 
ihtiyaç duymayan müzedir (Schweibenz, 1998). Sanal müze çağdaş müzeler 
için tanıtım, iletişim ve eğitim işlevlerini yerine getiren önemli bir araçtır. Gü-
nümüz teknolojik yenilikleriyle sanal müzeler sadece müze dışı erişimde kul-
lanılmamaktadır. Müzeler oluşturuldukları kablosuz ağ teknolojileri ile müze 
içerisinde de sanal müze verilerini kullanarak ziyaretçilerine daha kapsamlı 
müze deneyimi yaşatmaktadır (Çolak, 2006). Sanal müzeyle birlikte etkiviz-
yon sistemi kurulumları, canlı tablo uygulamaları, üç boyutlu bilgi sistemleri, 
hologramlar, dokunmatik ekranlar, dijital kitaplar, simülasyonlar ve müze içi 
sanal atölyeler gibi teknolojik unsurlar da müze eğitimi süreçlerinde sıkça 
kullanılmaktadır. 
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Sonuç 

Çağdaş müzeler, ziyaretçi kavramının ayrıntılarını incelemekte, ziyaretçi-
ye ulaşacak yöntem ve teknikleri çeşitlendirmekte, çocuklar, ailelerin, yaşlı-
lar, engelliler, ilgi grupları vb. grupların müzede neler yaşadığını, neleri nasıl 
öğrendiğini araştırmakta ve araştırma sonuçlarını uygulamalarda kullan-
maktadır. Türkiye’de 2000 yılı itibarıyla müzecilik alanında önemli gelişme-
ler yaşanmaktadır. Özel müzecilikte yaşanan hamleler hem müze sayısındaki 
hem de çeşitliliğindeki artışı gözler önüne sermektedir. Bakanlığa bağlı mü-
zelerin büyük bölümü yenilenmekte, dijital uygulamalarla ziyaretçilerini kar-
şılamaktadır. Üniversitelerde müzebilimin müzecilik, müze yönetimi, müze 
eğitimi vb. alt disiplinlerine ilişkin lisans ve lisansüstü öğretim programla-
rının açılması ve çeşitli fakültelerde müzecilik derslerinin işlenmesi önemli 
gelişmelerdir. Buna rağmen üniversite ile müze işbirliğinin istenen düzeye 
ulaşabildiği söylenemez. Ayrıca müzelerin bir kısmında ziyaretçi ile buluşan 
teknoloji unsurları, sanal müzecilik örnekleri, keşif odası vb etkileşimli birim-
ler Türkiye geneline henüz yayılamamıştır. Dolayısıyla Türkiye müzeciliği 
için önemli olan öncelikle bu gelişmeleri Türkiye geneline yaymak ve mü-
zelerin kendi yakın çevrelerinde pilot uygulamaları hayata geçirerek gerekli 
izleme çalışmaları sonucunda yaygın bir müze eğitimi politikası oluşturmak-
tır. Bu bağlamda öncelikle üniversitelerle iş birliği yaparak kapsamlı ziyaretçi 
araştırmaları gerçekleştirmek müzelerimizi çağdaş müze standartlarına ulaş-
tıracak içerik ve etkinliklerin uygulanmasını sağlayacak bulgular sunacaktır. 
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ÇORUM SUNGURLU ÇAĞLAMAZ TÜMÜLÜSLERİ 
KURTARMA KAZISI

Önder İPEK*
Resul İBİŞ

Çağlamaz Tümülüsleri, Sungurlu ilçesinin 18 km. batısında, Turgutlu 
köyü, Çağlamaz mevkiinde yer almaktadır. Etrafı düz tarım alanları ile çev-
rili, 636 metre rakımlı yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki küçük bir tepe üze-
rinde birbirine 30 metre mesafede iki adet tümülüs bulunmaktadır. Bu tümü-
lüslerden batıda bulunan “A” Tümülüsü, doğuda bulunan ise “B” Tümülüsü 
olarak adlandırılmıştır (Resim: 1-2).

Her iki tümülüs birçok kez kaçak kazılara maruz kalmıştır. Alanın tarla 
olarak kullanılmasından dolayı mezar odalarının üzerinde yer alan yığma 
toprak dolgusu azalarak, kaçakçılar tarafından daha kolay ulaşılır hale gel-
miştir. Çağlamaz A Tümülüs’ünde, 2014 yılının Mart ayında bir kaçak kazı 
meydana gelmiş ve Jandarma tarafından yakalanan şahısların cep telefonla-
rında bir lahite ait fotoğraflar tespit edilmiştir. Bu çekilen resimler ile lahidin 
pazarlanmaya çalışıldığı anlaşılmış ve lahidin tarihi eser kaçakçılarına fiziken 
ve fotoğraflarla deşifre olması nedeniyle acilen kurtarma kazısı yapılmasına 
karar verilmiştir1. 

* Dr. Önder İPEK, Müze Müdürü, Çorum /TÜRKİYE.
 Resul İBİŞ, Arkeolog (MA), Müze Müdürlüğü, Çorum/TÜRKİYE.
1 Kurtarma kazısı, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 28.03.2014 

tarih ve 61955 sayılı İzin Belgesi ve finansmanı ile 1-5 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilmiştir. Destekleri için Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Çorum Müze Müdürü Dr. Ön-
der İpek başkanlığındaki kazı çalışmaları, Uzman Resul İbiş, Arkeolog Metin Çakar, Arkeolog 
Mürsel Bardak, Daimi İşçi Yavuz Ersoy ve Daimi İşçi Hüseyin Onat, Hitit Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri Ejder Demirtaş ve İlker Çakmak’ın katılımlarıyla yürütül-
müştür. Ayrıca Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy kazıya bilimsel 
destek sağlamıştır.
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A Tümülüsü Kazı Çalışmaları

Kaçak kazıcılar tarafından yaklaşık 15 metre çapındaki tümülüsün tepe 
noktasından çeşitli boyutlarda çukurlar açılarak, içinde lahit bulunan mezar 
odasının kuzeybatı köşesine ulaşmıştı. Kaçak kazı çukurunun çevresine atılan 
toprağın içerisinde mezar odasının kuzeybatı köşesine ait kireçtaşı blok par-
çaları ile lahidin kuzeybatı köşesindeki akroterine ait parçalar tespit edilmişti. 
Kurtarma kazısı başlayana kadar mezarın güvenliği için çukurlar tarafımız-
dan kapatılarak muhafaza altına alınmıştı. Kurtarma kazısında kaçak kazı çu-
kuruna doldurulan toprağın yeniden boşaltılmasıyla başlanmıştır. 

Yaklaşık 1,5 metre derinlikte lahit mezarı çevreleyen duvarlardan batı 
duvarının üst noktasına ulaşılmıştır. Sonrasında tespit edilen bu duvar takip 
edilmek suretiyle mezarı çevreleyen duvarların tamamı açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 3-4).  

Lahdin kapak seviyesinin etrafını çevreleyen dikdörtgen planlı odanın öl-
çüleri, dıştan dışa 400 x 320 cm. içten içe ise 274 x 215 cm.’dir. Duvarlarda 
kullanılan kireçtaşı blokların uzunlukları 60-270 cm., genişlikleri 60-65 cm. 
arasında değişmektedir (Çizim: 1). Üzerlerinde taşçı tarağı izleri görülen 
bloklar dikdörtgen prizma şeklinde yontulmuştur. Blokların arasında görü-
len alıştırma tekniği, blokların kaba bir şekilde taş ocağından kesilerek alana 
getirilmesinden sonra, yerinde ince bir işçilikle yontularak duvarların oluştu-
rulduğunu göstermektedir. 

Doğu uzun duvarında üstteki taş blok sırasının altına bir basamak şek-
linde konulan taş blok, içeri doğru 50 cm. girinti yapacak şekilde yerleştiril-
miştir. Karşısında kalan uzun duvarda ise, 52 cm. yüksekliğindeki tek sıra 
taş blokların yukarıdan aşağıya 22 cm. yükseklikten sonra içeri doğru 22 cm. 
çıkıntı yapan eğimli bir basamak şekilde yontulduğu görülmüştür.

Güney kısa duvarının önüne arka arkaya iki sıra blok taşlarla 120 x 260 cm. 
ölçülerinde dikdörtgen bir giriş platformu oluşturulmuştur. Bu platformdan 
gelinerek mezar odasına girişi sağlayan güneydoğu duvarının ortasına 134 
cm. genişliğinde, 60 cm. derinliğinde, korunagelmiş haliyle 100 cm. yüksek-
liğinde bir taş blok yerleştirilmiştir. Kapı vazifesi gören bu blok duvarlarda 
kullanılan kireçtaşının aksine kızıl kahverengi renkte bir çamur kayasıdır. Bu 
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kapı bloğunun iç kısmına gelen iki uzun kenarı, yükseltilecek olan duvarların 
kapı boşluğuna tam olarak oturacak biçimde pervazlı şekilde yontulmuştur. 
Duvarların üst kısmına ait olabilecek bloklar çevrede bulunamamıştır. Mezar 
odası ilginç bir şekilde tamamlanamadan su basmanı seviyesinde bırakılmış 
izlenimi vermektedir. 

Lahit, doğu uzun duvarına sıfır mesafede yaslandırılmışken batı uzun du-
varına 20 cm. mesafede bırakılmıştır. Lahit teknesinin ve kapağının her iki 
uzun kenarlarında döneminin mezar soyguncularınca yapılmış kırıklar bu-
lunmaktadır. Güneybatı köşesinde kalan akroter ise en son yapılan kaçak ka-
zıda kırılmıştır. 

Lahdi yerinden kaldırabilmek için, lahit kapağı seviyesinde olan ve meza-
rın etrafını çevreleyen tek sıra çevre duvarı kaldırılmıştır. Böylelikle lahidin 
dört bir tarafını açmak mümkün olmuştur. Lahidin tekne kısmı çevre duvarı-
nın bitiminden sonra başlamakta ve teknenin de yüksekliği olan 93 cm. derin-
liğe kadar inmektedir. Lahit, kazılan çukur içine dere taşlarıyla oluşturulan 
bir blokaj üzerine yerleştirilmiş, yan yüzeyler yuvarlak dere taşlarıyla destek-
lenmiştir (Resim: 5). 

Lahit kapağı güvenlik nedeniyle kazı alanında açılmamıştır. Lahit, Genel 
Müdürlüğümüzün bilgisi dâhilinde ve Koruma Bölge Kurulunun kararı doğ-
rultusunda Müze bahçesine taşınmıştır. Lahidin demir kenetli olan kapağı 
müzede açılmıştır. Demir kenetler kapak ve tekne üzerine açılan oyuklar içine 
kurşun ile sabitlenmiştir. Ağız kısmına kadar toprakla dolu olan lahit içinde-
ki tabakalaşma ve yağmur suyu birikim izleri lahidin antik dönemde en az 
iki sefer soyguna maruz kaldığına işaret etmektedir. Dağınık ve parçalanmış 
haldeki insan iskeleti parçaları en üstten tabana kadar her seviyeden toplan-
mıştır. 

Lahit içinden karışık bir şekilde bulunan insan iskeleti kalıntıları incelen-
dikten sonra antropolojik değerlendirmeleri yapılmıştır2.  Kemikler son dere-
ce kötü korunmuş ve parçalar çok iyi tanımlanamayacak durumdadır. Buna 

2 Kemiklerin detaylı analizi Prof. Dr. Ayla Sevim EROL tarafından yapılmıştır ve bu makaledeki 
antropolojik değerlendirmeler kendisine aittir. Katkılarından dolayı kendisine teşekkürü borç 
biliriz.
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rağmen kemikler üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda biri cremas-
yon yedisi inhumasyon olmak üzere toplam 8 farklı birey tanımlanabilmiştir3. 

Çeşitli dönemlerde soyulmuş olduğu anlaşılan lahidin içinde kemikten 
yapılmış, iğne, iğ ve kutu aplik parçaları, kırmızı boyalı bir kutuya ait ahşap 
artıkları, yine bu kutunun üzerinde kakma olarak kullanıldığı anlaşılan to-
puz başlı bronz çiviler ve pişmiş toprak unguentarium parçaları bulunmuş-
tur (Resim: 6). Mezar soyguncularının gözünden kaçmış olan, bir adet gümüş 
sikke, grena taşlı sarkaçlı tek küpe parçası ve bir altın yüzük envanterlik nite-
likteki buluntulardır. Yuvarlak halkalı olan yüzüğün dikdörtgen biçimli kaş 
yuvası, halkaya ikişer kürecikle lehimlenmiştir. Halkanın her iki ucunda bu 
kürecikleri ağzında tutan iki adet yunus başı bulunmaktadır. Kaş yuvasına 
beyaz saydam hamurlu bir cam yerleştirilmiştir.  Buluntulardaki ince işçilik 
ve kullanılan değerli malzemeler, mezarın soyulmadan önceki zenginliğini ve 
asil bir aileye ait olduğunun ipuçlarını vermektedir. Mezar içinden bulunmuş 
olan gümüş denarius, Marcus Cocceius Nerva’ya (M.S. 96-98)  aittir ve tarih-
lendirme için önemli bir kanıt oluşturmuştur. 

Çatı biçimli akroterli lahit kapağının ölçüleri 240 x120 cm., yüksekliği 58 
cm.’dir. Kapağın doğuda kalan yüzeyi yarı işlenmiş halde bırakılmışken, batı 
tarafa bakan yüzeyi yan yana beş adet iri çatı kiremidi şeklinde işlenmiştir 
(Resim: 7). Akroterler üzerinde herhangi bir bezeme olmayıp düz bırakılmış-
tır. Kapağın iç kısmı ağırlığı azaltmak için oyulmuştur. Dikdörtgen biçimli 
lahit teknesi 230 x 110 cm. ölçülerinde, 93 cm. yüksekliğindedir. Teknenin içi 
70 cm. derinliğinde oyulmuştur. Alt kısmı profilli olarak şekillendirilmiştir. 
Ağız kenarları kapağın rahatlıkla oturtulabilmesi için geçmeli olarak yontul-
muştur. Kapak ile tekne birbirine kısa yüzlerdeki ikişer demir kenetle, kurşun 
marifetiyle sabitlenmiştir. Birleşme yerleri ise kireç harçla izole edilmiştir. 

Ön yüzde ortada girland taşıyıcısı olarak omuzlarında girlandları tutan 
ayakta duran eros figürü bulunmaktadır. Dört köşede yine girlandları omuz-
larında tutan belden yukarısı insan, alt kısmı her iki bacakları yılan şeklinde 
kıvrılan karışık deniz yaratıkları ve girland üstü boşluklarda ise iki portre 
vaardır. Arka yüzdeki kompozisyon ve figürler ön yüzü tekrar etmektedir. 

3 İbiş, R., 2015, “Çağlamaz Tümülüsü Kazısında Bulunan Girlandlı Lahit Üzerine İlk Değerlendir-
meler”. 5.Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, Çorum 2015 (Basımda). Tablo 1.
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Ancak ön yüzden farklı olarak bu yüz tamamlanmayarak yarı işlenmiş olarak 
bırakılmıştır. Kısa yüzlerde tek girland ortasında birer portre veya mask bu-
lunmaktadır. Lahit üzerindeki girlandlardan sadece güney kısa yüzündeki ve 
bunun köşesindekinin defne yaprakları ayrıntılı olarak işlenmiştir. Girland-
ları bir arada tutan kurdele bağlaması ve ortada rozet motifi alçak kabartma 
tekniğinde betimlenmiştir. Biçim ve yontuculuktaki erken teknik özellikleri, 
buluntuları ve sikkesi ile M.S. 2. yüzyılın başlarına ait olduğunu anlaşılan 
Çağlamaz Lahdi, Roma İmparatorluğu’nun taşrasında asil bir aile için üretil-
miş yerel girlandlı lahitlerin nadide örneklerinden birini oluşturmuştur4.  

B Tümülüsü Kazı Çalışmaları

B Tümülüsü, “A” Tümülüs’ünün 30 metre kuzeybatısında, yaklaşık 12 
metre çapındadır. Üzerindeki yığma toprak dolgu tarım faaliyetleri neticesin-
de düzlenmiştir. Tepe noktasında yaklaşık 4 x 5 metre boyutlarında 1 metre 
derinliğinde bir kaçak kazı çukuru bulunmaktaydı. Yaklaşık 30 yıl önce bu-
radaki mezar odasının soyulduğu ve mezar odasına ait kesme taşların köy-
de duvarlarda yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere taşındığı köylülerce 
ifade edilmiştir. Soyulmuş olan bu Tümülüs’te belgeleme çalışmaları yapmak 
amacıyla bir kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Kaçak kazı çukurunda yarım metre derinlikte buradaki mezar odasının 
ayakta kalan taş duvarların üst seviyesine ulaşılmıştır. Tespit edilen duvar-
ların dış ve iç kısmında kazılar yapılarak mezar odası tamamen açığa çıka-
rılmıştır (Resim: 8-9). Kaçak kazılar sonucunda odanın çatısının söküldüğü, 
duvarlara ait kesme taş blokların bazılarının mezarın içine ve dışına atıldığı 
görülmüştür.

 Mezar, dromosu ile birlikte dıştan dışa 460 x 280 cm. ölçülerinde ve ku-
zeybatı-güneydoğu aksındadır (Çizim: 2). Dikdörtgen planlı olan mezarın 
duvarları, çeşitli büyüklükteki düzgün kireçtaşı kesme bloklarla örülmüştür 
Taş blokların dışa gelen yüzeyleri kabaca düzeltilmişken, diğer yüzeyler iti-
nalı olarak düzeltilmiştir. Kesme taş duvarların dış kısmı çeşitli büyüklükteki 

4 Lahit hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bkz. İbiş, 2015.
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kaba taşlarla desteklenmiştir. Mezar odası içten içe 238 x 128 cm. ölçülerinde 
dikdörtgen planlıdır. Mezar odasına batı kısa duvarında yer alan 82 cm. yük-
sekliğinde, 60 cm. genişliğindeki kapı açıklığından girilmektedir. 

Kapı 36 cm genişliğinde 20 cm. yüksekliğinde bir eşiğe sahiptir. Bu kapı 
açıklığı batı yönünde uzanan 100 x 100 cm. ölçülerinde üzeri açık bir dromosa 
açılmaktadır. Dromos her iki tarafa yerleştirilmiş 1 metre yüksekliğe sahip iki 
adet kesme blok taşla oluşturulmuştur. Mezar odasının girişi düzgün kesil-
miş bir kapak taşı ile kapatılmıştır. Kapak taşının arkasına destek amacıyla iri 
bir blok taş konulmuştur (Resim: 10).

Mezar odasının uzun yan duvarları yukarı doğru yükseldikçe içe doğru 
eğimli olarak örülmüştür. Bu nedenle tabanda mezar odasının genişliği 128 
cm. iken kapama taşlarının altında bu genişlik 118 cm.’ye düşmüştür. Yan 
uzun duvarlar 106 cm. yükseklikten sonra içe doğru bindirme tekniğinde, 
her iki taraftan 20’şer cm. daraltılarak çatı kapaması yapılmaya başlanmıştır. 
Ancak en üstte yer alan bindirme tekniğindeki kapama taşları yok olmuştur. 
Mezar odasının tabanı düzgün kesme taşlar ile kaplanmıştır. Bu taş kaplama-
nın bir kısmı kaçakçılar tarafında tahrip edilmiş, odanın tamamı boşaltılmıştır 
(Resim: 11). 

Mezar odasından çıkarılan iskeletlerin bir kısmı mezar odasının dışına 
atılmış olarak bulunmuştur. Muhtemelen orta yaşlarda erişkin bir erkeğe ait 
olduğu anlaşılan femur, tibia, radius ve coxae parçaları bulunmaktadır. Ke-
miklerin detaylı analizinde herhangi bir patolojik olguya rastlanmamıştır.

B Tümülüsü mezarında yapılan kurtarma kazısı çalışmaları çizim ve fo-
toğraflama işlemlerinin yapılmasından sonra sonlandırılmıştır. 

Gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla, mevcut tahribatı önlemek üzere, be-
lirli bir alanda ve eldeki olanaklarla, olabildiğince hızlı ve çok veri toplan-
ması amaçlanmıştır. Böylelikle kaçakçıların eline geçmesi muhtemel bir 
lahit kurtarılmış ve M.S. 2. yüzyılın başlarında yapılmış olduğu anlaşılan 
bu mezarların belgeleme işlemi tamamlanmıştır. 
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Çizim 1: A Tülülüsü mezar yapısı.
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Çizim 2: B Tülülüsü mezar yapısı.
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Resim 2: Kurtarma kazısı öncesi Tümülüslerin bulunduğu alandan görünüm.

Resim 1: Harita.
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Resim 4: Kazı sonrası A Tümülüsü mezar odası ve lahite kuzeybatıdan bakış.

Resim 3: Kazı sonrası A Tümülüsü mezar odası 
ve lahite kuzeydoğudan bakış.
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Resim 6: Lahidin içinden buluntular.

Resim 5: Lahidin çıkarılmasında görünüm.
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Resim 8: B Tümülüsü mezar odasının kazı sonrası kuzeydoğudan görünümü.

Resim 7: A tümülüsünde bulunan lahit.
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Resim 10: B Tümülüsü mezar odasının girişi.

Resim 9: B Tümülüsü mezar odasının kazı sonrası güneydoğudan görünümü.
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Resim 11: B Tümülüsü mezar odasının içinden görünüm.



171

KARAHAYIT TERMAL HAMAM YAPISI
KAZI KORUMA ÇALIŞMALARI

Nail UYAR*
Meral TARHAN

Karahayıt Termal Hamam Yapısı; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt 
Mahallesi, 735 ve 325 numaralı parsel sınırları içerisinde Phrygia Bölgesinde, 
Lycos Vadisi Kentlerinden Hierapolis Antik Kenti ile Tripolis Antik Kenti ara-
sında Meandros Nehrinin kuzeyinde ovaya hakim yamaç üzerinde yer alır. 
Alanda Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları da yapılmış olup içerik yö-
nüyle fazla yer kaplayacağından değinilmemiştir.

Amaç: 

Yüzeyinde yoğun mimari blok ve mimari parçaların gözlemlendi-
ği şifalı termal suları ile günümüzde sağlık turizm merkezi olan Karahayıt 
Mahallesi’nin tarihini aydınlatmaktır.

Kazı Çalışmaları:

2013 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda (Çizim: 1) yapının orta bölü-
münde etrafı paye ve arşitravlarla çevrilmiş termal amaçlı havuz tespit edil-
miş olup havuzu çevreleyen paye, paye başlığı, arşitravlardan1 ve portikteki 
ion başlıklarından yola çıkarak yapı M.S. 2. yüzyılın başlarına tarihlendiril-
mektedir (Resim: 1). 

* Nail UYAR, Denizli/TÜRKİYE.
 Meral TARHAN, Denizli/TÜRKİYE.
1 Hierapolis Antik Kenti Antik Su Deposu, Güney Hamamı ve Kuzey Hamamı vb. 2. Yüzyıl yapı-

larındaki arşitravlarla(?) kısmen benzerlik göstermektedir.
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 2014 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda yapının M.S. 4. Yüzyılın 
2. yarısında meydana gelen deprem sonucunda yıkıldığı 5. yüzyıldaki bölge-
deki yoğun inşaii faaliyetler sonucunda yapının genişletilerek hamam işlevi 
de kazandırıldığı ve 7. yüzyıldaki deprem sonrasında işlevini yitirdiği görül-
müştür. Yapının orta bölümünde yer alan etrafı paye ve arşitravlarla çevrili 
yuvarlak planlı havuzun güney bölümüne hamam yapısı ilave edilmiş olup 
hamamın calidarium bölümünün bir bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). 
Döneminde mermer kaplama olduğu anlaşılan giriş holü ve mermer kapla-
ma 2 adet yarım yuvarlak yıkanma alanı tespit edilmiştir. Bu şekildeki yarım 
yuvarlak yıkanma alanlarının Hierapolis Antik Kenti Oktogonel Hamamda 
ve Hierapolis Antik Kenti Kuzey Hamamında ve Laodikeia Antik Kenti Mer-
kez Hamamı gibi birçok antik kentte görmekteyiz Ancak Karahayıt Termal 
Hamam yapısındaki yarım yuvarlak yıkanma alanları tek kişinin sığabileceği 
yaklaşık bir metrekare alanı kapsayacak kadar küçük ölçülerde olması yö-
nüyle ilginçtir (Resim: 3). 

Bir kısmı açığa çıkartılan calidarıum bölümünün altında ısıtmak amacıyla 
ilk örneklerini M.Ö. 2. yy. İtalyada Pompeii ve Yunanistanda Olympiada gör-
düğümüz hypocaust sistemi tespit edilmiştir (Resim: 4). Hypocaust sisteminin 
bir kısmının kazısı yapılabilmiş olup henüz ocak kısmı gibi bazı bölümlerine 
ulaşılamamıştır. Hypocaust bölümünde pişmiş toprak yuvarlak sütunlar orta 
bölümde, pişmiş toprak kare sütunlar kenarlara yerleştirilmekle birlikte taşı-
yıcı sütunlar arası mesafe  Antik yazar Vitriviusun belirttiği 1,5 ayak ölçüsüne 
(80 cm.) uymaktadır (Resim: 5). Hypocaustun üst örtüsü de 2 ayak ölçüsünde 
(80-100 cm.) pişmiş toprak plakalarla kaplıdır. Hypocaust sisteminin içindeki 
toprağın bir kısmı boşaltılmış ve sistemin sınır duvarından buharların çıkma-
sı için boşluklar açığa çıkartılmıştır. Pompeii Merkez Hamamları ısıtma siste-
mi, havuzdan şematik kesit2 ile benzerlik gösreren Hypocaust kısmı yaklaşık 
%90’lık bölümü sağlam ortaya çıkıyor olması yönüyle Lycos Vadisi Kentleri 
içerisinde en güzel örneğini temsil etmektedir.

Bir kısmı açığa çıkartılan calıdarıum bölümünün doğusunda muhtemelen 
hamam görevlilerinin bulunduğu mekan ortaya çıkarılmıştır. Mekândaki dai-

2 Karş., İçin bkz., Yegül F.,”Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma”(Çev.:E. Erten), 2006, s.,90, 
Fig.,72.
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re biçimindeki alan bakır ya da bronzdan yapılmış kazanların hamamdaki su-
yun bir kısmını depolamak veya dinlendirmek amacıyla yapılmış olmalıdır3  
(Resim:  6). Mekânın 2014 kazı çalışmaları sonunda henüz sınırlarına ve taban 
seviyesine ulaşılamamıştır. 

Yapının orta bölümünde yer alan yuvarlak planlı havuzun (Resim: 7) ku-
zey bölümünde Döneminde mermer kaplama olduğu anlaşılan 1 adet yarım 
yuvarlak banyo (Resim: 8), 1 adet dikdörtgen planlı mermer kaplama havuz 
(Resim: 9) ve pişmiş toprak ve mermer taban döşemeli mekanlar bir arada 
tespit edilmiştir. 

Yapının orta bölümünde yer alan yuvarlak planlı havuzun doğu bölü-
münde termal suların havuzlara aktığı su kanalları tespit edilmiştir (Resim: 
10). Yapının batı bölümünden kuzeye doğru portik görülmüş olup portikte 4 
adet kaide in situ halde bulunmuş olup portik kuzeye doğru devam etmek-
tedir (Resim: 11).

Termal-Hamam yapısının 2014 kazı çalışmaları sonunda tam olarak sınır-
ları belirlenememiş olup çalışmaların 2015 yılı içerisinde devam ettirilmesi 
planlanmaktadır.

Koruma Önlemleri:

Alanın koruma önlemleri dahilinde yağmur sularına karşı yapının 3 tarafı  
kuru taş örgü ile çevrilerek yükseltilmiş, yapının doğu ve batı bölümlerinde 
dranaj çalışması yapılış, Akköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ka-
mera sistemi kurulmuş, alanın ışıklandırılması sağlanmıştır. Ayrıca termal 
Hamam yapısının etrafı dekoratif tel ile çevrilmiş olup koruma çatısıyla üstü 
(sandiviç panel sistemiyle) kapatılmıştır (Resim: 12).

Termal Hamam Yapısının Önemi:

Yapının merkezinde etrafı paye, paye başlığı ve arşitravlarla(?) çevrili yu-
varlak planlı termal havuzun plan tipi, İtalya Pompeide, Ankara Caracalla 

3 Karş., İçin bkz., Daşbacak C.,”Lycos Vadisi Hamam Yapıları”(Yayımlanmamı Doktora Tezi), 
2006, s., 2009, çiz., 5.
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Hamamında kısmen görülmekle birlikte bire bir aynı plan tipi tespit edileme-
miştir (Resim: 13).

Karahayıt Mahallesinin Antik Dönemdeki Muhtemel Adı?

1895 yıllarında Lycos Vadisi kentleri hakkında araştırma yapan William 
M. Ramsey; Phrygia Bölgesi ile Lidya Bölgesi arasında sınır oluşturan, Me-
nandros Nehri’nin kuzeyinde, Hierapolis Antik Kenti (Phrygia Bölgesi) ile 
Tripolis Antik Kenti (Lydia Bölgesi) arasında kalan Grekçede su anlamına ge-
len henüz günümüzde yeri tespit edilememiş olan Hydrela adında bir antik 
kentten bahseder.

William M. Ramsey’in bölge tarifine uyan Karahayıt Mahallesi, gerek ka-
zısını yaptığımız termal hamam yapısı gerekse de yapının doğusunda ara-
larında yaklaşık 500 metre mesafe ile 2 adet daha hamam yapısının olması 
(Resim: 14)4 ve bölgede birçok mimari blok ve mimari parçasını gözlemlene-
bildiği Denizli İli Karahayıt Mahallesi’nin, William M. Ramsey’in bahsettiği 
Hydrela Antik Kenti olma ihtimali yüksektir (Harita: 1).
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Çizim 1: Termal hamam yapısı 2013 yılı çizimi.
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Resim 2: Hamamın calidarium bölümünün bir kısmı.

Resim 1: Havuzun plan tipi.
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Resim 4: Hypocaust temizlik öncesi.

Resim 3: Yarım daire küçük banyo.



178
Resim 6: Hamam görevlileri bölümü metal su kazanlarının yeri.

Resim 5: Hypacaust.
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Resim 8: Mermer ve pişmiş toprak taban döşemeleri.

Resim 7: Yuvarlak havuz karahayıt.
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Resim 10: Termal su kanalları.

Resim 9: Dikdörtgen planlı havuz ölçekli.
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Resim 12: Kamera sisremi tel örgü drenaj.

Resim 11: Kuru taş örgü ve portik.
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Resim 14: Karahayıt büyük hamam yapısı.

Resim 13: Hava fotoğrafı genel.
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HİERAPOLİS KUZEY NEKROPOL ALANI 
KURTARMA KAZILARI

Cevdet SEVİNÇ*
Nail UYAR

2014 yılı kazı sezonu boyunca Hierapolis Kuzey Nekropol alanında yapı-
lan kazı çalışmalarındaki amaç; daha önceki yıllarda kazı çalışmaları yapılmış 
fakat dolgu toprak nedeniyle kısmen örtülmeye başlayan mezarları temiz-
leyerek bir gezi güzergâhı oluşturmaktır. Bunun dışında Hierapolis Kuzey 
Nekropolü hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için daha önce kazıl-
mamış mezarlık alanlarını da ortaya çıkarmak için kazı çalışmaları devam 
etmiştir.

Tümülüs Mezarlar

Hierapolis Kuzey Nekropolünde 2014 kazı sezonunda kazısı yapılan iki 
adet tümülüs mezar bulunmaktadır.

144 No.lu Tümülüs Mezar

144 No.lu tümülüs mezar olarak adlandırılan mezar yapısının traverten 
malzemeden örülü duvarlarının kasnak taşları dağılmış haldedir ve dış duva-
rının batıdan güneye doğru daire şeklinde kavislenerek devam ettiği gözlem-
lenmiştir. Ana mezar odasının kuzey duvarı neredeyse tümüyle yıkık durum-
dadır ve blokları eksiktir. Arka cephe duvarından yıkılan traverten bloklar 

* Cevdet SEVİNÇ, Denizli/TÜRKİYE.
 Nail UYAR, Denizli/TÜRKİYE.
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nedeniyle ana odanın kuzeydoğu kısmı tamamen açığa çıkartılamamıştır. Ta-
mamen traverten malzeme ile örülen tonozlu bu mezar odasının giriş kısmın-
daki duvarı hariç diğer üç cephede de oda duvarlarına bitişik mermer klineler 
bulunmaktadır. Mezarın ana odası içerisinde, mekana girişi sağlayan kapının 
söveleri arasında 2 adet pişmiş topraktan kandil bulunmuştur. Ön odadan 
dromos kısmına geçişi sağlayan kapı aralığı kısmen açılabilmiştir. Kazı sıra-
sında bu kapı aralığının küçük boyutlu çaytaşları ve dolgu toprak ile sıkışmış 
durumda olduğu gözlemlenmiştir (Resim: 1, 2).

146 No.lu Tümülüs Mezar

146 No.lu tümülüs mezar, traverten malzemeden örülmüş yuvarlak bir 
dış duvar hattına sahiptir. Tümülüs mezarın dış duvarının özellikle güney ve 
doğu kısımları suyun akış yönüyle ilişkili olarak doğal traverten bir tabakayla 
kaplanmıştır ve mezar duvarı doğal traverten kaya üstüne inşa edilmiştir. 146 
No.lu tümülüs mezarın ana odası içerisinde, dolgu toprak üstünde çok sayıda 
döküntü halde kırık lahit parçası ve doğal taş ile karşılaşılmıştır. Ana mezar 
odasından ön odaya geçişi sağlayan traverten malzemeden yapılmış kapının 
orijinal yerinde olduğu yalnız biraz geriye ve doğuya doğru yan gelerek ara-
landığı gözlemlenmiştir. Ana oda ile ön odayı birbirine bağlayan kapı aralığın-
dan ön odaya ve oradanda diğer bir kapıyla mezar girişine ulaşılmıştır.  Mezar 
girişi tümülüs çevre duvarının üstünde ve güneyindedir. Değişik boyutlarda-
ki traverten taşlarla kireç ve toprak harç kullanılarak örülmüş olup, dörtgen 
bir formdadır. Tümülüs mezara basamaklar halinde bir merdivenden inilmek-
tedir. Tamamiyle traverten malzemeden yapılmış ön odaya girişi sağlayan ka-
pının söveleri 1.25x0.22 m. lentosu ise 1.50x0.22 m. boyutundadır. Tonozlu bir 
çatıya sahip olan ön oda mimari bakımdan oldukça iyi korunmuştur. Ön oda 
içten içe 1.90x1.90 m. ölçülerinde ve 2.20 m. yüksekliğindedir. Kazı sırasında 
tabana yakın bir seviyede ön odanın batı duvarı önünde bir iskelet kalıntısıyla 
karşılaşılmıştır. Ancak iskelet oldukça deforme olmuş ve kalan kemikler ise 
parçalar halinde ele geçmiştir. Kazı sırasında ön odanın batı duvarı önünden 
tabana yakın seviyeden yoğun insan kemiği parçaları ile karşılaşılmıştır. Ayrı-
ca M.Ö. 2. yy.a ait bant bezemeli unquentarium parçaları, koku kabı parçaları 
ve amorf seramik de ele geçmiştir. Düzensiz şekilde parça kemiklerin olması 
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ve değişik tarihlerdeki kap parçalarının aynı seviyede olması soyguncuların 
tahribatının bir kanıtıdır. Ana oda ile ön odayı bağlayan kapı orijinalinde ki-
reç harç ile kapatılmış olup kireç harç kısmen korunabilmiş durumda olduğu 
gözlemlenmiştir. Ön odanın tabanın değişik boyutlarda taşlarla döşendiği ve 
büyük ölçüde korunduğu gözlemlenmiştir. 146 No.lu tümülüsün girişinden 
altı adet pişmiş toprak kandil ve gümüş bilezik parçası ele geçmiştir. Ön oda 
girişinden ise iki adet pişmiş toprak kandil ele geçen buluntular arasındadır. 
Ön odanın içerisinden ise M.Ö. 2. yy.da yaygın görülen bant bezemeli, bo-
yun kısmı kırık bir adet unguanterium, iki adet kâse, koku kabı parçaları ve 
bir adet bronz çengel tespit edilmiştir. Ana mezar odasının yüzeyinde değişik 
boyutlarda mermer, traverten ve çay taşlarının döküntü halde olduğu tespit 
edilmiştir. Ana mezar odası içinde yer alan kuzey klinenin altında yapılan ça-
lışma sonucunda altın bir yaprak ile kazılan alanın genelinden kemik parçaları 
ve birkaç adet amorf seramik parçaları ele geçmiştir. Ayrıca ana odada ön-
ceki gömülerin kemiklerinin toplanarak konulduğu kemiklik bölümü tespit 
edilmiştir. Bu bölümün kazısı sırasında bir adet altın yüzük ele geçirilmiştir. 
Yüzük kaşında kabartma motifi yer alır (Resim: 3-9).

Tuğla Çatma Mezarlar

Hierapolis Kuzay Nekropolü 2014 kazı sezonunda tespit edilmiş ve kazısı 
yapılmış 10 adet tuğla çatma mezar bulunmaktadır.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 1 No.lu Tuğla Çatma Mezar

144 No.lu tümülüs mezarın 9.60 m. batısındaki 1 No.lu tuğla çatma me-
zarda kazıya devam edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusundaki çocuk mezarı 
0.90x0.45 m. ölçülerindedir. Tuğlaların çatılmasıyla oluşturulmuş, kiremitle-
rin düşmemesi için çay taşlarıyla desteklenmiştir. Kazı sırasında iskelet kalın-
tısına ya da herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanılmamıştır.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 2 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 6.50 m. kuzeyinde yer alan 2 No.lu kiremit çatma 
mezarda kazıya devam edilmiştir. 2x0.50 m. ölçülerinde olan mezar kuzey-
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güney yönlüdür. Söz konusu mezar kiremit tuğlaların çatılmasıyla oluştu-
rulmuştur. Kazısı yapılan mezarın içerisinde iskelet kalıntısına rastlanılma-
mıştır. Bu alanda sürdürülen kazı çalışmaları sırasında bir adet bronz sikke, 
bir adet cam unguenterium, bir adet bronz ayna parçası ele geçen buluntular 
arasındadır. 

Hierapolis Kuzey Nekropolü 3 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 7.60 m. kuzeyinde yer alan 3 nolu mezar 0.65x0.30 
m. boyutlarındadır. Kiremit çatma mezar kuzey-güney yönlüdür. Sürdürülen 
kazı çalışmalarında tuğlaların arasında 0.67 m. derinlikten kuzey-güney yön-
lü pişmiş toprak kap ele geçmiştir. Bahsi geçen kabın urne olduğu düşünül-
mektedir. Herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 4 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 5.95 m. kuzeyinde yer alan 4 No.lu mezar 1.90x0.50 
m. boyutlarındadır. Mezar kuzey-güney yönlüdür. Tuğlaların dikilerek üs-
tününde tuğlalarla kapatılmasıyla oluşturulan mezar dikdörtgen formdadır. 
Mezarın kuzey kısa kenarı traverten taşlarla kapatılmış olup, güney kısa ke-
narı tam olarak korunamadığından açıktır. Söz konusu bu mezarın kazısında 
hiçbir arkeolojik veriye rastlanılmamıştır.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 5 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 3.45 m. kuzeyinde ve 4 No.lu mezarın güneyinde 
tespit edilmiş olan ve 5 No.lu mezar olarak adlandırılan kiremit çatma mezar 
1.80 x 0.50 cm. boyutlarında ve kuzey-güney yönlüdür. Yetişkin bir insana ait 
olduğu düşünülen mezarın içerisinden herhangi bir iskelet ya da arkeolojik 
buluntu ele geçmemiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 6 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 3.55 m. kuzeyinde ve 5 No.lu mezarın doğusunda 
konumlanan ve 6 nolu mezar olarak adlandırılan mezar kuzey-güney yönlü-
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dür. Mezar tuğlaların üçgen biçiminde yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Meza-
rın boyutları 1.65 x.0.50 m. olarak tespit edilmiştir. Kazı sırasında az miktarda 
seramik parçası dışında bir buluntu ele geçmiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 7 No.lu Tuğla  Çatma Mezarı

148 No.lu anıt mezarın 3 m. kuzeyinde ve 5 No.lu mezarın güneydoğusun-
da tespit edilen 7 No.lu kiremit çatma mezar doğu-batı aksında yer almak-
tadır. Söz konusu mezar 0.85 x 0.50 m. boyutlarındadır ve iki adet tuğlanın 
çatılması ile oluşturulmuştur. Bu nedenle bir bebek mezarı olduğu söylene-
bilir ancak kazı sırasında iskelet ya da herhangi bir arkeolojik bulgu ele geç-
memiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 8 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 4 m. kuzeyinde yer alan 8 No.lu mezarın boyutları 
1.65 x 0.50 m.dir. Mezara ait tuğlaların mezarın içine çöktüğü tespit edilmiştir. 
Mezarda iskelet ya da arkeolojik bir buluntu ele geçmemiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 9 No.lu Tuğla Çatma Mezar

5 No.lu mezarın batı bitişiğinde yer alan 1.30x40 m. boyutlarındaki 9 No.lu 
kiremit çatma mezarda iskelet ya da herhangi bir arkeolojik buluntu ele geç-
memiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü 10 No.lu Tuğla Çatma Mezar

148 No.lu anıt mezarın 9.70 m. doğusunda yer alan 10 No.lu mezar 1.10 x 
50 m. boyutlarındadır. Mezardaki iskelet kalıntıları oldukça tahrip olmuş şe-
kilde tespit edilebilmiştir. Bunun yanı sıra mezarın doğu ucunda toplu halde 
küçük çiviler ele geçmiştir. Kiremit mezarlarda azda olsa ele geçen buluntu-
lara göre mezarları 4. ve 5. yy. tarihleyebiliriz (Resim: 10-13)

Tonozlu Mezar Yapıları

Hierapolis Kuzey Nekropolü’nde 2014 kazı sezonu içinde yapılan arkeo-
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lojik kazılar sırasında iki adet tonozlu mezar yapısı tespit edilmiştir. Bu yapı-
lardan ilki 153 No.lu anıt mezarın 9.70 m. güneydoğusunda konumlanan to-
nozlu yapının ortaya çıkarılması amacı ile kazı çalışmaları başlatılmıştır. Söz 
konusu mezarın uzunluğu 4.45 m. genişliği 2.40 m. duvarların kalınlığı ise 
75 cm. olarak ölçüldü. Derinliği 1.26 m. olan yapının güney duvarı üzerinde 
olduğu tespit edilen girişin genişliği 72 cm. yüksekliği ise 60 cm. boyutlarında 
olduğu belirlendi. Yapının içinde yer alan tonozların korunmuş halde ortaya 
çıkarılan yüksekliği 1.37 m. olarak ölçüldü. Tonozların en geniş yeri 70 cm. 
dar olan alt kısmı ise 50 cm. olduğu belirlendi. Tonozları oluşturan blokların 
ölçüleri 39x30x13 cm., dikdörtgen formundaki döşeme taşlarının boyutları ise 
81x64x15 cm. olarak belirlendi.

Söz konusu tonozlu yapının döşeme tabanında mezar olarak kullanılmış 
olduğu anlaşılan duvarları sıvalı olarak yapılmış 6 adet bölme tespit edildi. 
Güneyden başlayarak bölmeler 1’den 6’ya kadar numaralandırıldı. Bölmele-
rin derinliği 60 cm., genişliği 53 cm., uzunluğu ise 2.32 m. olarak ölçülmüştür. 
1 No.lu bölmenin kazısı sırasında herhangi bir iskelet kalıntısına rastlanma-
mıştır. Sadece bir adet kemik iğne tespit edilmiştir. 

Çalışmalar söz konusu tonozlu mezar yapısının 1 No.lu bölmesinin önün-
de yer alan 2 No.lu bölmenin kazısı ile devam edildi. Toprağının oldukça 
molozlu olduğu tespit edilen bölmeden iskelet ya da herhangi bir arkeolojik 
buluntu ele geçmedi.

Tonozlu mezar yapısının 3 No.lu bölmesinin kazı çalışması sırasında dö-
küntü halinde taşlar ortaya çıkarıldı. Söz konusu bu taşların altında ise ol-
dukça dağılmış ve tahrip olmuş bir halde insan iskeletlerine ait kemikler ve 
kafatası parçaları ile az miktarda seramik ele geçti. Bunun yanı sıra bir adet 
kemik iğne de ele geçen buluntular arasında yer almaktadır.

Mezar yapısının 4 ve 5 No.lu bölmelerini açığa çıkarmak için yapılan ça-
lışmalar sırasında bölmeler içinde molozlu bir toprak yapısının olduğu göz-
lemlendi. 4 No.lu bölmenin kazısı sırasında demir bir çivi ele geçti. 5 No.lu 
bölmenin kazısından ise bronz bir yüzük ele geçti. Ancak iki bölmede de her-
hangi bir iskelet parçasına rastlanmadı. 

Tonozlu mezar yapısının 6 No.lu bölmesini açığa çıkarma amacıyla yapı-
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lan kazı çalışması sırasında az sayıda seramik parçasının dışında bir buluntu-
ya rastlanmamıştır. Bölme içinden herhangi bir iskelet ele geçmemiştir. 

153 No.lu anıt mezarın doğusunda yer alan dikdörtgen formlu tonozlu 
yapının uzunluğu 4.65 m. genişliği 3. 40 m. yüksekliği ise 1.55 m. olarak ölçül-
müştür. Duvar kalınlığı ise 77 cm.’dir. Güneyde bulunan giriş kısmı dikdört-
gen bir çıkıntı formundadır. Söz konusu girişin duvar kalınlığı ise 64 ve 54 
cm. arasında değişmektedir. Güney duvarı üzerinde olduğu tespit edilen bu 
girişin 7 basamaklı olduğu görülmüştürMerdivenlerin iki yanında yer alan 
kapı taşlarının yüksekliği 1.10 m. boyu 86 cm. kalınlığı en geniş yerinde 19 
cm en ince yerinde 12 cm olarak ölçülmüştür. Zeminde yer alan döşeme taş-
larının boyutları ise 67x94x14 cm. ölçülerindedir. Yapının kuzeyinde yer alan 
tonozun kalınlığı 59 cm. uzunluğu ise 2.70 m.dir.

Yapılan derinleşme çalışmaları sırasında alanın genelinin oldukça moloz-
lu ve taş döküntülü olduğu tespit edildi. Söz konusu yapının farklı yerlerin-
de, döküntü taşların altında kalmış ve tahrip olmuş halde 2 adet kafatası ele 
geçmiştir. Alanın genelinden toplanan iskelet parçalarının yanı sıra bir adet 
demir çivi de buluntular arasındadır.

Tonozlu yapının orta kısmında bulunan ve kuzey güney doğrultulu bir 
şekilde konumlanmış olan 2 No.lu bölmede devam eden kazı çalışmaları sı-
rasında 6 adet bronz sikke ve bir adet pişmiş toprak kandil ele geçti. Ancak 
bölme içinde herhangi bir iskelet parçası tespit edilemedi.

Söz konusu mekânın doğusunda yer alan ve kuzey güney doğrultulu ya-
pılmış 3 No.lu bölme olarak adlandırdığımız alandaki temizleme çalışmaları 
sırasında ise bir adet pişmiş toprak kandil ortaya çıkarıldı. Alanın güneyinde 
yer alan 4 No.lu bölmenin temizlik çalışmasından ise bir adet bronz sikke ele 
geçti. 

Tonozlu mezar yapısının güneyinde konumlanan 4 No.lu bölmeyi ortaya 
çıkarma amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında az miktarda seramik par-
çası dışında herhangi bir arkeolojik buluntu ele geçmedi.

Söz konusu çalışmalar sırasında mekânın tabanında ortaya çıkarılan dik-
dörtgen döşeme taşlarının, taban altında yer alan bölmelerin kapakları oldu-
ğu görüldü. Duvarlarının sıvalı olduğu tespit edilen bölmeleri açığa çıkarmak 
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için yapılan çalışmalar mekânın kuzeyinde yer alan ve doğu batı doğrultusun-
da yer alan 5 No.lu bölme olarak adlandırılan alanda devam etti. Derinleşme 
çalışmaları sırasında bölmenin güney kısmındaki taş döküntülerin altından 
az sayıda iskelet parçası ve seramiğin yanı sıra birkaç parça cam ve metal par-
çası ele geçti.  5 No.lu bölmenin batısında ise büyük boyutlu döküntü taşların 
altından birden fazla insana ait iskelet parçaları oldukça karışık bir şekilde 
ortaya çıkarıldı. Bu çalışma sırasında 60 adet küçük boyutlu tunç sikke, ta-
nımsız metal buluntular, 2 adet elektrum küpe, 1 tüm ve 1 yarım tunç yüzük, 
2 adet kurşun obje, 1 adet demir çivi, 3 adet tüm pişmiş toprak kandil ve az 
sayıda seramik parçası ele geçti.  Söz konusu bölmenin doğusundaki alanın 
kazısı sırasında 1 adet kurşun obje, 1 adet bronz bız, 1 adet bronz yüzük ve 1 
adet elektrum küpe ve az sayıda seramik parçası ele geçen buluntular arasın-
dadır. Tüm bunların yanı sıra bölme içerisinde 3 adet kafatası ile iskeletlere 
ait kemikler tespit edildi. İskeletlerin tuğla döşeli zemin üzerinde yer aldıkları 
görüldü. 

153 No.lu anıt mezarın 9.50 m. güneyinde yer alan dikdörtgen formlu me-
zar yapısını ortaya çıkarmak için yaptığımız kazı çalışması sırasında mekânın 
güneybatı köşesinde tümlenebilecek durumda olan bir adet tüm çömlek ele 
geçmiştir (Resim: 14).

Lahitler

Önceki yıllarda kazı çalışmaları yapılmış fakat dolgu toprak nedeniyle 
kısmen örtülmeye başlayan ya da hiç kazılmamış olan lahit mezarları temiz-
leyerek bir gezi güzergâhı oluşturma amacıyla Hierapolis Kuzey Nekropol 
alanındaki lahitlerin çevresinde kazı çalışmaları yürütülmüştür. Öncelikle 
144 No.lu Tümülüs mezarın çevresinde konumlanmış olan lahitlerin ortaya 
çıkarılması için kazı çalışmaları yapılmıştır.

144 No.lu tümülüs mezarın kuzeyi kuzeydoğusunda bulunan lahitlerin te-
mizlik çalışmasının yanı sıra 144 No.lu tümülüs mezarın dış duvarının aksını 
belirlemek için bu alanda kazı çalışması yapılmıştır. Sürdürülen çalışmalar-
da 144 No.lu tümülüs mezar duvarının kuzeydoğu yönü bitişiğinde kapağı 
kırık ve içi dolgu toprak ile dolmuş halde bir adet mermer lahit mezar açığa 



191

çıkartılmıştır, kuzeyinden ise pişmiş topraktan yapılmış bir adet kandil ele 
geçmiştir.

 İlerleryen kazı çalışmaları 148 No.lu Tümülüs mezarın çevresinde yer alan 
lahit mezarların ortaya çıkarılma çalışmalarıyla devam etmiştir. 148 No.lu Tü-
mülüs mezarın çevresinde sürdürülen kazı çalışmalarında 2 adet koku kabı 
ele geçmiştir. Ayrıca 1 adet metal obje ve 2 parça cam koku kabına ait boyun 
parçaları ve az sayıda amorf seramik parçaları da ele geçen buluntular ara-
sındadır.

147 No.lu anıt mezarın çevresinde bulunan lahitlerin temizlenerek ortaya 
çıkarılması ile çalışmalar devam etmiştir. 147 No.lu anıt mezarın üstündeki 
alanda bulunan traverten lahit teknesinin temizliği sırasında 1 adet metal obje 
ile az miktarda amorf seramik parçası dışında  arkeolojik bir bulgu ele geçme-
miştir. Ayrıca bu alanda traverten lahidin yanında mermer heykel başı bulun-
muştur. Heykel başı lahit üzerinde uzanmış vaziyette bulunan mezar sahibi-
ne ait olmalıdır. Heykel  başı İ.S. 2 veya 3. yy. tarihlenmektedir. Hierapolis 
nekropolunün tarihi İ.Ö. 3 yyılda başlayıp İ.S. 6. yy. kadar devam etmiştir.
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EDİRNE ARKEOLOJİ MÜZESİ 
ESER DEPOLAMA TEŞHİR TANZİM VE 

ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
Kemal ERKAN*

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin eser depolama teşhir tanzim 
ve çevre düzenleme işine 13 Şubat 2014 tarihinde başlanmıştır (Çizim: 1). 
İlk önce müzenin bahçe kısmında bulunan taş eserlerin zarar görmeyeceği 
bir alan belirlenip, eserlerin oraya nakli yapılmaya başlanmıştır (Resim: 1). 
Müzenin Etrafını çevreleyen eski duvarlar yıkılarak temel kısmına kadar 
inilmiş, daha sonra demir ve betondan ibaret yeni bir temel atılmış, yıkılan 
duvarlara yeni bir kalıp çakılarak ve betonla doldurularak yeni bir duvar 
örülmüştür (Resim: 2-3). Müze binasının rutubet almasından dolayı yeni bir 
drenaj sistemi gerekmekteydi. Bundan dolayı Müzenin dört bir tarafı önce 
güvenlik önlemleri alınarak iş makineleri yardımıyla su basman seviyesine 
kadar açılmıştır. Rutubetin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra 
çakılla doldurulmuş ve daha sonra toprakla kapatılmıştır (Resim: 4-5). Müze 
binasını güney kısmında bulunan Arkeoloji bölümünün üst kısmına ek bina 
yapılmıştır. İlk önce eternitten oluşan çatı katı kaldırılarak temizlenmiştir. 
İki kat şeklinde yapılan ek binanın iç tesisatları da yapılarak sıvanmış ve 
tekrar üzeri kapanmıştır (Resim: 6-7). Ek bina boyandıktan sonra Müzemizin 
Kütüphane ihtiyacını giderecek şekilde tasarlanmış, kütüphane için gerekli 
dolaplar yapılarak Kütüphane bölümü olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(Resim: 8-9). Müzemizin Doğu bölümünde Müze binasının arka kısmında 
boş bulunan alana araçlar için bir otopark düşünülmüş, Müze binasının arka 
kısmına düşünülmüş olmasının nedeni, bahçede sergilenen eserlerin araçlarla 
irtibatının kesilmesi ve meydana gelebilecek sarsıntılardan etkilenmemesidir. 
Alanda öncelikle toprak hafriyatı yapılarak yol seviyesine getirilmiştir. 

* Kemal ERKAN, Edirne, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Edirne/TÜRKİYE.
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Otopark alanının dört tarafı toprak kaymasına karşı önlem olması amacıyla 
taşlarla örülmüştür. Zemin kısmı tesviye edildikten sonra üzerine betonarme 
şap atılmış ve araç otoparkı kullanılacak hale getirilmiştir (Resim: 10-11). 
Yangın önleminin alınması ve su deposu ihtiyacı için, Müze binamızın ön 
kısmında daha önce binanın ısıtma ihtiyacı için  yapılmış olan fueloil tankeri 
çıkarılarak yeni temel atılmış, demir ve betonla sağlamlaştırılmış, üzeri tekrar 
kapatılarak hidroforlar için kullanıma elverişli hale getirilmiştir (Resim: 12). 

Müze binasının dış kısımları bittikten sonra depo kısmına geçilmiştir. 
Onarım öncesinde Eser deposu oldukça kullanışsız bir durumdaydı. Rutubet 
duvarların yaklaşık 1-1.5 metre seviyesine kadar çıkmıştı. İlk önce eserler 
kutulara konularak muhafaza altına alınmıştır. Daha sonra rutubetli kısımlar 
tüm iç alanda hilti yardımıyla sökülmüştür. Rutubetli bölümler söküldükten 
sonra bu alanlar yeniden sıvanmış ve üzerlerine kalekim sürülmüştür (Resim: 
13). Depo içindeki çalışmalara başlanmış olup, Doğalgaz kalorifer boruları 
döşenmiş, elektrik tesisatı bitirilmiştir. Eski kömür kazanlarının sökümüne 
başlanmış, söküm bittikten sonra bu alanın bir kısmına doğalgaz tesisat 
bölümü bir kısmı da Mutfak olarak kullanılmaya açılmıştır. Eser deposu 
kullanıma hazır hale geldikten sonra raflar ve dolaplar yerleştirilmeye 
başlanmıştır. Eser güvenliği için tüm raflar duvarlara sabitlenmiştir. Raflar 
eserlerin hacim ve niteliğine göre yapılmış olup, hacimli eserler için kafesli 
dolaplar küçük objeler için ise çekmeceler şeklinde özel tasarlanmıştır.  Dolap 
ve raflar esere zarar vermeyecek şekilde özel bir boya ile boyanmıştır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 6

Resim: 7
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TANAP-DOĞAL GAZ BORU HATTI KURTARMA KAZISI: 
ARAZİDEN LABORATUVARA; PİŞMİŞ TOPRAK 

LAHİT ÜZERİNDE YAPILAN KONSERVASYON VE 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Suzan OKUMUŞ TEK*

Eskişehir Müze Müdürlüğü, Odunpazarı Semtinde bulunan Kurşunlu 
Camii Külliyesi’nde 1966 yılında kurularak teşhir ve hizmete açılmıştır. 1974 
yılında Akarbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarında yapılan yeni binasında çalış-
malarını sürdürmeye başlamıştır. Bu müze binasının yetersiz kalması ve daha 
modern bir müzenin oluşturulabilmesi amacıyla 2001 yılında ziyarete ve bi-
limsel çalışmalara kapatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ETİ Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu arasında 28.02.2007 tarihinde imzalanan bir protokol 
gereği yeni müze inşaatı ETİ Şirketler Grubu tarafından üstlenilmiştir. 2010 
yılında yeni müze binası tamamlanarak hizmete açılmıştır.1 Bu tarihten itiba-
ren müzede konservasyon-restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için bir 
laboratuvar alanı oluşturulmuştur. Bu bildiride burada yapılan çalışmalardan 
bir tanesi sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sa-
hası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın 
Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşınması amacıyla bir boru hattı yapılma-
sına karar verilmiştir. Bu projeye Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 
(TANAP) adı verilmiştir. 

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü 
köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüş-
hane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 

* Suzan OKUMUŞ TEK, Konservatör-Restoratör, ETİ Arkeoloji Müzesi, Odunpazarı, Eskişehir/
TÜRKİYE.

1 http://www.eskisehirmuze.gov, ( Erişim Tarihi 12.11.2015).
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Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il-
den geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak-
tır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz 
Boru Hattı’na bağlanacaktır.2 

TANAP’ın Eskişehir etabı, Emir Çiftliği sit alanında, I. ve III. Derece arke-
olojik sit sınırından da geçeceği için bu bölgede Eti Arkeoloji Müzesi Müdür-
lüğü tarafından kurtarma kazıları yapılmış3 ve 2014 yılında 152 adet sondaj 
çukuru açılmıştır. I. Derece Sit Alanı içerisinde yapılan sondajlardan bir tane-
sinde bir adet pişmiş toprak lahit bulunmuştur. Lahidin kondisyon durumu 
incelemesi yapılmış, güvenlik ve koruma problemleri de göz önünde bulun-
durularak araziden kaldırılması ve Müdürlüğümüze getirilmesine karar ve-
rilmiştir4.

ARAZİDEN LABORATUVARA; PİŞMİŞ TOPRAK LAHİT ÜZERİNDE 
YAPILAN KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Arazi Çalışmaları (Belgeleme, Teşhis, Sağlamlaştırma, Kaldırma, Taşıma)

Pişmiş toprak lahit üzerinde yerinde yapılan incelemelerde, yapılan kazı 
çalışmaları sırasında, iç dolgu toprağının tamamen boşaltılmış olduğu, mezar 
çukurunda yan duvarlarla olan temasının büyük oranda kesildiği, fakat ze-
min ile bağının devam etmekte olduğu tespit edilmiştir. Ortalama 2 m. uzun-
luğunda ve silindirik gövdeli olan lahit, orta kısmından, ağırlık merkezinden 
ikiye kırılarak ayrılmıştır. Bu iki parça üzerinde ise, toprağın bağlayıcılığı ve 
formu sebebiyle bir arada duran birçok kırık parça fark edilmiştir. Mezarın 
baş kısmında (geniş olan kısım) büyük bir çatlak gözlenmiştir. Bu bölüm, be-
lirli bir hat halinde, büyük bir parça şeklinde lahitten kopma eğilimindedir. 
Lahidin ayak kısmındaki alanda derin çatlaklar yaygın vaziyettedir. Kılcal ve 
derin çatlaklar yaygın olarak fark edilse de bu kısımları toprak tabakası bü-
yük ölçüde gizlemektedir. Eserde kapak kısımları yerinde gözlemlenememiş-

2 http://www.tanap.com/tanap-projesi/tanap-nedir/, (Erişim Tarihi 12.11.2015)
3 Kazı Başkanı Eti Arkeoloji Müzesi Müdürü Asuman Arslan, Müzemiz Arkeologları Mehmet 

Katkat ve C. Baykal Aydınbek ve Regio Arkeoloji ekibinden Arkeolog Halim Özatay, Seray 
Ayaz ve Serkan Akdemir’in katılımı ile çalışmalar yürütülmüştür.

4 Müze Müdürlüğünün 1195 sayılı ve 25/12/2014 tarihli yazısı.



211

tir. Mezar çukurunun içerisinde lahitle temas halinde dağınık pişmiş toprak 
parçalar mevcuttur. Bu parçaların kapak parçaları olduğu düşünülmektedir. 
Pişmiş toprak lahit parçaları kondisyon açısından değişkenlik göstermekte-
dir. Büyük kütlesel gövde parçalarında kondisyon durumu kısmen daha iyi, 
kırık ve çatlak olan bölgelerde ise daha zayıftır. Çevresinde dağınık halde 
bulunan parçalarda kondisyon oldukça zayıflamıştır. Öyle ki baş kısmının al-
tında mezar çukurunun zemininde bulunan parçalar sünger yumuşaklığında 
dağılma eğilimindir. Bu parçaların kırık ve çatlakları oldukça yoğundur. Eser 
üzerinde ayrıntılı fotoğraf çekimi ile belgeleme yapılmıştır (Resim: 1).

Eserin kaldırılması aşamasında ihtiyaç duyulan malzeme listeleri oluştu-
rulmuş ve imkanlar dahilinde söz konusu malzemeler temin edilirken me-
zar çukurunun içerisinde eserin zemin ile bağını zayıflatmak için çalışmalara 
başlanmıştır (Resim: 2). Mezar çukuru ancak iki kişinin çalışabileceği geniş-
liktedir. Eserin iç dolgu toprağı kazı sırasında boşaltıldığından, eserin çatlak 
ve kırık alanlarında her hangi bir çökme oluşmaması için, iç boşluk tama-
men strafor ve sünger parçalarıyla doldurularak güçlendirilmiştir (Resim: 3). 
Daha geniş olan baş kısmında derin çatlak alanları ve kırılarak ayrılma eğili-
mi gözlenen alanlarda, iç ve dış destekler oluşturularak, kaldırma sırasında 
dağılmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Eserin toprakla bağı koparılan 
parçaları (baş ve ayak kısmı) yanlardan ve alttan desteklenerek, hafifçe kal-
dırılarak, altlarından bağlanarak sağlamlaştırılmıştır. İp ve eser arasına hem 
yüzeysel aşınmayı önleyebilmek, hem de esere esnek hareket kabiliyeti ka-
zandırmak için yine sünger parçaları yerleştirilmiştir. Eser kaldırmaya hazır 
hale getirilmiş ve insan gücü ile mezar çukurundan çıkarılarak, zeminde ha-
zırlanan süngerler üzerine yerleştirilmiş, tekrar iplerle sarılarak bağlanmıştır. 
Eser, kırık alanları ve derin ve yüzeysel çatlakları desteklenerek, iki büyük 
parça halinde (ayak ve baş bölümleri) kaldırılmış ve araca yüklenmiştir. Ze-
minde dağınık halde bulunan parçalar da, yine yumuşak bir zemin olan kalın 
sünger parçaları üzerine konularak araca taşınmıştır. Eserin geniş olan baş 
kısmının zemin toprağında dairesel bronz bir ayna5 (Resim: 4) ve ayrıca bronz 
bir alet6 bulunmuştur.  

5 Bronz ayna 12 cm. çapında ve 3 mm. kalınlığındadır. 
6 Bronz alet 14.5 cm. uzunluğunda ve 3 mm. kalınlığındadır.
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Araca yüklenen eser paçalarının taşıma sırasında zarar görmemesi için, 
temas alanlarına ve boşluklara strafor ve süngerlerle destekler yapılarak ha-
reketi kısıtlanmış ve eser Müze Müdürlüğüne getirilmiştir.

Müze Laboratuvar Çalışmaları

 • Eserin Çalışılacağı Düzeneğin Oluşturulması

 • Analiz İçin Gerekli Örneklerin Toplanması (Tahribatsız)

 • Temizlik Öncesi Sağlamlaştırma Çalışması

 • Temizlik

 • Yapıştırma

 • Tümleme

Müze Laboratuvarında, çalışma alanı esere göre düzenlenmiş ve eser, ha-
zırlanan ahşap ızgara düzenek üzerine yerleştirilmiştir. Bu düzenek, çalışma 
sırasında eserin sarsılmadan hareket ettirilmesini ve kolaylıkla taşınmasını 
sağlayacaktır. Eserin araziden kaldırılması ve taşınması sırasında oluşturulan 
mevcut destek ve paketleri dikkatli bir şekilde açılmıştır. Laboratuvar orta-
mında eser üzerinde belgeleme ve kondisyon tespit çalışmasına devam edil-
miştir. Genişleme ve yayılma eğilimi gösteren çatlak alanları, dıştan cam el-
yaf tekstilden oluşturulan şeritlere PB72 (%30 konsantrasyonda aseton içinde 
çözündü) emdirilmesiyle yüzeye uygulanarak stabil hale getirilmiştir (Resim: 
5). Uygulama geri dönüşümlüdür ve istenildiği takdirde çözücü uygulama-
sıyla yüzeyden rahatlıkla uzaklaştırılabilmektedir.

Eserde öncelikle kuru temizlik yapılmıştır. Eserin kondisyon durumuna 
göre, çeşitli yumuşaklıkta kıl fırçalar yardımıyla toprak tabakası temizlene-
rek yüzey kalıntılarının gizlediği yeni çatlak ve kırık alanları tespit edilmiş-
tir. Bu alanlarda da cam elyaf şeritlerle destekler yapılmıştır. Islak temizliğe 
geçmeden önce eserde yapılacak diğer uygulamalarda oluşabilecek her türlü 
tahribatın önüne geçmeye çalışılmıştır. Yüzey dökülmelerinin ve çatlakların 
olduğu alanlarda alkol+saf su (%50-50) karışımıyla lokal temizlik yapılarak 
(şırınga, püskürtme, damlatma vb.) uygun yöntemlerle, çeşitli konsantras-
yonlarda (%5, %10, %20‘lik konsantrasyonlarda) PB 72 uygulanmıştır. Eser 
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ıslak temizlik öncesi sağlamlaştırılmıştır. Sağlamlaştırılan eserin iç strafor 
dolgusu çıkarılarak iç kısım fırçalar yardımıyla kuru temizlik yapılarak te-
mizlenmiş ve iç kısımdan ters ışık verilerek çatlak hatları tekrar incelenmiştir. 
Bu alanlarda şırınga yardımı ile PB72 (%5, %10, %20‘lik konsantrasyonlarda) 
sızdırması yapılmıştır (Resim: 6). 

Sağlamlaştırılan ve iki parça halinde olan eser üzerinde ıslak temizlik 
çalışmasına başlanmıştır. Akan su altında eser çeşitli yumuşaklıkta kıl fırça-
lar yardımıyla hassas bir şekilde temizlenmiştir. Eserin kondisyon durumu 
göz önünde bulundurulduğunda, saf su banyosu yaptırılması uygun görül-
memiştir. Çeşme suyu ile temizlendikten sonra saf su ile yıkamaya devam 
edilmiş ve kuruma aşamasında kalın kağıt havlular ile bir kaç kat sarılarak 
(elimizde emici killer veya kağıt hamuru bulunmadığı için), yavaş kuruma 
esnasında yüzeye hareket edecek suda çözünebilir tuzlarının uzaklaştırılması 
hedeflenmiştir. Suda çözünebilir tuzlar (nitratlar, klorürler, sülfatlar) sera-
mik eserler için oldukça tehlikelidir7. Obje kuruduğunda kristalleşir, yüzeyde 
yumuşak ve beyaz renkli bir gölge görüntüsü oluşturur8. Yapılan gözlemler 
ve eserin kuruması aşamasında yüzeyde klor izlerinin gözlenmemiş olması, 
çalışmanın başarılı olduğu kanaatini oluşturmuştur. Mezar çukurundan bu-
lunan küçük parçalarda yapılan benzer uygulamalar ve klor ölçüm sonuçları 
da uygulanan yöntemi ve sonucunu olumlamaktadır (Resim: 7).

Eser ve çevresinden bulunan parçalar kuruduktan sonra yapıştırma aşa-
masına geçilmiştir. Öncelikle eserde kırık oluşturacak şekilde ayrılabilecek 
parçalar tespit edilmiş (Resim: 8) ve bütünden ayrılarak uygun bir yapıştırıcı 
ile yapıştırılmıştır. Yapıştırıcı olarak seramik eserler için uygun bir yapıştırıcı 
olan, termoplastik akrilik reçine PB729 (%45 konsantrasyonda aseton içinde 
çözündü) kullanılmıştır. Yapıştırılan alanlarda iç kısımda cam elyaf tekstil lif-
lerle desteklemeler yapılmıştır. 

7 Buys, S. and Oakley, V., Conservation and Restoration of Ceramics, Butterworth-Heinemann, Ox-
ford, (1993).

8 Strahan, D. ,Unruh. J., , Arkeolojik Kazılarda Pişmiş Toprak Buluntularının Konservasyonu, Ar-
keolojik Konservasyon ve Antik Yerleşimlerin Korunması İçin Pratik Rehberler, Japon Anadolu Arkeo-
loji Enstitüsü, (2002), 12.

9 Koob, S., “The Use of Paraloid B-72 as an Adhesive. Its Application for Archaeological Ceramics 
and Other Materials”. Studies in Conservation, (1986), 31: s.7–14.
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Eserin, ortadan ikiye kırıldığından ve araziden iki bölüm halinde kaldırıl-
dığından daha önce bahsedilmişti. Yapıştırma aşamasında da, eser iki bölüm 
halinde ele alınarak çalışılmıştır. Yapıştırılması tamamlanan bu iki bölüm dı-
şında çevresinde bulunan diğer parçaların kapak parçaları olduğu anlaşılmış 
ve bu parçalarda da gerekli restorasyon ve konservasyon prosedürleri uygu-
lanmıştır. Eserde gerekli görülen alanlarda dişçi alçısı ile tümlemeler yapılmış 
ve bu alanlar zemin renginden iki-üç ton daha açık bir renge, akrilik boyalar 
ile boyanmıştır. Böylece beyaz olan alçı renginin aşırı zıtlığı kırılmış, orijinal 
malzeme ve sonradan yapılan eklerin fark edilmesi, tonlama farkı uygulana-
rak sağlanmıştır (Resim: 9).

Analizler

Çalışmalar sırasında kapak parçalarının hem kondisyon hem de renk açı-
sından ana taşıyıcı gövdeden farklı olduğu gözlenmiştir. Kapak elemanları-
nın kondisyonları daha zayıftır ve renkleri ana taşıyıcı gövdeden daha açıktır. 
Kapak ve gövde parçalarından taşıma sırasında ve paketleme aşamalarında 
dökülen, milimetrik kıymıklar fırçalar yardımıyla toplanmış ve ileride yapıla-
bilecek analizler için atılmayarak muhafaza edilmiştir. Her iki kapak parçasın-
dan ve ana gövdeden örnekler kilitli poşetlere alınarak numaralandırılmıştır. 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’nda10, 
örnekler üzerinde Raman ve XRD analizleri yapılmış ve analiz sonuçlarına 
göre; kapak parçaları ve gövde parçalarının pişme derecelerinin farklı oldu-
ğu, pişme derecelerinin kapaklarda daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır. Malzeme içerikleri aynıdır, dolayısıyla kil yataklarının farklı olma ihtimali 
düşüktür. Pişme derecelerindeki farklılık, kapak parçalarındaki kondisyon 
zayıflığının ve renk farklılığının sebebini açıklamaktadır (Şekil: 1).

Kazı sırasında mezar çukurunun içinde bulunan iki adet metal eserin de 
konservasyonları yapılmıştır (Resim: 10). Eserlerin çalışması mikroskop altın-
da yapılmış ve korozyon kalıntıları kilitli torbalarda daha sonra yapılabilecek 
bir analiz çalışması için muhafaza edilmiştir. İstanbul Restorasyon ve Konser-

10 İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Labaratuvarı Müdürü Ali Osman 
Avşar’a ve analizlerin yapılmasında emeği geçen Kimya Mühendisi İsmet Ok’a, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisi Dr.Gülsu Şimşek’e saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
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vasyon Merkez ve Bölge Labaratuvarı’nda, bronz aynadan alınan korozyon 
tozu örneği üzerinde XRD ve Raman analizleri yapılmıştır (Şekil: 2). Yapılan 
analiz sonucunda korozyon tabakasında AgCl‘e (gümüş klorür) rastlanmıştır. 
AgCl, gümüş elementinin bozunması sırasında karşımıza çıkan bir korozyon 
ürünüdür11. Eserimizin gümüş kaplama olması kuvvetle muhtemeldir. 

Pişmiş Toprak lahitlerde tipoloji ve formlar çok iyi bilinmediği için daha 
çok beraberinde bulunan küçük buluntular ve mezar hediyelerinin yardı-
mıyla tarihlendirilmesi yöntemine başvurulmaktadır12. Daha önceki yıllarda 
Eskişehir’de yapılan kurtarma kazılarında yine pişmiş toprak lahitler bulun-
muştur13. Mevcut metinde, arkeolojik açıdan her hangi bir değerlendirme ya-
pılmamıştır. Müdürlüğümüzde söz konusu eserler üzeride tarihleme çalış-
maları devam etmektedir. 

Teşekkür

Konservasyon-Restorasyon çalışmalarına verdiği önem için Genel Müdür-
lüğümüze, Müze Laboratuvarı Konservasyon-Restorasyon çalışmalarında 
emeği geçen müzemiz personeline, kurtarma kazısında görevli olan müzemiz 
arkeologlarına, bu çalışmayı sunmam için beni teşvik eden Müze Müdürü-
müz Asuman Arslan’a, TAMAP projesi çalışanlarına ve ayrıca bilimsel konu-
larda her zaman destek veren Yrd. Doç. Dr. B.S. Alptekin Oransay’a teşekkür 
ediyorum. 
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Resim 1: Belgeleme (Eserin kondisyon durumunun tespiti).

Resim 2: Arazi çalışması sırasında.
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Resim 3: Kapalı silindirik formlu ayak kısmının 
starafor dolgu yapılarak desteklenmesi.

Resim 4: Bronz ayna İn Situ durumu.
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Resim 5: Cam elyaf tekstil şeritlerin PB 72 ile uygula-
ması.

Resim 7: Kırık parçalarda yapılan klor arındırması.

Resim 6: Çatlak alanlarda sağlamlaştır-
ma çalışması.

Resim 8: Kırık oluşturan alan-
ların belirlenmesi.
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Resim 10: Bronz Ayna ilk hal-son hal

Resim 9: Tümleme ve renklendirme (renklendirme denemesi bilgisayar ortamında yapıl-
mıştır.).
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KORUCAK MOZAİKLİ ALAN VE KAYA ODASI MEZARI 
KURTARMA KAZISI

Mehmet Sait YILMAZ*
Abdülkadir FISTIKÇI

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
01.07.2014 tarih ve 127859 sayılı kazı ve sondaj izni, Gaziantep Valiliği, Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın finansmanı ile Gaziantep İli, Ni-
zip İlçesi, Korucak Köyü sınırları içinde bulunan mozaikli alan ve altındaki 
kaya odası mezarında, Gaziantep Müze Müdürü Yusuf Altın başkanlığında, 
Arkeolog Mehmet Sait Yılmaz ve Abdülkadir Fıstıkçı’ nın alan sorumlulu-
ğunda, kurtarma kazısı çalışmaları yapılmıştır.

Kazı alanı, Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Köy sınırları içinde, Koru-
cak Köyü’nün yaklaşık olarak 1750 metre kuzeybatısında, Dernek Köyünün 
2000 metre güneydoğusunda, Korucak ve Dernek Köyleri arasında yer alan 
asfalt yolun güneyinde, araba ile ulaşımı bulunmayan, derin bir kanyonun 
tabanına yakın bir alanda yer almaktadır (Resim: 1).

Alanda yapılan ilk inceleme neticesinde; birden fazla kaçak kazı çukuru-
nun olduğu, kaçakçılarca yaklaşık 2x2 metre ebatlarında, üzerinde bitkisel 
motif ve panter ya da kaplan türünde bir hayvan figürü bulunan bir taban 
mozaiğinin açığa çıkarıldığı, mozaik tabanın altında bulunan, yuvarlak ke-
merli nişleri bulunan mezarının içinin süreç içinde boşaltıldığı, mimarisinin 
kısmen tahribata uğratıldığı görülmüştür. Ayrıca kaçak kazı alanında ve çev-
resinde kaçakçılarca dağıtılmış mimari parçalar da (üst mimari parçalar, sü-
tunçe parçaları, sütun başlığı vs.) görülmüştür. 

* Mehmet Sait YILMAZ, Arkeolog,Gaziantep Müze Müdürlüğü,Gaziantep/TÜRKİYE.
 Abdülkadir FISTIKÇI,  Arkeolog , Gaziantep Müze Müdürlüğü, Gaziantep/TÜRKİYE.
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22.09.2014 tarihinde Müdürlüğümüz görevlendirmesi ile kurtarma kazısı 
çalışmalarına başlanmış; kaçakçılarca mozaikli alanın üzerine ve çevresinde 
yığılan atık toprak ve taşlar temizlenmiş, alanda rahat bir çalışma ortamına 
kavuşulması sağlanmıştır.  

Çalışmanın ilerleyen günlerinde mozaiğin süreç içinde kaçakçılarca ciddi 
bir şekilde tahrip edildiği, bu duruma ek olarak ağaç köklerinin de mozaiğin 
altına girerek, mozaiğe ciddi zararlar verdiği gözlenmiştir. Üzeri tamamen 
açılan mozaikte, oluşan tahribatın daha da ilerlemesini önlemek, süreç içinde 
mozaik üzerinde oluşan kalker tabakasının temizliği ve sonrasında Müzeye 
taşınması çalışmaları Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdür-
lüğü ile birlikte yapılmıştır1.

MİMARİ YAPI

Doğu batı doğrultulu, girişi güneyden olan mimari yapının iki bölümü 
açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). Batıdaki birinci mekân 10 x 60 metre ebatla-
rında, doğudaki mekân kuzey güney doğrultulu 4,20 metre olup, mekâna ait 
diğer duvarlar ise temellerine kadar tahrip olduğu için ölçüleri alınamamıştır. 
Mimari yapının doğu kısmındaki mekân, mozaiği ile birlikte tamamen tahrip 
olmuştur; batıda bulunan mekânının ise doğu duvarı hariç diğer duvar kalın-
tıları ile mozaiği kısmen tahrip olmasına rağmen günümüze ulaşabilmiştir.  

Bu mekânın kuzey duvarı iri ve düzgün kesimli blok taşlar ile diğer du-
varları ise kaba yontulu taşlarla örülüdür. Açığa çıkartılan mimari yapının 
kemerli ve sütunlu olduğu, çevrede ve alanda dağılan mimari parçalardan 
anlaşılmaktadır (Resim: 3).

Yapının çevresinde düzgün kesme taşlarla örülmüş bazı duvar kalıntıla-
rı ile mimari parçaların görülmesi bu alanda küçük çaplı bir yerleşmeye de 
işaret etmektedir. Yerleşmenin yaklaşık 500 metre batısında yerleşemeye su 
sağlayan bir kaynağın olduğu, bu kaynağın 40 yıl öncesine kadar faal olduğu, 

1 Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü restoratörleri, Abdurrahman Da-
vutoğlu, Cumhur Aksakal, Enver Gündüz, Eser Tanrıverdi, Eren Akman, Nejdet Yılmaz ve 
Kübra Kaynak, Müdürlüğümüz personelleri olan İsmail Alagöz ile Yaşar Keser mozaiğin te-
mizliği ve kaldırılması çalışmalarına katılmışlardır.
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kaynağın sonradan kuruduğu yaşlı köylüler tarafından ifade edilmiştir. Su 
kaynağından yerleşmeye su akışını sağlayan taştan yapılmış kanalların bir 
bölümü, kazı yapılan alanın güneyinde, günümüzde hala görülebilmektedir.

MOZAİK 
Mimari yapının batısında olan mekânın tabanında bulunan mozaik, üç 

farklı bordüre sahiptir. En dışta geometrik desenli, çok renkli bir bordür, or-
tada kırmızısı renkli bir bordür, en içte ise ortasında kare bir motif olan ikili 
zincir örgülü, çok renkli bir bordür bulunmaktadır. Mozaik üç ana sahneye 
bölümlenerek yapılmıştır (Resim: 4). 

1. Ana Sahne:
Mozaiğin batı tarafında olan birinci sahne, ikili saç örgüsü (giyoş) motifi 

ile sınırlandırılmıştır. Sahnenin zemini krem renkli, doldurucu motif olarak 
kırmızımsı renk ile tek düze çiçekler yapılmıştır. Merkezdeki ağacın2 göv-
desinin alt kısmından iki tarafa birer dal çıkmaktadır. Ağacın sağında, yönü 
sola doğru, yürür pozisyonda, ağzı açık, kırmızı dili dışarıda, dört beyaz dişi 
görülen, dört memesi olan, kızgın bakışlı dişi bir kaplan3 ile ağacın solunda, 
yönü sağa doğru yürür pozisyonda, iki boynuzlu ve sakin  bir geyik4 bulun-
maktadır. Tabiat koşulları içinde, bu iki tezat hayvanın amansız bir mücade-
lesi beklenirken, mozaik üzerinde bir saldırmazlık içinde betimlenmişlerdir 
(Resim: 5).

2. Ana Sahne:

Kırmızısı renkli bir bordür ile ortasında kare bir motif olan ikili zincir ör-
gülü bir bordürün çevrelediği ikinci sahnede, üç sıra halinde, ortası yuvarlak 

2 Ağaç genellikle insanlık, kozmos ve hayatı sembolize eder. Aynı zamanda dinsel olarak gök-
teki cennetin dikey olarak dünyadaki kökleridir. Her ağacın sembolik farklı bir anlamı vardır. 
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta iki ağaç kutsal ve önemlidir. Hayat ağacı ile kötülük ve iyiliği ayırt 
etmeyi sağlayan bilgelik ağacı. Samson Raphael Hirsh, Commentarie du Pentateuque, s.79.

3 Kaplan ya da aslan, İncil’de kötülüğü sembolize eder çünkü, vahşi, zalim ve gaddardır. Aynı 
zamanda Juda kabilesinin ambleminde de bulunmaktadır. Yanı sıra Hz. İsa’nın ve onun kutsal 
gür sesidir. Une Faune Symbolique Chretienne, Bestiaire 2, Classes de la BNF, 2013, s.5.

4 Geyik, ceylan Hıristiyanlık inancında, yalnızlığı, duayı, saflığı ve insanlık ruhunu temsil eder. 
http://www.boston-catholic-journal.com/a-primer-to-catholic-symbolism.pdf, s.16.
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olan, on iki sekizgen madalyon, madalyonlar arasında içinde farklı desenle-
rin olduğu kare çerçeveler bulunmaktadır. Sahnenin doğu bordürüne bitişik 
kısımda sekizgen panolar yarım, bordüre yakın sekizgen madalyonlar ara-
sında, doğu kısım hariç, alt kısımları bordüre oturan üçgen çerçeveler bulun-
maktadır. Zemini kırmızımsı renkli olan sahnede, birbirleri hem renk hem 
de şekil olarak oldukça uyumlu sekizgen, kare ve üçgenler içinde, antitetik 
duran kuşlar, kartal, çoklu saç örgüsü (giyoş), Süleyman Düğümü, çiçek, gök 
kuşağı, karelerden oluşan haç, iç içe kareler ve çarkıfelek motifleri bulunmak-
tadır. Sahnedeki betimlemeler çok renkli tesseralardan meydana getirilmiştir.  
Sahnenin güney ve doğu kısımları ciddi bir tahribata uğramıştır (Resim: 6).

3. Ana Sahne:

İkinci sahne ile üçüncü sahneyi birbirinden ayıran bordürde kırmızımsı 
renkli ardışık sıralı üçgenler bulunmaktadır. Zemini kirli beyaz, kırmızımsı 
renkli tek çeşit çiçek bezemelerinin olduğu sahnede dört hayvan betimlen-
miştir. Sahnenin, batı bölümünün kuzey köşesinde, bodur bitkiler arasında, 
ayakta, yönü güneye doğru, yürür pozisyonda, hayaları görülen?, çift toy-
naklı, gövdesinin ön ve üst kısımları büyük oranda tahrip olmuş, büyük baş 
bir hayvan (muhtemelen boğa)5 (Resim: 7), batı bölümünün güneyinde, yönü 
kuzeye doğru, büyük baş hayvana yürür pozisyonda, gövdesinin arka kıs-
mı hariç diğer kısımları tahrip olmuş, pençeleri görülen bir aslan;6 (Resim: 8) 
doğu bölümünün güneyinde, yönü güneye doğru, yürür pozisyonda, ağzı 
açık, sakallı, çift toynaklı gövdesinin arka kısmı ile kulaklarının bir kısmı tah-
rip olmuş bir keçi7 (Resim: 9), doğu bölümünün kuzeyinde, çömelmiş, vücu-
dunun ön kısımları tahrip olmuş, benekli ve çift toynaklı bir geyik8 betimlen-
miştir (Resim: 10).

5 Boğa yada kanatlı buzağı, kendi hayatını Hz. İsa’ya adayan, kurban eden  havarilerden Luke’ yi 
temsil eder.  Symbolism of Animals and Birds , Arthur H. Collins, s.20.

6 Kaplan ya da aslan, İncil’de kötülüğü sembolize eder çünkü, vahşi, zalim ve gaddardır. Aynı 
zamanda Juda kabilesinin ambleminde de bulunmaktadır. Yanı sıra Hz. İsa’nın ve onun ilahi 
gür sesidir. Une Faune Symbolique Chretienne, Bestiaire 2, Classes de la BNF, 2013, s.5 

7 Keçi, lanetlenmiş günahları, inanmayanları Hıristiyanlık dininde sembolik olarak temsil eder. 
The Medieval Menagerie, Animals in the Art of the Middle Ages, Janetta Rebold Benton, 1992, 
İtaly, s.153,154 

8 Geyik, ceylan Hıristiyanlık inancında, yalnızlığı, duayı, saflığı ve insanlık ruhunu temsil eder. 
http://www.boston-catholic-journal.com/a-primer-to-catholic-symbolism.pdf, s.16
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Ana sahnelerin dışında, mozaik bordürünün kuzey doğu köşesinde, dört-
gen çerçeve içinde kanatlarını açmış, gövdesi 4/3 oranında sola cepheden, 
başı güneye dönük, sol kanadı, göğüs, boyun ve sol ayağı kısmen tahrip ol-
muş bir kartal9 betimlenmiştir. Kartalın gövdesinin solunda, ..ΛΙA..,sağ üstte 
CIΛO…, altta N…yazısı, kartal betiminin olduğu çerçevenin, güney bitişiğin-
de büyük kısmı tahrip olmuş, başka bir çerçevenin sol alt köşesinde CY…
yazısı okunmaktadır. Kartal betimi ile yazıtın bulunduğu bu bordür üzerinde 
muhtemelen başka yazıtlar da vardı; ancak yazıtların tahrip olduğu ve günü-
müze ulaşamadığı anlaşılmaktadır (Resim: 11).

KAYA ODASI MEZARI

Mozaik döşemenin bulunduğu mimari yapının kuzey alt kısmında kayaya 
oyulmuş bir kaya odası mezarı da kazılar sırasında temizlenmiştir. (Resim: 
12) Mezara giriş ve çıkışı sağlayan, doğuda ve batıda olmak üzere iki giriş 
mevcuttur. Mezarın batısındaki kareye yakın girişin kenarları, düzeltilmiş 
taşlara çevrilmiş,  girişin alt ve  yan kısımları ana kayaya oyulmuş, üst kısmı 
ise dörtgen blok taşlarla kapatılmıştır. Üzeri blok taşlarla kapatılmış olan bu 
basamaklı girişten sonra dörtgen bir kapıdan mezar odasına girilmektedir. 
Mezar odasının kuzey ve güney duvarlarında kemerli, nişli ve sade birer la-
hit mezar bulunmaktadır. Odadan sonra doğu duvarına açılmış kemerli bir 
girişten, odadan bağımsız, ara bölme gibi başka bir mezarın zemine yapıldığı 
görülmektedir. Ara bölmedeki bu mezarın doğusunda, ana kayaya açılmış 
kemerli bir girişten dar bir koridora geçilmekte, koridorun zemininde bir la-
hit mezar, kuzey ve güney yan duvarlarda ise kemerli, nişli ve sade birer lahit 
mezar bulunmaktadır. Mezarın bu bölümünün üst kısmı da, tıpkı mezarın 
batı girişinde olduğu gibi dörtgen blok taşlarla kapatılmıştır. Mezarın doğu-
sunda bulunan bu giriş / çıkışın örülerek döneminde kapatıldığı ve işlevine 
son verildiği anlaşılmaktadır. 

9 Yuhanna gökyüzüne yükselen kartala benzetilir; çünkü onun incili Hz. İsa’nın İlahi doğası ile 
yazılmıştır. Kartal aynı zamanda Hz. İsa’nın göğe yükselişini de sembolize eder. The Medieval 
Menagerie, Animals in the Art of the Middle Ages, Janetta Rebold Benton, 1992, İtaly, s.150.
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Oda mezar içinde yapılan çalışmalarda, yaklaşık 20 bireye ait insan iskele-
ti kalıntıları ile biri sağlam, diğeri kırık olan pişmiş toprak kandiller haricinde 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Hıristiyanlık dini inancının öte dünyası, iyilik, kötülük, günah v.b. kav-
ramlarının yoğun bir biçimde çeşitli figürler vasıtasıyla sembolik olarak anla-
tıldığı taban mozaiği ve bağlı olduğu mimari yapı ile bu yapının altına yapıl-
mış olan kaya odası mezarı bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde, bu yapı 
kompleksinin bir martyrion (şehitlik) olduğu, Hıristiyanlık dini inancı için 
çalışan, mücadele eden kişilerin öldükten sonra şehit olarak bu martyriona 
gömüldükleri anlaşılmaktadır. 

Oda mezar içindeki atık topraktan ele geçen biri kırık biri sağlam olmak 
üzere iki adet pişmiş toprak kandil (Resim: 13), mozaik taban üzerinde ele ge-
çen I. Constantinus’a ait bir bronz sikke10 (Resim: 14) ile dağınık halde duran 
mimari parçalar vasıtası ile bu yapıyı ve mozaiği M.S. 4. yüzyıl ortası ile 5. 
Yüzyıl ortasına tarihlendirmek mümkündür.

10 İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Labaratuvarı Müdürü Ali Osman 
Avşar’a ve analizlerin yapılmasında emeği geçen Kimya Mühendisi İsmet Ok’a, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisi Dr.Gülsu Şimşek’e saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
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HATAY HASSA KARAPINAR TÜRKMEN MEZARLIĞI 
2014 YILI KURTARMA KAZILARI

Demet KARA*
F. Mine TEMİZ

Hatay İli, Hassa İlçesi, Aktepe Mahallesi, Karapınar Mevkii, 468 No.lu par-
selde bulunan Türkmen Mezarlığı kurtarma kazısı ve temizlik çalışmaları, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
10 Temmuz 2014 tarih ve 135204 sayılı yazı ekindeki 10 Temmuz 2014 tarih ve 
135196 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ile Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlı-
ğında, 27 Kasım 2014 – 21 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Kurtarma 
kazısı ve temizlik çalışmasında, Arkeolog. Ümit Durak Sanat Tarihçi Servet 
Çayan, Sanat Tarihçi Müge Satı ve Arkeolog - Yüksek Lisans öğrencisi Sergen 
Çirkin ekip üyesi olarak görev almışlardır. 

 

Coğrafi Konum

Karapınar Türkmen Mezarlığı, Hatay’ın Hassa İlçesi Aktepe Mahallesi’nde 
468 numaralı parselde, deniz seviyesinden 230 m. yüksekte yer almaktadır. 
Mezarlık; tapu ve tescil kayıtlarında 17988 m.2’lik bir alanı kaplarken, bu alan-
dan günümüze ancak 10888 m.2’lik kısım korunarak gelmiştir1. Modern tarım 
faaliyetleri ve diğer sebeplerden ötürü mezarlık alanının yarıya yakını tahrip 
olmuş ve tarihsel niteliğini önemli ölçüde kaybetmiştir.

* Demet KARA, Arkeolog, Müze Müdür Yardımcısı, Hatay/ TÜRKİYE. 
 F. Mine TEMİZ, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi; Sergen ÇİRKİN, Arkeolog.
1 Temiz, F. M. (2014). “Hatay-Hassa Mezartaşlarında Damga ve İşaretler”. I. Uluslararası Avrasya 

Türk Sanatları Kongresi Bildiriler. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 
309.
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Amanos Dağları’nın doğu etekleri, Amik Ovası gibi geniş ve zengin düz-
lüklerle kaplıdır. Karapınar Türkmen Mezarlığı, bu ovaların kuzey sınırın-
da düz bir satıhta yer alır. Mezarlığın etrafı Karapınar Çayı’nın oluşturduğu 
yarıklarla çevrelenmiştir (Resim: 1). Bahsedilen arazi, taş yönünden zengin 
alçak tepecikler ile komşudur. Böyle bir coğrafi ortam, göçer Türkmen boyla-
rının konaklaması için oldukça uygun olup fiziki şartlar sebebiyle bir tercih 
sebebidir. Fakat söz edilen arazi yalnız fiziki şartlar yönünden değil, inançla 
ilgili birtakım özellikler taşıması nedeniyle de Türkmen boylarının dikkatini 
çekmiş olmalıdır. İslam öncesi Türk geleneklerine göre, Türkler, mezarlıkla-
rını büyük dağların eteklerine ve akarsu kenarlarına yaparlardı. Karapınar 
Mezarlığı’nın kullanıldığı yıllarda, İslam öncesi Türklerde görülen “yer & su 
kültü” ile ilgili bu tip inanışlar, İslam’ı henüz birkaç asırdan beri benimsemiş 
olan göçer Türkmen boyları arasında hâlâ yaşıyordu. Bu nedenle Karapınar 
Türkmen Mezarlığı sadece barındırdığı mezar taşları ile değil, bulunduğu 
arazi ile de ayrı bir öneme sahiptir. 

Tarihsel Arka Plan 

Osmanlı kayıtlarında “Güvenç” (  ) olarak geçen Aktepe, Hatay-
Antep arasında göçebe olarak yaşayan Türkmen boylarının geçiş yolları 
üzerinde yer alır. Bölgeye göçer Türk boylarının yaptığı ilk akınlar İslam 
öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. Herodot, 2500 yıl önce yazdığı ünlü  
“Historia” kitabında Kimmerleri kovalayan İskitlerin Kafkasya üzerinden 
Anadolu’ya geçtiklerini, buradan güneye yönelerek Suriye-Filistin bölgeleri-
ni ele geçirdiklerini ve Mısır’a doğru hareket ettiklerini yazar2. Kafkaslardan 
Anadolu’yu aşarak Mısır’a kadar uzanan bu göç yolu, çok sonraki yüzyıl-
larda Kıpçak Türkleri tarafından da benzer bir şekilde tekrar kullanılmış ve 
Kafkasyalı Kıpçaklar Mısır’da Memluk devletini kurmuşlardır.  

Hatay genelinde doğrudan ilk Türk hâkimiyetiyse M.S. 9. yüzyılda baş-
lar. Abbasilerin bir eyaleti olan fakat bir süre sonra bağımsızlıklarını kazanan 
Mısır’daki Tolunoğlu ve Akşit devletleri, hâkimiyet sahalarını Hatay’a kadar 
genişletmişlerdi. Malazgirt savaşı sonrasında ise tüm Anadolu’da olduğu gibi 

2 Herodotos. (2010). Tarih - Historia. (Çev. Müntekim Ökmen). İstanbul: YKY, 60.
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Hatay’ın da Türkleşmesi hız kazandı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucu-
su Süleymanşah, 1085 yılında Antakya’yı ele geçirdi ve Halep’e doğru ilerle-
di. Fakat Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kardeşi Tutuş, Süleyman Şah’a 
savaş açtı ve onu yenilgiye uğratarak öldürdü3. 

Haçlı seferleri sonrasında kurulan Antakya Haçlı Prensliği bölgeye 170 
yıl hâkim olduktan sonra şehir 1268’de Memluk Sultanı Baybars’ın eline geç-
ti ve bölgede yeniden bir Türk iradesi kurulmuş oldu. Halep çevresindeki 
ünlü Dabık Ovası’nda 1516’da gerçekleşen savaşla ise bölge Memluklardan 
Osmanlılara geçti. Hatay ve çevresi tarih boyunca farklı devletlerin sınırları 
arasında kaldığı için bölgede çok renkli bir kültürel hayat oluşmuştur. Yu-
karıda kısaca değindiğimiz bu tarihsel arka plan, bölgedeki kültürel mirasın 
anlaşılabilmesi için son derece önemlidir. 

Mezarlığın Genel Özellikleri

Mezarlar dikdörtgen veya oval biçimli basit toprak mezarlar şeklindedir. 
Ön çalışmalara göre lahit, sanduka vb. mezar tiplerine rastlanılmamış; fakat 
sandukalara ait olabileceği düşünülen birkaç kırık taş tespit edilmiştir. Me-
zarlar İslami geleneğe uygun olarak batı-doğu istikametinde yönlendirilmiş-
tir. Ufak sapmalar dışında mezar konumlarında tam bir yön birliğinin var 
olduğu söylenebilir. 

Mezarlık bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ilk definlerin mezarlığın 
hangi bölümünde yapılmaya başlandığını söylemek, bugünkü bilgilerimize 
göre zordur. Fakat benzeri tarihsel mekânlar düşünülerek bir öngörüde bulu-
nabiliriz. Mezarlık alanı incelendiğinde mezarlığın türbenin arkasında, sağın-
da ve solunda bulunan alanlarda yoğunlaşarak geliştiği görülür. Buna karşın 
türbenin önünde bulunan geniş düzlük, sayısal olarak çok daha az mezara 
sahiptir. Mezarlıktaki bu sayısal dağılım, türbenin giriş kapısının bulunduğu 
bölümün özellikle boş bırakıldığı izlenimini doğurmaktadır. Bu nedenle me-
zarlık alanında öncelikle türbe binası inşa edilmiş, diğer mezarlar ise türbenin 
bir haziresi gibi genişleyerek zaman içinde çoğalmış ve bir mezarlık görünü-

3 Erdoğan, M. (2011). Müslüman Türk Devletleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
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mü almış olabilir. Bu sorunu net bir şekilde ortaya koyabilmek için mezarlar-
dan elde edilecek arkeometrik yaşlandırma sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Mezar Tipleri

Müstakil tekil mezarların haricinde yan yana sıralı birleşik aile mezarları 
da tespit edilmiştir. Bu mezarlar birbirlerine bitişik çevre çitleri ile belirli bir 
kompozisyon içindedirler ve bilinçli olarak yan yana hizalandıkları aşikârdır 
(Resim: 2). Mezar boyutları değişkendir. 1 metrelik uzunluktaki çocuk me-
zarlarından 4 metreyi bulan uzunluktaki anıtsal görünümlü mezarlara kadar 
farklı boyutlar da mezarlar mevcuttur. Tekil mezarların ara boşlukları ince-
lendiğinde, mezarlığın simetrik belli bir sıraya göre değil, gelişi güzel asimet-
rik bir şekilde geliştiği anlaşılmaktadır. 

Mezar Taşı (Şahide) Tipleri

Mezarlık yüzeyinde yapılan ön çalışmalara göre, mezarlık dâhilinde yak-
laşık 1000 adet şahide tespit edilmiştir. Yatık ve gömülmüş mezar taşlarının 
varlığını da düşünerek, bu sayının yeni kazılarla artması beklenmektedir4. 
Tespit edilen taşlar iki ana başlık altında toplanabilir:

1) Ham Veya Kısmen İşlenmiş Taşlar İle Devşirme Taşlar

Tespit edilen şahidelerin yaklaşık %60’lık kısmı bu gruba giren taşlardan 
oluşur. Mezarlığın kuzeydoğu kesiminde yaklaşık 1 km.’lik mesafede çalı-
lıklar ve zeytinlikler arasına gömülmüş antik bir yerleşime ait kalıntılar tes-
pit edilmiştir. Yüzey seramiklerine göre yerleşim Geç Antik Dönem – Erken 
Orta Çağ izlenimi vermektedir. Bu yerleşime ait büyük taş bloklar, sütun 
tamburları, kaideler ve başlıklar Karapınar Türkmen Mezarlığı’nda devşirme 
malzeme olarak sıklıkla kullanılmışlardır. Türbeye ait köşe taşlarında da bu 
devşirme blokların yer aldığı görülmektedir. Devşirme taş bloklar, mezar şa-

4 Türk mezar yapıları ve mezar taşlarının kültürel gelişimi hakkında Nilgün Ustura ve Yalçın Ba-
lata tarafından hazırlanan “Bergama Müzesi Osmanlı Dönemi Mezar Taşları” adlı kitapta geniş 
bir özet yer almaktadır.
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hidesi olarak kullanıldıkları gibi mezarların etrafını çevreleyen taş dizilerinde 
de kullanılmışlardır  (Resim: 3).

Şahideler arasında devşirme taşların dışında, ham olarak doğadan alındığı 
gibi kullanılan uzun kaya kütleleri de mevcuttur. Bazı örneklerde bu ham 
bloklarda kısmi düzeltiler görülür. Fakat devşirme taşlar ve plastik taşlara 
kıyasla ham olarak kullanılan taşlar büyük bir yüzdeye sahip değildir. Şahide 
seçiminde genel eğilim taşların plastik olmasalar da en azından düzgün blok-
lar olmaları yönündedir. 

2) Plastik bir değer taşıyan taşlar

Bu gruptaki taşlar çeşitli biçimlerde yontulmuş, heykel sınıflamasına gi-
rebilecek taşlardır ve şahidelerin yaklaşık %40’lık kısmını oluşturur. Plastik 
değer taşıyan taşlar arasında en yoğun grup insan biçimli taşlardır. İnsan bi-
çimli bu taşlar, eski Türk mezarlarında görülen balbal geleneğinin çok açık 
birer tarihsel devamı niteliğindedir (Resim: 4).

Balbalların yapımında, dikdörtgen taş bloklara bir uçtan insan başı for-
mu verilmiş, boyun girdisi yapıldıktan sonra küçük üçgen çıkıntılar şeklinde 
kollar işlenmiş ve gövde olduğu gibi bırakılmıştır. Bu tipte taşlara hem eriş-
kin hem çocuk mezarlarında rastlanılmıştır. İslami gelenekler doğrultusunda 
hiçbir örnekte insan yüzüne veya elbise ayrıntılarına ait bir tasvire rastlanıl-
mamıştır. Yalnızca birkaç örnekte basit işaretler veya zigzag dizileri bulun-
muştur. 

İnsan biçimli taşlar kendi içlerinde alt gruplara ayrılmaktadır. Bazı örnek-
lerde tüm taş boyunca uzayan ve kabartma şeklinde verilmiş zigzag çıkıntılar 
veya tarama çizgiler bulunmaktadır. Birer saç örgüsünü andıran bu bezeme-
ler, büyük bir olasılıkla kadın taşlarını simgelemektedir. Bazı taşlarda ise yine 
kabartma olarak verilmiş güneş biçimli madalyonlar veya kazıma ile yapılmış 
armalar yer almaktadır (Resim: 5). İnsan biçimli şahidelerden oluşan bir me-
zarda ise şahideler üzerine ayet parçaları kazınmıştır. Üzerinde yazı bulunan 
bu örneklerin diğer taşlara kıyasla çok daha iyi işçilikte oldukları görülmek-
tedir. 
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Mezarlığın en anıtsal taşları, 4x1,5 m.’lik boyutları ile muhtemelen bir er-
kek ve bir kadına ait olan yan yana yapılmış iki mezara aittir. Bir aile mezar-
lığı şeklindeki bu iki bitişik mezar, diğer mezarlar arında boyutları ve işçilik-
leri ile hemen dikkat çekerler. Mezar şahideleri 1,5-2 metre uzunluklarda ve 
yaklaşık yarım metre genişliktedir. Bu mezarlara ait taşlardan biri sivriltilmiş 
üçgenimsi kafa hatları ile bir erkeği, diğeri ise yuvarlak hatları ile bir kadını 
anımsatmaktadır. Mezarların batı ucundaki baş taşları kişilerin vücutlarını 
ön cepheden, doğu ucundaki ayak taşları ise vücutlarını arka cepheden gös-
termektedir. Bir kadına ait olduğunu düşündüğümüz yuvarlak hatlı baş taşı-
nın karşılığındaki ayak taşında, bir saç topuzu yapılmış ve topuzun üzerinde 
çizgiler şeklinde saç ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu örnekten de anlaşılaca-
ğı üzere mezarların baş taşları vücudun ön cephesini, ayak taşları iise arka 
cephesini temsil etmektedir. Arka cepheye ait ayak taşlarında saç örgülerine 
yer verilirken; vücudun ön cephesini temsil eden baş taşlarında İslamiyet’in 
etkisiyle herhangi bir suret işlenmemiştir. Bu nedenle tüm mezarlık genelin-
de yüz tasvirinin bulunduğu hiçbir örneğe rastlanılmazken, saç örgüsü olan 
onlarca ayaktaşı bulunmuştur (Resim: 6).

Plastik değerdeki şahideler arasında sarık-kavuk başlılar (Resim 9) ve çift 
minareli birer camiyi anımsatan mimari biçimli taşlar (Resim 10) yer almakta-
dır. Bu örnekler, plastik değerdeki taşların küçük bir yüzdelik dilimini oluş-
turur. 

Türbe  

Devşirme ve moloz taşlardan örülme olan türbe, yaklaşık 4x4 m. ölçülerin-
de kare planlı bir yapıdır (Resim: 11-12). Kare planlı bu yapı dört ayak üzerine 
oturtulmuş, ayaklar sivri kemerlerle birbirine bağlanmış ve üzeri bir kubbe 
ile örtülmüştür. Bu tip kare planlı yapılarda iki kemer arasında kalan boş-
luk, üçgen bir ek ile doldurulur ve böylece kubbeye geçiş kolaylaştırılır. Ke-
merler arasına konulan ek üçgenler ile kubbenin sağlam bir şekilde oturacağı 
sekizgen kesitli bir zemin oluşturulmuş olunur. İslam öncesi Uygurlar dö-
neminden beri kullanılan bu mimari elemana, mimarlık literatüründe “Türk 
Üçgeni” ismi verilmektedir. Kare planlı bir yapı olan Karapınar Türkmen Me-
zarlığı türbesinde de kubbeye geçişte bu tip “Türk Üçgenleri” kullanılmıştır.
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Kubbe dört kemer üzerine oturtulmuş, ardından kemerlerin etrafı bir du-
var ile çevrelenerek kapatılmış ve bina dışa kapalı hale getirilmiştir. Bu çev-
re duvarı, dış yüzleri kısmen düzeltilmiş iki sıra taş ile örülmüştür. Güney 
duvarında kare biçimli küçük bir pencere yer alır. Kubbe üzerinde yer yer 
korunan sıva parçaları, dış cephenin (en azından kubbenin) bir zamanlar sıva 
ile kaplı olduğunu göstermektedir. Binanın iç harcında ve sıvasında horasan 
harcı kullanılmıştır.

Türbenin içinde kaçak bir kazı yapılmış, bina temel seviyesine kadar ka-
zılmış, buradan çıkarılan toprak türbenin önüne yığılmıştır. Kaçak kazılar sı-
rasında türbenin girişi büyük tahribat görmüştür. Bu tahribata ait sökme taş 
bloklar, türbe önünde yığılan toprakla karışık vaziyette durmaktadır. 

Genel Hammadde Özellikleri

Ön gözlemlere göre mezarların yapımında en az 3 farklı taş cinsi kullanıl-
mıştır. Plastik değer taşımayan düz bloklar şeklindeki şahideler için bazalt 
gibi volkanik kökenli taşlar; plastik değer taşıyan şahideler için ise kolay iş-
lenebilir karstik kökenli taşlar kullanılmıştır. Mezarların çevre taşları için ise 
yine ya volkanik kökenli taşlardan oluşan devşirme bloklar veya Karapınar 
çayının akıntılarıyla şekillenmiş orta büyüklükte dere taşları kullanılmıştır. 

İnsan biçimli taşların bazı örneklerinde üretim aşamalarını gösteren alet 
izlerine rastlanılmıştır. Bu izlere göre taşlar, fazla büyük olmayan ağızlara 
sahip taş keskiler ile yontulmuş olmalıdır. Taşlar muhtemelen işlenmeden 
önce ıslatılarak yumuşatılıyor ve ardından metal keskiler ile istenilen form 
veriliyordu. Bu taşların göçebe Türkmen boylarına ait oldukları düşünülürse, 
taşların uzman yontucular tarafından belirli atölyelerde önceden hazırlanıp 
bekletilme ihtimalleri zayıftır. Mezar şahideleri muhtemelen defin işleri sıra-
sında veya hemen ardından mezarlıkta yontuluyor ve ait oldukları mezarlara 
dikiliyorlardı. Bu nedenle gelecek kazılar sırasında, mezarların çevresinde, 
üretim zinciriyle ilgili aletlerin bulunması kuvvetle ihtimaldir. 

Tarihlendirme

Mezarlıkta bugüne kadar yapılan çalışmalar sırasında üzerine tarih dü-
şülmüş yalnızca bir taş ele geçmiştir. İn-situ durumu bozuk olan taş hicri 964 
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(1556) yılına aittir. Bu tarih, Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlık yılları-
na rastlar ve Osmanlılar bölgenin artık tek hakim gücü olmuştur.  Bahsedilen 
taşın haricinde birkaç örnekte daha yazı bulunmuştur, fakat bu taşlarda tarih 
veren herhangi bir kayıt yoktur (Resim: 13).

Özellikle insan biçimli taşlarda yer alan damgalar, doğrudan bir tarih 
vermeseler de, taşların hangi Türk boylarına ait olabileceklerini veya kaçın-
cı yüzyıllar arasında yapılmış olabileceklerini göstermeleri açısından önem 
taşırlar. Oğuz boylarına ait damgalar, Yazıcıoğlu’nun “Târih-i Âl-i Selçuk”, 
Reşidüddin’in “Câmi’üd Tevarih”, Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-
ıt Türk”, Ebul Gâzi Bahadır Han’ın “Şecere-i Terâkime” adlı eserlerinde ve 
“Hünername”de, gösterilmiştir5. Bahsedilen tüm bu kitaplar, Oğuz boylarına 
ait farklı damga listeleri sunarlar. Bu listelere göre bazı boy damgaları zaman 
içinde tamamen değişmiş, bazıları ise ufak değişimlere uğramıştır. 

Karapınar mezar taşları arasında en sık görülen damga “ok” damgası-
dır (Resim 7). Damga kataloğu arasında ayrıca hilaller, şevronlar, daireler, 
eşkenar dörtgenler, çarpılar ve çarkıfelekler de yer alır. Bu tip basit şekiller; 
tarihin her döneminde, farklı coğrafyalarda ve farklı halklar tarafından kulla-
nılmış olabilirler. Bu nedenle mezarlıktan ele geçen işaretleri, eski Türklerin 
soy damgaları ile karşılaştırırken temkinli olmakta fayda vardır. Aksi halde 
tarihsel hiçbir bağı bulunmayan olaylar arasında, basit şekil benzerliklerin-
den yola çıkarak bir bağ kurulabilir ve bu da tarihsel gerçekliği bambaşka bir 
zemine sürükleyebilir.  

İlk gözlemlere göre Karapınar damga kataloğunda yer alan işaretler ve 
Göktürk damgaları arasında benzerlikler (ok, ay-yıldız, çarkıfelek ve üçgen-
ler) mevcuttur demekle yetineceğiz. Göktürk harfleri ve damgaları hakkında 
Türkçe en ayrıntılı yayını hazırlayan Hüseyin Namık Orkun, bu konuda ge-
niş bir tablo sunar6. Resim: 14’te Hüseyin Namık Bey tarafından hazırlanan 
bu tablo ve yanında Karapınar damgalarına ait benzeşen örnekler bir arada 
verilmiştir. 

5 Gülensoy, T. (1989). Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı, 59.

6 Orkun, H. N. (1941). Eski Türk Yazıtları. İstanbul: Türk Dil Kurumu, 210. 



241

Karapınar mezar taşlarında yer alan bazı işaretler, mezar taşının yapıldığı 
tarihi de gösteriyor olabilir. Ali Rıza Yalman, “Cenupta Türkmen Oymakları” 
adlı ünlü eserinde Antep, Hatay, Halep yörelerinde okuma yazma bilmeyen 
Türkmenlerin kullandıkları rakam sistemlerine değinmektedir. Yalman, bah-
sedilen kitabında şöyle der: “Güney yurdun okuma yazma bilmeyen bakkal, bah-
çevan ve buna benzer ufak işçileri arasında müstamel olan bu rakam işaretleri çok 
enteresandır. Yaptığımız tahkikata göre bu işaretler Kıbrıs, Irak ve Suriye’de dahi 
aynen kullanılmaktaymış.”7. Karapınar mezar taşlarında yer alan içleri artı (+) 
veya paralel çizgi (=) ile taralı daireler, Ali Rıza Yalman’ın kaydettiği işaretler 
ile örtüşmektedir  (Resim: 15). Fakat Karapınar Mezarlığı’nda yer alan bu işa-
retlerin “ölüm tarihi” gibi bir tarihi kaydı gösteriyor olup olmadığını anlamak 
için daha fazla veri ve araştırmaya ihtiyaç vardır. Güneyli Türkmen boylarına 
ait hesap sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler için, Ali Rıza Yalman’ın 
derlediği “Güney Yurtda Damgalar” makalesi incelenebilir8. 
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Resim 2: Çocuk mezarı.

Resim 1: Karapınar Türkmen mezarlığı.
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Resim 4: İnsan biçimli şahideler (Balballar).

Resim 3: Devşirme taşlardan şahideler.
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Resim 6: Aile mezarı, kadın ve erkek tasvirli taşlar.

Resim 5: Şahidelerde saç örgüsü ve madalyon.
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Resim 8: Kenarları damgalı balballar.

Resim 7: Ok damgalı balbal.



247
Resim 10: Mimari biçimli şahideler.

Resim 9: Kavuk biçimli şahideler.
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Resim 12: Türbe ve mezarlar.

Resim 11: Türbe.
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Resim 13: Hicri 964 tarihli taş.
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Resim 15: Güneyli Türkmenlerde sayı işaretleri ve Karapınar’da bulunan örnekler.

Resim 14: Göktürk ve Karapınar damgaları karşılaştırma.
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YALVAÇ İLÇESİ, GÖRGÜBAYRAM MAHALLESİ, 
KIRANARDI MEVKİİ KURTARMA KAZISI 2014

Halil OĞUZ*

Özet

Isparta ili, Yalvaç İlçesi, Görgübayram Mahallesi, Kıranardı Mevki’inde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.01.2014 tarih ve 
2393 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve 
yine aynı kurulun 18.02.2014 tarih ve 2482 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Ar-
keolojik Sit Alanı sınırları yeniden düzenlenen karar eki 1/3000 ölçekli sit paf-
tası onaylanan söz konusu alanda, 02.05.2014 tarihinde kaçak kazı yapıldığına 
dair telefonla bilgi verilmesi üzerine söz konusu alan Yalvaç Müze Müdür-
lüğü Uzmanlarınca yerinde incelenmiş olup, alanda kaçak kazı sonucunda 
açılmış 12 adet mezar tespit edilmiştir.

III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiş Nekropol alanında, 
kaçak kazıya maruz kalmış ve tahrip edilmiş olan mezar yapılarında daha 
fazla tahribi önlemek ve mezarların bilimsel nitelikte kazılarla olabildiğince 
çok veri toplamak amacıyla, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 04.06.2014 tarih ve 109133 sayılı Kazı ve Sondaj İzin Belgesi 
ile söz konusu alanda yapılacak temizlik ve kurtarma kazısı için çalışmalara 
başlanmıştır. 

Kazı çalışmaları Yalvaç Müze Müdürü başkanlığında, Müze Müdürlüğü 
uzman personellerinden Arkeolog Halil Oğuz ve Süleyman Demirel Üniver-
sitesi Arkeoloji Bölümü ve Pisidia Antiokheia’sı Antik Kenti Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Özhanlı’nın bilimsel danışmanlığında yürütülmüştür. Tek-
nik ekip olarak kazı çalışmalarına, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 

* Halil OĞUZ Arkeolog Yalvaç Müze Müdürlüğü/TÜRKİYE.



252

Genel Müdürlüğünün izni doğrultusunda, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fatma DEDE katılmıştır. Bunun 
yanında işgücü olarak Müdürlüğümüz personelleri ile kazı çalışmaları yürü-
tülmüştür. 

YALVAÇ İLÇESİ, GÖRGÜBAYRAM MAHALLESİ, KIRANARDI MEVKİİ

2014 YILI KURTARMA KAZISI

Günümüzde Kıranardı Mevkii olarak adlandırılan alan Pisidia Antiokheia 
Antik Kentinin yaklaşık 400 m. batısında, Yalvaç şehir merkezinin ise yakla-
şık 1 km. kuzeyinde yer almaktadır. Alanın genişliği yaklaşık 20000 m.²’dir. 
Alana stabilize tarla yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Alanda ender olan düz-
lük alanlar tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Ayrıca köklerinden anlaşıldığı 
kadarıyla uzun seneler bağcılık yapılmıştır. 

 Alan çoğunlukla kayalık bir arazi yapısına sahiptir. Dolomitik Kireçtaşı 
cinsinden olan kayaların, yapısı itibariyle oyularak şekil verilmesi oldukça 
kolaydır.  Bu nedenle alanda bulunan kayalar, bloklar halinde kesilerek alın-
mış ve muhtemelen anıtsal mimari yapılarda kullanılmıştır. (Harita)

Bugünkü ismiyle Kıranardı Mevkii’ nde Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ 
nin Nekropol alanlarından biri bulunmaktadır. Nekropol alanı, mezar yapı-
ları ve ele geçen buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla Roma Dönemine aittir. 
Alanda farklı tipolojilere sahip mezar yapıları vardır. Söz konusu mezar tipo-
lojileri raporun sonunda sınıflandırılıp detaylı anlatılmaktadır. 

Kıranardı Nekropol alanında yapılan kaçak kazılar sonucunda birçok me-
zar tahrip edilerek tamamen boşaltılmıştır. Kazı ve temizlik çalışmalarına, ka-
çak kazılar sonucunda tahrip edilmiş ve MK.14 GB. MAH. KA. KM. 1 kodu 
verilmiş mezarda başlanılmıştır. 

 KM. 1 kodu verilen mezar Pisidia Antiokheia Antik Kentinde bulunan 
Hamam Yapısının yaklaşık 400 m. batısında yer almaktadır. Söz konusu kaya 
çanağı geniş bir kaya kütlesinin (yaklaşık 6 m.²) oyularak açılması sonucun-
da oluşturulmuştur. Kaçak kazıcılar, kaya çanağının yaklaşık orta noktasın-
da kazı yaparak tahribatta bulunmuştur. Kaçak kazıcıların açtıkları çukurun 
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uzunluğu 3,2 cm. derinliği 44 cm. ile 90 cm. arasındadır. Çukurun genişliği ise 
farklı noktalardan alınan ölçülere göre 90 cm. 52 cm. ve 44 cm. olarak tespit 
edilmiştir (Resim: 1).

KM. 1 de ilk olarak kazı çalışmalarına başlamadan önce, kaçak kazıcıların 
mezarın kuzeydoğusuna yığdığı toprak elenmiştir. Eleme çalışmalarının yanı 
sıra mezarın çevresinde temizlik çalışması ve belgeleme amacıyla fotoğraf-
lama çalışması yapılmıştır. Elenen toprak içerisinden kemik ve seramik par-
çaları ile 2 adet metal çivi bulunmuştur.  Kemik parçalarının ve metal çivile-
rin bulunması nedeniyle kaçak kazıcıların mezar içerisinde yoğun tahribata 
sebep oldukları anlaşılmıştır. Oluşan tahribatın yoğunlukla mezarın kuzey 
bölümünde olduğu düşünülmüştür. Özellikle ele geçen kemikler nedeniyle 
kaçak kazıcıların oluşturduğu tahribatın boyutları tahmin edilebilmektedir. 
Ele geçen kemik parçalarının niteliğini alt bacak kemikleri oluşturmaktadır.

Kaçak kazı sonucunda yığılan toprağın eleme işlemi bitirildikten sonra, 
kaçak kazı çukuru güneybatı yönünde 10’ar cm.lik seviyeler halinde geniş-
letilmeye başlandı. – 76 cm. seviyesinde 1 adet çivi (metal) seramik ve kemik 
parçaları bulundu. Söz konusu genişletme işleminin – 84 cm. seviyesinde ve 
kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda uzanan bir adet iskelet göründü (Re-
sim: 2). Açılan iskeletin sol ve sağ üst bacağı ile sol ve sağ üst kolu büyük 
oranda eksiksiz göründü. Olasılıkla sağ ve sol bacağının alt kısımları kaçak 
kazıcılar açtığı çukur sırasında tahrip edilmiştir. İskeletin olduğu mezara KM. 
1 M. 1 kodu verildi. Kafatası parçalar halinde ve noksan olarak tespit edildi. 
-87 cm. seviyesinde 3 adet metal çivi ve – 88 cm. seviyesinde kafatası parçala-
rının arasında bir adet geç roma dönemine ait olduğu düşünülen,  eksiksiz bir 
kandil tespit edildi. Mezar açmasında ve elenen toprak içerisinden çok sayıda 
çivi tespit edilmiş olması kaya çanağı içerisinde yer alan mezarların ahşap 
sanduka ile çevrelenmiş olduğunu göstermektedir. 

İskeletin çizimi yapıldıktan sonra, iskelet yerinden kaldırıldı (Çizim: 1).  
– 88 seviyesinde görülen Roma Dönemine ait kandil iskelet üzerindeki konu-
munda çizilerek detaylı fotoğraflama çalışması yapıldı ve müzeye nakledildi 
(Çizim: 2).

Kandilin Ölçüleri: Discus kısmında bulunan 2 adet yiv in en geniş yeri 3 
cm. çapında, Discus kısmı ise 1,5 cm. çapındadır. Taban yüksekliği: 3 cm. olan 
kandilin taban çapı ise 3,5 cm.dir. Kulp yüksekliği ise 1,2 cm.dir. 
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İskeletin kaldırılmasının ardından kaçak kazı çukuru kuzeydoğu yönünde 
10 ar cm.lik seviyeler ile, 1 m. genişletildi. -40 – 50 cm. seviyesinde seramik 
parçaları, - 72 cm. seviyesinde seramik ve kemik parçaları ve – 102 cm. de bir 
çocuğa ait olabileceği düşünülen küçük bir kafatası tespit edilmiştir. Kafatası 
mezar çanağının kuzeydoğu orta noktasında, muhtemelen defin işlemi ger-
çekleştikten sonra üzerine yerleştirilmiş moloz taşlardan oluşan yerin hemen 
yanındadır. Söz konusu kafatasının ait olduğu iskeletin sağ kol paçaları ile 
sağ üst ve alt bacak – 111 seviyesinde noksan olarak tespit edildi. İskelete 
KM. I M. II kodu verildi. İskeletin açılan uzuvlarından anlaşıldığı kadarıyla 
doğu – batı doğrultusunda yatırılmış olduğu görünmektedir. Ayrıca KM. 1 
M. 1 mezarında tespit edilen iskeletten yaklaşık 25 cm. daha derinde görünen 
KM. 1 M. 2’nin olasılıkla daha erken bir tarihe ait olduğu düşünülmektedir. 
İskeletin tamamı açıldıktan sonra çizimi yapılarak kaldırılmıştır. 

Söz konusu alanda KM. 1 M. 1 ve M. 2 seviyesinde kalan toprak açılma-
ya başlandı. Kaya çanağının kuzeybatı köşesinde seviye ilerledikçe bir köşesi 
oval olan kaya çanağı tespit edildi. KM. 1 kodlu kaya mezarında devam eden 
kazı çalımları toprağın kireçli yapıda olması nedeniyle oldukça yavaş ilerle-
miştir. Kireçli kayaç yapısı zamanla sıkışarak sertleşmiştir. 

Mezarda -432 cm. seviyesine kadar kazı çalışması yapılmış ve ana kaya 
tespit edilmiştir. Kaya çanağının tabanında 2 adet daha küçük boyutta (70x50 
cm. ve 40x30 cm.) kaya çanağı tespit edilmiştir. Ayrıca kaya çanağının doğu 
köşesinde, muhtemelen basamak olarak kullanılmış kaya oyukları tespit edil-
miştir (Resim: 3).

Sonuç olarak KM.1 kodlu kaya çanağının ilk kullanımının mezar dışı kul-
lanım olduğu düşünülmektedir. Kayanın tabanında tespit edilmiş 2 adet kaya 
çukurunun tahıl saklamak veya bir çeşit depo amacında kullanıldığı düşü-
nülmektedir. Kayanın batı köşesinde tespit edilen bir köşesi oval kaya çana-
ğının ise, kremasyon ölü gömme geleneğinde kullanılan P.T Urne kaplarını 
yerleştirmek için açıldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte kaya çanağının 
içerisine etrafı ahşap sandukalardan yapılmış 2 adet ölünün defnedilmesi, 
hâlihazırda açılmış kaya çanağının daha geç dönemde (Geç Roma) mezar ola-
rak kullanıldığını göstermektedir. 

KM. 1 kaya mezarının derinliğinin 4.32 cm.’ye kadar inmesi, can ve mal 
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güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle, tüm belgeleme işlemleri-
nin bitirildikten sonra, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
25.08.2014 tarih ve 2960 sayılı kararı ile 30.08.2014 tarihinde Müdürlüğümüz-
ce kapatılmıştır. 

GB. Mah. KA. KM. 1 in yaklaşık 100 m. kuzeybatısında yine kaçak kazılar 
sonrasında açılmış olan KM. 2 kodu verilen mezarlarda çalışma başlatıldı. Söz 
konusu Kaya Mezarı Pisidia Antiokheia Antik Kentinde bulunan Hamam Ya-
pısının yaklaşık 500 m. batısında bulunmaktadır (Resim: 4).

KM. 2 de yapılan incelemelerde kaçak kazı sonucu aynı kaya kütlesi üze-
rinde açılmış olan 2 adet mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan üst seviyede 
yer alan mezara KM. 2 M. 1 kodu verilirken seviye olarak altta kalmış mezara 
KM. 2 M. 1 kodu verilmiştir. 

KM. 2 M. 2 mezarı kayaya oldukça düz kesitlerle oyularak yapılmış bir 
kaya lahitidir. 170 x 63 cm. ebatlarında, 40 cm. derinliğindedir. Ölü başının 
konulabilmesi için mezarın batı kısmı özel olarak oyulmuştur. Mezar pagan 
dinlerinin bir geleneği olarak doğu – batı doğrultusunda açılmıştır. Mezarın 
yarıya yakın bölümü tahrip edilmiştir.

KM. 2 M. 2 kaya lahitinin kuzeybatı bitişiğinde, yuvarlak bir plana sahip 
içe doğru daralarak devam eden bir kaya çanağı tespit edilmiştir (Resim: 5). 
Söz konusu kaya çanağının Urne kabı koymak için işlenmiş olduğu düşü-
nülmektedir. Bu kayaya oyulmuş alanın hemen kuzey bitişiğinde yer alan 
toprağı eleme çalışması sırasında herhangi bir iskelete ait kemik parçasına 
rastlanamamıştır. Fakat toprak içerisinden çok sayıda farklı cidar kalınlıkları 
olan seramik parçaları gelmiştir.

KM. 2 M. 2 kaya lahitinin 3 m. kuzeybatısında aynı kaya kütlesi üzerinde 
KM. 2 M.1 kodu verilen mezarda çalışmalara başlandı. Söz konusu mezar da 
kayaya oldukça düz kesitlerle oyularak yapılmış bir kaya lahitidir. 

Mezar içerisinde kaçak kazılar sonrasında kalan toprak elenmiş olup, top-
rak içerisinden kemik parçaları çıkmıştır. KM. 2 M. 1 kaya lahiti de kaçak 
kazılar sonrası tahrip edilmiş olup tamamen boşaltılmıştır. Söz konusu me-
zarın orta noktasında bir adet 40x50 ebatlarında kenarları düzleştirilmiş taş 
tespit edildi. Taşın oraya, mezarların Bizans döneminde tekrar kullanıldığı 
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için sonradan konulduğu düşünülmektedir. Bizans Dönemi’nde mezarların 
yatağı dar tutulduğu için muhtemelen mezar yatağını daraltmak için kulla-
nılmış olmalıdır (Resim: 6).

KM.2 M. 1 kaya lahitinin yaklaşık 1 m. kuzeyinde kalan alan, mezar ola-
bileceği düşünüldüğü için 10’ar cm.lik seviyeler halinde kazılmaya başlandı. 
Açılan alandan seramik parçaları ve 1 adet çivi bulundu. Söz konusu mezar 
olabilecek alan tamamen açıldı. En derin noktasının – 98 cm. olan kaya çana-
ğının yukardan aşağıya doğru daralarak indiği ve yuvarlağa yakın bir planda 
olduğu tespit edildi (Resim: 7). Buna benzer bir plana sahip olan ve yine kaya-
ya oyularak yapılmış diğer bir kaya çanağı ise söz konusu alanın yaklaşık 3 m. 
güneydoğusunda, KM. 2 M. 1 kodlu mezarın hemen yanında görmüştük. Ay-
rıca yine bunlarla benzer bir plana sahip kaya çanağını KM. 1 kodlu mezarda 
da tespit etmiştik. Ana kayaların benzer biçimde oyularak yapılmış olması 
bunun bir gelenek olduğunu göstermektedir. Bu benzer planlı kaya çanak-
ları muhtemelen kremasyon ölü gömme geleneğinde Urne olarak kullanılan 
pitosları ya da bunlara benzer kapları koymak için açılmıştır. Kremasyon ile 
ölü gömbe geleneğinin bu bölgede bugüne kadar herhangi bir örneği görün-
mediği bilinmektedir. Buda bize Pisidia Antiokheia kentinde kremasyon ölü 
gömme geleneğinin olabileceğini düşündürmektedir.

KM. 2 üzerinde bulunan kaya lahitlerinde temizlik ve kazı çalışmaları biti-
rildikten sonra, söz konusu mezarların çizimleri ve gerekli belgeleme işleme-
leri yapılmıştır. 

KM. II mezarının bulunduğu alanın yaklaşık 20 m. kuzeybatısında arazi 
incelemeleri sırasında bir stele ait olduğu düşünülen, görünen kısmı işlenmiş 
bir blok taş parçası tespit edilmiştir. Parçanın bulunduğu alan kaçak kazılar 
için tehlike arz ettiği için söz konusu alanda kazı çalışmalarına başlandı. Söz 
konusu parçanın bulunduğu alan Pisidia Antiokheia Antik Kentinde bulunan 
Hamam Yapısının yaklaşık 500 m. kuzeybatısındadır. 

Bu nedenle parçanın tespit edildiği alanda 3 x 2 m. ebatlarında açma ya-
pılarak çalışmalara başlandı. 10’ar cm.lik seviyeler halinde inilmeye başlan-
dı. Seviyeler inildikçe söz konusu parçanın bir stele ait olduğu anlaşıldı. Stel 
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doğu – batı doğrultusunda ve üst kısmı doğuya doğru yatmış vaziyette tespit 
edildi. Stelin en uzun noktası 97 cm. en geniş yeri ise 34 cm.dir. Alt tarafta 
çift krepisi olan stelin gövdesi dikdörtgenler prizması şeklindedir. Stelin üst 
kısmı üçgen alınlıklı olup noksan yerleri vardır. Üçgen alınlığının ortasında 
Pisidia bölgesinde sıkça görülen kalkan sembolü vardır. Batıya dönmüş yü-
zünde 6 satır eski Yunanca yazıt mevcuttur (Resim: 8).

Stelin yaklaşık 30 cm. kuzeybatısında bir iskeletin kollarına ait kemik par-
çaları tespit edilmiştir. Bu durum buranın bir mezar alanı olduğunu göster-
mektedir. Bu nedenle bu alana M. 1 kodu verilmiştir. Kuzeydoğu – güneybatı 
doğrultusunda uzanmış olan iskeletin sağ kolu ve kafatası noksan halde tes-
pit edildi. 

Stelin yazıtlı yüzünün hemen bitişiğinde ikinci bir iskelete ait kemik par-
çaları görünmüştür. Söz konusu alana M. 2 kodu verilmiştir. M. 2, M. 1’in 
yaklaşık 50 cm. doğusunda yer almaktadır (Resim: 9).

Açma 50 cm. doğu yönünde genişletilmiştir. Seviyeler ilerledikçe iskeletin, 
stelin güney yüzü yani yazıtlı olan tarafında, doğu – batı yönünde uzandığı 
tespit edildi. İskeletin sol ve sağ alt bacağı ile sol ayağına ait paçalar ve par-
makları tespit edildi. Başı batı yönünde olan iskeletin söz konusu parçaları 
dışında herhangi bir kemiğine rastlanmadı. Olasılıkla bunun nedeni iskeletin 
karın bölgesi gelen yerde önceden asma ağaçlarının dikilmiş olmasıdır. Çün-
kü asma ağacını dikerken ortalama 50 – 80 cm. arası bir çukur kazılmaktadır 
ve bu çukur bacaklarının üst kısmından itibaren vücudunun geri kalanını tah-
rip etmiş olmalıdır. Bunu söz konusu alanda tespit edilen asma köklerinden 
anlıyoruz.

Bu mezar bize söz konusu stelin İnsitu olmadığını göstermektedir. Bunun 
nedeni sunağın devşirme taş işlevi ile söz konusu mezarın kuzey kenarını 
oluşturduğudur. Mezarın diğer yüzlerinin ise taştan ve P.T tuğlalardan örül-
düğünü mezarın içerisinde tespit edilen 1 adet P.T tuğladan ve taşlardan an-
lıyoruz (Çizim: 3).

M. 2 nin kuzey duvarı işlevini gören stelin yazıtlı yüzü tamamen açılmış-
tır. Söz konusu yazıt Yunanca olup 6 satır yazılmıştır. Söz konusu yazıt; 
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Eski Yunancası;             Türkçe Çevirisi;

∏ON∏EN                      Gallia’lı Ponpennas 

NAOГАN                       bu mezar stelini

A?KOФ∏A                    kendi babası için

TPIФIΔIW                     (anısı dolayısıyla) dikti.

MNHMHФA?

PIN  

Stelin bulunduğu açmada tespit edilen 2 adet iskeletin ve stelin çizimleri 
ile gerekli belgeleme işlemleri yapıldıktan sonra, stelin alanda tahribata uğra-
maması için üzerinde 6 satır Eski Yunanca yazıt bulunan stel, Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2014 tarih ve 2959 sayılı kararı ile 
Yalvaç Müzesine nakledilmiştir.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Hamam Yapısının yaklaşık 550 m. güney-
batısında kaçak kazı sonucu açılmış olan podyum tipli mezarda çalışmalara 
başlandı. Söz konusu mezara M. 3 kodu verilmiştir (Resim: 10).

M. 3 kodlu mezarda 5 x 5 ebatlarında bir açma yapılarak kazı ve temizlik 
çalışmaları başlatıldı. Söz konusu açma kuzey yönünde 10’ar cm.lik seviyeler 
halinde inilerek kota farkı eşitleme çalışması yapıldı. 

Kaçak kazı alanın en uzun yeri 4.55 cm. en geniş yeri 2.45 cm. derinliği 
ise 70 - 1.10 cm. arasındadır. Kaçak kazı çukurunun üzerinde doğu – batı yö-
nünde uzanmış 1.79 cm. x 1.20 cm. uzunluğunda bir podyum bulunmakta-
dır. Podyumun güney bitişiğinde 1.98 cm. x 95 cm. uzunluğunda, kenarları 
kırılmış, ağır tahribata uğramış podyum kapağı bulunmaktadır. Podyumun 
50 cm. doğusunda 95 cm. x 1.23 cm. ebatlarında bir blok taş daha bulunmak-
tadır. Bu bloklardan güneyde bulunan blok taşın hemen kuzey bitişiğinde 
bulunan bloğun üzerine yerleştirildiği, kapak vazifesinde kullanıldığı düşü-
nülmektedir. Doğuda bulunan blok taşın ise mezarın doğu tarafını kapatmak 
için kullanıldığı düşünülmektedir. 

Açmada çalışmalar ilerledikçe açmanın kuzeydoğusunda, kuzeybatı – gü-
neydoğu yönünde uzanan, görünen kısmı 190 x 60 ebatlarında moloz taşlar-
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dan örülmüş bir duvar yapısı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda tespit edi-
len duvar yapısının kuzey yönünden gelip U şeklinde dönerek kuzey yönüne 
doğru uzandığı tespit edildi. Söz konusu duvar yapısının ne amaçla kullandı-
ğı görünen kısmından tespit edilmemiştir (Resim: 11).

Açmanın doğusunda bulunan blok taşın, doğu bitişiğinde görünen kısmı 
50 x 35 ebatlarında bir blok taş daha tespit edilmiştir. Söz konusu blok taşın 
ortasında yuvarlak bir kenet deliği gözlenmektedir. Blok taşın tamamını gö-
rebilmek için açmanın kuzeydoğusu 110 cm. x 180 cm. ebatlarında genişletildi 
ve taşın tamamı açıldı.

M. 3 açmasında tespit edilen blok taşların ve duvar yapısının çizimi ile 
gerekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra alanda çalışmalar son verildi.

3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Kıranardı Mevkii Nekropol alanında 
gerçekleştirilen müze kurtarma kazısı ve temizlik çalışmaları çerçevesinde 5 
adet mezarda kazı, temizlik, çizim ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. 
Bunula birlikte söz konusu alanda kültür varlığı tespit edilemeyen 7 adet son-
daj çukuru, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2014 
tarih ve 2961 sayılı kararı gereği kapatılmıştır.

Kıranardı Nekropol Alanında arazi incelemeleri sırasında in-situ durum-
da olmayan bir mezar steli tespit edilmiştir. Stel 65 cm. uzunluğunda, 44 cm. 
genişliğinde ve 14 cm. derinliğindedir. Stelin 2 basamaklı Steleobatı vardır. 
Steleobat’ın 2. basamağı daralarak gövdeyle bileşmektedir. Gövde üzerinde 
herhangi bir yazıt veya figür yoktur. Gövde dışbükey bir formla üçgen alın-
lıkla birleşmektedir. Üçgen alınlığın yarıdan yukarısı tahrip olmuştur. Alınlı-
ğın ortasında Pisidia tipinde kalkan betimlemesi vardır. 

Söz konusu mezar steli, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ nun 
07.02.2014 tarih ve 25 sayılı İlke Kararı gereğince, gerekli belgeleme işlemleri 
yapıldıktan sonra Yalvaç Müzesine nakledilmiştir.   

SONUÇ

III. Derece Sit alanı olarak tescil edilmiş Kıranardı Nekropol alanında, ka-
çak kazıya maruz kalmış ve tahrip edilmiş olan mezar yapılarında daha fazla 
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tahribi önlemek ve bilimsel nitelikte kazılarla olabildiğince çok veri toplamak 
amacıyla 11.06.2014 – 28.08.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurtarma 
kazısı ve temizlik çalışmaları sonucunda 5 farklı tipte mezar tespit edilmiştir. 

1-) Kaya Lahitleri. 

2-) Podyum mezar.

3-) Yan duvarları devşirme taşlardan ve P.T tuğlardan örülmüş mezarlar. 

4-) Ahşap sanduka ile gömü yapılan mezarlar.

5-) Üzeri şist plakalar ile örtülmüş basit toprağa gömü mezarlar.

1-) Kaya Lahitleri:

Kaya lahitleri Kıranardı Nekropol alanında çokça rastlanan bir mezar ti-
pidir. Roma döneminde ilk kullanımdan sonra, Bizans Döneminde de aynı 
mezarlar tekrar kullanılmış olmalı. Buda bize mezarların ilk olarak Bizans 
Döneminde talan edildiğini gösteriyor. Yapım maliyeti yüksek olan kaya la-
hitleri olasılıkla kentin zengin kişileri için yapılmıştır. 

2-) Podyum Mezar:

Ön yüzü tamamen tıraşlanarak düzleştirilen bir podyumun üzerine, bir 
kapağın örtülmesi ile oluşturulan mezarlardır. Çok fazla örneği olmayan bu 
mezarlarda muhtemelen kentin zenginleri için yapılmıştır. 

3-) Yan Duvarları Devşirme Taşlardan ve P.T Tuğlardan Örülmüş Mezarlar:

Yapım maliyetinin ucuz olması sebebiyle Nekropol alanında bu tipte çok 
sayıda mezar vardır. Yan duvarları tamamen tuğlalardan örüldüğü gibi ta-
mamıyla devşirme taşlar kullanılarak yapılan mezarlarda vardır. 

4-) Ahşap Sanduka İle Gömü Yapılan Mezarlar:

Yine bu tipteki mezarlarında yapım maliyetinin ucuz olması sebebiyle sık-
lıkla tercih edilmiştir. Kazılarda çok sayıda tespit edilen metal çiviler bunu 
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göstermektedir. Köşeleri ve tabanı ahşaptan yapılan mezarların üst örtüsü-
nün ahşap olduğu gibi şist taşından da olabileceği görülmüştür. 

5-) Üzeri Şist Plakalar İle Örtülmüş Basit Toprağa Gömü Mezarlar:

Kıranardı Nekropol alanında maliyeti çok ucuz olduğu için, en fazla ter-
cih edilen mezar tipidir. Mezar teknesi şeklinde kazılan toprağın üzerine şist 
plakanın örtülmesi ile oluşturulan mezarlardır. Üst örtüde şist taşının tercih 
edilmesinin sebebi bölgedeki şist yataklarının varlığı ve şist taşın kolay işle-
nebilir olmasıdır.  

Kıranardı Nekropol alanında yapılan kazı çalışmaları ve arazi incelemeleri 
sonucunda tespit edilen farklı mezar tipleri, bize kentte yaşayan insanların 
farklı statülerde olduğunu açıkça göstermektedir. Şüphesiz ki aşağı yukarı 
aynı kültürel özelliklere ve inançlara sahip kentte bu kadar değişik mezar tü-
rünün olması, geleneklerdeki ve ekonomik durumdaki farklılıklarla açıklana-
bilir. Ama aynı Nekropol alanında farklı statüde mezarların yan yana olması 
toplumda bir sınıf ayrımının olmadığının göstergesi olabilir.

Bununla beraber yapılan kazı çalışması sonucunda tespit edilen yuvarlak 
formlu kaya çanaklarının Urne kabı koymak için yapıldığı düşünülmektedir. 
Eğer bu tahmin doğruysa, bu durum aynı kentte yaşayan insanlar arasında 
farklı ölü gömme geleneklerinin olduğunun bir göstergesidir. 

Ayrıca yine arazi incelemeleri sırasında yüzeyde tespit edilen mimari blok 
taşlar, Nekropol alanında anıtsal boyutta mezar yapılarının olduğunu düşün-
dürmektedir. 

Sonuç olarak yapılan bütün tahminler zamanla yapılacak kazı çalışmaları 
sonrasında netleşecektir. 
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Çizim 1: KM 1 M 1 iskelet çizim.

Harita: Kıranardı mevkii uydu fotoğrafı.



263
Çizim 3: M 1, M 2 kodlu mezarlar ve mezar steli çizim.

Çizim 2: Kandil çizim.
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Resim 2: KM 1 M 1 iskelet.

Resim 1: KM 1 kodlu mezar.
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Resim 4: KM. 2 M. 1 kodlu mezar.

Resim 3: KM 1 kodlu mezar.
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Resim 6: Km. 2 M. 2 kodlu mezar.

Resim 5: KM. 2 M. 1 kodlu mezar ve kaya çanağı.
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Resim 8: M 2 kodlu mezar ve mezar steli.

Resim 7: KM. 2 M. 2 kodlu mezar ve kaya çanağı.
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Resim 11: M 3 kodlu podyum tipli mezar

Resim 9: M 2 kodlu mezar ve mezar steli.

Resim 10: M 3 kodlu podyum tipli mezar
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İSTANBUL İLİ, SANCAKTEPE, MALTEPE, 
KÜÇÜKÇEKMECE, FATİH İLÇELERİ 2014 YILI

KAZI ÇALIŞMALARI
Rahmi ASAL*

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nce 2014 yılı içinde gerçekleştirilen 250’ye ya-
kın proje ve temel kazı çalışmalarının bir bölümünün sunulacağı bu bildiride, 
3 proje kazısı ve 3 temel araştırma kazısına yer verileceğinden konular ayrın-
tıya girilmeden kısaca ele alınacak olup, proje kazıları temel kazılarına oranla 
biraz daha ayrıntılı olarak sunulacaktır.

DAMATRYS SARAYI KAZISI

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, I. derece arkeolojik sit alanında yer alan 
Damatrys Sarayı kalıntılarının rölöve ve restorasyon projesine yönelik kazı 
çalışmalarına 25.02.2013 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
başkanlığında1 başlanılmış ve bu kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalar-
da önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 2014 yılı çalışmalarına geçmeden önce çok 
kısa olarak sarayın tarihçesine ve bu sonuçlara değinmek faydalı olacaktır 
(Resim: 1).

Damatrys Sarayı’nın Tiberius I (578-582) ve Mavrikos (582-602) dönem-
lerinde inşa edilen bir Doğu Roma Sarayı olduğu ve 13. yüzyılın sonlarına 
kadar kullanıldığı bilinmektedir2. Bir başka araştırmada ise, VIII. Mikhail ve 
II. Andronikos Palaiologos’un buraya dinlenmek ve avlanmak üzere geldik-
lerinde düz ovada çadırlarda kalmış olmaları dayanak gösterilerek sarayın 
12-13.yüzyıldan itibaren kullanılamaz hale geldiği öne sürülmektedir3. An-

* Rahmi ASAL (M.A), İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür Yardımcısı, İstanbul/TÜRKİYE.
1 Kazı çalışmaları Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında, arkeolog Bekir Tuluk, Tarık 

Güçlütürk ve Hüseyin Yıldırım tarafından gerçekleştirilmiştir.
2 Kolay 2010, 21.
3 Köroğlu 2006, 10.
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cak, alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda daha erken dönemlere ait 
özellikle mimari parçalar elde edilmiştir. Bunların saray alanında veya çev-
resinde daha önce yer alan yapılardan alınarak devşirme olarak kullanılmış 
olması muhtemeldir.

2013 yılında lokal koda göre ortalama olarak 20 ile 17.50 metre kodları ara-
sında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında O-10 / O-11 / P-10 / P-11 / P-12 / 
R-9 / R-10 plankarelerinde 13 adet Bizans mezarı tespit edilerek kazısı yapıl-
mıştır (Resim: 2). Mezarların batısında yer alan Mekân-18’in tabanına yakın 
seviyede 19.10 metre kotunda çok sayıda Opus Sectile parçaları ile geometrik 
boyalı fresk parçaları çıkarılmıştır. 

Bu mekânın batısında ise kazı çalışmaları süresince tespiti yapılan en 
önemli mekanlardan biri olan 23 numaralı mekan ortaya çıkarılmıştır. Çalış-
malar sonucunda muhtemelen küçük bir hamam olduğu kanaatine varılan 
mekân 3x6m boyutlarındadır. Güneybatı ve Kuzeydoğu duvarında tuğladan 
yapılmış nişler bulunmaktadır. Zemin ise farklı boyutlarda mermer döşemeli 
olup duvarlar sıvalıdır. Mekânı tanımlayan asıl buluntu ise güneydoğu duva-
rı birinci basamak seviyesinde in-situ biçimde tespit edilen aslan başlı bronz 
bir çeşmenin bulunmasıdır (Resim: 3).

Mozaikli Mekân (Mekan 21)

2014 yılı kazı sezonunda, sarayın batısında ve güneyinde yer alan 21, 22, 
30, 31, 32, 33, 42 ve 47 numaralı mekânların kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş-
tir. Bunlardan 21 numaralı mekân 20.93 m. seviyesinden 18.65 m. seviyesinde 
bulunan mozaik zemine kadar kazılmıştır. Bu döküntü tabaka içerisinde Bi-
zans Dönemi’ne ait seramik ile zemin veya duvar kaplaması olabilecek kırık 
mermer plaka parçalarına rastlandı. Ayrıca korozyona uğramış iki adet sikke 
ve 18.70 m. seviyesinde ise Bizans Dönemi’ne ait üzerinde haç ve süsleme 
olan bir sütun başlığı çıkarılmıştır. Zeminin tamamının mozaikle kaplandı-
ğını ancak bir sonraki evresinde basamaklar ve köşe destekleri için bazı kı-
sımlarının kaldırıldığı, günümüze kalan mozaiklere bakıldığında ise siyah, 
beyaz ve çok azda olsa kırmızı tesseralardan geometrik motiflerin yapıldığı 
görülmektedir. Mekâna giriş kuzey doğu yönünde olup güney batı tarafında 
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ise içten ikinci bir girişi daha bulunmaktadır. Mekân giriş eşiği mermer olup 
iç zemini tuğla ile kaplı olduğu görülmektedir (Resim: 4).

Sarnıç Yapısı (Mekân-22, 30, 32, 33)

Kuzeybatı yapı grubu ortasında bulunan sarnıç, kuzeydoğu yönündeki 
yapı gurubuna benzer bir dörtlü ana mekân yapısının haç şekelindeki iç kori-
dor kısmında var olan mekân duvarlarına, giriş boşluklarına tuğladan ikinci 
bir duvar mekânların kullanım seviyesinden daha derin örülerek oluşturul-
muştur. Kuzeybatı güneydoğu ile kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanmak-
tadır. Mekân-22, 30, 32, 33 olarak adlandırılan ve K-3, 4, 5, 6 / L-3, 4, 5, 6 
/ M-3, 4, 5, 6 plan kareleri içerisinde kalan 17.50x17.30 m. boyutlarında haç 
şeklinde sarnıcın tam yüksekliği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Sarnı-
cın taban kullanım seviyesi 17.60 m. olup zemini görmek amacıyla açılan bazı 
kısımlar hariç genel olarak 15 cm.lik bir toprak dolgusu bırakılarak zemin 
korumaya alınmış, aynı işlem duvar sıvalarını korumak amacıyla ortalama 25 
cm. bir toprak kesit bırakılarak sağlanmıştır. Üç ayrı tabakadan oluşan duvar 
sıvası horasan harçla yapılmıştır.Kaba malzemeli harçtan daha ince malze-
meli harca doğru giden sıvanın en üsteki tabakasının cila niteliğinde olduğu 
görülmektedir (Resim: 5).

Tuvalet Yapısı (Mekân 31)

Kazı çalışmalarına 21.60 m. seviyesinde başlanmış ve mekânın kullanım 
kotu olan 19.58 m.deki mermer zemine kadar devam etmiştir. Mekâna giriş 
haç planlı koridorun etrafına yapılmış dörtlü ana mekândan biri olan Mekân 
21 mozaikli alanının kuzeybatı yönünde bulunan yarım daire şeklindeki üç 
basamaklı merdivenden sağlanmaktadır, Mekân 21’deki mozaik motiflerinin 
basamakların altına doğru devam ediyor olması büyük bir ihtimalle bu merdi-
venin Mekân 31 ile birlikte daha sonraki bir evrede eklenti olarak yapıldığını 
göstermektedir. Tuvalet olduğu düşünülen Mekân 31, 2.74x2.50 m. boyutla-
rında olup, büyük ihtimalle gider drenajını sağlamak amacıyla Mekân 21’den 
üç basamak yükseğe yapılmıştır. Mekânın kuzeydoğu yönünde 0.40x0.55x270 
ölçülerinde bir seki ve bu sekinin orta kısmında gidere bağlanan seki seviye-
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sinde önü açık bir çukur bulunmaktadır. Bu çukurun hemen önünde zemin 
seviyesinde çukura doğru eğimli üzeri üçgen şeklinde 1,5 cm. derinleştiril-
miş delikli bir mermer plaka bulunmaktadır. Bazı kısımlarda eksiklikler ol-
masına rağmen mekân zemininin tamamının mermer plakalarla kaplandığı 
görülmektedir. Bu alandaki dolgunun içerisinde çok yoğun olmayan orta 
Bizans dönemine ait seramikler ile devşirme olarak kullanılmış daha erken 
dönemlere ait mimari mermer parçalarının olduğunu görülmektedir. Mekân 
31 içinde, 19.80 m. kodunda kazının en önemli buluntusu olan 5.5x21x23 cm. 
boyutlarında üzerinde Grekçe “ΔΑΜΑΤΡΙΟ”4 harflerinden oluşan bir yazıt 
bulunmuştur. Bir kısmı eksik olsa da yazıtta sarayın adı olan Damatris ifade-
sinin yer aldığı anlaşılmaktadır (Resim: 6).

Havuz Yapısı (Mekân 42)

Kuzeybatı yönünde bulunan haç şeklindeki sarnıcın güneydoğu yönünde 
bulunan Mekân 42 de üst yapıya ait hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır. 18.85 
m. seviyesinde kazısına başlanan ve 17.15 m. seviyesine gelindiğinde kazılan 
mekânın sınırlarının dışına taşan 20 cm. yüksekliğinde tuğla örgülü oval bir 
mimariye rastlanmıştır. Büyük bir ihtimalle havuz olabileceği düşünülen bu 
oval yapı erken bir evreye ait olmalıdır. Oval yapının inşası sırasında duvar 
örgüsü içerisine amphora ve benzeri kapların konduğu tespit edilmiştir. Bu 
kaplardan bir tanesinin duvar içerisinde ağzı iç kısma dönük yatay olarak 
yerleştirildiği görülmektedir. Tüm olduğu görülen bu kabın amphora for-
munda olduğu kabın iç kısmından anlaşılmaktadır. Buna benzer iki kabın 
daha duvar kalıntıları içerisinde var olduğu tespit edilmiştir. 

İşlik Yapısı (Mekân 47)

18.20 m. seviyesinde başlanan ve 17.00 m. kotuna kadar kazılan Mekân 47 
içerisindeki dolgunun yapıya ait kiremit, tuğla, moloz taş, harç ve topraktan 
oluştuğu görülmektedir. Bu dolgu içerisinde Bizans ve Osmanlı dönemlerine 

4 Yazıt Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar ve Müdürlüğümüz Epigrafisti Feza Demirkök tarafından 
okunmuştur.
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ait büyük küp parçaları ile seramik parçaları elde edilmiştir. Mekânın mima-
risine genel olarak bakıldığında, duvarların taş ve tuğla sıralarından oluştuğu 
duvarların bazı yerlerinde kemerlerle desteklendiği, çatı kısmının ise tama-
mının tuğladan beşik tonoz şeklinde örüldüğü görülmektedir. Mekânın ilk 
kullanımı şu an için anlaşılamamakla birlikte daha sonraki dönemde mekân 
içerisinden geçen ve sonradan yapılmış suyolları, pithos parçaları ile öğütme-
de kullanılan ezme taşlarının olması işlik olarak kullanıldığı göstermektedir. 
Osmanlı Döneminde de kullanılan mekânın içerisinde elde edilen Osmanlı 
Dönemi sikkeleri, lüle parçaları ile içi sırlı küp parçaları bunu desteklemek-
tedir. Mekânın kuzey köşesine yakın D7 plan karesi içerisinde 4 adet Avrupa 
parası ve 31 adet Osmanlı sikkesi toplu buluntu halinde kırık bir kap içeri-
sinde toprak dolgudan elde edilmiştir. Sikkelerin içinde yer aldığı tek kulplu 
kabın, ağıza ve kaideye doğru daralan bir formu vardır. Kabın dış üst kısmı 
yeşil sırlı olup, ağzı kırık ve noksandır. 

2014 yılı kazı çalışmaları sırasında elde edilen önemli buluntular arasında,  
üzerinde mezara müdahale eden ve gömü yapanların yasalar gereği devlet 
hazinesine ve şehir kasasına 1000’er Denarius ceza ödemek zorunda kalaca-
ğını belirten bir yazıt bulunan ve devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan M.S. 
3. yüzyıla ait mermer bir mezar taşı5 ile üzerinde Hz. İsa’nın Kudüs’e girişi 
sahnesi betimlenmiş olan M.S. 5-6. yüzyıla tarihlendirilen akik yüzük taşı6 yer 
almaktadır (Resim: 7).

KÜÇÜKYALI SATYROS MANASTIRI ARKEOPARK PROJESİ KAZISI

Maltepe İlçesi, Küçükyalı Çınar Mahallesi sınırları içinde bulunan arke-
olojik alan Küçükyalı’daki tek yeşil alan durumundadır. Denize ve Prens 
Adaları’na yakın konumuyla antik çağdan bu yana yerleşim için tercih edilir 
olmuştur. Bu gün görülebilen kalıntıların hangi yapıya ait oldukları hakkında 
ilk görüşlerden biri, Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından dile getirilmiştir. Eyice, 
kalıntıların bölgede var olduğu bilinen ama yeri tam olarak tespit edileme-

5 Yazıt Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar ve Müdürlüğümüz Epigrafisti Feza Demirkök tarafından 
okunmuştur.

6 Yüzük taşı Müdürlüğümüz arkeoloğu Gülbahar B. Çelik tarafından tanımlanmıştır.
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yen ‘Brias Sarayı’ olduğunu öne sürmüştür7. Araplarla mücadele etmesine 
rağmen Arap sanatına hayran olan İmparator Theophilos (829-842), hem Bü-
yük Saray’daki binaları, hem de bizzat Abbasi Halifesi’nden sarayının planı-
nı ve çizimlerini isteterek Mimar Patrikios’a, başkentin Anadolu yakasında 
kıyıda yaptırdığı Bryas Sarayını Arap saraylarına benzeterek inşa ettirmişti. 
Theophilos’un ölümünden sonra bu saraya ne olduğu bilinmemekle birlikte, 
Konstantinos Porphyrogennetos’un Törenler kitabında Bryas adının geçtiği-
ne dayanılarak 10. yüzyıla kadar kullanıldığı kabul edilmektedir8. 

Ancak, son yıllarda genel olarak Anadolu yakasında, özel olarak da bah-
se konu kalıntıların bulunduğu alanda Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma 
içinde9 Küçükyalı Arkeopark Projesi kapsamında bilimsel çalışmalar yürüten 
Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Alessandra Ricci tarafından kalıntıların 
yine bölgede 866-877 yılları arasında yapıldığı bilinen ‘Satyros Manastırı’na 
ait olduğu ileri sürülmüştür10.

Yüzey araştırması ve kazı çalışmalarıyla başlayan süreçte, bugün alanda 
bir arkeopark ve alan yönetimi oluşturulması aşamasına gelmiştir. Yapılan 
temizlik ve kazı çalışmaları sonucunda, sarnıç kubbesinin üzerinde küçük bir 
kilise kalıntısı ile bir kule ortaya çıkarılmıştır. 2014 yılında arkeopark proje-
si kapsamında yapılacak çalışmalara ilk etapta genel bir temizlik yapılarak 
başlanılmıştır (Resim: 8). Daha sonra bir önceki kazı sezonunda geotekstil ile 
kapatılarak koruma altına alınan kalıntıların bulunduğu alanın üzerinin açıl-
masıyla kazı çalışmalarına başlanılmıştır.

Çalışmaların devamında şapelin narteks kısmında mermer bir ostotek or-
taya çıkarılmıştır. Ostoteğin içindeki taş ve toprak dolgu ile üzerindeki ağaç 
kökleri temizlenmiş ve hemen yakınında II. Andronikos (M.S. 1282-1328) dö-
nemine ait altın sikke elde edilmiştir. Ayrıca yine şapelde elde edilen birçok 
farklı renkte mozaik parçalarından yapının duvarları veya kubbesinin mo-
zaikle kaplı olduğu anlaşılmıştır. Bu kalıntıların batısında yer alan L-M 11 

7  Eyice 1994, 322.
8 Köroğlu 2006, 10.
9 Kazı çalışmaları Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında, Arkeolog Asuman Denker ve 

Koç Üniversitesi’nden Dr. Alessandra Ricci tarafından gerçekleştirilmiştir.
10 Ricci 2012, 208.
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ve L-M 12 açmalarında yer alan duvarların derinliğinin anlaşılması amacıyla 
sondajlar yapılmış, bu alandaki kesitler kazılarak düzeltilmiş ve akmasını ön-
lemek amacıyla ahşap istinat duvarları ile desteklenmiştir. 

Kazı çalışmaları sırasında elde edilen buluntular yapının ait olduğu dö-
nemi doğrular niteliktedir. Çoğunluğu 9-10. yüzyıla ait seramik buluntuların 
yanı sıra, yine aynı döneme ait hayvan ve bitki bezemeli mermer buluntular 
elde edilmiştir. Bunların yanı sıra yukarıda da belirtildiği gibi daha geç döne-
me ait II. Andronikos’a ait sikke önemli buluntular arasındadır.

Küçükyalı arkeopark projesi kapsamında gerçekleştirilen bir başka çalış-
ma ise, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından des-
teklenen okullara ve mahalleliye yönelik eğitsel faaliyetlerdir. Bu kapsamda 
başta çocuklar olmak üzere bölgedeki birçok kişiye genel olarak arkeoloji ve 
özelde de yaşadıkları alanda yer alan kalıntılarla ilgili eğitim verilmiştir.

MARMARAY PROJESİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTASYON’U KAZISI

Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray Projesi’ne 
yönelik olarak 2004 yılından itibaren Müdürlüğümüz başkanlığında gerçek-
leştirilen kazı çalışmalarından birisi de Küçükçekmece Tren İstasyonu’nun 
bulunduğu alanda yürütülmektedir11. 2014 yılı Şubat ayında başlatılan kazı 
çalışmalarının bulunduğu alanın yakınında Roma Döneminde İstanbul için 
önemli bir yerleşim yeri olan Rhegion yer almaktaydı. Sultanahmet’teki 
Million’dan başlayarak Roma’ya kadar giden Via Egnetia yolu üzerindeki 
Rhegion (Rhesion)’daki sarayın, İmparator I. Theodosius tarafından, denize 
ve göle hâkim bir tepe üzerinde kurulmuş olduğu kaynaklarda belirtilmekte-
dir12. İmparator II. Theodosius’ta zaman zaman bu saraya gelerek kanun ve ni-
zamnameleri topladığı Codex Theodosianus’u kaleme almıştır. Prokopios’un 
belirttiğine göre, 557 yılındaki depremde tahrip olan saray yapılarını, İmpa-
rator Iustinianus yeniden yaptırırcasına onartmıştır. İmparator Konstantinos 
Porphyrogennetos’un seferden dönüşünde saray erkânı tarafından burada 

11 Kazı çalışmaları Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında, Dr. Ö.Emre Öncü ve arkeolog 
Emrah  Kahraman tarafından gerçekleştirilmiştir.

12 Baran Çelik 2011, 140.
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karşılanmasıyla ilgili bir olay, 10. yüzyıla kadar buradaki sarayın kullanıl-
dığına işaret etmektedir. Küçükçekmece gölünün çevresinde Bizans impara-
torlarının av köşklerinin olduğu bilinmesine rağmen günümüze herhangi bir 
kalıntı ulaşmamıştır. Küçükçekmece’de Rhegion sarayının olduğu düşünü-
len arazide, Aziz Ogan ve Arif Müfid Mansel başkanlığında yapılan kazılar 
1938, 1940, 1941, 1946 ve 1948 yıllarında devam etmiştir. Kazılar sonucunda; 
etrafını bir surun çevrelediği geniş bir alanda kilise, şapel, hamam, saraya ait 
olduğu anlaşılan duvar kalıntıları, yollar ve döşeme mozaikleri bulunmuştur. 
Ancak günümüzde arkeolojik kazılarla neredeyse tüm planı çıkartılabilmiş 
Bizans’ın bu sayfiye sarayının yerinde bir kaç mermer parçası ile apartmanlar 
bulunmaktadır13. 

2014 yılında Müdürlüğümüz başkanlığında II. derece sit alanında yer alan 
25x320 metre boyutlarındaki alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ön-
celikle tren yolu hattı boyunca serili olan stabilize dolgu kaldırılmıştır. Daha 
sonra sondaj yerleri belirlenerek dolgunun niteliği anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Bu sondajlarda genel olarak mıcır, taş ve toprak karışık bir halde gelen yakla-
şık bir metrelik bir dolgunun altından mimari ve küçük buluntu içeren taba-
kaya ulaşılmıştır. İlk önemli kalıntı D23 plankaresinde -0,50 metre kodunda 
tespit edilmiştir. İçte ve dışta düzgün işlenmiş dikdörtgen kireçtaşı bloklarla 
örülüp içi moloz taşlarla doldurularak inşa edilen yapı kalıntısının mevcut 
haliyle birbirine bitişik iki dairesel yapıya ait olması muhtemeldir. D23 plan-
karesinde tespit edilen kalıntının kazının devamında çevre plankarelerde de 
devam ettiği görülmüştür (Resim: 9). Bahse konu alanda 0,70 m. kotunda ağız 
ve kulp kısmı eksik bir pişmiş toprak kandil bulunmuştur. M.S. 6. yüzyıla 
tarihlendirilen kandil, yapı kalıntısının dönemi ile ilgili varılan sonucu da 
desteklemektedir. 

Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir başka kalıntı ise, E24 plankaresin-
de tespit edilen üst kotu yaklaşık olarak yüzeyden -0,50 m.de ortaya çıkarılan 
duvar kalıntısıdır. Duvarın mevcut iki kolunun uzunluğu 1,50x1,05 m. ka-
lınlığı 0,60 m. ve yüksekliği 0,80 m.dir. Bu küçük havuz veya küvet benzeri 
mekânın doğu ve güney duvarının iç yüzeyi 00,2 m kalınlığında pembemsi 

13 Köroğlu 2006, 10.
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renkte horasan harçla sıvalı olup kuzey duvarında sıva tespit edilmemiştir 
(Resim: 10). 

2014 çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ve M.S. 5-6. yüzyıllara tarih-
lenen ana kalıntı grubuna eklenmiş çeşitli dönem ekleri olsa da, hem dairesel 
planlı yapı hem de içi sıvalı küçük havuz veya küvetin benzerleri yukarıda 
bahsedilen 1938, 1940, 41 ve 1948 yıllarında gerçekleştirilen Rhegion kazıla-
rında ortaya çıkarılan kalıntılarla plan ve inşa tekniği açısından benzerlik gös-
termektedir14. Bu nedenle henüz küçük bir bölümü ortaya çıkarılmış olan bu 
kalıntılarında Rhegion’da olduğu gibi bir yazlık saray veya yazlık köşke ait 
olma olasılığı çok yüksektir.

Kazı çalışmaları sırasında mimari kalıntıların yanı sıra çok sayıda küçük 
buluntu elde edilmiştir. M.S. 4-11. yüzyıla tarihlenen bronz sikkeler, 5-6. yüz-
yıla ait tabak parçaları ve kandiller bunlara örnek olarak verilebilir. 

TARİHİ YARIMADA (FATİH İLÇESİ) KAZILARI

1-Topkapı Surları T 55-T 60 kuleleri Arası Sondaj Çalışması

T 55- T 60 numaralı sur kuleleri arasında gerçekleştirilen sondaj çalışma-
ları, İstanbul Kara surlarının rehabilitasyonuna yönelik olarak hazırlanması 
istenilen proje kapsamında 03.09.2014- 02.12.2014 tarihleri arasında yapılmış-
tır15. 

İmparator II. Theodosius’un (M.S.: 408-420) hükümdarlığının ilk yıllarında 
yapılan Kara Surları Yedikule’den başlayıp Ayvansaray’a kadar devam eder 
ve uzunluğu 7,5 km.dir. Surlar sırasıyla hendek, iç sur ve dış sur olmak üzere 
üç bölümden oluşur. Hendekler bugün tarım alanı olmuştur. Sura bitişik ve 
50- 75 m. aralıklarla kara surları tarafında, birçoğu yıkılmış, çatlamış durum-
da 96 burç bulunmaktadır. Bu burçlar, boydan boya uzanan sur duvarların-
dan 10 m.lik çıkıntıda, çoğunlukla kare planlı ve 25 m. yüksekliğindedir16.

14 Ogan-Mansel 1942, 12.
15 Kazı çalışmaları Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında, arkeolog Sırrı Çömlekçi ve Dr. 

Ö. Emre Öncü tarafından gerçekleştirilmiştir.
16 Ahunbay 1994, 77,78.
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Sur duvarları ve önündeki dolgunun nitelik ve niceliğinin anlaşılmasını 
sağlayacak 16 ayrı nokta belirlenerek sondaj kazılarına başlanılmıştır Sondaj-
lar 2.5 x 2.5 m. ve 1.5 x 1.5 m. boyutlarında açılmış olup, 4, 7 ve 13 numaralı 
sondajlarda mezarlara rastlanılmıştır. 4 numaralı sondajda yüzeyden -0.86 
m. kotunda tespit edilen mezar tuğla örgülü olup, herhangi bir buluntu içer-
memektedir. İskelet ise neredeyse yok olmuş ve sadece izi görülebilmiştir. İç 
sur önünde gerçekleştirilen 7 numaralı sondajda yüzeyden -0.46 m. kotunda 
tespit edilen mezar,  düzensiz taşlarla örülüp üzeri yine aynı şekilde kapatıl-
mıştır. Mezarın üstünü kapatan taşlardan birinin üç satır Grekçe yazıt içeren 
mermer bir levha olduğu görülmüştür. Yazıtta ‘Entade Katakite Manatiate 
(Manetiate burada yatıyor)’ ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştır17. 13 numaralı 
sondajda ise, yüzeyden -1.26 m. kotunda büyük boyutlu kireçtaşı bloklarla 
oluşturulmuş bir mezar tespit edilmiştir. Mezarda iskeletin hemen başının 
yanında pişmiş toprak bir testicik bulunmuştur. Testinin geç Bizans Döne-
mine ait olduğu anlaşılmış ve mezarın tarihlendirilmesini sağlamıştır. Tespiti 
yapılan üç mezarda doğu batı doğrultulu, biri hariç buluntu içermeyen halk 
mezarlarıdır (Resim: 14).

2- Fatih İlçesi, Vani Dergâhı Sokak, 413 Pafta, 2598 Ada, 58, 59 Parsel Temel 
Araştırma Kazısı.

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ka-
rarına istinaden parselde 24.12.2013 tarihinde başlatılan çalışmalar 28.02.2014 
tarihinde sona erdirilmiştir. Çalışmalara parsel üzerinde yer alan beton kapla-
manın kaldırılması ve temizlik işlemleri ile başlanılmıştır. Kazı çalışmalarının 
sonucunda taş örgülü dört mekândan oluşan bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu mekânlardan en küçüğü 2.31 x 3.35 m. boyutlarında, en büyüğü ise 
3.20 x 3.41 m. boyutlarında olup, duvar kalınlıkları ortalama 0,55 m.dir.

Temel araştırma çalışmaları “Vani Dergâhı”nın kaynaklarda gösterildiği 
alanda gerçekleştirilmesine rağmen kazı sonucunda dergâhın bilinen planın-
dan farklı yapı temellerine ulaşılmıştır. Ortaya çıkarılan kalıntıların “Vani 

17 Yazıt Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar ve Müdürlüğümüz Epigrafisti Feza Demirkök tarafından 
okunmuştur.
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Dergâhı”nın Şeyh Meşrutasına ait kalıntılar olduğu düşünülmektedir. Kazı 
çalışmaları mevcut kalıntılarla Dergâhın bilinen planının uyuşmaması nede-
niyle proje müellifinin talebiyle sonlandırılmıştır.

3-  Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım Gürkan Caddesi, 33 Ada, 28 Parsel T.C. Zi-
raat Bankası Cağaloğlu Müze Binasının Restorasyon Uygulaması Kazı Çalış-
maları 

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ka-
rarına istinaden “Ziraat Bankası Cağaloğlu Müze Binasının Restorasyon Uy-
gulaması İşi” kapsamında parselde 14.02.2014 tarihinde başlatılan çalışmalar 
14.07.2014 tarihinde sona erdirilmiştir18.

Yapılan kazı çalışmalarında, parselde yer alan binanın zemin katında te-
mel duvarı altında daha önce tespiti yapılan ve sarnıç (su deposu) olduğu dü-
şünülen tonozlu yapı kalıntısının kazısına devam edilmiştir. Kazı neticesin-
de, sarnıcın üstündeki beton kısım alınarak tonozun horasan harçlı ve tuğla 
örgülü üst yapısına ulaşılmıştır. 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde 
olan yapının yüksekliği 1.35 metredir. Yapı yassı tuğla ve horasan harç örgülü 
olup, daha sonra eklendiği anlaşılan taş ve harman tuğla örgüsü de görül-
mektedir. Özellikle yapının üst kısmı daha geç bir dönemde harman tuğla ile 
onarılmıştır. Bu yapının üzerinde yine harman tuğla örgülü dairesel formlu 
iki baca yer almaktadır. Yapının içi tonozlu üst yapının çökme tehlikesi nede-
niyle kazılmamış ayrıca tavan iç kısımdan ahşap kalaslarla desteklenmiştir.

Daha sonra tonoz örtülü sarnıcın dışında yapılan kazılar sonucunda sarnıç 
duvarlarının altında 31 x 31 x 4 cm. boyutlarında yassı tuğla örgülü Bizans 
dönemine ait duvar kalıntısı tespit edilmiştir. 9 metre uzunluğunda olan ve 
bazı kısımlarında iç bükey hatlarla devam eden duvarın üzerinde pişmiş top-
rak künk dizisi yer almaktadır. Sarnıcın ve altında yer alan Bizans duvarının 
devamı, ana yapının plan özelliği ve çevre yapılar nedeniyle tam olarak takip 
edilememiş ve anlaşılamamıştır.

18 Kazı çalışmaları Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında, arkeolog Bekir Tuluk, Cevdet 
Canan tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Bu yapı kalıntılarının dışında, alanın kuzeydoğusunda sarnıçla çağdaş 
olan ve bağlantısı olduğu düşünülen elips planlı temeli taş örgülü, üst kısmı 
yassı tuğla ve horasan harç örgülü ve içi horasan harç sıvalı havuz yapısı tes-
pit edilmiştir. Havuzun kuzey-güney uzunluğu 6.60 metre, doğu-batı uzun-
luğu 3.75 metre olan yapının yüksekliği 2.60 metre, iç derinliği ise yaklaşık 
0,60 metredir. Havuzdan sarnıca geçen su kanalı izleri tespit edilmiştir. Kazı 
çalışmaları sırasında tespit edilen yapı kalıntılarından, Bizans dönemine ait 
olan duvarın dışında kalan diğer kalıntıların genel olarak Geç Osmanlı döne-
mine ait oldukları ve çeşitli dönemlerde onarım görerek eklemeler yapıldığı 
anlaşılmıştır 

Çalışmalar sırasında tabakalaşma vermeyen dolgu toprak içerisinden Bi-
zans, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait pişmiş toprak tuğla parçaları, 
çanak çömlek parçaları ile bir adet mermer sütun kaidesi ve mermer mimari 
parçalar elde edilmiştir.
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MENDEL-SEBAH, MÜZE-İ HÜMAYUN’U 
BELGELEMEK

Zeynep Sevim KIZILTAN*

11 Eylül 2014 tarihinde açılışa yapılan, Mendel-Sebah Müze-i Hümayun’u 
Belgelemek adlı sergiyi hazırlama fikri; Paris’te Ulusal Sanat Tarihi 
Enstitüsü’nde (Institut National d’histoire de l’art) 2013 yılında gerçekleşen, 
Eski Eserlerin Parıltısı, Heykel ve Fotoğraf. Gustave Mendel İstanbul’da  (Ec-
lats d’antiques. Sculptures et Photographies. Gustave Mendel à Constantinople)  adı-
nı taşıyan bir sergi ve derlemenin yayınıyla başlamıştır.1 

12 Eylül 2014 / 9 Kasım 2015 tarihleri arasında ziyarete açık tutulan sergi; 
Gustave Mendel (1873-1938) adındaki Fransız arkeoloğun 1912-1914 yılları 
arasında Müze-i Hümayun adına yayınlamış olduğu üç ciltlik kataloğun ya-
yına hazırlanış öyküsünü bilgi ve belgeler ışığında anlatır.

Üzerinden yüz sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nin en temel bilgi ve başvuru kaynakları arasında yer alan Mendel 
kataloğunda yaklaşık 1400 eser için verilen sistematik bilgilerin yanında ne-
redeyse her bir eser için çok ayrıntılı bir veya birkaç resim ve çizim yer alır. 
Georges Payraud adında bir ressama ait bu çizimlere temel olan ise Müze-i 
Hümayun’un Sebah fotoğraf stüdyosuna çektirmiş olduğu fotoğraflardır. 

Paris’teki projeye Gustave Mendel’in İstanbul’daki yıllarını ağırlıklı ola-
rak  Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi’nde 
bulunan belgeler dayanarak ele aldığı bir makaleyle2 katılan Prof. Dr. Ed-
hem Eldem, projenin uygulayıcılarıyla olan temasları sırasında ortaya çı-

* Zeynep Sevim KIZILTAN, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğü, Alemdar Caddesi, Osman Hamdi Bey Sokak, Gülhane, Fatih-İstanbul/TÜRKİYE.

1 Martine Poulain, François Queyrel, Gérard Paquot (derl.), Eclats d’antiques. Sculptures et Photog-
raphies. Gustave Mendel à Constantinople (Paris, 2013), s. 57–65.

2 Edhem Eldem, “”Gustave chez les Turcs”. Mendel au Service du Musée Imperial Ottoman”, 
Eclats d’antiques, s. 111–129.
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kan ortak bir temennin tarafımıza iletilmesi ayrıca Paris’teki sergiyi hazır-
layanlardan François Queyrel’in müzemizi ziyareti sırasında Paris’te açılan 
serginin İstanbul’da müze de açılması talebi bizim ‘’Mendel - Sebah Müze-i 
Hümayun’u Belgelemek’’ sergisini hazırlamamıza neden olmuştur. 

Mendel kataloğunun hazırlanış sürecini ve bu süreci gösteren belgelerin 
büyük bir kısmına sahip İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergiyi yeni bir yo-
rumla sunabilme önemliydi. Katalog ve fotoğraflar müzemiz eserleriyle bir 
araya getirildiğin de ortaya bütünleşmiş ve bambaşka bir derinlik kazanmış 
bir sergi çıkacaktı. Üstelik müzenin fotoğraf arşivinde yapılan kısa bir araştır-
ma sonunda serginin özgünlüğünü daha da güçlendirecek olan cam negatif-
lerin neredeyse her eser için mevcut olduğunun tespitiyle proje iyice cazibe 
kazanmaya başladı.

Ortaya çıkan sergi planı basitti. Müze bilimsel bir çalışmayı belgeler ışı-
ğında ziyaretçisine sunacaktı. Sergi müzeye ve eserlere odaklanacağına göre 
ilk önemli iş, müzenin kimliğini yansıtacak bir mekân bulup sergiyi tamam-
layacak olan eser seçkisini oluşturmaktı. Mekân konusunda müzede bir süre-
dir sürdürülen güçlendirme ve teşhir yenileme çalışmaları nedeniyle mevcut 
salonları ve genellikle sergileme faaliyetlerine ayrılan mekânları kullanmak 
imkânsızdı. Bu sınırlamaların dışında kalan farklı bir mekân bulmak zorun-
luydu. Burada söz konusu olan kısmen de olsa bir kataloğun öyküsünü aktar-
mak olduğuna göre, bu tür bir bilimsel çalışmaya en çok yakışacak mekânın 
müzenin bir tür beyni ve belleği sayılması gereken kütüphaneye yakın olması 
en doğru seçimdi. Dolayısıyla müzenin Güney kanadında yer alan kütüp-
hanenin önünde bulunan hol bu sergi için uygun göründü. Üstelik bu holü 
ana teşhir mekânına bağlayan anıtsal merdiven ve sahanlığı da katıldığında 
serginin temasına daha da uygun gayet gösterişli ve hareketli bir ortam oluş-
turmak mümkün görünüyordu. Böylece görkemli Sidamara Lahdi’nin bulun-
duğu salonda, Bukoleon Sarayı’ndan gelen iki aslan arasından yükselen ve 
bir sahanlıkla ikiye ayrılan merdivenden başlayarak kütüphane holüne kadar 
uzanan mekân içinde sergiyi kurma fikri kesinleşmiş oldu (Resim: 1,2).

Sergide teşhir edilecek eserlere gelince, ilke olarak genel teşhirde yer al-
mayan ve bu fırsatla ziyaretçilere ilk defa gösterilebilecek eserler seçilmesine 
karar verildi. Ancak bir eser için ayrıcalık yapıldı. Bu eser sergi mekânına 
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çıkan anıtsal merdivenin orta sahanlığındaki duvara, binanın inşası sırasında 
yerleştirilmiş ve dolayısıyla mekânın ayrılmaz bir parçası olan kabartma Me-
dusa başlı iri mermer madalyondu. Bunun dışında kalan eserler ise müzenin 
depolarından bu sergi için seçilmiştir (Resim: 3).

Eserlerin seçiminde herhangi bilimsel bir mantık ve tutarlılık aranmamış-
tır. Bu sergi bir arkeoloji sergisi olmayıp müzeciliğin en önemli araçlarından 
biri olan bir katalog ve fotoğraf koleksiyonunun sergisi olduğuna göre önemli 
olan eserlerin niteliğinden çok, bu eserlerin fotoğraf ve katalog ile olan ilişki-
sini ortaya koyan birer örnek olmaları önemlidir. Dolayısıyla ortaya çıkan on 
parçalık seçki, pratik kaygılardan, estetik tercihlerden, ilginç tarihçe seçimle-
rinden ve belirli bir çeşitlilik arzusundan doğmuş keyfi bir koleksiyon olarak 
algılanmalıdır. Hem sergiyi daha görünür kılmak, hem müzenin genel kolek-
siyonuyla bütünlüğünü vurgulamak için, avlunun başından itibaren seçilmiş 
on bir adet eser dikkat çekici bir oklama ve etiketleme yöntemiyle ziyaretçiyi 
sergi mekânına kadar yönlendiren bir tür güzergâh oluşturacak şekilde belir-
lenmiştir.

Sergide teşhir edilen her eser için künye bilgisi, Mendel kataloğundan 
alınmış tanım ve hikâyesi, fotoğrafının cam negatifi, albümin baskısının diji-
tal kopyasından alınmış bir görüntüsü ve Mendel kataloğu başta olmak üzere 
arkeoloji literatüründeki yayın örneklerine yer verilmiştir. Eserlerin dışında-
ki vitrin ve panolarda ise bir taraftan Sebah fotoğrafhanesinin müzeyle ilgili 
faaliyetlerine, diğer taraftan da Gustave Mendel’in çalışmalarıyla kataloğun 
oluşum ve basım sürecine ait özgün belgeler yer almıştır. Sebah’ın fotoğraf-
larından müzenin iç ve dış mekânlarını görüntüleyen özel bir seri de ise 1892 
yıllında Çinili Köşk’te hangi eserlerin yer aldığı ve bunların ne şekilde teşhir 
edildiğini tespit etmek mümkün olmaktadır. Bütün bunların arka planında 
ise 1868’den itibaren çeşitli evrelerde müzenin belleğinin oluşumunun bir tür 
özetini oluşturan ve Mendel’in başyapıtıyla doruğa ulaşan katalog ve envan-
ter işlemlerine yer verilmiştir. Ayrıca sergiyi ana hatlarıyla sunup sergide yer 
alan eserleri ve belgeleri tanıtan sergi katalog Prof. Dr. Edhem Eldem tarafın-
dan çok kısa bir sürede hazırlanmıştır.3 Böylece serginin Avrupa Arkeologlar 
Birliği’nin 10–14 Eylül tarihlerinde yapılan toplantı etkinlikleri arasında yer 
alması sağlanmıştır.

3 Ethem Eldem, Mendel Sebah Müze-i Hümayun’u Belgelemek (İstanbul, 2014), s.10-103.
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Sergi kurgulanırken; 1846’da bir nevi antika deposu olarak kurulmasından 
1880’lerde Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) idaresi altında kurumsal bir mü-
zeye dönüşüp sistemli bir şekilde çalışmaya başlamasına kadar olan yaklaşık 
kırk yıllık süre içinde müzede oluşan koleksiyona giren eserler veya taşrada 
gerçekleştirilen kazılar da bulunup müze envanterine kaydedilen eserlerden 
oluşan bu küçük serginin arkeoloji, müzecilik ve tarihin kesiştiği bir alanda 
ilgi çekici ve teşvik edici bir rol oynayacağı düşünülmüştür (Resim: 4-5).

BİR KATALOĞUNU DOĞUŞU 

   Aya İrini’nin odalarında bulunan heykeller, yazıtlar ve rölyefler 
herhangi bir sıra olmadan teşhir edilmekte; arkeolojiyle hiçbir alakası bu-
lunmayan eşyanın gizlediği birçok eseri ancak iğreti bir şekilde incelemek 
mümkün oluyor; diğerleri ise bakımsızlıktan ve hatta rutubetten çok zarar 
görüp her gün biraz daha bozulmakta. Buna ilaveten eserlerin menşeine 
dair güvenilir herhangi bir bilgi bulunmamasına üzülmemek elde değil. 
Sabit olmayan, dolayısıyla da yer değiştirebilen bazı etiketler gayet muğlak 
ibarelerle İstanbul’un dışında bulunmuş olan eserlerin kaynağını vermek-
te. Bab-ı Âli’nin Avrupalı bir arkeologdan bütün bu antik kalıntıları tasnif 
etmesini rica etmesini dileriz. Onu üstlenecek olan kişiye ciddi bir zevk 
vereceğe benzeyen bu göreve çok sayıda aday çıkacağına şüphe yoktur.4

Fransız arkeolog Albert Dumont (1842-1884) 1868 yılında İstanbul’u ziya-
reti esnasında Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan Aya İrini’yi gez-
diğinde karşılaştığı “antikalar” ile ilgili tepkilerini bu şekilde dile getirmiş-
ti. “Söz konusu koleksiyonun 1846 yılının başında kurulduğu düşünülürse, 
yirmi seneyi aşkın bir süre içinde Osmanlı hükümetinin iddialı bir şekilde 
“müze” ya da “müzehane” olarak isimlendirdiği kurumun aslında pek de iyi 
bir durumda olmadığı açıktır. Tesadüfen bir araya getirilmiş parçalar, gelişi-
güzel oluşturulmuş bir sergileme ortamı, sistemli bir döküm ve katalog yok-
luğundan kaynaklanan karışıklık, olmayan ziyaretçilere kapalı bir mekân…5”.

4 Albert Dumont, “Le Musée Sainte-Irène à Constantinople. Antiquités Grecques, Gréco-Romaines 
et Byzantines”, Revue Archéologique, XVIII/2 (Ağustos-Aralık 1868), s. 237–8.

5 Ethem Eldem, Mendel Sebah Müze-I Hümayun’u Belgelemek, “Bir Koleksiyonun ve Kataloğunun 
Doğuşu”,  (İstanbul, 2014), s.16-22.
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Dumont haklıydı; Yapılması gereken, müzeden çok bir depoyu andıran 
Aya İrini’nin bir an evvel bir tasnife tabi tutulması, bir kataloğa kavuşturul-
masıydı. Bu konuda ilk adımı da kendi atmıştı. Tarabya’da Ağustos 1868’de 
bitirdiği Revue Archéologique’teki yirmi yedi sayfalık makalesinin neredeyse 
tamamını ulaşıp inceleyebildiği ve Grek, Grekoromen, Erken Hıristiyanlık ve 
Bizans dönemleri altında topladığı eserleri tasnif ve tasvir etmeye ayırmıştı. 
Fransız arkeoloğun bu çalışması aslında geleceğin Müze-i Hümayun’un ilk 
kataloğunu oluşturmaktaydı (Resim: 6). 

Dumont’nun 1868’deki mütevazı denemesi her ne kadar yirmi senelik bir 
boşluğa son veriyor idiyse de, henüz çok eksik ve yetersiz bir derlemeydi. 
Müze-i Hümayun’un ilk müdürü, Edward Goold’un 1871 tarihli kataloğu, 
Müzenin ilk resmi kataloğu olmakla beraber, içeriği bakımından buda son 
derece yersiz kalmıştır.

Bu yüzdendir ki Müze-i Hümayun’daki ilk gerçek ve ciddi katalog ça-
lışmalarının Osman Hamdi Bey ile birlikte başladığını kabul etmek gerekir. 
Eylül 1881’de biraz da beklenmedik şekilde müzenin başına getirilmiş olan 
Osman Hamdi Bey genellikle 1884’teki Asar-ı Atika Nizamnamesi’ni çıkar-
masıyla, 1883’teki Nemrut Dağı seyahatiyle, 1887’de Sayda’daki meşhur la-
hitlerin keşfiyle, ya da 1891’den itibaren müzeyi Çinili Köşk’te iğreti duran 
bir koleksiyondan mimar Vallauri’ye inşa ettirdiği iddialı binalara yayılan 
modern bir bilim kurumuna dönüştürmesiyle anılır. Ne var ki göreve gel-
dikten birkaç ay sonraki ilk girişimi, müzenin bilimsel kıstaslara uygun bir 
kataloğunun hazırlanması olmuştur. 

Osman Hamdi Bey, Fransız arkeolojisinin en parlak genç isimlerinden 
Salomon Reinach’ı ortak dostları büyükelçi Charles-Joseph Tissot sayesinde 
İstanbul’a getirtebilmiş, birkaç ay içinde toplam 659 obje içeren bir kataloğun 
ortaya çıkmasını sağlamıştı. Reinach’ın kataloğunun en büyük eksiği, tek bir 
resim içermiyor olmasıydı (Resim: 7). 

Fransız arkeolog André Joubin’in 1893’de yayımlanan iki kataloğu müze-
deki son gelişmeleri yansıtıyordu. “Yunan, Roma, Bizans ve Frenk Heykelle-
ri” (Catalogue des Sculptures Grecques, Romaines, Byzantines et Franques) başlı-
ğını taşıyan katalog, tamamı Çinili Köşk’te bulunan “klasik” koleksiyondaki 
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parçaları içeriyordu.6 “Mezar Anıtları” (Monuments Funéraires) başlıklı diğeri 
ise ağırlıklı olarak 1891’de inşa edilen yeni binanın giriş holüyle iki büyük sa-
lonunda sergilenen ve 1887’de Sayda’dan getirtilen meşhur lahitler etrafında 
oluşturulmuş koleksiyonu ele almaktaydı.7 Her iki kataloğun Türkçe olarak 
da neşredilmiş olması ayrıca dikkate değer önemli bir noktadır8 (Resim: 8).

Fakat bundan neredeyse yirmi sene sonra Gustave Mendel’in gerçekleştir-
miş olduğu katalog, daha önceki girişimleri tamamen gölgede bırakacak ka-
dar kapsamlı, ayrıntılı ve mükemmel bir çalışma niteliğindedir.9 Büyük boy 
üç cilde bölünmüş toplam 1860 sayfada yer alan 1413 eser, en sistematik ve 
ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.10 (Resim: 9).

Pascal Sebah ile Osman Hamdi İşbirliği

Osman Hamdi Bey’in kurumun başına getirilmesini takip eden aylar için-
de gerçekleşmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin arşivinde bulunan ve 
Osman Hamdi Bey ile fotoğrafçı Pascal Sebah (1823-1886), 10 Temmuz 1882 
tarihinde Müze-i Hümayun’daki eserlerin fotoğraflanması için beş senelik bir 
imtiyaz antlaşması imzalamışlardır11 (Resim: 10).

Mendel’in Kataloğu

Mendel’in “Yunan, Roma ve Bizans Heykelleri Kataloğu”12 adını vereceği 
büyük eserin hikâyesi uzun ve hareketli olduğu kadar karmaşık bir süreç-

6 [André Joubin], Musée impérial ottoman. Catalogue des sculptures grecques, romaines, byzantines et 
franques (İstanbul, 1893).

7 [André Joubin], Musée Impérial Ottoman. Monuments Funéraires. Catalogue Sommaire (İstanbul, 
1893).

8 [André Joubin], Müze-i Hümayun. Luhud ve Makabir-i Atika Kataloğu (Kostantiniye, 1310/1894); 
[André Joubin], Müze-i Hümayun, Asar-ı Heykeltraşî Kataloğu. Kadim Yunan, Roma, Bizanten ve 
Frank Devirleri (Kostantiniye, 1311/1895).

9 Gustave Mendel, Musées impériaux ottomans. Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzanti-
nes, 3 c. (İstanbul, 1912-1914).

10 Ethem Eldem, Mendel Sebah Müze-I Hümayun’u Belgelemek, “Katalogların Uzun Hikayesi” (İstan-
bul, 2014), s.22-30.

11 İAMA, 1/1bis, Osman Hamdi ve Pascal Sebah imzalı mukavelename, 10 Temmuz 1882.
12 Gustave Mendel, Musées Impériaux Ottomans. Catalogue des Sculptures Grecques, Romains et Byzan-

tines, I (İstanbul, 1912), xxiv + 596 s.; II (İstanbul, 1914), 595 s.; III (İstanbul, 1914), xii + 669 s.
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tir. Teknik hazırlıkları 1910’da başlayan ilk iki cildin biri 1912’de, ikincisi ise 
1914’te Fransa’da basılıp yollanmış, ancak üçüncü cildin basımı, birinci dün-
ya savaşı nedeniyle uzun sürmüş, yoğun girişimler sonucu 1922 de mümkün 
olabilmiştir.13 

Küçük bir sergiyle öyküsünü sunmaya çalıştığımız Mendel kataloğunun 
etrafında inşa edilen işbirliği ve dostluklar, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda 
yok kaybolmuştur, 1938 yılında Fransa’da sessiz bir şekilde dünyaya veda 
eden  Mendel, Halil Edhem’e yazdığı son mektubunda;

   Bu mükemmel Kurumda geçirmiş olduğum sakin ve hoş saatleri 
unutamam. Bazen Kataloğumun sayfalarını çeviriyorsam da bunu bir 
yazar izzetinefsiyle değil, sadece sizin yanınızda bu güzel nesneleri ince-
lerken geçirmiş olduğum mutlu zamanı daha net bir şekilde hatırlamak 
içindir.14 

Müze-i Hümayun’un eserlerini fotoğraflamaya daha 1882’de başlamış 
Pascal Sebah ise 1886’da vefat ettiğinde o görevi oğlu Jean ile Polycarpe 
Joaillier’nin ortak olup kurdukları Sebah & Joaillier stüdyosu devralmıştı. 
1904 yılında Joaillier’nin ölümüyle sarsılan müessese birkaç sene sonra Jean 
Sebah’ın Bedros İskender’le olan yeni bir ortaklıkla devam eder. 1934 yılın-
da ise Jean bu ortaklıktan ayrılır ve stüdyonun adı Türkçeleştirilerek Foto 
Sabah’a dönüşür.

Halil Edhem Bey ise 1910 yılında getirildiği müze müdürlüğünü 1931 yı-
lına kadar sürdürmüştür. Aynı sene İstanbul mebusu olmuş, 1933’te ise Türk 
Tarih Kurumu’na asbaşkan seçilmiştir. Halil Edhem [Eldem] Gustave Mendel 
ile aynı yıl, 1938’de vefat etmiştir.

Genel hatlarıyla hazırlık sürecini sunmaya çalıştığım bu serginin gerçek-
leşmesine olanak sağlayan kişi ve kurumların listesi uzundur. Her şeyden 
önce bu konuyu ilk defa gündeme getiren, Paris’teki sergiyi ve ona eşlik eden 
kitabı hazırlayanlar ile bu fikrin sergiye dönüşmesine büyük emek veren 
ve bu yazıyı hazırlarken başvurduğum sergi kataloğunu kaleme alan, Prof. 

13 İAMA, 5/155, General Pellé’den Halil Edhem’e, 19 Kasım 1922; Halil Edhem’den General 
Pellé’ye, 25 Kasım 1922.

14 Mendel’den Halil Edhem’e, 7 Ağustos 1921, Edhem Eldem Koleksiyonu.
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Dr. Edhem Eldeme, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Pek tabii ki Müzemizde 
koleksiyonlarından seçilmiş eserler ve arşiv bilgi ve belgeleriyle gerçekleşti-
rilen bir serginin başkahramanı müzenin kendisi, daha doğrusu yönetici ve 
çalışanlarıdır. Bu vesileyle Müdür yardımcıları; Tuğçe Akbaytogan, Gülcay 
Yağcı ve Rahmi Asal’a ve Gülbahar Baran Çelik’e, Taş Eserler Seksiyonundan 
sorumlu Şehrazat Karagöz’e ve Feza Demirkök’e, Cam negatiflerin tespiti, 
temizlenmesi ve taranmasını yapan Dilara Şen Turan’a Asuman Denker’e, 
kütüphaneden sorumlu Üzeyir Altekin’e fotoğrafları çeken Hakan Ezilmez’e 
şükranlarımı sunarım.

Projeye maddi destek sağlayan, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş.’ye 
bu yöndeki gayret ve anlayışları için Şennur Şentürk, Veysel Uğurlu’ya ve 
Tülay Güngen’e, Projenin gerçekleştirilmesinde özveriyle çalışan Pattu Mi-
marlık, Tasarım ve Araştırma’dan Işıl Ünal ile Cem Kozar’a sonsuz teşek-
kür ederim. Ayrıca serginin her aşamasını takıp ederek bizlere destek olan, 
sempozyum da sunum yapmamızı ve bu sunumu yayınlamamıza olanak 
sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne içtenlikle teşekkür ederim.
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Resim 1-2: Merdivenlerden sergi salonuna geçiş.
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Resim 4-5: Sergiden görünüm.

Resim 3: Sergi geçiş güzergahı, duvara sabitli Medusa Başı kabartması

Resim 6: Albert Dumont, “Le Musée Sainte-Irène à Constanti-
nople. Antiquités Grecques, Gréco-Romaines et Byzan-
tines”, Revue archéologique, XVIII/2 (Ağustos-Aralık 
1868), s. 237. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi. 
Fotoğraf Hakan Ezilmez, 2014.
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Resim 7:  Salomon Reinach, Ministère de l’Instruction Publique. Catalogue du Musée 
Impérial d’antiquités (İstanbul, 1882). İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüpha-
nesi. Fotoğraf Hakan Ezilmez, 2014.

Resim 8:  [André Joubin], Musée Impérial Ottoman. Monuments Funéraires. Catalogue 
Sommaire (İstanbul, 1893). İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi. Fo-
toğraf Hakan Ezilmez, 2014.
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Resim 9:  Gustave Mendel, Musées Impériaux Ottomans. Catalogue des Sculptures 
Grecques, Romaines et Byzantines, I (İstanbul, 1912). İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Kütüphanesi. Fotoğraf Hakan Ezilmez, 2014.

Resim 10: Osman Hamdi ve Pascal Sebah imzalı mukavelename, 10 Tem-
muz 1882. İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivi, 1/1bis. Fotoğraf 
Hakan Ezilmez, 2014.
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KİMYAHANE’DEN MERKEZ LABORATUVAR’A 
TÜRKİYE’NİN İLK KORUMA LABORATUVARININ 

TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Vildan YARLIGAŞ*

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü 2015 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır.  Kültür 
Bakanlığı bünyesinde dönemin Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak 1984 yılında resmen kurulmuş ve 1985 yılında bilfiil faaliyete baş-
lamış olan Müdürlük, Bakanlığımız ve ilgili çevrelerce Merkez Laboratuvar 
olarak bilinmektedir.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Merkez Laboratuvar’ın tarihçesi üzerine 
eğilen bu araştırma, bu nitelikteki bir çalışmanın otuz yılla sınırlandırılama-
yacağını göstermiş, böyle bir sınırlamanın hem kuruluş süreci hem de bu sü-
reci doğuran etkenlerin anlaşılması bakımından yetersiz kalabileceğini ortaya 
koymuştur ve bu nedenle konunun geniş kapsamlı olarak ele alınması uygun 
görülmüştür. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi başta olmak üzere, çeşitli ya-
zılı ve sözlü kaynaklar incelendiğinde, Merkez Laboratuvar’ın temellerinin 
aslında çok daha eski tarihlere, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin kuruluşuna 
kadar dayandığı gün ışığına çıkmıştır. Bulunan bilgi ve belgelerin heyecanıy-
la araştırmalar derinleştirilmiş ve bu araştırmaların sonuçları yıl içinde çeşitli 
toplantılarda paylaşıldıktan sonra bu makale ile bir yayın haline getirilmiştir. 

MÜZE-İ HÜMAYUN’DA İLK RESTORASYON GİRİŞİMLERİ

Yukarıda da belirtildiği gibi, Merkez Laboratuvar’ın geçmişini öğrenmek 
için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yani eski adıyla Müze-i Hümayun’un tarih-
çesine bakmak gerekmektedir. 

* Vildan YARLIGAŞ, Restoratör/Konservatör (MSc), İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 34122 Sultanahmet-İstanbul/TÜRKİYE.
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Avrupalı gezginler, özellikle 19. yüzyılda yoğunlaşan arkeoloji merakıy-
la bir taraftan kendi mirasları olduğuna inandıkları Antik Yunan ve Roma 
coğrafyalarında keşifler yapıyor, bir taraftan da toplanan eserlerle çeşitli ko-
leksiyonlar oluşturuyorlardı. Toplanan eserlerin çoğalması pek çok Avrupa 
ülkesinde müzelerin kurulmasını sağladı. Dönemin Osmanlı coğrafyasında 
da yoğun olarak kazı çalışmalarını sürdüren ülkeler, koruma alanında he-
nüz aydınlanmaya gidememiş Osmanlı’nın yasal boşluklarından faydala-
narak eserlerin bir kısmını ülkelerine götürdü. Böyle bir ortamda, Osmanlı 
Devleti’nin bünyesinde bulunan ve çeşitli şekillerde toplanan eserler için 1869 
yılında Osmanlı Devleti’nin ilk müzesi Müze-i Hümayun, Topkapı Sarayı’nın 
birinci avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi’nde depo-müze olarak kurul-
du. Müze-i Hümayun 1880’de Çinili Köşk’te ve 1891’de müze için yapılan ve 
şu anda da kullanılan binanın ilk bölümünde hizmetini sürdürdü. Zaman-
la müzede sergilenen eserlerin çoğalması sebebiyle ortaya çıkan yeni mekân 
ihtiyacını karşılamak amacıyla Osmanlı Devleti’nin ilk arkeolog ve müzecisi 
Osman Hamdi Bey’in de üstün gayretleri sonucunda Müze için ikinci ek bina 
1903 yılında ve üçüncü ek bina da 1907’de hizmete açılarak Müze büyütüldü 
ve bugünkü halini aldı.

İlk koruma laboratuvarının izlerini Müze-i Hümayun bünyesinde arama 
çabaları ortaya henüz kesin bulgular koyamamakla birlikte, kuruluşundan 
itibaren Müze’nin bir koruma laboratuvarına sahip olup olmadığına dair bir 
bilgiye de ulaşılamamıştır. Ancak Mustafa Cezar’ın “Sanatta Batı’ya Açılış 
ve Osman Hamdi” isimli kitabında rastlanan ve Müze’nin kuruluşuyla ilgili 
daha sonraki bir tarihte kaleme alınmış olan bir yönetmelikte koruma labora-
tuvarına benzer bir yapılanmanın kuruluşuna dair bir cümle dikkat çekicidir. 
3 Eylül 1918 tarihli “Müze-i Hümayun için bir Yönetmelik Hazırlanması Hak-
kında ve Yönetmelik Hakkında” başlıklı belgenin 6. maddesinde şu ifadeler 
yer almaktadır: “Müze-i Hümayun’a merbut olarak bir fotoğraf ve modelhane ile 
âsâr-ı atikâyı tamir için bir de ameliyathane teşkil olunacak ve bunlara Müze-i Hü-
mayun müdiri tarafından tensib ve intihab olunacak bir zat memur edilecekdir.”1  Bu 
ifadede geçen ameliyathanenin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemek-
le birlikte, bu belgeden yola çıkarak Müze’nin bünyesinde tarihi eserlerin res-

1 Cezar 1995: 549.
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torasyonuna yönelik bir birimin kurulmasının planlandığını söylemek yanlış 
olmaz. 

Yine aynı kitaptan, 2 Temmuz 1891 tarihli “Müzede Yapılacak İnşaat ve 
Sanayi-i Nefise Mektebi Heykel Bölümü Mezunlarından İhsan Efendi’nin 
Öğrenim için Avrupa’ya Gönderilmesi Hakkında” başlıklı daha eski bir bel-
gede2” Müze-i Hümayunca bazı inşaat icrası için Şehremaneti Celilesi mühendis-
lerinden Hurşid Efendi’nin tanzim eylediği keşf-i evvel defteri mucibince yüz kırk üç 
bin ve müze nizamnamesinin altıncı maddesi iktizasınca Müze-i Hümayun’a merbut 
olarak kâffe-i edevatile beraber bir fotoğraf ve modelhane inşası için dahi elli bin gu-
ruş ki cem’an yüz doksan üç bin altı yüz altmış dört guruşun sarfına [...]” bilgisi 
yer almaktadır. Bu belgede ameliyathane ibaresi geçmese de Müze’de fotoğ-
rafhane ve modelhane inşası için bir miktar paranın ayrıldığı, belki bu vesile 
ile tamirat atölyesinin de birlikte inşa edildiği ya da tarihi eserlerin tamiratı 
için modelhanenin de kullanılmış olabileceği düşünülebilir. 

Cezar’ın kitabında 1894 yılında Müze-i Hümayun ve Sanayi-i Nefise Mek-
tebi personelini gösteren liste incelendiğinde3 26 Mart 1892 tarihinde Oskan 
Efendi’nin “Âsâr-ı Atika tamirat ve fotografi memuru” olarak göreve tayin edil-
diği görülmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak yukarıda belirtilen 1918 tarihli 
Müze Yönetmeliği’nin daha önce hazırlanmış bir yönetmeliğin revize edilmiş 
bir nüshası olabileceği, 1891 tarihli belgede ayrılan bütçeyle Müze’de bir fo-
toğrafhane ve modelhanenin ve hatta 1892 tarihinde Oskan Efendi’nin  ta-
rihi eser tamirat ve fotoğraf memuru olarak addedilmesi sebebiyle tamirat 
atölyesinin dahi kurulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna var-
mak mümkündür. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 1883 yılında Müze’nin hemen 
girişindeki Eski Şark Eserleri binasında eğitime başlamış olması da bununla 
son derece bağlantılı bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Zira Oskan Efendi 
aynı zamanda Sanayi-i Nefise Mektebi’nde heykeltıraşlık eğitimi vermekte-
dir. Müze’nin içindeki hangi mekânda restorasyonların yapıldığı bilgisine net 
olarak ulaşılamamakla birlikte, Sanayi-i Nefise atölyelerinde restorasyonların 
gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali akla gelmektedir. 

2 Cezar 1995: 554.
3 Cezar 1995: 558.
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Bu noktada koruma laboratuvarıyla ilişkisi olduğu anlaşılan Oskan 
Efendi’yi mercek altına almak faydalı olacaktır. Tam adıyla Yervant Oskan, 
Samatyalı gayrimüslim bir ailenin çocuğu olarak 1855 yılında İstanbul’da 
doğmuş ve ailesi tarafından eğitim alması için çok küçük yaşta Venedik’e 
gönderilmiştir. Venedik ve Roma’da Ermenice ve Fransızca dil eğitiminin ya-
nında aldığı heykel eğitimini 1877 yılında Roma İmparatorluk Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde tamamlamıştır. İstanbul’da açtığı bir sergide Osman Hamdi 
Bey’le tanışmış ve böylece Osman Hamdi Bey’le birlikte uzun yıllar sürecek 
çalışma arkadaşlığı başlamıştır.4 Kendisine 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mek-
tebi kurulduğunda heykel bölümünün sorumlusu olma görevi verilmiştir 
(Bkz. Resim: 1).

Oskan Efendi’nin Sanayi-i Nefise’deki eğitimciliği yanında Müze-i 
Hümayun’da heykel restoratörlüğü yaptığını yine Başbakanlık Osmanlı 
Arşivleri’nde bulunan bir belgeden tespit etmek mümkündür. Söz konusu 
belgede: “Müze-i Osmanî tamirat memuru ve Sanayi-i Nefise dahili müdiri Oskan 
Efendi’ye her iki cihetden maaş îta edilmekde olduğundan ber-mucib-i hükm-ü nizam 
bir cihete aid olanın kat’iyle diğerinin îtası 19 Nisan 325 tarihli müzekkerede beyan 
olunuyor. Halbuki fi 5 Ağustos 324 tarihli müzekkere-i âliyelerinde memurin-i mül-
kiye ve askeriyeden bir kısmının muhalif-i usûl ve kanun olarak müteaddid cihetlerden 
maaş almakda olanlarının esamisini mübeyyin taleb olunan defter yevm-i mezkûrda 
takdim edilmiş olduğu halde el’an bir cevab vürud etmediğinden ve tediyatın tehirine 
dair bir gûna emir dahi vürud etmemiş olduğundan mart nihayetine kadar umum 
memurin ile beraber Oskan Efendi’nin müze tamirat memurluğu maaşı olan altı yüz 
otuz guruş dahi tesviye edilmiş ve sene-i maliye büdcesinde dahi iki cihetden maaş al-
dığı için mezkûr altı yüz otuz guruş tasarruf edilmiş olmağla hangi tarihden itibaren 
mebaliğ-i mezburun kat’ı lâzım geleceğinin emr-ü iş’arı siyakında işbu müzekkere 
Maarif Nezâret-i âliyesi muhasebeciliği canib-i âlisine takdim kılındı.”5 ifadeleri yer 
almaktadır. Belgede özetle Oskan Efendi’nin iki farklı devlet kurumundan 
aynı anda maaş almasının uygun olmadığı ve maaşlarından birinin kesileceği 
ifade edilmektedir.

Yapılan araştırmalarda Müze-i Hümayun’daki tarihi eser onarımların-

4 Bolel 2007: 549.
5 Cezar 1995:567.
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da ilk isim olarak sadece Oskan Efendi görülmektedir. Dolayısıyla Oskan 
Efendi’nin Osmanlı Devleti’nin ilk resmi restoratörü olduğunu iddia etmek 
yanlış olmayacaktır. Eserlerde yapılan onarımlara bakıldığında çoğunlukla 
alçı kalıp alma ve heykel restorasyonları olduğu tahmin edilmekle birlikte, 
Oskan Efendi’nin Müze’de yaptığı onarımların ayrıntıları ile ilgili kesin bir 
bilgiye henüz ulaşılamamıştır. Oskan Efendi’nin Müze’deki çalışmalarıyla 
ilgili yegâne sağlam kanıt, yapımlarının kendisine ait olduğu bilinen birkaç 
mulajdan ibarettir. Oskan Efendi’nin Müze’deki tarihi eser onarımı çalışma-
larını hangi mekânda ve hangi yöntemlerle gerçekleştirdiği soruları ise halen 
cevap beklemektedir.

Oskan Efendi restoratörlük ve eğitimciliğinin yanında, Osman Hamdi 
Bey’le birlikte arkeolojik kazılara da katılmıştır. Osman Hamdi Bey’in 1883 
yılında Nemrut Dağı’nda yürüttüğü çalışmalarda Oskan Efendi’yle birlikte 
eserlerin kalıbını aldığı fotoğraf bunu belgeleyici niteliktedir (Bkz. Fotoğraf 
2 ve 3). Ayrıca aynı yıl Nemrut Dağı’ndaki araştırmalarını ortak bir çalışma 
olarak  “Le tumulus de Nemroud-Dagh” isimli kitapla yayımlamışlardır.

Oskan Efendi tarihi eser onarımlarını sürdürürken, 18 Ekim 1899 tarihli 
bir belgede Sanayi-i Nefise’nin heykel bölümünden mezun olup üç yıl Paris’e 
eğitime gönderilmiş olan İhsan Efendi’nin Paris’ten döndükten sonra mü-
zeye tamirat memur muavinliğine tayin olduğu ifade edilmektedir6. Yani 
bu belgeden öğrendiğimize göre Oskan Efendi 1890’ların başında müzede 
heykel restorasyonunu yalnız yaparken, 1899 yılında kendi öğrencisi İhsan 
Efendi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Oskan Efendi 1914 yılında vefat 
etmiş ve onun yerine görevi İhsan Efendi devam ettirmiştir. İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri’nin emekli kütüphane sorumlusu ve müze araştırmacısı Havva 
Koç’un Müze’nin arşivlerinde yaptığı araştırmaya7 göre 1929 yılında İhsan 
Efendi’nin maaş durumuyla ilgili bir belge, onun Sanayi-i Nefise’de hocalık 
yaptığını belirtmekte, 1934 tarihli bir belge de “Müze Heykeltıraşi ve Tamir 
ve Mulaj Atelyesi” ismiyle anılan atölyede bu kez profesör titriyle İhsan 
Efendi’nin görev yaptığını ifade etmektedir. Havva Koç’un yaptığı araştır-
mada heykeltıraşlık atölyesinde İhsan Efendi’den sonra hangi dönemlerde 

6 Cezar 1995:563.
7 Koç : Yayımlanmamış  “Müze Heykeltraşlık Atelyesi” Raporu. 
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kimlerin çalıştığı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Ancak araştır-
mamızın ağırlık merkezinde ilk koruma faaliyetlerini yürüten laboratuvar 
yer aldığı için bu noktada heykeltıraşlık atölyesinin diğer ayrıntılarına de-
ğinilmeden, Müze’nin ilk yıllarında eski eserleri tamir etmek için kurulacak 
“ameliyathane”nin, yani koruma laboratuvarının kurulma aşamalarına odak-
lanılacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi Müze’de bir restorasyon laboratuvarının 
tesis edilmesi Müze’nin kuruluşunun ilk yıllarından beri planlanmaktadır. 
Heykel onarımları ve kalıp alma ile ilgili bilgilere ulaşılsa da heykel dışında 
bir eserin restorasyonu ya da böyle bir laboratuvarın kuruluşu bilgisine, Hav-
va Koç’un da araştırmasında8 değindiği gibi 1926-1927 yıllarına kadar rastlan-
mamaktadır. Koç’un araştırmasındaki 1926 tarihli bir yazışmada bir koruma 
laboratuvarı için Topkapı Sarayı Alay Köşkü’nün dönemin Müze Müdürü 
Halil Edhem Bey tarafından uygun görüldüğü yer almaktadır. Ancak daha 
sonrasında Alay Köşkü’nde laboratuvarın faaliyet gösterdiğini işaret eden 
yazılı bir belgeye rastlanmamıştır. Bu konuda Topkapı Sarayı arşivinde derin 
bir araştırma yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.

TÜRKİYE’NİN İLK KORUMA LABORATUVARI: KİMYAHANE

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yıllıkları incelendiğinde 1937 tarihli ikinci 
yıllıkta 1 Eylül 1936 yılında Topkapı Sarayı’nda metruk bir binanın onarılarak 
koruma laboratuvarının, yani en bilinen ismiyle Kimyahane’nin kurulduğu 
ve hizmete açıldığı belirtilmektedir. Koruma laboratuvarının kuruluş aşama-
larının izi sürülürken sadece Kimyahane’nin kuruluşundan itibaren kesin bil-
gilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Kimyahane’den önceki koruma çalışma-
larını gün yüzüne çıkarmak ve bu çalışmada da cevapsız kalan sorulara yanıt 
bulmak için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi’nde ve Başbakanlık Osmanlı 
Arşivleri’nde çok daha derin bir araştırma yapma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Kimyahane olarak kullanılan binanın yapı tarihçesi hakkında ayrıntılı 
bir bilgi bulunmamakla birlikte, bina Topkapı Sarayı’nın Has Mutfakları’nın 

8 Koç: Yayımlanmamış “Müze Kimya Laboratuvarı” Raporu.
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hemen yakınında, yani birinci avluda Aya İrini Kilisesi ile karşı karşıya yer 
almaktadır. Yapının Topkapı Sarayı’nın Has Fırın’ı ve Fodla Fırını olarak kul-
lanıldığı bilinmektedir. Sarayda yaşam sona erip saray terk edildikten sonra 
saraydaki diğer pek çok yapı gibi Has Fırın da fonksiyonunu kaybederek ka-
derine terk edilmiş ve zamanla yıkık bir binaya dönüşmüştür. 

Has Fırın’ın 1930 tarihli fotoğrafı Sedad Hakkı Eldem ve Feridun Akozan’ın 
Topkapı Sarayı kitabında bulunmaktadır. Topkapı Sarayı’nın gökyüzünden 
çekilmiş daha eski fotoğraflarında da Has Fırın’ı görmek mümkündür. 1912 
ve 1922 yıllarına ait fotoğraflarda Has Fırın çatısı yıkık ve metruk bir halde 
görülmektedir. Ancak 1930 yılına ait fotoğrafta Has Fırın’ın mescidinin oldu-
ğu kısmın çatısının örtüldüğü dikkat çekmektedir (Bkz. Resim: 4, 5 ve 6).

Binanın Kimyahane olarak kullanılmasına karar verildikten sonra, çatısı 
yıkılmış ve sadece beden duvarları ayakta kalmış olan L planındaki yapı ya 
tamamen yıkılarak ya da kısmen korunarak yeniden yapılmıştır. Kimyahane 
binasının da L planlı olması, daha önceki yapının planının korunarak labo-
ratuvar fonksiyonu kazandırıldığını düşündürmektedir. Arşivlerde yapılan 
araştırmalarda bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak bina-
nın bitişiğindeki mescidin yıkılmadan korunduğu bilinmektedir. Yapılan ilk 
laboratuvar mescid binasının içine kurulmuş, sonra laboratuvar fırın binası-
nın içine doğru genişletilmiş ve en son olarak da fotoğraf atölyesinin olduğu 
kısım tamamlanmıştır (Bkz. Resim: 7). Kimyahane binası bir koruma labora-
tuvarı olarak tasarlanmış; mobilyaları, havalandırması, dolapları ve büyük 
daldırma havuzları ile Türkiye’nin hem ilk koruma laboratuvarı olma özelli-
ğini hem de Türkiye’de laboratuvar olarak tasarlanmış ilk bina olma özelliği-
ni taşımaktadır (Bkz. Plan 1). Ancak ne yazık ki arşivlerde binayı bu şekilde 
tasarlayan ve uygulayan kişiler hakkında hiçbir bilgiyle karşılaşılmamıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin fotoğraf arşivlerinden çıkarılan fotoğ-
raflarda her ne kadar tarih yer almasa da, fotoğraflardan birinin Müze’nin 
1937 yılına ait yıllığında yer alıyor olması, fotoğrafların 1930’ların başına yani 
Kimyahane’nin ilk kuruluş yıllarına ait olması ihtimalini güçlendirmektedir 
(Bkz. Resim: 8). Bu yayında söz konusu fotoğrafların hepsine yer verilmese 
de fotoğraflardan gözlemlendiği kadarıyla o dönem için oldukça modern ve 
donanımlı bir koruma laboratuvarı kurulmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir.
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Kimyahane ilk kurulduğunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çalışma 
geleneğinin bir devamı olarak fotoğrafhane, heykel atölyesi ve modelhanenin 
yanında analiz odaları, kimya laboratuvarı, seramik fırını odası gibi odalara 
da sahipti. Kimyahane çalışanlarının isimlerini ve yapılan çalışmaları Arkeo-
loji Müzeleri yıllıklarından takip etmek mümkündür. 

Kimyahane’nin kuruluşundan itibaren laboratuvarda çalışan isimler 
incelendiğinde pek çoğunun yurtdışında eğitim almış, döneminin üniver-
sitelerinde eğitim veren, sadece teorik değil pratik olarak kazı alanlarında 
da tecrübesi olan isimler olduğu görülmektedir. Bu bağlamda zikredilmesi 
gereken önemli bir isim kimyager Nurettin Akbulut’tur. Kendisinin görev-
lendirilmesiyle ilgili henüz yazılı bir metne ulaşılamamış olsa da Akbulut 
kimya eğitiminden sonra Almanya’da konservasyon ve müzecilik eğitimleri 
de alarak Kimyahane’nin kurulmasıyla görevlendirilmiştir.9 Türkiye’nin ilk 
koruma laboratuvarında çalışan uzmanlar, alanlarında çok önemli eğitimler 
almış ve yaşadıkları döneme mesleki anlamda ışık tutmuşlardır. Arkeolo-
ji Müzeleri’nin yıllıklarından yapılan uygulamalarla ilgili bilgilere ulaşmak 
mümkündür ancak bu yıllıklar maalesef son olarak 1969 yılına kadar devam 
etmiştir. Bu yıllıklardan edinilen bilgiye göre kimya laboratuvarında yapı-
lan çalışmalar bilimsel bir zemin üzerinde ilerlemekte, neredeyse her yıllıkta 
yapılan çalışmalar ve yöntemlerle ilgili bilgi verilmektedir. Ayrıca yıllıklar-
dan öğrenildiğine göre Kimyahane’de çalışan personel sadece İstanbul değil, 
Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde 
restorasyon faaliyetleri ilk başladığında, çalışanların uzmanlık alanlarıyla 
paralel olarak heykeltıraşlık atölyesinin faaliyetleri ve heykel restorasyonları 
önde gitmekteyken, Kimyahane’nin kurulmasıyla birlikte Türkiye’de resto-
rasyon uygulamaları gelişmiş, farklı malzemelerden eserlerin restorasyonu 
ve konservasyonu yapılmaya başlanmış ve buna ek olarak malzeme analizi 
gibi analizler de gerçekleştirilmiştir. 

1934 yılına ait ilk yıllıktan 1952 yılına ait beşinci yıllığa kadar atölyeler iki 
temel başlık altında Heykeltraşi, Mulaj ve Tamir Atölyesi ile Fotoğraf Atölye-
si olarak çalışmalarını anlatırken, 1952 yılına ait beşinci yıllıktan itibaren atöl-
yelerin faaliyet alanlarının genişlemesinin bir göstergesi olarak atölye sayısı  

9 Revza OZİL, Behçet ERDAL ve Turan Birgili ile yapılan kişisel görüşmeler.
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Heykeltıraşlık Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Kimya Laboratuvarı ve Mimarlık 
Atölyesi olarak dörde çıkmıştır. Buna göre heykel atölyesi daha çok taş eserle-
rin restorasyonu ve eserlerin kalıplarının alınması ile meşgul olurken, kimya 
laboratuvarı madeni ve pişmiş toprak eserlerin restorasyon ve konservasyon-
larını gerçekleştirmiştir. 1956 yılına gelindiğinde Kimyahane’de restorasyon-
larla uğraşan 8 kişi mevcuttur. 

1969 yılına ait onbeş ve onaltı numaralı son yıllıkta Kimyahane’deki çalış-
malar halen Heykeltıraşlık Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi ve Kimya Laboratuva-
rı altında yer almaktadır. Yapılan eserlerin ve verilen hizmetlerin çeşitliliği 
artarak devam etmiştir. Bu yıllıktan sonra 2001 yılına kadar başka bir yıllık 
çıkarılmadığı için Kimyahane’deki gelişmeler yıllıklardan takip edilememek-
tedir. Daha sonraki yıllara ait bilgiler daha çok o dönemde Kimyahane’de 
çalışmış kişilerin aktardıkları bilgiler ve hatıralardır. Kimyahane’de çalışılan 
eserlerin çeşitliliği ve izlenen yöntemler bütüncül olarak değerlendirildiğin-
de, Kimyahane’nin kurulması ile birlikte Türkiye’nin koruma alanında önem-
li bir başarı sağladığını ifade etmek herhalde yanlış olmayacaktır.

KİMYAHANE’DEN MERKEZ LABORATUVAR’A

Kimyahane’nin çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzeleri çatısı altında de-
vam ederken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün girişimiy-
le çalışmaların kapsamı ve hatta geleceğini de değiştirecek bir hamle yapıl-
mış, Kültür Bakanlığı’na doğrudan bağlı olarak yeni ve merkezi bir koruma 
laboratuvarının kurulmasına karar verilmiştir. Bu karara göre 1984 yılında 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü 
kurulmuş ve 1985 yılında aktif olarak faaliyete geçmiştir. Dönemin Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Nurettin Yardımcı’nın yurtdışındaki 
laboratuvarlarda yaptığı incelemeler sırasında gözlemlediği çalışmalardan 
çok etkilenmesi ve tarihi eser bakımından bu kadar zengin topraklarda da 
bunlara benzer laboratuvarların kurularak kültür varlıklarının korunmasını 
garanti altına alma düşüncesi, bu laboratuvarın kuruluşunun arkasında yatan 
önemli bir etkendir.10 Laboratuvarın kurulmasıyla çalışmaların ve yetkinin 
bir merkezde toplanıp bütün Türkiye’ye buradan hizmet verilmesi amaçlan-
mıştı, ancak böyle bir laboratuvarda çalıştırılmak için koruma eğitimi almış 

10 Ülkü İzmirligil ile yapılan kişisel görüşme.
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uzmanları o dönemin Türkiye’sinde bir araya getirmek oldukça güçtü. Böy-
le bir durumda İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin atölyelerinin ve alanlarında 
tecrübeli çalışanlarının Merkez Laboratuvar bünyesinde toplanması oldukça 
pratik bir çözüm olarak görülmüştü. Böylece Müze’ye bağlı olan Kimyahane 
personeli topyekun Merkez Laboratuvar’a tayin edildi. Laboratuvarın kurul-
ması görevi de yaklaşık on iki yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Klasik Arke-
oloji Bölümü’nde çalışan ve Side Kazıları’nın Başkanlığını yürüten Mimar-
Arkeolog Ülkü İzmirligil’e verilmişti. Laboratuvarın kurulmasında gerekli 
olan araç-gereç ve malzemeler Kültür Bakanlığı’nın kısıtlı imkânları yanında 
UNESCO, ICCROM gibi uluslararası kuruluşların katkılarıyla bir araya ge-
tirildi. Bu katkıların sağlanmasında Ülkü İzmirligil’in çalışmaları sebebiyle 
sahip olduğu uluslararası bağlantıların yardımı büyük oldu. 

Kimyahane’den Merkez Laboratuvar’a dönüştürülen kuruluş, hizmetle-
rini eski Darphane binasında sürdürmeye başladı (Bkz. Resim: 9). Topkapı 
Sarayı birinci avlusunda, hemen Aya İrini Kilisesi’nin bitişiğinde yer alan 
Darphane binalarının sadece bir bölümünde hizmet veren Merkez Labo-
ratuvar mekânın yetersizliği sebebiyle büyük eserlerle ilgili çalışmalarını 
Kimyahane’de yapmaya devam etti ve böylece Kimyahane ile ilişkisini de ya-
kın zamana kadar devam ettirdi. Mekân yetersizliği ve koruma laboratuvarı-
nın daha da geliştirilmesi amacıyla Darphane binalarının bir konservasyon ve 
restorasyon kompleksi haline getirilmesi için projeler ve çalışmalar yapıldı, 
ancak bu çalışmalar hiçbir zaman gerçekleştirilemedi. 

Bu dönemde bir taraftan Merkez Laboratuvar çalışanları yurtdışında çe-
şitli eğitimlere gönderilirken bir taraftan da Anadolu müzelerinde eserlerin 
onarımlarıyla uğraşan kişiler Merkez Laboratuvar’da eğitim alarak kendi 
müzelerinde daha bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik edildi. Ayrıca Merkez 
Laboratuvar bir enstitü gibi çalışmayı hedefleyerek verdiği hizmetleri çeşit-
lendirdi. Buna paralel olarak her tür malzemeden tarihi eserin restorasyon ve 
konservasyonu yanında, analitik kimya ve aletli analiz laboratuvarları, dokü-
mantasyon ve teknik kitaplık gibi bölümleriyle çalışma alanlarını genişlete-
rek dünyadaki benzeri laboratuvarlarla sıkı bir işbirliği içinde çalıştı. Kısıtlı 
çalışanlarıyla bütün Türkiye’ye hizmet vermeye devam etti. Çalışan sayısını 
artırmaya çabalasa da, bu pek mümkün olmadı. Hatta bazı dönemlerde çalı-
şan sayısında azalmalar da görüldü. Bu sebeple projelere yetişemez hale gel-
di. Devlet tarafından çok kısıtlı bütçelerle finanse edildiği için yurtiçinde ve 
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yurtdışında çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak laboratuvara teknik destek 
sağlandı. Bunun yanında uzmanlar tarafından çeşitli seminer ve konferanslar 
düzenlenerek konuyla ilgilenenlere çeşitli bilgilerin aktarımı gerçekleştirilmiş 
oldu. 

Darphane binasındayken kısıtlı bir personelle bütün Türkiye’ye hiz-
met vermeye çalışan Merkez Laboratuvar, son dönemde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteğini arkasında çok daha fazla hissetmeye ve bu sayede 
2012 yılından beri yine Topkapı Sarayı sınırları içerisinde bulunan hem daha 
modern ve donanımlı bir binaya hem de pek çok genç restoratöre ev sahip-
liği yapmaya başladı. Merkez Laboratuvar son dönemde daha da güçlendi; 
çünkü Türkiye’nin koruma politikasında önemli bir atılım olarak görülebile-
cek dokuz yeni bölge laboratuvarı, Merkez Laboratuvar’a destek olmak için 
hizmete girdi. Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Nevşehir, Trabzon, Erzurum, 
Diyarbakır ve Gaziantep’te kurulan bölge laboratuvarlarının her birinde aynı 
meslek etiği ve çalışma standartlarıyla Türkiye’deki müzelere ve ören yerle-
rine daha hızlı ve kapsamlı bir hizmet vermek amaçlanmaktadır. Türkiye’de 
restorasyon eğitimi veren kurumların çoğalması ve yurtdışında eğitimler için 
burs imkânlarının artmasıyla birlikte restorasyon ve konservasyon alanında 
yetişen insanların sayısı hızla artmaktadır. Koruma laboratuvarında çalışacak 
eğitimli insanlara ulaşılması artık 1980’li yıllar kadar güç değildir. 

Her ne kadar farklı kurumlar altında ve farklı isimlerle anılmış olsa da 
Merkez Laboratuvar’ın ilk kuruluşundan bu yana geçen neredeyse yüzyıllık 
zamana bakıldığında, bu yapının Türkiye’de koruma alanında çok önemli bir 
boşluğu doldurduğu tartışmasızdır. Dönem dönem geçirdiği mali sorunları 
ve personel azlığından kaynaklanan sıkıntıları aşmayı başararak günümüz-
de artık kök salmış bir kurum haline gelmiştir. Neredeyse her karışı kültür 
varlıklarıyla dolu olan bir ülkede bir koruma laboratuvarının varlığının ne 
derece önemli olduğu gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmaktadır. Dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip eden Merkez Laboratuvar sadece taşınabilir ve ta-
şınmaz eserlerin restorasyonu ve konservasyonuyla ilgili değil, kültür varlık-
larını koruma alanına giren her konuda söz söyleme hakkı ve yetkisine sahip 
bir kuruma dönüşmüştür. Bu kadar köklü bir geçmişi olan bir ülkenin kül-
tür mirasını korumak oldukça büyük bir sorumluluk gerektirmektedir ve bu 
sorumluluğun bilincinde çalışan bir koruma laboratuvarı bütün Türkiye’ye 
hizmet vermeye devam etmektedir. 
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Resim 1: Sanayi-i Nefise Mektebi Hocaları bir arada. En önde, Osman Hamdi Bey’in sağ tarafın-
da Oskan Efendi. (Cezar 1995: 466).

Resim 2-3: Nemrut Dağı Kazısı’nda Osman Hamdi Bey ve Oskan Efendi eserlerin kalıplarını alır-
ken.
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Resim 4: Topkapı Sarayı’nın 1912 yılında gökyü-
zünden çekilmiş bir fotoğrafında Has Fı-
rın.

Resim 6: 1930 yılında Has Fırın ve Fodla Mescidi 
(Eldem-Akozan 1982).

Resim 5: Topkapı Sarayı’nın 1922 yılına ait bir fo-
toğrafında Has Fırın.
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Resim 7: Fodla Mescidi’ndeki ilk laboratuvar (İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Fotoğraf Arşivi).

Resim 8: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı’nın 1937 yılı-
na ait ikinci sayısında bulunan Kimyahane’nin 
iç mekân fotoğrafı. (İstanbul Arkeoloji Müzele-
ri Yıllığı 2. Sayı. 1937).

Resim 9: Eski Darphane binalarından birinde Merkez 
Laboratuvar. (İstanbul Restorasyon ve Konser-
vasyon Merkez Laboratuvarı Arşivi).
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2014 YILI TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
PORSELEN KOLEKSİYONU ÜZERİNDE YAPILAN 

ÖNLEYİCİ KORUMA VE RESTORASYON-
KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Serkan GEDÜK*

ABSTRACT

Topkapı Palace reached to present by being well preserved with its objects 
inside since the date transformed to a museum. This preservation awareness 
still continues inside the line of modern museology principals and technol-
ogy of present. In this article, we will tell about preservation, restoration and 
conservation works upon the Department of Chinese and Japanese Porcelains 
of the Topkapı Palace Museum,

Keywords: Porcelain, Restoration, Conservation, Preventive Conservation Ac-
tive Conservation.

ÖZET

Topkapı Sarayı, müze olduğu tarihten itibaren barındırdığı eserler ile 
birlikte, en iyi şekilde korunmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu koruma 
bilinci, günümüz teknolojisi ve çağdaş müzecilik ilkeleri doğrultusunda de-
vam etmektedir. Bu makalede Topkapı Sarayı porselen koleksiyonu üzerinde 
yapılmış olan önleyici koruma ve restorasyon konservasyon çaılşmalarını ak-
tarmaya çalışacağız.

Anahtar Kelime: Porselen, Restorasyon, Konservasyon, Önleyici Koruma, Aktif 
Koruma.

* Serkan GEDÜK, Arkeolog /Restoratör  (Saatler ve Çin /Japon Porselenleri Bölüm Küratörü), 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Topkapı Sarayı 
Müzesi/TÜRKİYE.
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1. GİRİŞ:

“Anadolu’da 14.yüzyıldan itibaren kullanıldığı varsayılan Çin porselen leri, Os-
manlı hanedanı, çevresi ve elitleri tarafından tercih edilerek kullanılmış ve değerli bir 
eşya olarak kabul görmüştür.”1

“Topkapı Sarayı Müzesi’nin en ünlü koleksiyonlarından biri Çin Porselenleridir. 
Bu koleksiyonun dünyaca ünlü ve eşsiz olmasının sebebi, on bini aşan sayısı ile Çin 
dışındaki en büyük porselen koleksiyonu olmasıdır. 13. yüzyıl sonundan 20. yüz-
yıl başına kadar uzanan tarihiyle ihraç porselenlerin gelişimini göstermesi acısından 
ayrı bir öneme sahiptir.”2 Çin porselenleri dışında; Japon porselenleri, Avrupa 
porselenleri ve Türk porselenleri olarak bilinen Eser-i İstanbul ile Yıldız Por-
selenleri sarayın diğer önemli porselen koleksiyonlarını oluşturmaktadır.

Topkapı Sarayı porselen koleksiyonu çok katmanlı bir çeşitliliğe sahip 
olup, her dönemin sanat anlayışını ve süsleme özelliklerini yansıtıyor olması 
açısından önemlidir. Özellikle Osmanlı döneminde yapılmış olan süslemeler 
ve onarım çeşitliliği açısından dünyada tek olma özelliğine sahiptir. 

Topkapı Sarayı porselen koleksiyonu üzerinde yapılan koruma ve onarım 
çalışmalarını iki ana başlık altında toplayabiliriz. Aktif koruma çalışmaları ve  
Pasif (önleyici) koruma çalışmaları.

2. AKTİF KORUMA ÇALIŞMALARI  

Aktif koruma çalışmaları, eser üzerine doğrudan müdahale edilerek ya-
pılan koruma-onarım çalışmalarını kapsar. Yaptığımız aktif koruma çalışma-
larını belgeleme, teşhis, uygulama (temizleme, yapıştırma-dolgu-tümleme, 
sağlamlaştırma ve koruma) ve bakım şeklinde sınıflandırabiliriz.

2.1. Belgeleme

Koruma ve onarım çalışmalarına başlamadan önce eserlerin mevcut duru-
mu ve detayları görsel ve dijital olanaklarla belgelenerek arşivlendi. Belgele-

1 Serkan Gedük “Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Koleksiyonu Üzerinde Yapılmış Os-
manlı Süslemeleri ve Onarımları,  İstanbul  2014,  s. 99. 

2 A, Erdoğdu, S,Gedük, Topkapi Sarayi Müzesi’nin Mücevherli Çin Porselenleri, Bosna Hersek 
2014, s.273-278.
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me sırasında eser üzerinde görülen mikro çatlakların boyutunu ve durumunu 
öğrenmek için mikroskop kamera kullanıldı. Özellikle porselenin hammad-
desi, süsleme özelliği ve daha önceki onarımlar tespit edilerek belgeleme fiş-
lerine işlendi.  

2.2. Teşhis

Teşhis süreci eserin morfolojisinin karakterize edilmesi ve bozulma ne-
denlerinin belirlenmesi için, yerinde ve laboratuvar ortamında yapılan çalış-
maları ifade eder. Detaylı bilimsel veriler elde etmek, doğru onarım malze-
melerini seçebilmek ve hatalı uygulamaların önüne geçebilmek için oldukça 
önemlidir. 

Teşhisteki ilk aşama porselenin içeriğinin tespiti olmuştur. Porselenin ana 
hammaddesi  alüminyumsilikat grubu içinde yer alan kil minerali olan kao-
lindir.3 Porselen, kaolin (Al2O3.2SiO2.2H2O) , kuvars ve feldispat maddelerinin 
karışımından üretilir. Kaolin, porselen hamurunun kolay yoğrulmasını, şekil 
almasını ve rengini sağlar. Kuvars iskelet yapıcı, feldspat ise camsı faz olu-
şumunu sağlayan hammaddedir. Porselen 1300-1400 °C civarında pişirilerek 
pekişir. 

Porselenler üzerinde atmosfer şartlarına bağlı olarak toz partikülleri bi-
rikmektedir. Bu partiküller nem ve sıcaklık değişimleri nedeniyle çatlamış 
yüzeylerde basınç oluşturmaktadır. Basıncın oluşturduğu gerilim zamanla 
mikro çatlakların oluşmasını sağlayarak eserlere zarar vermektedir. Porselen 
koleksiyonunda bu sebeple oluşmuş bozulmalar tespit edildi. Yine porselen-
lerin kırılmış kesitlerinde, nem ve sıcaklık seviyelerine bağlı gelişen tuz hare-
ketleri ile oluşmuş tuz kristalleri saptandı.

Yapılan analizler sonucunda Osmanlı döneminde onarım amaçlı birçok 
organik  maddenin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan onarım malzeme-

3 Kaolin ilk Çin’in Kao-Lin adlı şehrinde bulunmuştur. Bu yüzden bulunduğu şehrin ismini al-
mıştır.
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leri genel olarak doğal zamk, reçine, yumurta akı ve hayvansal içerikli yapış-
tırıcılardır. 19. yy.da hayvanların değişik organlarından elde edilen yapıştı-
rıcılar (jelatin) eserlerde onarım amaçlı kullanılmıştır. Bu yapıştırıcılar kalsi-
yum karbonat (tebeşir)  karıştırılarak macun haline getirilmiştir.4 Hazırlanan 
macunlar gerek yapıştırıcı gerekse dolgu malzemesi olarak eserler üzerinde 
kullanılmıştır. Bu dolgu malzemelerinin zamanla özelliğini yitirdiği,  sarar-
dığı ve toz partikülleriyle birleşerek sert kabuk oluşumlarına neden olduğu 
tespit edildi.

Cumhuriyet döneminde yapılan onarımlarda ise polivinil asetat türevi ya-
pıştırıcılar sıklıkla kullanılmıştır. Bu tür yapıştırıcıların özensizce kullanıldı-
ğı için yüzeylere taştığı ve zamanla sarararak lekelenmelere yol açtığı tespit 
edildi. 

Sır, üstünde süsleme yok ise nemden etkilenmeyen bir malzemedir. Üre-
timden kaynaklı sır çatlakları ve kullanım kaynaklı fiziksel hasarların tespiti 
yapıldı. 

Osmanlı döneminde fiziksel etkenler sonucunda kırılan veya çatlayan 
eserler perçinleme (rivet) uygulaması ile onarılmıştır (Resim: 1). Perçin ya-
pılacak yerler elmas uçlu aletlerle 2-3 mm. derinliğinde, 1-3 mm. çapında 
karşılıklı olarak sığı şekilde delik açılarak yapıldığı görülmektedir. İki perçin 
arasındaki mesafe ortalama 2-3 cm. olup deliklerin arasındaki mesafe ise or-
talama 1-2 cm. arasında değişmektedir. Bu onarım şeklinin sadece porselen-
lerde değil taş, ahşap metal gibi değişik eserde de uygulandığı görülmekte-
dir.  Kullanılan perçinler genellikle kolay şekillenen bronz ve demir alaşımlı 
malzemelerden yapılmıştır. Özellikle demir kenetlerin zamanla oksidasyona 
uğradığı için onarım yerlerinden ayrılarak porselen yüzeylerde demir oksit 
lekelenmelerine yol açtığı tespit edildi. 

2.3. Uygulama

Belgeleme ve teşhiste edinilen bilimsel veriler değerlendirilerek uygulama 
aşamasına geçilmiştir. Porselenlerde yapılan uygulama aşması temizleme, 

4 RATHGEN Friedrich, The Preservation of Antiquities, London 1905, s.148.
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sağlamlaştırma, yapıştırma, tümleme ve rötuş gibi çeşitli bölümlerden oluş-
maktadır. 

2.3.1. Temizleme

Porselenlerin yüzeyinde birikmiş toza bağlı oluşan bozulmaları en aza in-
dirmek için, toz partikülleri saf su ve alkol karşımı ile temizlendi. Porselenle-
rin kırılmış kesitlerinde görülen tuz kristalleri saf su tamponu ile temizlendi. 

Daha önceki onarımlarda kullanılmış olan organik dolgu malzemelerinin 
oluşturduğu kirlilikler mümkün olduğunca mekanik yöntemlerle temizlen-
di (Resim: 2). Mekanik yöntemle temizlenemeyen yüzeylere tetrakloroetilen, 
amonyum bikarbonat ve sodyum bikarbobant gibi çözücüler uygulandı.5 

Polivinil asetatın yaratmış olduğu lekelenmeleri yüzeylerden çıkarmak 
için öncelikle mekanik temizlik yapıldı (Resim: 3-5). Ardından ılık su ve alkol 
karışımı tatbik edildi. Ilık su ve alkol karşımının çözemediği bazı boya lekele-
ri için metilasetat ve aseton gibi çözeltiler kullanıldı (Resim: 5).

2.3.2 Sağlamlaştırma ve Yapıştırma

 Kırık porselen ve seramik eserler, epoksi türevli bir yapıştırıcı ile onarı-
lacak ise dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Kullanılan yapış-
tırıcının mümkün olduğunca geri dönüşümlü olması gerekmektedir. Ayrıca 
gelecekteki konservasyon işlemlerini ve analizleri etkilemeyecek özellikte ol-
masına özen gösterilmelidir. Göz önüne alınması gereken bir diğer husus ise, 
yapıştırıcının uzun va dede gösterdiği yaşlanma karakteristikleri ve eserin de-
polandığı sürece maruz kalacağı sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine karşı 
dayanıklılığıdır. Bu özellikleri karşılayan çok sınırlı sayıda koruma ve onarım 
malzemesi bulunmaktadır.  

Yukarda belirttiğimiz özellikler ışığında porselen eser yüzeylerinde olu-
şan sır çatlaklarını sağlamlaştırmak ve çatlakların büyümesini engellemek 
için %3’lük veya %5’lik akrilik reçine kullanıldı (Resim: 4).

5 Susan Buys, Victoria Oakley, The Conservation and Restoration of Ceramics, London 1996, s. 
121-126.
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Kırık eserlerin yüzeyleri iyice temizlendikten sonra kırık parça kesitlerine 
%3’lük veya %5’lik akrilik reçine sürülerek ince bir film tabakası oluşturuldu. 
Ardından epoksi yapıştırıcı, parça kesitlerden taşmayacak şekilde sürülerek 
yapıştırma işlemi gerçekleştirildi. (Çizim Epoksi türevli yapıştırıcıların çözü-
cüsü olmadığı için hatalı yapıştırılan parçaları yerinde çıkarmak çok zordur. 
Bu nedenle kesite sürülen geri dönüşümlü akrilik malzeme son derece önem-
lidir. Epoksi yapıştırıcılar daha çok kesit kalınlığı 1 cm.den büyük eserlerde 
kullanılırken, 1 cm.den küçük eserler için Paroloid B 72 (sertliği 9-10), Paro-
loid B 66 (Sertliği 11-12) ve HMG selioz nitrat gibi geri dönüşümlü akrilik 
reçineler kullanıldı (Resim: 6).

2.3.3. Tümleme, Rötuş 

Temizleme, sağlamlaştırma ve yapıştırma işlemi bittikten sonra tümleme 
aşamasına geçilmiştir. Porselen koleksiyonu içinde hasar görmüş, 15 adet eser 
uygun dolgu malzemeleriyle tümlendi. Tümleme yapılırken yapısal stabili-
zasyon sağlama amaçlı olmasına dikkat edildi. Bütün parçaların düzgün şe-
kilde yapıştırıldığından emin olunduktan sonra uygulamaya geçildi. 

Tümleme yapılırken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. 

• Tümlemede kullanılan dolgu malzemesi kolaylıkla geri alınabilir olma-
lıdır. Kullanılan onarım malzemelerinin zamanla bozulabileceği unu-
tulmamalıdır.  

• Yapılan tümleme uygulamaları eser üzerinde bozulmaları tetikleme-
melidir.

• Eser üzerinde yapılan tümleme mümkün olduğunca aslına uygun ol-
malı ve aynı zamanda yakından fark edilebilmelidir.  

• Tümlemede kullanılan malzemeler birbirleriyle ve  eserin yapısal özel-
likleriyle uyumlu olmalıdır. Farklı fiziksel, mekanik özeliklere sahip 
malzemeler birbirleri üzerinde mekanik baskı yaratabilir. Bunun  so-
nucunda hassas olan eser yüzeyleri zarar görebilir.

Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak tümleme işlemine baş-
landı. Kalıp alınmasında dişçi mumu, plasterin gibi malzemeler kullanıldı. 
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Kalıbı alınan yüzeyler porseleninin kimyasal yapısına uygun olan paris plas-
teri,6 ablebond ve millput marka dolgu malzemeleriyle tümlendi (Resim: 8). 
Küçük yüzeylerde TiO2 (Rutil Minerali)7 karışımı yapılmış epoksi dolgu mal-
zemeler kullanıldı. Epoksi dolgu zamanla sarardığı için büyük yüzeylerde 
kullanılmadı. 

Tümleme işlemi tamamlandıktan sonra rötuş işlemleri yapıldı. Tümleme-
de kullanılan dolgu malzemesinin rötuş için kullanılacak boya ile uyumlu 
olması gerekmektedir. Dolgular boyanırken boyanın özgün yüzeye taşmama-
sına dikkat edilmelidir. Rötuş işlemlerinde genellikle arkrilik kökenli boyalar 
tercih edildi (Resim: 7).

2.4. Bakım 

Koruma ve onarımı yapılan eserlerin takipleri yapılmadığı sürece sorun-
ların tekrarı kaçınılmazdır. Eserlerde sorun çıktığı anda yapılacak küçük mü-
dahaleler hem sorunun büyümesini engelleyecek hemde ekonomik kazanç 
sağlayacaktır. 

Koruma ve onarımı yapılan porselen eserler belirli periyotlar içinde kont-
rol edilerek kayıt altına alınmaktadır. 

3. PASİF (ÖNLEYİCİ) KORUMA ÇALIŞMALARI

Önleyici koruma çalışmaları esere direk müdahalede bulunmadan, eserin 
çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan uygulamaları kapsamak-
tadır. Önleyici koruma uygulamalarında başvurulan strateji ve yöntemler 
daha önce denenmiş donanım ve malzemelerden seçilmiştir. Yapılan önleyici 
koruma uygulamaları genel olarak; uygun depolama ve teşhir koşullarının 
sağlanması, eserlerin taşınması, paketlenmesi, belgelenmesi, yangın ve hırsız-
lık gibi tehlikelere karşı önlemlerin alınması, deprem gibi doğal afetlere karşı 
alınan önlemlerin tümünü kapsamaktadır. 

6 Jips (CaSO4.H2O)’in ısıtılması ile oluşan ve su ile karıştırıldığı zaman ısı açığa çıkartarak hemen 
katılaşan kalsiyumsülfatın yarım kristal sulu hali bir madde (CaSO4.1/2H2O).

7 Epoksiyle yapılan küçük yüzey tümlemelerinde  epoksinin sararmasını azaltan mineral.
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Uygulamalardaki doğru teşhis ve müdahaleler eserlerin ömrünü uzatabi-
leceği gibi yanlış yapılan uygulamalarında tam tersi sonuçlar ortaya çıkara-
bileceği unutulmamalıdır. Eserlerin en az müdahale ile korunması önleyici 
koruma yöntemleriyle mümkündür. 

Topkapı Sarayı Müzesinde açılan bir çok geçici ve kalıcı sergide, önleyici 
koruma uygulamaları çağdaş müzecilik anlayışı içinde yapılmaktadır. Bunun 
en son örneği 2014 yılı içinde açılan Saray Mutfakları Sergisi’dir. Serginin 
hazırlık süreci içinde önleyici koruma uygulamaları yapılmıştır. Mutfaklar 
bölümünde sergilenen eserlerin büyük bir bölümü porselen ve seramik eser-
lerden oluşmaktadır. Eserler depodan, sergi salonlarına taşınırken, ayrı ayrı 
paketlenip ethafoam vb. polietilen köpükle desteklenmişlerdir. (Resim: 9)  Pa-
ketlemede kullanılması önerilen malzemeler: asitsiz kağıt, tayvek, sarılabilen 
köpük yaprak, ethafoam, polisitren köpük ve polietilendir. Eserlerin bu mal-
zemelerle depolanması ve taşınması son derece önem arz etmektedir. 

Eserler sergi salonuna getirildikten sonra, eserleri fiziksel etkenlerden 
korumak için bir takım önlemler alınmıştır. Burada önemli olan “uygun ve 
sağlam yüzeylere eserleri devrilirken en çok hareket edecek yerlerinden sabitlemektir. 
Eserleri yanlış şekilde sabitlemek, önlemlerin etkisini azaltabileceği gibi bu önlemlerin 
hiçbir işe yaramamasına da neden olabilir”8

Önleyici koruma çalışmaları kapsamında, eserler için belgeleme fişleri 
doğrultusunda uygun destekleme aparatları üretilmiştir. Her eser için ayrı 
destekleme aparatı yapılmıştır. “Yapılan destek, öncelikle hareketi engelleyebilir 
nitelikte olmalıdır. Ayrıca sarsıntı sırasında oluşan gerilimin etkisiyle harekete geçe-
cek eserin ağırlığına dayanması önemlidir.”9

Önleyici koruma aşamasında porselenler üzerinde kullandığımız malze-
meleri misina ipi, müze mumu, metal ve pleksi form destekleri ve pleksi klips 
destekleri olarak sıralayabiliriz (Resim: 10-11).  

4. SONUÇ

Ülkemizde kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılan çalışmalar se-

8 Rebekah  Green, , Ömer Çalışkan , vd. ,YOTA Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması El Kita-
bı, İstanbul  2003, s. 7-8.

9 Serkan GEDÜK, Sergi Salonlarında Deprem Risklerinin Azaltılması, Adana 2013, s. 130.
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vindiricidir. 2005 yılında Bakanlığımız bünyesinde kadrolu çalışan restoratör 
sayısı 30 iken, 2015 yılında bu sayı 270 civarındadır. Gerek Topkapı Sarayında 
gerekse diğer müzelerde çağdaş müzecilik anlayışı içinde eserler için uygun 
depolama  ve teşhir koşulların sağlanması konusunda yeni düzenlemelere 
gidilmiştir. 

Dünyanın en önemli porselen koleksiyonlarından birine sahip olan Top-
kapı Sarayı Müzesi’nde gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmaları, ge-
rekli araştırma ve deneyimler sonucunda dışarıya bağımlı olmadan, kendi 
uzman personeli tarafından yapılmıştır. Türkiye’de porselen restorasyonu 
ve konservasyonu konusunda bilimsel çalışmalar yetersizdir. Çalışmamızın 
porselen restorasyonu ve konservasyonu konusunda çalışan uzmanlara bir 
nebze olsun yardımcı olmasını dileriz. 
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Resim 1: Osmanlı döneminde yapılmış perçin onarımları.

Resim 2: Organik yapıştırıcı ve toz partiküllerinin temizlenmesi.
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Resim 3: Polivinil asetat (PVA) yapıştırıcısının temizlik aşması.

Resim 4: 34/423 envanter numaralı eserin sağlamlaştırma ve temizleme aşamaları.



326

Resim 5: Porselen tabağın sağlamlaştırma ve temizleme aşamaları.

Resim 6: Çin porseleni tabakların yapıştırma aşamaları.
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Resim 7: 34/137 envanter numaralı vazonun tümleme ve  rötuş işlemleri.

Resim 8: Çin porseleni kasede yapılan tümleme uygulaması.
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Resim 9: Porselen eserlerin geçici olarak paketlenip taşınması. 

Resim 10: Saray mutfakları sergi salonunda yapılan  metal/plek-
si klips ve form destek uygulamaları.

Resim 11: Saray mutfakları sergi salonunda yapılan metal form 
destekleri.
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İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, BOZKÖY
KYME ANTİK KENTİ DOĞUSU

BİÇEROVA TÜMÜLÜSÜ KURTARMA KAZISI
Erdal KORKMAZ*

Zuhal KÜÇÜKGÜNEY
Dilara DOĞU

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy, Biçerova Mevkiinde KYME Antik Kenti gü-
ney ve güney-doğusunda, şehir surları dışında 3. derece arkeolojik sit alanları 
bulunmaktadır. İzmir Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından bu alanlarda 
2000’li yılların başlarından günümüze arkeolojik kazı çalışmaları yürütül-
mektedir. 

3.derece arkeolojik sit alanlarında bugüne yapılmış kazı çalışmalarında 
Kyme’nin nekropol alanları yanı sıra seramik, kiremit ve cam atölyeleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca kazılarda kumaş dokumacılığı, tarım ve hayvancılık faali-
yetlerinin sürdürüldüğü çiftlik yapıları ile şarap ve zeytinyağı işlikleri ortaya 
çıkarılmıştır.

Aeolis bölgesinin önemli kentlerinden olan Kyme bir çok Batı Anadolu 
kenti gibi deniz kıyısında kurulmuş ve büyükçe bir limana sahiptir (Resim: 

* Erdal KORKMAZ, Arkeolog İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/TÜRKİ-
YE.

 Zuhal KÜÇÜKGÜNEY, Arkeolog İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/
TÜRKİYE.

 Dilara DOĞU, Sanat Tarihçisi İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/TÜRKİ-
YE.

 Kazı çalışmamızı her yönüyle destekleyen Müze Müdürümüz Mehmet Tuna’ya, kazı ekibinde 
uyumlu ve özverili çalışmaları nedeniyle Arkeolog Hacer Topuz, Arkeolog Mehmet Gezgin, Sa-
nat Tarihçi Tuluğ Aslan Helvacı, Harita Teknikeri Emin Helvacı’ya ve çalışmalarımız sırasında 
bilimsel desteklerini esirgemeyen Kyme Kazı Başkanlığı, Bergama Kazı Başkanlığı ile kazıda 
bulunan iskelet parçaları üzerindeki değerlendirmelerinden dolayı Bergama Kazısı ekip üyesi 
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Teegen’e teşekkür ederiz.
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1) (Harita: 1). Kıyının sağladığı olanakları çok iyi şekilde kullanmış olan 
Kyme’liler antik çağın zengin kentlerinden biri durumuna gelmişlerdir. Antik 
çağda büyük ekonomilerden olmanın temel şartı güçlü tarımsal ve hayvansal 
üretim faaliyetlerine sahip olmak ve ürünleri iyi pazarlayabilmekti. Bunun 
yanında yerel üretimine dayalı ticari faaliyetleri çeşitli ürünler ile zenginleş-
tirmek (madencilik v.b) büyük ekonomi olmak için zorunluydu. Sadece kendi 
ürettiklerini değil çevreden elde edilen diğer ürünleri limanları aracılığı ile 
ihraç etmeleri, yine limanları aracılığı ile ithal edilen ürünleri Anadolu’nun 
iç kısımlarına pazarlamış olmaları Kyme’yi zenginleştiren faaliyetlerdendir.

Kyme’lilerin İonia, Lidya ve Frigya bölgeleri ile ilişkileri olduğu yapılan 
arkeolojik kazı ve araştırmalar sonunda ortaya konmuştur. Özellikle M.Ö. 
8. yüzyılda Kyme Kralı Agamemnon un kızı Kyme Kraliçesi Demodike’nin 
(veya Hermodike) Frigya Kralı Midas ile evlilik ilişkisini Heredot (I, 14) ve 
Julius Pollux -Heraclides Lembus a dayandırarak- (IX, 83) bize aktarmaktadır. 
Demodike/Hermodike hakkında anlatılanlar sadece bununla kalmaz. Kyme 
Kraliçesinin güzelliği yanında akıllı oluşu ve en önemlisi maden işleme ko-
nularında hünerli/bilgili olduğu söylenceler arasındadır. (Friglerin maden iş-
leme sanatında ne kadar ileride olduklarından kuşku bulunmamaktadır.) Frig Kralı 
maden işleme konularında bilgili/hünerli olduğu anlatılan Kyme Kraliçesi 
Demodike’nin bilgisinden yararlanmak amacıyla mı evlenmiştir ? Yoksa De-
modike maden işleme konusundaki hünerini Frigler’den öğrendikleriyle mi 
geliştirmiştir bu bilinmez! Ancak; antik çağda böyle bir ilişki toplumlar ara-
sında birçok alanda güçlü bir iletişim/etkileşim olduğunu ortaya koymakta-
dır. 

Trakya’dan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir bölgede uzun yıllar kulla-
nılan bir mezar tipi olan tümülüsler Anadolu’daki mezar yapıları arasında 
önemli bir yer tutarlar. Bir çok araştırmacının kökeninin Trakya olduğunu 
söylediği ve Trakya’da örnekleri bolca görülen tümülüslerin Anadolu’da da 
yaygın bir mezar tipi olduğunu Lidya Bintepeler Tümülüs mezarlığı çarpıcı 
bir şekilde belgelemektedir. Kökeni neresi olursa olsun Frigya’da ve Lidya’da 
önemli örneklerini gördüğümüz tümülüslerin benzerlerinin Kyme’de de gö-
rülüyor olması antik çağda toplumların ölü gömme/mezar yapısı gelenekle-
rindeki etkileşiminin de kanıtıdır.
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Kyme çevresinde 2014 yılı yaz döneminde yaptığımız kurtarma kazısı so-
nuçlanıncaya kadar biri Kyme’nin kuzey surlarının bitişiğinden akan Ksantos 
Çayı kuzeyinde dikleşen Kelebek Tepe’de, diğeri ise daha kuzeyde Petkim 
arazisi içinde bulunan iki tümülüs bilinmekteydi ve bunlar önemli örnekler-
di. Antik çağlardan beri kaçak kazılara maruz kalmış bu iki tümülüste Kyme 
Kazı ekibince geçtiğimiz yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda tümülüslerin 
mezar odalarının planları elde edilmiş ve buluntulara göre M.Ö. 5. yüzyıla 
tarihlenmişlerdi (Harita: 2).

2014 yılında yaptığımız kazı sonuçlanıncaya kadar Kyme’nin güney-do-
ğusunda yer alan, günümüzde yazın kuruyan bir bataklık niteliğindeki sulak 
alanın daha güney-doğudaki erken tunç çağı yerleşimi Bozköy Höyüğü’ne 
kadar olan yaklaşık 2,5 km.’lik kısmının; antik çağda -Ksantos çayının deltası 
durumunda-  küçük bir iç deniz ve kıyısındaki çoğu alanların da bataklık ol-
duğu görüşü yaygındı (Bkz. Harita: 2). Ancak yaptığımız kazı ile Kyme doğu 
surlarına 1 km mesafede, sanayi tesisleri arasında Biçerova Bataklığı olarak 
adlandırılan alanın ortasında, bölgedeki tektonik depremler ve zaman için-
deki yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle yükseltisi tamamen düzleşmiş bir 
tümülüse ait dairesel planlı krepis, dramos ve mezar odası açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 2). Kazı sonunda da antik çağlarda soyguncuların tümülüsün mezar 
odasına ulaştıkları, mezar odasında yer alan kireç taşından yapılmış lahit tek-
nesi ve lahit kapağının kırılarak mezarın tahrip edildiği anlaşılmıştır. 

Bölgede yaklaşık 150 yıldır yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda ha-
zırlanmış raporlarda bu tümülüsten söz edilmemesi alanın henüz yeterince 
incelenmediğini belgeler. Ayrıca; Smyrna-Kyme-Bergama ana yolu kıyısında, 
Kyme şehir surları yakınında yer alan -kırk metre çapıyla o dönemde etkileyici 
bir yapı olması gereken- bu tümülüsün varlığına dair antik çağ kaynaklarından 
da bir bilgiye ulaşılamamış olması bu alanın en az M.S. 3. yüzyıldan bu yana 
-büyük depremle beraber- bataklık olduğunu ortaya koyar ki; bu da bize tümü-
lüsün yapıldığı tarihin belirlenmesinde yardımcı olacak bir tespittir.

KAZI ÇALIŞMALARI 

Kyme Antik Kenti 3. derece arkeolojik sit alanında bulunan, 1532 parsel 
üzerine sanayi tesisi yapılması planlandığından yürürlükteki mevzuata göre 
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parselde inşaata başlanmadan önce sondaj kazıları yapılması istenmiştir. 1532 
parsel; Bozköy tapulama sahasında, Kyme Antik Kentinin güney-doğusunda, 
antik kent doğu surlarına yaklaşık 1 km mesafededir. Çanakkale-İzmir yolu-
nun güneyinde bulunan demiryolu ile Biçerova Bataklığı kurutma ana kana-
lı arasındaki bölgede, sanayi tesisleriyle komşu durumdadır.(Bkz Harita: 2) 
Yazın kuruyan bataklık nitelikli alanın ortasında bulunan parselin denizden 
yüksekliği 7.70 metredir. 

Parselde arkeolojik potansiyeli tespit amaçlı başlanan sondaj kazıları sı-
rasında bazı açmalarda düzensiz iri blok taşlara rastlanmıştır. Bu blok taşlar 
çevresinde yoğunlaşan sondaj kazıları sırasında -1.10 / -1.30 metre derinlik-
lerde biraz daha düzgünce ve dağılımları dikkatlice incelendiğinde dairesel 
bir plan oluşturduğu izlenimi veren taş sıraları belirlenmiştir. İlk etaptaki tes-
pitlerimize göre; eğer bu dağınık taş dizileri alt kotlarda düzgün bir dairesel 
plan oluşturacak ise; yaklaşık 40 metre çapa sahip dairesel bir yapı beklen-
meliydi. Taş dizilerinin oluşturacağını varsaydığımız bu dairenin tam mer-
kezindeki sondajlarda, çok ta düzenli olmayan, ancak; dikdörtgen prizması 
formunda üst üste dizili üç sıra iri blok taşların oluşturduğu bir platform ve 
bu platformun hemen batısında bir lahit kapağı belirlendiğinden çalışmaların 
kurtarma kazısı olarak yürütülmesine ve kazı çalışmasının kapsamının geniş-
letilmesine karar verildi (Çizim: 1).

Çizim: 1’de görülen dairesel plan oluşturan taş sıralarının yayılma alanla-
rının belirlenmesi için uygun büyüklükteki açmalar şeklinde sürdürülen kazı 
çalışmaları bölgede yağışlar başlamadan önce sonuçlandırılmalıydı. Kazı ala-
nının hemen batısından akan ana kurutma kanalı su akış kotu (seviyesi) altın-
da yer alan kazı alanı, mevsimin ilk yağışları ile tamamen bataklık haline dö-
nüşecekti. Taban suyu oldukça yüksek olan kazı alanı ancak yaz mevsiminde 
kuruyan bir bataklık ortasında yer almaktaydı (Çizim: 2).

Kazı çalışmaları iki ana hedef belirlenerek bu noktalarda oluşturulan ekip-
ler ile sürdürülürdü. Birinci hedef dairesel planlı olduğunu kestirdiğimiz tü-
mülüsün krepisi bozulmadan günümüze kadar kalabilmişse bunun planının 
elde edilmesi, ikinci hedefimiz ise oldukça tahrip olmuş durumda olduğunu 
gözlemlediğimiz; dromos, mezar önodası ve mezar odasını ortaya çıkarmak-
tı. (Yürütülen kazı çalışmaları sırasında fotografik belgelemeler, GPS (Global Positi-
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oning System) ve nivo ile yapılan ölçümlerin yanı sıra, ortaya çıkan arkeolojik kalıntı 
ve buluntuların x, y ve z değerlerinin tespiti 3 derece memleket koordinat (ITRF-96) 
sistemine bağlı olarak GPS ve total station ile yapılmıştır. Ölçüm sonuçları bilgisayar 
ortamında DWG ve NCZ dosyaları olarak derlenmiştir. Kurtarma kazısına ilişkin ay-
rıntılı plan, kesit çizimler ile bunların DWG ve NCZ formatlarındaki dosyalara ulaş-
mak için İzmir Müze Müdürlüğü’nde görevli kişilere başvurulması gerekmektedir.)

Yürütülen kazı çalışmaları ile tümülüs mezar odasına batısından bir dro-
mos ile girildiği belirlenmiştir. Tümülüs yükseltisinin düzleşerek kayboldu-
ğu yıllarda dromosun girişi de tahrip olmuş/bozulmuştur. Tümülüs mezar 
önodasına ulaşan dromos zemininin sıkıştırılmış iri taneli moloz taş kırıntıları 
ve çakıl taşlarıyla oluşturulduğu saptanmıştır. Dromos zeminine ait bu dö-
şeme kalıntılarına göre dromusun 10.40 metre uzunlukta mezar ön odasına 
ulaştığı belirlenmiştir (Çizim: 3). Dromos tabanı girişten itibaren düz (aynı 
kotta) iken yaklaşık yarısından sonra mezar odasına doğru 8 derecelik açıy-
la eğimli yapılmıştır (Resim: 3). Dromosun nasıl bir girişe sahip olduğunu 
anlamak oluşan tahribat nedeniyle mümkün olamamıştır. Dromos yapısının 
beden duvarlarının iki yana temel oluşturmak üzere düzgünce yüzleri iç kıs-
ma gelecek şekilde üç-dört sıra üst üste dizilmiş kireç taşı moloz taşların üs-
tüne örülen kerpiç duvarlar ile oluştuğu in-situ durumda ele geçen moloz taş 
ve kerpiçten örülmüş duvar kalıntılarından anlaşılmıştır (Resim: 4). Dromos 
genişliği tabanda 1.20 metre olarak belirlenmiştir. Ancak dromos duvarları-
nın üst kesimde duvarlar arasındaki açıklığını azaltmak amacıyla yukarıya 
gittikçe hafifçe içe doğru birbirlerine yaklaştığı ele geçen moloz ve kerpiç 
duvar dokusu incelendiğinde anlaşılmaktadır. Dromosun üst yapısının nasıl 
sonlandığını anlamak yoğun tahribat nedeniyle mümkün olamamıştır. An-
cak mezar ön odasını oluşturan düzgünce kesilmiş kireç taşı iri blokların da 
yukarı doğru daralan yapısı dromusun in-situ durumdaki moloz taş-kerpiç 
duvar kalıntıları ve yakın çevredeki iki tümülüsün dromoslarının üst yapıla-
rına bakılarak bu dromos için; 1.20 metreden az olmayan uzunluktaki kesme 
taşların yan yana dizilerek elde edilmiş düz dam şeklinde bir örtüye sahip 
olduğu önerilebilir.

Dromostan sonra bir basamak (0.20 metre) inilerek 2.90 metre uzunlukta 
1.70 metre genişlikteki mezar önodasına girilir. Mezar önodası yüzeyleri ta-
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raklanmış, her bir sırası öbürünün üstüne dizilirken odayı daraltacak şekilde 
-üstteki açıklığı azaltmak amacıyla- içe doğru taşırılarak dizilmiş düzgün kesil-
miş kireç taşı bloklardan oluşmaktadır. Önodanın kesme taş duvarları üstün-
de de dromosta olduğu gibi belli bir yüksekliğe kadar kerpiç duvarlar olma-
lıydı. Mezar önodasının sarı, kırmızı, yeşil kahverengi, mavi, siyah v.b çok 
renkli küçük taneli dere çakıllarının çok az kireç ile karıştırılarak sıkıştırılması 
suretiyle oluşturulmuş 0.12 metre kalınlıkta düzgünce bir zemin döşemesine 
sahip olduğu belirlenmiştir. Bu düzgün sıkıştırılmış çakıl taşı zemin de dro-
mosun yaklaşık ortalarından başlayan -8 derece- eğimle aynı olacak şekilde 
mezar odasına doğru meyilli yapılmıştır (Resim: 5).

Mezar ön odasından üçgen alınlıklı sade bir kapağı olan, 2.32x1.05 metre 
boyutlarında, 0.75 metre derinliğe sahip bezemesiz iri gözenekli kireç taşın-
dan yapılmış lahitin tam merkezinde yer aldığı 4x5 metrelik alanı kapsayan, 
taban döşemesi detaylarıyla günümüze kalabilmiş -duvarları tahrip edilerek 
yok edilmiş- mezar odasına girilir. Mezar odasının giriş detayları da oluşan 
tahrip nedeniyle belirlenememiştir.(Resim: 6) Mezar odasındaki lahit güney 
-uzun- yönünden kırılarak tahrip edilmiş ve kapağı açık hafif kuzeye doğru 
kaymış durumda ele geçmiştir. Lahit içinden birkaç parça insan ve hayvan 
iskeletlerine ait kemik parçalarından başka bir buluntu elde edilmemiştir. 
Kemikler üzerinde laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından yapılan in-
celemeler sonunda tarihlemeye veya başka bir bilgiye ulaşılabilecek veri elde 
edilememiştir. Laboratuvar analizleri sonunda insan kemiklerinin 250-300 yıl 
öncesi yaşamış 30-40 yaşlarında erkek bir bireye ait olduğu, diğerlerinin ise 
yakın tarihlerde yaşamış kemirgenlere ait olduğu saptanmıştır. Kemikler gü-
nümüzde ve geç antik çağda yazın kuruyan bataklık durumundaki bu alana 
sürüklenme yoluyla gelmiş ve bulundukları kotlara kadar karışmış olmalıdır.

Mezar odası düzgün kesilmiş iri gözenekli dikdörtgen iri blok taşlardan 
oluşturulmuş oldukça düzgün bir taban döşemesine sahiptir. Lahit teknesi-
nin kuzey tarafındaki döşeme büyük oranda özgün haliyle günümüze ulaşa-
bilmiştir. Mezar odasının zemini güney, doğu ve batı kısmında antik çağda 
mezar soyguncuları tarafından tahrip edilmiştir. Bu sırasında lahit kapağı 
ve teknesi de güney-batı bölümlerinden kırılmak suretiyle tahrip edilmiştir. 
Güney, doğu ve batı tarafta mezar odası yürüme tabanını oluşturan düzgün 
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bloklardan oluşturulmuş döşemenin altına bir anlamda temel oluşturan, daha 
özensiz kesilmiş sık gözenekli kireç taşı iri blokların döşendiği görülmüştür. 
Temeli oluşturan düzensiz iri blok taşların doğrudan ana toprak zemine de-
ğil; steril bir zemin yaratmak amacıyla toprak üstüne 3-5 cm kalınlıkta seril-
miş sarı renkli dere kumu üzerine döşendikleri belirlenmiştir. 

Mezar odası kuzey bölümünde, döşemenin bittiği noktanın kuzey kısmın-
da zemin döşemesini oluşturan taşların hemen dibinde yaptığımız sondaj 
sonunda mezar odası yürüme tabanı ve altındaki döşemesinin mezar odası 
tabanı bütününde -lahit teknesi oturma alanı ve teknenin dış konturlarından her 
yöne 0.60 metre uzaklıktaki çevresi hariç- ana toprak üstüne serilen ince sarı renk-
li dere kumu üstüne döşenen sık gözenekli kireç taşı bloklar ve onların da 
üstüne çok titiz bir işçilik ile döşenmiş iri gözenekli düzgün dikdörtgen blok-
lardan oluştuğu belirlenmiştir. Öyle ki mezar odası kuzeyinde ele geçen öz-
gün döşemeyi oluşturan iri blok taşlar birbirlerine, 30 santimetre uzunlukları 
bulunan kırlangıç kuyruğu formunda kurşun kenetler ile bağlanmıştır. Bu 
kenetlerden iki tanesi lahit teknesinin kuzey-doğu ve kuzey-batı kesimlerde 
özgün yerlerinde belirlenmiştir. Bu döşemenin yürüme tabanının günümüze 
kalabilmiş izlere göre kireç ile sıvandığı söylenebilir (Resim: 7). 

Bu özenli döşeme ve alt yapının lahit teknesi altında da daha küçük boyut-
lu dikdörtgen bloklar şeklinde alt kotlara doğru devam ettiği, antik çağdaki 
soygunda kırılmış olan lahit teknesi iç tabanından da görülmüştür. Bu tespit 
ortaya çıkardığımız mevcut tahrip olmuş lahit altında, alt kotlarda ikinci bir 
gömü/mezar odası/lahit olup olmadığı sorusunu aklımıza getirmiştir. Bu so-
ruya cevap bulmak için lahit teknesinin hemen güneyinde bulunan alt yapıyı 
oluşturan sık gözenekli kireç taşı blok taşlardan batı kesime yakın olanların-
dan bir tanesinin kaldırılıp altına bakılması gerekmiştir. Yapılan çalışma so-
nunda, alt kotlarda başka bir gömü/mezar odası/lahit olmadığı anlaşılmıştır. 
Ancak; yukarıda mezar odası tabanına ilişkin ayrıntılı olarak tanımladığımız 
döşemenin lahit teknesi altında ve çevresinde devam etmediği; lahit teknesi 
altında tüm mezar odası tabanını kapsamayacak şekilde; lahit teknesi boyutlarını 
her yönünden dışarı doğru 0.60 şar metre taşacak şekilde lahit teknesine özel 
ikinci bir alt yapının/döşemenin var olduğu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). 

Mezar odası köşegeni orta noktası merkez alınarak yerleştirilmiş 2.32x1.05 
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metre boyutlarındaki lahtin hemen doğusunda -mezar odası alanı dışında- yük-
selen, üç sırası günümüze kalabilmiş sık gözenekli kireç taşı iri dikdörtgen 
bloklardan oluşturulmuş -platform adını verdiğimiz- mezar odası yürüme ta-
banı ile aynı kottan yükselen blok taş grubu ilgi çekicidir. Tabanda 2.30x1.82 
m.2‘lik bir alanı kapsayan platformun mezar odası tabanından korunmuş 
yüksekliği 1.28 metredir. Güney yönde bulunmuş ve bu platformdan düşmüş 
olabilecek aynı malzemeden blok taşlar ile bu platformun ölçülenden daha da 
yüksek inşa edildiği söylenebilir. Sonlandığındaki formu ve yüksekliği hak-
kında bir fikir oluşturabilmemiz tümülüste oluşan tahribat nedeniyle müm-
kün olmasa da; bu platformun köşegen orta noktasının dairesel planlı 40.80 
metre çapındaki tümülüsün tam merkezinde yer aldığı belirlenmiştir (Çizim: 
4). Bu önemli konumu nedeniyle platformun tümülüs konisinin tepe nokta-
sına dikilmiş koruyucu heykel ve/veya anıtsal dikme taş ve/veya bir sütuna 
ait temel veya altyapıya(?) ait olabileceği görüşü oluşmuştur. 

İnşa edildiği ve gömü için(?) kullanıldığı zamanlardan sonra, geç antik 
çağda alanın bataklık durumunda olması, bataklığın daha sonra kurutularak 
bu alanda yürütülen faaliyetler nedeniyle günümüze kadar tamamen düz-
leşmiş, geç antik çağlardan itibaren hiçbir şekilde yükseltisi algılanmayan, 
bugünkü yürüme tabanının -2.30 metre altında (denizden +5.40 metre seviye-
sinde) belirlenen tümülüs, 40.80 metre çapında bir krepise sahiptir. Krepis sık 
gözenekli her biri hafif dış bükey olacak şekilde kesilmiş, hemen hemen hep-
sinin üstünde bir üstüne dizilecek/gelecek taş bloğunu yerine düzenli olarak 
yerleştirmeye yarayan manivela oyukları/yuvaları bulunan her biri 0.60 met-
re yükseklikte ortalama 0.50-0.60 metre kalınlıkta ve 0.40 ila 1.45 metre arası 
uzunluklara sahip blok taşlardan oluşturulmuştur. Krepisi oluşturan taşlar, 
mezar odası zeminini oluşturan zeminde olduğu gibidir. Krepisin blokları da 
doğrudan ana toprağa dizilmemiştir. Bloklar ana toprak üzerine serilen sarı 
renkli ince dere kumu üstüne döşenmiştir. Krepisi oluşturan dairesel plan-
lı taşların ne kadar yükseğe ulaştıklarını bilmemiz tahribat nedeniyle olası 
değildir. Ancak -yapılacak yükselti için- tümülüs konisini elde etmek amacıyla  
oluşturulan krepis duvarının ortaya çıkarılan en alt sırasındaki taşlar üze-
rindeki manivela deliklerine göre en az iki veya üç sıra -1.50 ila 1.80 metre 
yüksek- olduğunu söylememiz mümkündür. Bu söylemimizi krepis taşları 
gerisinde tespit edilen, tümülüs konisini oluşturmak -yükseltme amaçlı yapıl-
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mış- özgün moloz taş dolgunun 1.70 metrelere varan yüksekliği de destekle-
mektedir (Resim: 8). 

Tümülüs dromosunun hemen güneyinde krepisi oluşturan iri blok taşlar 
ile krepis duvarı arkasındaki moloz taş yığıntı temel olarak kullanılmak su-
retiyle inşa edilmiş iki odadan oluşan bir yapı belirlenmiştir. Bu yapı kazının 
başlarında dromosa yakın olması nedeniyle tümülüs mezar ile ilişkilendi-
rilmiş ve ölüm ile ilgili ritüellerde kullanılan yapı olabileceği düşünülmüş-
tür. Ancak kazılarda yapı içinden ele geçen günlük kullanıma yönelik M.S. 
8-10 yüzyıllara tarihlenen pişmiş toprak kap parçaları ile krepisin bu yapının 
duvarlarından daha alt kotlarında yer aldığının belirlenmesi nedeniyle; bu 
yapının bölgede geçmiş yıllarda yapılan kazılarda belirlenen ve geç antik 
çağda yapılmış çiftlik yapılarından biri olabileceği anlaşılmıştır (Resim: 9) 
(Çizim: 4).

Tümülüs alanında yürütülen kurtarma kazısı sırasında arkeolojik buluntu 
olarak krepis güney bölümünde, bloklarının üst kotunda siyah firnisli boy-
nunda asma yaprağı frizi bulunan erken hellenistik döneme tarihlenen ma-
kara kulplu bir kantharos ile daha üst kotlarda bulunan hellenistik döneme 
tarihlenen pişmiş toprak figüründen başkaca bir buluntu ele geçmemiştir. Za-
ten bu buluntuların da tümülüs ile ilişkili olduklarını söylemek bir stratigrafi 
oluşturmadıklarından mümkün değildir. Bu nedenle tümülüsün kazıdan ele 
geçen arkeolojik buluntulara göre tarihlendirilmesi oldukça güçtür. Tümülü-
sün benzerleriyle karşılaştırmaya yarayan özgün yapısal özellikleri ile mezar 
odasında in-situ durumda bulunan kireç taşı lahtin yakın çevredeki nekropol 
alanlarında ele geçen ve buluntularıyla M.Ö. 5-4 yüzyıla tarihlenen benzerle-
riyle kıyaslanması sonunda M.Ö. 5 yüzyılda yapılmış ve kullanılmış olduğu-
nu söylememiz hatalı olmayacaktır.

2014 yılı yaz döneminde yapılan kurtarma kazısı sonunda kalıntılar için 
gerekli koruma önlemleri alınarak konu İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir. Kurul kararıyla tümülüs ve yakın çevresi 
1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek alana yapı yasağı getirilmiş-
tir. Kışa doğru başlayan ilk yağışlar ile birlikte tümülüs yüksek taban suyu 
nedeniyle sular altında kalmış durumdadır.

Kazısını yaptığımız tümülüsün bulunduğu alan ve çevresi diğer coğrafi 
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özellikleri yanında deniz ulaşımı için son derece elverişli ve liman yapmaya 
uygun konumu nedeniyle M.Ö. 1000 yıllarında yerleşim alanı olarak belir-
lendiğini söylemiştik. Bugün Aliağa ülkemizin en önemli sanayi tesislerinin 
(petrol işleme, enerji, demir-çelik v.b) yer aldığı bölgelerin başındadır. Alia-
ğa çevresindeki sanayi tesislerine ait modern liman yapıları da Kyme Antik 
Limanı ile koyun koyunadır. Biçerova Tümülüsü’nün bulunduğu alanı da 
kapsayan bölge 1970’li yıllarda ağır sanayi bölgesi olarak belirlenmiş ve bu-
gün burada onlarca ağır sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu alanın sanayi bölgesi 
olarak belirlenmesindeki en önemli faktör ülkemizin Ege kıyılarında doğal 
yapısı nedeniyle en elverişli liman sahası olan -Kyme nin de kıyısında bulundu-
ğu- Nemrut Körfezi’dir. 

Bu doğal liman faktörü nedeniyle insanların binlerce yıldır kıyısında yer-
leşmekten vazgeçmediği, sanayi tesisleri arasında kalmış Kyme antik kenti-
nin konumundan kaynaklanan durumu ne yazık ki Kyme için belki de şan-
sızlığın başlangıcı olmuştur. Ve bu durum kaçılmaz bir gerçektir. Nemrut 
Körfezi kıyısına sağladığı olanaklar nedeniyle daha uzun yıllar yerleşimden 
vazgeçilmeyeceği de açıktır. Umudumuz ve dileğimiz; geçmişi de belgeleyen 
bu fiili durum ile KYME’nin korunagelmiş arkeolojik sit alanlarında arkeolo-
jik kazı çalışmalarının ve bu kazılarda ortaya çıkan arkeolojik kalıntıların res-
torasyonlarının yapılarak daha uzun yıllar korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması için gösterilen çabalardan vazgeçilmemesi yönündedir.
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ÖDEMİŞ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
KİRAZ/YAĞLAR VE ARKACILAR TÜMÜLÜSLERİ

KURTARMA KAZISI
Ayşen GÜRSEL*

YAĞLAR TÜMÜLÜSÜ

Kiraz ilçe merkezinin 3-4 km. güneyinde, modern Ödemiş-Kiraz karayolu 
kıyısındaki Okkataşı mevkiinde yükselen iki tepe ilçe girişinde dikkat çek-
mektedir. Birbirinden 200 m. kadar uzaklıktaki tepelerin tümülüs türü birer 
anıt mezar olduğu belirgindir (Resim: 1). Sırtlarını batısındaki tepelerin ya-
maçlarına dayamış bu iki yapay tepe uzun yıllardan beri kaçak kazıcılar tara-
fından tahrip edilmiştir. Tepelerden batıdaki Yağlar (Köyü) Mahallesi, doğu-
daki ise Arkacılar (Köyü) Mahallesi sınırları içinde kalmaktadır. Ortalarından 
Kiraz-Yağlar-Beydağ yolu geçmektedir. Kiraz İlçesi, Yağlar Mahallesi’nin 1.5 
km. kadar kuzeyindeki Yağlar Tümülüsü kazılarına, İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıkları Koruma Kurulu’nun kararı uyarınca Bakanlığımız, Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin ve ödenek doğrultusunda 
17.10.2014 tarihinde başlanmış ve 17.11.2014 tarihinde son verilmiştir. Ödemiş 
Müze Müdürü Feride Kat’ın başkanlığındaki bilim kurulunda Prof. Dr. Veli 
Sevin ve Prof. Dr. Necla Arslan Sevin ile birlikte Müze uzmanı Ayşen Gürsel 
ve müze görevlisi Vecdi Bilgiç yer almış, fotoğraflar Selma Arslan tarafından 
çekilmiştir. Kazılar, Kiraz Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.

Tümülüs yığma tepesi yaklaşık 50-55 m. çapında ve 12-13 m. yüksekliğin-
dedir. Kuzey bölümü Ödemiş-Kiraz karayolu çalışması sırasında,  güney bö-
lümü ise 1980 yılında Kiraz-Yağlar köyü yolu yapımında iş makineleri tara-
fından büyük çapta tahrip edilmiştir. Yine aynı dönemde ve sonrasında kaçak 

* Ayşen GÜRSEL, Uzman, Ödemiş Müze Müdürlüğü, Ödemiş-İzmir/TÜRKİYE.
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kazılar da yapılmış ve tümülüsün 1/3’lük bir bölümü kuzeyden ve güneyden 
adeta düzgün bir şekilde kesilerek yok edilmiştir; yalnızca batı ve doğu yüz-
leri kısmen sağlam durumdadır (Resim: 2).

Kaçak kazılar sırasında tepenin güneydoğu tarafında mermerimsi bloklar-
dan örülerek yapılmış bir mezar odasının tahrip edildiği, görgü tanıklarınca 
ifade olunmuştur. Ancak kaçak kazılar nedeniyle mezarın özgün durumu tü-
müyle ortadan kalkmıştır. Yok edilen mezar odasına ait bazı parçalar yığma 
tepenin güney/güneydoğu eteklerine dağılmış durumdadır (Resim: 3).

Çalışmalara, öncelikle yığma tepenin tahrip edilmiş güney yüzündeki pro-
filde yapılan temizlikle başlanmıştır. Bu kesitte tümülüsün tepe noktasından 
5 metre kadar aşağıda kuşaklar halinde uzanan farklı tabakaların varlığı belir-
lenmiştir (Resim: 4). Üstteki, küllü-kırmızı renkli topraktan bir görünüm arz 
eden tabaka ortalama 0.30-0.40 m. kalınlığındadır. Bunun altında tümülüsün 
tüm güney yüzünü doğu-batı doğrultusunda kat eden 13-15 cm. kalınlığında 
bir kil kuşağı uzanmaktadır. Bu kuşağı izlemek için yapılan ayrıntılı gözlem-
lerde, tabakanın güney ve güneydoğu yönlerinde kesintiye uğramadan de-
vam ettiği belirlenmiştir. Lidya tümülüslerinde bu tür tabakaların varlığı, 19. 
yüzyıl ortalarında Alyattes Tümülüsü’nde Spiegelthal’in yaptığı kazılardan 
bu yana bilinmektedir1. Benzer bir duruma 1998 yılında Birgi/Üçkonak köyü 
tümülüsünde Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından yapılmış kurtarma kazı-
sında belirlenen mezardaki tespit çalışmalarımız sırasında da rastlanmıştır2. 
Önceleri bu tür tabakaların dinsel-ritüel bir yemek ile ilgili olabileceği var 
sayılıyordu. Ancak şimdilerde daha çok mezar odasını nemden koruma ama-
cı taşıdığına inanılmaktadır3. Nitekim bu tabakalar üzerinde yürüttüğümüz 
ayrıntılı gözlemler ritüel bir yemeğe ilişkin hiçbir ize işaret etmemiştir. Ancak 
fonksiyonu ne olursa olsun yığma tepe altında uzanan bu farklı killi-küllü 
kuşakların mezar odasının yerini işaret etmiş olabileceği anlaşılmaktadır.

1 J.F.M. Olfers, “Über die lydischen Königsgräber bei Sardes und den Grabhügel des Alyattes 
naxh dem Bericht des K. General-Consuls Spiegelthal zu Smyrna”, Abhabdlungen der Königl. Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin,  Phil.-Hist. Klasse 1858: 546 vd.

2 Bkz. V. Sevin, A. Coşkuntuna Gürsel, “Güney Lydia’dan Bir Mezar Anıtı: Ödemiş/Üçkonak 
Tümülüsü”, Arkeoloji ve Sanat 144, 2013: 48 vd. 

3 K. Nayır, “Alahıdır Tümülüsleri Kazısı 1979”, Anadolu Araştırmaları VII, 1981: 121; E. Baughan, 
“Lidya Gömü Gelenekleri”, Lidyalılar ve Dünyaları (ed. N.D. Cahill), İstanbul 2010: 277
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Kazı çalışmaları

Mezar odasının yerini saptayabilmek ve kaçak kazılar sırasında çıkarılıp 
etrafa yayılan mimari parçaların bulunduğu yeri belirleyebilmek amacıyla 
kazı çalışmalarına, tümülüs yığmasının en fazla tahrip gördüğü güney yüzde 
başlanmıştır.

Kil ve küllü kırmızı toprak kuşaklarının mezar odasının yerini ve yönü-
nü işaret etmiş olabileceğinden hareketle öncelikle alanın batı kesiminde bir 
açma yapılmıştır. Bu açmada, yaklaşık 1 m. derinlikte tipik Lidya bezeme 
özellikleri gösteren birkaç parça seramik ele geçirilmiştir. 

Defineci çukuru

Tümülüsün güneydoğu eteği sınırında defineciler tarafından açılmış bü-
yük bir çukur bulunmaktadır. Bu düzensiz çukur yaklaşık 2.00 x 3 m. geniş-
liğinde ve 4.20 m. derinliktedir; zamanla büyük bölümü toprakla dolmuştur. 
Tepenin güney eteklerine dağılmış durumda görülen mezar odasına ilişkin 
mimari parçaların bu çukurdan çıkarılmış olabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurularak çukur temizlenmeye çalışılmıştır. Burada 4.30 m. derinliğe 
kadar inilmiş, ancak sonradan açılan bu çukurun mimari parçalarla ilişkili 
olmadığı belirlenmiştir. 

Görgü tanıklarının, ısrarla, tahrip edilmiş taş mezar odasının yığma tepe-
nin güneydoğu sınırı civarında bulunduğunu ifade etmiş olmaları nedeniyle 
burada da bir sondaj yapılarak mezar odasına ait taşların bulunduğu yerin 
belirlenmesine çalışılmıştır. Kazı ve sondaj çalışmaları sonucunda mezar 
odasının yeri belirlenebilmiş değildir. Mermerimsi kütlesel bloklarla oluştu-
rulmuş odanın toprakta hiç izi kalmayacak şekilde iş makineleri tarafından 
sökülüp atıldığı anlaşılmaktadır. Lidya mezar mimarisinden tanınan bir dro-
mosun varlığına ilişkin herhangi bir ize de rastlanmamıştır.

Yüzeyde saptanan mimari parçalar

Kazı öncesinde mezar tepesinin güney ve güneydoğusundaki kuru dere 
yatağı içinde dağılmış, beyaz renkli taştan birkaç mimari parça dağınık du-
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rumda görülebilmekteydi. Oda tavanına ait büyük bir blok ise tepenin güney 
yamacına yaslanmış vaziyetteydi. Mezar odasına ait oldukları anlaşılan bu 
mimari elemanlar önce bulundukları yerde belgelenmiştir (Resim: 5). Son-
rasında tümülüsün güneyinde bulunan kurumuş dere yatağı düzeltilip tes-
viye edilerek arazide dağınık durumdaki mimari bloklar burada bir araya 
toplanmıştır (Resim: 6-7). Temizlik çalışmaları sonrasında toplam 18 parça 
taş mimari eleman belirlenmiştir. Yapılan yakın çevre incelemesinde kaçak 
kazılarda iş makineleriyle dağıtılarak gelişigüzel şekilde dere içine atılmış ol-
duğu tespit edilen 18 mimari parça temizlikleri yapıldıktan sonra numaralan-
dırılmış, tek tek fotoğraflanmış ve rölöveleri yapılmıştır. Bu mimari parçalar 
mezar odasının taban, tavan ve yan duvarlarına ve eğer varsa dromosa aittir.

Toplam 18 adet taştan ikisi 1.60 x 1.20 m. ve 1.54 x 1.12 m.’lik boyutları, 
yaklaşık 0.25 m.’lik kalınlıklarıyla diğer bloklardan ayrılmaktadır.  Boyut ve 
kalınlıklarıyla bu iki taşın mezar odasının kapısına ait olduğu düşünülmek-
tedir. 1.66 x 0.52 m. boyutlarında ve 0.20 m. kadar kalınlığındaki bir bloğun 
kapı lentosu olarak kullanılmış olması mümkündür.

2.00 x 0.77 m. boyutlarındaki bir başka bloğun mezara girişi sağlayan bir 
eşik taşı olması gerekir. Eğer gerçekten böyleyse mezar odası kapısının 0.95 
m.’lik bir genişliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunların yanında birkaç küçük blok da bulunmaktadır.  Görünen ön yüz-
leri sivri uçlu taşçı kalemi ile işlenmiş, görünmeyen kısımlar ise kaba bırakıl-
mıştır. Taşların birleşme yerleri ise daima tarakla bir bant halinde yontula-
rak pürüzsüz hale getirilmiştir. Bazı blokların bir kenarı bosajlı kaba bantlar 
halinde işlenmiştir. Sardeis, Alahıdır ve Üçkonak mezarlarından bilinen bu 
uygulama daha çok tavan levhasının oturtulduğu en üst blokların üst kenar-
ları üzerinde karşımıza çıkmaktadır4. Yan duvarlara ait olduğu anlaşılan bazı 
blokların uzunlukları 1.90 ve 1.35 m., yükseklikleri de 0.48 ile 0.30 m. arasında 
değişmektedir. 0.84 x 0.49 m. ve bir yüzleri ince işli iki küçük blok bulunmak-
tadır; bunların duvar kenarlarında kullanılmış olması mümkündür. Mezar 
odasının daha çok ince uzun bloklarla yapılmış olan duvarları Lidya mezar 

4 H.C. Butler, Sardis I: The Excavations, Part I, Leyden 1922: 11, res. III.3;  V. Sevin, A. Coşkuntuna 
Gürsel, ayn. esr.: 47, res.
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mimarisinin tipik özellikleri arasındadır. Bloklardan birinin görünen yüzü 
büyük çapta tarakla işlenmiş ve fakat uzun kenarlardan birinde son işçilik 
bitirilmemiştir. Aynı türde blok duvar işçiliğine 2014 başlarında Beydağ ilçesi 
Çiftlik Köyü’nde kazdığımız II numaralı Lidya mezarında da rastlanmıştır.

Bloklardan ikisi 2.33 x 0.80 ve 2.40 x 0.80 m. boyutlarında ve 0.30 m. kadar 
kalınlıktadır. Yanlardaki birleşme yerleri dışında yalnızca bir yüzleri işlenmiş, 
arka yüzleri kaba bırakılmıştır. Bu iki bloğun mezar odası taban kaplamasına 
ait olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde 1.06 x 0.94, 0.83 x 0.93 ve 0.95 x 
0.75 m.’lik kareye yakın plan gösteren üç bloğun da tabanda kaplama olarak 
kullanılmış olması mümkündür. Blokların kalınlıkları yine 0.30 m. kadardır. 
Monolit taban blokları mezar odasının 2.00 m. kadar genişlikte olduğuna 
işaret etmektedir. Eldeki diğer karemsi kaplama levhalarıyla birlikte odanın 
uzunluğunun da 2.60 m civarında olduğu anlaşılmaktadır. Benzer taban kap-
laması Salihli/Kendirlik Tümülüslerinde ortaya çıkarılmıştır5. 2.00 x 1.42 m. 
boyutlarında ve ortalama 0.16 ile 0.20 m. kalınlığındaki bir levhanın tavan ör-
tüsü olarak kullanılmış olduğunu sanılmaktadır. Levhanın yalnızca bir yüzü 
işlenmiştir. Levhanın içe bakan yüzünün 1.75 x 1.00 m. boyutlarındaki bölü-
müne özenli tarak işçiliği uygulanmıştır. Bu levha mezar odası tavanının düz 
olduğunu ortaya koymaktadır. Mezar odasının yüksekliği ile ilgili tahminde 
bulunmamıza yardımcı olacak her hangi bir kanıt elde edilmemiştir.

Dağınık durumda etrafa saçılmış taşlardan üçü, mezar odasındaki klinele-
re ait ayak parçalarıdır. Bunlardan biri tam durumdadır (Resim: 8). 0.72x0.40 
m. boyutlarımdaki taş blok 0.15 m. kalınlığındadır. Üst yüz kenarları ince 
bant halinde tıraşlanarak klinenin bu kenarlar üzerine tam olarak oturması 
sağlanmıştır. Ayakların ön yüzü volüt benzeri oymalarla süslenmiştir. Bu tür 
bezemeli ayaklar M.Ö. VI.-V. yüzyıl Lidya mezar mimarisinden tanınmakta-
dır6. İki kırık parçanın kenarlıklı bir klineye ait olduğunu düşünüyoruz. Kline 

5 H. Dedeoğlu, “Lydia’daki İki Tümülüs’te Temizlik Kazısı Çalışmaları”, Arkeoloji Dergisi V-4: fig. 
1

6 K. Nayır, “Alibeyli Tümülüsleri Kurtarma Kazısı 1981”, IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 
1982:  201; H. Dedeoğlu, “Lydia’da  Bir Tümülüs Kazısı”, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 
Ankara 1991: 124, çizim 1; H. Dedeoğlu, “Yabızlar Tepesi Tümülüsü”, II. Müze Kurtarma Kazıları 
Semineri, Ankara 1992: res. 9; E.P. Baughan, “Lale Tepe: A Lydian Tumulus near Sardis, 3. The 
Klinai”, Love for Lydia. A Sardis Anniversary Volume Presented to C.H. Greenewalt (ed. N.D. Cahill), 
London 2008: 59 vd., res. 13-15.
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parçasının 0.15 m. yüksekliğindeki kenarlığı üzerinde oyularak oluşturulmuş 
bir halka ve diyagonal bir silmeye yer verilmiştir; alt yüzü daha kaba bırakıl-
mıştır. Biri tam, diğerleri parçalar halinde 3 kline ayağının bulunuşu mezar 
odasında iki kline olabileceğini akla getirmektedir. Ancak bu konuda başka 
bir kanıt da elde edebilmiş değiliz.  

Buluntular

Tümülüs yığma tepesinin güney kısmında yapılan sondajlar sırasında 
toplam 10 adet seramik parçası ile çok dağınık vaziyette kemik parçaları ele 
geçirilmiştir. Hamurları kiremit renkte 6 adet parça bulunmuştur. Bunlardan 
biri, Lidya mezarlarında çok sık rastlanan lekythos türü bir kaba ait omuz 
parçası, karnı üzerinde yuvarlak kesitli kırık bir kulp çıkıntısı bulunan par-
çanın bir Kyliks’e ait olması mümkündür. Ancak 3 küçük parçası ele geçen 
bir kap tarihleme açısından son derecede önem taşımaktadır. Bu parçalar bir 
oinochoe’ye ait omuz ve karın parçalarıdır. Gövdesinin alt kısmı kırmızı da-
marlı bir astarla kaplı olan kabın omzunda, İ.Ö. VI. yüzyıl ortalarında Lidya 
seramik repertuarının en yaygın motifi, kırmızı astar üzerine parlak siyah 
vernikle yapılmış taç yaprak akıtmalarına yer verilmiştir. 

Kazı sırasında ayrıca etrafa dağılmış durumda pişmiş topraktan bazı çatı 
kiremidi parçalarına rastlanmıştır. Bu antik kiremit döküntüleri, yakın çevre-
de varlığı yüzey buluntularıyla anlaşılan daha geç dönem yerleşmeleri ve me-
zarlarına ait olmalıdır. Nitekim tümülüsün yaklaşık 1 km. güneyinde, yüksek 
bir tepe üzerinde Helenistik Çağ’a ait küçük bir kale yükselir7.

Sonuç

Yağlar I Tümülüsü’nde yaptığımız kurtarma kazıları sonucunda yığma 
tepenin güneydoğu tarafında bir mezar odasının iş makineleriyle tamamen 
tahrip edildiği anlaşılmıştır. Bu ağır tahribatın 1980 yılı ve sonrasında ger-
çekleştirildiği öğrenilmiştir. Mevcut kanıtlar ve görgü tanıklarının ifadeleri, 

7 Bkz. R. Meriç, Das Hinterland von Ephesos, Archäologisch-Topographische Forschungen im Kaystros-
Tal, Wien 2009: 29 vd., res. 130-133.
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yaklaşık 2.00 x 2.60 m. kadar boyutlarında, düz tavanlı bir mezar odasının 
varlığına tanıklık etmektedir. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi, monolit 
taban blokları mezar odasının 2.00 m. kadar genişlikte olduğuna işaret etmek-
tedir. Eldeki diğer karemsi kaplama levhalarıyla birlikte odanın uzunluğu-
nun da 2.60 m. civarında olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 9). Bu oda tepenin 
merkezinde değil, güneydoğu kenarı yakınlarına konuşlandırılmış olmalıdır. 
Çoğu kez alışıldığı üzere koridor halinde uzun bir dromosun varlığına ilişkin 
herhangi bir kanıt elde edilmemiştir. Mezar odası, kullanılan taş bloklar, işçi-
lik ve proporsiyonlar açısından tipik Lidya özelliklerini göstermektedir. Düz 
tavanlı oluşu, volüt bezemeli kline ayakları ve nihayet damarlı astar bezemeli 
bir kaba ait parçalar muhtemelen erken (M.Ö. VI. yüzyılın ortaları ve ikinci 
yarısı) bir Lidya mezarı ile karşı karşıya olunduğuna işaret etmektedir. Antik 
dönemde Güney Lidya bölgesinde yer alan ve o dönemde Yukarı Kilbiani 
adını taşıyan bu bölge tümülüs türü mezar anıtları bakımından son derecede 
zengindir.

Arkacılar Tümülüsü

Kiraz ilçe merkezinin 3-4 km. güneyinde, Ödemiş-Kiraz karayolunun kıyı-
sındaki Okkataşı mevkiinde yükselen iki yığma tepeden kuzeydeki Arkacılar 
Mahallesi (Köyü) sınırları içindedir. Uzun yıllardır çeşitli kaçak kazılara sah-
ne olduğu üzerindeki çok sayıdaki çukurdan anlaşılmaktadır. Ancak 200 m. 
kadar güneyindeki, mezar odası tümüyle yok edilmiş Yağlar Tümülüsü’nden 
daha iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 10).  

Arkacılar Tümülüsü’nde, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Bö-
lümünden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel’in yardımlarıyla Geometrik Mühen-
dislik Müşavirlik Yeraltı Araştırmaları Şirketi’ne yaptırtmış olduğumuz jeo-
radar (Yer radarı-GPR) çalışması, tepenin güney eteklerinde bazı anomaliler 
olduğunu göstermiş ve bu anomalilerin yığma tepe altındaki bir dromosa ya 
da mezar odasına ait olabileceği kanısına varılmıştır (Resim: 11).

Genel Müdürlüğümüzün izni ve parasal destekleriyle yaptığımız kazı ça-
lışmalarını Kiraz Belediye Başkanlığı da iki işçi ile desteklemiştir. 09.11.2014 
tarihinde başlayan çalışmalara 05.12.2014 tarihinde son verilmiştir. Müze Mü-
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dürü Feride Kat’ın başkanlığındaki kazı ekibinde Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. 
Dr. Necla Arslan Sevin’in yanı sıra Ödemiş Müzesi uzmanı Ayşen Gürsel ve 
müze görevlisi Vecdi Bilgiç yer almışlardır; saha ve küçük buluntu fotoğraf-
ları Selma Arslan tarafından çekilmiştir. 

Yaklaşık 50 m. çapında ve 8-9 m. yüksekliğindeki yığma tepenin doğu 
eteğinde kaçak olarak kazılmış iki büyük tünel bulunmaktadır. Bunlardan 
kuzeydekinin girişi eski yıllarda jandarma marifetiyle toprakla doldurularak 
kapatılmıştır. Güney eteklerde ve tepe üstünde de irili ufaklı kaçak çukurlar 
görülmektedir. Ancak gerek fiziki durum ve gerekse yerel kaynakların ifade-
leri yakın geçmişte yapılmış kaçak kazılar sırasında mezar odasına ulaşılama-
dığı yolundadır.

Kazı çalışmaları

Müzemiz sorumluluk alanı içinde yaptığımız gözlemlere göre Küçük 
Menderes bölgesi Lidya tümülüslerinin altında gizlenen mezar odalarının 
kapıları, genellikle sırtlarını verdikleri yamacın ters yönüne doğru açılmakta-
dır.  Nitekim daha önce incelediğimiz Yağlar Tümülüsü altındaki odanın da 
tepenin güney tarafına konuşlandırıldığı anlaşılmıştır. Jeoradar çalışması da 
güneyde bazı şüpheli alanlar tespit ettiği için sondajlara bu güney kesimde 
başlanması uygun bulunmuştur.

Jeoradar çalışmasında anomali belirlenen sondaj alanı yığma tepenin 
güneydoğusundadır. Burada açılan sondaj alanında, yüzeyden 0.30-0.40 m. 
derinde taş duvarlar belirmeye başlamış ve sonuçta, ağzı batıya bakan “U” 
biçimli bir konstrüksiyon ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12). Doğu kısa yüzdeki 
genişliği 1.70 m.’yi bulan bu yapı batıya doğru giderek daralmaktadır.

Üç tarafını çeviren yaklaşık 0.70 m. yüksekliğindeki taş duvarlar çamur 
harç örgülüdür. Özellikle kuzey uzun duvarı mika-şist türü yassı taşlarla 
örülmüştür, tabanı ise son derecede büyük taş levhalarla kaplıdır. Bu alanda-
ki çalışmalar sırasında bir kısmı tam, bir bölümü de parçalar halinde ve taban 
üzerinde çok sayıda seramiğe rastlanmıştır (Resim: 13).

Günlük kullanımla ilişkili olmayan bu seramik topluluğu, zemini taş kap-
lamalı alanın işlevine işaret ediyor olabilir. Çıkan seramiklerden hareketle 
bu alanın törensel bir işlevi olduğu düşünülmektedir. Kapların tümü gerek 
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yapım, gerek mal ve gerekse bezeme özellikleri açısından erken Helenistik 
Çağ’a tarihlenebilir. Gerek seramikler ve gerekse ortaya çıkarılan taş kap-
lamalı yapı Lidya tümülüs mezar mimarisinde şimdiye kadar görülmeyen 
daha geç özelliklere sahiptir.

Tümülüsün güney eteğinde ve ortaya çıkarılan taş kaplamalı alanın bir-
kaç metre batısında, doğu-batı istikametinde açılan diğer sondajda yüzeyden 
0.80 m. derinde bazı taş duvar sıraları ve bunun altında da kuzey-güney isti-
kametinde uzanan çamur harç örgülü bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Mevcut 
yüksekliği 0.60 m.’yi bulan duvarın 2 m.’lik bir bölümü açılmıştır. Bunun bir 
dromosun batı duvarı olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak açma 
doğuya doğru biraz genişletilmişse de herhangi bir duvar tespit edilmemiş, 
küçük buluntuya da rastlanmamıştır. Bu nedenle kaba işçilikli duvarın hangi 
döneme ait olabileceği konusu tespit edilememiştir. Ancak bu sondajda yine 
klasik Lidya tümülüs yığmalarına yabancı bir mimari elemanla karşı karşıya 
kalındığı belirgindir.

Tümülüsün güney eteğinden tümülüs yığmasının içine doğru uzanan ku-
zey-güney yönlü duvarın devamını ve hangi dönemde yapılmış olduğunu 
saptayabilmek amacıyla açmanın 1 m. kuzeyinde yapılan diğer bir sondaj-
da yüzeyden 2 m. kadar derinde iri taş kümelerine rastlanmıştır. Taşlar kaba 
ve işlenmemiştir. Tümülüsün içine doğru uzanan taş mimariyi izleyebilmek 
ümidiyle 1 m. kadar kuzeyde iki açma daha açılmıştır. Sonradan birleştirilen 
her iki açmada 2 m. derinlikte bazıları hafifçe işlenmiş, döküntü görünümlü 
taşlara rastlanmıştır. Yığma tepenin merkezine yakın bölümlerde ve ortalama 
2 m. kadar derinlikte ortaya çıkarılan düzensiz taş kümeleri dikkat çekicidir. 
Mezar odası ile doğrudan ilgisi bulunmayan bu taşların hangi amaçla konul-
duğu anlaşılamamıştır. Sözgelimi mezar odasının yerini gizlemek amacıyla 
alınmış bir önlem olup olmadıkları konusunda bir şey söylenmesi de müm-
kün değildir. Ancak bu türde taş dolguya 1963 yılında G.M.A. Hanfman’ın 
Bintepeler mevkiindeki Karnıyarıktepe Tümülüsü altındaki mezar odasını 
belirleyebilmek amacıyla yaptığı sondajlar sırasında rastlanmıştır8. Bu iki aç-
mada da her hangi bir buluntu kaydedilmemiştir.

8 D.G. Mitten, “A New Look at Ancient Sardis”, BiblicalArchaeologist XXIX, 1966/2, s. 46
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Krepis Duvarı

Arkacılar Tümülüsü’nün güney yüzünde, gerek jeoradar incelemeleri ve 
gerekse Doğu Küçük Menderes havzası Lidya tümülüslerinde sürdürdüğü-
müz çalışmalardan elde edilen gözlem verileri doğrultusunda yaptığımız 
sondajlarda Lidya dönemine ait bir mimari ize ve küçük buluntuya rastlan-
mamıştır. Yığma tepenin güney yamaçları üzerinde ortaya çıkardığımız mi-
mari yapılaşma Lidya dönemine ait değildir ve büyük olasılıkla Helenistik 
dönemden kalmadır. Bu durum tepenin ister istemez daha geç dönemlere ait 
olabileceği kuşkusunu beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte tümülü-
sün batı eteğinde eski yıllarda defineciler tarafından yapılmış kaçak kazılar 
sırasında ortalama 50-60 cm. uzunluk ve 20 cm. yüksekliğinde bazı taşların 
çıkarıldığı tespit edilmiş ve bu alanda sondajlara başlanmıştır.  Çalışmalar 
sonucunda tepenin batı eteğinde uzanan çok özenli bir çevre duvarının var-
lığı belirlenmiş ve yığma tepeyi kuşatan çevre duvarının yaklaşık 5/1’lik bir 
bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 14). Duvar toplam 50 cm. yüksekliğindedir 
ve üst üste konulmuş üç adet taş bloktan oluşmaktadır. Altta iki sıra halin-
de yerel mika şist bloklara yer verilmiştir. Daima 15 cm. yüksekliğindeki bu 
prizmatik bloklar 70 cm.’den 130 cm. kadar değişen boylardadır. Yüksekliği 
toplam 30 cm.’i bulan bu kaide üzerine, kalker türü kayaçtan oyulmuş bir 
kapak oturtulmuştur. Kapak taşları 38 cm.’den 65 cm.’e değişen boylarda ve 
daima 20 cm. yüksekliğindedir. Ön yüzleri bombeli olarak işlenmiş ve çekiçle 
hafifçe düzeltilmiş, arka yüzler kaba bırakılmıştır. Üst sıradaki beyaz blokla-
rın bombeli yüzeyleri yatay ve verev olukludur; ancak bu oluklar işçilikten 
çok taşın doğal özelliğidir.

Tümü açılmamakla birlikte, tümülüsün batı eteğini sınırlayan bu duva-
rın yığma tepeyi tamamen kuşatan bir krepis duvarı olduğu kuşkusuzdur. 
Bu türde krepis duvarları Lidya mezar mimarisinin özellikleri arasındadır. 
En büyük benzeri, 1964-1966 yılları arasında Bintepeler/Karnıyarıktepe 
Tümülüsü’nde ortaya çıkarılmıştır (Resim-15). Bu krepis, 2.20 m. çapında ve 
yüksekliği 50 m.’yi bulan yığma tepenin altındaki, 90 m çapındaki daha erken 
bir tümülüse aitti; yüksekliği 1.50 ile 1.80 m. arasında değişmekte ve iki sıra 
blok taş üzerine oturtulmuş, yüzü bombeli bir kapak ile sonuçlanmaktaydı. 
Bu krepis duvarı prensip olarak Arkacılar’da bulduğumuz duvarının anıtsal 



357

bir örneğidir.  Arkacılar krepisi belki de bu anıtsal örnekten kopya edilmiş bir 
taşra uygulamasıdır. 

Son çalışmalar, ilk bulunduğu yıllarda üzerine kazınmış bazı işaretlerin 
“gugu” yani Gyges şeklinde okunuşu nedeniyle Lidya krallarından Gyges’e 
ait olduğu sanılan Karnıyarıktepe krepisinin daha geç bir tarihe ait olabilece-
ğini göstermiştir. Şimdilerde bu duvarın Lidya krallarından Alyattes ile Kro-
isos arasına yani M.Ö. VI. yüzyılın ortalarına tarihlenmesi gerektiği kanısı 
hâkimdir9.

Sonuç

Arkacılar Tümülüsü, hemen yanı başındaki Yağlar Tümülüsü gibi M.Ö. 
VI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş bir Lidya mezarıdır. Ancak özellikle 
bir dromos beklenen güney eteklerinde Helenistik döneme ilişkin yapılaşma 
izleri ve küçük buluntular ortaya çıkarılmıştır. Tümülüsün kuş uçumu birkaç 
km güneyindeki bir tepe üzerine kurulmuş Helenistik Çağ kalesi sakinlerinin 
Lidya tümülüsünün güney yamaçlarını ritüel amaçlar doğrultusunda kullan-
mış olmaları ihtimal dahilindedir. Yaklaşık 5 m. kare kadar genişliğindeki bir 
mekân içinde ele geçirilen ilginç kap örneklerinin törensel bir işlevin kanıtları 
olarak değerlendirileceği kanısındayız. 2014 yılı çalışmaları sonucunda özenli 
bir krepis duvarıyla çevrildiği belirlenen tümülüsün altındaki mezar odasının 
yığma tepenin güney yamacında olmadığı belirlenmiştir. Jeoradar çalışması, 
odanın, tepenin merkezinde de bulunmadığını göstermiştir. 

9 C. Ratte, “Not thetomb of Gyges”, TheJournal of HellenicStudies 114, 1994, 157 vdd.
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İZMİR RESTORASYON VE KONSERVASYON
BÖLGE LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI ÇALIŞMALARI
Serpil AYTEK*

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 
müzelerimiz ve ören yerinde bulunan, arkeolojik ve etnografik tüm kültür 
varlıklarını bilimsel yöntemlerle inceleyip, bozulmalarına yol açan nedenleri 
ve sorunu saptamak, gerekli koruma ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek 
üzere; Bakanlar Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 2012/3559 sayılı kararı ile do-
kuz adet Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün 
kurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labo-
ratuvarı Müdürlüğü Şubat 2014 de resmen kurulmuştur. Sekiz restoratör/
konservatör1, bir kimyager, bir çini uzmanı, bir arkeolog ve bir de restorasyon 
uzmanı yüksek mimardan oluşan ekip  İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli 
ve Aydın olmak üzere altı ilden sorumludur (Harita:1). 

Laboratuvar İzmir Arkeoloji Müzesi binasında bulunmaktadır (Resim: 
1).  İzmir İli ve çevresinde bulunan arkeolojik eserlerin sergilendiği İzmir Ar-
keoloji Müzesi 1984 yılından beri  Konak’ta Bahribaba Parkı içindeki müze 
binasında hizmet vermektedir. Bayraklı (Smyrna), Efes (Ephesus), Bergama 
(Pergamon), Milet (Miletos), Urla (Klazomenai), Teos (Seferihisar), İasos ve 
Ege Bölgesi’ndeki çeşitli diğer kazılarda ortaya çıkarılan ve Batı Anadolu tari-
hine ışık tutan buluntular müzede ve müze bahçesinde sergilenmektedir. Üç 
katlı müze binasının ikinci ve üçüncü katlarında sergileme salonları, birinci 

* Serpil AYTEK, Rest. Uzm. Y. Mimar, İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, Halil Rifat Paşa Cad. No: 4 Bahribaba Parkı içi Konak - İzmir/TÜRKİYE.

1 Restoratör Ayşegül Çetiner’e teşekkür ederim. 
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katta idari bölümler, zemin katında eser depoları, kütüphane ve laboratuvar 
yer almaktadır. Yaklaşık 58 m.2 olan laboratuvarda üç adet eser yıkama alanı, 
bir adet çekerocak ve bir de ufak malzeme deposu bulunmaktadır (Resim: 2).

Şubat 2014 itibari ile başlanılan; çoğunlukla İzmir Arkeoloji Müzesi kur-
tarma kazılarından gelen eserler ile depo ve teşhirde bulunan envantere ka-
yıtlı eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam etmektedir.  
Nisan 2014 itibari ile de Müdürlüğümüze bağlı bulunan illerde restorasyon 
ve konservasyon çalışmalarına başlanmıştır. Kurtarma kazılarından gelen 
eserler ile depo ve teşhirde bulunan envantere kayıtlı eserlerin restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları laboratuvarda yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar-
dan bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

1. Oturan Demon: Aliağa kazısından çıkan çocuk mezarından pişmiş top-
rak figürin

Eserin Durumu: Beş parça olarak ele geçen eser yoğun bir toprak ve kir 
tabakası ile kaplıdır. Düşük ısıda fırınlanması nedeni ile yer yer dağılmaya 
meyilli olduğu görülmüştür (Resim: 3). 

Yapılan Çalışmalar:

Eser içi ve yüzeyindeki toprak kalıntıları ve kirler bambu çubuklar vasıtası 
ile uzaklaştırıldıktan sonra su içine direkt daldırmadan, ıslatılmış yumuşak 
fırçalar ile kalan kir tabakaları temizlenmiştir. Eser tamamen kuruduktan 
sonra parçalara, konsolidasyonu sağlamak amacı ile iki kez %3’lük Paraloid 
B72 (Aseton içinde) daldırma usulüyle uygulanmıştır. Kuruyan eserin mev-
cut parçaları Paraloid B72 (%30-Aseton içinde) ile yapıştırılmıştır (Resim: 4).

2. Savaşçı: Aliağa kazısından çıkan çocuk mezarından pişmiş toprak figü-
rin

Eserin Durumu: 35 parça halinde kırık ele geçen eser yoğun killi bir top-
rak ve kir tabakası ile kaplıdır. Düşük ısıda fırınlanması nedeni ile yer yer 
dağılmaya meyilli olduğu görülmüştür. Yüzeyde beyaz renkli astar tabakası 
mevcuttur (Resim: 5).
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Yapılan Çalışmalar:

Eser içi ve yüzeyindeki toprak kalıntıları ve kirler bambu çubuklar vasıtası 
ile uzaklaştırıldıktan sonra etanol-su karışımıyla ıslatılmış yumuşak fırçalar 
ile kalan kir tabakaları temizlenmiştir. Eser tamamen kuruduktan sonra par-
çalara, konsolidasyonu sağlamak amacı ile iki kez %3’lük Paraloid B72 (Ase-
ton içinde) daldırma usulüyle uygulanmıştır. Kuruyan eserin mevcut parça-
ları Paraloid B72 (%30-Aseton içinde) ile yapıştırılmıştır (Resim: 6).

3. Atlı Kadın: Aliağa kazısından çıkan çocuk mezarından pişmiş toprak fi-
gürin

Eserin Durumu: Tek parça ele geçen eser, yoğun killi bir toprak ve kir taba-
kası ile kaplıdır. Düşük ısıda fırınlanması nedeni ile yer yer dağılmaya meyilli 
olduğu görülmüştür (Resim: 7).

Yapılan Çalışmalar:

Eser içi ve yüzeyindeki toprak kalıntıları ve kirler bambu çubuklar vasıtası 
ile uzaklaştırıldıktan sonra etanol-su karışımıyla ıslatılmış yumuşak fırçalar 
ile kalan kir tabakaları temizlenmiştir. Eser tamamen kuruduktan sonra par-
çalara, konsolidasyonu sağlamak amacı ile iki kez %3’lük Paraloid B72 (Ase-
ton içinde) daldırma usulüyle uygulanmıştır (Resim:8).

4. Amphoriskos: İzmir Tarih ve Sanat Müzesi

Eserin Durumu: Tek parça ele geçen eserin iç ve dış yüzeyinde hafif dere-
cede kir tabakası mevcuttur. Bir yüzüne destek amaçlı plastik bir malzeme 
yapıştırıldığı görülmektedir (Resim: 9).

Yapılan Çalışmalar:

Yüzeydeki plastik malzeme, mekanik yöntemlerle uzaklaştırılmış, kir ta-
bakaları etanol ve pamuklu çubuklar kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmıştır 
(Resim: 10). 

6. Oinokhoe (Pişmiş Toprak Sürahi): Klozomenai Nekropolü kremasyon 
mezardan 
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Eserin Durumu: Eser çok sayıda eserin bir arada bulunduğu bir kremasyon 
mezardan ele geçmiş olup, gömü hediyeleri topluca teslim alınmıştır. Yüzey-
leri is ve yer yer kalker tabakası ile kaplı parçalar önce bir genel bir tasnif 
çalışmasından geçirilerek benzer parçalar bir araya getirilmiştir. Gruplanmış 
eserler farklı restoratörlerce çalışılmıştır. Bir oinokhoe olduğu anlaşılan grup, 
diğer eser gruplarından biraz daha iyi korunmuş durumdaydı. Yüzeyde yal-
nız ince bir is tabakası ve hafif toprak kalıntıları mevcuttur. Yüzey, krem rengi 
astar tabakası üzerine kahverengi boya bezelidir. Seramiğin pişme derecesi 
iyi, boya ve astar tabakasının yüzeye iyi tutunmuş ve sağlıklı yapıda olduğu 
görülmüştür (Resim: 11).

Yapılan Çalışmalar:

Çeşitli parçalar üzerinde yapılan denemelerden sonra, ıslak temizliğin 
eser üzerinde negatif etki göstermediği anlaşılarak, parçalar gözetim altında 
su içinde bekletilmiş, daha sonra su içinde çok yumuşak fırçalar kullanılarak 
is ve kir tabakaları yüzeyden uzaklaştırılmıştır. Temizlik çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından kuruyan mevcut 52 parça, Paraloid B72 (%30-Ase-
ton içinde) kullanılarak bir araya getirilmiştir. Diğer gruplarda çalışmalar 
tamamlandıktan sonra esere ait birkaç parçaya daha ulaşılmış, bunlar da 
yerlerine yerleştirilmiştir. Son olarak boya tabakasını korumak adına yüzeye 
bir kat %3’lük ParaloidB72 (Aseton içinde) sürülmüştür. Kayıp kısımlar için 
tümleme çalışmasına gerek duyulmamıştır (Resim: 12).

Laboratuvarın şu anda yoğunlaştığı çalışma İzmir Atatürk Müzesi’dir. 19 
Mayıs 2015 tarihinde açılması planlanan müzenin envantere kayıtlı heykel, 
meyvelik ve vazolarının restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 13). 
8 adet tunç avizenin restorasyon çalışmaları devam ederken, tabloların, ayna-
ların ve müze mobilyalarının restorasyon çalışmaları için İstanbul Restoras-
yon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile ortak bir 
çalışma yapılması planlanmaktadır. 

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları yanı sıra şu an gündemde olan 
önemli bir diğer konu ise; laboratuvarın taşınma konusudur. İzmir Arkeoloji 
Müzesi ile aynı bahçeyi paylaşan İzmir Etnografya Müzesi binası zemin katı-
na taşınma işlemleri devam etmektedir (Resim: 14).  İzmir Rölöve ve Anıtlar 
Kurulunun daha önce görev yaptığı bu alan uzmanlarımız için daha rahat bir 
çalışma ortamı sağlayacaktır düşüncesindeyiz. 
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Resim: 12
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KYME GÜNEYDOĞU NEKROPOLÜ
(İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, BOZKÖY, ILICA MEVKİİ, 

214 VE 215 PARSEL)
Mahir ATICI*

Ender Gökhan BEYAZÇAM

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy, Ilıca Mevkii, Kyme Antik Kenti III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanında bulunan, tapunun K17.c2.IIa pafta, mülkiyeti Aksa-
ray Korkmaz Petrol A.Ş.’ye ait 214 ve Ali Özer’e ait 215 sayılı parsellerinde 
kayıtlı taşınmazlar üzerindeki kazı çalışmaları Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 11.03.2014 tarih ve 49253 sayılı izin belge-
siyle 10.02.2014 – 26.12.2014 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Aiolis Bölgesinin önemli kentlerinden Kyme’nin (Harita: 1) III. Derece Sit 
Alanı içindeki söz konusu parseller, günümüzde Aliağa’nın ağır sanayi ve li-
man bölgesinde, İzmir – Çanakkale karayolunun kuş uçuşu 1,5 km. batısında, 
antik kentin yaklaşık 2 km. güneydoğusunda yer almaktadır (Resim: 1).

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanın üst kısmı kayalık bir tepedir, üze-
rinde herhangi bir yerleşim veya buluntu yoktur. Bu tepenin eteklerinde yer 
alan kazı alanı, bitişik 2 ayrı parselden ibarettir, yaklaşık 11 dönümlük eğimli 
bir alana yayılmaktadır (Resim: 4).

Bu eğimli alanda toplamda 103 adet sondaj açılmış olup mezarlara rastlan-
ması sonucu kurtarma kazısı yapılmıştır. Burası, Aiolis Kymesi çevresinde or-
taya çıkan birçok nekropolisten birisidir. Kentin güneydoğu nekropolünden 
mezarlar ve öne çıkan buluntular bu bildiride anlatılacaktır.

* Mahir ATICI, Arkeolog, İzmir Müze Müdürlüğü, İzmir/TÜRKİYE.
 Ender Gökhan BEYAZÇAM, Arkeolog, İzmir Müze Müdürlüğü, İzmir/TÜRKİYE.



374

214 PARSEL:

Yaklaşık 6 dönümlük bir alana yayılan 214 parselde 47 adet sondaj çukuru 
açılmıştır (Çizim: 1). 13 ve 18 No.lu sondajlardan mezarlar gelmesi üzerine 
bunlar birleştirilerek kurtarma kazısına başlanmıştır.

Toplam 8 karelajdan oluşan bir açma meydana getirilmiştir. Kireçtaşı 
plaka kapaklı mezarların yoğunlukta olduğu beş (5) farklı tipte on (10) adet 
mezar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Bu parselde zengin mezar hediyelerine 
rastlandığı söylenemez. Mezar hediyeleri ve iskeletler kötü korunmuş olarak 
ele geçmiştir. Pişmiş toprak unguentariumlar, boncuklar ve bronz strigilisler 
neredeyse yok olma noktasına gelmiştir.

Açmadaki en önemli buluntu belirgin olan bir duvarın takip edilmesiyle 
ortaya çıkarılan beş (5) metreye on (10) metre ölçülerinde, dikdörtgen planlı, 
kısmen taş döşemeli, duvarla çevrili bir alandır (Resim: 5). Kuzey duvarında-
ki taş sırası eksik olup sanki alana giriş buradan sağlanmaktadır gibi bir iz-
lenim uyandırmaktadır. Taş döşeme olmayan orta kısımda ise yanık izlerine 
rastlanmıştır. Söz konusu izler, bu alanın cenaze merasimlerinde ölü yakmak 
veya yemek pişirmek için kullanıldığını düşündürmektedir.

215 PARSEL:

Yaklaşık beş (5) dönümlük bir alana yayılan 215 parselde 56 adet sondaj 
çukuru açılmıştır. E3, E4 ve E7, E8 karelajlarında mezarların ortaya çıkmasıy-
la A ve B açmaları oluşturulmuştur (Çizim: 2). Bu parseldeki kazılarda tipolo-
jik olarak beş (5) farklı tipte yirmi sekiz (28) adet mezar gün yüzüne çıkmıştır. 
Söz konusu mezarlar buluntuların yoğunluğu bakımından 214 parsele naza-
ran zengindir.

3 No’lu Mezar:

A açmasında ortaya çıkan mezar, kireçtaşı sanduka tipindedir. İskeletin 
tamamına yakını erimiştir ancak buluntular korunmuş olarak ele geçmiştir 
(Resim: 6). Kafatası ve etrafında ortaya çıkan mezar hediyeleri stilize olarak 
bitkisel motiflerle işlenmiş bir diadem, sağ elinde muhtemelen lir tutan Eros-
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lu bir çift küpe, Herakles düğümlü dört (4) adet takı ve bikonik formlu bon-
cuklardır. İskeletin ayak ucunda bulunan ayna ile unguentarium ise dikkat 
çeken diğer buluntulardır.

6 No.lu Mezar:

Buluntu bakımından zengin örnekler sunan bir diğer mezar ise 6 No.lu 
kireçtaşı plaka kapaklı mezardır. Mezarın uzunluğu 120 cm.’dir. Boyutları ve 
buluntuları bu mezarın bir çocuğa ait olduğunu işaret etmektedir (Resim: 7). 
İskeleti erimiş olan mezarda özenli bir çalışma neticesinde mezar hediyeleri 
kurtarılmıştır. Bunlardan ilki pişmiş toprak plaka üzerinde alçak kabartma 
şeklindeki çıplak bir erkek figürüdür. Pelerin giyimli bu figür yerel bir kahra-
mana ait olabilir. Öne çıkan bir diğer buluntu ise at üzerinde oturan pelerinli 
ve yüksek poloslu bir kadın figürinidir. Bu eser, ana tanrıça kültüyle ilgili ola-
bilir. Son olarak, minyatür haliyle kolosal bir devi veya demonu betimleyen 
çömelmiş çıplak figür bir diğer mezar hediyesidir. Çocuk mezarında yer alan 
bu tür mezar hediyeleri, muhtemelen ölümden sonraki yaşamda çocuğun ko-
runması ve kollanması için mezara konulmuş olabilir.

7 No.lu Mezar:

215 parselde açılan 7 No.lu sanduka mezarda ise en önemli buluntu altın 
meşe yapraklarıdır (Resim: 8). Bunlar, başın sağında ve solunda eşit şekil-
de dengeli olarak ortaya çıkarılmıştır. Burada görülen yaprak sapları ince tel 
şeklinde yapılmıştır. Dolayısıyla, saçlar küçük buklelere ayrılarak bu saplara 
tutturulmuştur.

Güneydoğu Nekropolünde mezar buluntusu olmayan bir eser dikkati çek-
mektedir. 215 parselde yer alan 18 No.lu sondajda ortaya çıkan bu eser taş bir 
miğferdir (Resim: 9). Tepelik kısmı yuvarlak, siperliği konik olan miğferin 
her iki yanında simetrik fiyonk vardır. Ayrıca, düz olarak işlenmiş olan alt 
tarafında kare şekilli kenet deliği vardır.

Bilindiği üzere, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen dünyaca ünlü 
Sayda (Lübnan) Lahitleri ilk müzecilerimizden Osman Hamdi Bey’in, 19’uncu 
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yüzyılın sonlarında yürüttüğü Kral Nekropolü Kazısı sonucunda Ülkemize 
kazandırılmıştır. Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi, Tabnit Lahdi gibi en 
gözde eserlerden birisi de kuşkusuz İskender Lahdidir.

Kyme Güneydoğu Nekropolünde ortaya çıkan taş miğfer ile ilgili olarak 
İskender Lahdi üzerinde yer alan bir figür göze çarpmaktadır. Lahdin uzun 
yüzlerinden birinde İskender, Perslerle mücadele halindedir. Bu sahnenin en 
sağında yer alan, at üstünde şaha kalkmış süvarinin başındaki Boetya miğferi 
18 nolu sondajda bulunan taş miğferin aynısıdır (Resim: 10). Konik siperliği, 
yuvarlak tepelik kısmı ve ortasındaki fiyonk detayı birebir benzerlik göster-
mektedir. Dolayısıyla, söz konusu taş miğfer rahatlıkla Geç Klasik – Erken 
Helenistik Döneme tarihlendirilebilir. Peki, nekropol alanında taş bir miğfer 
neden bulunur? Muhtemelen, bulunduğu konum itibarıyla bu miğferin sim-
gesel bir işlevi olabilir çünkü mezarlıkta bulunmuştur. Ya da altında bulunan 
kenet deliğinden anlaşıldığına göre bu miğfer bir mezar anıtının parçası ola-
bilir.

Sonuç olarak bu bildiride, 2014 yılı içinde Kyme Antik Kenti Güneydo-
ğu Nekropolünde açığa çıkan mezarlar ve öne çıkan buluntular incelenmeye 
çalışılmıştır. Yürütülen kazı süresince on dokuz (19) adet envanterlik ve yüz 
dört (104) adet etütlük buluntu ele geçirilmiştir. Mezarlarda kısmen yön bir-
liği vardır (Resim: 11). Kadın mezarlarında başın doğuya, ayakların batıya 
uzandığı görülür; ancak, genelleme yapmak olanaksızdır. Bazı mezarlar ku-
zey-güney yönlüdür. Bu alandaki mezarların düzenli bir yön birliğine sahip 
olmaması belki de alanı değerlendirmek için planlı bir parselasyon bilincinin 
olduğunu gösterir. Farklı mezar tiplerinin varlığı ise nekropol alanındaki sü-
rekliliğin var olduğunu kanıtlamaktadır. Alanda genel olarak M.Ö. 4’üncü 
yüzyıl ile M.S. 2’nci yüzyıl seramiği görülmektedir; ancak, mezarlar tümüyle 
Helenistik Dönem’e aittir.
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Çizim 1: 214 parsel planı.

Harita 1: Aiolis Bölge haritası.
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Çizim 2: 215 parsel planı.

Resim 1: Kazı alanının uydu görüntüsü.
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Resim 3: 215 parsel mezar grafiği.

Resim 2: 214 parsel mezar grafigi.
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Resim 4: Arazinin genel görünümü.

Resim 5: 214 parselde ortaya çıkan dikdörtgen alan.
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Resim 7: 6 No.lu mezar buluntuları.

Resim 6: 3 No.lu mezar buluntuları.
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Resim 9: Taş miğfer.

Resim 8: 7 No.lu mezar ve meşe yaprakları.
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Resim 11: Mezarların genel görünümü.

Resim 10: Osman Hamdi Bey ve İskender Lahdi.
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Resim 12: Seramik buluntu örnekleri.
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MÜZE VE ARKEOLOJİ KULÜBÜ
EFES MÜZESİ

Hünkar KESER*

MÜZE VE ARKEOLOJİ KULÜBÜ NEDİR?

Müzelerin sergileme biçimleri ile kendiliğinden gelen müze ziyaretçileri 
arasında ister istemez bir ilişkinin doğmuş olmasıdır. Bu ilişki içinde, ziya-
retçilerin yaşları ve ilgi alanlarına göre kendiliğinden bir öğrenme durumu 
oluşur. Ancak geride bıraktığımız 20. yy.ın içinde, müzeler halka daha da ya-
kınlaşmış, toplumun özellikle de çocukların eğitimine doğrudan hizmet ve-
ren bir kurum niteliğine bürünmüştür. Müzenin eğitimsel işlevi artık müze 
galerilerinde kendiliğinden oluşan bir durum olmaktan çıkmış, müzelerin 
bünyelerinde oluşturdukları eğitim birimlerinin programları ve müze-okul 
işbirliğinin sonucu olarak eğitime yaratıcı bir değer katmıştır.

Müzeler bu programlarını uygularken değişik yöntemlerden özellikle de 
sanat eğitimi ve drama yönteminden ağırlıklı olarak yararlanmaktadır. Sanat 
eğitimi çocukların yaratıcı yanlarını harekete geçirerek öğrenmelerini sağlar. 
Drama ise, okul çocukları için son derece etkili bir öğretim yöntemidir. 

Müze ve Arkeoloji etkinlikleri; özel olarak düzenlenen yaşantıları somut 
bir şekilde hissetme yolu ile sosyal, evrensel ve soyut kavramların, tarih, ede-
biyat, Arkeoloji, Mitoloji gibi konuların canlandırılarak anlamlı hale getirildi-
ği, öğrenildiği bir eğitim tekniğidir. 

Arkeoloji ve müze etkinlikleri uygulayarak, hissederek, dokunarak ger-
çekleştirir. Uygulayabileceği tüm eğitim öğretim tekniklerini kullanır.

* Hünkar KESER, Arkeolog, Efes Müzesi Müdürlüğü, İzmir/TÜRKİYE.
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MÜZE VE ARKEOLOJİ KULÜBÜNÜN NE KAZANDIRIR?

•  Çocuklar bilgilerini geliştirme yollarını öğrenir ve bu bilgilerini kitap 
bilgileriyle karşılaştırma alışkanlığı kazanırlar.

•  Çocuklar kitaplarda okudukları tarihsel dönemlerde kullanılan yaşam 
nesnelerinin gerçeklerini görme olanağı bulurlar. 

•  Tarihsel olaylar ve o dönemin yaşam nesneleri arasında ilişki kurmaya 
çalışırlar. Bu durum onların doğru tarih bilinci edinmelerine yardımcı 
olur. 

•  Müzede bulunan nesnelerle günümüzdeki nesneler arasındaki farklı-
lıkları ve benzerlikleri düşüncelerinde karşılaştırırlar. 

•  Çocuklar gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunu 
geliştirirler. 

•  Estetik beğenilerini geliştirirler. 

•  Yaratıcı düşünmeyi öğrenirler.

•  Müze çocuklara gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterir.

•  Olayları bütün boyutlarıyla düşünebilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğ-
retir. 

•  Bunların yanı sıra çocuklar farklı Kültürleri tanırlar. 

•  Sahip oldukları kültürel değerleri koruma bilinci edinirler. 

•  Antik Kentleri tanır, geçmişin ve antik dönemin ne olduğunu bilirler.

•  Müze nedir, nasıl kurulmuştur, nelerden oluşur bilir ve sorgularlar.

•  Arkeoloji ve müzeciliği sever ve anlarlar.

MÜZE VE ARKEOLOJİ KULÜBÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI:

Müze ve Arkeoloji Kulübü on yıl önce müze izcileri olarak Efes Müzesi 
salonları ve bahçesinde Selçuk İsabey İlkokulu öğrencileri ile yapılan çalış-
malarla hayat bulmuştu. İlk başlarda gönüllü olarak bir sınıf öğretmeni ve bir 
arkeolog doğal müze ortamında yaratıcı drama, izcilik faaliyetleri ve oyun-
larla hayat bulmuştur.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışmanın 
zorlukları nedeniyle devam edilememiş ve 2011 yılında tekrar gönüllü öğret-
menler ile yeniden başlamıştır.



387

Amaç: Kulübün genel amacı gelecekte Arkeolog, Sanat Tarihçi, Hititolog, 
Antropolog ya da Tarih uzmanı yetiştirilmesine katkı yapmak değildir. Ar-
keoloji ve müzeleri anlayan, geçmişle bağlantı kuran, yaşadığı bölgeyi bilen 
ve tanıyan genç kuşaklarda olumlu ve istendik bir algı oluşmasıdır. İyi birer 
eğitim görmüş ve büyük çoğunluğu sanatla, bilimle, siyaset ile yakın ilişkileri 
olan genç bireylere dünyayı ilk anlamlandırdıkları dönemlerinde ulaşabilmiş 
olmak özel bir amaçtır. Ayrıca bulunduğu bölge içerisinde müzeyi hiç gezme-
miş, arkeoloji ile olumlu hiçbir ilişkisi olmayan, belki hayatında hiç antik bir 
kent gezmemiş ve gelecekte de gezmesi mümkün olamayacak öğrencilerimiz-
le aynı imkanlar ile genel ve özel amaçlarımız için  bir plan ve etkinlik prog-
ramı dahilinde çalışmalar yapmaktır. Kulübün amaçlarından biri düş gücünü 
uyarmak ve onun duyusal uyanıklığını geliştirmektir. 

Klasik yaklaşımla müze ziyaretçilerini karşılar, ağırlar ve onlarla iletişime 
geçer. Önceden hazırlanmış plan dahilinde yada hazırlıksız olarak öğrenci-
ler ile müze yada antik kent gezisi yapılır. Müze ve Arkeoloji kulübü klasik 
yaklaşımın tersine müzecilik ve arkeolojiyi hedef kitlesine götürür. Hedef 
kitlesi ile alışık olduğu ortamında, alışık olduğu materyal ve eğitimciler ile 
final olarak yapılacak müze ve antik kent gezisi ile arkeolojik kazı fragmanına 
hazırlamaktır.

Eğitimde Kullanılan Teknikler:

Klasik Sunum: 

•  Doğaçlama,

•  Kompozisyon yazma,

•  Tartışma yöntemi,

•  Problem Çözme Yöntemi,

•  Resim Yapma Yöntemi,

•  Gezi ve Gözlem

•  Arkeolojik Kazı 

•  Müzecilik Uygulamaları

•  Beyin Fırtınası
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 Müze Arkeoloji Kulübü Uzmanlar:;

Hünkar KESER (arkeolog)

Esra BİDECİ (arkeolog)

Zehra KESER (sınıf Öğretmeni)

Sema KÖSEOĞLU (psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı)

Şerife TUNCER (Eğitimci)

Aysun GENCER (ana sınıfı öğretmeni)

Tülay DÜZEL (ana sınıfı öğretmeni)

Gülce YEŞİLPINAR (seramik öğretmeni)

Kurtuluş TÜRK (restoratör)

MÜZE VE ARKEOLOJİ KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ,

Etkinlik 1

Efes Müzesi Arkeoloji Kulübü çalışmaları farklı yaş grupları ile birbirin-
den farklı programlarla gerçekleştirilmiştir. Anaokulu 5-6 yaş, İlkokul 3-4 
sınıf olmak üzere iki ana grupla çalışılmıştır. Ana sınıflarında okuma yazma-
nın henüz öğrenilmemiş olması nedeniyle duyu, dokunma, görme, hissetme, 
hayal kurma, canlandırma vb gibi çalışma yöntemleri ağırlıklı olarak kulla-
nılmıştır. İlkokul 3-4 sınıflardan itibaren kompozisyon yazma, hedefi, arayıp 
bulma gibi daha geliştirilmiş yöntemler kullanılmıştır. Burada anlatılacak 
etkinlikler her iki grubun çalışmalarının harmanlanması ile ortaya çıkmıştır. 
Geçen yıllarda yapılan çalışmalar bu yıl ve önümüzdeki yıllarda daha çok 
okul ve yaş grubu ile geliştirilecektir. 

Aşağıda anlatılan etkililiklerin sırası, şekli, niteliği, sayısı; yaş grubu, mev-
simler, fiziki ortam gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Tanışma (Ana Sı-
nıfı-İlkokul): Arkeoloji Kulübü liderleri; iki arkeolog, ana sınıfı, sınıf öğretme-
nidir. Sınıfla ilk defa karşılaşmış olan arkeologlar kendilerini tanıtırlar. Arke-
oloji ve arkeoloğun ne olduğunu basitçe anlatırlar. Örnek; “Arkeolog: Sizlerin 
anneanne ya da dedelerinin, anneanne ya da dedelerinden çok çok eskiden 
yaşamış oldukları şehirlerdeki yapıları ve eşyaları toprak altından kazarak 
bulan kişilerdir.” Yada “basitçe arkeolog yer altında gömülü olan şeyleri araş-
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tırıp bulan kişidir” der. Sonra karşılıklı sorularla birbirlerini tanırlar. Sorular 
her şeyi kapsayabilir. Onlara göre arkeoloğun ne olduğu sorulur. (cevaplar: 
Kazıcı, heykel bulurlar, Efes, ben bir kere kazı görmüştüm vs) Ana sınıfı öğ-
rencilerinin dikkat süreleri 10 dakikadan daha azdır. Bu süre bitmeden fark-
lı ve eğlenceli bir etkinliğe geçilir. Tanışma bölümünde alınan keyif sonraki 
etkinliklerin altlığını oluşturmaktadır. Çocuklarla çizgi film izlemek tanışma 
bölümünde sizi anlamlandırmaları bakımından önemlidir. Ana sınıfları ya da 
ilkokul öğrencileri için en basit ve eğlenceli çizgi film Caillou’nun büyük ka-
zısıdır. Bu çizgi filmde arkeoloğun ne olduğu, kazı alanın nasıl bir yer olduğu, 
nelerin bulunduğu, kullanılan malzemeler, nasıl tasnif edildiği ve bulunan 
eserlerin sonra nereye götürüldüğü, nasıl restore edildiği yaklaşık beş dakika-
lık bir bölümde rahatlıkla anlatılmaktadır. Filmin sonunda çocuklara konu ile 
ilgili sorular sorarak etkinlik değerlendirmesi yapılır. Her oturumda bir oyun 
oynanması çocukların final bölümünü heyecanla beklemeleri ve dikkatlerinin 
artmasına yardımcı olur. 

Heykel Ol Kendini Tanıt: Tanışmanın sonunda müzik eşliğinde çocuklar ve 
liderler dans etmeye başlarlar. Liderlerden birisi müziği kontrol eder ve kendi 
istediği zaman durdurur. Müzik durduğu anda herkes bir heykel pozisyonun-
da kıpırdamadan durur. Kıpırdayan oyundan çıkar. Hareketsiz duran çocuk-
lardan birisine ne heykeli olduğu sorulur ve cevap alınır. Sonra müzik devam 
eder. Son öğrenci kalıncaya dek oyun sürer. Son öğrenci oyunun galibi olur.

Etkinlik II

İnsanlık Tarihi Sunusu: bu bölümde konuya masal ile başlanır. İlkel in-
sanların mağaralarda nasıl yaşadıkları, nasıl beslendikleri, avlanmaları, ateşi 
bulmaları, yerleşik hayata geçişleri, tarıma nasıl başladıkları, nasıl kap kacak 
yaptıkları yazının bulunuşuna kadar masallaştırılarak anlatılır. 

MASAL

Bir varmış bir yokmuş çook çokk, çok ama çok eski zamanlarda , ninelerimizin 
dedelerimizin annelerinin babalarının, dedelerinin ve ninelerinin ve onarın da  an-
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nelerinin babalarının , dedelerinin ve ninelerinin ve onarın da  annelerinin babala-
rının , dedelerinin ve ninelerinin ve onarın da  annelerinin babalarının, dedelerinin 
ve ninelerinin yaşadığı zamanlarda dünyamızda insan sayısı çok azmış…. Üstelik, 
o insanlarda bizler gibi değillermiş.  Duruşları, bakışları farklı, yürümeleri farklı, ko-
nuşmaları  ise ses çıkarma şeklinde imiş. Daha ne evlerde yaşamayı biliyor, ne giyin-
meyi biliyor ne de bir araç kullanmayı biliyorlarmış. Mağaralarda yaşıyor, bitkilerin 
kök ve tohumlarını ve ağaçların meyvelerini yiyorlarmış…. Dünyada o zamanlar 
insan azmış ama, bir sürü farklı hayvanlar varmış. Bunların bazıları çok büyük, ba-
zıları çok atak, bazıları ise hakikatten çok korkunçmuş. İlk insanlar onlardan korkar, 
ama aynı zamanda da onları avlayıp yemek isterlermiş. Günlerden bir gün bir insan 
sivri bir taşı atarak bir geyik avlamış.  Geyiğin eti güzel derisi ise yumuşakmış. Etini 
yemiş, Derisini ise kendisine giysi yapmış.  Bu ilkel insan sonra sivri taşlar aramış 
ki silah olarak kullansın, ama her zaman sivri taş bulunamıyor yada çok aramak ge-
rekiyormuş. O da ne yapsın bulduğu taşları yontarak sivriltmeye başlamış. Gel za-
man git zaman taşları iyice yontarak, sopalara takmışlar ve mızraklar elde etmişler…. 
Böylece kendilerine daha güvenmeye başlamışlar ama bazı hayvanlar öyle büyükmüş 
ki onları bir değil iki değil üç değil sekiz beklide on bilemediniz 15 mızrakla avlamak 
mümkünmüş. Bunun üzerine bizim ilkel insanlar birleşip gruplar halinde hayvanlara 
saldırmışlar. Devasa hayvanları hem kolayca avlamış hem de kolayca yüzüp derisini 
çıkarabilmişler.

Bu eti lezzetli hayvanları çiğ yemek zormuş ama bir gün yağan yağmur çakan 
şimşek sayesinde ateşi öğrenmişler. Böylece ateşte eti pişirerek nefis  kokusunu ve lez-
zetini  görmüşler. Ateş ayrıca ısınmalarını da sağlıyormuş. Üstelik hayvanlar ateşten 
korkuyor ve yanlarına yaklaşamıyormuş…. Yaptıkları avdan gurur duyan bu ilk in-
sanlar avlarının resimlerini yaşadıkları mağara duvarlarına çizmişler. Tabii hala yazı 
yazmayı doğru dürüst konuşmayı bilmiyorlar. Ama değişik renkteki bitkilerin suları 
ile resimler yapmayı öğrenmişler….Günler geçerken insanlar da daha iyi beslenip 
sayıca artmaya başlamışlar, dünyadaki o kocaman hayvanların sayısı da azalmaya. 
Günlerden bir gün bir ilkel kadın bitki tohumlarını alıp ekmeye ve kendi mısır, buğ-
day ve arpasını yetiştirmeye başlayınca çok sevinmiş. Bunu tüm insanlarla paylaşmış 
ve bir araya gelerek dere kenarlarında küçük kulübeler yapmaya ve orada sebzeler ye-
tiştirmeye başlamışlar.  Böylece ilk köyler oluşmaya başlamış. Köy olurda köpek olmaz 
mı evet köpekleri de evcilleştirip kendilerine bekçi yapmış ve yabani hayvanlardan 
korunmaya başlamışlar…
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Artık mağaradaki gibi 3-5 kişi değil daha kalabalık oldukları için güçleri de art-
maya başlamış. Hayvanlardan daha az korkar olmuşlar, köpeğin bekçi olması öyle 
işlerine yaramış ki, yüklerini taşıtmak için atları da yakalayıp eğitmişler.  Atlarla hem 
avladıkları büyük hayvanları hem de tarladan topladıkları ürünleri evlerine kolayca 
getirebilir olmuşlar. Yiyecek bollanınca bunları saklamak ve daha iyi yiyebilmek için 
kaplara da ihtiyaçları olmuş. Çamuru yoğurup şekil vererek değişik kaplar çanak çöm-
lekler yaptılar. Böylece hem yiyeceklerini ateşte güzel pişirip yemeye hem de onları 
büyük küplerde saklamaya başladılar. Ama bazen öyle çok ürün alıyorlardı ki bunları 
ne yapacaklarını bilemiyorlardı.  Oysa başka köylerdeki insanlar ise o üründen hiç 
yetiştirememiş olabiliyordu. Bunun üzerine ürünlerini değiş tokuş yapmaya başla-
dılar bir küp mısır al iki küp buğday ver diye alışverişler başlamış. Ama gel gör ki, 
ürünlerini sürükleyerek taşımak zormuş. Ama yuvarlak olan şeylerin rahatça gittiği-
ni görünce tekerleği bulup, bununla yiyeceklerini taşımaya başladılar. Elde ettikleri 
ürünleri kayıt altına almak için yazıyı icat edip yazmaya da başlamışlardır. İlkyazılar 
toprak plakalara yazılıyordu…

Bu arada köyler de kalabalıklaşıp, büyümeye başlamıştır.  Evler çoğalmış, insanlar 
çoğalmaya başlamış ve her kafadan bir ses çıkmaya başlayınca da güçlü olan birisi 
herkesi yönetmek için kral olmuştur. Krallar şehirlerini korumak için askerler yetiş-
tirmeye başlamışlardır. Şehirlerarası alışverişlerde kullanmak için de parayı icat edip 
bir küp buğday 10 para demeye başlamışlardır. Gel zaman git zaman insanlar artık 
güzel evlerde yaşamaya, güzel yiyecekler yemeye, güzel giysiler yapıp giymeye baş-
lamışlardır. Tarlalarda değişik ürünler yetiştirmeye, evlerinde hayvanlar beslemeye 
başlamıştır. Şehirler büyümüş büyümüştür. Her şehrin adı farklı dili farklı olmaya ve 
insanları da değişik davranmaya başlamıştır. 

Bizim masalımızda buraya kadardır. 

Sonra önceden hazırlanmış olan power point sunusu çocuklarla birlikte 
izlenir. Sunu masalda anlatıldığı sırayla gider. Sunu bittikten sonra konu hak-
kında sohbet edilir.

İlkel İnsanların Selamlaşması Draması: Etkinlik sonunda ilk insanların nasıl 
selamlaştığı ve konuştuğu konusunda sohbet edilir. O insanların çıkarmış ol-
duğu sesler taklit edilir. Sonra hep birlikte daire oluşturarak ilkel insan taklidi 
yaparak, selamlaşmak için sesler çıkarılır.
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Etkinlik III

Bir önceki etkinlik olan ilkel insanların devamıdır. Bir önceki oturumda 
ilkel insanların tarihi gelişimini tanıtmıştık. Bu oturumda ilk insanların na-
sıl yaşadığını kavramak için o çağa yolculuk yapılır. Eski çağlarda insanların 
nasıl yaşadıkları hatırlatılır ve çocukları iki sıra halinde yere oturtulur, ortaya 
uzun bir kâğıt serilir (2X1.5 m.) ve boyalarla ilk çağları çizmelerini teşvik edi-
lir. Bir önceki oturumdan konuyu hatırlayan çocuklar, çizimlerini tamamlar. 
Sonra lider kâğıdın etrafında dolaşarak neler yapıldığına bakar.

İki sıra halinde kâğıdın etrafına sıralanan çocukların arasında lider göz-
lerini kapatarak kâğıdın üstünde yürür ve çocukların orada resimlenenlerin 
seslerini çıkararak kendisine yardımcı olmasını ister. Sonra isteyen çocuklar 
kağıdın üzerinde yürüyerek aynı denemeyi yapar.

Yapılan resme düşsel bir yolculuğa çıkılır. İlk çağ yolculuğuna çıkmak için 
hep birlikte bir hareket belirlenir. Bu hareket 2 defa el çırpmak ve iki kere 
zıplamak olabilir. Belirlenen hareketle yolculuğa çıkılarak ilk çağlara gidilir. 
Burada gruplar oluşturulur ve gruplar ayrı bölgelere giderek oradaki ilk çağ 
insanlarını canlandırır. Yürüme, koşma, korunma, beslenme, avlanma, giyin-
me, konuşma, ticaret, alet yapma vb. taklitlerin sonunda geri dönme vakti 
gelmiştir. 

Bir sonraki etkinlik olan antik dönem yapı maketleri için atık malzeleme-
ler istenir. Havlu kağıt rulosu, tuvalet kağıdı rulosu, mukavva, boya kalemle-
ri, makas, yapıştırıcı vb istenir.

Etkinlik IV

Antik Dönemde Yaşam;  Paranın bulunuşundan itibaren antik dönem bir 
power point sunusu ile anlatılır. Sunu bol fotoğraf ve masal ile süslenir. Cel-
sus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı, Hellenistik Çeşme, Su Kemerlerinin fo-
toğrafları sunum öğrencilere gösterilip vurgulanır. Yapılacak maketler Efes 
Antik Kentinden örneklendirilir. Örnek; Su kemerleri maketi: Havlu kağıt ru-
loları iki yandan basarak kare bir kolon elde edilmesi sağlanır. Aynı işlemi her 
öğrenci ayrı ayrı yapar. Her kolon aynı simetride mukavvanın üzerine öğret-
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menlerinin de yardımıyla yapıştırılır.  Kartondan kesilen kemerler kolonların 
üzerine yapıştırılır. Havlu kaşıt rulolorı ortadan ikiye kestirilerek, kemerlerin 
üzerine yapıştırılması söylenir. Su kemerleri hazırlanmıştır. Kemerler üzeri-
ne leylek resimleri çizerek yapıştırılabilir. Dışarıdan bulunabilecek çer çöp ile 
kuş yuvaları yapılabilir. Daha sonra su kemerleri boyanarak renklendirilir.

Etkinlik V

Antik Dönem Giysileri; bir hafta önceden antik dönem giysileri için gerekli 
malzemeler istenir. İstenilen malzemeler, her türlü kumaş parçası, Amerikan 
bezi çuval, şal, zeytin dalı, kurdeleler vb.’dir. Getirilen çuvalların kolları ve 
boyun kısmı kesilerek kolayca peplos yapılır. Kumaşlardan ya da çarşaflar-
dan chimation vb kıyafetler yapılır. Belleri kuşaklarla bağlanır. Kurdelelerden 
taç yapılır ve zeytin dallarından taç yapılır. Kıyafetler hazır olduktan sonra 
çocuklara Efes Antik Kenti kuruluş hikâyesi anlatılır. Hikâye bittikten sonra 
kısa sürede gruplar oluşturulur ve kendi aralarında roller dağıtılır. Çocuklar 
doğaçlama yaparak Efes’in Kuruluş Hikâyesini canlandırırlar. Etkinlik biti-
minde daire oluşturularak değerlendirme yapılır.

Etkinlik VI

Antik Dönemde Yazı:  Yazının bulunuşu anlatılır, yazının etkileri, getir-
diği yenilikler tartışılır. Mağara resimleri, çivi yazısı, papirüs, parşömen gibi 
kavramlar anlatılır.  Önceden resimlerle oluşturulmuş bir sayfalık mektup ha-
zırlanır. İlkel çağlardan gelen çivi yazılı ya da hiyeroglif yazılı mektup oku-
nur. Mektupta yazanlar anlık olarak bir konu seçilerek seslendirilir. Çocuk-
lardan mektuba cevap vermeleri istenir Anasınıfı öğrencilerine mektup elden 
ele gezdirilerek gösterilir. Cevap yazmaları için her birine kâğıt ve kalem ve-
rilir. Çocuklar resimler yardımıyla mektuplarını hazırlarlar. Yazım işlemi bit-
tikten sonra her öğrenci hayal gücünün yansımalarını kendi yazdığı mektuba 
bakarak söyler. İlkokul öğrencileri ile yapılan etkinliklerde her figüre anlam 
katılır ve bir alfabe oluşturulur, ya da her bir figüre günümüz alfabesinde bir 
harf karşılığı verilir.
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Etkinlik VII

Antik dönemde kullanılan kap kacaklar anlatılır. Kullanılan hammadde, 
ilk yapım teknikleri, pişirme teknikleri anlatılır. Önceden hazırlanmış kil ço-
cuklara gösterilir ve bir süre oynamalarına izin verilir. İstenirse burada ço-
cuklar kendi yaratıcılıklarına göre çeşitli kap kacakları elle şekillendirebilir. 
İkinci aşamada tablet yapımı için hazırlık yapılır. Killer uygun büyüklükte 
kesilerek çocuklarla birlikte yoğrulur. Dikdörtgen küçük tabletler haline ge-
tirmeleri sağlanır. Daha sonra yaş hamurun üzerine ucu sivri bir kalem yardı-
mıyla daha önce gördükleri ve öğrendikleri hiyeroglif ya da çivi yazısı kazı-
nır. Daha sonra bu tabletler fırınlanır ya da kendi kendine kurumaya bırakılır. 

Bir sonraki Efes Antik Kenti, Müze gezisi ve Arkeolojik Kazı fragmanı-
na hazırlık için, arkeoloji ve müzecilik hakkında tekrar konuşulup geçmişte 
yaptığımız etkinlikler tekrarlanır. Ören yerinde ve müze de nasıl davranma-
mız gerektiği anlatılır. Arkeolog olmanın sabırlı olmak, hassas olmak olduğu 
vurgulanıp sabırlı arkeolog oyunu oynanır.  Sabırlı arkeolog: iki grup oluş-
turulur. Her grup sırayla; belli bir mesafeyi hiçbir ses çıkarmadan kat etmek 
zorundadır. Tek bir çıt bile çıkarılsa oyun yeniden başlar. Hiç ses çıkarmadan 
parkuru tamamlayabilen grup başarılı olur ve alkışlatılır. 

Etkinlik VIII

Efes Antik Kenti gezisi; Antik Kent gezisinden bir gün önce mevsimin 
durumuna göre çocukların nasıl giyinmesi gerektiği okul ya da sınıf öğret-
meni tarafından öğrencilere yazı ya da sözle bildirilir. Yukarı kapıdan başla-
yan gezi sırasında bazı yapılar için önceden yapılmış etkinliklerle ilgili bilgi-
ler verilir. Efesin Kuruluş hikâyesi tekrar anlatılır. Bazı bölümleri çocuklara 
anlattırılır ya da hikâye yarım bırakılarak devamını tahmin etmeleri istenir. 
Büyük Tiyatro’da mıknatıs Efes’in Kuruluşu tekrar canlandırılabilir. Ayrıca 
şarkı söylemek isteyen öğrencilere orkestrada şarkı söyletilir. İzci alkışları ya-
pılarak tiyatronun akustiği vurgulanır.

Etkinlik IX 

Efes Müzesi Gezisi; Müze Gezisinden önce çocuklara müzede davranış 
kurallarına ilişkin bilgi verilir. Müze girişinde çember oluşturularak; önceden 
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müze mağazasından edinilmiş olan kandil gösterilerek(İlkokul öğrencileri ile 
)Müze Denince benim aklıma toplamak ve sergilemek geliyor sizlerin aklına 
neler geliyor diye sorulur.  Kandil elden ele dolaştırılarak herkese söz verilir. 
Cevaplar eski para, heykel, tarihi eser, kazı, krallar, vb olabilir. Daha sonra 
kandil tekrar alınır ve kandili bu günkü gezi için müzeden ödünç aldığımız 
vurgulanır. Sizce bu kandil nerede duruyor ve nereyi aydınlatmak için kulla-
nılıyor diye sorulur. Katılımcılar kandili tekrar ellerine alarak fikirlerini söy-
lerler. Cevaplar yatak odası, ders çalışırken, tiyatro, yemek yaparken vb ola-
bilmektedir. Oyun bitince lider Efes’in antik dönemde 200binden fazla insanın 
yaşadığı insanların aydınlanmak için bu kandillerin içine kötü zeytinyağları-
nı koyarak kullandıkları anlatılır. Daha sonra Çeşme Buluntuları Salonu’nda; 
sizce müzedeki eserler salonlara neye göre yerleştirilmişlerdir diye sorulur. 
“Bir grup çeşme grubu eseri” gösterilerek “bu eserler neden bu salonda ser-
gileniyor da yan salonda sergilenmiyor” diye sorulur. Cevaplar; çok eski ol-
dukları için, çok büyük oldukları için, heykel oldukları için, kazıdan çıktıkları 
için vb dir. Daha sonra eserlerin kazıda bulundukları yere göre sergilendiği 
anlatılır. Ve diğer eserlerin anlatımına devam edilir. Çağlar Boyu Efes Salonu-
nun müzenin genelinde olduğunun aksine eserlerin bulunduğu yere göre de-
ğil tarih sırasına göre sergilendiği vurgulanır ve salon anlatılır. Tavşanlı Eros 
Vitrinine gelindiğinde Eros’un Tavşanı oyunu oynanır. Salon içinde çember 
oluşturulur. Lider ortaya geçer az önce vitrinde gördükleri Eros’un Tavşanı-
nı alıyormuş gibi yapar. Elinde hayalet tavşan tutan lider çocuklara elindeki 
tavşanı gösterir. Bu tavşana sırayla herkes istediği bir hareketi yapabilir der. 
Önce lider tavşanın kafasını yavaşça okşar ve ilk olarak grubun öğretmenine 
verir. Öğretmen tavşana bir hareket yapar. Sonra yanındaki öğrencisine verir. 
Öğrenci de farklı bir hareket yapar. Herkesi dolaştıktan sonra lider tavşanı 
eline alır ve herkes tavşana bir hareket yaptı sıra tavşanda der. Şimdi sıra tav-
şanın intikamına gelmiştir. Lider der ki: “Şimdi de her kes tavşana ne yaptıy-
sa yanındakine sırayla aynı hareketi yapsın” der. Hareketler genelde;  başını 
okşama, başını sevme,  tokat atma, zıplatma, öpme, boğazını sıkma, yere bı-
rakma vb dir. Oyunun finalinde tavşana yapılan her şey bir sonraki arkadaşa 
yapıldığı için oldukça neşeli anlar yaşanır.

Tüm müze ve teşhir salonları gezildikten sonra; son salon İmparator Kült-
leri Salonunda; iki ya da üç gruba ayrılarak yarışma için hazırlanır. Gruplara 
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müze içerisinde koşulmaması, yüksek sesle konuşulmaması ve eserlere doku-
nulmaması hususu hatırlatılır. Birinci gruba; Mısırlı Rahip Heykelini bulma-
larını ve üzerindeki bilgileri, yerini yazmaları istenir. İkinci gruptan Marcus 
Aurelius büstünü bulmaları, yerini ve bilgilerini yazmaları istenir. İlk gelen ve 
başarılı olan grup tebrik edilerek alkışlatılır. Müze gezisi sonrası kafeteryada 
toplanılır,  öğrencilere müzeyi tanıtmak için bir broşür hazırlamak isteseniz 
hangi eseri kapak fotoğrafı yapardınız diye sorulur. Müzeyi nasıl tanıtırsınız 
diye sorulur. Herkes istediği arkadaşıyla grup oluşturup, broşürler bitirilince 
tek tek sunum yapılır. Efes gezisi ve müze gezisi ile ilgili ne hissettikleri soru-
lur.  Müze ve arkeoloji denilince akıllarına ilk olarak ne geldiği sorulur.

Etkinlik X 
Arkeolojik Kazı Fragmanına Hazırlık; Sınıfa arkeolojik kazıda kullanılan 

küçük aletler götürülür. Kazının nasıl yapılacağı ve kazı aletleri tanıtılmadan 
önce fotoğrafta dedektif etkinliği yapılır. Etkinlik için kazıdan bir açmanın 
görüntülendiği resim her öğrenciye dağıtılır. Resimde;  duvar restorasyonu 
yapan iki kişi,  sondajda kazı yapanlar, fotoğraf çeken bir kişi, çizim yapan 
bir kişi,  bilgisayarla çalışan bir kişi, elinde bir buluntu koşan bir kişi, elinde 
mala olan bir kişi,  nivo ve mira ile ölçüm yapan iki kişi, el arabası ile toprak 
taşıyan bir kişi, el arabasında uyuyan bir kişi, iskelet üzerinde çalışan bir kişi,  
içi seramik parçası dolu zembiller, ilerde tepenin üzerinde elinde büyüteç ile 
araştırma yapan bir kişi, seramik parçalarını inceleyen bir kişi, sırayla bekle-
yen üç kişi, açmanın kenarında kazı başkanı ve bir arkeolog görünmektedir. 
Lider öğrencilere resimleri incelemesi için beş dakika süre verir. Süre sonun-
da çocuklardan: “ben düşünüyorum ki “duvarın iki yanında mala ile çalışan 
iki kişi duvarı onarıyorlar” gibi bir cümle ile resimde yapılanları bulmaları is-
tenir.  Resmin tamamı bittikten sonra öğrencilerden buradaki insanların mes-
leklerinin ne olduğunu tahmin etmeleri istenir. Cevaplar sonucunda alanın 
arkeolojik kazı alanı olduğu ve buraya açma dendiği vurgulanır. Daha sonra 
yanımızda getirdiğimiz küçük kazı aletleri tanıtılır ne işe yaradıkları anlatılır. 
Bir sonraki etkinlik kazı için bilgiler verilir. Açmalarda nasıl davranılacağı, 
herkesin ayrı birer görevi olduğu, çapa, mala, fırça, ölçek, fotoğraf makinası-
nın nasıl kullanılacağı anlatılır. Eğer daha önce oynanmadıysa Sabırlı Arkeo-
log oyunu oynanır. 
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Etkinlik XI

Arkeolojik Kazı Fragmanı; önceden 1.5X1 m. ölçülerinde küçük sondaj 
alanları (Açma) hazırlanır. Yaklaşık olarak 5 ile 15 cm. derine önceden çeşitli 
figürler, pişmiş toprak kap kacak kırıkları, sağlam kaplar, sikke, heykelcik vb 
materyaller gömülerek üzeri toprakla tekrar kapatılır. Üzeri preslenerek ka-
zıya hazır hale getirilir. Kazı günü lider tekrar kuralları anlatır ve tek tek gö-
revlendirme yapar. Fotoğrafçı, çapacı, malacı, kürekçi, fırçacı, elekçi, arabacı, 
buluntuları toplayıp fişleyen kişi belirlenir. Daha sonra çocuklar arasında gö-
rev değişimi yapılabilir. Kazı sırasında çocuklara duracağı yerleri göstermek 
ve içeriye girmemeleri anlatılabilir. Mutlaka her açmada (grupta) bir arkeolog 
görevli olmalıdır. Veliler ve diğer öğretmenler kazı alanına alınmamalıdır. 
Kazı sonunda buluntular tek tek fişlenerek torbalara konmalıdır. 

Etkinlik XI

Kazı Buluntularının restorasyonu, birleştirilmesi, envanter fişlerinin hazır-
lanması ve müzeye teslimi; Kazı sonrası nemli olan eserlerin kuruması bek-
lenir. Buluntular sınıf ortamına götürülür. Birleşebilen eserler varsa restora-
tör-konservatör ile birlikte tespit edilir. Birleşen parçaları çocukların bulması 
sağlanır. Peligom ve kağıt bant yardımıyla birleşen parçalar birleştirilir. Müze 
envanter fişleri çıkarılır gösterilerek nasıl doldurulduğu anlatılır. Daha önce 
doldurulmuş kazı fişleri yardımı ile envanter fişlerini öğrencilerin doldurma-
sı sağlanır. Ana sınıf öğrencileri ile yapılan etkinlikte çocuklarla birlikte fişleri 
lider doldurur. Aynı gün buluntular listelenerek lider, öğretmenler ve öğren-
cilerle birlikte müze müdürlüğüne gidilerek teslim edilir.

Etkinlik XII

Sınıf Müzesi Oluşturma; Sınıf Müzesi oluşturmadan önce, öğrencilerle bir 
değerlendirme toplantısı yapılır. Yapılan etkinlikler nasıldı, en çok nereden 
hoşlandınız, Efes’de en çok hoşunuza giden yapılar nelerdi, Müze’de en çok 
hangi eseri beğendiniz. Kazı yaptığımızda ne hissettiniz. Kazılarda arkeolog-
lardan başka kimler bulunur, hangi malzemeleri kullanırlar vb. değerlendir-
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me sonrası müzenin ne anlama geldiği, nasıl müze oluşturulduğu sorulur. 
Gelen cevapların sonucunda sınıf müzesi oluşturup oluşturamayacağımız 
tartışılır. Nelerin müzeye konulup konulamayacağı tartışılır. Örnek olarak ço-
cukların anne ve babalarının hatta anneannelerinin çocukluk ya da gençliğin-
de kullandığı eşyalardan geçici bir sınıf müzesi oluşturulabilir. Bunun için bir 
daha ki haftaya öğrencilerden anne ve babalarının çocukluk ve gençliklerin-
de kullanmış oldukları eşyalar istenir. Müze için okulda bulunabilirse vitrin 
hazırlanır. Vitrin bulunamazsa sıralar üzerinde sergi alanı oluşturulur. Sınıf 
müzesine getirilen eserler: Gaz lambası, jeton, eski paralar, bindallılar, teyp 
kaseti, videokaseti, radyo, telefon, fotoğraf makinası, terazi, eski gramlar vb. 
daha önceden yapılan maketler de müzeye konmak üzere getirilir. Getirilen 
tüm materyallerin eğer çocuklar ilkokul öğrencisi ise tarihi geçmişini ve ta-
nıtım kartlarını hazırlanması istenir. Öğrenciler, sınıf öğretmeni ve lider hep 
birlikte gelen tüm materyallerin teşhir düzenini yapar ve birkaç hafta sergide 
kalması sağlanır. Müze ve Arkeoloji Kulübünün programına göre müzenin 
bir açılışı yapılarak öğrencilere sertifika ve hediyeleri Müze Müdürü, Okul 
Müdürü vasıtası ile verilir.

Anasınıfı öğrencileri ile en son değerlendirme yapıldıktan sonra, öğrenci-
lerin yıl boyunca okulda yaptıkları tüm etkinliklerle birlikte yılsonu sergisin-
de arkeoloji kulübünün ayrı bir sergileme alanı oluşturulup, açılışında minik 
arkeologlara sertifikaları ve hediyeleri Müze Müdürü, Okul Müdürü vasıtası 
ile verilir.

Müze ve Arkeoloji Kulübünün çalışmalarında desteğini esirgemeyen 
Müze Müdürümüm Sayın Cengiz Topal’a, Özel Misket Anaokuluna, Selçuk 
Sekiz Eylül İlkokuluna teşekkür ederiz.
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AĞLI SELMANLI TÜMÜLÜSÜ 
RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Latif ÖZEN*
Melek TAÇYILDIZ

Ömer ÇOKDOĞAN
Ali Rıza ÇAKIR

I. GİRİŞ:

Kastamonu, Ağlı İlçesi, Selmanlı Köyü, Ören Mevkii, Selmanlı Tümü-
lüs’ünde Kastamonu Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kurtarma Kazı-
sında açığa çıkarılan Mezar Odası,  insitu halinde toprak tabakasının temizliği 
sonrasında ve kazı alanında bekleme esnasında eserin toprak altında maruz 
kaldığı nemin hızlı kuruması nedeniyle duvar resimlerinde bozulmalar oluş-
muştur (Resim: 1). Mezar Odasını oluşturan taş Lahitin kazı alanından daha 
önceden destekler atılarak Müzeye taşınması sonrası Müzede kurulan iklim-
lendirme çadırı içerisinde nem verilerek kontrollü olarak kurutulması amaç-
lanmıştır. Kastamonu Müzesi teşhirinde bulunan mezar odasının restorasyon 
ve konservasyonu çalışmaları başladığında Mezar Odası iklimlendirme çadırı 
içerisinde yoğun nem altındaydı. Çalışmalarımız lahitin iç kısmında tek du-
varda bulunan duvar resmi ve mezar odasını oluşturan ana malzeme olan 
kireç taşının sağlamlaştırma kısmını kapsamaktadır.

* Latif ÖZEN, Kimya Mühendisi-Konservatör, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratu-
varı Müdür Vekili, /TÜRKİYE.

 Melek TAÇYILDIZ, Restoratör-Sanat Tarihçi, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratu-
varı, /TÜRKİYE.

 Ömer ÇOKDOĞAN, Restoratör, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, /TÜRKİ-
YE.

 Ali Rıza ÇAKIR, Restoratör, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, /TÜRKİYE.
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II. MEZAR ODASININ MEVCUT KONSERVASYON DURUMU:

Mezar Odasının yapım malzemesi olan kireçtaşı mevcut nemlendirme ne-
deniyle ıslak bir durumda olup, üzerinde su buharının yoğunlaşması göz-
lemlenmektedir. Malzemenin dış yüzeyinde toprak-çamur tabakası mevcut-
tur. Taşıma sırasında meydana geldiği anlaşılan ve üzerinde uzayıp giden 
geniş, derin çatlak ve yarıklar nedeniyle malzemenin kondisyonu iyi değildir 
(Resim: 2). Mezar Odası iç kısmında antik dönem onarımı tespit edilmiş ve 
belgelenmiştir. Taş bünyesinde kısmi boşluklar görülmekle birlikte yüzeyden 
kopan parçalar da mevcuttur (Resim: 3).                  

Kireç taşı üzerine kabartma şeklinde yapılan duvar resmi üzerindeki bo-
yalarda tozuma görülmektedir. Boya tabakası sağlam değildir. Renkler siyah, 
beyaz, kırmızı, kahverengi, açık mavi olup tüm renkler üzerinde yapılan de-
nemelerde boyanın bağlayıcısın özelliğini kaybettiği görülmektedir. Müzede 
kurulan iklimlendirme çadırı içindeki esere sürekli olarak nem verilmiş olma-
sı nedeniyle eserin bünyesinde yoğun nem mevcuttur.

Müze Teşhirinde yer alan Mezar Odası, Nem kurutma çadırı içerisinde 
kontrolsüz olarak aşırı nem verilmesi nedeniyle tehdit ve tehlikeler mevcut-
tur:

Yüksek nem ortamında, üreyecek-büyüyecek mantar, yosun, liken ve di-
ğer mikro-organizmaların aktif hale gelerek ciddi biyolojik bozulmalara hatta 
Duvar Resmi üzerinde temizlenemeyecek lekelenmelere neden olması.

Duvar Resmi bezemesini oluşturan mineral esaslı boyaların, aşırı nemli 
(yoğunlaşma nedeniyle sulu) ortamda kısmen çözünerek boya tabakalarında 
renk değişimleri hatta yok olmaya kadar gidecek potansiyel tehlikede olması

Lahit oldukça nemlenmiş, duvar resmi müdahale edilemeyecek derecede 
kötü kondisyondadır. Duvar Resminin kontrollü bir şekilde kurutularak sağ-
lamlaştırılmaya hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Kurumanın en büyük 
riski; kuruma ile birlikte kireçtaşının gözeneklerinde çözelti halinde bulunan 
suda çözünebilir tuzların, kuruma ile birlikte yüzeye hareket ederek kristal-
leşmesidir. Bu fiziksel oluşum; yüzeyde kristalleşen tuzların boya tabakasın-
da kavlamalara neden olması ile birlikte kristalleşme sonucu gerçekleşecek 
hacim büyümesinin kireçtaşı malzemede tahribata neden olacaktır.
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Yoğun nem altında bulunan Mezar Odasının içinde bulunduğu ortamın 
ve malzemenin kurutulması önem arz etmektedir. Ancak kurutma işlemimin; 
orijinal malzeme ile çevresi arasındaki nem ve sıcaklık dengesini ani olarak 
bozarak orijinal malzemede önemli değişikliklere (bozulmalara) neden ol-
maması için Ortamın nem değerinin düşürülmesi için ölçümlerle kontrollü 
bir kurutma olması gereklidir. Bununla birlikte Duvar Resminin bezemeleri-
ni oluşturan hem Mineral boyaların hemde boyaların zemine daha kuvvetli 
yapışması için gerekli olan sağlamlaştırma işleminin %100’e yakın bir nem 
ortamında yapılmasının imkânsızlığı nedeniyle özellikle Lahitin iç kısmında 
nemin belli bir değere (Ortam için bu değer %50 olarak kabul edilmiştir.) dü-
şürülmesi gerekliydi.

III. MEZAR ODASININ  KONSERVASYONU

A. Taş Malzemenin Konservasyonu

A.1.) Temizlik İşlemi:

Birleştirme yapılacak bölgelerde ve çatlakların, yarıkların arasında bulu-
nan toprak ve küçük taş kırıkları kompresör ve ince spatüller yardımıyla te-
mizlendi. 

Tuz giderme işlemi; kağıt hamurunun ıslatılarak duvara yaklaşık 1 cm ka-
lınlıkta uygulanması, hızlı kurumasını engellemek için üzerinin streç film ile 
kapatılması ve kurumaya yakın kaldırılması şeklinde uygulanmıştır (Resim: 
4).

A.2.) Sağlamlaştırma İşlemi

Çatlak ve yarıkları sağlamlaştırmak ve stabil hale getirmek için ankraj ya-
pılacak noktalar lahit üzerinde statik yükün mümkün olduğunca dengeli bir 
şekilde dağıtılacak şekilde tespit edildi. Tespit edilen yerler 8 mm. - 10 mm. 
fiberglass çubukların kullanıma uygun olarak darbesiz matkap ile delindi. Bu 
deliklere; Araldite (AY 103-HY 956, 5/1) epoksi karışımı ile elenmiş mermer 
tozu ve mikrobalon cam uygun viskozitede karışım halinde hazırlanarak en-
jekte edildi ve uygun ölçülerde kesilen fiberglass çubuklar bu deliklere yer-
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leştirildi. Akıcılık yada tutuculuk sağlayacak uygun viskozitede değişik oran-
larda hazırlanan epoksi karışımları mevcut çatlaklara da uygulandı. Epoksi 
karışımı kuruduktan sonra orijinal renk ve dokuya uygun kireç bağlayıcılı 
harç (1 ölçek elenmiş kum, 1 ölçek kireç, 1 ölçek elenmiş mermer tozu) hazır-
lanarak çatlaklar, kırıklar ve kısmi boşluklara dolgu yapıldı. Lahitten kopmuş 
bulunan parçaları yapıştırıldı (Resim: 5).

B. Duvar Resminin Konservasyonu

B.1.) Temizlik İşlemi:

Duvar Resmi yüzeyindeki boyada tozuma ve boyanın bağlayıcısının yok 
olması, ön sağlamlaştırma işlemlerinin yoğun nem nedeniyle yapılamayışın-
dan dolayı kuruma esnasında eserin bünyesindeki tuz hareketinin duvar res-
minin aksi yönünde gerçekleştirilmesi amaçlanarak arka taraftan kağıt hamu-
ru ile tuz arındırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Mezar Odası içinin bağıl nem oranı % 50-55 arasına düştükten sonra duvar 
resmine müdahale edilmiştir. Müze Teşhir Salonunda bulunan iklimlendirme 
Çadırında verilen sürekli nem Mezar Odası iç duvarlarında soğuk, havasız ve 
nemli ortamdan mikrobiyolojik oluşumların küf sporlarının ürediği gözlen-
miştir. 

Mikrobiyolojik Bozulmalar Duvar resmi yüzeyi üzerinde fırçayla dikkat-
lice ve Mezar odası iç duvarlarında elektrik süpürgesi yardımıyla fırça ile te-
mizlenerek 1:10 oranında suyla inceltilen küf ve mantar önleyici özelliklere 
sahip benzalkonyum klorür içerikli dezenfektan Zefiran, sanatsal duvar res-
mi dışındaki yüzeylere püskürtme yöntemiyle uygulanmıştır. Sanatsal duvar 
resmi yüzeyi çerçevesi dışında kalan kontörler aynı dezenfektan ile ıslatılan 
pamukla lokal olarak alınmıştır (Resim: 6).

B.2.)Sağlamlaştırma İşlemi 

Duvar resmi üzerinde kullanılacak sağlamlaştırıcı arayışı için Nanoestel 
Nanorestore, Primal AC33 ve Paroloid B72 yanında yer verilerek deneme 
testleri yapılmıştır (Resim: 7). Yoğun nem nedeniyle boyanın bağlayıcısı sa-
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bitlenemedi. Duvar resminin sağlamlaştırılma işleminin kontrollü kuruma ile 
bağıl nemin azalması sonrasında yapılmasına karar verilmiştir. 

Duvar resmi genel sağlamlaşma işleminin test sonuçlarına göre akrilik 
reçine bazlı Paraloid B-72 çözeltisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu 
amaçla; Duvar resmi yüzeyi Aseton içerisinde %3’lük Paroloid B72 ile homo-
jen olarak püskürtme yöntemi uygulanarak boya tabakası sağlamlaştırılmış-
tır (Resim: 8). Boya Dökülmesi ve boyada kavlama olan alanlardaki boya ta-
bakası, 1:1 alkol su ile ıslatıldıktan sonra uygun konsantrasyondaki Primal Ac 
33 enjeksiyonuyla sağlamlaştırılmıştır. Boya Tabakasının sağlamlaştırılması 
kademeli olarak devam etmektedir.

IV-NEM SICAKLIK

Nem ve Sıcaklık ölçüm ve değerlendirme uygulamaları 4 adımda ya birbi-
rini takip edecek yada birbirini tamamlayacak şekilde yapılmıştır. Buna göre;

1. Konservasyon çalışmalarına başlanılmasından itibaren çalışmanın bü-
tün aşamalarında Lahitin içerisinde ve dışarısında datalogger cihazı ile nem-
sıcaklık değerleri ve değişimleri kaydedilmiştir (Grafik: 1).

Grafik: 1 analiz edildiğinde Lahit içerisindeki nem, görev yaptığımız süre 
içerisinde Duvar Resmine herhangi bir müdahaleye izin vermeyecek kadar 
çok yüksek. Lahitin içi ve dışı arasında ortalama %35’lik bir nem seviye farkı 
±%5’lik bir değişimle paralellik sergilemekte olmasına rağmen iç ve dış ortam 
arasındaki bu farklılık malzemenin bozulmasını hızlandıracak gerek nem ge-
rekse termal açıdan bir dengesizliğe işaret etmektedir ki bu olumsuzluğun 
acilen giderilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kurutmayı kontrollü 
ama biraz daha hızlandırmak için mevcut pencereler açılmıştır. Bununla bir-
likte ölçümlerin alınması sırasında Lahitin içi ve dışında çalışmalar devam 
ettiğinden. Bu değerlerden çok, çalışma bittikten sonra ortama bir müdahale 
edilmeksizin alınacak değerler daha önemliydi.

2.1. Aşamada anlık değerleri görmek gerektiğinden Lahit içerisine bir di-
jital higrometre yerleştirilerek çalışma sırasında özellikle nem oranları takip 
edilmiştir. Dijital anlık alınan veriler bir çizelge oluşturularak değerlendiril-
miştir.
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3. Ara aşama: 1. Aşama çalışması bittikten sonra hem Lahit içerisine hemde 
Lahit dışına iki adet Müzeye ait anlık ölçüm yapan higrometre yerleştirilmiş, 
Müze Müdürlüğü tarafından nem takibi için bir çizelge hazırlanmış ve Müze 
Müdürlüğü ile iletişimde kalınarak ortamdaki nem ve sıcaklık seviyelerinde-
ki değişimler izlenmiştir. Bu izleme ile Duvar Resminde çalışmak için uygun 
nem oranı (%50 iç kısım) ulaşıldığında, 2. Aşama çalışması başlatılmıştır. 

4. Müze Müdürlüğü ile birlikte izlemenin yanında 1. Aşama çalışmasın-
dan sonra hem Lahit içerisine hemde Lahit dışına iki adet datalogger yerleş-
tirilmiştir. Bu cihazlardan alınan veriler ara aşamadaki yani çalışma olmadığı 
zamanlarda nem ve sıcaklık seviyeleri ile değişimleri karşılaştırmalı değer-
lendirilmiştir (Grafik: 2).

5.  Karşılaştırmalı grafik analiz edildiğinde; Çalışma olmadığında; Lahitin 
dışında sıcaklık daha düşük ancak nem çok yüksek iken Lahitin içerisinde 
daha yüksek bir sıcaklık ile daha düşük nem seviyeleri ile karşılaşmaktayız.

Lahitin içerisindeki nem değişimleri Lahitin dışına oranla çok daha sık 
ama daha küçük bir aralıkta gerçekleşmekte. 10 Haziran tarihinde nem sevi-
yesi istenilen değere (%50)’ye düşmüş ve bundan sonra %50 ile %60 arasında 
bir değişim sergilemiştir.  Bu veriler ara aşamada anlık ölçüm cihazı ile alınan 
verilerle uyumludur.

Bütün bu saptamaların yönlendirmesiyle Lahit gerek kireçtaşı gerekse 
Duvar Resminin daha iyi bir şekilde korunması için halen bulunduğu yerde 
(önerimiz bir sergileme odası hazırlanması) bir iklimlendirme gerektiğidir. 

PİGMENT ANALİZLERİ

Analiz sırasında boya yüzeyi çok hasar aldığından bütün renkler analiz 
edilememiştir. Yapılan analiz sonuçları aşağıdadır:

Değerler

ÖLÇÜM YERİ
1. Sanatsal Boya Yüzeyindeki  Boyasız Ana Zemin
2. Sağdaki iki kadın figürü arasında siyah
3. İki kadın arasındaki kırmızı alan mavinin üzeri
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ppm (parts per million) Değerleri
Öl

çü
m

 
Ye

ri K Ca Ti V Mn Fe Ni Cu Zn As Sr Hg Pb Th

1  1108244 38 9 109 3080 28 87 9 18 103  35 37

2 724 1005939 165 14 270 7219 43 170  41 80  95 23

3 1630 1003796 325 13 372 35974 62 72 14 138 110 14 56 26

Kırmızı: Demir Oksit Kırmızısı (Fe2O3)

Siyah: Ya Karbon siyahı yada Demir (FeO) siyahı net değil

 
IV. SONUÇ-DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Kastamonu Müzesi Müdürlüğü Teşhir Salonunda bulunan Mezar Odası 
(Lahit) için koruma işlemleri bitmemiştir. Laboratuvarımız, söz konusu eser 
kompleksi için sağlıklı bir teşhir aşamasına kadar çalışmasına devam edecek-
tir. Mevcut durumun değerlendirilmesi ile gerek etkin konservasyon gerekse 
önleyici konservasyon ve sergileme açısından uygulanmasını düşündüğü-
müz çalışmalar aşağıdadır:

Mezar Odası toprak altından çıkarıldıktan sonra açıkta kaldığı süre içe-
risinde ve müzeye taşınması sırasında muhtemelen kurumuştu. Kuruyan 
malzemeleri tekrar ve aşırı bir şekilde nem ortamına maruz bırakılması eseri 
oluşturan malzemelerin bir dengeye ulaşmasını geciktirdiği gibi restorasyon 
ve konservasyon çalışmalarını zorlaştırmıştır.

Kastamonu Müzesi Müdürlüğü Teşhir Salonunda kurulan bir nem çadırı 
içerisinde çok yüksek bir nem ortamında muhafaza edilen Mezar Odasında 
kısmi olarak (duvar resminin arka tarafı) tuz giderme işlemi yapılmış ve tuz-
lanma ile boyaların zeminden ayrılmasının önüne geçilmiştir. Ancak bu tuz 
giderme işleminin eser kompleksinin bütününde olacak şekilde tekrarlanma-
sı gerekmektedir.

Duvar Resminin ön sağlamlaştırması 2. Aşama çalışmada gerçekleştiril-
miştir. Bununla birlikte tamamlayıcı bir konsolidasyon çalışmasının 6-7 ay 
sonra (kış aylarına giriş) tekrarlanması gereklidir.

Duvar Resminin konsolidasyonu sonrasında istenirse yada gerekiyorsa 
tahribatsız p-XRF analizleri yada örnek üzerinden SEM-EDAX analizleri ile 
diğer renk boyaların içeriği tespit edilebilir.
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BÜYÜK TEFLEK YERLEŞİM YERİ

Adnan GÜÇLÜ*

BÜYÜKTEFLEK YERLEŞİM YERİ; 

Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Büyükteflek Köyünün 2 km. güneyinde, Çi-
çekdağı İlçesine 7 km., Kırşehir merkeze 71 km. mesafede bulunmaktadır. 
Yerleşim yerine, dere içinden giden patika yol ya da tarla yolu takip edilerek 
ulaşılabilmektedir. Kırşehir Müze Müdürlüğü uzmanları 2012 yılı içerisinde 
bu alanda yapmış oldukları kontrollerde yoğun bir tahribatla karşılaşmışlar-
dır. Çok sayıda define çukuru bulunduğu ve bu define çukurlarından çıkarı-
lan mimari parçaların etrafa atıldığı görülmüştür. Kırşehir Müze Müdürlüğü 
yerleşim yerinde ki kaçak kazılar sonucu oluşan tahribatı önleyerek alanın ve 
bölgenin tarihine ışık tutmak amacıyla 2012 yılında kazı çalışmalarını başlat-
mıştır.1 Bu çalışmalar 2014 yılına kadar düzenli olarak sürdürülmüştür.

Çalışmalara kaçak kazıların yoğunlaştığı alan, merkez alınarak başlanıl-
mıştır. Açılan güney-kuzey yönlü 10 x10 m.lik açmalarla, hamam bloğunun 
apodyterium (soyunma odası), frigidarium (soğukluk kısmı), tepidarium 
(ılıklık kısmı), caldarium (sıcaklık kısmı) ve servis koridoruna ulaşılmıştır. 
Hamam bloğu sırasıyla bu bölümlerden oluşmaktadır (Resim: 1-2).      

   

Caldarium 

Hamam bloğunun kuzeybatısında yer alır. Boyutları 2x3.85 m.’dir.  Cal-
darium içerisinde biri doğu diğeri batı duvarına yakın iki yıkanma küveti 
ile kuzeybatı duvarında niş içerisinde ahena (bronz kazan) çukuru bulunur. 

* Adnan GÜÇLÜ, Kırşehir Müze Müdür V., Kırşehir/TÜRKİYE.
1 Kazı çalışmalarındaki katkılarından dolayı Arkeolog Yusuf Demirci, Kadir Uzun,  Sadullah Ali-

manmutoğulları ve  Hamdi Akyürek’e  teşekkür  ederim.
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Yıkanma küvetlerinden batıdaki, 1 m. x 63 cm. boyutlarında olup derinliği 
60 cm.; doğudaki küvetin ise boyutları 82 x74 cm. olup derinliği 1 m.’dir. Bu 
küvetler mermer plaka ile kaplı, etrafı külhandan gelecek sıcak havayı ileten 
tubuli hazneleri ile çevrilidir. Küvetlerde kirli suyun boşaltılmasını sağlaya-
cak gider bulunmaktadır. Bu gider deliği hamam bloğunun drenaj sistemi-
ne bağlanmıştır. Aynı anda İki kişinin yıkanmasına imkân veren caldarium; 
mermer plakalarla kaplı zemini ve duvarları ile günümüze kadar gelebilen 
birkaç örnekten birisidir. Bu bölümün içerisinde yer alan ahena çukurunun 
boyutları 1.50x95 cm. derinliği ise 90 cm.’dir . Doğrudan ateşle teması olan bu 
kazandan günümüze sadece izleri kalmıştır (Resim: 3). 

Külhanın üstünde yer alan kazanda ısıtılan su, balneator (hamam görevli-
si) tarafından diğer küvetlere dağıtılmakta, kazana gelen soğuk su ise şebeke 
suyundan sağlanmaktaydı. Hamam bloğunun doğu duvarında rastladığımız 
7 m.lik künk yatağı, doğu duvarıyla kuzeybatı duvarının kesiştiği noktada 
dirsek yaparak kazana ulaşmaktadır. Böylece duvar içinden geçirilen künkler 
vasıtasıyla hamamın su ihtiyacı karşılanmıştır. 

TEPİDARİUMUN (ILIKLIK) 

Boyutları 1.85x3.85 m.’dir. Tepidariumda biri doğu diğeri kuzeybatı du-
varında iki adet kurna-havuz bulunur. Bunlardan girişin karşısında yer ala-
nı tahrip olsa da günümüze kadar gelebilmiştir. Doğu duvarına bitişik olan 
kurna-havuz mermer kaplamalı olup, 60 cm. boyunda 30 cm. enindedir. Su 
gideri bulunmayan kurnaya sıcak suyun elle taşındığı düşünülmektedir. Biri 
tahrip olan iki kurnanın etrafını çevreleyen tubuli deliklerine rastlanılmakta-
dır. Caldariuma 90 cm. eninde girişle bağlanan tepidarium),  yine 95 cm.’lik 
genişlikte;  lentolu, atık suyun mekândan atılmasını sağlayacak açıklığı olan, 
ısı kontrolü amaçlı bir girişle frigidariuma bağlanmıştır. 

FRİGİDARİUM   

5.70 metre uzunluğunda, 2.80 metre eninde olan bir bölümdür. Bölüme ge-
çiş; biri güneyden  diğeri servis koridorunun bağlandığı girişten sağlanmak-
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tadır. Frigidarium diğer bölümlere göre daha geniştir. Zemininde, günümüze 
kadar sağlam gelebilmiş gri ve beyaz renk mermer plakalar bulunmaktadır. 
Frigidariumun doğu duvarına bitişik olarak tasarlanan 2.25 m. uzunluğun-
da, 1.35 m. eninde,  1.30 m. derinliğinde hamam bloğunun en büyük havuzu 
yer almaktadır (Resim: 4).  Bu havuzun 60 cm. yüksekliği, 2.25 m. uzunluğu 
olan beyaz bir mermer bloğu bulunmaktadır. Aynı anda birden fazla kişinin 
içine girebileceği kadar geniş olan havuza gelen su, ahenaya gelen su ile aynı 
hattan sağlanmıştır.  Bu havuza sağlanan suyun musluklarla kontrol edilmiş 
olduğu sanılmaktadır. Havuzun üst kısmında yer alan iki hazne, buraların 
muslukların bağlandığı metal boruların yuvaları olduğunu göstermektedir.  
Bölümün güney duvarına bitişik 80 cm. eninde 2 m. boyunda  sadece izle-
ri kalmış bir havuz daha bulunmaktadır. Güney girişi frigidariumu dışarıya 
bağlayan giriştir. Girişin kapı lentosu 10 cm. yüksekliğinde olup karşılıklı iki 
dübel deliğinin bulunduğu tek parça gri bir mermer bloktan oluşur. Servis 
koridoruna bağlanan giriş ise kuzeybatı yönlüdür. Girişin önündeki  zemin-
de, beyaz mermerden işlenmiş çiçek motifli atık su gideri bulunmaktadır (Re-
sim 5).  Bu gider servis koridorunda yer alan atık su kanalına bağlanır. 

Frigidariumun batısında bulunan ve Frigidariuma 1 m.’lik bir giriş ile bağ-
lanan, 3.15 m. uzunluğunda, 2 m. eninde olan mekânın ‘’Apodaterium’’ oldu-
ğu düşünülmektedir. Ana kaya üzerine konumlandırılan bu mekanın su ile 
bir ilişkisinin olmaması, hypokaust sistemine uzaklığı ve doğrudan frigida-
ruma açılması, apodaterium (soyunma odası) olma olasılığını artırmaktadır. 

Frigidariumun kuzeybatısındaki 90 cm.’lik girişten bağlanan servis kori-
dorunun uzunluğu 7.14 m. genişliği ise 1.12 m.’dir. Koridorun tabanından 7 
m. uzunluğu, 20 cm. genişliği, 15 cm. derinliği olan bir atık su kanalı geçmek-
tedir. Üzeri kapak taşlarla kapatılmış olan kanal, atık suyun hamam bloğunun 
dışına çıkarılmasında kullanılmıştır. Bu kanalın sonradan onarım gördüğü; 
belki de yönünün bile değiştirildiği, kullanılan sıvadan, kanalın bağlandığı 
küçük çökeltme havuzundan ve kanalın üzerinin kapatılması için kullanılan 
mermer sütun parçasından anlaşılmaktadır. 

Hamam bloğu eksiksiz olarak hypokaust sistemini yansıtmaktadır. Yapı-
lan temizlik çalışmaları sırasında aynı açmalar içinde hamam bloğunun kül-
han kısmına da ulaşılmıştır. Külhanın girişi kuzeybatı istikametinde, dış cep-
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hesi tamamen tuğla ile örülü olup bir ocak (şömine) biçimindedir (Resim: 6).  
Dış cephesi 1.93 m. yüksekliğinde, 2.90 m. enindedir. Külhana giriş 93 x74 cm. 
ebatlarında, 1.74 m. derinliğinde bir koridorla sağlanmaktadır. Hamam blo-
ğunun caldarium ve tepidarium kısımları külhanın üzerinde yer almaktadır.  
Külhanın girişinde yakılan ateşin ısıttığı hava pilaelar arasından praefurniu-
mun (ocak) içinde dolaşıp zemini ve tubuli delikleri tarafından kuşatılan du-
varları ısıtmaktadır. Dokuz tanesi yuvarlak,  36 tanesi kareye yakın toplam 45 
pilae bulunmaktadır. Pileaların yüksekliği caldariumun altında 1.35 m. iken 
tepidariumun altında ise 1.70 m.’dir. Bu yükseklik farkının nedeni praefurni-
umun (ocak) zeminindeki kod farkıdır. 

Tepidarium altındaki alanın boyutları 1.80x3.80 metre; Caldariumun al-
tındaki alanın ise 1.65x1.93 metredir.  Pilealar 55x59 cm. ve 70x70 cm. olmak 
üzere iki farklı taban tuğlasından oluşmaktadır. 70 x70 cm. olan tuğlalar sayı-
ca 6 adettir (Resim 7).  

Servis koridorları hamamın diğer bölümleriyle bağlantısını sağlamakta-
dır. Girişi frigidariumdan  sağlanan servis koridoru doğu- batı eksenli başka 
bir servis koridoru ile birleşmektedir. Servis koridorlarının tabanından atık su 
kanalı geçmektedir. Girişi frigidariumdan  sağlanan servis koridorunun taba-
nından geçen  atık su kanalının uzunluğu 7 m., genişliği 40 cm., derinliği ise 
30 cm.’dir.  Doğu – batı eksenli servis koridorunun tabanından  geçen kanalın 
derinliği ise 60 cm. olup  zemini tuğla döşelidir.

 Servis Koridorlarının birleştiği köşede tabanı kalın mermer plakalarla 
kaplı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün mermer döşeme zemini zaman-
la çökmüştür. Mermer plakaların arasından temizlik amacıyla kullanıldığını 
düşündüğümüz 2.50 m. uzunluğunda bir su kanalı geçmektedir. Batı duvarı 
büyük ölçüde tahrip edilen bu alanın latrina (tuvalet) olabileceğini düşün-
mekteyiz.  

Hamamın kuzeydoğu kısmında, servis koridoruyla bağlantısı sağlanan, 
dikdörtgen planlı; doğu kısmı 10,50 m. yarıçapında, 6 m. uzunluğunda, yarım 
daire şeklinde apsisle sonlandırılan bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün 
ortasında birbirlerine paralel şekilde uzanan dört adet kemer yer almakta-
dır.  Yapının ilk evresinde külhan kısmından havuzlu bölüme geçişi sağlayan 
basık kemerli girişler olduğu, bu girişlerin sonraki dönemlerde kapatıldığı 
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görülmektedir. Havuz kısmına bitişik, kot olarak aynı seviyede bulunan dört 
adet kemerden oluşan bölümün ilk evresinin külhan ünitesiyle bağlantılı ol-
duğu, kullanılan malzeme ile duvar örgü tekniğinden anlaşılmaktadır. Bu 
bölüm ile külhan kısmı arasında ele geçen pişmiş topraktan künkler, buhar 
ve sıcak havanın kemerli bölüme taşınmasını ve kemerler arasında dolaşı-
mını sağlamaktadır.  Alt katı oluşturan dört adet kemerin bulunduğu kısmın 
yüksekliği yaklaşık 1 m. olup bu kısmın üzeri hamamın zeminini oluşturan 
kare şeklindeki plaka döşeme levhalarla kaplıdır. Bu mekânın hamam komp-
leksinin sudatorium (terleme salonu) ünitesi olduğu düşünülmektedir. Hı-
ristiyanlıkla birlikte havuz ve sudatorium  (terleme salonu)  ünitesi işlevini 
yitirmiş,  hamamın diğer bölümleriyle (külhan) olan bağlantısı kapanmıştır. 
Yapının dikdörtgen planlı olması, doğu kısmında yer alan havuzun oval ve 
apsise uygun bulunması, Hıristiyanlık inancıyla birlikte hamamdan bağımsız 
bir kiliseye dönüştürüldüğünü göstermektedir (Resim: 8).  Kemerli bölümün 
üzerinde dört adet paye mevcuttur. Bu payelerin üstünde sütun dizilerinin 
olduğu düşünülmektedir. Apsis olarak düşünülen oval kısmın ortasında yine 
yönü doğuya bakan 70 cm. uzunluğunda, 68 cm. genişliğinde tepe noktasın-
da haç motifi bulunan daha küçük boyutta ikinci bir apsis bulunmaktadır  
(Resim: 9).

Hamamın güneybatısında, 6x16 m. boyutlarında palaestra olarak düşün-
düğümüz bölüm bulunmaktadır (Resim: 10).  Palaeastralar Roma Döneminde 
spor aktivitelerinin gerçekleştirildiği yerlerdir. Büyük ve düzgün kesme taş-
lardan oluşan palaestra duvarındaki sıva kalıntıları günümüze kadar gele-
bilmiştir. Hıristiyanlıkla birlikte mezarlığa dönüştürülen Palaestranın; pişmiş 
toprak zemin döşemesi tahrip edilerek, sanduka biçimli mezarlar oluşturul-
muştur. Bu alanda Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümüyle ile birlik-
te 23 adet mezar kaldırılmıştır.2  Mezarların hiç birinde mezar buluntusuna 
rastlanılmamıştır. İskeletler baş kısmı batıya gelecek şekilde doğu- batı yönlü 
yatırılmıştır. Ayaklar düz, eller göğüste ya da karnın üzerinde çapraz birleş-
tirilmiştir. Baş ise yukarı bakar şekilde yerleştirilmiştir (Resim: 11).  Baş kı-
sımlarının üzerinde basitçe kazılmış haç işareti olan dikdörtgen mezar taşları 

2 Palaestradaki mezarlardan çıkarılan iskeletler Ahi Evran Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi 
Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Cem Erkman ile Uzman Yaren Kür Alkan tara-
fından incelenmiştir. 
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bulunmaktadır. Bu 23 adet mezardan çıkarılan iskeletlerin incelenmesi sonu-
cu, 3 tanesinin bebek, 6 tanesinin çocuk, 14 tanesinin de yetişkin erkek oluğu 
tespit edilmiştir. Kadın iskeletinin bulunmaması dikkat çekmektedir.

Palaestranın güney duvarına paralel olarak mermer sütun sırası uzanmak-
tadır. Mermer sütunların arası açık olup iki metredir. Bu kısmın Palaestranın 
stoası olduğunu düşünmekteyiz. Daha sonraki dönemlerde (Erken Hıristi-
yanlık) sütunların arası basit bir duvarla kapatılmıştır. 

Palestranın 70 metre güneyinde kaçak kazı çukurunun bulunduğu alanda 
yapılan kazı çalışması sonucunda Hıristiyanlık Dönemine tarihlenen küçük 
bir kilise ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12, 13). Yapının doğusunda yarım daire 
şeklinde dışa taşkın bir apsis bulunmaktadır. Apsisin sağında ve solunda kare 
planlı rahip müştemilatı olarak kullanıldığı düşünülen pastaphorium odaları 
yer almaktadır. Kilisenin zemini düzgün kesme taşlarla döşenmiştir. Ancak 
naos bölümünün güneyinde definecilerin açmış olduğu kaçak kazı çukurun-
dan dolayı kilisenin duvarının bir kısmı yıkılmış ve taş döşeli zemin bozul-
muştur. Narteks kısmında sanduka tipinde bir mezar odası ortaya çıkarılmış-
tır. Kilisenin papazının defnedildiği  düşünülen mezar odasının içinde büyük 
bir pithos bulunmuştur.  Mezar odasının kuzey duvarına kazıma tekniğinde 
bir haç motifi yapılmıştır. Narteksin zemininde düzgün kesme taşlardan bi-
rinin üzerinde, Yunanca harflerle yazılmış  altı satırlık bir kitabe ortaya çık-
mıştır. Kitabenin 10 -14 yy.‘a tarihlendiği ve bir mezar kitabesi olduğu anlaşıl-
mıştır 3 (Resim:  14). Sonraki dönemlerinde (İslami Dönem) kilisenin farklı bir 
amaçla kullanıldığı ve mezar odasının tahrip edildiği anlaşılmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Büyükteflek yerleşim yerinde bulunan hamam yapısı büyük oranda gü-
nümüze kadar  sağlam olarak gelmiştir. Bu da hamamların, mimari anlamda 
Roma inşaat teknolojisinin gelişiminde öncü bir konuma sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Betonun yapı malzemesi olarak en erken kullanımını, to-
noz ve kubbelerin ilk uygulamalarını hamamlarda görmekteyiz.4

3 Kitabenin çevirisi  Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Gö-
revlisi  Dr. Cemil Koyuncu tarafından yapılmıştır. Kitabede “Burada Tanrının kölesi Theodotos  
yatıyor, Mart ayının altıncı gününde ölüm uykusuna yattı.” yazmaktadır.

4 Yegül 1994, 16.
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Hamamlar Roma Dönemi Kent Mimarisinin en önemli yapılarından birisi-
dir. Romalı insanın eğitiminde, sağlığında ve eğlenmelerinde önemli bir yere 
sahiptir. Birçok hamam kompleksinin içinde konferans salonları, kütüphane-
ler, gezinti yerleri ve spor salonlarını görmek mümkündür.

 Büyükteflek Roma Hamamı da döneminde büyüklüğü ve kapasitesi ora-
nında hizmet vermiştir. Bu hamamın frigidarium, tepidarium, caldarium, 
havuz ve palaestra bölümleriyle birlikte aynı anda onlarca kişiye hizmet ver-
mesi mümkündür. Palaestra bölümünde çok sayıda taştan yapılmış gülle ve 
diskin bulunması, buranın aktif olarak spor amaçlı kullanıldığını göstermek-
tedir. Bugün de oynanan gülle ve disk sporunun ilk örneklerinin bu taş gülle 
ve diskler olduğunu düşünmekteyiz  (Resim: 15).

Roma kent mimarisinde hamam inşa edilirken yer seçimi ve konumu çok 
önemlidir. Hamamlar genellikle manzarası güzel olan alanlara kurulmakta 
ve böylece hamama gelenlerin etrafı seyretmesi sağlanmaktadır. Hamam inşa 
edilirken ilk göz önünde bulundurulması gerekli husus arazinin, antik çağın 
su taşımacılığına uygun seviyede olmasıdır. Diğer önemli bir husus ise yakıt 
teminidir. Büyükteflek Roma hamamı bir dere kenarında,  etrafı meşe orman-
larıyla kaplı, vadiye hâkim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Dere yatağından 
kemer ve künklerle getirilen su, hamam içerisindeki duvarlardan geçirilerek 
frigidarium ile ahena çukurunun üzerinde ki kazana ulaşmıştır. Etrafı meşe 
ormanlarıyla kaplı Büyükteflek Roma hamamında yakacak sorunundan bah-
setmek mümkün değildir.

Roma hamamlarının plan tiplerine göre sınıflandırılması hala en kullanışlı 
ve genel olarak kabul edilen bir metottur.5 Bu sınıflandırmaya göre, Büyük-
teflek  Hamamı “Sıralı Tip” hamam gurubuna dahil edilebilir. Sıralı tip guru-
bunda ki hamamlarda mekânlar yan yana sırasıyla apodyterium, frigidarium, 
tepidarium ve caldarium olarak düzenlenmektedir. Bu düzenlemede hama-
ma gelen kişi apodyteriuma  girmekte, yıkanma işlemi bittikten sonra yine 
apodyteriumdan  hamamı terk etmektedir. 

Hamamın hangi tarihte inşa edildiği konusunda bize kesin bilgi verebi-
lecek yazılı bir belge bulunmamasına karşın; yapıyı, planlama, mimari özel-

5 Krencker 1929,256.
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likleri ve kazılarda çıkan buluntular dikkate alarak tarihleyebiliriz. Roma 
hâkimiyeti altında bulunan bölgelerdeki hamam yapıları incelendiğinde 
planlama açısından özellikle M.S. 2-3 yy. yapılarıyla benzerlik göstermekte-
dir.6

Hıristiyanlık inancıyla birlikte pek çok Roma Şehrinde olduğu gibi burada 
da hamam, fonksiyonunu yitirerek farklı amaçlarla kullanılmaya başlamıştır. 
Palaestra kısmı mezarlığa, havuz kısmı farklı mekânlarla birleştirilerek küçük 
bir kiliseye dönüştürülmüştür. Kazı alanından çıkan çok sayıda küçük bu-
luntu incelendiğinde bu değişimin M.S. 4-5 yy.’a tarihlendiğini söyleyebiliriz. 
Palaestranın 70 m. güneyinde ki kilisenin zeminden çıkan altı satırlık kitabe 
incelendiğinde bunun bir mezar kitabesi olduğu ve 10-14. yy. tarihlendiği an-
laşılmıştır. Kilise ve çevresinde bulunan basit kerpiç kalıntıları ile az sayıdaki 
Selçuklu Dönemi seramiği burasının İslami Dönemde de kullanıldığını gös-
termektedir. Kilisenin narteks kısmında bulunan mezar odası tahrip edilerek 
içine büyük bir pithos yerleştirilmiştir. Muhtemelen kilise İslami Dönemde 
başka bir amaç için kullanılmıştır.

Kazı çalışmalarında çok miktarda cam, kemik, seramik ve tuğla parçaları 
ele geçirilmiştir. Yoğun olarak Roma ve Bizans Dönemi gündelik kaplara ait 
kırık parçalar, pithos parçaları, Roma dönemi ince cidarlı kırmızı astarlı ter-
ra-sigilata parçaları bulunmuştur. Cam kadehlere ait parçalar, koku şişeleri, 
kandiller, güğüm, pithos, ağırşak, pişmiş toprak kaplar vb. çok sayıda eser 
kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştı

Terimler  

Ahena: Su ısıtılması için kullanılan genelde bronzdan yapılmış ve doğru-
dan  külhan üzerine yerleştirilen büyük boyutlu kazanlara verilen isimdir. 

Balneator: Hamamların günlük işlerinin yerine getirilmesinden sorumlu 
görevli. 

Caldarium: Sıcaklık bölümü. 

Frigidarium: Soğukluk bölümü. 

Hypocaust: Mekanları alttan ısıtma sistemi. 

6 Yegül 1994,69.
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Naos:  Kiliselerde esas ibadet mekanı.

Narteks: Bazilika tipi kiliselerin batı kısmında bulunan giriş mekanı

Laconicum: Terleme bölümü. 

Latrina: Antik tuvalet, hela.

Palaestra: Roma hamamlarında spor etkinlikleri için ayrılmış etrafı sütun-
larla çevrili açık alan. 

Pilae: Hypocaust’lu tabanı taşıyan;  genellikle taş, tuğla  veya pişmiş top-
raktan yapılan küçük, kısa sütunlar. 

Pitos: Antik çağda genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru 
tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük küplere verilen isimdir.

Praefurnium: Hamamlarda ateşin yakıldığı külhan bölümü. 

Stoa: Üzeri örtülü sütun sırası 

Sudatorium: Caldarium’a  ilaveten yapılan, sıcak ve kuru havaya sahip  
terleme odası. 

Tepidarium:  Ilıklık bölümü 

Tubuli: Roma hamamlarında duvarların ısıtılması ve sıcak havanın dolaşı-
mı için kullanılan pişmiş toprak tuğlalar.
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KONYA’DA III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA 
YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKARILAN 
KALENDERHANE ZAVİYESİ VE TÜRBESİ İLE OSMANLI 

DÖNEMİ MEDRESE KALINTISI

Yusuf BENLİ*
Mehmet Ali ÇELEBİ

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi’nde yer alan mülkiyeti Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 01.04.2011 tarih ve  4487 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı ilan edilen ve aynı kararla geçiş dönemi yapılanma koşulları belirle-
nen alan ile Konya Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
02.12.1988 tarih ve 349 sayılı kararı ile I. grup yapı olarak tescil edilen Çif-
te Kümbetlerin koruma alanında kalan, M-28 pafta, 29421 ada, 109 parselde 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat yapmak istemesi nedeniyle alanda 
Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj çalışması yapılmıştır.

 Yapılan sondaj kazısı sonucunda; hazırlanan parselin güneyinde günü-
müz binanın temel kalıntıları, parselin kuzeyinde ise mezar kalıntıları ve iş-
levi tam olarak anlaşılmayan duvar kalıntıları açığa çıkarılmış, yapılan çalış-
malar 17.12.2013 rapor halinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
ruluna sunulmuştur. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
03.01.2014 tarih 1774 sayılı kararı ile yapılan sondaj kazısının parsel bütünün-
de devam edilmesine, açığa çıkarılan mezar ve duvarların gösterildiği apli-
kasyonlu rölövesinin kurula iletilmesi istenmiştir. 

* Yusuf BENLİ, Konya Müzeleri Müdürü, Konya/TÜRKİYE.
 Mehmet Ali ÇELEBİ, Konya/TÜRKİYE.
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Alanın kuzeyinde yapılan sondajlarda tespit edilen duvar ve mezar kalın-
tılarının tamamının açığa çıkarılması için Müze Müdürlüğümüz uzmanları 
tarafından 20.01.2014 tarihinde yeniden kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda; mezar kalıntıların bulunduğu alanda 
bir türbenin kriptasının (cenazelik bölümü) temel kalıntısı tespit edilmiştir. 
Kuzeyde türbe ile bitişik bir zaviye ile zaviyenin doğusunda  Osmanlı döne-
mi medrese kalıntısının temel kalıntılarının bir kısmı tespit edilmiştir.

Türbenin temel kalıntıları alanın doğusunda bulunan Ankara Caddesine 
göre  -1.60 cm.de açığa çıkarılmıştır. Türbe içten doğu-batı doğrultusunda 7.26 
m. kuzey-güney doğrultusunda 5.60 m. ölçülerindedir. Türbenin duvar kalın-
tılarının uzunluğu 8.50 m. iken, doğu duvarı türbenin kuzey ve güneyinde 
1.00’er metre çıkıntı yaparak toplam uzunluğu 10.60 m.dir. Duvar kalınlıkları 
1.00 m. ile 1.20 m. arasında değişmektedir. Türbe, moloz taş ile örülmüş olup 
kireç harçlıdır. Türbenin doğudaki temel kalıntıları iki yönde de yaklaşık 1.50 
m. dışa çıkıntılıdır. Giriş muhtemelen bu cephededir. Açığa çıkarılan temel 
kalıntıları türbenin kripta kısmına aittir. Kriptanın içten kuzey ve güney du-
varında birer adet taş örgülü ayak kalıntısı görülmektedir. Bu ayaklar tonozlu 
kriptanın üst örtüsünün taşıyıcısıdır. 

Çalışmalarda türbenin kripta kısmında 9 adet mezar kalıntısı tespit edil-
miştir. Türbenin güneybatısında bulunan bir çocuk mezarı sağlam olarak 
açığa çıkarılmasına rağmen diğer mezarların çoğunun tahrip olduğu görül-
müştür.  Mezarlar tuğla ile örülmüş olup mezarların zemininde tuğla döşeme 
kullanılmıştır. Tuğla örgüler elenmiş toprak ile örülmüştür. Mezarların üzeri 
geniş sille taşından kırık ve tahrip olmuş kapak taşları ile kapatılmıştır. Kapak 
taşların çoğu türbenin içinde dağınık vaziyette görülmüştür. Mezarların bir 
kısmı çocuk mezarlarıdır. Farklı ölçülere sahip olan mezarlar içten içe ortala-
ma 0.50 m., dıştan dışa ise 1.00 m. genişliğindedir.

Türbe dikdörtgen planlı olup, plan tipi olarak eyvan tipli türbeler grubu-
na girmektedir. Türk mezar mimarisi içerisinde, eyvan tipi türbeler olarak 
adlandırılan yapılar; genellikle altta bir mumyalık, üstte beşik tonozlu bir ey-
vandan meydana gelmiş olup, dışarıdan farklı şekillerde hareketlilik sağlan-
maktadır. Emir Yavtaş Türbesi, Konya Bedreddin Gevhertaş Türbesi, Gömeç 
Hatun türbeleri ile aynı plan özelliğini göstermektedir.
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Yapılan kazı çalışmalarında, türbenin kuzeyinde bulunan yapının temel 
kalıntılarının bir kısmı da açığa çıkarılmıştır. Söz konusu yapının kalender-
hane türbesine ait zaviye olup, 2 mekanı açığa çıkarılmasına rağmen deva-
mının yapının kuzeyinde, parselin dışında, çifte kümbetlere doğru uzandığı 
görülmüştür. Mekanların genişliği 5,75 m. x  3.25 cm.dir.Ortaya çıkarılan her 
iki mekandan anlaşılacağı üzere yapı kuzey-güney doğrultusunda sıralanan 
mekanlardan oluşan dikdörtgen bir plana sahiptir.

Kazı çalışmalarında zaviyenin güneyde türbe ile birleştiği tespit edilmiş-
tir. Yapının duvarları moloz taş örgülüdür. Duvar örgüsünden yapının fark-
lı evrelerden geçtiği anlaşılmaktadır. Yapının zemininde her bölümde birer 
tane ocak tespit edilmiştir. Yapının ikinci mekanında bulunan tandırın yanın-
da sırsız testi içerisinde Konya ve Larende Baskılı Karamanoğlu Beyliğine ait 
birçoğu korozyona uğramış 90 adet gümüş ve bronz sikke bulunmuştur.

Zaviyenin 1 m. doğusunda çamur harçtan yapılan geç dönem bir duvar 
kalıntısı görülmektedir. Alanda tespit edilen bu temel kalıntılarına ait duvar-
ların devamı alanın doğusundaki Ankara caddesinin altında kalmaktadır. 
Kuzey-güney doğrultusunda 6.00 m. uzunluğunda ki duvarın ortasından do-
ğuya doğru 2.00 m. açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın kalınlığı 1.00 m.dir. Çalış-
malarda bulunan toprak harçlı moloz taş örgülü duvarın Osmanlı döneminde 
yapılan medresenin temel kalıntıları olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapının te-
mel kalıntılarının çoğu Ankara Caddesine doğru uzanmaktadır. 

Türbenin kuzeyinde türbeye paralel olarak doğu batı doğrultusunda uza-
nan Osmanlı dönemi su künkü, türbeye bitişik zaviye ile doğudaki geç dö-
nem (medrese) yapı kalıntısını tahrip ederek geçtiği görülmüştür. 12.25 m.si 
çıkarılan su sistemi alanın doğusundaki Ankara Caddesi’nin altından gelerek 
alanın batısındaki parsele doğru devam etmektedir. Su künkünün etrafı taş-
lar ile gelişi güzel bir şekilde kapatılmıştır. Su sisteminin etrafında kullanılan 
taşların buradaki yapı kalıntılarında kullanılan taşlar olduğu anlaşılmaktadır. 
Su künklerinin yapımı sırasında zaviye ve medrese duvarlarının tahrip ede-
rek yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle buradaki su sistemi 19. yy.’ın sonlarına 
tarihlendirilmektedir. Buda türbe zaviye ve medresenin daha erken bir dö-
nemde yıkıldığını göstermektedir.

Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapıların kuzeyinde çifte 
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kümbetler bulunmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 13.11.1998 gün ve 3367 sayılı kararı doğrultusunda Konya Müzesi 
Müdürlüğü başkanlığında Çifte Kümbetler olarak bilinen Kesikbaş ve Kalen-
der türbeleri koruma alanı ve çevresinde Arkeolog ve Uzman Sanat Tarihçi Yu-
suf Benli tarafında 11.01.1999 tarihinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Kesikbaş 
Türbesi ve günümüzde Kalenderhane Türbesi olarak bilinen yol kenarındaki 
türbenin etrafında yapılan kazı çalışmalarında Kalenderhane Türbesinin doğu-
suna Ankara Yolu’nun altına doğru giden iki temel kalıntısı ortaya çıkarılmış-
tır.1 Ortaya çıkarılan temel kalıntıların yolun altına doğru uzandığı için kalın-
tıların tamamı ortaya çıkarılmamış ve bu kalıntıların Kalenderhane türbesine 
ait zaviye olabileceği düşünülmüştür. Bu türbelerin çevresinde yapılan sondaj 
çalışmalarında ise Kalenderhane türbesinin doğusunda bulunan her iki temel-
den başka herhangi bir yapı kalıntısınada rastlanılmamıştır.

Konya’daki kalenderhane, Konya Kalesinin kuzeyinde, dış sur dışında 
Halkabegüş kapısının yakınında olduğu belirtilmektedir.2 Burası günümüzde 
Ankara yolunda, Musalla Mezarlığına varmadan solda kalmaktadır.

Osmanlı döneminde zaviye Konya’da kalenderilerin merkezi olarak hiz-
met vermeye devam ediyordu. 16 yy.dan  sonra medrese eğitimi de verilen 
zaviye, yıkıldıktan sonra 17 yy.da zaviyeye bitişik bir medresenin yapıldığı 
bilinmektedir. Osmanlı dönemi belgelerinde hamam, medrese ve mescidinin 
de bulunduğu anlaşılmaktadır. Kalenderhane zaviyesinin medrese, mescid 
ve hamamı günümüzde ayakta değildir3.

Kalenderhane Türbesi Cemalü’din-i Savi’nin dört halifesinden biri olarak 
bilinen  Ebubekir-i Niksari’ye aittir. Eflaki tarafından Cevlaki diye nitelenen 
Ebubekir-i Niksari 1205-1206 yılında Dımaşk’ dan ayrılarak Konya’ya gelip 
yerleştiği ve bir zaviye açtığı bilinmektedir. Eflaki, Ebubekir-i Niksari’nin 
Mevlana Celaleddin-i Rumı’nin vefatında henüz hayatta olduğunu belirt-
mektedir. Nitekim Mevlana Hazretlerinin cenazesinin önünde giden yedi 
öküzden biri, Ebubekir-i Niksari’nin zaviyesine gönderilmiş ve oradaki fakir-
lere dağıtılarak, dervişler arasında paylaşılarak kurban edilmiştir4.

1 Benli, Yusuf, Konya Müze Müdürlüğü, Kazı sonuç raporu, 1999.
2 Oral,  M. Zeki, Turgutoğulları, Eserleri-Vakfiyeleri, Vakıflar Dergisi III, s. 39, Ankara, 1956.
3 Küçükdağ Yusuf, Konya’nın Kırk Tekkesi,s. 58-59, Konya, 2014.
4 Ocak, Ahmet Yaşar, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik-Kalenderiler,s.63, Ankara, 1992
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Bir çok araştırmacı Çifte Kümbetler’den Ankara Caddesi üzerinde yer alan 
türbeyi Kalenderhane türbesi olarak belirterek türbenin Ebubekir-i Niksari’ye 
(Cevlaki) ait olduğunu belirtmişlerdir. Son dönemlerde yapılan araştırmala-
rın bir çoğu da 1999 yılında Konya Müze Müdürlüğü tarafında bu türbenin 
doğusunda yapılan kazılarda tespit edilen duvarların türbe ile bitişik açığa 
çıkarıldığı için zaviyeye ait olduğu düşünülerek yapının kalenderi türbesi 
olduğunu belirtilmişlerdir. Ancak yapılan kazı çalışmalarında yol kenarında 
bulunan türbenin doğusunda ortaya çıkarılan iki duvarın işlevi ve duvarların 
birbirleri ile bağlantıları tespit edilememiştir.

Kalenderhane zaviyesinin kuzeyinde bulunan çifte kümbetler (Kesikbaş 
ve Kalenderhane), ortaya çıkarılan zaviye ve bitişiğindeki türbe ile aynı doğ-
rultuda değildir. Yaptığımız kazı çalışmalarında zaviye türbenin kuzeyinde 
türbe ile bitişik vaziyette tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan türbenin zaviye ile 
bitişik olması ve kaynaklarda Konya dış surunun önünde bulunan türbenin 
Ebubekir-i Niksari’ye atf edilmesi bu türbenin Ebubekir-i Niksari’ye ait oldu-
ğunu göstermektedir. Buda Çifte kümbetlerden yol kenarındaki yapının Ka-
lenderhane türbesi olmadığını, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Türbenin 
Kalenderhane Türbesi olduğunu göstermektedir.

Turgutoğlu Pir Hüseyin Beyin (833 H. 1428 M.) tarihli bir vakfiyesinde Pir 
Hüseyin Beyin vakfettiği kalenderhane anlatılırken deniliyor ki;5

…Ala mesalihi’z- zaviyetü’l Kalenderiye elleti inde merkad-ı kutbu’l meşayıh ve’l 
arifîn menbaü’l mearif ve’l- yakîn eş-şeyhü’l kâmil Ebi Bekir El-Niksârî nurullahi 
merkadehü’l kâineti. Bi zahiri’l medinetü’l- mezkure el- hariç durub Halkabeğüş El- 
Müsteğıyye. Ani’l tahdid bi şöhretiha bi mekaniha ve bi ismüha El marufu bilengerhane.

Kalenderiye zaviyesinin işlerini görmek üzere bu mezar ariflerin ve şeyh-
lerin kutbu, ilmin ve yakînin kaynağı kâmil şeyh Ebu Bekir el- Niksari (Allah 
merkadini nur etsin). Şehr-i mezkurun dışkapısı Halkabeğüş kapısı ardında 
ile sınırlı bilengerhane ismiyle bilinir…(‘’Konyalı’nın kitabında yer alan Vak-
fiye kopyası, Anuş Gökce tarafından bu günkü alfabeye ve Türkçeye çevril-
miştir’’.)6 Bu vakfiyede ve birçok kaynakta Konya dışsur kapılarından Halka-

5 Konyalı, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.622, Konya,1964.
6 Konya Yenigün Gazetesi, Kesikbaş Türbesi. 3 Mayıs 2014.
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begüş kapısının Alaadin tepesinin kuzeyinde beşyol kavşağnın olduğu yolun 
altında geçtiği bilinmektedir. Söz konusu türbe sur duvarına ve doğal olarak 
bahsi geçen Halkabegüş kapısına diğer türbelere göre daha yakın mesafede 
bulunmaktadır.

Sonuç olarak; Karamanoğulları dönemine tarihlendirilen türbe, bitişiğin-
deki yapı ise zaviyesi olarak düşünülmektedir. Bitişiğindeki yapıda bulunan 
sikkeler Karamanoğulları Beyliği dönemine ait olsa da tarihi kaynaklarda 
Ebubekir-i Niksari’nin Konya’ya geliş tarihi (1205-1206) yılları olarak belir-
tilmektedir. Ebubekir-i Niksari’nin Konya’ya geldikten sonra kalenderhaneyi 
kurduğu Zaviyenin Anadolu Selçuklu döneminde yapıldığını göstermekte-
dir. Ebubekir-i Niksari’nin Mevlana Hazretlerinden sonra vefat ettiği bilin-
mektedir. Bu da türbeyi Karamanoğulları Beyliği dönemine tarihlendirmek-
tedir. Zaviyenin  kuzeyinde yol ile paralel olarak uzanan çamur harçlı duvar 
kalıntısı ise geç Osmanlı dönemine aittir. Kazı çalışmalarından sonra kaynak-
larda yapılan araştırmalarımızda (M. Zeki Oral, “Turgutoğulları Eserleri Vak-
fiyeleri” Vakıflar Dergisi, Sayı: 3, Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, 
Ankara, Ahmet Eflaki, Menakibül Arifin, (Yay. Tahsin Yazıcı), Feridun Nafiz 
Uzluk, Karaman Eyaleti Vakıfları  Firhisti,)  Çifte Kümbetlerin bulunduğu 
alanda Karamanoğulları döneminde Turgutoğulları tarafından burda bir za-
viyenin yapıldığı belirtilmektedir. Osmanlı döneminde zaviyenin kapatıldı-
ğı ve bu bölgede bir medresenin inşa edildiği belirtilmektedir. Söz konusu 
çalışmalarda bulunan ve toprak harçla yapılan duvarın Osmanlı döneminde 
yapılan medresenin temel kalıntılarının bir kısmıdır. Bu medresenin temel 
kalıntılarının çoğu Ankara Caddesine doğru uzandığı için tamamı açığa çı-
karılamamıştır.

‘’Kalenderilik’in XVI. yüzyılda devlet tarafından yasaklanması üzerine 
Konya’daki Kalenderi Zaviyesi’nin işlevinde değişikliğe gidilmiş ve bu zavi-
ye medreseye dönüştürülmüştür’’.7

Yapılan çalışmalar sonucunda; kazı çalışmalarında tespit edilen türbe ve 
zeviyesi geç Osmanlı dönemi Medrese kalıntısı ile su künkleri 2863 sayılı yasa 

7 Küçükdağ, Yusuf, Osmanlı Dönemi Konya Tekke ve Zaviyeleri,Dünden Bugüne Konya’nın 
Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, s.137,Konya, 1999.
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kapsamına giren taşınmaz kültür varlıklarıdır. Konya Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulunun 07.03.2014 tarih 1883 sayılı kararında tespit edilen 
yapıların Çifte kümbetlere doğru (çalışma yapılan parselin dışında) devamı-
nın açığa çıkarılmasına karar verilmiştir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu›nun 30.05.2014 tarih 2054 sayılı kararı doğrultusunda ortaya 
çıkan taşınmaz kültür varlıkların koruna bilmesi için kalıcı önlemler alınınca-
ya kadar geçici olarak jeotekstil malzeme ile örtülerek, kum ve ponza taşı ile 
doldurularak koruma altına alınmıştır.
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Plan 2: Kripta planı.

Plan 1: 2 No.lu mezar kesiti.

Plan 2: Türbe planı.
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Resim 1: Alanın kuzeydoğudan görünüm.

Resim 2: Kazı alanında ortaya çıkarılan yapı kalıntıları.
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Resim 3: Kriptadaki tuğla örgül mezarlardan görünüm.

Resim 5: Türbeden görünüm.

Resim 4: Türbe ve bitişiğindeki zaviye.
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Resim 6: Türbenin kripta kısmının doğudan görünümü.

Resim 7: Zaviyede tespit edilen gümüş sikkeler.
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Resim 8: Zaviyede tespit edilen ocak.

Resim 9: Zaviyenin ikinci bölümünden görünüm.

Resim 10: Zaviyenin ve doğudaki çamur harçlı yapıdan görünüm.
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KÜLTÜR MİRASI VE GÜVENLİK BAĞLAMINA 
GENEL BİR YAKLAŞIM

Elif DENEL*
Christina LUKE

Bu rapor T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, A.B.D. Büyükelçiliği ve American Research Institute in 
Turkey, Ankara Ofisi’nin ortak çalışmaları ve gayretleriyle, A.B.D. Dışişleri 
Bakanlığı’nın kültür varlıklarının güvenliğini sağlama ve kaçakçılığı engel-
leme girişimleri kapsamında sözleşmeli uzman danışmanlık yapan Lauri A. 
Kingsbury ve Dr. Arthur A. Kingsbury tarafından 24. Müze Kurtarma Kazı-
ları Sempozyumu ve Uluslararası Müzecilik Çalıştayı için hazırlanan bir seri 
sunumun özetini içermektedir. Yönlendirici bilgisel yardımları ve lojistik kat-
kıları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü, Ankara A.B.D. Büyükelçiliği ve American Research Institute 
in Turkey, Ankara Ofisi’ne teşekkürlerimizi sunarız.

Güvenlik, aktif veya pasif olarak herhangi bir toplumsal sistemin, etkin-
liğin veya organizasyonun aksamadan yürütülmesini sağlayan, dış etkenler-
den dolayı bozulmasını engelleyen düzenektir. Hayatın yasal düzenler çerçe-
vesinde kısıntıya uğramadan yürümesini sağlar. Güvenlik ayrıca, doğal veya 
insanlardan gelecek tahribatlara karşı uzun vadeli bir koruma sistemidir. Mü-
zeler ve kültür varlıklarının güvenliği günümüzde ulusların ortak sorunları 
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sel veya yangın gibi doğal nedenlerle ya 
da hava kirliliği gibi insanların doğrudan yarattığı zararların yanında, kültür 
varlıklarının hasar görmelerine ve hatta bazı durumlarda geri dönüşümü ol-
mayan kayıplara neden olacağından, kasıtsız tahribatlar da genel güvenlik 
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sorunları arasında önemli yer tutmaktadır. Ancak, oluşan zararlara karşı alı-
nan tedbirler, olası zararların oluşmalarından sonra reaktif olarak ya da olu-
şacak zararları öngörmeyi gerektirecek şekilde proaktif olarak, birbirleriyle 
bağlantılı olsalar da farklı perspektiflerden üretilmektedir. Burada tartışmak 
istediğimiz konu, dünyada kültürel mirası korumaya özen gösteren ulusların 
ve toplumların, ortak sorunları ve ilkeleri kapsamında üretilen güvenlik çö-
zümlerinin de benzer metotlar, analiz ve sorgulama yöntemleriyle üretilebi-
leceğini tartışmaktır.

Güvenliğin Fiziksel Koşulları

Güvenliğin en temel faktörlerinden birisi, herhangi bir alana kişilerin ulaşı-
mını ve girişlerini kontrol altına almak oluşturur. Bu bağlamda, erişimin tama-
men kesilmesi, ulaşım olasılığını ve fırsatları yok ederek, oluşacak zarar riskini 
de ortadan kaldırır, ayrıca bu tutum, korunması söz konusu bir alana ulaşan 
kişileri de kontrol eder. Ama kontrol yasaklama değildir. Ayrıca yasaklama da 
her zaman erişimi yok etmez, ancak son derece zorlaştırabilir. Yine de yasak-
lamayı erişimi durdurmak olarak algılarsak, kısıtlı erişimi de erişimi yavaşlat-
mak olarak görebiliriz. Böylece, bir alanda oluşacak olası kasıtlı zararın, güven-
lik sorumluları tarafından algılanma sürecini uzatmış veya erişimi zorlaştırarak 
kötü niyetli insanların cesaretlerini kırmış, hatta kötü emellerinden vazgeçirmiş 
olunabilir. Dolayısıyla, yavaş erişim oluşturulması, müzelerde veya kültür var-
lıklarını içeren ortamlarda güvenliğin sağlıklı şekilde sağlanmasına ve artırıl-
masına katkıda bulunacaktır. Örneğin, bir kapı sadece kapatılarak kullanımı 
kısıtlı hale getirilebilir. Kullanılacak bir kanca bu kısıtlamayı biraz daha faz-
lalaştırır. Takılacak bir kilit ise kullanımı çok daha fazla kısıtlayacak, kapıdan 
ulaşım için sadece anahtarı kullanacak veya kilidi kırmaya cesaret gösterecek 
kişilere izin verecektir. Çelik cıvatadan bir kilit ise kullanımı son derece kısıtla-
yacak, güvenliği artıracaktır. Hangi kısıtlama sisteminin kullanılması gerektiği, 
güvenliği söz konusu olan bir yapının veya alanın çeşitli seviyelerdeki değeri 
ve konumu ele alınarak kararlaştırıla bilinir. 

Bir alana, binaya veya bölgeye özgü güvenlik analizi çalışmaları yapılma-
dan alınacak önlemler yetersiz kalacaktır. Bu nedenle, yerinde yürütülecek 
araştırmalar sonucu olası problemlere yol açma olasılığı gösteren coğrafi, ya-
pısal, kültürel ve sosyal zafiyetler çözümlenerek ortaya çıkartılmalı ve bun-
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lara bağlı olarak işlenebilecek suç olasılıkları ele alınmalıdır. Alan ve bina-
lar yeterli nitelikte tanınarak fiziksel önlemler önerilmeli ve dolayısıyla suç 
olasılıkları önceden tahmin edilerek azaltılmalı, hatta yok edilecek boyutlara 
indirgenmelidir. Bu yöntemin etkin olabilmesi için çeşitli koruma ihtiyaçları 
içeren güvenlik ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Güvenlik İlkeleri

Müzeler, galeriler, arkeolojik alanlar ve kültür varlıklarının bulunduğu 
bölgelerden sorumlu yöneticilerin ve uzmanların başlıca görevi, yetki alan-
larındaki kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasını sağlamaktır. Koruma, 
eserlerin bulundukları bölgelerde, ya da sergi, konservasyon veya başka 
amaçlarla ödünç olarak gönderildiği diğer yerlerde, hatta objelerin bir yerden 
başka bir yere -teşhir, araştırma veya konservasyon gibi nedenlerden dolayı-, 
nakilleri sırasında oluşabilecek zararlara karşı güvenilirliklerini sağlar. Ayrı-
ca, eserler üzerinde konservatörler veya araştırmacılar çalışma yürütüyorsa, 
bu şahısların eserler ellerindeyken dahi yangın, deprem, sel veya su baskını 
ve benzeri doğal veya insani etkenlerle oluşabilecek tahribatlara, hatta afetle-
re karşı korunma tedbirlerinin alınması gerekir. Olası tahribatlara karşı hem 
engelleyici hem de, kaçınılmaz durumlarda, toparlayıcı ve yenilenebilir ola-
nakların oluşturulması sağlanmalıdır.

Günümüz toplumlarında, hırsızlık, doğal yollar veya vandallık ve yıkı-
cılık içeren tutumlarla kültür varlıklarının tahribatı önemli bir sorun ola-
rak ön plana çıkmaktadır. Güney Amerika’dan Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan 
Afrika’ya, günümüzde tüm ulusların kültür miraslarının güvenlik ve koruma 
sorunlarıyla yüzleşmekte olduğunu ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek 
için çaba gösterdiklerini görüyoruz. Özellikle son zamanlarda Kuzey Afri-
ka ve Orta Doğu’da yaşanan mücadeleler ve derin tahribatlar bu konunun 
ne denli güncel olduğunu gözler önüne sermektedir. Güvenlik, bir alan veya 
kuruluş kapsamında yürütülen toplumsal etkinliklerin aksamasını engelle-
yen ortamın oluşturulmasını ve korunmasına yönelik hem aktif hem de pasif 
yolları sağlar. Kültür varlıkları içeren arkeolojik alanlarda, müzelerde, galeri-
lerde veya mimari yapılarda güvenliğin sağlanması için o alana veya yapıya 
özgü detaylı saha çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde güvenlik çalışmaları 



450

istenilen nitelikte sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Olası tehlikelere karşı üreti-
lecek muhtelif çözümler, bölgeler ve alanlar arasındaki farklılıklarla bağlantılı 
olarak geliştirilmeli ve şekillendirilmelidir. Bu bağlamda, bu kültür varlıkla-
rının bulundukları güncel coğrafik ve toplumsal sosyal yapıları irdelemek ve 
anlayabilmek, karşılaşılacak tehlikeleri belirlemek açısından sağlıklı sonuçlar 
verecektir.

Güvenlik gerektiren bina ve alanların analizleri ve belgelenmeleri, bu 
alanların maruz kalabileceği suç olasılıkları ve oluşturulan fiziksel güvenlik 
tedbirlerinin yeterli olabilmeleri için şarttır. Bu analiz ve belgeleme çalışmala-
rı sırasında temel yapı ve alan planlarının yanı sıra, korunma açısından zayıf, 
doğal ve insani zararlara açık olabilecek alanların tespiti son derece önemli-
dir. Analiz ve belgeleme çalışmaları, suça yönelik somut fırsatların azaltılma-
sı, hatta ortadan kaldırılması için gerekli olasılıklar ve tavsiyeler üretilirken 
önemli bir temel oluşturur.

Sırf kültür varlıkları değil, ziyaretçiler ve kültür varlıklarının bulunduğu 
alanlar veya müzeler de olası tahribatlardan etkilenebilir. Yöneticiler ve uz-
manlar bulundukları bölgedeki suç faaliyetlerinin ve doğal afet olasılıklarının 
potansiyel nitelikleri ve boyutları hakkında belirli aralıklarla bilgi toplamalı 
ve emniyet birimleriyle bağlantı halinde olmalıdır.

Tahribat ve hatta afet durumlarına hazırlıklı olması gereken yöneticiler ve 
uzmanlar, kendi sorumluluk alanlarına özgü ve bağlı oldukları kurumların 
ideallerine uygun stratejik planlar hazırlamış olmalıdır. Her müze, galeri, ar-
keolojik ve kültür varlıkları içeren alan için, kendi özelliklerine göre, tehlike 
durumlarında izlenecek protokoller ve koruma protokolleri yazılı olarak, tüm 
yönetici, uzman ve görevlilerin acil durumlarda yapması gerekenleri aşama 
aşama betimleyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu bilgiler, özellikle müze gü-
venlik görevlileriyle ve diğer sorumlularla paylaşılmalıdır.

Ayrıca, her alan ve müze için ziyaretçileri ve elemanları içeren, engellileri 
de göz önüne alacak şekilde, ayrı stratejik tahliye planları oluşturulmalıdır. 
En az yılda bir yapılacak tahliye provaları, olası tehlike durumlarında kuş-
kusuz hayat ve kültür varlıklarını kurtaracak yeterliliğin sağlanmasına kat-
kıda bulunacaktır. Emniyet ve itfaiye elemanları ile birlikte belirli aralıklarda 
arkeolojik alan ve müzeler gezilmeli ve onların uzmanlıkları açısından ya-
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pacakları tavsiyeler çerçevesinde acil durum planları güncellenmelidir. Ayrı-
ca, bu tür geziler emniyet ve itfaiye gibi kültür varlıklarının korunmalarında 
önemli yer tutan uzmanların kültür mirasımızın tarihi ve kültürel özellikleri 
hakkında müze uzmanları tarafından bilgilendirilmelerini sağlar. Bu nitelik-
teki işbirliklerinin sırf koruma değil eğitim açısından da son derece önemli 
olduğunu vurgulayabiliriz.

Güvenlik İçin Etken ve Ortak Koşullar 

Müze ve kültürel öneme sahip yapıların veya alanların güvenlik planları, 
henüz oluşturulma aşamasındayken, içlerinde bulundukları bölgenin kültü-
rel özellikleri de göz önüne alınarak planlanmalıdır ki, uzun vadede başarılı 
ve etkin sonuçlar elde edilebilsin. Tüm dünyada kültür varlıklarının korun-
masında etken olan ortak koşullar, dikkat edilmesi gereken benzer özellikler 
vardır. Güvenlik ilkeleri değişmez. Ancak toplumların içinde bulunduğu çev-
reler ve güvenliğe karşı kullanılan araçlar her yerde aynı olmayabilir. Ayrıca 
güvenliğe karşı eylem nitelikleri ve dereceleri de toplumdan topluma, ortam-
dan ortama farklılık gösterebilir.

Öncelikle, acil durum sorumluluklarına göre bağlantı kurulacak ve kül-
tür varlıkları üzerinde karar ve yargı yetkisine sahip kurumların bir çizelgesi 
müze ve alan yetkilileri, uzmanları ve çalışanları tarafından oluşturulmalı-
dır. Hangi nitelikteki acil durumlarda hangi bürokratik kurumlardan, lojistik 
destek kurumlarından veya güvenlik kurumlarından donanım takviyesi ya 
da karar yönlendirmesi alınacağını bilmek, özellikle eylem gerektiren acil du-
rumlarda hayat kurtaracak derecede önemlidir. Tüm ilgilileri içeren deneysel 
tatbikatlar, karar ve yardım sistemlerinin hiyerarşik yapılarının anlaşılmasına 
ve gerekli prosedürlerin doğru izlemesine katkıda bulunacaktır. Acil durum-
larda karar almak için var olan zaman payı son derece sınırlı olabilir ve bu 
kısıtlı zaman biriminde verilecek doğru kararları gerektiren bilgi ve tecrübe-
nin dünyada ortak olan koşullar arasında belki de en temel yeri tuttuğunu 
söyleyebiliriz.

Karar sisteminin hiyerarşik yapısının bilinmesi ve yerel toplumsal gele-
neklere gösterilmesi gereken hassasiyetin farkındalığı, koruma açısından tüm 
dünyada etkin ve önemli ortak iki koşulu oluşturur. Yerel toplumların kül-
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tür varlıklarına yaklaşımlarını korumacılığa doğru yönlendirebilmek birçok 
güvenlik sorununu azaltacaktır. Bazen, yerel toplumların tabular ve efsanevi 
hikayelerle civarlarındaki arkeolojik ve tarihsel kalıntıları geleneksel yöntem-
lerle zaten korudukları görülür. Bu tür yaklaşımların yeterli derecede etkin 
olmaması durumunda, yerel düşünüş biçimlerine, bakış açılarına ve gelenek-
lerine saygılı bir şekilde yaklaşılarak toplumların arkeolojik kalıntılarının ve 
kültür varlıklarının kendi tarihleri ve değerleri açısından önemleri ve yerel 
kültürlerine olası zengin katkıları hakkında bilgilendirilmeleri sivil koruma-
cılığı da geliştirecektir. Buna bağlı olarak, fazla hassas durumda olan ve hatta 
doğal tahribat derecesi ileri olan kalıntıların ve kültür varlıklarının gerekti-
ğinde kendi buluntu alanlarında, bulundukları yerel toplumların gelenek-
leri çerçevesinde toplumlara ve bu toplumların güncel hayatlarına entegre 
olarak korunabilmeleri sağlanabilir. Örneğin, Tayland’ın Bangkok şehrinde 
bulunan Wat Po Budist Tapınağı’ndaki bir sıra halinde bulunan altın kaplı 
Buda heykellerine hem kutsama amacıyla hem de şans getirsin diye Budist-
ler tarafından yoğun olarak dokunulduğundan ciddi boyutlarda aşınma ve 
zarar tespit edilmiş, yerel inanışlara bağlı ritüelleri aksatmadan heykellerin 
aşınmalarını azaltmak amacıyla yoğunlukla dokunulan bazı yerlerde akrilik 
koruma kullanılmıştır. Ayrıca, bazı sosyal ve kültürel temelleri olan gelenek-
ler, kültür varlıklarını koruma amaçlı güvenlik sistemlerinin yeterli nitelikte 
uygulanamamalarına neden olabilir. Örneğin, yılda 3 milyon kadar ziyaret-
çisi olan Hindistan’ın Agra bölgesinde bulunan meşhur Taj Mahal’da çalışan 
güvenlik görevlilerinin ait oldukları kast seviyesi kendilerinden daha üst bir 
kast sınıfından ziyaretçilere izinleri olmadan dokunmalarını, yani üstlerini 
aramalarını engellemektedir. Hindistan’da hala etkin olan bu sosyal kast sis-
teminin, güvenlik gerektiren ortamlarda sosyal, kültürel ve hukuki boyutlar-
da sorunların oluşmasına neden olduğunu, dolayısıyla güvenlik gayretlerini 
negatif yönde etkilediğini görmekteyiz. Burada ayrıca, Taj Mahal’ın içinde 
bulunduğu Hint toplumunun kuvvetli sosyal hiyerarşik sisteminin güvenlik 
ve koruma ihtiyaçlarına karşı hem felsefi hem de pratik boyutlarda üstesin-
den gelinmesi gereken bir zorluk oluşturduğunu görmekteyiz.

Kültür varlıklarının ve müzelerin bulundukları coğrafik ortam, iklim ve 
çevre koşulları koruma ve güvenlik açılarından çeşitli kısıtlamalar ortaya ko-
yuyor olabilir. Bu koşulların analizlerinin yapılmaları, yönetici ve uzmanların 
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kendi sorumluluklarının kapsamında müzeler ve kültür varlıklarına uygula-
nacak prosedürlerin doğru olmaları açısından önemlidir. Kuru ve sıcak iklim 
koşullarında uygulanacak koruma ve güvenlik seçenekleri, rutubetli ve so-
ğuk ortamlardan farklı olacaktır. Aynı şekilde, dağlık ve ücra alanlar, şehir 
merkezlerinden farklı koruma ve güvenlik ihtiyaçları gösterecektir. İnsanlar 
tarafından üretilen etkenlerin yanı sıra, hayvanlar veya farklı doğal neden-
ler de göz önünde tutulmalıdır. Aşırı boyutlarda bir örnek olmakla beraber, 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Peru’nun Arequipa şehrindeki 
16. yüzyıla tarihlenen yapıların El Misti Volkanı tarafından devamlı tehdit al-
tında olmaları, tüm bölge için acil müdahale programları geliştirilmesini gere-
kirmiştir. Bir başka örnek olarak da, Güney Amerika’da bulunan Bolivya’nın 
And Dağları’nda yayla bölgesi olarak bilinen Tambo Quedamo’da M.S. 15.-
17. yüzyıllara tarihlenen Ayahuallpa Mezarları’nın korunmalarının ne dere-
cede büyük zorluklar gösterdiğini ele alabiliriz. 4600 metre rakımda bulunan 
yükseklikleri 8 metreyi bulan bu tamamen kerpiç mezarlar en yakın köye 25 
kilometre uzaklıktadır. Bölgeye en kolay ulaşım, iklimin kuru olduğu yağış-
sız dönemlerde kurumuş nehir yataklarından sağlanmaktadır. Ne internet ne 
telefon bağlantısı bulunan bölgede güvenlik sorununa henüz etkin ve kalıcı 
bir çözüm üretilmemiştir.

Kültür varlıklarının ve müzelerin içlerinde bulundukları sosyal ve poli-
tik ortamların değişkenliği ve olası iç kargaşalar, ayrıca koruma ve güvenlik 
koşullarına çeşitli kısıtlamalar getiriyor olabilir. Türkiye’nin güney komşula-
rının ve başka ülkelerin yakın geçmişte ve hatta günümüzde ortaya koydu-
ğu örnekler hiç beklenmedik dinamiklerin gerçekleşme olasılıklarını ortaya 
koymuştur. Barışçıl olsalar da olmasalar da, toplu gösteriler ve olası sivil ka-
rışıklıklar, müze ve kültür varlıklarına zarar verme olasılığını taşır. Zarara 
sebebiyet olabilecek potansiyel ortamlara karşı hassas olunmalı, kasıtlı olsalar 
da olmasalar da şüphe uyandıran nesnelere ve insanlara dikkat edilmeli ve 
her zaman için bir acil durum programının halihazırda bulunması gerekmek-
tedir. Bu program acil tahliye planları içermelidir. Bu program ayrıca emniyet 
yetkilileri ve başka önemli yetkililerle doğrudan bağlantı prosedürlerini, yan-
gın veya yaralanma gibi acil durumlara gecikmeksizin müdahale planlarını, 
tahribat değerlendirme ve acil onarım prosedürlerini sunmalıdır. İç karışık-
lıklar silahlı çatışma veya patlayıcılar içerebilir ve kültür varlıklarına, tarihi 
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yapılara, müzelere, kısaca her türlü tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıya 
veya alana zarar verebilir ve hatta geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratabilir. 
Dünyanın neresinde olunursa olunsun bu nitelikteki olasılıklar, koşullar ve 
bunların sonuçları, Suriye’de son dönemlerde yaşandığı gibi, felaket olarak 
yorumlanır.

Barındırdıkları kültürel ve ekonomik değerleri yüksek ve hatta paha biçil-
mez olan malzemelerden dolayı müzeler, özellikle çeşitli boyutlarda, nitelik-
lerde ve amaçlarda yapılan saldırıların odağı olma potansiyeline sahiplerdir. 
Kapılar, pencereler ve diğer ulaşım alanları zorlanarak gizli olarak veya ale-
nen müzelere girilebilir. Amaç hırsızlık veya kasti tahribat olabilir. Teşhirde 
veya depoda korunan buluntular saldırılara maruz kalabilir, tamamen tahrip 
edilebilir veya yakılıp yıkılabilir. Zarar ve tahribattan öte, kültür varlıklarının 
tamamen yok edilmeleri hedeflenmiş olabilir. Kültür varlıklarına toplumlar 
tarafından verilen ekonomik değerin yanı sıra kültürel ve tarihi değerler de 
insanlar tarafından zarar amacıyla yapılan kasıtlı eylemlerin ana hedeflerini 
oluşturabilir. 

Alan Yönetimi ve Yasal Yetki Sistemleri

Güvenlik ihlalleri söz konusu olduğunda, acil durum ağı içerisindeki et-
kin yönetici, uzman ve görevliler, güvenliği en kısa zamanda tekrar sağla-
mak, incelemeler yürüterek zarar değerlendirmeleri yapmak ve restorasyon, 
konservasyon ve geri dönüşümün olabildiğince uygun şartlarda yapılmasını 
sağlamak zorundadır. Ancak uzmanlar, toplumlarla iletişim içinde olurlarsa, 
bu çabalarının değerli sonuçlar verme kapasitesine sahip olduğunu görecek-
lerdir. Özellikle sözleri geçen lider konumundaki şahıslarla eğitim çağındaki 
çocuk ve gençlerle kültür varlıklarının tarihi ve toplumsal değerlerini tartı-
şacak ve aşılayacak ortamların, güvenlik açısından çok önemli bir yer tuttu-
ğunu vurgulamak gerekmektedir. Eğitim açısından broşürlerin, kitapçıkların 
ve posterlerin basit, ancak kalıcı sonuçlar verdiği, toplumsal eğitim program-
larının sosyal ve kültürel olarak oldukça etkin olduğu zaten bilinmektedir. 
Medyanın sunduğu radyo, televizyon ve internet olasılıkları da bu eğitim gi-
rişimlerine değerli katkılarda bulunma potansiyeline sahiptir.

Eğitim sürecinde, kültürel mirasa karşı bu kapsamda, güvenlik ihlalleri-
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nin hukuki boyutlarının da ele alınması, emniyet ve gümrük prosedürlerinin 
güvenliği ihlal edenler için ulaşacağı boyutların caydırıcı olabilmeleri açısın-
dan önemlidir. Hem ulusal hem de uluslararası antlaşma, yasa ve yönetmelik 
bilgileri yöneticiler, uzmanlar ve güvenlik uzmanları tarafından özümsenmiş 
olmalıdır ki, her alana, binaya veya bölgeye özgü alınacak önlemler için yürü-
tülen güvenlik analizi çalışmaları, yani alan yönetimi planları, güvenlik ihlal-
lerinin yasal boyutlarını da içerebilsin. Yazılı olarak hazırlanması şart olan bu 
önlem planlarında ayrıca, güvenlik ihlallerinin niteliklerine ve derecelerine 
karar vermeye yarayacak bilgiler de bulunmalıdır. Verilecek kararlar, olası 
güvenlik ihlallerinden sonraki prosedürlere yönetim ve hukuki hiyerarşinin 
dahil edilme derecesini de belirleyecektir. Ayrıca, müze ve alan yönetim plan-
ları, ziyaretçilerin ve çalışan elemanların uygun şekilde prosedürlere itaat et-
meleri açısından eğitici ve yönlendirici olacaktır. 

Güvenlik Planları

Daha önceden de belirtildiği gibi, güvenlik planları, olası güvenlik ihlal-
lerinin önceden tahmin edilebilmelerini gerektirir. Bunun için alan, müze ve 
kültür yapılarının, bulundukları coğrafi ve sosyal ortama sadık kalınarak 
incelemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda, alanların ve yapıların her türlü hır-
sızlık ve tahribata karşı zafiyet ve hassasiyet noktalarının tahlili son derece 
önemlidir. Her üretilecek çözümün, teknolojik ve zorluk açılarından, düşük-
ten ileriye uzanan boyutta seçilen bir düzeyi olacaktır. Örneğin, kullanılacak 
kapıların ve duvar sistemlerinin niteliklerini ve güvenlik düzeylerini, ihtiyaç-
lara ve imkanlara göre üretilecek bu çözümler kararlaştıracaktır. Aynı şekil-
de, hareket, ses, ısı, rutubet, gaz vb. hassasiyetlerine sahip detektörlerin veya 
kameraların kullanımlarına da bu çözümler karar verecektir.

Güvenlikle ilgili bir sorun oluşursa, bundan haberdar olacak ve duruma 
tepki gösterecek inisiyatif sahibi şahıslar var olmalıdır. Eğer hiçbir karşılık 
verilmezse, alınan önlemlerin de hiçbir güvenlik değeri olmaz. Dolayısıyla, 
uyarı ve müdahale sistemlerinin hazır ve işlevsel olmaları gerekir. En düşük 
seviyede uygulanması gereken güvenlik önlemleri, uyarı ve müdahale sis-
temlerinin yanı sıra, güvenlikten sorumlu elemanların telsiz sistemlerinin iş-
levlerini kaybetmeleri sorunu ile karşı karşıya kalmaları durumunda düdük, 
ses ve hatta ışık veya el işaretleri ile iletişim kurabilmelerini sağlamalıdır.
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Bütün bunların yanı sıra, güvenlik görevlileri korumakla sorumlu olduk-
ları müze, yapı ve alanların içerikleri, bu içeriklerin hassasiyetleri ve güven-
lik suçlarına neden olabilecek kültürel ve ekonomik değerleri hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır. Bu da güvenlik görevlilerinin problemler oluşması halinde 
doğru kararlarla uygun müdahale şekillerini belirleyebilmeleri için bir eği-
timden geçmeleri ile gerçekleşebilir.

Sonuç

Dünyanın her yerinde müzeler ve kültür varlıkları içeren alanlar, güvenlik 
sorunları ve kendilerine özgü risklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu risk-
leri en etkin şekilde tanımlayabilmek için her bölgeye has kültürel, sosyal, po-
litik, ekonomik, coğrafi, ekolojik, ve iklimsel şartları irdeleyecek ve bu şartları 
göz önüne alarak çözümler üretecek geniş bir vizyona ihtiyaç vardır. 

Bir müze, yapı veya alanda kurulacak güvenlik sistemini kullanacak gü-
venlik görevlilerinden, yönetici, uzman ve çalışan elemanlara kadar bütün 
kişilerin sorumluluk derecelerine dikkatli bir şekilde karar verilmelidir. Eğer 
bir güvenlik sisteminin herhangi bir kısmı taşeron hizmetlerle karşılanıyorsa, 
eğitimin ve müdahil şahısların bilgi seviyelerinin yanı sıra güvenilirlik dere-
celeri de göz önüne alınmalıdır.

Müze ve alan yönetim planları, doğal ya da insan kaynaklı acil durum-
lar oluştuğunda acil kapatma ve acil durum tasfiye programları içermelidir. 
Acil durum programları vizyon olarak, olası tahribat sırasında hem kültür 
varlıklarını hem de insan güvenliğini göz önünde tutmalıdır. Aynı şekilde, 
güvenlik bağlamında kullanılan malzemenin niteliğine ve bu malzemenin ek-
tin kullanılmasına dair eğitime hassasiyetle önem verilmelidir.  Örneğin, bir 
kamera sisteminden toplanacak veriyi analiz edecek eleman yok ise, toplanan 
verinin de bir değeri yoktur.

Zamanın değişken dilimlerinde, güvenlik ihtiyaçları da sosyal, politik ve 
ekonomik gelişmelerle değişecektir. Oluşturulacak plan ve programların hız-
la değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olmalarını gerektiren 
hassasiyet, ilgi, eğitim ve sorumluluk duygusuyla verilmiş kararlar, ancak 
analiz, araştırma ve inceleme sonucunda sağlıklı şekilde ortaya çıkacaktır.
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ÇİLEDİR HÖYÜK KURTARMA KAZISI
2009-2014 YILI ÇALIŞMALARI

Metin TÜRKTÜZÜN*
Serdar ÜNAN

Recep KARACA
Seher A. DUĞAN

Gizem Z. KIRIM

Anadolu’da İç Batı Anadolu’nun Tunç Çağı sürecinin aydınlatılması ba-
kımından, Kütahya merkezli önemli arkeolojik çalışmaların sürdürüldüğü 
Seyitömer Höyük Kazısı ile birlikte, Türkiye Kömür İşletmeleri Seyitömer 
Müessesesi Müdürlüğü kömür rezerv sahasında yer alan ve önemli bulgular 
tespit edilen bir diğer Tunç Çağı, Roma İmparatorluk Dönemi ve Erken Doğu 
Roma Dönemi (Bizans) yerleşimi Çiledir Höyük’tür (Resim: 1). Çiledir Hö-
yük, Kütahya İli, Merkez, Aslanlı Köyü ile Ağızören Köyü sınırında, Aslanlı-
Çiledir Deresi Mevkii’nde yer almaktadır1. 2009-2012 yılları arasında Türkiye 
Kömür İşletmeleri sponsorluğunda devam eden çalışmalar, 2013 yılındaki 
özelleştirme nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2014 yılında ise işletmeyi dev-
ralan Çelikler Holding A.Ş. sponsorluğunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü izni ile çalışmalara devam edilmiştir.

Kuzey-güney hatlı Aslanlı-Çiledir Deresi’nin ortadan ikiye ayırdığı, doğu 
ve batı yönlü iki yamaç üzerine konumlanan yerleşim, Aslanlı-Çiledir Dere-

* Metin TÜRKTÜZÜN, Müze Müdürü, Arkeolog,  Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜR-
KİYE

 Serdar ÜNAN, Müze Uzmanı, Arkeolog, Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜRKİYE.
 Recep KARACA, Müze Uzmanı, Arkeolog, Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜRKİYE.
 Seher A. DUĞAN, Müze Uzmanı, Sanat Tarihçi,  Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜR-
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 Gizem Z. KIRIM, Müze Uzmanı, Arkeolog, Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜRKİYE.
1 Türktüzün-Ünan-Ünal 2014, 147-185; Türktüzün-Gürbüz-Kırım-Ünal 2015, 51-66. Ayrıca bkz: 

kutahyamuzesi.gov.tr
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si adına izafeten, Çiledir Höyük adını almıştır. Seyitömer Höyük’ün 2,5 km. 
kuzeybatısında yer alan yerleşim (Resim: 2), daha önce bilinmezken, burada 
2009 yılında kömür çıkarma işlemi sırasında, yüzeyde çanak çömlek parça-
larının yoğun olarak görülmesi üzerine tespit edilmiş ve akabinde kurtarma 
kazısı çalışmalarına başlanılmıştır. Kurtarma kazısı çalışmaları, öncelikle yer-
leşimin batı yamacında yoğunlaştırılmıştır (Resim: 3). Çiledir Höyük’te, batı 
yamaçtaki topografik eğime göre şekillendirilen mekânlar açığa çıkarıldığın-
da, özellikle Erken Tunç Çağı II, Roma İmparatorluk ve Erken Doğu Roma 
Dönemi (Bizans) kalıntılarının yoğunluğu dikkat çekmiştir. Bu dönemlerin 
dışında, yerleşimde çok az sayıda, ETÇ III, Demir Çağı, Klasik Dönem ve He-
lenistik Dönem’e ait çanak çömlek parçalarını içeren küçük buluntulara da 
rastlanılmıştır (Resim: 4). 

Çiledir Höyük’te ortaya çıkarılan mimari kalıntılara bakıldığında, ETÇ II 
ile Roma İmparatorluk ve Erken Doğu Roma Dönemi’nin (Bizans) iç içe geç-
tiği görülmektedir. Buna göre, yerleşimin ilk sakinleri olarak görülen ETÇ 
halkı, arazinin topografik eğiminden de istifade ederek, olasılıkla korunma 
amaçlı bir teras duvarı inşa etmiştir. ETÇ II yerleşimi, bu teras duvarının iç 
ve dış kısmında gelişmiştir. Teras duvarı ile diğer ETÇ II’ye ait duvar kalın-
tılarının mekânsal bütünlükleri, Roma İmparatorluk Dönemi yapılaşmasının 
da bu yapılar üzerine inşa edilmesi; ayrıca, yamaçları yer yer oyarak inşa edi-
len Erken Doğu Roma Dönemi (Bizans) yapılaşması nedeniyle, günümüze 
oldukça tahrip olmuş durumda ulaşmıştır. ETÇ II mekânlarının bütünlükleri 
olmadığından, işlevleriyle ilgili bir bilgi ileri sürmek olası değildir. Ancak, 
teras duvarının iç kısmında tespit edilen ve orta alanda yer alan bir pişirme 
fırınının varlığı ile kum taşı malzemeli ana kayaya oyularak inşa edilen, ola-
sılıkla tahıl depolama amaçlı kullanılan, oval planlı küçük silolar, ETÇ II yer-
leşimcilerinin Çiledir Höyük’te bir işleve yönelik kullandıkları mekânlardır. 
ETÇ II sürecinde mimaride kullanılan taşların cinsine baktığımızda, çakmak 
taşı malzemeli, işlenmemiş ve yarı işlenmiş oldukları görülmektedir. Bu taş-
lar, kuru örgü tekniği ile bir araya getirilerek, duvarlar oluşturulmuştur. Yapı 
kalıntılarının üst örtüsü ile ilgili herhangi bir bilgi ileri sürmek şuan için olası 
değildir. ETÇ II’deki mimari kalıntıların zayıflığına karşın, yerleşimde tes-
pit edilen küçük buluntular, dönemin aydınlatılması bakımından oldukça 
zengin bir grubu teşkil etmektedir. Teras duvarlarının iç ve dış kısmındaki 
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mimari kalıntıların arasında, herhangi bir mekâna bağlı olmaksızın, benzer 
kodlarda ortaya çıkan küçük buluntu ve hayvan kemikleri, ETÇ II halkının 
sosyoekonomik, sosyokültürel ve inanç sistemlerine ilişkin önemli ipuçları 
vermektedir. Hayvan kemikleri üzerinde yapılan analizler sonucu, evcil hay-
vanların yoğunluklu olduğu ve bunlar arasında ilk sırayı sığırın teşkil ettiği 
saptanmıştır. Bunun yanı sıra, koyun, keçi, domuz gibi hayvanlar ile alageyik, 
köpek, at, eşek ve tavşan gibi hayvanlar da, ETÇ II sürecinde, Çiledir Höyük 
yerleşimcilerinin ekonomik önemlerine göre yararlandıkları hayvan türlerini 
oluşturmaktadır2. 

Küçük buluntu gruplarına bakıldığında, günlük kullanıma yönelik çok 
sayıda pt çanak çömlek; pt ana tanrıça, insan ve hayvan figürinleri; mermer 
figürinler; tekstil grubunu teşkil eden pt ağırşaklar, tezgâh ağırlığı ve fırçalar; 
taş baltalar, dilgiler, öğütme ve perdah taşları; kemik aletler; pt üfleçler önem-
li küçük buluntu gruplarından bazılarıdır. Bunlar arasında en ilgi çeken bu-
luntu grubu, sabun taşı kullanılarak imal edilenlerdir. Çiledir Höyük’te ETÇ 
II sürecinde, önemli bir sabun taşı işleme atölyesinin varlığını kanıtlarcasına, 
ele geçen çok sayıda sabun taşı parçaları ile olasılıkla düğme, kulak tıkacı, 
mühür, oyun ve hesap taşı olarak kullanım görmüş olabilecek buluntular, 
Çiledir Höyük’ün bu süreçte sabun taşı endüstrisinin gelişim gösterdiği bir 
yerleşim olduğunu göstermektedir. Sabun taşı malzemeli mühürlerin varlığı, 
mülkiyete dayalı bir ekonominin ETÇ II sürecinde bölgede gelişmekte oldu-
ğunu; kulak tıkaçları ise ölü gömme adetlerindeki inançsal gelişim bakımın-
dan önemli bilgiler sunmaktadır3. 

Çiledir Höyük’te arkeolojik kalıntıları yoğun olarak tespit edilen diğer bir 
zaman dilimi Roma İmparatorluk Dönemi’dir. M.S. III. yüzyılın son çeyreği 
ile IV. yüzyıl sürecini kapsayan bu dönemde, batı yamacın üst kodlarında ge-
lişim gösteren bir mimari ile karşılaşılmıştır. Sileks malzemeli işlenmiş taşlar-
la oluşturulan mekânlar; dar sokakları, taş tabanları, kalın duvarları, taş kanal 
ve pişmiş toprak künklerle oluşturulan atık su kanalları, işlenmemiş taşlarla 
oluşturulan kuyu tipi sarnıçları, mekânlar içinde pişmiş toprak ambarları ile 
dönemin özellikli yapılarını oluşturmaktadır. ETÇ II’ye tarihlenen küçük bu-

2 Bkz: Erkman-Alkan-Omar 2015, 166-178.
3 Çiledir Höyük’te ETÇ II bulgularına ilişkin bkz: Türktüzün-Ünan-Ünal 2015, 49-72.
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luntuların zengin olmasına karşın, mimarisinin zayıflığı; bunun tam tersi ola-
rak Roma İmparatorluk Dönemi küçük buluntularının çok fazla olmamakla 
birlikte, mimarisinin günümüze önemli detaylarıyla ulaştığı görülmektedir. 
Ele geçen küçük buluntular yine de döneme ilişkin tarihlendirme yapmakta 
kıstas olabilmektedir. Bu döneme ait küçük buluntular mekânların iç ve dış 
bölümlerinde ele geçmekte olup, bu buluntulardan bronz sikkeler, İmparator 
Maximian (M.S. 286-305), Constans (M.S. 337-350), Valens (M.S. 364-378) ve 
Teodosius (M.S. 379-395) dönemlerine aittir. İlgi çekici diğer küçük buluntu-
lar ise pt bir Men figürini; pt kandiller ve yazıtlı bir tuğla parçası; bronz mal-
zemeli bir deve figürünü, çan, fibula ve tıp aletleri; yazıtlı kurşun bir levha; 
kemik malzemeli bıçak sapı ve tıp aleti olarak sıralanabilir.

Çiledir Höyük’te karşılaştığımız bir diğer zaman dilimi Erken Doğu Roma 
(Bizans) Dönemi’dir. Aslanlı-Çiledir Deresi’nin batı ve kuzeybatısındaki ya-
maç kısımların oyularak mekânların inşa edildiği tespit edilen bu dönemde, 
az da olsa Roma İmparatorluk Dönemi mimari parçaları devşirme malzeme 
olarak bu yapılarda kullanılmıştır. Roma İmparatorluk Dönemi yapılarının 
işlenmiş taşlarla oluşturulmuş düzenli strüktürüne karşın, Erken Doğu Roma 
Dönemi (Bizans) yapılarının daha fazla oranda yarı işlenmiş ya da işlenme-
miş taşlarla inşa edildiği görülmektedir. 2014 yılı kazı çalışmalarında, Aslanlı-
Çiledir Deresi’nin batısında kalan tepenin eteklerinde yoğunlaşılmış ve Erken 
Doğu Roma Dönemi’ne ait mekânlar ile kuyu tipi sarnıçlar ortaya çıkartılmış-
tır. Mekânların, ihtiyaç doğrultusunda ana odaya yeni odalar eklenerek ge-
nişletildiği anlaşılmaktadır. Mekânların girişleri doğu yönlü olup, güneş ışı-
ğından olabildiğince istifade edebilecek şekilde konumlandırılmıştır. Sokak 
araları dar ve düzensiz olup, belli bir planlamaya göre oluşturulmamıştır. Üst 
yapı sistemine ilişkin fazla bir kalıntı olmasa da, iç bükey formlu kiremit par-
çalarının tabanlarda yoğun olarak tespit edilmesi, üst örtünün pt kiremitlerle 
kaplı olduğunu göstermektedir. Bazı mekânların geniş odalarında, çatı sis-
teminde kullanılan ahşap direk taş kaidelerine rastlanmıştır. Mekân içlerin-
de inşa edilen kuyu tipi sarnıçlar yanında, dikdörtgen formlu taşa oyulmuş 
haznelere veya dibek taşına delik açılarak düzenek oluşturulduğu, kullanılan 
suyun taban altlarında düz taşların yan yana dizilmesi ile oluşturulmuş taş 
kapaklı basit kanal sistemlerine bağlandığı saptanmıştır. Çiledir Höyük’te bu 
dönemi tarihlendirmemize kıstas oluşturan küçük buluntulardan bronz sikke 
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İmparator Justinianus’a (M.S. 527-565) aittir. Yine bu döneme tarihlendirilen, 
pişmiş toprak bir tabak üzerinde, ayakta cepheden Euphemia ve çevresinde  
‘’Azize EUPHEMİA’ya övgü, tanrının.....’’ ifadesi baskı olarak işlenmiştir. De-
vetüyü ve siyah renk hamurlu, haç tutamaklı pt kandiller; kartal ve haç motif-
li kurşun bir mühür, kemik bir toka; demir malzemeli keskiler, döneme ilişkin 
küçük buluntu gruplarını oluşturmaktadır (Resim: 5-9 / Genel Plan 1-4).

Çiledir Höyük’te 2015 yılında sürdürülmesi planlanan çalışmalarda, As-
lanlı-Çiledir Deresi’nin doğu tarafında kalan ve açılan sondajlarla burada 
da yerleşimin devam ettiği tespit edilen tepenin yanı sıra, batı eteklerde de 
kurtarma kazısına devam edilmesi planlanmaktadır. Yakın mevkilerde yer 
alan Seyitömer Höyük, bir bölümü kazılan Ağızören Nekropolü ve tescilli 
Ağızören Höyük’ün arkeolojik buluntularının karşılaştırılarak mukayesesi 
bakımından, Çiledir Höyük’e ait veriler son derece önem arz etmektedir.
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Resim 1: Uydu haritası (googleearth.com).

Resim 2: Uydu haritası (googleearth.com).
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Resim 3: Çiledir Höyük hava fotoğrafı, doğudan.

Resim 4: Çiledir Höyük hava fotoğrafı.
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Resim 5: 2009 genel plan 1.
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Resim 6: 2010 genel plan 2.
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Resim 7: 2011 genel plan 3.
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Resim 8: 2012 genel plan 4.
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Resim 9: 2014 genel plan 4.
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KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI
2014 YILI ÇALIŞMALARI

Metin TÜRKTÜZÜN*
Serdar ÜNAN
Nazan ÜNAN

Hakan BİLGİÇ

Kütahya İli sınırları içinde gerçekleştirilen ve İç Batı Anadolu’ya ait ar-
keolojik bilgilerin derinleştirilerek zenginleştirilmesi bakımından, Seyitömer 
Höyük Kazısı ve Çiledir Höyük Kurtarma Kazısı dışında önemli veriler su-
nan bir diğer arkeolojik çalışma Kureyşler Barajı Kurtarma Kazılarıdır (Re-
sim: 1). Bu kurtarma kazısının başlama sebebi, tarımsal sulama amaçlı inşa 
edilen Kureyşler Barajı’nın gölet havzasında kalacak olan kültür varlıklarının 
tespit edilerek ortaya çıkarılması ve kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara 
aktarılmasıdır1. 

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü’nde, DSİ Eskişehir 3. Bölge 
Müdürlüğünce 2012 yılında inşasına başlanan Kureyşler Barajı nedeniyle, Es-
kişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/12/1996 tarih 
ve 235 sayılı kararı gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen 
Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi2 su altında kalacaktır (Resim: 2). Bu tescilli 
höyük ve yerleşimin dışında, Müdürlüğümüzce 2013 yılında bölgede ger-

* Metin TÜRKTÜZÜN, Müze Müdürü, Arkeolog,  Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜR-
KİYE.

 Serdar ÜNAN, Müze Uzmanı, Arkeolog, Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜRKİYE.
 Nazan ÜNAN, Öğr. Gör. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya/TÜRKİYE.
 Hakan BİLGİÇ, Arkeolog, Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya/TÜRKİYE.
1 Detaylı bilgi için bkz: Türktüzün, M., S. Ünan, N., Ünan, H., Bilgiç 2015. “Höyüktepe ve Attepe 

Yerleşimi Kurtarma Kazısı”, Kütahya Müzesi 2014 Yıllığı, (Ed. S. Ünan), Kütahya: 9-50. Ayrıca 
bkz:  kutahyamuzesi.gov.tr

2 Attepe Nekropolü olarak tescillenen yerde, 2014 yılında kazı programı çerçevesinde gerçek-
leştirilen kurtarma kazısında, bu alanın nekropol olmadığı, Geç Doğu Roma Dönemi (Bizans) 
yerleşimi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Attepe Nekropolü yerine Attepe Yerleşimi adı 
kullanılmaya başlanılmıştır.
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çekleştirilen diğer bir kurtarma kazısında yeni bir nekropol tespit edilmiştir. 
Höyük, yerleşim ve nekropoldeki kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ama-
cıyla, Kütahya İl Kültür Müdürlüğü (Kütahya Müzesi Müdürlüğü) ile DSİ 
Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan ruhsat neticesinde, Ku-
reyşler Barajı Kurtarma Kazıları’na 01/05/2014 tarihinde başlanılmıştır. DSİ 
Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünce finanse edilen kurtarma kazılarının, birinci 
etabını teşkil eden ve sekiz aylık saha çalışmasını kapsayan 2014 yılı çalışma-
larında, 3 bilimsel danışman, 15 teknik personel, 100 işçi görev almış olup, 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinde okuyan lisans ve 
lisansüstü öğrenciler de bu çalışmalara dâhil olarak, mesleki anlamda kendi-
lerini geliştirme fırsatı bulmuştur. 

Kurtarma kazısına başlanan ilk yer olan Höyüktepe’nin sınırları, kuzey-
güney doğrultusunda 200.00 m., doğu-batı doğrultusunda 200.00 m. olarak 
saptanmış olup, orta büyüklükte bir höyüktür (Resim: 3). Çalışma öncesinde, 
yüzey toprağı üzerinde yer alan arkeolojik malzemenin belirlenmesi amacıy-
la, höyüğün saptanabilen bütünü 10.00x10.00 m.’lik plankarelere ayrılmış, 
yüzeydeki buluntular bu plankarelere göre tasnif edilerek, istatistikleri çıka-
rılmıştır. Bu istatistiklere göre; höyüğün doruk noktasından toplanan çanak 
çömlek parçalarının Erken Tunç Çağı II özelliği gösterdiği, doğu ve güney ke-
siminden toplanan çanak çömlek parçalarının ise ETÇ II özelliği göstermekle 
beraber, Geç Doğu Roma Dönemi’ni de (Bizans) içerdiği saptanmıştır. Bura-
da ilginç olan, yüzey temizliği sırasında bile, höyüğün doğu üst düzlüğünde 
ETÇ II’ye ait tüm bir pt testiciğin ele geçebilmesidir (Resim: 4). Devam eden 
süreçte, höyüğün doruk noktasında H-16, H-17, H-18, H-19, I-16, I-17, I-18, 
I-19, J-16, J-17, J-18, J-19, K-16, K-17, K-18 plankarelerinde çalışılmıştır. Höyü-
ğün batısında yer alan H-16-19 plankarelerinin anakayaya denk geldiği tespit 
edilmiş ve bu alanlarda herhangi bir yerleşim kalıntısı tespit edilememiştir. 
Höyüğün üst düzleminde yer alan diğer plankarelerde ETÇ II’ye ait mekânlar 
tespit edilmiştir. Bu mekânların bir yerleşim karakteri göstermediği, tespit 
edilen çok sayıda ocak ve fırının varlığından hareketle, ETÇ II’ye ait işlikler 
olabileceğini ileri sürmek olasıdır. İşliklerin bir kısmının kireç malzemeli ana 
kayaya oyularak inşa edildiği, diğer kısmının ise kuru örgü duvar üzerine 
ahşap hatıllı ve toprak damlı olduğu saptanmıştır. Höyüğün üst kodlarının 
batı kesimi kireç ana kaya kitlesi olup, işlikler daha çok, bu ana kayaya yasla-
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narak oluşturulan ve doğu ile güney yönünde yoğunlaşan bir karakter göster-
mektedir. ETÇ tabakasından çok sayıda çanak-çömlek, figürinler, ağırşaklar, 
kemik aletler, metal buluntular, dilgiler, baltalar küçük buluntular arasında 
yer almaktadır. Bu buluntular ETÇ II Dönemine tarihlendirilmiştir. ETÇ ta-
bakalarının (Resim: 5) çoğunluğunun, Geç Doğu Roma Dönemi’ne (Bizans) 
ait 49 adet basit toprak ve sandık mezarın, bu işlikler üzerine inşa edilmesi 
nedeniyle tahribe uğradığı tespit edilmiştir.  

Höyüğün güney ve güneydoğu eteklerinde L-25, L-26, L-27, M-25, M-26, 
N-25, N-26, N-27, O-26, O-27 olmak üzere 10 plankarede gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarında, Geç Doğu Roma Dönemi’ne (Bizans) ait güçlü bir mimari ile 
karşılaşılmıştır. Yarı işlenmiş ve işlenmemiş taşlarla kuru örgü olarak inşa 
edilen duvarlar, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir tasarım 
göstermektedir. Yer yer taş taban döşemeli ve ortak avlulu olan mekânlarda, 
kuru tahıl depolamaya yarayan ambarların yanı sıra kubbeli bir fırın da tes-
pit edilmiştir. Bu döneme ait sınırlı sayıda çanak-çömlek parçası ele geçmesi-
ne rağmen metal buluntuların yoğunluğu dikkat çekicidir. Geç Doğu Roma 
Dönemi’ne (Bizans) ait bu mekânların işlevlerinin saptanması ve mimari bü-
tünlüklerinin ortaya konulması bakımından,  2015 yılında gerçekleştirilecek 
çalışmalar önem arz etmektedir. 

Höyüktepe dışında, kurtarma kazısının sürdürüldüğü bir diğer alan At-
tepe Yerleşimi’dir. Kureyşler Köyü’nün kuzeydoğusunda yer alan ve Eskişe-
hir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından “nekropol” olarak 
tescillenen bu yerde I-17, I-18 plankarelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ne-
ticesinde, yarı işlenmiş taşlarla kuru örgü ile inşa edilmiş iki odalı bir mekân 
açığa çıkarılmış olup, bu alanın nekropol değil, Geç Doğu Roma Dönemi’ne 
(Bizans) ait bir yerleşim özelliği gösterdiği saptanmıştır. 2015 yılında sürdü-
rülecek çalışmalarda, bu alandaki mimari kalıntıların da işlevinin ve bütünlü-
ğünün ortaya konulmasına çalışılacaktır (Resim: 6).

Müdürlüğümüzce 2013 yılında kısa süreli bir kurtarma kazısı gerçekleştiri-
len ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait mermer lahit tekne ve kapak parça-
larının yanı sıra, yeraltı tonozlu bir mezar saptanan Dereköy Nekropolü’nde 
sürdürülen çalışmalarda, yine aynı döneme ait mermer lahit kapakları tespit 
edilmiştir. Tonozlu mezar çevresinde olası diğer bir tonozlu mezarın olabi-
leceği düşüncesiyle, bu mezarın yer aldığı EE- 27 plankaresindeki genişlet-
me çalışmaları neticesinde, işlenmiş taşlar ve kireç bağlayıcı ile oluşturulmuş 
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kalın duvarlar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu yapının, duvar tekniği ve 
kireç harçlı bağlayıcı malzeme bakımından, Erken Doğu Roma Dönemi’ne 
ait olduğu saptanmıştır. Ayrıca, bu alanda yer alabilecek mezarları tespit et-
meye yönelik, CC-19, DD-19, DD-23, EE-19, EE- 24 plankarelerinde 2.00x2.00 
m., 5.00x5.00 m. ve 10.00x10.00 m., ölçülerinde sondajlar açılmıştır. Sondajlar 
neticesinde iki lahit kapağı bulunmuştur ancak alanın geniş olması sebebiyle, 
istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu sebeple nekropol olarak tespit edilen 
bu alanda 2015 yılında yapılacak jeofizik ölçümler neticesinde, Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’ne ait olabilecek muhtemel bir nekropole ulaşılarak, kaçak 
kazıya ya da doğal tahribata uğramamış ve in-situ bulgular verebilecek me-
zarlara ulaşılmaya çalışılacaktır (Resim: 7).

Höyükepe ve Attepe Yerleşmelerinde 6 ay süren 2014 kazı sezonunda 
toplam 37 adet 10.00x10.00 m.’lik plankarede çalışılmış ve Dereköy Nekropol 
alanında sondaj çalışmaları sürdürülmüştür (Resim: 8-10 / Plan 1-3). Höyük-
tepe yerleşiminin güney eteklerde de devam ettiği tespit edilmiştir. Bir yamaç 
yerleşimi olan Attepe Yerleşimi’nin yayılım alanı henüz tespit edilememiştir. 
Dereköy Nekropolü çalışmalarının ise jeofizik ölçümler sonucunda daha sağ-
lıklı yürüyeceği düşünülmektedir. Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları çerçe-
vesinde 2014 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, 541 adet envanterlik, 785 
adet etütlük mahiyette olmak üzere, toplam 1324 adet taşınır kültür varlığı 
kayıt altına alınmıştır. 

Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolü’nü kapsayan, 2014 
yılında kısmi olarak tamamlanan ve 2015 yılında sürdürülecek olan Kureyşler 
Barajı Kurtarma Kazıları çerçevesinde, İç Batı Anadolu’nun Erken Tunç Çağı 
ile Geç Doğu Roma (Bizans) Dönemi’nin aydınlatılması bakımından, önem-
li katkıların sağlanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Höyüktepe ve Attepe 
Yerleşimi’nde, kazı çalışmalarının ilerleyen safhasında farklı dönemlere ait 
kalıntıların da saptanabileceği beklenmektedir. Kureyşler Barajı’nın etkileye-
ceği tüm sahada, sadece arkeolojik kültür varlıklarının tespitine yönelik değil, 
bölgedeki paleolitik insanların faaliyetlerini ve üretimini gösteren bulguların, 
jeolojik tabakalanmanın, iklim ve jeomorfolojik özelliklerin, botanik çeşitli-
liğin, yakınlardaki köylerde halen yaşayan etnografik ögelerin incelenmesi 
vs. bağlamında da, olabildiğince geniş bir bakış açıyla, arkeoloji bilimini il-
gilendiren tüm safhalar incelenmeye ve belgelendirilmeye çalışılarak, 2014 
yılından itibaren, her kazı sezonunun, bir kitap kapsamında yayınlanması 
planlanmaktadır.
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Resim 2: Uydu görüntüsü (googleearth.com).

Resim 1: Uydu görüntüsü (googleearth.com).
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Resim 4: Höyüktepe’de yüzeyde tespit edilen ETC II testicik.

Resim 3: Höyüktepe hava fotoğrafı.
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Resim 7: Dereköy Nekropolü hava fotoğrafı.

Resim 6: Attepe Yerleşimi hava fotoğrafı.

Resim 5: Höyüktepe ETÇ II çanak çömlek buluntuları.
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Resim 8: Höyüktepe genel plan 1.
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Resim 9: Attepe Yerleşimi genel plan 2.
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Resim 10: Dereköy Nekropolü genel plan 3.
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MARDİN KALESİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI 
2014

Süleyman BAYAR*

Mardin Kalesi Tarihçesi ve Coğrafi Konumu

“Geçit vermez Kartal Yuvası”  olarak da anılan Mardin Kalesi, Şehrin bü-
yük bir kısmının dayanmış olduğu kayalık kalker bir tepenin üstünde 1100-
1200 m. yükseltide yer alır. Günümüzde doğal yapısı ve kalıntılarıyla şehrin 
zirvesinde görkemini koruyan Mardin Kalesi, Mardin’in bir şehir olarak orta-
ya çıkmasında en önemli unsur olmuştur. Kale, Bulunduğu yükseltinin sarp 
yapısıyla korunaklı özellikte olup,  şehri ve önündeki ovayı tam tepeden gör-
mesi sebebiyle oldukça stratejik bir konumda yer alır. Güneybatı-kuzeydoğu 
doğrultusunda uzanan Kale, ince uzun bir plana sahiptir ve üzerine yapıldığı 
ana kaya kütlesinin yapısına uydurularak planlanmıştır (Resim: 1).

Mardin Kalesi, güneyindeki geniş ovaların sona erip kuzeyde 1. Jeolojik 
dönemde oluşmuş kalker yapının zamanla parçalanarak yükselmeye başla-
dığı ve derin çatlaklarla birbirinden ayrıldığı 1100m.- 1200 m. yükseklikte, 
Tur Abdin Plato Sisteminin güneyinde, Suriye düzlüklerinin kuzeye doğru 
yükselmeye başladığı coğrafi bir konumda yer alır. Şehir, kalenin bulundu-
ğu kalkerli yapıdaki platonun güney eteklerine kuruludur. Antik dönemde 
kullanılan ticaret yollarının kuzeyinde, bu yolların kontrol edilebileceği bir 
konumdadır.

Mardin adı ilk defa 4. yüzyıl Roma tarihçi ve coğrafyacısı Ammianus 
Marcelliinus’ta Maride şeklinde geçmektedir. Tarihçi, Amid’den, yani 
Diyarbakır’dan, Nusaybin’e giden yol güzergâhı üzerinde bulunan yerleşme-
nin ‘Maride’ adıyla anılan kalesinin önemine dikkat çekmektedir. Bu tarihten 
önce Mardin adının güvenilir bir etimolojisi karşımıza çıkmamıştır. Sonraki 

* Süleyman BAYAR, Arkeolog, Madrin Müzesi Müdürlüğü, Mardin/TÜRKİYE.
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dönem Süryanice kaynaklarda ise Maride ve Merdin şeklinde geçen isim1, 
kelime olarak Süryanice ve Aramcada ‘Kale’ anlamına gelmektedir.2 

Doğrudan kalenin yapımıyla ilgili bilginin bulunmamasına rağmen yay-
gın görüşe göre kale inşasının İslami devirden öncesine gidemeyeceği ve 
Hamdaniler’in bölgede hâkimiyet kurmaları sırasında Hamdan B. Hasan 
tarafından yeni baştan yaptırıldığı şeklindedir. 10. yüzyıl kaynaklarında 
Hamdaniler’in elinde bulunan ‘El-Bâzü’l-Eşhep yani ‘Boz Şahin’ ya da ‘Kül 
renkli’ ismiyle anılan kalenin büyük kısmı, sarp kayalık yarlardan oluşmakta, 
alçak kısımlarda müstahkem surlar bulunmaktadır. Güney kısmında bulu-
nan kale kapısı tek olup şehre bağlantı bu giriş kapısından sağlanmaktadır.3

Mardin Kalesi’nin ne kadar önemli bir savunma merkezi olduğunu bazı 
İslami yazarlar şu şekilde ifade etmektedir. Istahri: (951 m./340 h): “... Mar-
din dağında bir kale var ki zorla alınması imkânsız...”, Himyeri (1178 m./573 
h.) ve İbn Cübeyr (1217 m./614 h.) “... O kale, dünyanın meşhur kalelerin-
dendir...4”, Kazvini (1283 m./682 h.) “... Bütün yeryüzünde bu kaleden daha 
sağlam ve daha güzel bir kale yoktur...” ifadelerini kullanmıştır. Evliya Çele-
bi ise, ünlü seyahatnamesinde: “Hendeği olmayan kalenin, etrafı cehennem 
çukurunu hatırlatan derinlikte tıraşlanıp parlatılmış kayalardan oluşmakta, 
birçok mağaraları, karanlık pusu yerleri, on sene kuşatmaya yetecek su sar-
nıçları vardır. Yalçınlardan inen yağmurun bir damlası heba edilmeyip kaya 
yollarından sarnıçlarına gider5.” diye anlatmıştır.

Mardin Kalesi,  stratejik savunma gücü nedeni ile gerçekten önemli bir 
askeri kariyere sahiptir. Çünkü burası hem Dicle ile Fırat Havzasına hâkimdir 
hem de kuzeye doğru açılan önemli bir güzergâh; Nusaybin yolu ile Musul, 
Amed (Diyarbakır) ve Resülayn’a (Ceylanpınar) giden yolların kavşağı duru-
mundadır. 

Mardin ve Kalesi,  12. yüzyıl başlangıcından itibaren bölgede yaklaşık üç 
yüz yıl hüküm süren Artuklu döneminden önemli izler taşımaktadır. Şehir, 

1 Akyüz 1998, 26-27.
2 İbn Şeddad, el- Alaku’l Hatira, dimeşk, 1978, III542; Minorski, “Mardin”, VII, 332.
3 Sevgen, 1959, 259-260.
4 İbn Cübeyr, Endülüsten Kutsal Topraklara, Çev.: İsmail Güler, İstanbul, 2003, 176.
5 Evliya Çelebi, Diyarbekir’de, İstanbul 2003 s.60.
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bu dönemde kale dışına çıkmış, kalenin güney eteği ve çevresinde yeni mahal-
leler, camiler, medreseler, hanlar, çarşılar ve pazar yerleri kurulması ile yeni 
bir çehreye kavuşmuştur. Artuklu fethiyle yeni baştan inşa edilen kale surları 
ve kulesiyle yalnız savunma yönünde değil, Artuklu mimarlığı yönünden de 
büyük bir değer taşımaktadır. Artuklu döneminde şehri ziyaret eden İbni Ba-
tuta ‘dağın tepesinde yüksek bir kalesi vardır, dağın eteğinde büyük bir şehir 
olup İslam şehirlerinin en güzeli en sağlamıdır. Çarşıları pek güzeldir. Şehrin 
kalesi, tanınmış kalelerden biridir ve dağın tepesinde kurulmuştur demiştir.6 
13. yy.’ın ikinci yarısında Zekeriya Kazvini de Hasar’ül Bilat adlı eserinde 
Mardin Kalesinin büyüklüğü ve müstahkem oluşundan şehrin kale eteğinde 
çarşılar, hanlar, medreseler ve imarethanelerle birbiri üzerine yaslanmış gibi 
inşa edildiğinden bunların üzerindeki kalenin görkemli oluşundan bahset-
mektedir7.

Osmanlı döneminde kalenin tarihi sürecini 16.-17. yüzyıllarda tutulan dö-
nemin arşiv belgelerinde yer alan tahrir defterlerinden ve seyahatnameler-
den takip etmek mümkündür. Mardin ve Kalesinin fethini takiben 924-1518 
tarihinde şehre bir kadı ve kaleye de bir dizdar tayin edildiği8 dönemin tari-
hi kaynağı Celalzade Mustafa Çelebi, Selimname adlı eserinde belirtmekte-
dir9. Şehrin ve kalenin sosyal, idari ve ekonomik hayatının aydınlatılmasında 
önemli yer tutan tahrir defterinin en eskisi 924/1518 tarihini taşımaktadır. 
Mardin’in 1518 tarihinde Osmanlı idaresi altına alındığında yazılan bir tahrir 
defterine göre, Mardin, Osmanlı idare sisteminde sancak statüsünde sayıl-
mış ancak sancakbeyi atanmayarak voyvodalıkla idare olunmuştur. Mufas-
sal tımar sayım defteri niteliğindeki bu kayıtlarda askeri bakımından önemli 
bir mevkii olarak görülen Mardin sancağında üç kaleden söz edilmektedir.10 
Bunlar Mardin, Savur ve Nusaybin kaleleridir. Osmanlı fethinden sonra tu-
tulan 936/1530 tarihli ikinci tahrir defterinde Mardin kalesine, kale dizdarı 
tayin edildiği ile bilgiyi Selimname de teyit etmektedir11. Bu tayine rağmen 

6 İbn-Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, Yayın: İsmet Parmaksızoğlu, II.Baskı, Ankara 1981 
s:149. 

7 Turan, 1973, 209.
8 Göyünç 1991, 91.
9 Celalzade Mustafa Selimname,s.171, 400.
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tahrir Defteri 64,s.233, 311, 281.
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi 998,S.19;Celalzade Mustafa, Selimname, S171, 400.



482

daha önceki dönemlerdeki Artuklu, Akkoyunlu, Safevi mücadeleleri, Timur 
saldırıları ve fetih sırasında aldığı darbeler sonucu kalenin ve şehir surlarının, 
bilhassa saldırılara savunmasız güney kısmının, uzun süre bakımsız kaldığı, 
ilk tamiratının 1549 tarihinde yapılması sebebiyle anlaşılmaktadır12. 

Mardin Kalesi daha sonraki dönemde de çeşitli vesilelerle tamirat görme-
sine rağmen zaman zaman harap kalmış olup, bu ilgisizliği şehrin stratejik ve 
ticari öneminin azalmasıyla açıklamak mümkün olabilir. Ancak, 17. yüzyılda 
Mardin şehrini ve kalesini gezen Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi kalenin güzel-
liğinden ve bakımlılığından övgüyle söz etmektedir13. Muhtemelen, 17. yy. 
sonlarında başlayan şehir üzerindeki çeşitli göçebe aşiretlerin hâkimiyet mü-
cadeleleri ve şehre yönelik tahribatları sonucu kalenin ve bazı mahallelerin 
büyük bölümü harabe halini almıştır. Kalenin boşalmaya başlaması ve tama-
men terk edilmesi ise 19. yüzyıl ortalarında gerçekleşmiştir.14 Ancak, 7 Rama-
zan 1254/24 Mayıs 1855 tarihli Mardin Şer’iye sicilinde15 Mardin Kalesi’nin 
Mehmet Mirza Paşa tarafından yapılan yoklamasında 5 sandık fişenk, 9 adet 
el humbarası, 70 adet ufak gülle, 500 adet tüfenk taşı, 24 kantar barut, 316 adet 
3’lük top güllesi, 33 adet 5’lik top güllesi, 109 adet taş gülle 5 adet 5’lik kopuz 
güllesi, 15 adet kopuz güllesi, 7 adet Arabî sağlam ve 2 adet kırık olmak üzere 
9 adet top bulunduğu belirtildiğine bakarak kalenin askeri fonksiyonunun 
devam ettirildiği söylenebilir.

Mardin Kalesi Genel Mimari Özellikleri

Mardin Kalesi, güneybatı- kuzeydoğu boyunca uzanan ince uzun bir pla-
na sahiptir. Üzerine yapıldığı anakaya kütlesinin yapısına uydurularak plan-
lanmıştır. 765 m. uzunluğa, en geniş yeri 162 m. ve en dar yeri 29.3 m. geniş-
liğe sahiptir. Kalenin kurulduğu kalker anakaya kütlesinin yan yüzeylerinin 
dik eğimi kalenin savunmasını elverişli hale getirmiştir. Kaleye çıkmaya el-
verişli kısımlar duvarlarla örülerek yükseltilmiştir. Kalenin şehirle bağlantısı 
ve kale girişi, güneyde bulunmaktadır. Bu giriş yapısı, geç dönemlere kadar 
kalenin tek girişi olarak kullanılmıştır. Kale girişinden iç kısma girişi sağlayan 

12 Göyünç, 1991, 92-93.
13 Evliya Çelebi, Diyarbekir’de, İstanbul 2003 s.60.
14 Göyünç 1991, 95.
15 Mardin Şer’iye Secereleri, 253.
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güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda ilerleyen ana kayanın oyulmasıyla ve 
üstü tonozlu bir üst örtüyle kapatılmış yol bulunmaktadır. Yolun sağında ve 
solunda anakayaya oyulmuş mekan birimleri görülmektedir. Kale girişinden 
kalenin iç kısımlarına geçişi sağlayan bu yolun orijinal kodu, modern dönem-
de yapılan faaliyetler sonucu bugünkü üst kodun 1 -1.5 m. altında kalmıştır. 

  Kaledeki mevcut yapıları, savunmayı sağlamak amacıyla kullanılan surlar 
ve burçların yanı sıra Kale Camii, Hızır Camii, saray, konaklar ve çok sayıda-
ki sarnıç oluşturmaktadır. Kale Camii, giriş kapısından çıkınca sağdan, doğu 
bölümünde bulunan camiden, bugün tromplu kubbe örtülü kare bir mekân 
ile batı kısmındaki bazı duvarlar kalmıştır. Albert Gabriel, bu camii için 14. 
yüzyıl tarihini vermektedir. Ara Altun ise yapının on dördüncü yüzyıl sonları 
ya da on beşinci yüzyılın başlarında yapıldığı yönünde fikir belirtmektedir. 
Hızır Camii’ni Gabriel16 ve Halil Ethem,17 kale burcundaki Akkoyunlu dam-
gasına dayanarak, Akkoyunlu yapısı olarak nitelendirmiştir.18 Ancak, İbn’ül 
Ezrak’ın Tarihi’nde, Necmeddin İlgazi ile oğlu Şemsüddev’lenin ölülerinin, 
Meyyafarîkin’den Mardin’e getirilerek kale içindeki bu caminin hazinesine 
gömüldüğü bilgisi bu tarihlendirmeyi geçersiz kılmaktadır. 

Yerli gelenek, camiye Hızır Aleyhissellam Camii adını vererek yapım tari-
hini halife Ömer zamanına19 indirmektedir. Caminin on ikinci yüzyıl sonların-
da, Melik Mansur döneminde onarım gördüğüne ilişkin bilgiler mevcuttur. 
Melik Mansur’un (1294-1312) Restorasyonu, mihrabın üzerinde Abdülgani 
Efendi’nin okuduğu kitabeden anlaşılmaktadır.20 Ancak ve lakin 1910’larda 
yapı sadece minare kaidesi ile mihrap duvarı kalmıştır. Kalenin doğusunda, 
bugünkü radar üstünün içinde yer alan yapı, sadece enkaz halindedir.21 (Bibl. 
Altun 1971 a:27,126; Aslanapa 1993:200; Dolapönü 1993:200; Halil Ethem 
1936; Gabriel 1940:1; Katip Ferdi 1939; Sinclair 1989:207; Sözen 1981:178-80).

Konak-Saray, kalenin güneyinde, yıkık bir durumdadır. Daha önce büyük 
bir yapı kompleksi olduğu anlaşılan yapıdan bugün tek bir kemer kalmıştır. 

16 Gabriel 1940, 1. 
17 Ethem 1936, 146, n.1.
18 Altun 1971, 27.
19 Sözen 1981, 45.
20 Sözen 1981, 178-80.
21 Altun 1971,  27.
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Yapıyı, yıkılmadan önce inceleme fırsatı bulan Gabriel, mimariye ve bezeme 
özelliklerine dayanarak yapım zamanı için Akkoyunlu dönemini (15. yüzyıl) 
vermektedir. Gabriel’in belgelemesine göre, yapı iki katlı ve avluludur. Yapı-
nın benzer özellikleri arasında daha yakın bir döneme ait olan Diyarbakır’da-
ki Şeyhoğuları eviyle Kale Caminin içindeki yapılar topluluğu bulunmakta-
dır. Yapıda kullanılan malzeme ve özenli teknik, bu yapının kent yöneticileri 
ya da önemli bir kişi için yapıldığı izlenimini uyandırmaktadır22. (Bibl. Altun 
1971 a:20-9; Gabriel 1940; 15-7; Sözen 1981:178-80).

Yapılan kaynak taramaları ve araştırmalar sonucunda kalenin Hamdaniler 
tarafından inşa edildiği, Artuklu ve Akkoyunlular dönemlerinde sığınma ve 
yerleşme amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlılar döneminde kaleden 
bahseden gezginler kalede 300 civarında sivil mimari örneğinden bahsetmek-
tedir. Yapılan kazı çalışmalarında kalenin son dönemlerinde  sivil yerleşime 
de açıldığı net bir şekilde anlaşılmaktadır Resim: 2. Bu dönemde kullanılan 
yapılara baktığımızda mekanı oluşturan duvarların iç taraflarının sıvalı oldu-
ğu görülür. Bu mekanların kapı girişlerinde düzgün kesme taşlarla yapılmış 
döşemeler yer alır. Bu taş döşemeler belli bir standartta olmayıp boyutları 
farklılık gösterir. Mekanlarda  ısınmak amacıyla duvar içlerine yapılan ocak 
yapıları mevcuttur.  

Kalenin Prehistorik dönemleriyle ilgili Mardin’in 5 km. kuzeybatısında 
yer alan  Hırbele Helale Paleolotik işlik alanında ele geçen buluntular ve  ka-
lede yapılan kazı çalışmalarında bulunan çakmaktaşı alet ve alet parçaları;  
Mardin ve Mardin Kalesinin protohistorik dönemlerde insanlar tarafından 
kullanıldığına  işaret etmektedir. Daha sonraki dönemlerde devam edecek 
olan kazı çalışmaları sonucunda bu konuda daha ayrıntılı verilere ulaşılabile-
ceği düşünülmektedir.

Mardin Kalesi 2014 Yılı Kazı Çalışmaları

Proje Süreci

Mardin Kalesi 1980 yılından beri Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olup, 
kalede NATO’ya bağlı hava radar kıta komutanlığı bulunmaktadır. Bu sebep-

22 Sözen 1981, 178-80.
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le kale alanı sivil girişlere kapalıdır. 2007 yılında kalede meydana gelen, kaya 
kopmaları nedeniyle, Mardin Valiliği, Mardin Kalesi Kaya Islahı Destekleme, 
Güçlendirme ve Restorasyon Projesini hazırlamış ve proje kapsamında Kale 
surları boyunca, giriş kapısı ve Kale Camii’nin olduğu bölümlerde, bilimsel 
arkeolojik kazı çalışmaları yapılması gerekliğinden, Müze Müdürlüğümüzce 
2014 yılında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır.  Proje, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının sağladığı ödenekle, yüklenici firma tarafından finanse edilmiş-
tir. 

Mardin Kalesi 2014 yılı kazı çalışmaları, 3 ay sürmüş olup çalışmalarda 7 
arkeolog, 2 sanat tarihçisi, 3 restoratör, 1 antropolog ve 52 işçi görev yapmış-
tır. Alanda yürütülecek kazı çalışmaları planlanırken Alanın Mardin Valiliği, 
Tarafından hazırlanan Mardin Kalesi onarımı ile kaya ıslahı destekleme ve 
güçlendirme projesi göz önünde bulundurularak, bir çalışma planı hazırlan-
mıştır.

Alanın Plan karesinin Hazırlanması ve Arazi Ölçüm Sistemi

Kazılar, Mardin Kalesinin genel planı üzerinde, planın güneybatı köşesin-
den başlayarak batıdan doğuya doğru artan harf sırası ve güneyden kuzeye 
artan sayı sırası verilmiştir. Çalışmaların 10 x 10 m. ölçülerinde açmalardan 
oluşan plankare sistemi içerisinde ve belgeleme,  tasnif çalışmalarının da bu 
plankarelere göre yapılması planlanmıştır. Plankare alanı, sur dışında ve ar-
keolojik peyzaj alanlarında yapılacak arkeolojik çalışmaların da tek karelaj 
sistemi içerisinde belgelenebilmesi amacıyla kale surunun dışındaki alanla-
rı da kapsayacak şekilde planlanmıştır. Hazırlanan karelaj batıdan doğuya 
“A” dan başlayarak “CM” ye kadar ilerleyen harf sırası ile, güneyden kuzeye 
“1”den başlayarak “44”e kadar devam eden sayı sırası ile kodlanmış, açma 
isimleri harf ve rakam sırasının koordinat kesişimlerine denk gelen harf ve 
sayı kombinasyonu ile adlandırılmıştır. Alanın karelajı batıdan doğuya 810 
m. güneyden kuzeye 440 m.’lik ölçülere sahip, 366400 m2. lik bir alana sahip-
tir.

Bu alan Mardin Kalesinin girişi merkez olmak üzere girişin doğu kısmın-
da bulunan ve bir kısmı halen ayakta olan Kale Camii Kalıntılarını ve kale 
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girişinin sağındaki ve solundaki sur yapılarını içerisinde bulundurmaktadır. 
Yaklaşık 80 m. x 35 m.’lik bir alanı kapsamaktadır. kazı çalışmalarında, yapı-
lan planlamanın ardından, toplam 16 açmada çalışılmıştır. 

Arazide çalışmalar daha önce uçaksavar bataryalarının yerleştirildiği, 
dökme beton blokların kaldırılması ve arazi yüzeyinde bulunan yabani ot ve 
çalıların temizlenmesi ile başlamıştır. İlk etapta Kale Camii’nin ve kale kapı-
sının doğusunda dört adet açma ile kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlk 
olarak bu alanda başlanmasının sebebi; Kale Camii ile bağlantılı olabilecek 
yapıları, ortaya çıkarıp işlevleri hakkında bilgi sahibi olmaktı. Daha sonra 
sistemli olarak genişletilen çalışma alanları ile arazide bulunan, farklı işleve 
sahip mimarilerin, önemli bir kısmı açığa çıkarılmıştır.

AI14 Açması

Açma, Mardin Kalesinin güney kısmında, kalenin iç kısmından kale giriş 
kısmına ilerleyen, modern dönemde yükseltilerek kullanılmaya devam eden 
yolun sol tarafında, kalenin güney sur duvarına yaklaşık on metre mesafede 
bulunmaktadır. AI15 açmasının güneyinde ve AH14 açmasının ise doğusun-
da yer alır. AI15 açması ile birlikte Mardin Kalesi kazısının kazılmaya başla-
nan ilk açmalarından biridir. Çalışmalarda açma içerisinde üç ayrı mekâna 
ulaşılmıştır. Güneydeki mekâna M1, güneybatıdaki mekâna M3 ve batıdaki 
mekâna M2 mekânı ismi verilmiştir. Açmanın kuzeyinde AI14-AI15 açması 
arasında taş döşemeli bir avlu bulunmaktadır ve bu taş döşemeli avlu AI14, 
AI15, AJ14 ve AJ15 No.lu açmaları birbirine bağlamaktadır. 

M1 mekânın güneybatısında  bir havalandırma deliği bulunmaktadır. Bu 
delik, arazinin alt katlarında bulunan tonozlu ve kemerli yapılarla bağlantılı 
olmalıdır. Deliğin derinliği ağız kısmına sıkışmış taşlar nedeniyle ölçüleme-
miştir. 

Avlunun güneyinde kalan mekânlarda, farklı bulgulara ve yapım evreleri-
ne rastlanmıştır. Bu alan, zamanla toprakla doldurularak, üzerinde mekânlar 
oluşturulmuş bir kısımdır. Duvarlar, diğer yapıların genelinden farklı ola-
rak özensiz yapılmıştır. Öyle ki bu alanda bulunan iki mekânında (M1-M2) 
duvarları devşirme taşlardan yapılmış Mekânlar içerisinde kaldırılan taşlar 
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arasında çok sayıda farklı boyutlarda dibek taşı bulunmuş ve duvarlar sağ-
lam bir temel olmadan yükseltilmiştir. Açmanın kuzeybatısında bulunan M2 
Mekânının duvarları içerisinde 2 adet niş ve bir adet taş ocak bulunmuştur 
(Resim: 3).  AI14 Açmasında yapılan kazılarda, oldukça fazla miktarda sera-
mik parçaları, hayvan kemikleri ve lüle parçalarına rastlanmıştır. Bu parçalar, 
özellikle açmanın güney kısmında yer yer biriktirme şeklinde ele geçmiştir. 
Bu sebeple bu kısımlar için çöp biriktirme alanları diyebiliriz. Bu alanda çok 
sayıda sikke de bulunmuştur. 

Açmada yapılan kazılarda sırlı ve sırsız seramik parçaları dışında toplam 
81 adet küçük buluntu eser ele geçmiştir. Bu eserler arasında 15 adet sikke, 
41 adet lüle parçası, 8 adet metal obje, 5 adet taş boncuk, 1 adet kurşun bilye, 
1 adet kemik düğme, 1 adet metal düğme, 1 adet çakmaktaşı alet, 1 adet mi-
mari süsleme parçası, 1 adet yüzük kaşı, 1 adet arma, 1 adet zil, 1 adet pişmiş 
toprak üçayak, 1 adet yüzük ve 2 adet demir bileyi ele geçmiştir. Ele geçen 
buluntuların restorasyon ve konservasyon uygulamaları, Mardin Müzesi 
Restorasyon, Konservasyon ve Analiz Laboratuvarında, uzman restoratör ve 
konservatörler tarafından yapılmıştır (Resim: 4).

AI15 AÇMASI

Açma Kalenin güney kısmında, AI14 açmasının kuzey bitişiğinde, kale gü-
ney giriş kapısına ilerleyen ve modern dönemde yükseltilerek kullanılmaya 
devam eden yolun sol tarafında, kalenin güney sur duvarına yaklaşık otuz 
metre mesafededir. Açmada kazı çalışmaları 1127.21 m. yüzey kodundan baş-
layıp, 1126.56 koduna kadar devam edilmiştir.

Açmada M1, M2, M3 ve M4 olmak üzere 4 mekân tespit edilmiştir. Açma-
nın kuzeyinde M1 adı verilen mekan bulunmaktadır. 8.90 m. uzunluğunda 
olan mekan kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Doğusunda 1.50 
m. uzunluğunda ve batı yüzünde mekân içine bakan tarafında bir adet niş 
bulunan D4 duvarı bulunmaktadır. Mekanın güneybatısında bulunan D1 du-
varı ise kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda 2.80 m. uzunluğundadır. Bu duvar 
üzerinde kireç sıvanın kısmen korunduğu görülmektedir. Bu sıva üzerinde 
ve açmanın diğer duvarlarında restorasyon ve konservasyon çalışmaları ya-
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pılmıştır. Bu duvarın batı ucuyla birleşen ve kuzeybatıya doğru uzanan D3 
duvarı bulunmaktadır. D3 duvarının uzunluğu 1.30 m. olup mekan içine ba-
kan yüzünde bir niş bulunmaktadır. Bu duvar kesme taşlardan yapılmıştır. 
M1 mekânının güneydoğusunda bulunan duvara D12 duvarı adı verilmiştir. 
Duvarın uzunluğu 2.30 m.’dir. Güneydeki 4.70 m. uzunluğundaki duvara 
ise D6 mimari numarası verilmiştir. Bu duvar aynı zamanda güneydeki M2 
mekânının kuzey duvarı olup, bu duvarın kuzey yüzünde bir niş bulunmak-
tadır. 

Açmanın orta kısmında kuzeybatı – Güneydoğu uzantılı 5.70 m. uzunlu-
ğunda, Doğu-batı yönünde 3.60 m. genişliğinde olan M2 mekânı bulunmak-
tadır. Mekân işlevsel bir özelliğe sahip olup mekânın içerisinde yapılan kazı-
larda kuzeydoğu köşesinde taş döşemeli bir taban bulunmuştur. Döşemenin 
derzleri boş olup, özenilerek yapılmış bir taban gibi durmamaktadır. Tabanın 
etrafı taş ile çevrilip sınırlandırılmıştır. Bu tabanın doğusunda tek sıra taş ile 
kuzey-güney yönünde örülmüş F1 kodu verilen uzun bir ocak bulunmuştur. 
Mekanın neredeyse yarısına kadar uzanan 3.00 m. uzunluğunda 0.40 m. ge-
nişliğindeki ocağın içerisinde yanmış kemik parçaları ile karışık kül kalın-
tılarına rastlanmıştır. Bu ocağın kuzeyinde D6 duvarına yaslandığı kısımda 
belki de bir baca bulunmakta idi. Bu kısımdaki duvar taşları azda olsa yanık 
izlerine sahiptir. F1 ile D5 duvarı arasında ocak boyunca güneye devam eden 
dar bir alan da ise yoğun kül karışımlı toprak bir alan bulunmuştur. Bu kısı-
mın ocağın küllerinin toplanıp biriktirildiği bir alan olabileceği düşünülmek-
tedir. Mekanın güneybatı köşesindeki 0.90 m. genişliğindeki kapının önünde 
2.10x1.60 m. boyutlarında taş döşemeli bir eşik bulunmaktadır. Mekânın gü-
neydoğu köşesinde bulunan taş döşeli platform D9 duvarının altında bulu-
nan bir deliğe eğim verilerek bağlanmıştır. Bu platformun başta banyo amaçlı 
kullanıldığı düşünülmüş, daha sonra güneydeki avlu ya da sokaktan geçen, 
kapak taşları ile kapatılmış olan su kanalı içerisinde bol miktarda hayvan ke-
miklerinin bulunması bu mekânın mutfak olarak kullanılmış olma ihtimalini 
arttırmıştır (Resim: 5). Bu platformun sağında ve solunda F2 ve F3 kodlu iki 
küçük ocak daha bulunmaktadır. Bu ocaklar basit görünümlü, boyutları orta-
lama 0.40 m. çapında taş ile örülmüş oval ocaklardır. Her iki ocağın içerisinde 
kül kalıntılarına rastlanılmıştır. Taş döşeli kısımların dışında kalan tabanlar 
toprak taban olarak görünmektedir. Mekânın batı duvarlarından biri olan 
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2.60 m. uzunluğa sahip D2 duvarı ile D5 duvarı arasında kalan 0.90 m. ge-
nişliğindeki boşluğun sonradan duvar örülerek kapatıldığı gözlemlenmiştir. 
Bu boşluk açmanın batısında yer alan M4 mekânına açılan sonradan duvar 
örülerek kapatılan bir kapıdır. Bu mekânın batı kısmı AI15 açması içerisinde 
olmasına rağmen bütünlük korunabilsin diye AJ15 açmasına dahil edilmiştir. 
Mekânın doğusundaki D9 duvarı 4.50 m. uzunluğunda ve 0.80 m. genişli-
ğindedir. Bu duvar güneydeki avlu ile mekânı ayırmaktadır. Duvar üzerinde 
pencere boşluğu bulunmaktadır ancak tahribata uğramıştır. D9 duvarından 
düşen taşlar restorasyon çalışması ile yerlerine yerleştirilerek sağlamlaştırıl-
mıştır. 

Açmada yapılan kazılarda sırlı ve sırsız seramik parçaları dışında toplam 
43 adet küçük buluntu eser ele geçmiştir. Bunlardan 10 adet sikke, 10 adet 
lüle, 5 adet ok ucu, 1 adet taş top, 1 grup oyun amaçlı kullanılmış aşık kemiği, 
1 adet demir gülle, 3 adet etütlük metal obje, 2 adet metal bilezik, 2 adet nal, 
1 adet etütlük demir halka, 1 adet cam tesera, 1 adet bileyi taşı, 3 adet mimari 
bezeme elemanı, 1adet oppus sectille parçası, 1 adet kemik düğme, 1 adet 
yüzük kaşı, 1 adet yüzük, 1 adet çuvaldız ve 1 adet demir bilye ele geçmiştir. 
Ele geçen buluntuların restorasyon ve konservasyon uygulamaları, Mardin 
Müzesi Restorasyon, Konservasyon ve Analiz Laboratuvarında, uzman res-
toratör ve konservatörler tarafından yapılmıştır (Resim: 6).

AJ14 AÇMASI

AJ14 açması, Mardin Kale’sinin güney kısmında, AJ15 açmasının güne-
yinde, AI14 açmasının doğusunda, AK14 açmasının batısında yer almaktadır. 
Açmada çalışmalara 03.09.2014 tarihinde 1127.00 m kodunda yüzey temizliği 
yapılarak başlanmıştır. Yüzeydeki taşlar belgelendikten sonra tasnif alanında 
AJ14 açması için belirlenen yere kaldırıldı. 

Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından yapılan çalışmalar sırasında 
açmanın güney sınırına paralel olarak doğu – batı yönünde uzanan bir duvar 
ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar D1 duvarı olarak adlandırılmıştır. D1 duvarı-
nın doğu tarafında 0.87 m. genişliğinde bir merdiven yer almaktadır. D1 du-
varının batısında, açmanın güney sınırı boyunca, doğu – batı doğrultusunda 
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uzanan bir duvar yer almaktadır. Bu duvar D2 duvarı olarak adlandırılmıştır. 
D2 duvarı 8.32 m. uzunluğundadır. D2 duvarının ortasında 1.10 m. uzunlu-
ğunda mekana açılan bir kapı ortaya çıkarılmış ve bu kapı G1 olarak adlandı-
rılmıştır. G1 kapısının mekana giren kısmında güney – kuzey doğrultusunda 
uzanan üzeri kapak taşları ile kapatılmış, 0.15 m. derinliğinde yaklaşık olarak 
1.50 m. uzunluğunda küçük bir kanal ortaya çıkarılmıştır. Kanalın bağlantısı 
bulunamamıştır. Kanalın içerisindeki toprak çıkarılmış, elenmiş ve herhangi 
bir buluntuya rastlanmamıştır. G1 kapısının batısında, D2 duvarının kuze-
yinde, güney – kuzey doğrultusunda uzanan döküntü taşlardan yapılmış bir 
duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvara D5 duvarı adı verilmiştir. Duvar daha 
önceki kültür katlarının üzerine yapılmış, alanı ikiye ayırmaktadır. D5 du-
varının batısı M1 mekânı, doğusu ise M2 mekanı olarak adlandırılmıştır. D5 
duvarının tarafında M2 mekanı içerisinde 1124.50 kodunda kırık halde, yo-
ğun bir şekilde kemik döküntü ortaya çıkarılmıştır. Bu kemik döküntüsünün 
fotoğrafı çekildikten sonra, kaldırılmıştır (Resim: 7). Kemik döküntüsünün 
içinde yine yoğun bir şekilde kırık seramik ve lüle parçaları da ele geçmiştir. 
Buluntuların bu kadar yoğun ve kırık bir şekilde ele geçmiş olması, buranın 
çöplük alanı olabileceğini düşündürtmektedir. M2 mekanında 1123.91 m. ko-
dunda tabana ulaşılması ile D5 duvarının doğu yüzünde kesit oluşmuştur. 
Bu kesitin fotoğrafı çekilip, çizimi yapıldıktan sonra duvar kaldırılmıştır. D5 
duvarının kaldırılması sırasında 4 adet bronz sikke bulunmuştur. D5 duvarı-
nın altından çıkarılan toprak elenmiştir. Elenen topraktan 14 adet bronz sikke, 
3 adet metal yüzük, 2 adet metal düğme, 5 adet bronz pul, 2 adet demir iğne, 
1 adet mühür, 4 adet tanımlanamayan metal obje, 1 adet metal halka, 1 adet 
bronz kolye ucu, 1 adet anahtar, 1 adet demir bilye, 1 adet kemik düğme bu-
lunmuştur. AJ14 açmasında çoğunluğu sikke ve lüle olmak üzere toplam 135 
küçük buluntu eser bulunmuştur (Resim: 8).

AJ 15 AÇMASI

Açma kalenin güney sur duvarına yaklaşık 10 m. mesafede, AJ14 açma-
sının kuzeyinde, AI15 açmasının doğusunda yer almaktadır. Açmada ger-
çekleştirilen çalışmalarda bir mekan ortaya çıkmıştır. M1 olarak adlandırı-
lan mekân, açmanın batısında yer almaktadır. Mekân, doğu – batı yönünde 
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uzanmakta, 3 m. eninde, 5.08 m. boyunda dikdörtgen planlıdır. Mekânın batı 
tarafındaki az bir alanın AI15 açmasına girmesine rağmen, mekânın bütün-
lüğünü korumak ve belgeleme çalışmalarında kolaylık sağlaması amacıyla 
AJ15 açması içerisinde değerlendirilmiştir. Mekanın iç duvarları sıvalıdır. Sı-
vaları korumak için açmada arkeolojik çalışmalar bittikten sonra, restorasyon 
ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 

M1 mekânının güneyinde bütün açmalardaki mekânların girişlerinin 
açıldığı küçük ve düzgün olmayan taşlardan yapılmış merkezi bir avlu yer 
almaktadır. Alandaki mekânların tümünün açıldığı bu avlunun kuzeyinde 
kapak taşları ile kapatılmış, doğu-batı yönünde uzanan bir su oluğu bulun-
maktadır. Bu oluk, AI15 açmasındaki M2 mekânındaki taş döşemeli banyo 
platformuna bağlanmaktadır (Resim: 9).

AJ15 açmasında 1126.75 m. kodunda başlayan çalışmalar 1125.68 m. ko-
dunda sonlandırılmıştır.

Açmada yapılan kazılarda sırlı ve sırsız seramik parçaları dışında toplam 
26 adet küçük buluntu eser ele geçmiştir. Bu eserler 1 adet demir bilye ve 1 
adet lüle 2 adet sikke, 1 adet ok ucu, 6 adet metal obje, 3 adet demir çivi, 2 adet 
metal halka, 2 adet bronz düğme, 2 adet cam boncuk, 3 adet lüle, 3 adet ke-
mik düğmeden oluşmaktadır. Ele geçen buluntuların restorasyon ve konser-
vasyon uygulamaları, Mardin Müzesi Restorasyon, Konservasyon ve Analiz 
Laboratuvarında, uzman restoratör ve konservatörler tarafından yapılmıştır 
(Resim: 10).

AC 13 AÇMASI

Açma Kale Camii ve Kalenin Güney giriş kapısının kuzeybatısında, kale 
kapısına doğru ilerleyen modern dönemlerde yükseltilmiş olan yolun batısı-
na denk gelmektedir. Açma açılırken kale kapısının batısında kalan kısımdaki 
mimari yapıların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Açmada kazı çalışmaları-
na 1129.44 yüzey kodunda yüzey temizliği yapılarak başlandı. Açmada yü-
rütülen seviye inme çalışmalarında, yüzeyden itibaren yoğun olarak döküntü 
taşlar ortaya çıkarılmıştır. Bu döküntü taşlar arasında kesme taş bloklar gö-
rülmektedir. Bu kesme taş bloklar arasında bir bağlantı gözlemlenmemiştir. 
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Döküntü taşlara tasnif numaraları verilerek tasnif alanında bulunduğu gruba 
kaldırılmıştır. 

AC13 açmasındaki döküntü taşlar kaldırıldıktan sonra açmanın kuzeyba-
tısında, kuzey-güney doğrultulu uzanan, korunan kısmı (3.70 m. uzunluğun-
da) D1 duvarı ve kuzeydoğusunda Doğu-Batı doğrultulu uzanan, korunan 
kısmı (5 m. uzunluğunda) D2 duvarı açığa çıkartılmıştır. D1 ve D2 duvarla-
rının kesiştiği kuzeydoğu köşede M1 olarak numaralandırılan bir mekan bu-
lunmaktadır.  Bu alanda kapı açıklığı olmasına rağmen tabana ulaşılamamış-
tır. Taban seviyesinde taban döküntü taşların gelmesi tabanın tahrip edildi-
ğini düşündürtmektedir. Taban seviyesinde tabana ulaşılamaması, D1ve D2 
duvarının düzensiz taşlarından bu alanın AD14 açmasında bulanan mekânın 
dış avlusu olduğunu akla getirmektedir. 

M1 mekânını çevreleyen D1 ve D2 duvarları moloz taşlardan çamur harç 
kullanılarak yapılmıştır. M1 mekânının güney doğusunda bulunan 0.85x0.90 
m. ebatlarındaki kapı eşiği ise düzgün kesme taşlardan oluşmaktadır. M1 
mekânından düzgün kesme taş ve moloz taşların yanı sıra bir adet yontula-
rak yapılmış haç ya da dört yapraklı yonca motifli taş ve bir adet kabartmalı 
bitkisel bezemeli taş bulunmuştur. M1’in güneydoğusundaki kapı eşiğine ve 
D2 duvarına ait olduğu düşünülen düzgün kesme taşlar daha sonra yapılacak 
olan koruma ve ayağa kaldırma çalışmaları için yerlerine yerleştirilmiştir.

Açmada yapılan kazılarda sırlı ve sırsız seramik parçaları dışında toplam 
77 adet küçük buluntu eser ele geçmiştir. Bulunan eserler arasında 14 adet 
sikke, 27 adet ok ucu, 1 adet bıçak ağzı, 1 adet metal halka, 1 adet demir gülle, 
1 adet nal, 1 adet anahtar, 2 adet iğne, 1 adet çuvaldız, 2 adet metal düğme, 
1 adet yüzük, 1 adet çakmaktaşı alet parçası, 1 adet obsidyen alet parçası, 11 
adet lüle parçası, 1 çivi, 5 cam boncuk, 1 adet ağırşak, 1 adet cam üfleme bo-
rusu yer almaktadır (Resim: 11).

AD 14 AÇMASI  

Açma, Kale Camii ve kale güney giriş kapısının kuzeybatısında AC13 
açmasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kale kapısına doğru ilerleyen 
modern dönemlerde yükseltilmiş olan yolun batısındadır. AC13 açmasıyla 
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birlikte kale giriş yapısının batısındaki mimari yapıların ortaya çıkarılması 
amacıyla bu açmada kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Açmada yüzey toprağı kaldırıldıktan sonra mimari kalıntılar ortaya çık-
maya başladı. Açmanın güneyinde korunan kısmı 1.15 m. yükseklikte, 0.91 
m. genişlikte, 3.50 m. uzunluğunda olan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan 
D1 duvarı açığa çıkmıştır. Duvarda üç adet niş tespit edilmiştir. Bu nişler do-
ğudan itibaren; Niş 1’in uzunluğu 0.68 m., genişliği 0.35 m., yüksekliği 0.80 
m.’dir. Niş 2’nin uzunluğu 0.62 m., genişliği 0.44 m., yüksekliği 0.26 m.’dir. 
Niş 3’ün uzunluğu 0.68 m., genişliği 0.40 m., 0.50 m.’dir. Bu nişlerden Niş 
2’nin bulunduğu alanın ocak olduğu bu alanın daha sonra nişe dönüştürül-
düğü anlaşılmıştır. D1 duvarının güney cephesinin sıvalı olduğu görülmüş-
tür. Ayrıca duvarın kuzey cephesinde olduğu gibi güney cephesinde ikinci 
kullanım izleri görülmekte bunu da duvarın güney doğu cephesinin daha 
önce niş veya kapı olarak kullanıldığı ve sonradan taşla örülerek kapatıldığı 
anlaşılmıştır. Açmada 5 adet mekân tespit edilmiştir. M2 mekânının kuzey-
batısında tabanında döşeme taşları açığa çıkarılmıştır. Döşeme taşlarının yal-
nızca doğuda kalan kısımları korunmuş olup, mekânın batısındaki döşeme 
taşları tahrip olmuştur. M2 mekânının taban seviyesinde 0.60x0.78 m. boyut-
larında bir adet tandır tespit edilmiştir (Resim: 12). Bu tandır F1 olarak numa-
ralandırılmıştır. Taşlarla etrafı desteklenen tandır içinde yoğun miktarda kül 
açığa çıkmıştır.

Açmanın güneydoğusunda yer alan M4 mekânında seviye inilmesiyle M4 
mekânına bakan pencerenin batısında yağmur sularının tahliyesi amacıyla 
yapılan oluk tespit edilmiştir. Bu oluğun bitiminde M4 mekanının batısında 
su sarnıcının açığa çıkmasıyla, yağmur sularının sarnıca döküldüğü ve su ih-
tiyacının bir kısmının bu şekilde giderildiği düşünülmektedir. Bu mekânın 
tabanı taş döşelidir (Resim: 13). Bu döşemenin güneydoğusundaki döşeme 
taşları tahrip olmuştur. Açmada tek dönem ve 2 yapı evresi tespit edilmiştir.  

Açmada yapılan kazılarda sırlı ve sırsız seramik parçaları dışında toplam 
36 adet küçük buluntu eser ele geçmiştir. Bu eserler, 13 adet sikke, 1 adet oyun 
taşı, 1 adet kemik obje, 1 adet ağırşak, 1 adet mimari bezeme elemanı ve 1 adet 
lüle 1 adet ok ucu, 1 adet metal obje, 1 adet bıçak kabza parçası, 1 adet bıçak 
ağzı, 1 adet top güllesi parçası, 1 adet zehgir parçası, 1 adet taş obje, 10 adet 
lüle parçası ve 1 adet kemik düğmeden oluşmaktadır (Resim: 14).
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AH13 AÇMASI

AH 13 Açması, AI 14 açmasının güneybatı kısmında, Kale Camii kalıntı-
larının kuzeydoğusunda yer alır. Açmada çalışmalar AI 14 ve AI 15 açmala-
rında ortaya çıkarılan mimari kalıntıların Kale Camii kalıntılarıyla ilişkisinin 
anlaşılabilmesi amacıyla başlatılmıştır. AH 13 açmasında kazı çalışmaları 
1126.76 m. yüzey kodundan başlayıp, 1124.11 m. koduna kadar kazılmıştır. 
Çalışmaların devamında, açmanın kuzeydoğusunda güneybatıya uzanan bir 
duvar ortaya çıkarıldı. Bu duvara D1 mimari kodu verildi. Bu duvar 1.75 m. 
yüksekliğinde ve açma içerisinde kalan kısmı 2.00 m. uzunluğundadır.  Du-
varın devamı AH14 açmasında ortaya çıkarılmıştır. Duvarın doğu cephesin-
de Arap alfabesi ile bir metin bulunmaktadır. Metnin bir kısmı tahrip olmuş 
durumdadır. 

Kuzeybatı güneydoğu yönlü uzanan D1 duvarına dik olarak güneybatıya 
ilerleyen ikinci bir duvar daha bulunmaktadır. Bu duvar D2 duvarı olarak 
adlandırılmıştır. Bu duvarın güneye bakan cephesinde 0.90 m. genişliğinde, 
0.50 m. iç derinliği olan bir niş bulunmaktadır. Bu nişin her iki yanında da D1 
duvarındakine benzer yazılar bulunmaktadır. Bu duvarın üzerindeki yazılar 
da duvar sıvası üzerine yazılmış ve üzerlerine zaman içinde bir kat sıva daha 
yapılarak bu yazıların üzeri kapatılmıştır. Bu kısımdaki yazılar da duvarın 
üst kısımları yıkıldığı için tahrip olmuştur. Yazıların bir kısmı okunabilmek-
tedir ve rengi siyah olan yazı zaman içinde silinmeye yüz tutmuştur.

Açmada yapılan kazı çalışmalarında sırlı ve sırsız seramik parçaları bulun-
muştur. Bu parçalar; küp ve çanakların kulp, ağız kenarı, dip kısımlarına ait 
amorf parçalardır. Açmada yapılan kazılarda sırlı ve sırsız seramik parçaları 
dışında toplam 12 adet küçük buluntu eser ele geçmiştir. Bu eserler arasında 3 
adet sikke, 2 adet ok ucu ve 1 adet lüle, 1 adet metal obje, 2 adet lüle parçası, 1 
adet çakmaktaşı alet, 1 adet küpe parçası, ve 1  adet demir çivi yer almaktadır.

AK 14 ve AK15 AÇMASI 

AK14 açmasında kazı çalışmalarına 1125,64 m. yüzey kodundan 1124,70 
m. koduna kadar devam edilmiştir. 
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Çalışmalar, AK14 açmasının güney tarafında sarnıç olduğunu düşündü-
ğümüz tonozlu yapının üzerine, açmanın kuzey tarafı ise, yine sarnıç olduğu 
düşünülen çöküntü yapının üzerinde olmuştur.  Açmanın güneybatı köşesin-
de AJ14 açmasında ortaya çıkarılan duvarın devamı bulunarak D1 numarası 
verilmiştir. D1 duvarında kapı girişi açığa çıkarılmıştır. Kapı girişinde taş dö-
şeme yer almaktadır. Girişin önünde basamak görünümü veren iki döşeme 
açığa çıkarılmıştır. Girişin önünde yer alan döşeme moloz taşlarla, alt döşeme 
ise yassı taşlarla oluşturulmuştur. 

D1 duvarında yer alan girişin önündeki döşemenin (moloz taşlarla oluş-
turulan) altına doğru devam eden D2 numarası verilen duvar ile bu duvarla 
bağlantılı D3 numaralı duvarlar açığa çıkarılmıştır. D2 duvarı açmanın ku-
zeybatı tarafında bulunan atık su kanalının altına doğru devam etmektedir. 
Yassı taşlardan oluşturulmuş döşemede bu duvarla aynı seviyededir. 

AK15 açması, AJ14 açmasından gelen kanalın daha iyi anlaşılabilmesi için 
açılmıştır. Açmanın batı tarafında M2 numarası verilen mekân açığa çıkar-
tılmıştır. Mekânı D2, D3, D8, D9 ve D14 numaralı duvarlar oluşturmaktadır. 
Duvarlar, moloz taşların iki sıra halinde yan yana dizilerek arasına çamur 
harç konularak oluşturulmuştur. Mekân doğu-batı yönlü uzanmakta olup 
girişi kuzeydedir. Mekânın doğu duvarını oluşturan D8 duvarının içine açıl-
mış 0.20x0.38 m. ebatlarında dörtgen formlu havalandırma bacası olduğunu 
düşündüğümüz kısım açığa çıkarılmıştır. Yapılan detaylı incelemede AJ14 aç-
masından gelip AK15 açmasında devam eden atık su kanalının M2 numaralı 
mekânının tabanında bu havalandırma bacasına bağlandığı görüldü. Hava-
landırma bacası dediğimiz açıklığa, atık su kanalının bağlanması ve bu açık-
lığın bir mekânla (M2 numaralı mekân) sınırlandırılmış olması bize buranın 
tuvalet olabileceğini düşündürtmektedir.

AK15 açmasının doğusunda AL15 açması açılmıştır. AL15 açmasının 
açılması AK15 açmasında açığa çıkarılan mimarinin daha doğru yorumlan-
masını mümkün kılmıştır. AL15 açmasındaki kazı çalışmaları sonucunda ze-
mine doğru devam eden iki açıklık saptanmıştır. Merdiven yardımı ile içine 
girildiğinde burasının tonozlu tavana sahip bir sarnıç olduğu anlaşılmıştır. 
Sarnıç doğu batı yönlü uzanmakta olup yaklaşık 18 m. uzunluğunda 3,5 m. 
genişliğindedir. Sarnıcın AK15 açmasının altına doğru devam ettiği gözlem-
lenmiştir.
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AK15 açmasında havalandırma bacası dediğimiz açıklık, tuvalet olarak 
kullanılan M2 mekânı ve D6 duvarına paralel uzanan su kanalının, sarnıca 
aktığı anlaşılmıştır. Yapılış amacı sarnıç olan yapının daha sonraki dönem-
lerde atık su biriktirme alanı, fosseptik çukuru vb. amaçlarla kullanıldığı an-
laşılmıştır.

Yapılan kazı çalışmalarında ağız kenarı, dip, seramik parçaları ile lüle par-
çaları ele geçmiştir. Ayrıca toplam 9 adet  küçük buluntu ele geçmiştir. Bulun-
tular arasında 2 adet sikke, 2 adet taş bilye ve 4 adet lüle parçası, 1 adet taş 
obje ve 3 adet lüle parçası yer almaktadır (Resim: 15).

AK16 AÇMASI

Açmada kazı çalışmalarına 1125,83 m. kodundan 1125,30 m. koduna kadar 
devam edilmiştir. Açmada daha önce çöküntü durumda bulunan yaklaşık 3 
m. çapında bir alan bulunmaktaydı. İlk olarak bu çöküntü alanda yüzey te-
mizliği yapılarak kazı çalışmalarına başlandı. Seviye inildikten sonra buranın 
çapraz tonozlu bir yapı olduğu anlaşıldı. Tavandan düşmüş taşlar açığa çıka-
rılarak ileriki süreçte yapının restorasyonunda kullanılabileceği düşünülerek 
taş tasnif alanına kaldırılmıştır. Yapının yan duvarları oldukça niteliksiz ya-
pılmış olup kuzey duvarının bir kısmının tahrip edildiği gözlenmiştir. Yapı-
nın güney duvarında mazgal pencere yer almaktadır.

Yapının ayakta olan kısımlarının sağlamlaştırılması amacıyla 05.11.2014 
tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları nedeni ile tonozlu yapı içindeki 
kazı çalışmalarına ara verilmiştir. Tonozlu yapının üstüne oturtulmuş D1 
ve D2 numarası verilen duvarlar açığa çıkarılmış olup bu duvarlar tonozlu 
yapının duvarları üzerine denk gelmektedir. Bu durum, D1 ve D2 numaralı 
duvarların ikinci bir kata ait olabileceği fikrini akla getirmektedir. İleriki dö-
nemlerde yapılacak kazı çalışmaları ile bu düşüncemiz daha da netleşecektir. 

Yapılan kazı çalışmalarında orta boy kaplara ait ağız kenarı, kulp, dip, akı-
taç, seramik ve çeşitli tiplerde lüle parçaları ele geçmiştir. Ayrıca toplam 5 
adet küçük buluntu ele geçmiştir. Eserler arasında: 1 adet bileyi demiri, 1 adet 
metal obje ve 3 adet lüle parçası yer almaktadır (Resim: 16).
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AL14 ve AL15 AÇMASI

AL14 açmasında çalışmalar, 1124,71 m. kodundan 1124,20 m. koduna 
kadar devam edilmiştir. AL14 açmasının kuzeybatı köşesi çöküntü alanının 
üzerine denk gelmektedir. Diğer tarafı ise; batı tarafı çökmüş doğu tarafı hala 
ayakta olan tonozlu yapının üzerine denk gelmektedir. Tonozlu yapının sar-
nıç olduğu düşünülmektedir. AL14 açmasının kuzeyinde AL15 açmasının 
açılması ile bu düşüncemiz doğrulanmıştır. AL15 açmasındaki kazı çalışma-
ları sonucunda zemine doğru devam eden iki açıklık saptanmıştır. Merdiven 
yardımı ile içine girildiğinde burasının tonozlu tavana sahip yan yana üç nefli 
bir plana sahip sarnıç olduğu anlaşılmıştır. AL14 açmasın içerisinde sarnıç ya-
pısının güney nefi yer almaktadır. Sarnıç yapısının tonoz kısmı tuğla ile inşa 
edilmiştir. zamanla oluşan tahribatlar üzerinde onarım izleri görülmektedir.

Açmanın tonozlu yapının üzerine denk gelmesinden dolayı, sadece ku-
zeybatı köşesinde çalışılabilmiştir. Açmanın kuzeybatı köşesinde yüzeydeki 
döküntü taşlar MK14 AL14 TS 001 tasnif grubu ile kaldırılmıştır. Açmanın 
(kuzey-batı köşesi) küçük bir alanında çalışıldığı için herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır. 

Genel olarak AK14, AK15, AL14 VE AL15 açmalarına baktığımızda; bu aç-
maların doğu–batı yönlü ve yan yana uzanan üç sarnıç üzerine denk geldiği 
anlaşılmıştır. Sarnıçlar birbirilerine kemerli girişlerle bağlanmaktadır. 

 Sarnıçları güneyden başlayıp kuzeye doğru sıraladığımızda: 

1. Sarnıç: Doğu tarafı sağlam, batı tarafı çökmüş durumdadır. Yaklaşık 17 
m. uzunluğunda 3,50-3.70 m. genişliğindedir. 

2. Sarnıç: Tamamen çökmüş durumdadır. Ölçüleri muhtemelen 1. Sarnıç-
la aynıdır.

3. Sarnıç: Sağlam durumdadır. Yaklaşık 17,50 m. uzunluğunda 3.50 m. 
genişliğindedir. 

Yapılan kazı çalışmalarında orta boy kaplara ait ağız kenarı, kulp, dip, akı-
taç, seramik ve çeşitli tiplerde lüle parçaları ele geçmiştir. 

Tüm açmalardan toplanan yapı taşları ileriki dönemlerde yapılacak olan 
restorasyon çalışmalarında kullanılabileceği düşünülerek numaralandırılmış 
ve taş tasnif alanına kaldırılmıştır. 
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Mardin Kalesi Seramiklerinin Değerlendirmesi

İstatistik çalışması sonuçlarına göre kazıda, farklı dönemlere ait 16 kasa 
sırlı ve sırsız seramik parçaları ele geçmiştir. Buluntular ağırlıklı olarak Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sırlı ve sırsız parçalardan oluşmaktadır. 
Selçuklu seramikleri; kandil, kâse, tabak, testi, amphora; Osmanlı seramikleri 
ise; kase, tabak, testi, küp, fincan ve lüle gibi parçalarından oluşmaktadır. 

Selçuklu Dönemi Seramikleri

Sırsız ağız ve gövde parçalarından oluşan seramikler, günlük ihtiyacı kar-
şılamak üzere yapılmış kaplardır. Form yönünden çok zengin olan bu sır-
sız seramiklerde basit ve sade üretimin yanında, kalıp baskı bezeme tekniği 
kullanılmıştır. Süssüz sade kaplar arasında günlük kullanım kapları, kaseler 
bulunmaktadır. Daha özenli olarak yapılanlar, parça halinde bulunmuş kalıp 
baskı tekniği ile bezenmiş muhtemelen mataraya ait parçalar sırsız, kalıp bas-
kı tekniğinde yapılmış testi parçası ve yine kalıp baskı tekniğinde yapılmış 
kap parçasıdır.

Osmanlı Dönemi Seramikleri

Sırsız kaplar içerisinde testi parçaları, kapaklar, çok sayıda lüle parçaları, 
sırlı parçalar arasında tek renk sır altı mavi beyaz kap parçaları boyalı kazıma 
tekniğinde yapılmış kaplara ait parçalar, Çin porselenlerine ait ağız-dip ve 
gövde parçaları ve tek renk sırlı seramikler bulunmaktadır.  Buluntular ara-
sında az sayıda turkuaz sır altı siyah boyama tekniğinde tabak parçaları da 
yer almaktadır.

Sonuç

12.-13. yüzyıllara ait sırsız kâse ve matara parçaları, 13.-14. yüzyıllara ait 
kalıp baskı tekniğinde yapılmış kap parçaları,  Erken Osmanlı dönemine ait 
14.- 15. yüzyıllara tarihlenebilen kâse, tabak ve testiler, Kütahya ve Milet işi 
tabaklar, Geç Osmanlı Dönemine ait tek renk sırlı testiler kazı alanında yer-
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leşimin sürekliliğini göstermektedir. Ancak; tarihleri hemen hemen 12. yüz-
yıldan 20. yüzyıla uzanan söz konusu buluntular, toprak içerisinde karışık 
olarak ve bir arada ele geçmiş olmaları nedeni ile yapım evrelerinin tarihlen-
dirilmesine yardımcı olmamaktadırlar.

Sikkelerin Değerlendirmesi

Mardin Kalesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında toplam 98 adet 
sikke ele geçmiştir. Bu sikkelerden 49 adedi okunabilmiştir. Yapılan çalışma 
sonunda 28 adet sikke Osmanlı, 5 adet sikke Akkoyunlu, 4 adet sikke İlhanlı, 
4 adet sikke Memlük, 3 adet sikke Eyyübi, 3 adet sikke Artuklu, 1 adet sik-
ke Safevi, 1 adet sikke ise Emevi dönemine aittir. Sikkeler üzerinde yapılan 
araştırma sonucunda kalenin M.S. 7. yüzyıldan modern döneme kadar İslami 
dönem boyunca bölgeyi ve çevresini hâkimiyetinde bulunduran kültürlerin 
hâkimiyetinde ve etkisinde kaldığı söylenebilir. Mardin Kalesinde sikkelerin 
en yoğun olarak bulunduğu alan AI14 ve AJ14 açmaları sınırları içerisinde 
bulunan AI15 ve AJ15 açmaları sınırları içerisinde bulunan, mimari yapı 
kompleksinin atık alanı olduğunu düşündüğümüz AI14 veAJ14 açmasındaki 
kısımdır. Bu alandan toplam 44 adet sikke ele geçmiştir. Bu sikkelerin hepsi 
Osmanlı Dönemine aittir.  Atık alan içerisinde bulunan sikkelerden 25 adedi-
nin tarihlendirmesi yapılmıştır. Bu sikkelerden 20 adedinin 1773 yılı ve sonra-
sına ait Osmanlı Dönemi sikkesi olduğu anlaşılmıştır. Bu sikkelerden 1 adedi 
I. Abdülhamit, 2 adedi III. Selim ve 9 adedinin II. Mahmut dönemine aittir. 
16 yy sonrasına tarihlenen Osmanlı sikkelerinden 1 adedi Mardin’de, 7 adedi 
Mısırda, 6 adedi İstanbul’da darp edilmiştir.

Kale’de 2014 yılında toplamda 16 açmada kazı çalışmaları yürütülmüş-
tür. Ortaya çıkarılan mimariye baktığımızda genel olarak Osmanlı Dönemi,  
Akkoyunlu ve Selçuklu dönemlerine ait yapı evreleri olduğu anlaşılmıştır. 
AI14, AJ15, AD14, AK14, AK16, AL14 ve AL15 açmaları Osmanlı dönemi ön-
cesinde yapılan sarnıçların üzerine ya da çevresine denk gelmektedir.  AI15 
açmasında ortaya çıkarılan 2 numaralı mekânın üst dolgusu üzerinde yapı-
lan çalışmalarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda lüle parçası ele geçmiş-
tir. Mekânın güneydoğu köşesinde yemek kaplarının yıkandığı oval bir yapı 
açığa çıkarılmıştır. Bu yapının zemininde ve avluya bağlanan kanal içinde 
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yapılan temizlik çalışmasında 2 adet Artuklu sikkesi ve çok sayıda yemek 
artığı olduğu anlaşılan hayvan kemiği bulunmuştur. Kanal içerisinde Artuk-
lu dönemine ait sikkelerin bulunması,  mekânın o dönemden bu yana kulla-
nıldığını göstermektedir. Yapıya sonradan eklenmiş duvarlar ve bu yapıyla 
bağlantılı içi doldurulmuş odacıklar, açığa çıkarılan mimarinin Artuklu döne-
minde yapıldığı ve daha sonraki dönemlerde bazı eklemeler ve değişiklikler 
yapılarak Osmanlı döneminde de kullanıldığını göstermektedir. Bu durumun 
en iyi gözlendiği alanlar AI14 ve AJ14 açmalarında bulunan mekânlardır. Bu 
mekânlar Osmanlı döneminde mutfak çöplüğü olarak kullanılmıştır.  Burada 
yapılan çalışmalarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda kırık lüle parçası ve 
sikke bulunmuştur. Bu çöp dolgusunun üzerine yeni ancak sağlam olmayan 
duvarlar örülerek yeni mekânlar oluşturulmuştur. 

Artuklu Dönemi mimari özellikleri ile yapıldığı tespit edilen ve kale gi-
rişindeki tonozlu kapı mimarisi ile benzerlik gösteren 3 gözlü tuğla ile örül-
müş beşik tonozlu sarnıcın, daha sonraki dönemlerde işlevini yitirerek çev-
resinde bulunan yapılardan gelen atık suyun ve kanalizasyonun toplandığı 
bir mekân olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.  AL15, AK14 ve AK15 açmaların-
da Sarnıcın üzerinde basit mimari ile yapılmış yapı kompleksleri bunu net 
olarak göstermektedir. Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen bu mekânlardan 
başlayıp sarnıca dökülen kanallar ve fosseptik delikleri açığa çıkartılarak bu 
durum kanıtlanmıştır.

Kale kapısının batı tarafında açılan AC13 ve AD14 açmalarında bir yapı 
kompleksi ortaya çıkarılmıştır. 3 odalı olan yapının etrafı bir duvar ile çevri-
lidir. Bu yapının etrafında çok sayıda ok ucu ve 1 adet zehgir bulunmuştur.  
Yapının altında diğer alanlarda olduğu gibi sarnıçlar bulunmaktadır. Yapı-
nın avlusunda damdaki yağmur sularını toplayıp sarnıca aktaran bir oluk yer 
alır. Bu da bize yapının tavanının düz dam olduğunu göstermektedir. Bu yapı 
AI15 açmasındaki mutfak kompleksi ile aynı dönem karakter göstermektedir. 
Sonuç olarak kalede bulunan Osmanlı öncesi ve Akkoyunlu Dönemine ait ya-
pıların ihtiyaçlar dâhilinde Osmanlı Döneminde bazı değişiklikler yapılarak 
farklı işlevlerde kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. AC13 açmasının 
(üst kod:1128,80)  köşesinde yapılan sondaj çalışmasında alt seviyelerde (kod: 
1126,91) ikinci bir yapı katının olduğu anlaşılmıştır. 
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Mardin kalesinde yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanan Arkeolojik kazı çalış-
malarında ortaya çıkartılan mimari kalıntılar ve buluntular ışığında, kalenin 
tarihsel sürecine ilişkin genel ve kesin sonuçlar elde etmek mümkün olacak-
tır. Elde edilen bu veriler doğrultusunda kalede ki yapıların açığa çıkarılıp 
restorasyon çalışmalarının tamamlanması önem arz etmektedir. Tarih öncesi 
dönemlerden başlayarak birçok medeniyete ait önemli arkeolojik kalıntılara 
sahip Mardin Kalesinin surlarının restorasyonu, korunması, görünürlüğünün 
sağlanması, kalenin askeri alan statüsünün kaldırılıp Kültür ve Turizm Ba-
kanlığına tahsis edilerek ören yeri vasfı kazanması ve kalede çıkarılan eser-
lerin sergilendiği bir müzenin kalede açılması Mardin’in UNESCO Dünya 
Miras Listesi adaylığı için çok önemlidir.
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Resim 2: Osmanlı Döneminde sivil yerleşim alanlarına dönüştürülen yapılar.

Resim 1: Mardin Kalesi havadan görünüm.
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Resim 4: AI14 açması üstten görünüş (Mekânlar ve Taş döşeme sokak).

Resim 3: AI14 açması M2 mekânı F1 ocağı .
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Resim 6: AI15 açması üstten görünüş.

Resim 5: AI15 açması mutfak kompleksi ve ocak.
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Resim 8: AJ14 açması üstten görünüş.

Resim 9: AI15 açmasına bağlanan atık su kanalı.

Resim 7: AJ14 açması atık alanı kemik atıklar.
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Resim 12: AD14 açması F1 No.lu tandır.

Resim 11: AC13 açması üstten görünüş.

Resim 10: AJ15 açması üstten görünüş.
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Resim 15: AK14 açması üstten görünüş

Resim 14: AD14 açması üstten görünüş.

Resim 13: AD14 açması M4 mekânı sarnıç girişi.
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BATMAN İLİ, MOR KURYAKOS MANASTIRI
Tenzile UYSAL*

Vehbi YURT

Batman İli Beşiri İlçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan Mor Kuryakos 
Manastırı Batman Şehir Merkezine 7 km. uzaklıktadır. Tarihi kaynaklarda 
Mor Kyriakos (Kuryakos) ve Mor Kuryakos olarak adı geçen manastır yöre 
halkı tarafından Kira dağı eteğinde inşa edildiği için Dera Kira ismiyle anıl-
maktadır. 

Dini merkez olarak kullanılan manastır Batman bölgesinin bilinen ilk ma-
nastırı olarak kabul edilmektedir. Manastır, Süryani Hristiyanları tarafından 
kutsal kabul edilen Turabdin bölgesinin en uç noktasında bulunmaktadır. 

Tarihlendirmesini, yöreyi yakından tanıyan ve Mor Kuryakos Manastırını 
da, çalışmaları çerçevesinde bizzat ziyaret etmiş olan Süryani Kadim Orta-
doks Kilisesi Patriği Afrem I. Barsawn’un “Kitab-ül Lü lü ül‘ Mensur fi Tarih 
ul ulum ve 1 Adab-üs Süryaniye” adlı eserinde rastlamaktayız.1 XV. yüzyıl-
dan günümüze kadar yörenin metropolitlik merkezidir.2 Ancak bu ifade, ya-
pının bu günkü haline ilişkin olmadığı bu günkü görünümüne zaman içeri-
sinde birtakım eklentilerle ulaşıldığını unutmamak gerekir. Tarihi kaynaklar-
da Mor Kyriakos (Kuryakos) ve Mor Kuryakos olarak adı geçen manastır 5. 
veya 6. yüzyıllarda Mardin yöresinden gelen din adamı ve taş ustası tarafın-
dan inşa edildiği bilinmektedir. İnşa tekniği açısından Mardin’deki Deyrül 
Zafaran ile büyük benzerlikler göstermekte, mimari teknik ve çağdaş olmaları 
sebebiyle Deyrul Zafaran ve Midyat’ta ki Mor Gabriel (Deyr’ul Umur) Ma-
nastırı ile aynı dönemde inşa edildiği düşünülmektedir.

* Tenzile UYSAL, Müze Müdürü, Gaziantep Zeugma Müzesi, Gaziantep/TÜRKİYE.
 Vehbi YURT, Arkeolog, Batman Müzesi Müdürlüğü, Batman/TÜRKİYE.
1 BKN Başlangıçtan günümüze Siirt Tarihi, Bekir Sami Seçkin,İstanbul Siirtliler Derneği yay. 

İst.2005, s.203 ve 308.
2 Barsawn, 1. Afrem, Saçılmış inciler, Çev. Zeki Demir, İst. 2005, s.514.
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Mor Kuryakos Manastırı kullanılmayıp terk edildiğinden tarihi eser ka-
çakçılarının hedefi olmuş kaçak kazılarla yıkıma maruz kalmıştır. Bunun gibi 
birçok faktörün dışında yöre halkı tarafından gereken değeri de görmediğin-
den çöplük ve ahır olarak kullanılarak yapının  büyük tahribat ve yıkama 
uğradığı görülmüştür. 

Manastırda yapılan incelemeler sonucunda uzun yıllar boyunca tahribata 
uğradığı saptanmış ve koruma amaçlı temizlik ve çevre düzenlemesi çalışma-
larına karar verilerek 2012 yılında Batman Müze Müdürlüğü olarak, temizlik 
çalışmaları için gerekli izinler alınıp; Müze uzmanları ve İşkur tarafından is-
tihdam edilen işçilerle temizlik çalışmalarına başlanmıştır.

Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda kaynaklarda üç katlı olarak bah-
sedilen yapının sadece iki katına ulaşılmıştır. Dehlizlerle inildiği düşünülen 
zemin katına henüz ulaşılamamıştır.

Tamamen bazalt, beyaz kesme kireçtaşı ve siyah moloz taşlarından inşa 
edilen manastır bölgede farklı bir taş mimari örneği teşkil etmektedir. 

Yapı mimari açıdan incelendiğinde; üstünde Süryanice yazıtlı mermerden 
yapı kitabesi yer alan ihtişamlı bir giriş kapısı ile girilen mekan,  dikdörtgen 
bir yapıya sahip olup ön ve orta avlu olmak üzere ikiye ayrılmakta, ön avlu 
olarak geçen bölümden orta avluya geçilmektedir. Orta avlu koridor siste-
miyle kare şeklinde payelerle çevrilmiştir.

Orta avluyu çevreleyen payeli revaklar köy halkı tarafından taş ve kerpiç 
malzemeden kaçak yapılarla donatılmış vaziyetteydi. 

Revakların arka kısmında bulunan kareye yakın dikdörtgen planlı odalar 
oldukça büyük tahribata uğramış ve ayakta kalan bölümler ahır olarak kul-
lanılmıştır

Odaların pencereleri güneşin gün içerisindeki konumuna göre simetrik 
olarak dizayn edilmiş mazgal pencereler olup; günün her anında güneşi oda-
nın her yanına dağıtacak şekilde ayarlanmıştır.

Bu da bize manastırdaki eşsiz mimari hakkında bilgi vermektedir. Söz ko-
nusu odaların tavanına yerleştirilen pişmiş toprak testiler (pöhrenk) ile ya-
pının üst örtüsündeki ağırlık hafifletilmeye çalışılmış ve ses akustiği ile yapı 
içinde ki nem dengesi sağlanmıştır.
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Manastırın doğu kesiminde manastırın en gözde mekanı olarak kabul edi-
len mezar odası yer almaktadır.  Odaya basık kemerli bir kapı ile giriş sağlan-
maktadır. Söz konusu odada kuzey ve güneyde 3’er adet dikdörtgen planlı 
nişler bulunmaktadır. Söz konusu nişlere Süryani geleneğine göre büyük din 
adamlarının doğuya doğru oturtularak defnedildiği tahmin edilmektedir. 

Ancak yapılan kaçak kazılar sonucu nişlerin iç kısımları boşaltılmıştır. Bu 
mezar odası tamamen kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. Yapı; mimari, 
kullanılan malzeme ve teknik açısından sonraki manastırların inşasına örnek 
teşkil etmiştir. Yaklaşık 18 metre yüksekliğinde kubbe Mardin’deki Deyrül 
Zafaran ve Midyat’taki Deyrül Umur manastırlarındaki gibi sekizgen kasnak 
üzerine oturtulmuştur.

Manastırda temizlik çalışmaları; 3. kat olarak bilinen ve üst kademe din 
adamlarının kaldığı odalar, 2. katta yer alan odalar, orta avlu, revaklar, Ma-
nastırın ön avlusunun batısında bulunan iki nef’li alan, talebe odaları, giriş 
kapıları, pencereleri ve orta avlunun temizlenmesi ile başlanmıştır.

Çalışmalarda sonradan eklenen güncel kaçak duvarlara ait moloz taş ve 
kerpiç malzeme ile ahır olarak kullanılan mekanlarda yüksekliği 1.5 metreyi 
aşan hayvan pislikleri odalardan temizlenerek yapının içi kaçak yapılardan 
ve molozlardan arındırılmıştır.

Manastırın 3. katı olarak bilinen ve üst kademe din adamlarının kaldığı 
odalar; yapılan temizlik çalışmalarıyla eşsiz taş işlemeler ve pencereler ortaya 
çıkarılmış ve kaçak yapılardan tamamen temizlenmiş, taş taban seviyesine 
ulaşılmış ve bu şekilde Manastırın beyaz kesme taş ve bazalttan örülü revaklı 
alanı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarılmıştır.

Manastırın bu denli büyük tahribatlara uğramasının en büyük nedeni terk 
edilmiş olması ve amacının dışında köy halkı tarafından ev ve ahır olarak 
kullanılması, etrafının korumasız olması ve köy halkının tarihi mekânların 
korunması konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olamamalarından kaynak-
landığı düşünülmektedir. Bu konuda tarihi alan hakkında bilgilendirme ve 
bilinçlendirme amacıyla Ayrancı Köyü halkına tarihi alan hakkında bilgi ve-
rilerek öğrenciler ile çevre köylerdeki öğrencilerin manastırı ziyaret etmeleri 
sağlanmıştır. Ayrıca müdürlüğümüz imkânlarınca manastırın çevresinde ve 
içinde çevre düzenlemesi yapılarak yapının etrafı tamamen tel örgüyle çevri-
lerek koruma altına alınmıştır.
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Resim 2: Temizlik çalışmalarına başlamadan önceki hali B.

Resim 1: Temizlik çalışmalarına başlamadan önceki hali A.
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Resim 2: Temizlik çalışmalarına başlamadan önceki hali D.

Resim 1: Temizlik çalışmalarına başlamadan önceki hali C.
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Resim 6: Güneşin gün içindeki konumuna göre inşa edilmiş pencereler.

Resim 5: Ana giriş kapısı.
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Resim 8: Ön avlu.

Resim 7: İkinci kat rahip odası.
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Resim 10: Orta avlu batı koridoru.

Resim 9: Orta avlu batı kitabesi.
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Resim 12: Orta avlu ve su kuyusu.

Resim 11: Orta avlu güney koridoru.
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Resim 13: Orta avluyu çevreleyen kemerli koridorlar.

Resim 14: Mezar odası giriş kapısı. Resim 15: Mezar odası.
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MUĞLA İLİ-MİLAS İLÇESİ, 
ALTYAPI HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI SIRASINDA 

AÇIĞA ÇIKARTILAN KÜLTÜR VARLIKLARI
Gülnaz SAVRAN*

Mehmet YILDIZ

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla projesi 
onaylanan Muğla, Milas Altyapı çalışmaları, Milas Müze Müdürlüğü uzman-
ları1 denetiminde 05.04.2014 - 30.04.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Denetimler sonucunda yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılmış olan 
2863 sayılı yasa kapsamında taşınır ve taşınamaz kültür varlıklarının belgele-
me çalışmaları, Milas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tamamlanmış, bunlara 
ait bilgi ve belgeler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Muğla 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan önemli kültür varlıkları aşağıda 
iki farklı başlık altında belirtilmiştir (Harita 1).

KLASİK VE HELENİSTİK DÖNEM MEZARLARI
1-CUMHURİYET MAHALLESİ, NAMIK KEMAL CADDESİ’NDE 
BULUNAN HELENİSTİK DÖNEME AİT LAHİT MEZAR

Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Ay Sokak’ta yapılan çalış-

* Gülnaz SAVRAN, Antropolog, Milas Müze Müdürü, Muğla-Milas/TÜRKİYE.
 Mehmet YILDIZ, Arkeolog, Milas Müze Müdürlüğü Uzmanı, Muğla-Milas/TÜRKİYE. 
1 Altyapı denetimi, arkeolojik kazı ve belgeleme çalışmalarında görev yapan Müzemiz uzmanları; 

Mustafa Ertürk, Oğuzhan Kaçar, Mehmet Kaçmaz, Mehmet Yıldız, Serçil Yıldız, Lütfi Ekinci, 
Şengül Salman, Yıldırım Turan, Ayşe Yavuz’a, açığa çıkartılan eserlerin restorasyon ve kon-
servasyon işlemlerini gerçekleştiren Fatma Aktaş Ilgar ve Rabia Çakıcı’ya, Mezar kazılarında 
yardımları bulunan, Milas Müze Müdürlüğü kontrolünde sürdürülmekte olan Y.K.E.Ü.T.A.Ş. 
Kurtarma Kazısı Heyet Üyesi olan Antropolog Olcay Açar ve Antropolog Kaan Ürker, Arkeo-
log Selim Sıkar, Arkeolog Mevlüt Koçan’a, teknik desteklerinden dolayı Arkeolog Umut Çağlar 
Kulkul’a, çalışmaların 05.04.2014-10.10.2014 tarihleri arasındaki bölümünde Milas müzesinde 
görev yapmış olan eski Müze Müdürü A.Sinan Özbey’e, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür 
ederiz. 
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malar sırasında, 28.06.2014 tarihinde lahit mezara ait olabileceğini düşündü-
ğümüz mermer mimari blok parçasının açığa çıkması nedeniyle çalışmalar 
durdurulmuş, söz konusu yerde kurtarma kazısı, Bakanlığımız Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir. Lahit mezarın yer al-
dığı noktanın göz önünde bulunması sebebiyle oluşabilecek kaçak kazı tehli-
kesine karşın, güvenlik nedeniyle, aynı gün kurtarma kazısına başlanılmıştır.

Kazı çalışmaları sonucunda, yürüme düzleminden, -4.00 m. derinlikte, 
doğu batı doğrultulu, in-situ halinde, dıştan dışa 2.20 cm., içten içe 1.95 cm., 
0.70 cm. derinliğinde ve 0.67 cm. genişliğinde ölçülere sahip lahit mezar açığa 
çıkartılmıştır (Resim: 1).

Lahit mezarın içinde, baş kısmı doğu yöne gelir şekilde üst üste uzatılmış 
halde dokuz adet insan iskeleti açığa çıkmıştır. İskeletler üzerinde yapılan 
antropolog2 incelemesine göre; dokuz adet insan iskeletinden dört tanesinin 
kadın, dört tanesinin erkek ve bir tanesinin çocuğa ait olduğu tespit edilmiş-
tir. 

Lahit içinde, altı adet pişmiş toprak amphoriskos, sekiz adet pişmiş toprak 
unguanterium, bir adet kare formda bronz plaka, bir adet yuvarlak formda 
bronz ayna, iki adet bronz sikke, formu tanımlanamayan fildişi objeler, bir 
adet bronz obje, bir adet fildişi obje, dağılmış halde bir kaba ait olduğu düşü-
nülen cam parçaları ve bir çift boğa başı figürlü altın küpe açığa çıkartılmıştır 
(Resim 2).

Lahit içinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, tespit edilen iskeletler 
ve gömü hediyelerinin kaldırılma çalışmaları tamamlandıktan sonra; Muğla 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararda “ortaya 
çıkan mezar kalıntılarının, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yeterli belgeleme 
çalışmaları yapıldıktan sonra üstünün kapatılarak yerinde korunmasına” ka-
rarı verilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde ortaya çıkan bulguların 
Hellenistik Döneme3 (M.Ö. 4-3. yy.) ait olabileceği kanaatine varılmıştır.

2 Milas Müze müdürlüğü kontrolünde sürdürülmekte olan Y.K.E.Ü.T.A.Ş. Kurtarma Kazısı  He-
yet Üyesi olan Antropolog Olcay Açar ve Antropolog Kaan Ürker’in yaptığı incelemeler.

3 Rotroff, 2006, 87.
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2- ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN KLASİK DÖNEME AİT 
    PLAKA TEKNE TİPİ MEZAR

Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar sırasın-
da, 02.07.2014 tarihinde bir mezara rastlanılması nedeniyle çalışmalar durdu-
rulmuş, söz konusu yerde kurtarma kazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünden talep edilmiş, aynı gün kurtarma kazısına 
başlanılmıştır.

Kazı çalışmaları sonucunda, ortaya çıkartılan mezar, yüzeyden - 4.00 m. 
derinlikte, doğu batı doğrultuludur. Plaka tekne mezar tipinde olan mezar 
içerisinde tek bir bireye ait iskelet ortaya çıkarılmıştır. Olasılıkla kare formun-
da iki kapak taşı ile kapatılan mezarın kanal genişliğinin dar olmasından do-
layı en batısındaki kapak taşı açılabilmiş ve çalışmalar buradan başlayarak 
mezarın doğu bitimine doğru yapılmıştır (Resim: 3).

Lahit içinde, envanterlik mahiyette bir adet pişmiş toprak pelike, bir adet 
pişmiş toprak skyphos, bir adet akik taşlı altın yüzük, yirmi bir adet altın bon-
cuk ile etütlük mahiyette beş adet amphoriskos, bir adet bronz sikke ile on sekiz 
adet akik boncuk açığa çıkartılmıştır (Resim: 4).

Mezar içinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, tespit edilen iskeletler 
ve gömü hediyelerinin kaldırılma çalışmaları tamamlandıktan sonra; meza-
ra ait kapak tekrar eski yerine konularak mezarın üzeri kapatılmıştır. Plaka 
tekne tipi mezarın üzeri önce jeotekstil4 ile sonra da toprak ile örtülerek ka-
patılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde ortaya çıkan bulguların Klasik 
Döneme5 (M.Ö. 5-4. yy.) ait olabileceği kanaatine varılmıştır.

3- GÜMÜŞLÜK MAHALLESİ, HIDIRLIK MEVKİSİ’NDE BULUNAN

    HELENİSTİK DÖNEME AİT LAHİT MEZAR  

Gümüşlük Mahallesi, Hıdırlık Mevki, Çaltılık Yolu üzerindeki çalışmalar 
sırasında,  04.08.2014 tarihinde lahit mezara ait mermer mimari blok parçası 
açığa çıkmış ve çalışmalar durdurulmuş, söz konusu yerde kurtarma kazısı, 

4 Jeotekstil örtü,temel olarak polyester hammaddesinden yapılan elyafın iğneleme yöntemiyle 
birleştirildiği dokunmamış tekstil ürünüdür.Su izolasyonu ve ısı izolasyonu tabakalarının birbi-
rinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajını sağlamak amacıyla kullanılır.

5 Robertson, 1992, 7.
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Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden talep edil-
miştir. Bakanlığımız izin belgesi ile 05.08.2014 tarihinde lahit mezar kurtarma 
kazısına başlanılmıştır.

Kazı çalışmaları sonucunda, yüzeyden, - 3.00 m. derinlikte, kuzey-gü-
ney doğrultulu, in-situ halinde bir lahit ortaya çıkarılmıştır. Lahit dıştan dışa 
2.12x1.00 m., içten içe 1.90x0.80 m., ve 0.82 m. derinliğindeki ölçülere sahiptir 
(Resim: 5 - Çizim: 1).

Lahitin kapağı hafif üçgen çatılıdır. Kapak kalınlığı en ince kısımda 0.24 
m., en kalın kısımda 0.30 m.dir.

Lahitin kapağı kaldırıldığında, lahit içinde baş kısımları güney yönüne 
gelir şekilde birbiri üstüne uzatılarak yatırılmış dokuz adet insan iskeleti bu-
lunmuştur. İskeletler üzerinde yapılan antropolog incelemesine göre; dokuz 
adet insan iskeletinin üç tanesinin kadın, altı tanesinin erkeğe ait olduğu tes-
pit edilmiştir

Lahit içinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda tespit edilen iskeletler ve 
gömü hediyelerin kaldırılma çalışmaları tamamlandıktan sonra; Muğla Kül-
tür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 
mezara ait lahitin kapağı tekrar eski yerine konularak mezarın üzeri önce jeo-
tekstil ile sonra da toprak ile örtülerek kapatılmıştır.

Lahit içinde, dört adet pişmiş topraktan unguanterium, bir adet pişmiş 
toprak mastos, beş adet kemikten yapılmış boncuk tanesi, altından yapılmış 
üzerinde figür olan bir aplik, altından yapılmış ortası taşlı iki adet yüzük, 
altından yapılmış bir adet kolye, altından yapılmış dört adet obje, altından 
yapılmış dört adet küpe, altından yapılmış yüz yirmi adet boncuk tanesi, bir 
adet altın obje, bir adet korozyona uğramış sikke, gümüş kaplama olduğunun 
düşündüğümüz iki adet iğne, fildişinden yapılmış iki adet obje, demirden ya-
pılmış, korozyona uğramış orak olduğunu düşündüğümüz obje ve üç parça-
ya ayrılmış kurşundan objeler, yüz elli adet diadem yaprağı ve parçaları açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 6). 

Yapılan değerlendirme neticesinde ortaya çıkan bulguların Hellenistik 
Döneme6 (M.Ö. 4-3. yy.) ait olabileceği kanaatine varılmıştır. 

6 Anderson-Stojanović 1992, 81-83.
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4- HAYITLI MAHALLESİ 2. ORKİDE CADDESİ’NDE BULUNAN KLASİK 

    DÖNEME AİT PLAKA TEKNE TİPİ MEZAR

Hayıtlı Mahallesi 2. Orkide Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, 
09.12.2014 tarihinde bir mezara rastlanılması nedeniyle çalışmalar durdurul-
muş, söz konusu yerde kurtarma kazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünden talep edilmiş, aynı gün kurtarma kazısına 
başlanılmıştır (Resim: 7).

Yürüme düzleminden, 1.80 m. derinlikte olan plaka tekne tipi mimariye 
sahip olan mezar kuzey-güney doğrultuludur. 

Mezarın üst ve yan yüzleri açıldıktan sonra, dış yüzü daha kaba iç yüzü 
düzgün işlenmiş blokların lahit şeklinde birleştirilmesi ile oluşturulduğu, 
doğu batı yönünde yerleştirilmiş ve üzeri iki adet blok ile kapatıldığı anla-
şılmıştır. Mezarın bulunduğu kanal içi genişliğinin dar olmasından dolayı en 
güneyindeki kapak taşı açılabilmiş ve çalışmalar buradan başlayarak mezarın 
kuzey yönde bitimine doğru yapılmıştır (Çizim: 2). Mezar kapağı açıldıktan 
sonra baş kısmı doğuya bakar vaziyette ve birden fazla bireye ait olduğu an-
laşılan iskeletler açığa çıkarılmış, gövde kısmında bir adet skyphos ile baş kıs-
mında bir adet alabastron ve kırmızı figür tekniğinde boyanmış Pelike formun-
da Klasik döneme ait toplam üç adet envanterlik kap ele geçmiştir7. Mezar 
içerisinden toplanan toprağın elenmesi sonucunda on iki adet sikke etütlük 
olarak ayrılmıştır (Resim: 8). 

Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra kapak taşı yerine yerleşti-
rilmiş ve firma yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda boru hattı kodunda 
değişiklik yapılarak boru hattına devam edilmiştir. Plaka tekne mezarın anıt 
eser olarak tescillenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

ROMA DÖNEMİNE AİT MOZAİKLER

5-  İSMETPAŞA MAHALLESİ AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ 

     ÜZERİNDE BULUNAN ROMA DÖNEMİNE AİT TABAN MOZAİĞİ

İsmetpaşa Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki çalışmalar 
sırasında,  mozaik bir taban ile karşılaşılması nedeniyle çalışmalar durdurul-

7 Robertson, 1992, 7.
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muş, söz konusu yerde kurtarma kazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Mozaik taban döşemesi (Opus Tessellatum) caddenin yürüme seviyesinin 
0.55-0.60 m. altında yüzeye yakın bir kotta yer almaktadır. Harç üzerine laci-
vert, sarı, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 6 farklı renkte taş (tesse-
ra) ve camlardan konulması ile yapılmış taban döşemesi, kuzey-güney yönlü 
uzanmakta olup yapılan kazı çalışması sonucunda kuzey, güney, doğu ve 
batı sınırları tam olarak ortaya çıkarılmıştır. Mozaikli alanın ölçüleri 8.30 x 
3.20 m.dir.

Mozaik taban döşemesi üzerindeki işlenen konuları ve betimleri inceledi-
ğimizde; taban döşemesinin kuzey ve güney sınırlarında arka plan üzerinde 
beyaz tesseralardan yapılmış rezerve alan ve lacivert tesseralarla yapılmış yıl-
dız motifleri yer almaktadır. En dışta bulunan bu alanın hemen iç kısmında 
ise bütün alanı çevreleyen bir bordür yer almaktadır. Bu bordürde yine arka 
planda beyaz tesseraların üzerinde meander motifleri vardır8. Meanderlı bor-
dür9 kuşağın iç kısmında ise beyaz, mavi, sarı ve bu renklerin farklı tonlarının 
yer aldığı bir örgü (giyoş10) bezemesi, giyoş bezemeli bordürün iç kısmında 
ise çizgi halinde çerçeve yer alır. Mozaiğin merkezinde ana sahnesi olarak 
mitolojik bir konu resmedilmiştir. Bunun yanı sıra figürlerinin yer aldığı sah-
nede tasvirler oldukça zengin ve renkli bir şekilde işlenmiştir. Ana bezeme 
alanının altında art arda sıralı olarak mürekkep balığı ve diğer balıklardan 
bir hat işlenmiş, üstte ise bir at başı, sakallı erkek başı, bir kadın başı, bir balık 
veya deniz canlısına ait kuyruk, silik bir kol, bir kadın başı ve yine bir de-
niz canlısına ait kuyruk işlenmiştir11. Muhtemelen açığa çıkartılan mozaiğin 

8 “Bitkisel bezemelerin yanı sıra geometrik bezeme uygulamaları da Roma döneminde kullanıl-
mıştır. Denizle ilgili erken örneklerde, yunuslar, üç çatallı zıpkınlar en çok tercih edilen motifler-
dir” (Blake, 1930, 76-7, 80-1,104-5.).

9 İzometrik çıkıntılardan oluşan bir motiftir.Meander motifleri, Helenistik ve Roma döneminde 
yapılan mozaiklerde kullanılmıştır (Üstüner, 2002, 99.).

10 İki kolun birbiri içine örgü şeklinde geçmesi ile oluşan bir motiftir. “Sepet yapma sanatından 
gelmektedir. Yunan mimarisinde ve mozaik döşemelerde örgü motifi bordür olarak kullanıl-
mamıştır. Roma devri başlarında pek azdır, İmparatorluk döneminde kullanımı çoğalmıştır.” 
(Üstüner, 2002, 99.).

11 “Hellenizm öncesi başlayan bir konuyu anlatma amacı olan kompozisyonlarda daha çok mi-
tolojik öykülere yer verilmiş, günlük ya da ölü doğa kompozisyonlar, Hellenizmde başlamış, 
Roma çağında gelişmiştir” (Üstüner, 2002, 61.).
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ana sahnesindeki betimin, mitolojik bir hikaye olan, Kraliçe Amphytrite’nin, 
Posseidon’dan olan çocuğu Triton’un üzerinde giderken tasvir edilişi olduğu 
düşünülmektedir. Ana bezeme alanının ortasından geçen bundan önceki alt 
yapı çalışmaları çok derin tahribat oluşturmuştur. Yapılan incelemeler sonra-
sında mozaik taban döşemesinin Roma Dönemi’ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar sırasında taban döşemesinin kuzeybatı köşesi ve geç-
miş yıllarda yapılan ve kuzey-güney doğrultusunda daha önceki altyapı ça-
lışmalarında (10-15 yıl önce ?) su hattı döşenmesi sırasında mozaik tahribata 
uğramıştır. Alanın doğu ve batı sınırları, Telekom, Elektrik ve Kanalizasyon 
alt yapıları sınırlamış ve bu sınırlar değişik dönemlerde tahribata uğramıştır. 
Ayrıca mozaik üzerinde yer yer çatlakların olduğu ve eksik kısımlarında yer 
aldığı gözlemlenmiştir (Resim: 9, Çizim: 3).

Kurtarma kazısı çalışmaları mozaiğin tamamen açığa çıkarılmasının ar-
dından son bulmuştur. Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan taban dö-
şemesinin üstü jeotekstil ile kapatılmış, bunun üzeri ince kum ve çakıl taşıyla 
örtülmüş ve cadde trafiğe açılmıştır.

6- GAZİPAŞA MAHALLESİ AĞA CADDESİ ÜZERİNDE AÇIĞA 

    ÇIKARTILAN ROMA DÖNEMİNE AİT TABAN MOZAİĞİ

Gazipaşa Mahallesi Ağa Caddesi üzerindeki çalışmalar sırasında,  mozaik 
bir taban ile karşılaşılması nedeniyle çalışmalar 23.10.2014 tarihinde durdu-
rulmuş, söz konusu yerde kurtarma kazısı izni, Bakanlığımız Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Söz konusu alanda 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığının mahi-
yetinin tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla Müzeler Genel Müdürlüğünün 
izin belgesi ile 23.10.2014 tarihinde kurtarma kazısı başlamış olup, 25.10.2014 
tarihinde kurtarma kazısı sona ermiştir. 

Kazısı yapılan alan Abdülaziz ağa caddesi üzerinde Abdülaziz ağa konağı 
olarak tescilli yapının güneybatısında bulunan ve dört caddesinin birleşimi 
olan kavşak alanda ortaya çıkarılmıştır.

Kazı alanının güney batısında bulunan 185 ada 7 parselde 1997 yılında 
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Samanyolu kooperatifi temel kazısı esnasında da mozaik taban ortaya çıkarıl-
mış ve aynı yıl içerisinde kazısı tamamlanmıştır. 

Bahsi geçen alanın batısında ortaya çıkarılan iki bloktan kuzeyde bulunan 
blok köşe yapmaktadır. Söz konusu blok kapı boşluğu olması muhtemel bir 
boşluktan sonra başka bir blok doğu yönde devam etmektedir.  Batı ve kuzey 
cephesi kısmen ortaya çıkarılan mekanın içerisinde kenarları dama motifi ile 
çevrelenmiş orta kısmında meander, kurdele ve üçgen12 gibi daha farklı geo-
metrik motifler bulunan13 mozaik tabanın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır (Re-
sim 10). Söz konusu mozaik tabanın üst seviyelerinde yanık tabaka ve hemen 
altında çatı kiremitleri ortaya çıkarılmıştır.  Bu nedenle söz konusu mekânın 
yangın geçirdikten sonra yıkılarak çöktüğü ve bir daha kullanılmadığı kana-
ati oluşmuştur. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra kazılan alanın üzeri 
jeotekstil ile kapatılarak toprak ve mıcır ile örtülmüştür. 

Mozaik taban batı ve kuzey yönden, kazılan alan itibari ile sınırlanmakta-
dır. Ancak altyapı için açılan kanal boyunca doğuya ve güneydeki caddeye 
doğru devam ettiği kazılan mozaik tabanın durumundan anlaşılmaktadır. 

Firma yetkilileri ile yapılan görüşmede boru hattı derinliğinin yükselti-
lebileceği ifade edildiğinden taban mozaiğinin doğu yönde devamı açılma-
mıştır. Mevcut hali ile tam bir mekân açılamadığı için, aynı zamanda taban 
mozaiğinin doğu ve güney yönde devamı bulunduğu anlaşıldığından dolayı 
söz konusu kavşağın I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenmesi gerek-
tiği kanaati doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.

SONUÇ:

Sonuç olarak,  Milas ilçesinin farklı bölgelerinde yapılan kazı çalışmala-
rı, Antik kentin Klasik ve Roma çağlarında diğer Anadolu kentlerindeki gibi 
zenginliğini ortaya koymaktadır. Pers etkileşimindeki Hekatomnitler dönemi 
ile Batı Anadolu’nun Romaya miras yolu ile aktarılması gibi iki farklı döne-

12 Campbell, Sheila.,1988, 87-97.
13 “Roma İmparatorluğunun I.yüzyılında, Hellenistik emblemanın önemi azalır ve mozaikler ya 

tamamen geometrik ya da siluet halinde basit figürlü motifler içermeye başlarlar” (Üstüner, 
2002, 40.).
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min izleri gözlemlenir. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı çevresinde 
de hissedilebilen bu iki farklı dönemle ilgili, bütüncül olmasa da yeni bilgilere 
ulaşılacağı muhakkaktır.
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Çizim 1: Gümüşlük Mahallesi, Hıdırlık Mevkisi’nde bulunan Hellenistik Döneme ait Lahit 
Mezar’ın plan, kesit, cephe çizimi.

Çizim 2: Hayıtlı Mahallesi 2. Orkide Caddesi’nde bulunan Klasik Döneme ait Plaka Tekne Tipi 
Mezar’ın plan,kesit çizimi.
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Çizim 3: İsmetpaşa Mahallesi A. Taner Kışlalı Caddesi Taban Mozaiği çizimi.

Resim 1: Hellenistik Döneme ait lahit mezarın kapak taşının kaldırılması sonrasındaki kuzeyden 
görünüm.
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Resim 2: Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan Helenistik Döneme ait La-
hit mezar.
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Resim 3: Klasik Döneme ait plaka tekne tipi mezarın çalışmalar sonrasındaki batı yönden görü-
nümü.

Resim 4: Atatürk Bulvarı’nda bulunan Klasik Döneme ait plaka tekne tipi mezar eserleri.
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Resim 5: Hellenistik Döneme Ait Lahit Mezar’ın kapak taşı kaldırıldıktan son-
raki kuzey yönden görünüm.

Resim 6: Gümüşlük Mahallesi, Hıdırlık Mevkisi’nde bu-
lunan Hellenistik Döneme ait eserleri.
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Resim 7: Klasik Döneme ait plaka tekne tipi mezarın çalışmalar öncesindeki 
güneybatı yönden görünüm.

Resim 8: Hayıtlı Mahallesi 2. Orkide Caddesi’nde Bulu-
nan klasik döneme ait plaka tekne tipi mezar.
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Resim 9: İsmetpaşa Mahallesi A. Taner  Kışlalı Caddesi’nde açığa çıkartılan roma dönemine 
ait tabaka.
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Resim 10: Gazipaşa Mahallesi Ağa Caddesi üzerinde açığa çıkartılan Roma Dönemine ait taban 
mozaiği.
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MUĞLA İLİ, MİLAS İLÇESİ KAMU YATIRIM 
ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

KURTARMA  KAZILARI
Gülnaz SAVRAN*
Mustafa ERTÜRK

YEAŞ-YLİ KURTARMA KAZILARI 2014 YILI ÇALIŞMALARI

Muğla İli, Milas İlçesi, YEAŞ-YLİ kömür çıkarma sahası içerisinde bulu-
nan kültür varlıklarının tespit, tescil ve kurtarılmasına yönelik 2014 yılı kazı 
çalışmaları, 01.01.2014-30.11.2014 tarihleri arasında, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü ile TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzala-
nan protokol hükümleri doğrultusunda, Milas Müze Müdürlüğü Başkanlı-
ğı’ndaki bir ekiple sürdürülmüştür1.

Söz konusu dönem içerisinde Belentepe Yerleşim ve Nekropol Alanı ile 
Hüsamlar Arkeolojik Koruma Alanında kazı çalışmaları yürütülmüştür. Alan 
çalışmalarının yanı sıra Ören Belediyesine tahsisli Ören Arkeopark alanına 
mezar taşıması gerçekleştirilmiş, bununla birlikte çatı ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları projelendirilip, uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. 

* Gülnaz SAVRAN Milas Müze Müdürü-YEAŞ-YLİ Kurtarma Kazıları Başkanı Milas-Muğla/
TÜRKİYE.

 Mustafa ERTÜRK Milas Müzesi-Müze Uzmanı Milas-Muğla/TÜRKİYE.
1 2014 yılı çalışmaları Prof. Dr. Ayla Sevim EROL, Yrd. Doç. Dr. Hülya Bulut, Yrd. Doç. Dr. Bekir 

Özer ve Dr. Alper Yener Yavuz’un katılımı ve bilimsel desteğinde yürütülmüştür. Çalışmalarda 
müzemiz uzmanları; Mustafa Ertürk, Şengül Salman, Oğuzhan Kaçar ve Ayşe Yavuz yanı sıra 
KKVKBK uzmanı Mehmet Güneş ve Karaman Müzesi Uzmanı Funda Yüksel müze temsilcisi 
olarak; Ark. Ali Parasız, Ark. Barış Karapınar, Ark. Canan Canbek, Ark. Cüneyt Gören, Ark. 
Didem Özgen, Ark. H. Emre Günday, Ark. H. Reşit Şahan, Ark. Kezban Kulkul, Ark. Meltem 
Aksakal, Ark. Mevlüt Koçan, Ark. Muzaffer Durdu, Ark. Özden Şen, Ark. Savaş Durnagölü, 
Ark. Selim Sıkar, Ark. Serap Morkoç, Ark. Simge Balcı;  S.tarihçi Ayşe Duran, S. Tarihçi Naime 
Yongacı, S. Tarihçi Turgut Yongacı; Ant. Kaan Ürker, Ant. Olcay Açar; Rest. Ayşe B. Yılmaz ve 
Rest. Ferit Çakaloğlu’na ve 01.01.2014-10.10.2014 tarihleri arasında Milas Müze Müdürlüğü ve 
Kazı Başkanlığı yapmış olan A. Sinan Özbey’e.  Bilimsel katkılarından dolayı bilimsel danışman-
larımıza, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz.
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BELENTEPE KAZILARI
Belentepe; Muğla ili, Milas ilçesi, Çakıralan Köyü’nün 500 m. güneyindeki 

tepe üzerinde yer almaktadır. Kuzey ve güneyde iki tepeden oluşan bu yerle-
şim alanı Belentepe veya Belen Tepesi olarak bilinmektedir (Çizim: 1-Resim: 1).

Kuzeyi korunaklı bir dağ sırasıyla kapalı havza içerisinde, güney bölüm-
leri vadiye doğru açık yüksek olmayan tepeciklerden oluşan Belentepe kazı 
alanında 2006 yılında başlayan kazılarda bugüne kadar, konut birimleri, en-
düstriyel faaliyetleri işaret eden işlik düzenlemeleri ve nekropol alanları or-
taya çıkarılmıştır. Belentepe yerleşimine ait en erken evre Eski Tunç Çağı I-II 
dönemine tarihlenen pithos mezarlardır. Nekropol alanlarının geniş yer kap-
ladığı Belentepe’de Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Doğu Roma 
Dönemlerine ait mezarların bulunması ve bazı mezarların neredeyse iç içe inşa 
edilmiş olması nekropolün uzun süre ve kesintisiz kullanımını işaret etmekte-
dir.  Nekropol alanları dışında, M.Ö. 4 yüzyıl başlarından itibaren yoğunlaşan 
konut üniteleriyle birlikte depolama alanları, işlik ve dükkânlar yerleşimdeki 
iskânın Doğu Roma Dönemi’ne kadar devam ettiğini göstermektedir. 

Belentepe’de 2006 yılından bu yana devam eden kazılar neticesinde;  nek-
ropol ve yerleşim alanlarının konumları ve sınırları büyük ölçüde belirlen-
miştir. Ancak, kuzey yamacın güneyi ile güney yamacın kuzeydoğusundaki 
yerleşim alanlarının sınırlarını ve planlarını belirlemeye yönelik çalışmalar 
henüz Sonuçlanmamıştır. Bu nedenle 2014 yılı kazı çalışmalarında bu alanla-
ra öncelik verilmiştir. 

Güney Yamaç Kazıları
2013 yılı kazı çalışmalarında güney yamaçta birbirlerine yakın konumda 

dört yapıya ait temeller açığa çıkarılmıştı. 2014 yılında devam eden kazılar-
da yapıların çevresinde çalışmalara devam edilmiş ve bu konut temellerinin 
kuzeydoğuya doğru devam ettiği görülmüştür (Resim: 2). Temel seviyesinde 
koruna gelmiş olan bu yapıların büyük bölümü çiftlik evi özelliği taşımak-
tadır2. Üst örtülerinin ise düz dam ve çatı kiremidi şeklinde oluşturulduğu 

2 Aynı zamanda taş ocağı olarak kullanılan Belentepe yerleşiminin bulunduğu alan, kireç taşın-
dan oluşan bir tabana sahiptir. Rahatlıkla anakayadan kopartılarak çok fazla bir iş gücüne gerek-
sinim duymadan kullanılabilen kireç taşı, bu yerleşime ait tüm mimari unsurların malzemesini 
belirlemiştir. Yapılara ait duvarlar, cephe yaratan kısımları düzgünleştirilmiş kare ve dikdört-
gen formlu taşların çamur harç ile birleştirilmesiyle oluşturulmuştur
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düşünülmektedir. Genel olarak depolama amaçlı kullanılan odaların mevcut 
olması söz konusu konutta yaşayan insanların tarım ve hayvancılıkla uğraştı-
ğını, ihtiyaca yönelik bir tarımsal faaliyet içerisinde olduklarını göstermekte-
dir. Bununla birlikte Erken Helenistik Dönem ve Roma Dönemi aralığındaki 
buluntular ile yapı duvarlarındaki seviye farklılıkları, bazı mekânların sonra-
ki bir dönemde bölünmüş olması ve sonradan eklenen duvarların varlığı bu 
alanda kesintisiz bir iskanın olduğu fikrini güçlendirmektedir3. 

Kuzey Yamaç Kazıları

Belentepe kuzey tepesinin güneye bakan eteğinde 2014 yılı içerisinde sür-
dürülen kazı çalışmaları sonucunda, 2008 yılında kazıları yapılan ve dükkân 
olarak kullanıldığı düşünülen yapıların devamı4 ve bir temenos duvarı ile 
çevrelenmiş Helenistik Dönem mezarlarının bulunduğu küçük bir nekropol 
alanı ortaya çıkarılmıştır.

Dükkân olarak kullanılan mekanlar, topoğrafik yapıya göre şekillenmiş, 
ihtiyaca yönelik işlevsel hale getirilerek zaman içerisinde mekanlara yeni bi-
rimler eklenmiştir. Yapının doğusunda yer alan çok sayıda oygu ve pithoslar 
bu alanın dükkânlarla ilişkili bir depolama alanı olduğunu akla getirmekte-
dir. 

Güneydeki Helenistik Dönem mekânlarıyla çağdaş kullanım gören, depo-
lama alanı olarak düşünülen pithoslar, alanın bir sonraki kullanımına ait mi-
mari kalıntıların alt seviyesinde yer almaktadır. Söz konusu bu durum konut 
alanlarındaki tabakalanmayı göstermesi açısından son derece önemlidir. Ke-
sin olarak bilinmemekle birlikte, bulunan oygu ve pithosların, tahıl, zeytinya-
ğı ya da şarap gibi gıdaların muhafaza edildiği üniteler olarak kullanıldığını 
düşünülmektedir.

Geç Klasik-Erken Helenistik Dönem içerisinde değerlendirilen konut ve 
dükkanlardan oluşan bu tabaka içerisinde, genellikle günlük kullanımı işaret 

3 Söz konusu alan ile ilgili olarak az sayıda bulunan Arkaik Dönem seramik parçaları, bu dönem 
içerisinde de bir yerleşimin varlığını akla getirse de sınırlı sayıda olan seramikler ve duvar örgü-
lerinde dönemsel ayrımın belirgin olmaması sebebiyle kesinlik kazanmamıştır. Bu konu ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir.

4 cilt, 2009, Denizli (505-527)



540

eden ve bir dolgu tabakası içerisinde bulunan Sub-myken, Protogeometrik, 
Geometrik Dönemi işaret eden seramik kaplara ait parçalar alandaki bir ön-
ceki tabakalanmayı göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Mezar Kazıları

Belentepe kazı alanın kuzey ve güney yamaçlarında sürdürülen kazı çalış-
maları sonucunda Erken Tunç Çağı’ndan başlayarak, Geç Geometrik, Klasik, 
Helenistik Dönem ve Doğu Roma Dönemi içerisinde değerlendirilen 45 me-
zarın kazısı tamamlanmıştır.

Erken Tunç Çağı Mezarları

Belentepe kazı alanında yapılan çalışmalarda üç adet mezar Erken Tunç 
Çağı içerisinde değerlendirilmiştir. Belentepe’nin kuzeydoğu yamacında yer 
alan pithos mezarlar kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu yerleştirilmiş ve yön 
birliği olacak şekilde ağız kısımları güneydoğuya bakmaktadır (Resim: 3). 
Pithosların etrafında oluşturulan örgü düzenlemesinin işlevinin ise pithosu 
koruma amaçlı olduğu düşünülmektedir. Söz konusu pithosların ağız kısım-
ları dip kısımlarına göre daha yukarı seviyede tutulmuş ve neredeyse tüm 
örneklerinde ağız kısımları yuvarlak formlu bir kayrakla kapatılmıştır. Bu 
kayrakların bir tarafında yer alan yarım hilal şeklindeki oluşturulan boşluk, 
tüm pithos mezarların kapaklarında mevcut olup bölgenin Eski Tunç Çağı 
pithos mezar geleneğini de yansıtması açısından önemlidir. Pithos mezarlar-
daki ölü gömme biçimlerinde ise tam bir birliktelik bulunmaktadır. Hocker 
pozisyonunda yatırılan iskeletlerin baş kısımları pithosun ağız yönünde bu-
lunmaktadır. Bir bireye ait tek gömünün yapıldığı örneklerin yanında iki bi-
reyin gömüsünün yapıldığı pithos örnekleri de mevcuttur.

 

Geç Geometrik Dönem Mezarları

Belentepe kazı alanında 2014 yılı kazı çalışmalarında Geç Geometrik Dö-
nem içerisinde değerlendirilen 19 adet mezarın kazısı tamamlanmıştır. Bu 
mezarların, 3 adedi dromoslu oda mezar, 9 adedi örgü tekne, 1 adedi plaka 
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tekne, 1 adedi oygu tekne, 1 adedi oygu-plaka tekne, 2 adedi örgü-plaka tek-
ne, 2 adedi ise urne tipindedir5.

Belentepe Geç Geometrik Dönem mezar mimarisinin karakteristik özel-
liklerini yansıtan bu mezarlar, dromos ve mezar odası olmak üzere iki bö-
lümden oluşmaktadır. İşlevsel olmayan ve temsili amaçlı oluşturulduğu dü-
şünülen bu tür dromoslar, derin ve dar bir forma sahiptir. Genelde kare veya 
yarım yuvarlak bir forma sahip dromoslardan, BLT14-09 No.lu mezardaki 
örneğinde dromosun üst örtüsünün bir kapak taşıyla kapatıldığı görülmek-
tedir (Resim: 4). Dromostan mezar odasına giriş ise bir kapı aracılığıyla sağ-
lanmaktadır. Girişin söve ve lento bloklarıyla eşik taşının bulunduğu örneği, 
BLT14-09 ve BLT14-M38 No.lu mezarda görmek mümkündür. Dikdörtgen 
planlı mezar odaları ise birer aile mezarı olarak tasarlanmış olmalıdır. Birden 
fazla gömünün yapıldığı bu mezarlarda, yeni yapılacak gömüler için, bir ön-
ceki gömüye ait iskeletlerin bir bölümde toplandığı örnekler de mevcuttur. 

Belentepe’nin Geç Geometrik Dönem dromoslu oda mezarlarında sıklıkla 
karşımıza çıkan raf düzenlemesinin iki örneğini BLT14-M09 ve BLT14-M26 
No.lu mezarlarda görülmektedir. Bu tür raflar işlevsel olup hem gömü yapıl-
makta hem de ölü hediyelerinin bırakıldığı yerler olarak kullanım görmekte-
dir.

Geç Geometrik Dönem mezarlarındaki ölü gömme biçimleri incelendiğin-
de inhumasyon gömünün yanında kremasyon gömünün yapıldığı örnekler 
bulunmaktadır. İnhumasyon gömü biçimi içerisinde genelde hocker ve yarı 
hocker pozisyonu tercih edilirken, dorsal pozisyonda yatırılmış örnekler de 
bulunmaktadır. BLT14-M09 No.lu mezardaki yatış pozisyonları en iyi örnek-
ler içerisinde yer almaktadır (Resim: 5). Kremasyon gömü biçiminin yapıldığı 
BLT14-M38 No.lu mezarda bulunan iki çift kulplu çömlek, tek kulplu çömlek 
ile iki adet krater urne kabı olarak kullanılmıştır (Resim: 6). Sadece urnelerin 
bırakıldığı ve inhumasyon gömünün mevcut olmadığı bu mezar Belentepe 
Geç Geometrik Dönem dromoslu oda mezar gruplarının nadir örneklerinden 
birini oluşturmaktadır. 2014 yılı içerisinde bulunan üç adet dromoslu oda 
mezar, mimari özellikleri açısından değerlendirildiğinde, Belentepe Geç Ge-

5 Planlama içerisinde önemli bir grubu oluşturan dromoslu oda mezarların yanında özensiz inşa 
edilmiş mezarlarında bulunması mezar sahiplerinin gelir düzeyiyle ilişkili olmalıdır.
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ometrik Dönem dromoslu oda mezar mimari gelenekleriyle tipolojik açıdan 
uyumludur.

 

Klasik Dönem Mezarları

Belentepe güney yamacının kuzeye bakan eteğinde sürdürülen kazı ça-
lışmaları sonucunda açığa çıkartılan mezardaki ölü hediyeleri, Geç Klasik 
Erken Hellenistik Dönemi işaret etmektedir. Örgü-tekne tipinde inşa edilen 
BLT14-M12 ve BLT14-M13 No.lu mezarlar yan yana inşa edilmiş olup üst ör-
tülerinde yassı formlu kireç taşları bulunmaktadır. Bir bireye ait inhumasyon 
şeklinde tek gömünün bulunduğu bu mezarlar, doğu-batı doğrultulu olup 
mezarlarda yön birliği bulunmaktadır. Taban kısmı taşlarla döşenmiş olan 
BLT14-M13 No.lu mezarda bulunan üç adet taş alabastron mezardaki kadın 
bireye sunulan ölü hediyesidir. Belentepe’nin M.Ö. 4 yüzyıldaki kapsamlı or-
ganizasyonunun öncülleri durumundaki bu mezar tiplerinin, mimari düzen-
leme açısından fazla bir değişime uğramadan Helenistik Dönem boyunca da 
kullanıldığı görülmektedir.

Helenistik Dönem Mezarları

Belentepe’nin güney ve kuzey yamacında 2014 yılı içerisinde sürdürülen 
kazı çalışmaları sonucunda 6 adedi örgü tekne, 5 adedi plaka tekne, 1 adedi 
oygu-örgü tekne, 1 adedi oygu-plaka tekne, 1 adeti örgü plaka tekne, 1 adeti 
oygu tekne, 1 adeti urne mezar tipi olmak üzere toplam 16 adet mezarın ka-
zısı tamamlanmıştır. Mezarlardaki tipolojik çeşitlilik arazinin topografik ya-
pısıyla ilişkili olmalıdır. Mezarların büyük kısmını dikdörtgen planlı, örgü ve 
plaka tekne tipi mezarlar oluşturmaktadır. Aralarında yön birliği bulunma-
yan mezarların üst örtülerinde yassı formlu plaka taşlar kullanılmıştır. Me-
zarların duvar örgü tekniklerine bakıldığında ise; cephe yaratan kısımlarında 
düzgün yüzeyli, kare ve dikdörtgen formlu kireç taşlarının kullanıldığı görül-
mektedir. Bu tipteki mezarların ivedilikle yapıldığı ve kapsamlı bir planlama-
nın ürünü olmadığı, bunların gelir düzeyi düşük insan gruplarının mezarları 
olduğu düşünülmektedir. Söz konusu mezarlardaki gömüler incelendiğinde 
genellikle bir bireye ait tek gömü uygulamasının yapıldığı görülmektedir. Bu-
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nun yanında ikinci gömü uygulaması yapılan mezarlar da bulunmakla birlik-
te bu tip mezarlar da ilk gömüye ait iskelet bir kenara toplanmakta ve yeni 
gömü için alan yaratılmaktadır. İnhumasyon gömü dışında bazı mezarlarda 
kremasyon gömüyü işaret eden bulgular, söz konusu dönemdeki gömü biçi-
mindeki farklılığı göstermesi açısından önemlidir.

HÜSAMLAR KÖYÜ KAZI ÇALIŞMALARI

Hüsamlar Köyü arkeolojik koruma alanı içerisinde YEAŞ-YLİ 
Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 5231 sayılı yazısı doğrultusunda BC pa-
nosu 4. Bölge olarak sınırları belirlenen alanda arkeolojik çalışmalara devam 
edilmiştir (Resim: 7). Hüsamlar Köyü Tepe Mevkii içerisinde 18 açmada sür-
dürülen kazı çalışmaları sonucunda 13 mezar bulunmuş ve mezarların kazı-
sı tamamlanmıştır. Bu mezarlardan 7 adedi Geç Geometrik Dönem, 2 adedi 
Hellenistik Dönem, 4 adedi ise Erken Roma Dönemi içerisinde değerlendiril-
miştir. 

Hüsamlar Köyü kazı alanında açığa çıkartılan Geç Geometrik Dönem me-
zar grupları, mimari özellikleri ve ölü hediyeleri açısından incelendiğinde; 
aynı havza içerisinde yer alan Belentepe ve Mengefe kazılarındaki Geç Geo-
metrik Dönem mezarlarıyla benzer planlamaya sahiptir ve bu mezar grupları, 
aynı geleneğin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır (Resim: 8).

ARKEO-PARK PROJESİ AÇIK HAVA MÜZESİ ÇALIŞMALARI

Kazı ve bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanan, ancak yerinde korun-
ması mümkün olmayan kültür varlıklarıyla ilgili, Muğla Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 30.09.2011 tarih ve 51 sayılı kararında kaldırılması 
öngörülen, dromoslu oda mezarlar başta olmak üzere her tipten birer örneğin 
usulüne uygun olarak taşınması kararı alınmıştır. Söz konusu kararlarda deği-
nilen hususlar doğrultusunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında 18.08.2010 tarihinde imzalanan protokol 
esasları dahilinde Milas-Ören Arkeopark Projesi kapsamında Ören Beldesinde 
Ören Belediyesi’ne tahsisli alana nakledilmesi uygun görülmüştür.
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2014 yılına girilirken Belentepe, Mengefe ve Hüsamlar Köyü sınırları içe-
risinde yer alan ve yerinde korunması mümkün olmayan kültürel varlıklarla 
ilgili bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda her tipten bir örneğin 
taşınması kararı temel alınarak, Mengefe kazı alanından anıtsal nitelikte-
ki 07MM28, 07MM32, 07MM34, 08MM32, 08MM51, 08MM60, MGF11-M18 
No.lu 7 adet oda mezarın dokümanları tasnif edilerek proje hazırlık aşamaları 
tamamlanmıştır. Bu mezarların dışında Belentepe kazı alanından BLT12-M03 
No.lu dromoslu oda mezar ve BLT13-M02 No.lu pithos mezar ile Hüsamlar 
Köyü yerleşimlerinin arkeolojik mirasını yansıtan HS11-M02 No.lu mezarın 
projesi hazırlanarak koruma kurulunun onayına sunulmuştur. Taşınması 
planlanan bu kültür varlıkların lazer scanner taramaları yapılmış ve rölöve 
planları çıkartılmıştır. Anıtsal nitelikteki oda mezarların taşınması ve yeni-
den kurulumuyla ilgili hususta ihale yöntemi belirlenmiş ve müteahhit fir-
malar yoluyla söz konusu mezarların taşınma işlemi şartnamelerde yer alan 
hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Mezarların kurulumunda Kazı 
başkanlığı tarafından görevlendirilen 3 uzman personel denetiminde, TKİ ku-
rumunun daimi desteğiyle sürdürülen çalışmalarda toplamda 10 adet mezar 
arkeopark alanına nakledilmiş ve rölöve planlarına sadık kalınacak şekilde 
yeniden kurulumu gerçekleştirilmiştir (Resim: 9).

Bir sonraki aşamada kurulumu gerçekleştirilen mezarlara, koruma amaçlı 
üst örtü ve çevre düzenlemeleri için proje hazırlanmıştır. Çatı sistemleriyle 
koruma altına alınan mezarların kültürel sektöre yönelik yapılandırılması, 
söz konusu alanda yapılacak olan çevre düzenlemelerini zorunlu kılmakta-
dır. Bu hususla ilgili olarak kazı başkanlığı ile bilimsel danışmanların yaptığı 
yerinde inceleme sonucunda, Arkeopark alanında 4 etap içerisinde planlanan 
yol çalışmasına ilişkin proje hazırlanmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.

SONUÇ

2014 yılı Belentepe kazı alanında sürdürülen çalışmalar sonucunda 66 
plankarede çalışılmış, 45 adet mezarın kazı ve belgeleme çalışmaları tamam-
lanmıştır. Hüsamlar Köyü sınırları içerisinde yapılan kazı çalışmaları sonu-
cunda ise 18 açmada çalışılmış, 13 mezarın kazı ve belgeleme işlemleri ta-
mamlanmıştır. Söz konusu kazılar sonucunda 90 adet envanterlik ve 356 adet 



545

etütlük değerde olmak üzere toplam 446 adet eserin restorasyon ve konser-
vasyon çalışmaları yapıldıktan sonra eserler Milas Müze Müdürlüğüne teslim 
edilmiştir.

DERİNCE BARAJI İNŞAATI KURTARMA KAZISI

Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Beldesi, Günlük Köyü, Derince Barajı inşa-
atı sahasında 2014 yılı Kurtarma Kazı çalışmalarına MKVKBK’nun 17.05.2013 
tarih ve 1647 sayılı kararı gereği, Genel Müdürlüğümüz’ün 31.12.2013 tarih, 
253869 sayılı Kazı ve Sondaj İzin Belgesi ile DSİ ile yapılan 25.10.2013 tarihli 
protokol hükümleri doğrultusunda başlanmıştır. 13.01.2014 tarihinde başla-
yan çalışmalar, 10.05.2014 tarihinde tamamlanmıştır6.

Derince Barajı İnşaat alanında öncelikle, olası arkeolojik kalıntıların bu-
lunması amacıyla Jeoradar yöntemi ile araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada 
yer radarı (GPR) yöntemi kullanılmıştır. Mevcut sit sınırı ve yakın çevresinde 
iki bölge belirlenmiş olup, 1. bölge olan Günlük ve Sakarkaya Köyleri rölo-
kasyon yolu üzerinde ve 2. bölge olan Günlük Köyü girişindeki işlik alanı 
ve çevresinde, 1. Derece arkeolojik sit sınırıyla içerisinde ve yakın çevresinde 
yapılan arkeolojik kazı çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 10). 

RÖLOKASYON YOLU ÇALIŞMALARI

Jeoradar çalışmaları doğrultusunda belirlenen alanda 35S 556933E - 
4145963N, 556944E - 4145965N, 556970E - 4145886N, 556963E - 4145882N ko-
ordinatlarındaki Günlük ve Sakarkaya Köyleri rölokasyon yolu güzergâhında 
1. Derece arkeolojik sit sınırı içerisinde ve yakın çevresinde belirlenen dört 
sondajda arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda ar-
keolojik değerde herhangi bir buluntu ele geçmemiştir.

ZEYTİNYAĞI İŞLİĞİ VE DEPOLAMA ALANI ÇALIŞMALARI

Jeoradar çalışması yapılan 35S 557163E-4145933N, 557212E-4145913N, 

6 Çalışmalara, Kazı Başkanı Ali Sinan Özbey, Uzman Serçil Yıldız, Sanat Tarihçi Mustafa Ertürk, 
Arkeolog Yıldırım Turan, Yrd.doç.dr. Hatice Özcan Özyurt, Arkeolog Umut Çağlar Kulkul, Ar-
keolog Yaşar Erdem ve Arkeolog Aysun Abay heyet üyesi olarak görev almıştır. Kendilerine 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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557198E-4145855N, 557146E-4145870N koordinatlarındaki 2. bölgede planka-
re sistemi oluşturularak arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmala-
ra kaçak kazı sonucu tahrip edilerek açığa çıkartılmış olan silo yapısından 
başlanmış olup devamında 1. Derece arkeolojik sit sınırı ve yakın çevresinde 
açılan farklı sondajlarla çalışma alanı genişletilerek kazı faaliyetleri tamam-
lanmıştır. 

35S 5577072E-4145737N koordinatlarındaki 14DRNC/6-7H plankaresinde 
kaçak kazı sonucu bir bölümü tahrip edilerek açılmış olan 1 numaralı silo çev-
resinde yapılan çalışmalarda, toplamda üç mekandan oluşan 20x10 m. gibi 
muazzam boyutlarda bir zeytinyağı işliği ve depolama alanı açığa çıkartıl-
mıştır (Resim: 11).

İlk bakışta büyük boyutlu bir pithosa benzeyen silolar, temelde düzgün 
yüzeyli bir kayrak taşının dip kısmı olarak kullanılması ve bu kayrak taşın-
dan başlayarak kireç harç ve pişmiş toprak kiremitler ile ovoidal bir gövdenin 
örülmesi suretiyle oluşturulmuştur. Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla silonun 
iç kısmı öncelikle kireç ile sıvanmış ardından kil ile sızdırmazlık tamamlan-
mıştır. Yüzey kotuna yakın olmaları sebebiyle üst örtüleri tahrip olmuş olan 
siloların ağız kısımları kiremit ve kireç harç ile desteklenmiştir.

 

14DRNC/16-H PLANKARESİ ÇALIŞMALARI

35S 557136E-4145933N koordinatlarında, yağmur sularının yüzey toprağı-
nı sıyırması sonucu yüzeye yakın seviyede iki adet sütun altlığı açığa çıkmış-
tır. Bunun üzerine 14DRNC/16-H plankaresinde başlatılan kazı çalışmaları 
neticesinde, güneydeki işlik alanı ile çağdaş iki farklı basamaklı girişi bulu-
nan ve avlusunda poligram taban mozaiği yer alan kompleks bir konut plan-
laması açığa çıkartılmıştır (Resim: 12).

14DRNC/16-H plankaresinde yapılan çalışmalar neticesinde güneydeki 
zeytinyağı işliğiyle çağdaş muazzam bir mekan planlaması açığa çıkartılmış-
tır. Mozaikli bir avlu kısmı bulunan mekânın, sonraki dönemlerde ilk planın 
temeline sadık kalınarak ufak değişiklikler gördüğü ardından da bir nekropol 
özelliği kazandığı anlaşılmaktadır. Tipik Geç Bizans özellikleri gösteren 15 



547

adet plaka tekne tipi mezardan 13’ü kenotaph tipi, yani sembolik olarak ya-
pılmış boş mezarlardan oluşmaktadır (Resim: 13). İçerisinde gömü ele geçir-
diğimiz iki adet mezarda İskelet üzerinde gördüğümüz kireç izleri, gömülen 
kişilerin hastalık sonucu öldüğünü göstermektedir.

Çalışmalar sırasında yapı içerisinde çok sayıda sırlı ve sırsız günlük kulla-
nım kaplarına ait parçalar ile amorf nitelikte çatı ve taban kiremiti parçalarına 
rastlanmıştır. Muhtemelen ahşap destekli bir çatı sistemine sahip olan yapı-
nın içerisinde ele geçen sütun parçaları da bu görüşü desteklemektedir.

14DRNC/6-J PLANKARESİ ÇALIŞMALARI

14DRNC/16-H plankaresinde açığa çıkartılan mozaikli alanın devamını 
ortaya çıkartmaya yönelik başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 3.05x1.75 m. 
ölçülerinde yazıtlı bir taban mozaiği açığa çıkartılmıştır. 

Yerel kayrak taşından yapılmış mozaikte, mavi renkli bir pano içerisinde 
kırmızı ve beyaz renkli tesseralar kullanılarak yapılmış antik yunanca bir yazı 
yazmaktadır.  Batıda yer alan basamaklı yapının avlu kısmını oluşturduğu 
düşünülen alanda ortaya çıkan taban mozaiği mevcut yapının sıradan bir 
iskân olmadığını bize göstermektedir. 

14DRNC/13-N PLANKARESİ ÇALIŞMALARI

35S557134E-4145675N koordinatlarında,14DRNC/13-N plankaresinde je-
oradar çalışmaları sonucunda yapı kalıntısı olabilme ihtimali bulunan 10x15 
m.lik alanda yapılan çalışmalar neticesinde dikdörtgen planlı 3.90x2.20 m. 
ölçülerinde yerel kayrak taşından yapılmış kuru duvar tekniğinde örülmüş 
duvarlara sahip bir mekan açığa çıkartılmıştır (Resim: 14). 

Yapılan çalışmalar neticesinde açığa çıkartılan yapının bölgenin birçok 
yerinde benzerine rastladığımız tipik bağ evleri ile benzer mimari özellikler 
gösterdiği anlaşılmıştır. Günlük köyü ve çevresinde, Ağa Deresi ve civar te-
pelik alanlarda yıkık şekilde karşılaştığımız bu evler günümüz mimarisi ör-
neklerindendir. 
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14DRNC/11-H PLANKARESİ ÇALIŞMALARI

35S 557114E-4145875N koordinatlarında yapılan Jeoradar çalışması veri-
lerine göre belirlenen 5x5 ölçülerinde belirlenen alanda 104.30 m. kotundan 
başlayan çalışmalar 103.52 m. kotuna dek sürdürülmüştür. Jeoradar verile-
rine göre yapı kalıntısı olabilme ihtimali bulunan alanda yapılan çalışmalar 
neticesinde koyu kahverengi, moloz taşlı dolgu toprağı gözlemlenmiş olup 
plankarenin genelinde büyük boyutlu yerel kayrak taşları açığa çıkartılmıştır. 
Herhangi bir arkeolojik buluntu ele geçmeyen alanda çalışmalar sonlandırıl-
mıştır.

YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Günlük Köyü girişi ve Ağa Deresi civarında bulunan mevcut sit sınırının 
Derince Barajı İnşaatı bitiminde sular altında kalacak olması sebebiyle sit sı-
nırı çevresinde, Ağa deresinin doğusundaki yamaç kısımda ve Günlük Köyü 
sınırları içerisinde yüzey araştırması çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar ne-
ticesinde 35S 0557751E-4146345N, 35S 0556877E-4146847N koordinatlarında 2 
farklı noktada tahrip edilmiş vaziyette kaya mezarları tespit edilmiştir. 

Yapılan yüzey araştırması sonucu tespit edilen mezarlara ait tescil öneri 
çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

SONUÇ

Kurtarma kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.04.2014 tarih ve 1080 sayılı kararı 
gereği Derince Barajı suları altında kalacak olan kültür varlıklarının bulundu-
ğu kazı alanları 09-10.05.2014 tarihlerinde müze müdürlüğümüz denetiminde 
su ve güneş geçirmez UV membran malzeme ve kil ile örtülerek kapatılmıştır. 
Kazı yerleşkesine getirilen 11 mimari parça yerinde korunması amacıyla kazı 
alanlarına yerleştirilerek üzerleri örtülmüştür.
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Çizim 1: Belentepe Genel Plan Yıllara Göre Çalışılan Alanlar.
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Resim 1: Belentepe’nin genel görünümü.

Resim 2: Belentepe güney yamaç konut alanları.
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Resim 5: BLT14-M09 No.lu mezar iskeletleri.

Resim 4: BLT14-M09 No.lu mezar kapakları kaldırılmadan ön-
ceki görünümü.

Resim 3: Belentepe Erken Tunç Çağı mezarı.
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Resim 8: HM14-M11 No.lu geometrik dönem mezarı

Resim 7: 4. bölge alanını gösterir uydu fotoğrafı.

Resim 6: BLT14-M38 No.lu geometrik dönem mezarı.
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Resim 11: Zeytinyağı işliği ve  depolama alanı.

Resim 10: Uydu fotoğrafı üzerinde çalışılan alanlar.

Resim 9: Mengefeden taşınan mezarların genel görünümü.
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Resim 14: 14DRNC13-N Plankaresi.

Resim 12: 14DRNC16-H plankaresi.

Resim 13: Geç Bizans Dönemi mezarı.
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TEPEKÖY HÖYÜĞÜ 2014 YILI KURTARMA KAZISI

Ziya KILINÇ*
İlhami BİNGÖL

GİRİŞ 

Höyük;  Muş İli, Varto İlçesi,  Muş-Erzurum yolunun 40. km.sinde yer alan 
Tepe Köyde bulunmaktadır. Köyün kuzeydoğusunda yer alan Höyüğün, do-
ğusunda ve kuzeyinde Bingöl çayı, batısında Muş-Erzurum yolu geçmektedir. 
Güney, kuzeybatı ile güneydoğusunda meskûn evler bulunmaktadır (Resim: 
1). Höyük, ENERJİSA A.Ş. tarafından yapılmakta olan Muş Alparslan ll Bara-
jı altında kalacağından; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün  
04/04/2014 tarih ve 67242 sayılı izniyle kazı çalışmaları, Ahlat Müze Müdür-
lüğü başkanlığında 01/09/2014 tarihinde başlayıp 29/12/2014 tarihine kadar 
devam etmiştir.

Tescilli höyüğün yaklaşık 0/0 85’i özel mülkiyette olduğundan özel mül-
kiyet parsellerinden 551 nolu parselin, barajı yapan ENERJİSA firması tara-
fından kiralanmasıyla resmi kazı çalışmaları; 551 No.lu parselle hazine mülki-
yetindeki parselin etraflarının brandayla çevrilmesiyle ilgili firma tarafından 
ücretlerinin ödendiği  iki geçici arkeolog ve 20 işçiyle başlamıştır. Toplamda 
10 açmada kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu açmalarda derinlik 1 ve 4 m. ara-
sında değişmektedir.

Höyüğün etrafının özel mülkiyette olmasından dolayı arazi sahiplerinin 
toprak nakli için arazilerinden geçilmesine izin vermemesinden dolayı kazı 
çalışmalarında çıkan toprak hafriyatın nakli yapılamamıştır. Bundan dolayı 
toprak hafriyatı, 551 No.lu parselin güneyinde biriktirilmiştir. Biriken yoğun 

* Ziya KILINÇ,

 İlhami BİNGÖL,
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orandaki toprak hafriyatı, yağacak yağmur veya kar yağışının erimesi sonu-
cunda hafriyatın, suya doyması durumunda toprak kayması tehlikesi olaca-
ğından; höyüğün etrafında bulunan evlerin, can ve mal güvenliğini sağlamak 
amacıyla eldeki imkânlar çerçevesinde toprak hafriyatına, balıksırtı şekli ve-
rilerek üzeri brandayla kapatılmıştır (Resim: 2). 2014 yılı kazı çalışmaları kış 
ayında soğuk hava muhalefeti nedeniyle ara verilmiştir. Kazı açmalarında 
kültür tabakalarına inildiğinden kültür tabakalarının zarar görmemesi için 
bütün açmaların üzeri brandayla kapatılmıştır (Resim: 3). 2015 yılında gü-
venlik nedeniyle alanda herhangi bir kazı çalışması yapılamamıştır. Ancak 
2016 yılında kazı çalışmaları kaldığı yerden devam etmesi planlanmaktadır. 
Kazı alanın güvenliği 3 (üç) bekçiyle sağlanmaktadır.

TARİHÇE

Varto tarihine baktığımızda; Urartu, Med, Pers, Part, Roma, Bizans, 1071 
Malazgirt Savaşıyla Selçuklu daha sonra Akkoyunlular, Karakoyunlular ve 
1514 Çaldıran Savaşıyla da Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçmiştir. 

Muş İli’nde 1945 ve 1966 yıllarında  iki büyük deprem yaşanmıştır. 1966 
yılındaki  depremden sonra höyük üzerindeki yerleşimler, höyüğün etrafın-
daki düzlük alanlara  yayılmıştır. 1966 yılana kadar köy yerleşimi, höyük üze-
rinde olduğundan köy, Tepe Köy ismini almıştır. 

BULUNTULAR

Boğa Figürini  

Bronz boğa figürin 4 cm. uzunlukta olup M.Ö. 1 . Bine tarihlenmektedir. 
B-2 açmasında 180 cm. derinlikte bulunmuştur. Urartu’nun bölgedeki ege-
menliği ve Urartu fırtına tanrısı Teişeba’nın bir aslan veya boğa üzerinde be-
timlendiği bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı höyüğün zamanında Urartu 
yerleşim alanı olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir (Resim: 4).

İnsan Figürini  

Bronz insan figürini, 5 cm. uzunlukta olup sağ eli baş hizasında sol eli açık 
vaziyette betimlenmiştir. Yüz fizyonomisinde burun ve kaşlar belirgin şekil-
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de verilmiştir. Kırık noksan bir urne üzerinde yanık küller içerisinde bulun-
ması, ölü hediyesi olduğunun göstergesidir. Figürine, İnsan anatomisinin tam 
anlamıyla uygulanmamasından dolayı benzerlik anlamında geometrik dönem 
figürinlerle ilişkilendirmek mümkündür. Yoğun oranda oksitlenmeye maruz 
kalan figürin B-2 açmasında 130 cm. derinlikte bulunmuştur. (Resim: 5).

Mühür 

Pişmiş toprak mühürlerden üsttekinin tutamak kısmında, ortadakinin mü-
hür kısmında bir haç işareti bulunur. Mühür sayısının artması durumunda 
höyüğün, zamanında dinsel veya yönetimsel anlamda merkez olduğunu bize 
gösterecektir. Ölçüler; 4x2,5 -  6,2x2,8 -  4x2,3 cm.dir. Üstteki mühür B-2 aç-
masında 300 cm. derinlikte, ortadaki mühür B-1 açmasında 40 cm. derinlikte, 
alttaki mühür ise A-3 açmasında 130 cm. derinlikte bulunmuştur (Resim: 6).

Urartu Saç iğnesi 

10,5 cm. uzunluktaki bronz saç iğnesi omuz kısmından kırık şekilde bu-
lunmuştur. Saç iğnesi Silindirik formda olup uca doğru sivrileşme göster-
mektedir. Urartu dönemine aittir. Yoğun oranda oksitlenmeye maruz kalan 
saç iğnesi, B-2 açmasında 260 cm. derinlikte bulunmuştur (Resim: 7).

Çömlek 

A. Ö. 7,1x7,3 cm., Yükseklik; 5,5 cm.dir. Dışa dönük dudak, şişkin gövde 
ve düz kaideye sahip pişmiş topraktan çömlek, düzgün hatlara sahip olmayıp 
dekoratif amaçlı bir memeciğe sahiptir. Demir çağ dönemine aittir. Uzun süre 
toprak altında kaldığından kireçlenmelere maruz kalan çömlek, A-4 açmasın-
da 160 cm derinlikte bulunmuştur (Resim: 8).

Kandil 

Pişmiş topraktan kandiller oval ve  yuvarlak formdadırlar. Alttaki kan-
dilin çapı 6 cm.  iken üsteki kandilin ebadı 5x6,7 cm.dir. Ortaçağ dönemine 
aittirler. Üstteki kandil A-6 açmasında 60 cm. derinlikte bulunurken; alttaki 
kandilse A-7 açmasında 30 cm. derinlikte bulunmuştur (Resim: 9).
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Ağırşak 

Üstteki ikisi kemikten alttaki diğer ikisiyse pişmiş topraktandır. Yün  veya 
ip eğriltmek için kullanılan ağırşaklar, höyükte dokumacılığın yapıldığının 
göstergesidir. Yassı formda olan ağırşaklardan üsten ikinci sırada yer alan 
ağırsak yanmadan dolayı siyahlaşmıştır. Ölçüler; çap: 4,8 – 4 - 4,5 - 2,5 cm.dir. 
üstten aşağıya doğru; Kemik ağırsak B-1 açmasında 140 cm., kemik (siyah) 
ağırsak A-3 açmasında 190 cm., pişmiş toprak iki ağırşaksa B-2 açmasında 200 
cm. ve 130 cm. derinliklerde bulunmuşlardır (Resim : 10).

Tabak  

Bir kısmı kırık noksan olan pişmiş topraktan tabağın tondu kısmında kol-
ları arasında birer oyuk bulunan bir haç işareti bulunur. Dudak kısmında belli 
aralıkta oluk bulunan tabağın, dudaktan gövdeye doğru bir çatlağı bulun-
maktadır. 13x15,5 cm. ölçülerindeki tabak, Ortaçağ dönemine aittir. B-2 açma-
sında 250 cm. derinlikte bulunmuştur (Resim: 11).

Çanak 

İki kırık vaziyette bulunan pişmiş toprak çanakta, yanmadan dolayı siyah-
laşmalar görülür. Çanak, Dışa dönük dudak, yayvan gövde düz kaideli forma 
sahiptir. A.Ç; 25 cm. Yükseklik; 8,5 cm.dir. Demir Çağ dönemine tarihlenmek-
tedir. A-2 açmasında 180 cm. derinlikte bulunmuştur (Resim: 12).

Urne(Kremasyon) Gömü 

 Kırık vaziyette bulunan urnelerin muhtelif yerlerinde insana ait kemik 
parçaları, yanık küllerin içerisinde görülmektedir.  A-3 açmasında 190 cm. de-
rinlikte bulunmuştur. Birçok medeniyet tarafından kullanılan bu gömü şekli-
nin Tepe köyde birkaç açmada görülmesi, bu coğrafyaya zamanında egemen 
olan ve kremasyon gömü şekli kullanan Urartu’nun, Tepe köyü yerleşim ala-
nı olarak kullandığını bize göstermektedir (Resim:  13).
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Havan Eli

Silindirik formdaki taş havan elleri,  havanda buğday dövmek amacıyla 
kullanılmıştır. Üstteki havanelinin uzunluğu; 15 cm., alttakinin  uzunluğuysa; 
8,5 cm.dir. Havan elleri B-2 açmasında 40 ve 270 cm. derinliklerde bulunmuş-
tur (Resim: 14).

Seramik Parçaları; Kahverengi, siyah, sarı, mavi,yeşil renk kullanılarak ya-
pılan geometrik şekillere sahip seramik parçaları, Ortaçağ döneme aittir. A-3 
açmasında 170 cm. derinlikte bulunmuştur (Resim:  15).

Sonuç olarak Tepe köy höyüğünde, 4 ay gibi kısa bir sürede yapılan kazı 
çalışmaları neticesinde, envanterlik ve etütlük diyebileceğimiz kültür var-
lıkları, gün ışığına çıkartılmıştır. Bu kültür varlıkları Ortaçağ, Demir Çağ ve 
Urartu dönemine dair buluntulardır. Girişte bölümünde de belirtildiği üzere 
güvenlik nedeniyle 2015 yılında kazı çalışmaları yapılamamıştır. Ancak 2016 
yılında kazı çalışmaları kalındığı yerden devam etmesi planlanmaktadır. Ka-
lındığı yerden devam edilecek olan Tepe köy höyüğü kazı çalışmaları neti-
cesinde birçok medeniyete ait buluntuların ortaya çıkmasıyla Muş ilimizin 
kültürel yönünün bir bölümü aydınlığa kavuşacaktır. 
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Resim 1: Tepe köy ve höyüğün Airkopterle çekilmiş fotoğraf. 

Resim 2: Toprak hafriyatına, balık sırtı şekli verilerek üzeri brandayla kapatılmıştır. 
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Resim 3: Kazı açmalarında kültür tabakalarına inildiğinden kültür tabakalarının zarar görme-
mesi için bütün açmaların üzeri brandayla kapatılmıştır.

Resim 4: Boğa Figürini; Bronz boğa figürin 4 cm. uzunlukta olup M.Ö. 1 . Bine tarihlenmektedir. 
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Resim 5: Bronz insan figürini, kırık urne üzerinde bulunan figürin, M. Ö. 1. Bine tarihlenmekte-
dir.

Resim 6: Mühür: 3 adet pişmiş topraktan mühür. Resim 7: Urartu bronz saç iğnesi.
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Resim 8: Çömlek; Pişmiş topraktan çömlek, 
Demir Çağ dönemine tarihlenmekte-
dir.

Resim 10: Ağırşaklar; Üstteki ikisi kemikten di-
ğer ikisi de pişmiş topraktandır. Yün  
veya ip eğriltmek için kullanılan 
ağırşaklar, höyükte dokumacılığın 
yapıldığının göstergesidir

Resim 9: Kandil; Pişmiş topraktan kandiller 
ortaçağ dönemine aittirler.

Resim 11: Tabak; Bir kısmı kırık noksan olan ta-
bağın tondu kısmında, kolları arasın-
da birer oyuk bulunan bir haç işareti 
bulunur. Ortaçağ dönemine tarihlen-
mektedir.

Resim 12: Çanak; iki kırık vaziyette bulunan 
pişmiş toprak çanakta, yanmadan 
dolayı siyahlaşmalar görülür. Demir 
çağ dönemine tarihlenmektedir.  
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Resim 15: Seramik Parçaları; Kahverengi, siyah, sarı, mavi,yeşil 
renk kullanılarak yapılan geometrik bezemelere sahip 
seramik parçaları,  İslami döneme aittir.

Resim 14: Havan Eli; silindirik formdaki  taş havan elleri  havan-
da buğday dövmek amacıyla kullanılmıştır. 

Resim 13: Urne (Kremasyon) Gömü; Kırık vaziyette bulunan ur-
nelerin muhtelif yerlerinde insana ait kemik parçaları, 
yanık küllerin içerisinde görülmektedir. 
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MÜZECİLİKTE KÜLTÜR EKONOMİSİ ARKA PLANI 
MÜZE PAZARLAMASI 

ZİYARETÇİ DEVAMLILIĞI FAKTÖRÜ

Nejat ÇUHADAROĞLU*

Kültürel mirasın öğrenildiği yer çoğunlukla müzeler olmuştur. Halkın 
gelecekte nerede olmak istediği ile yakından alakalı olan bu kültürel miras 
büyük önem arz etmekte ve bireyleri geçmişten geleceğe taşımaktadır. Son 
yıllarda müzelerin etkin yönetilebilmesi için inovatif teknikler uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Küçük yaşlarda başlayan resim, heykel ve maket yapma tutkusu seneler 
içerisinde büyüyerek, önce koleksiyonerliğe ve ardından müzeciliğe kadar 
uzanan Nejat Çuhadaroğlu’nun kurucusu olduğu ‘Hisart Canlı Tarih ve 
Diorama Müzesi’; kullandığı yenilikçi teknikleri ile müzecilik kavramını 
keyifli bir olgu haline getirmiştir.

Geleneksek müzecilik anlayışı; arama, toplama, koruma, bakım ve sergi-
leme faaliyetleri ile sınırlıydı. Buna karşılık çağdaş müzecilik; iletişim kurma 
ve eğitme işlevlerini vurgulayan interaktif bir olgudur. Böylece edilgen bir 
müzecilik anlayışından; etkin, dinamik, etkileşimci ve katılımcı bir müzecilik 
anlayışına geçilmiştir. Vurgu, nesnelerin üzerinden insanların ve iletişimin 
üzerine kaymıştır. İnsanlara yaşantı olanağı ve bakış açısı sunmak önem ka-
zanmıştır.

Modern müzecilik denildiğinde akla gelen ilk marka olan ‘Hisart Canlı 
Tarih ve Diorama Müzesi’nde Osmanlı dönemine ait tarihi eserler sergilen-
mektedir. Ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve kayıp halkalarını gün yüzüne çı-
karmak amacıyla oluşturulan bu müze; tarihin ilgili dönemlerini betimleyen 
dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilmiştir.  

* Nejat ÇUHADAROĞLU, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Kurucu Üyesi, /TÜRKİYE.
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Günümüzde müzelerin amacı sadece kültürel ve tarihi mirası korumak, 
saklamak ve sergilemek olmaktan çıkmıştır. Müzeler gelişen çevrede ayakta 
kalabilmek için yeni yöntem ve tekniklere başvurmuşlardır. Bunlardan biri 
de pazarlama yöntem ve metotlarının müzelerde uygulanmasıdır. Bu sayede 
müzeler müşteri memnuniyeti ve sosyal kabullenirliği sağlayabilir; hizmetle-
rine devam etmek için gerekli kaynakları tedarik edebilirler. 

Nejat Çuhadaroğlu’nun tamamen kendi imkânlarıyla oluşturduğu farklı 
tarzdaki ‘Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ ülkemizin dünya çapında 
tanıtılması, bir dünya markası haline gelmesi ve tarihi birikimi ile hak ettiği 
değere yakışır bir konuma ulaşması açısından büyük başarılar kaydetmiştir. 

TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK VE MÜZENİN DEĞER ÜRETEBİLİRLİĞİ

Müze kavramı milattan önce üçüncü yüzyılda İskenderiye’de ortaya çık-
mıştır ve kurulan ilk müze, üniversite adı altında eski kitapların bulundu-
ğu bir mekandır. Daha sonraki dönemlerde sanat eserlerinin de yer almaya 
başlaması ile müzenin içinde sergilenen eserlerin yanında müze tanımı da 
değişmiştir. Kişisel koleksiyonculuğun gelişmesiyle beraber, toplama ve bi-
riktirme anlayışı müzelerin amaçlarından biri haline gelmiştir. 16. Yüzyılda 
müze adının ilk defa kullanılmasıyla beraber, kişisel bir değer üretiminden 
toplumsal bir değer üretimine doğru geçiş yaşanmıştır. Monarşik ve feodal 
düzenin gücünü yitirmesiyle beraber; toplumsal kaygılar artmış ve bu süreç 
müzenin etkisinin değişmesine sebep olmuştur. Sanayi devriminden sonra 
farklı kıtalardaki eserler, müzeleri sanat ve kültür odağı haline getirmiştir. 
Prestijli eserlerin el değiştirmesinin yarattığı rekabet ile beraber müzelerdeki 
ekonomik değer üretimi ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası Müzeler Komitesi (ICOM) 2007 yılında yeni müze tanımını 
yayınlamıştır. Buna göre; eğitim, sergileme, koruma, araştırma mekanı olan, 
toplum yararına kurulan ve kar amacı gütmeyen kurumlar müze olarak ad-
landırılır. Günümüz müzeleri ise; birer araştırma merkezi, açık üniversite, ai-
lenin tüm fertlerinin eğlenerek öğrenebileceği, öğrenmenin zevk olabileceği 
eğitim ve kültür kurumları olmuştur. Toplumun gelişimine yönelik bakış açı-
ları ve kar amacı gütmemeleri nedeniyle değer üretimi bu açılar ile şekillen-
mektedir. Ekonomik değer yaratılmasından çok toplumsal ve kültürel değer 
yaratılması sağlanmaktadır. 
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Bu bağlamda ziyaretçilerini tarihin içinde masalsı ve görsel bir yolculuğa 
sürükleyen ‘Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’, Nejat Çuhadaroğlu’nun 
emeğini, sabrını ve vizyonunu yansıtıyor. Her bir eserde alın teri bulunan 
Nejat Çuhadaroğlu, 30 senelik maket deneyimini, 25 senelik diorama yetene-
ğini, 18 senelik koleksiyoner kimliğini ve birikimini tarih ve sanatseverlerle 
paylaşıyor.

Müzeler, sergiler, etkinlik yayınları ve araştırmalar yoluyla ‘kültürel yöne-
limli bir kamu alanı’ yaratmaktadırlar. Bu kamu alanının halkla toplumsal ve 
kültürel etkileşim içinde olması müzelerin değer üretiminin sağlanmasındaki 
kilit koşullar arasında yer almaktadır.

Bu konuda ‘Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ öncelikle gençlere tari-
hi sevdirmeyi misyon edinmiştir. Müzeler toplumsal ve ekonomik anlayışla, 
kentsel yeniden yapılanma ve ekonomik yeniden örgütlenme tartışmaları-
na katkıda bulunmaktadır. Kültürel, toplumsal ve ekonomik değer üretimi, 
müzenin toplumla kurduğu iletişim bağlantılarına, vizyonuna, yönetim ve 
işletimine, tanıtımına ve bu değer üretiminde üstlendiği sorumluluklara bağ-
lıdır. Özellikle İstanbul gibi köklü kimlik ve kültüre sahip bir kentteki müze 
sayısının nicelik ve nitelik yönünden yoksunluğunun düşük ziyaretçi sayı-
larıyla birleşmesi, yani müze ve toplum arasındaki bağlantının zayıf olması 
nedeniyle müze yönetiminin ve işletiminin önemini artırmaktadır. 1000 yıllık 
tarihe ait bir koleksiyon barındıran ‘Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ 
geleneksel müzelerin aksine her geçen gün gerek orijinal parçalarla, gerekse 
maket ve dioramalarla dönemsel zenginlik açısından da farkını gözler önüne 
sermiştir.

MÜZELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Pazarlama anlayışları geleneksel ve çağdaş pazarlama olarak iki grup al-
tında incelenir. Geleneksel pazarlama anlayışında asıl gaye malın satılması-
dır. Çağdaş pazarlama anlayışında ise, pazarda egemen olup ön planda yer 
almaktır. Modern pazarlama anlayışı tüketicilerin tatminine yönelik olup, 
bu anlayışın odak noktası tüketicilerin daha çok tatmin edilerek onlara daha 
fazla mal satılması ve böylece işletmenin daha çok kar sağlamasıdır. Bunun 
için tüketicilerin ihtiyaçları tespit edilerek, malların ve hizmetlerin üretimi bu 
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yönde gerçekleştirilir. Modern pazarlama anlayışı ile potansiyel ziyaretçile-
rin davranışları incelenir, müzelere gelmeme nedenleri belirlenerek bunların 
üzerinde durulur.

Müzelerin asıl görevleri müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak onların 
tatminini sağlamak olduğuna göre müşterilerin ihtiyaçlarının neler olabilece-
ğinin belirlenmesi gerekmektedir. Müzeler üç ihtiyacı karşılarlar. Bunlar: alı-
şılmadık deneyimler, toplumsal dürtüler ve eğitimdir. Pazarlama açısından 
bakılacak olursa, koleksiyonlar; bunların korunması ve gösterimi müzelerin 
temel ürünleridir. Temel ürünlerin tüketimini kolaylaştıracak ve tamamla-
yacak olan diğer ürün ve hizmetler ise ikincil ürünler olarak adlandırılırlar. 
‘Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nde eserler 3 farklı şekilde sergilen-
mektedir. Bunlar: orijinal fotoğraf, onun birebir ölçekteki canlandırması ve 
objenin hikâyeleştirildiği üç boyutlu dioramalardır. Örneğin, 1. Dünya Savaşı 
sırasında bir Türk askerinin kullandığı orijinal şapkasını, tüm kostümlerini 
ve teçhizatını taşıyan bir manken üzerinde sergilenirken, buna orijinal bir 
fotoğraf da eşlik eder. Aynı zamanda savaştan bir sahnenin canlandırıldığı 
diorama görülebilir. Müze bu sergi tarzı ile insanların alışılmadık deneyim 
ihtiyacını karşılar.

Pazarlamanın müzecilik alanına girmesinin iki önemli sebebi olduğu söy-
lenebilir. Bunlar: müzelerin büyümesi ve rekabettir. Günümüzde müzeler 
çok farklı faaliyet alanlarında artan sayıda personel ve hizmet ile görevlerini 
yerine getirmek durumundadırlar. Kültürel aktivite sunan organizasyonların 
sayısının artması ve halkın eğlence için harcayabilecekleri zamanın çoğalması 
müzeleri rekabetçi bir çevreye sokmuştur. Müzecilik alanında yeni trendler 
kapsamında; ülke tarihimizin eşsiz mirasını gün yüzüne çıkarmak amacıyla 
oluşturulan ‘Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ tarihin ilgili dönemlerini 
betimleyen dioramalar,  resim ve mankenlerle, müzecilikte modernizm olgu-
sunu gerçekleştiriyor.

Yeni müzecilik anlayışında, bireylerin, eserlerle karşı karşıya pasif bir 
müze ziyareti gerçekleşmesinden ziyade eğlenceli, yaratıcılığı ön plana çıka-
ran ve etkileşime açık bir müze ziyareti tecrübe etmesi amaçlanıyor. Müze-
lerde yapılan restorasyon çalışmaları veya farklı bir mimari tasarım da aynı 
şekilde ziyaretçi sayılarının artmasında doğrudan etkili olmaktadır.
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ÜZÜMLÜ KİLİSESİ KONSERVASYON VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2014 YILI ARAŞTIRMA BELGELEME ÇALIŞMALARI
Uğur YALÇINKAYA*

Nevşehir Müze Müdürlüğü, Nevşehir Konservasyon ve Restorasyon Böl-
ge Laboratuvarı Müdürlüğü ve Japonya’dan Tsukuba Üniversitesi (Tokyo) 
Öğretim Üyesi Yoko Tanıguchi1 arasında, yürütülecek çalışmalar için proto-
kol anlaşması imzalanmış ve çalışmalar 02-09 Eylül 2014 arasında Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle başlamıştır. 

ÜZÜMLÜ KİLİSESİ

Kapadokya bölgesinde Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasa-
bası yakınlarında bulunan Kızılçukur Vadisi içerisinde yer alır (Resim: 1-2).

Kilisenin Tarihine İlişkin kesin bilgiler bilinmemekle birlikte tahmini ola-
rak 8-9 yy’larda yapımına başlandığı düşünülmektedir. İçerisinde bulunan 
duvar resimleri ve eklentilere bakıldığında ise 11-12. yy.’lar olarak tarihlen-
dirilir.

Çalışmalar Konservasyon-Restorasyon çalışmalarının yanı sıra bir araş-
tırma projesi2 olarak öncelikli hedefi Kapadokya Bölgesi’nde sürdürülen az 

* Uğur YALÇINKAYA/TÜRKİYE.
1 Yoko Tanıguchı, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda (Erzurum) 

çalışmalarla ilgili bildiri sunmuştur. 
2 Üzümlü Kilisesi’nin ve Kilise içindeki Duvar Resimlerinin Korunması Üzerine Bilimsel Çalış-

malar (Kapadokya,Türkiye) ‘Scientific Studies on Conservation for Uzumlu Church and Its Wall Pa-
intings’ (Cappadocia-Turkey).
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sayıdaki bilimsel araştırma ve inceleme alanında katkılarda bulunmak ve kül-
tür mirasımızın bir parçası olan Üzümlü Kilisesini koruma, yaşatma ve değer 
kazanmasıdır.

Projenin temel amacı; ‘Yumuşak ve gözenekli olan tüf kayaya oyulmuş 
kültürel miras kalıntılarımızın doğal nedenlerden kaynaklanan bozulmaları 
yavaşlatacak yöntemler saptamaktır (Resim: 3).

Belgeleme Çalışmaları

Duvar Resimlerinin Mevcut Durumu ve Meydana Gelen Bozulmaların Belge-
lenmesi

Resimler üzerindeki belgeleme, teknolojiden de yararlanılarak bir çok yön-
temle yapılabilmektedir. Üzümlü Kilise’de de Fotoğraf, UV Fotoğraf, Mikro-
fotoğraf (Resim: 4), gibi birçok teknikle belgelenmiş, ayrıca duvar resimleri 
konusunda uzman konservatör/restoratörler tarafından iskele üzerinde (ya-
kından incelemeler büyüteçli gözlükler ve kameralı mikroskop (®microad-
vance) yapılarak belgelenmiştir (Resim: 5).

Duvar resimleri üzerinde gelecek yıllarda yapılacak konservasyon-resto-
rasyon çalışmalarında da yapılan müdahaleler Kapadokya Bölgesinde sür-
dürdüğümüz diğer çalışmalarda olduğu gibi detaylı bir şekilde belgelenecek 
ve arşivlenecektir. 

Olasılıkla dış ortama maruz kalmaktan kaynaklanan birtakım pigment 
değişiklikleri gözlendi. Belirli birtakım özgün boyama malzemelerini değer-
lendirmek için kızılötesi ve morötesi (uyarılma dalga boyutu 365nm) fotoğ-
raflarda çekildi.

Veri Toplama

•  Mikro-çevre koşullarını (rüzgar hızı,rüzgar yönü,yağış miktarı,bağıl 
nem, sıcaklık, hava basıncı) izlemek ve veri depolamak için Hava İstas-
yonu (weather station) yerleştirilmesi (Resim: 6).

 Yerleştirilen hava istasyonu  mikroçevresel koşulların izlenmesi ve ka-
yıt altına alınması gibi önemli bir işlevi vardır. İzlenen ve kayıt altına 
alınan bazı koşullar şunlardır; 
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 • Sıcaklık ve güneş radyasyonu

 • Bağıl nem, buhar basıncı ve yağış miktarı

 • Rüzgar hızı ve yönü

 • Kilisenin termografisi vs.

Yapı içerisinde belirlenmiş alanlara yerleştirilmiş dataloggerler ile yıllar 
boyunca içeride değişen yada stabil kalan sıcaklık ve nem değerleri kaydedil-
mekte ve alınan sonuçların değerlendirilmesi,

Kilisenin dışına yerleştirilen iki adet sensör yerin 30 cm altına yerleştiril-
miştir. Bu sensörler sıcaklık nem tüf kayanın emdiği su miktarı ve elektirik 
iletkenliği gibi verileri alınması,3

Tüf Kayadan Oluşan Yapının Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Tanınması; 
Yerinde Ve Laboratuvar Ortamında Testler Yapılması/Uygulanması; Uygulanan 
Yöntem Ve Malzemelerin Değerlendirilmesi

Kapadokya bölgesinde bulunan tüf kayalarının konsolidasyonu veya da-
yanıklılığını artırma durumunu değerlendirmek üzere bir dizi dış etken test-
leri yapılmıştır. Örnekler 150g/m² ölçüsünde Permeate HS-3604 (D&D Corp5) 
ile kaplandı. Örnekler  1 hafta boyunca  oda sıcaklığında izlendi. Başka bir 
deneme de ise aynı malzemenin uygulandığı ve uygulanmadığı örnekler dış 
ortama maruz bırakıldı. Bu örnekler ise periyodik olarak (2 hafta, 4hafta, 2 ay, 
3 ay’da bir kontrol edilerek) gözlemlendi.

Tüm testlerin kış sezonunda uygulanması Kapadokya Bölgesinde kış ay-
larında sıkça görülen donma-çözünme problemine de referanslar sağladı. 
Permiate uygulanan örnekler malzemenin su geçirmez özelliğinden dolayı 
daha dayanıklı ve zarar görmeden izlenirken bu malzemenin kullanılmadığı 
örnekler 1 haftadan itibaren zarar görmeye başladı (Resim: 7).

3 Sensörler: 5TE (Decagon Ölçüm Cihazı; su içeriği, sıcaklık, elektriksel iletkenlik)x6 ad.
4 Silan çeşidi(Çözelti)
 İyileştirme Metodu: Nem, Hidroliz
 İyileştirme süreci: 24 saat oda sıcaklığı(23°C, 50% RH)
 Özellikler: Gözenekli yüzeylerin üzerinde tabaka yaratmaz. İçine nüfuz eder ve birkaç mm de-

rinliğinde sertleştirir.
5 Proje ortağımız olan Tsukuba Üniversitesinin çalıştığı ‘Permeate’ adlı ürünü geliştiren firma.
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Bütün bu araştırmalar sonucunda malzemenin üzerinde çalışılan Tüf kaya 
yapısının veya yapı çevresindeki aynı türden oluşumların üzerinde denen-
mesi için ön kabul oluşturdu. 

Kapadokya daki tüf oluşumlar üzerinde kış dönemlerinde donma/çözül-
me, rüzgar ve yağmur gibi doğal etkilerden tüf kayaların yüzeyinde düzenli 
olarak kayıplar meydana gelmektedir.

Üzümlü Kilise Çevresindeki Kayaların Hidrolik İletlenliğinin Ölçülmesi

Kayanın ısı ve su akışını anlamada ve öngörmede oldukça önemli olan 
doygun olmayan hidrolik iletkenliği yapının çevresinde küçük disk infiltro-
metre ile ölçüldü. 

Kilise çevresinde 6 karakteristik nokta seçildi; (1) Batı yolu, (2) Doğu duva-
rı, (3) Batı duvarı, (4) Komşu duvar, (5) Şarap mahseni, (6) Giriş katı. Üzerine 
basılan zeminlerde kaya zert ve dirençli görülmekte fakat duvarlar hava ko-
şullarının etkisiyle yıpranmış ve yumuşak durumdadır.

Her bir seçilen noktada küçük infiltrometreler yerleştirildi. İnfiltromet-
renin haznesinden kayaya su(yaklaşık 10 ml) sızdırıldı. Haznedeki su sevi-
yesi düşerken, su miktarı ve geçen süre belgelendi. İnfiltrasyon hızından, 
Gardner’in infiltrasyon eşitliği (K=Ks exp[ah], K hidrolik iletkenliği, Ks doygun 
hidrolik iletkenliği, h emiş miktarını ve a K-h eğrisinin eğimini simgeler: Ks ve 
a (gözlem yoluyla belirlenmiştir.) baz alınarak hidrolik iletkenlik hesaplandı 
(Resim 8).

Benzer gözenek yapısı sergileyen yıpranmış duvar taşlarının, yüksek ve 
benzer hidrolik iletkenliğe sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Kayalardaki bir diğer bozulma sebebi ise bu kayaları oluşturan temel bile-
şenleridir. Volkanik cam ya da çeşitli feldispatlar su ile birleştiklerinde zeolit 
ve montmorilonit gibi kil minerallerine dönüşür. Dolayısı ile yapıları zayıflar.

Tüf Kaya oluşumlarına zarar veren diğer etken biyolojik bozulmalardır. 
Kapadokya bölgesindeki iklim şartları her ne kadar az nemli olsa da son yıl-
larda yapılan Hes Barajlarının  bölge iklimine ve biyolojik dengesine kesinlik-
le olumsuz etkilediğini belirtmek gerekir.
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Tüfün Yapısındaki Jeolojik/Jeomorfolojik Problemleri Tespit Edilmesi

Kilise çevresindeki 1 kilometrekare alan içerisinde konuyla ilgili uzman 
kişiler tarafından jeolojik keşifler yapıldı. Yapılan incelemelerde ve doğu-batı  
ekseninde fay çatlaklarının olduğu tespit edildi. Bu tip volkanik hareketler 
suyun akış yönlerini belirlediğinden,  üzerinde çalıştığımız kaya oyma yapı-
lar üzerinde etkileri bulunmaktadır. 

Duvar resimlerinde bozulmalar, kullanılan teknikler ve malzemelerin incelenmesi

İlk yapılan incelemelerde yapılan gözlemlere dayanarak Üzümlü Kilisesi 
duvar resimlerinde halen devam eden bozulmalar; yapısal çatlaklar, erozyon 
ile insan ve hayvanların sebep olduğu mekanik hasarlar(Resim 9-10-11) gibi 
dış tehditler olarak gözlemlenmiştir. Bazı alanlarda yapısal sorunlardan kay-
naklı olarak,  alçı sıvalar üzerinde çatlaklar ve kopmalar görülmekte ve bu 
sorunların devam ettiği görülmektedir. Boya tabakasında ayrılma, kayıp ve 
mikrobiyolojik aktivite henüz anlaşılmış değildir. Bununla ilgili daha detaylı 
bir inceleme ve analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu sorunlar aynı zamanda 1985’te UNESCO tarafından bir bütün halin-
de Kapadokya bölgesindeki kaya kiliselerin korunmasının başlıca tehtidi 
olarak tanımlandı ve sonraki çalışmalarda sürekli bölge genelindeki kaya 
mekanlarda aynı bozulmaları rapor etmiştir.(Schwartzbaum 1986: Andaloro 
2008&2014:  Rovella 2014).

Duvar resimlerini oluşturan unsurları kendi içerisinde sistemli bir biçimde 
incelemek ve yapım tekniklerini belirlemek resimlerin konservasyonu yapı-
lırken uygulanacak yöntemlerde oldukça önemlidir. Özgün yapım teknikle-
rinde kullanılan malzemelerin bilinmesi, onarımları için kullanılacak malze-
melerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Pigmentlerdeki değişikliklerin belirlenmesini, XRD6, FTIR7 ve SEM tek-
nikleri ile sıva tabakası hakkında ve ELISA ve NANO LC-ESI-MS/MS teknik-
lerini kullanarak da bağlayıcı unsurlar gibi olası organik kalıntılar hakkında 
morfolojik bilgi edinmeyi de kapsayan daha ayrıntılı laboratuvar testlerinde 
incelenmek üzere örnekler alınmıştır.

6 XRD: X Işınları Difraktometresi
7 Fourıer Dönüşüm Kızılötesi
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Duvar resimlerinin konservasyon ve restorasyonlarında oldukça önemli 
olan ‘malzemede uyumluluk’ ve ‘geri dönüşümlülük’ ilkelerinin uygulana-
bilmesi için resimlerin özgün yapım tekniğinin belirlenmesi ve kullanılan 
malzemelerin uygunluğu belirleyicidir.

Duvar resimlerinin korunması sadece biçimsel olarak korumak değil bu 
resimlerin kökeni hakkında bilgi veren üretim malzemesi ve yapım teknoloji-
sinin  hatta zaman içinde geçirdiği değişikliklerinde korumaktır.8

Laboratuvar analizleri için kayadan  ve duvar resimlerinin sıva ve boya 
tabakalarından örnekler alınması.

2014 yılı çalışmaları boyunca daha detaylı bilimsel deney ve analiz için, 
Üzümlü Kilise ve çevresinde toplam 5 tüf kaya örneği ve 12 duvar resmi ör-
neği toplandı. Her örneğin yeri ve özellikleri ile ilgili ayrıntılar belgelendi. Re-
sim örneklerinin çoğu, renkte solma veya değişme gözlediğimiz alanlardan 
seçildi. (Resim: 12-13).

Toplanan Verileri Araştırılması Ve İncelenmesi (Analizler)

Bozulmaya neden olan faktörleri yeteri kadar bilmediğimizde bu sorunla-
rın ne gibi etkilerden kaynaklandığını anlayamadığımızda çözümlerimiz hiç-
bir zaman kalıcı ya da uzun ömürlü olmayacaktır. Bu nedenle tarihi eserlerin 
tümünde olduğu gibi üzerinde çalıştığımız kültür varlığında da bozulmaya 
neden olan faktörleri detaylı bir şekilde tespit edip öncelikli olarak bozulma 
nedenlerinin araştırılması yapılmıştır. 

Bu araştırmalar dışardan gözlemlerin ve tespitlerin bilimsel olarak des-
teklenmesi için analiz ve mikro analizler yapılmıştır. ELISA ve Nano LC-ESI-
MS/MS9 teknikleri kullanılarak, pigmentlerdeki değişikliklerin belirlenmesi, 
sıva tabakası ve bağlayıcıların içeriğinde bulunan malzeme ve katkı maddele-
ri laboratuvar testleriyle saptanmıştır (Resim: 14).

8 Dikilitaş, G.: Duvar Resimlerinin Bozulmasına Neden Olan Etkenler ve Koruma Uygulamaları, 
İstanbul 2005, Y.L.Tezi.

9 Elisa: Enzim İlintili İmmun Testi
10 Nano LC-ESI-MS/MS: Nano Likit Kromotografisi Elektro Sprey İyonizasyonu Bileşik Kütle 

Spektrometresi.
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Projede devam eden çalışma süresi boyunca planlanan çalışmalar; 

• Yapılan araştırma ve incelemeler doğrultusunda uygun ‘koruma’ yön-
temlerinin belirlenmesi,

• Belirlenen koruma yöntemleri, ‘minimum müdahale-maksimum koru-
ma’ ilkesine bağlı kalarak uygulanması,

• Periyodik bakım ve onarımlar için gerekli ilkelerin belirlenmesi,

• Yapının turizm amaçlı kullanılacağı göz önüne alındığında ‘koruyarak 
kullanma-kullanarak koruma’ prensibine bağlı kalarak gerekli önlem-
lerin ve koşulların belirlenmesi.
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KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Müzeyyen Sevtap AYTUĞ*

Kültür varlıklarının korunması, kültür değerlerinin gelecek nesillere akta-
rılabilmesi ve eğitimin en önemli destek alabileceği bir alan olarak müzeler, 
fazla sayıda kişiye olumlu izlenimler bırakacak şekilde ulaşmayı da hedefle-
melidir.

Kurumsal İletişim

Kurumumuzun mesajlarını oluşturmasına, vizyonunu, misyonunu ve 
değerlerini birleştirmesine yardımcı olur ve kurumumuzun mesajları, aktivi-
teleri ve uygulamaları hakkında, paydaşlarıyla iletişim sağlanmasına destek 
verir. İletişim Türk Dil Kurumu’nda, düşünce ve duyguların bireyler, top-
lumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı görüntü ve vb. 
aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci olarak 
tanımlanmaktadır. (www.tdk.gov.tr. Erişim tarihi 21.03.2015) 

Müzeler için de kurumsal iletişim, toplum yararına hizmet veren herhangi 
bir kurumdan farklı olmayan bir yapıdadır.  

Halkla İlişkiler

Hizmetlerimizi sunmak, mesajlarımızı iletmek  istediğimiz hedef kitlemi-
ze ulaşabilmek için uyguladığımız yöntemlerdir. Türk Dil Kurumu’nun İkti-
sat Terimleri Sözlüğünde bir şirketin, var olan ve olası müşteriyle ilişkilerini 

* Yrd. Doç. Müzeyyen Sevtap Aytuğ, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim 
Tasarımı Bölüm Başkanı/TÜRKİYE.
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geliştirmeye ve şirket hakkında olumlu izlenimler oluşturmaya yönelik ger-
çekleştirilen etkinliklerin tümü olarak tanımlanmaktadır. ( www.tdk.gov.tr. 
Erişim tarihi 21.03.2015) 

Müzeler de bir kurum olarak varlıklarını etkin bir şekilde sürdürebilmek 
için hem kurumsal iletişim hem de halkla ilişkiler konularında planlı ve prog-
ramlı, sürdürülebilir, stratejik planlamalar yapmak durumundadırlar. 

Müzelerde çalışan her bir birey ülkesinin birer büyükelçisidir. Güvenlik 
elemanları, danışmada çalışan görevliler, temizlik görevlileri, halkla ilişkiler 
sorumluları, eğitim görevlileri, personel, muhasebe ve finasmandan sorumlu 
görevliler, satış mağazalarında çalışan satış elemanları, müze müdürü müze 
adına iletişimde bulunduğu herkes için müzeyi temsil eder. Müze ziyaretçi-
leri müze görevlilerinin davranışlarının onlar üzerinde bıraktığı izlenimlerle 
evlerine, şehirlerine ve ülkelerine dönerler, geri gelirler veya gelmezler, tavsi-
ye ederler veya eleştirirler.   

Müzelerde Çalışan Teknik Personel 

Müzeleri diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik teknik personelin 
başka bir kurumda farklı pek çok uzman ve hatta bölüm tarafından yapılan 
işleri tek başına yapıyor olmasıdır. Envanterin fotoğraf çekiminden, kaçakçı-
lığa karşı mücadele, restorasyon ve konservasyondan, sergi küratörlüğüne, 
müze etkinlikleri için afiş tasarımından, ziyaretçileri ağırlamaya kadar pek 
çok önemli işi planlamak ve uygulamak durumundadır. 

Müzenin kurumsal kimliğini müzeye emek veren ve onun işleyişini sağ-
layanlar oluşturur. 

Kurumsal Kimlik Kurumun Görünen Yüzüdür

Kurumsal  Kimlik Bileşenleri; Broşür, Pankart, Poşet tasarımı, Mönü, CD 
etiket Onur Belgesi, CD kapağı,  Etiket, Sticker, Davetiye, Katalog, Insert (in-
sört), Föy, Tebrik Kartları, El ilanı, Takvim, Poster, Afiş ve  Sertifika gibi üze-
rinde kurumun logosu olan her tür malzemedir.
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Kurum dışında ise; Araç tasarımları, Bina cephesi, Gazete, dergi, kitap ve 
gibi diğer tanıtım malzemeleri kurum içinde ise; Diplomat Zarf, Kartvizit, 
Dosya, Bloknot, Logo, Amblem,  Kurum içi yazışmalar Muhasebe doküman-
ları (Sürekli form, Fatura, İrsaliye, Makbuz, Şirket giyim ve davranış kuralla-
rı, Dijital tasarımlar, Kurumsal kimlik kullanım kılavuzu.

Kurumsal Kimliğin Oluşturulması 

Hedef kitle, kurumsal kimliğin oluşturulmasında temel alınır. Ziyaretçiler 
(yabancı ve yerli turistler, yerel (yetişkinler, öğrenciler ve öğretmenler), Ba-
ğışçılar (vakıflar, firmalar, şahıslar), Resmi Yönetim (bakanlıklar, belediyeler) 

Rakipler

Alışveriş merkezleri, bilgisayar oyun salonları, sinemalar, tiyatrolar, ka-
feteryalar, spor etkinlikleri, diğer müzeler ve festivaller müzelere alternatif 
teşkil eden alanlardır. Bir müzenin tüm bu rakiplerine karşı kendini tercih 
edilebilir bir yere taşıması ve bunun sürekliliğini sağlaması hedef kitleye özel,  
sürekli geri dönüşlerle düzenlenecek stratejik planlamalar ile mümkündür.

Ülkemizde Müze Kavramı Çok Eski Zamanlardan Kalan Ön Yargıları Taşımak-
tadır.

Sadece üst kültür düzeyinde insanların gittiği,  eski eserlerin tozlu raflar-
da korunduğu, bölümlerinin çoğunun kapalı olduğu, depolarda sergilenen-
den çok daha fazla eser olduğunun ve bazı eserlerin kaybolduğu haberleri 
duyulan, sergilenen eser etiketlerinin yeterli bilgi aktarmadığı, öğrencilerin 
sadece okulun gezisi kapsamında geldiği, görevlilerin sürekli olarak yasak-
ları hatırlattığı ve asık suratlı olduğu mekânlar. Bu tür ön yargılara sahip bir 
kurumun güler yüzlü hale dönüşmesi ve kendini gidilmekten zevk alınan 
bir kurum olarak bilinmesini sağlaması günümüz uygulamaları ile mümkün 
olabilmektedir.  

En yüksek teknoloji sunum teknikleri (dokunmatik ekranlı bilgilendirme-
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ler, web’de gezilebilen 3d müzeler ve eser tanıtımları, hiper reel mankenler 
vd.) Müze çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için müzenin ihtiyaç 
duyduğu her konuda sürekli hizmet içi eğitimler düzenleniyor. Yurtdışına 
kaçırılmış olan eserler geri getirilmeye başlandı. Uluslararası yarışmalarda 
ödüller alınıyor. Müze çalışanlarının çoğu akademik çalışmalar içerisinde yer 
alıyor. Okullar, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Bakanlıklar ile işbirli-
ği yapılarak pek çok başarılı proje gerçekleştiriliyor. 

Hedef kitlenin gerçekleştirilmiş olan yenilikler ve gelişimden haberdar ol-
ması için yapılması gerekenler, bir kurum verdiği hizmetlerde aksayan en 
ufak bir alan kadar güçlüdür. Bir anlamda, zincirin en zayıf halkası kadar 
güçlü olunabilir. Hedef kitleye uygun, doğru yöntemlerle verilen yeni hiz-
metler ve oluşum anlatılamadığı müddetçe önyargıları değiştirmek mümkün 
değildir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi saptayacak SWOT ANALİZİ, bir strateji 
aracıdır. Bir kurumun ya da bir sürecin; mevcut durumunu özetler, gelecekte 
takip edilmesi gereken yönlere ışık tutar.

Sosyal Medya günümüzde en etkin iletişim araçlarından biri haline gel-
miştir. Değişime hakim olmak, şu anda nerede olunduğunun ve nereye ula-
şılmak istenildiğinin bilinmesi, ulaşılmak istenilen yere ulaşıldığını bilmek 
için ölçme yapabilmektir. Ulaşılmak istenilen yere ulaşmak için neyin değişti-
rileceğini bilmek süreci yönetebilmek anlamına gelir.

DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK VE HATTA DEĞİŞİMİ YARATMAK 

ÜZERE; MÜZELER İÇİN KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 

FAALİYET ÖNERİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Müzecilik Yüksek Lisans programı olan üniver-
siteler  ile  İşbirliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anka-
ra Üniversitesi veya yeni açılacak ilgili bölümlerinin, daha önce gerçekleş-
tirdikleri projeler referans alınarak, Müze+Üniversite+Kültür ve Turizm 
Bakanlığı+Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile projeler hazırlayarak Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın bu eğitim modeli için bütçe ayırmasını sağlamak ve/veya  
Tübitak, Avrupa Birliği Fonları gibi fonlardan kaynak yaratmak
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Müze eserlerinin bilimsel araştırmalara konu olabilmesi için yurtiçi ve 
yurt dışında üniversiteler ile işbirliği sağlamak. Akademik araştırmaların 
içinde yer aldığı yayınlar hem ülke tanıtımına hem de eserin bilinirliliğine 
katkı sağlayacaktır                

 Sosyal Medyayı tüm faaliyet alanlarında etkin olarak kullanmak. Müze-
ciliğin ve Kültür Değerlerine Sahip Çıkmanın ders olarak ilköğretim müf-
redatında yer alması için çalışmalar yapmak. Müzelerde “Halkla İlişkiler” 
konusunda ayrı,  “Eğitim Uzmanı” olarak ayrı kadroların oluşturulması için 
planlama yapmak. Halk arasında eser kaçakçılığını engellemek için Din Gö-
revlilerini bu konuda eğiterek Cami’lerdeki konuşmalarında bu konuya da 
yer vermelerini sağlamak. Müzelerin öğrenciler tarafından sadece birşeyler 
“öğrenilen” yerler değil, “eğlenilen “ yerler olarak da algılanabilmeleri için 
yaratıcı drama ve benzer eğitim yöntemlerinden yararlanarak deneyim yara-
tacak yöntemler geliştirmek (Ankara Üniversitesi örneği).

Çocuklar için hazırlanmış televizyon programlarında müze tanıtımlarına 
da yer verilmesini sağlamak

Bilgisayar Oyunlarında müze içerikli oyunlar geliştirilmesini desteklemek 
(yarışmalar vd.). Eserlerin benzerlerini 3 boyutlu yazıcılarla üreterek çocuk-
ların bu eserlere dokunmalarını sağlama. Sinema ve Televizyonda müzelerin 
tanıtıma yer verecek senaryoların yazılması için teşvik etmek. Müzeyi insan-
ların buluşma mekânı hale getirmek amaçlı, sıcak atmosferli ve uygun fiyatlı 
bir kafeterya, belirli günlerde film gösterimleri ve atölye çalışmaları düzenle-
mek,  konuşmacılar davet etmek

Müzelerin alanlarına yönelik Uluslararası Kongreler ve Sempozyum-
lar düzenlemek (Tamamlayıcı Tıp konusunda Edirne’de Trakya Üniversi-
tesi II.Beyazıd Külliyesi Sağlık Müzesi’nde, Müzik Aletleri konusunda Ege 
Üniversitesi’nde), Tübitak ve benzeri kurumların açtığı  yarışmalara katılan 
ve ön elemeden geçen  bilimsel araştırmaların yer alacağı bir bilim müzesinin 
açılmasını destekleyip, üretimi için sanayici ile bir araya getirilecek organi-
zasyonlar yapılması. Okullar arası sanat alanında düzenlenen yarışmalara 
destek olmak, kitap haline getirilip eserin kalıcılığını sağlamak ve eserlerin 
müze kapsamına alınmasını planlamak. Yüksek teknolojiyi eğitim amaçlı 
her alanda kullanıp, geleneksel yöntemlerle de atölye çalışmaları düzenleyip 
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çocuk ve gençlerin geçmişten geleceğe köprü kurmasını sağlamak. Müzeyi 
okul eğitiminin bir parçası olarak düşünüp, okuldaki teorik bilgileri mate-
matikten, fiziğe, edebiyattan, felsefeye ve diğer tüm sanat, bilim ve alanları-
nın uygulamaları için ortamlar yaratmak. Spor Müzesi’nde günlük yaşamda 
karşılaşamayacağı farklı spor dallarını deneyimlemek vd. Müzik Müzesi’nde 
müzik aletleri ve müzik türleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak vd. 
Her bir müze çalışanın çalıştığı kurumun ve yaptığı işin onun şahsını temsil 
ettiği bilincini yerleştirerek yapılan işi daha iyi yapmasını ve sahiplenmesini 
sağlamak.
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AYBEY NEKROPOLÜ KAZISI 2014 

Veysi GÜN*

Uşak Kenti binlerce yıllık tarihi geçmişiyle geniş bir medeniyet yelpazesine 
ev sahipliği yapmış, konumu itibariyle Ege Bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan 
köprü vazifesi görmüş cazibe merkezi haline gelmiştir. Yapılan bilimsel araş-
tırmalar ve kazılar neticesinde Uşak tarihinin M.Ö. 4000’li yıllara kadar indi-
ği görülmüştür. Çeşitli medeniyetlerin hâkimiyetine giren ve bu bağlamda 
kültürel zenginliğe sahne olan Uşak Kenti antik dönemde “Temenothyrea“1 
adı ile anılmıştır. Uşak şehir merkezinde yer alan ve yaptığımız inceleme ve 
kazılar ışığında Aybey mahallesinde yer alan Roma Dönemi nekropolünün 
Temenothyrea antik kenti ile ilintili olduğu tezini kuvvetlendirmektedir. 

Bahsi geçen alanda Uşak Belediye Başkanlığınca mülkiyeti kendilerine 
ait olan Uşak İli Merkez Aybey Mah. 3974 ada 2 parselde fırın yapılmak is-
tenmiştir (Resim: 1-2). Müdürlüğümüzce söz konusu alanda kurumumuz 
mevzuatı gereğince yapılan inceleme sırasında fark edilen kayrak taşlarının 
mezar kapağı olabileceği düşüncesiyle ve mahalle sakinlerinin 1980li yıllarda 
polis lojmanları yapımı sırasında bu alandan mezar çıktığı ifadesini de de-
ğerlendirip konu Kütahya KVKKna iletilmiştir. Konunun değerlendirilmesi 
sonucu alanda sondaj kazısı yapılması kararı verilmiştir.

Fırının kurulacağı 2000 m2lik alanda 5 adet 10 x 10 m., 1 adet 5 x 5 m.lik 
toplamda 6 sondaj noktası belirlenip; kurtarma kazısı için gerekli malzeme-
lerin tamamının Uşak Belediyesi tarafından temin edilmesi sonrasında 2010 
yılında kazıya başlanılmıştır. 

* Veysi GÜN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Uşak/TÜRKİYE.
1 W.M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Çev. Mihri PEKTAŞ, İstanbul 1960.
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Yapılan kazı esnasında alanın kot farkı ve yüzeyde dolgu toprağın bu-
lunması sebebiyle muhtelif derinliklerde mezarlar tespit edilmiş olup; tespit 
edilen mezar tipolojisi genelde kesme toprak içine gömü, köfeki taşından la-
hit tipi ve tuğla örgü olmak üzere 3 farklı tipte mezar ve doğu batı yönün-
de olduğu görülmüştür (Resim: 3). Mezarlar tek, iki veya üç parçalı kayrak 
taşından yapılmış kapaklarla örtülmüştür (Resim: 4). Açılan mezarların ge-
nelinde rutubete bağlı olarak kemiklerin eridiği veya dağıldığı görülmüştür. 
Dönemin inancı gereği ölünün yanına p.t koku şişesi, kandil, tabak, testicik, 
altın – bronz ziynet eşyaları, ayna, cam eserler vs. mezar hediyesi konuldu-
ğu görülmüş olup kazı esnasında çıkartılmıştır2 (Resim: 5). Mezar hediyeleri 
arasında alanın tarihlendirilmesi açısından büyük önem teşkil eden bir adet 
bakır sikke bulunmuştur3 (Tablo: 1).

Aybey Mahallesinde 2010 yılında yapılan kazı çalışması sonucunda hazır-
lanan kazı sonuç raporu ilgili kurula iletildikten sonra alan 1.DERECE ARKE-
OLOJİK SİT ALANI olarak tescil edilmesi üzerine Belediye Başkanlığı, Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna sit derecesinin değiştirilmesi amacıyla 
itirazda bulunmuş ve 30.05.2011 tarih ve 782 sayılı kararda alanın bütününü 
kapsayacak şekilde kazı yapıldıktan sonra sit durumunun değerlendirileceği 
belirtilmiştir.

Yeni bir kazı istemi üzerine 2012 – 2013 yıllarında Uşak Belediyesinin işçi 
temin edememesinden dolayı; gerekli hazırlıkların tamamlanması ve gerek-
li malzemelerin ilgili belediye tarafından sağlanması ardından, belirlenen 15 
sondaj noktasında 38 gün süren kazıya, 10 işçiyle 18/08/2014 tarihinde baş-
lanıldı.4

Önceki yıllarda nekropol alanında dolgu – tesviye ve yüzey tıraşlama ça-
lışmaları yapıldığından dolayı mevcut alanda kot farkları oluşmuş ve üç ka-
demeli bir yapı ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı alanın genelini kapsayacak 

2 T. Özgüç, Ön Tarihte Anadolu’nun Ölü Gömme Adetleri, Ankara 1948.
3 Sikkenin ön yüzünde Roma İmparatoru MarcusAvrelius’un (İ.S 161-180) karısı FAUSTİNA II 

(Genç) portresinin yer alması; nekropol alanın M.S 2.yydan itibaren kullanıldığını göstermekte-
dir.

4 Kazı çalışmaları esnasında görev yapan ve bana yardımcı olan başta Kazı Başkanı Müze Mü-
dürümüz Sn. Sabiha Pazarcı’ya, ekip arkadaşlarım Arkeolog Sadık Doğan’a, Macit Aşir’e, İlhan 
Çavuş’a, Ali Aksakal ve Şerif Söyler’e müteşekkirim.



593

şekilde belirlenen ve koordinat noktaları tespit edilen 3 x 3 m. ebadında 15 
adet sondaj çukuru S – 1, S – 2, S – 3, S – 4, S – 5, S – 6, S – 7, S – 8, S – 9, S – 10, 
S – 11, S – 12, S – 13, S – 14, S – 15 açmaları olarak isimlendirilmiş olup; açma-
lar ile açmalarda çıkan mezarların ve mezar buluntularının özellikleri aşağıda 
detaylı şekilde belirtilmiştir. 

Sondaj 1 

Batı tarafında 2. Elkurtaran (Kışla) Sokak bulunan açma, kuzeyden güneye 
doğru meyilli bir alanda yer alır. Mevcut alanın kuzeyinde bulunmaktadır. 
Bu açmada yapılan çalışmalar esnasında yüzeyden 1 m. derinlikte aynı sevi-
yede doğu batı yönlü iki adet mezar bulunmuştur. 

S – 1 M – 1 

Doğu batı uzantılı olan mezar; ana kayanın özensiz kazılması suretiyle 
oluşturulmuştur. Parçalanmış vaziyette bulunan ve kayrak taşı olan mezar 
kapağına 1 m. derinlikte rastlanıldı. İskelete ait erimiş kemik parçaları ha-
ricinde herhangi bir buluntu vermeyen mezar; 2 m. uzunluğunda ve 60 cm. 
genişliğindedir. 

S – 1 M – 2

Doğu batı uzantılı olan mezar 1 No.lu mezarın 70 cm. güneyinde ve aynı 
derinlikte bulunmaktadır. 1 No.lu mezarla aynı özelliklere sahip olan mezar-
da 2 (iki) adet bronz halka ve 1 (bir) adet ince yassı kesitli yuvarlak formlu 
bronz obje bulundu (Resim: 6).

Sondaj 2

Kazı alanının kuzeyinde ve S – 1 açmasının doğusunda yer alan açmanın 
batı kısmında yüzeyden 70 cm. derinlikte mezara rastlanıldı. Açmanın doğu 
kısmında yapılan kazı esnasında 50 cm. derinlikte 1950’li yıllarda Uşak İli-
nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için döşenmiş su hattı borusuna ulaşılmış 
olup bu açmadaki kazı çalışması durdurulmuştur.

S – 2 M – 1
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Açmanın güneybatı kısmında 70 cm. derinlikte küfeki taşından yapılma 
mezar teknesine rastlanılmış olup; mezarın güneybatı ucunun küçük bir bö-
lümünü kapatacak ölçülerde olan mezar kapağı bulunmaktadır. Buluntu ver-
meyen mezar teknesinin içinden günümüze ait teneke kutu ve naylon poşet 
çıkmış ve bu durum mevcut mezarın daha önceki yıllarda açılmış olduğunun 
kanıtı niteliğindedir. 

Sondaj 3
Kazı alanının kuzeyinde yer alan açma, S – 2 açmasının güneydoğusunda 

ve 3. Ersoy Sok. tarafında yer almaktadır. Güneydoğu yönüne doğru meyilli 
olan yüzeyde; önceki yıllarda yapılan dolgu ve tesviye çalışması sonucu sert 
bir tabaka oluşmuştur. Söz konusu açmada 3 (üç) adet mezara rastlanıldı (Re-
sim: 7-8).

S – 3 M – 1
16.09.2014 tarihinde devam eden kazı esnasında yüzeyden 60 cm. derinlik-

te düzgün forma sahip kayrak taşından yapılmış mezar kapağına rastlanıldı. 
Mezar kapağı; gerekli temizlik ve fotoğraflama çalışmasından sonra açıldı. 
Mezarın güney, doğu ve batı duvarları 8 sıra tuğladan oluşmakta ve kuzey 
duvarı ise; mevcut mezarın kuzey bitişiğinde bulunan M – 2 kodlu mezar tek-
nesine bitişik vaziyette ortak duvar olarak kullanılmıştır. Mezar teknesindeki 
toprak, bilimsel kazı verileri doğrultusunda temizlenmesi esnasında mezar 
buluntuları söz konusu toprak seviyesinin 20 cm. altında çıkmaya başlamış-
tır. Mezar içerisinde dağılmış halde kemikler temizlenip fotoğrafları çekildi.

Mezar Ölçüleri
 Uzunluk : 215 cm.
 Uzunluk (iç kenar) : 185 cm.
 Yükseklik : 50 cm.
 Derinlik : 50 cm.
 Genişlik  : 80 cm.
 Genişlik (İç Kenar) : 50 cm.
 Kalınlık (Kenar) : 15 cm.
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Mezar Buluntuları

 Kandil : 2 (iki) adet

 Küpe (Altın) : 1 (bir) çift

 Ayna (bronz) : 1 (bir) adet

S – 3 M – 2

17.09.2014 tarihinde açılan mezar; M – 1 kodlu mezarın kuzey bitişiğin-
de tespit edilmiş olup; seviye çalışması ardından düzgün formlara sahip iki 
parçadan oluşan kayrak taşından yapılmış mezar kapağı gerekli temizlik ve 
fotoğraflama çalışmasından sonra kaldırıldı. Söz konusu mezar küfeki taşın-
dan yapılmış mezar teknesi şeklindedir. Mezar teknesi içerisinde bulunan 
toprağın temizliği esnasında buluntular 12 cm. derinlikte çıkmaya başladı. 
İskeletin ağız kısmında 1 (bir) adet altın diadem, kafatası altında 1 (bir) çift 
altın küpe, kolye boncukları, bel hizasında bronz yüzük, ayak tarafında 1 (bir) 
adet ayna, 1 (bir) adet testicik, 1 (bir) adet kandil bulundu. Mezar içerisinde 
dağılmış halde kemikler temizlenip fotoğrafları çekildi.

Mezar Ölçüleri

 Uzunluk : 215 cm.

 Uzunluk (iç kenar) : 185 cm.

 Yükseklik : 50 cm.

 Derinlik : 30 cm.

 Genişlik  : 80 cm.

 Genişlik (İç Kenar) : 50 cm.

 Kalınlık (Kenar) : 15 cm.

Mezar Buluntuları

 Kandil : 1 (bir) adet

 Küpe (Altın) : 1 (bir) çift

 Diadem (Altın) : 1 (bir) adet
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 Yüzük (Bronz) : 1 (bir) adet 

 Ayna (Bronz) : 1 (bir) adet  

 Objeler (Bronz) : 3 (üç) adet

 Kolye Boncukları :

S – 3 M – 3

19.09.2014 tarihinde açılan mezar; M – 1 kodlu mezarın 40 cm. güneyinde 
aynı seviyede tespit edilip açıldı. Düzgün formlara sahip tek parçadan olu-
şan kayrak taşından yapılmış mezar kapağı kaldırılmış olup; küfeki taşından 
yapılmış mezar teknesi içerisinde bulunan toprağın temizliği esnasında bu-
luntular 20 cm. derinlikte çıkmaya başladı. Mezar buluntuları kafatası ve bel 
hizasında bulundu.

Mezar Ölçüleri

 Uzunluk : 215 cm.

 Uzunluk (iç kenar) : 180 cm.

 Yükseklik : 50 cm.

 Derinlik : 37 cm.

 Genişlik  : 75 cm.

 Genişlik (İç Kenar) : 50 cm.

 Kalınlık (Kenar) : 15 cm.

Mezar Buluntuları

 Küpe (Altın) : 2 (iki) çift

 Yüzük (Altın) : 1 (bir) adet 

 Yüzük (Bronz) : 1 (bir) adet

Sondaj 11

Söz konusu alanın güneyinde, 3 No.lu parselde yer alan açma 2. Elkurta-
ran (Kışla) Sokak ile 1. Eren Sokak caddelerinin kesiştiği tarafta ve yolun ke-
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narında bulunmaktadır. Açmanın kazı çalışmaları esnasında güney kısmında 
90 cm. seviyelerinde 70 x 60 x 13 cm. ölçülerinde küfeki taşından kabaca ya-
pılmış, üzerinde güçlükle seçilebilen Roma Dönemine ait 4 satır özensiz yazı 
mevcuttur (Resim: 9). Bahse konu açmada devam eden kazıda bulunan taşın 
devamı niteliğinde olacak herhangi bir mimari buluntu veya mezar kalıntısı-
na rastlanılmamış olması ve taşın bulunduğu esnada ters vaziyette durması 
söz konusu buluntunun insitu malzeme olmadığını kanıtlamaktadır. 

Üzerinde Roma önemine ait yazılar bulunan taşın gerekli çalışmalar sonu-
cu yerinden kaldırılmasından sonra S – 11 açmasında 150 cm. ve 100 cm. se-
viyelerinde ana kaya tabakasına ulaşıldığından dolayı bu açmada sürdürülen 
kazı faaliyeti durduruldu.

S – 4, S – 5, S – 6, S – 7, S – 8, S – 9, S – 10, S – 12, S – 13, S – 14, S – 15No.lu 
açmalarda farklı derinliklerde (15 – 140 cm.) ana kaya tabakasına ulaşıldığın-
dan dolayı bu açmalarda sürdürülen kazı faaliyeti durduruldu.

Sondaj ( X ) M – 1

Söz konusu alanın 2 No.lu parseli üzerinde önceki yıllarda yüzeyi tıraşla-
nan alanda, kazı alanına izinsiz şekilde giren iş makinesinin kepçesiyle toprak 
almak istemesi sonucu S – 6 açmasının takriben 5 m güneyinde 230 cm. ölçü-
lerinde düzgün forma sahip kayrak taşının yüzeye çıktığı tespit edilmiş olup; 
planlamamız dâhilinde olmayan noktada 24.09.2014 tarihinde kazı yapıldı. 

Kayrak taşının gerekli temizlik çalışması sonucunda kaldırılmasının ardın-
dan mezar olduğu tarafımızca tespit edildi ve mezar açılmaya başlandı. Doğu 
batı uzantılı olan mezar; ana kayanın özensiz kazılması suretiyle oluşturul-
muştur. Mezar içerisinde bulunan toprak bilimsel kazı verileri doğrultusunda 
temizlenmesi esnasında mezar buluntuları söz konusu toprak seviyesinin 20 
cm. altında çıkmaya başladı. Mezar içerisinde dağılmış halde bulunan ve 2 
(iki) insana ait olduğu tespit edilen kemikler temizlenip fotoğrafları çekildi. 
Çalışmalar sırasında rastlanılan buluntular iskeletin baş, bel ve ayak kısmın-
da tespit edilmiştir (Resim: 10). 



598

Mezar Ölçüleri
 Uzunluk : 215 cm.
 Derinlik : 40 cm.
 Genişlik  : 75 cm.
Mezar Buluntuları
 Küpe (Altın) : 1 (bir) çift 
 Yüzük (Bronz) : 1 (bir) adet
 Bilezik (Bronz) : 4 (dört) adet – (kırık mevcut)
 Kandil : 2 (iki) adet (kırık mevcut)
 İğne (Kemik) : 1 (bir) adet (kırık)

24.09.2014 tarihinde sondaj kazılarının tamamlanmasının ardından açma-
ların içi ve etrafı temizlenip; gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra etraf-
larına emniyet şeridi çekilip fotoğraflama çalışması yapılmasının akabinde, 
18.08.2014 tarihinde başlayan ve 38 (otuz sekiz) gün süreyle devam eden kazı 
24.09.2014 tarihinde son buldu (Tablo 2). 

2014 yılı sondaj kazısının tamamlanmasından sonra sonuç raporumuz 
Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir. Konunun 
değerlendirmesi sonucu alınan 23/10/2014 tarih ve 2010 sayılı karar ile sit 
derecesi değişikliğinin Nekropol alanının tamamında yaptırılacak jeofizik 
araştırmalar sonucunda değerlendirileceği belirtilmiştir (Resim: 11).

Alanın genelini kapsayan jeofizik çalışmaların yapılmasıyla alanda 32 
noktada anomali tespit edilmiş ve bu doğrultuda 2015 senesi içinde yeni bir 
sondaj kazısı planlanmıştır (Resim: 12).

SONUÇ

38 (otuz sekiz) gün süren bu çalışma ile açılan 15 adet sondajdan 1, 2, No.lu 
3 (üç) adet sondaj ile 6 No.lu Sondajın güneyinde bir iş makinesinin izinsiz 
toprak alması sırasında kayrak taşına rastlanması sonucu açılan S-X olarak 
adlandırılan noktada mezarlara rastlanmış; S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, 
S-11, S-12, S-13, S-14, S-15 No.lu 12 adet sondajda herhangi bir mezar veya mi-
mari buluntuya rastlanmamış, ana kayaya ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bulun-
tular mezarların Roma Dönemine ait olduğunu göstermektedir. Mezarların 
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Oldukça düzgün tuğla işçiliği gösteren ve ortaya çıkan üç mezarda da güzel 
buluntular veren 3 No.lu sondaj çukuru tuğla duvarların doğal ve insanların 
yapabileceği müdahaleler sonucu tahrip olabileceği düşünülerek içine toprak 
doldurularak kapatılmış, diğer sondaj çukurları kapatılmamıştır. 

Müdürlüğümüzce 2010 yılında yapılan kazılarla ortaya çıkarılan Aybey 
Nekropolünün bulunduğu alan çöplerin, inşaat molozlarının gelişigüzel atıldı-
ğı, metruk olması nedeniyle madde bağımlılarının uğrak yeri ve hayvan satış 
pazarının kurulduğu alandan öteye gidememiştir. Bu haliyle mahalle sakin-
lerinin gitmeye korktukları açık alan olmasına rağmen çocuklarını oynamaya 
çıkarmadıkları bir mekân haline gelmiştir. Kazı esnasında açılan mezarların 
içinden çıkan naylon poşet ve teneke kutuları mezarların mahalle içinde olma-
sına rağmen yukarıda saydığımız durumundan dolayı kaçak kazılara maruz 
kaldığının bariz göstergesidir. 2010 yılındaki kazıdan sonra da değişen bir şey 
olmamıştır. Oysa bu kazıların temel amaçlarından birisi de ortaya çıkan bulun-
tular sayesinde yöre halkının geçmişi ile köprü kurması ortaya çıkan bu alan-
ları koruma bilinci geliştirmesi ve arkeolojinin bilinirliğini artırmaya yardımcı 
olmasıdır. Bu alanda kendilerinden yaklaşık iki bin yıl önce ölen hemşehrileri-
nin burada gömülü olduğundan haberdar bile değillerdir. Müzelerin görevleri 
geçmişi ortaya çıkarmak yanında; halkın bu toprakların önceki sahipleri hak-
kında da bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bunun sağlanabilmesi için de; özenli 
mezar işçiliği ve buluntuları nedeniyle 3 No.lu sondajın bu haliyle korunarak; 
üzerinin içerisi görülecek şeffaf bir örtü ile kapatılması, içinden çıkan bulun-
tuların imitasyonlarının veya fotoğraflarının konulmasının, yine alanın deği-
şik yerlerinde buranın mahiyetine ilişkin fotoğraflı bilgilendirme panolarının 
yerleştirilmesi, çöp ve moloz atılmasını engellemek için alanın çimlendirilmesi, 
kısacası bir ”Arkeopark” projesi dâhilinde değerlendirilmesinin uygun olacağı 
düşüncesindeyiz. Bu sayede bir farkındalık yaratılacak; aynı zamanda bir sos-
yal sorumluluk projesi gibi belki müzeye hiç gitmemiş mahalle halkı arkeoloji 
ile ve geçmişi ile buluşturulacaktır. 

KAYNAKÇA
ÖZGÜÇ, T., Ön Tarihte Anadolu’nun Ölü Gömme Adetleri, Ankara 1948.

RAMSAY, W.M., Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Çev. Mihri PEKTAŞ, İstanbul 
1960.
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Tablo: 1

Tablo: 2

Resim 1: Aybey nekropolü uydu görüntüsü.

2010 SONDAJ KAZISI SAYISAL VERİLER

MEZAR
BULUNTU

ENVANTER ETÜTLÜK
SONDAJ 1 20 10 29
SONDAJ 2 24 18 14
SONDAJ 3 0 0 0
SONDAJ 4 23 18 11
SONDAJ 5 20 18 23
SONDAJ 6 1 3 2
TOPLAM 88 67 79

146

2014 SONDAJ KAZISI SAYISAL VERİLER

MEZAR
BULUNTU

ENVANTER ETÜTLÜK
SONDAJ 1 2 2 2
SONDAJ 2 1 0 0
SONDAJ 3 3 11 6
SONDAJ X 1 2 7
TOPLAM 7 15 15

30

Resim: 11
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Resim 3: Doğu Batı yönlü kesme toprak içine gömü, köfeki taşından lahit tipi ve

Resim 2: Aybey nekropolü genel görüntü.
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Resim 5: Mezar buluntuları.

Resim 4: Kayrak taşından yapılma parçalı – kırık mezar kapağı.
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Resim 7: Sondaj 3, Mezar 1-2-3 buluntuları.

Resim 6: Sondaj 1 mezar ve buluntuları.
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Resim 9: Sondaj 11 açmasından çıkan mezar steli.

Resim 8: Sondaj 3, Mezar 1-2-3 buluntuları.
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Resim 11: Jeofizik-Jeoradar araştırma.

Resim 10: Sondaj X mezar ve buluntuları.
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Resim 12:  2010 – 2014 yıllarında açılan sondaj noktaları ve jeoradar çalışması.
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YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ ROMA HAMAMI
2014 YILI TEMİZLİK VE KAZI ÇALIŞMASI

Ömer YILMAZ*
Necip BECENE
Bahar HASIRCI

Gülüzar KAÇMAZ

Yozgat İli Sarıkaya İlçesi, 1935 yılına kadar Boğazlıyan İlçesine bağlı Ter-
zili Hamamı veya Hamam köyü olarak bilinmekte iken, dönemin Valisi Bekir 
Sami BARAN tarafından bucak merkezi haline getirilerek Sarıkaya adı veril-
miştir. Sarıkaya Bucağı 1957 yılında aynı adla İlçe merkezi olmuştur. Sarıka-
ya, Yozgat İli’nin 77 km. güneydoğusunda, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan 
anayol güzergâhı üzerinde yer almaktadır. İlçe merkezi deniz seviyesinden 
1170 metre yükseklikte olup, genellikle dalgalı düzlüklerin geniş yer tuttuğu 
bir plato üzerinde kurulmuştur.

İlçenin tarihi ile ilgili çeşitli kaynaklarda yüzeysel bilgiler olmakla birlikte 
geniş ölçüde yapılmış bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Bölgede birçok 
höyük, tümülüs ve mimari kalıntıların bulunduğu göz önüne alındığında il-
çenin tarih boyunca sürekli yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Hristiyanlık kaynaklarında Aziz Petrus’un Sebasteia’dan Mazaka’ya (Caesa-
rea-Kayseri) ve Mazaka’dan da Tavium’a (Yozgat Büyüknefes Köyü) yaptığı 
yolculuklarda Therma Basilica’dan geçtiği ifade edilmektedir. Ayrıca, orijina-
li 3.-4. yüzyıllara ait “Tabula Peutingeriana” isimli dünya haritasında Tavium 
ile Caeserea arasında Aqua Sarvenae olarak gösterilen yerleşimin de burası 

* Ömer YILMAZ, Arkeolog( Uzman), Yozgat Müze Müdürlüğü, Yozgat/TÜRKİYE.
 Necip BECENE, Arkeolog, Yozgat Müze Müdürlüğü, Yozgat/TÜRKİYE.
 Bahar HASIRCI, Arkeolog, Yozgat Müze Müdürlüğü, Yozgat/TÜRKİYE.
 Gülüzar KAÇMAZ, Arkeolog, Yozgat Müze Müdürlüğü, Yozgat/TÜRKİYE.
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olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında Sarıkaya İlçe merkezindeki 
ilk yerleşimlerin tarihini M.S.1. yüzyıla kadar indirmek olasıdır. Kaynaklar-
da Roma Hamamı ile ilgili ilk bilgiler Von Der Osten tarafından verilmiştir.1 
Alişar Kazı Ekibinden R.HAINES 1932 yılında burada yaklaşık bir ay süren 
bir kazı çalışması yürütmüş, bu çalışmaya ilişkin bilgiler ancak Kurt Bittel 
tarafından 1985 yılında yayımlanabilmiştir.2

İçerisinde bulunduğu taşınmaz mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Roma 
Hamamı, Sarıkaya İlçesi, Merkez Kaplıcalar Mahallesi’nde, halen işletilmekte 
olan modern kaplıcaların olduğu alandadır. Roma Hamamı kalıntıları üzeri-
ne yapılan eklentilerle hamam olarak 1970’li yıllara kadar kullanılmıştır. Yeni 
kaplıca tesislerinin yapılması ile terk edilen Roma Hamamı sel baskınları, haf-
riyatlar, çöpler ve bilinçsizce yapılan beton eklemeler ile izbe bir görüntüye 
bürünmüştür. Bu durumun ortadan kaldırılması için Yozgat Müdürlüğünce 
temizlik çalışmaları 2010, 2011,2012, 2013 ve 2014 yıllarında devam ettirilmiş-
tir.

Amaç

Sarıkaya İlçe merkezinde termal tesisler içerisinde yer alan Roma Hama-
mını bilim dünyasına kazandırmak için öncülük etmek ve içinde bulunduğu 
kötü durumdan kurtararak ilçe ve ülke turizmine hizmet vermesini sağla-
mak, termal turizmle tarih turizmini bir arada sunacak olanaklara kapı arala-
mak amaçlanmıştır.

Çalışmalar

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.12.2009 
tarih ve 1523 sayılı kararı ile Roma Hamamının kapladığı alanın tespiti için te-
mizlik ve dolgu toprağının alınması uygun görülmüştür. Bu karara istinaden 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 09.01.2014 
tarih ve 5599 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz başkanlığında temizlik ve kazı 

1 Von Der Osten, H. H.,The Alishar Hüyük Season of 1927, Chicago, 1930, s.31.
2 Kurt Bittel, Die Badeanlage Von Terzili Hamam,1985, s.48-49.
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çalışması yapılmasına izin verilmiştir. Kazı çalışmaları kemerlerin kuzeybatı-
sında yer alan otelin yol olarak kullandığı alanda batıdan kuzeye doğru daha 
önceki yılda kaldırılan kuaför binasının ve fosseptik kanalların olduğu bölüm 
ve kuzey apsis ve çevresini kapsayan kısım,- önceki yıl temel duvarları kaldı-
rılan internetkafe binası, fosseptik çukurları ve dört katlı özel idare binasının 
temellerinin olduğu kısım, -2014 yılında kamulaştırılarak yıkılan dükkan ve 
otellerin olduğu kemerlerin batı ve güneybatı kısmı ile güney apsis ve çevre-
si,- batıda bulunan havuzun giriş kısmı olduğu tahmin edilen doğu kemerler 
ile batı kemerler arasındaki kısım,- doğu kemerlerin doğusunda doksanlı yıl-
larda yapılmış beton depo ve beton kanalın olduğu kısım ile modern dönem 
kaplıcalarına su götürülen betonarme depo ve çevresini kapsayan kısım ol-
mak üzere beş alanda yürütülmüştür.

  

2014 Yılı Çalışmaları

1. ALAN

Sinan Otelin yol olarak kullandığı alanda batıdan kuzeye doğru, daha ön-
ceki yılda kaldırılan kuaför binasının ve fosseptik kanalların olduğu kısım 
kuzey apsis ve çevresini kapsayan kısımlar birinci alan olarak belirlenmiştir. 

Çalışmalara öncelikle Roma Hamamının batısında yer alan ve kamulaştır-
ma süreci devam eden Sinan Otelin yol olarak kullandığı alanda, batıdan ku-
zeye doğru seviye seviye kazılmak suretiyle yaklaşık 35 metre uzunluğunda, 
5 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde dolgu toprak alımı yapılmıştır. 
Bu kısımda yapılan çalışmalar sırasında muhtemelen Geç Osmanlı veya Er-
ken Cumhuriyet dönemine ait olabileceği düşünülen yaklaşık 3,5x5,5 metre 
uzunluğunda 2 odalı bir yapı kalıntısı ortaya çıkmıştır. Bu yapı kalıntısının 
bir kısmı muhtemelen kaplıcalara ait apartlar yapılırken tahrip edilmiştir. 
Yapı kalıntısı etrafında yapılan çalışmalarda kazılan toprağın tamamıyla 
dolgu toprak olduğu anlaşılmıştır. Alanın kuzey kısmında apart duvarının 
bitişiğinde yer alan ve hafriyat toprağının atılması için bırakılan rampada ya-
pılan çalışmalarda ise yaklaşık 10’ar cm. yüksekliğinde sivri dipli, biri damla 
bezemeli diğeri sade olan Selçuklu Dönemine tarihlenebilecek iki adet pişmiş 
toprak koku kapı tespit edilmiştir. Dolgu toprak içerisinde İslami Dönem ve 
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Roma Dönemine ait seramik parçaları ve mimari parçalar tespit edilmiş olup, 
bulunan malzemeler alan içerisinde belirlenen bir bölgede bırakılmıştır. 

Çalışmalar bu kısımdan sonra kuzey ve kuzeydoğu kısma kaydırılmıştır. 
Çalışma alanı yaklaşık 20-25 metre uzunluğunda yer yer 2 metre derinlik ile 
6-7 metre genişlikte bir bölümden oluşmaktadır. Bahse konu alanda yakla-
şık 2 metre derinliğinde dolgu toprak alımı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalış-
malarda farklı ölçülerde ve yüksekliklerde mekânlar açığa çıkarılmıştır. Bu 
mekânların zeminlerinin kısım kısım taş kaplama ile döşeli olduğu görülmüş-
tür. Çalışmalarda açılan mekânlardan birinde biri küçük 2 adet phitos tespit 
edilmiştir. Tespit edilen phitoslardan küçük olanda 10 adet oldukça oksitli 
sikke ve İslami dönem seramik parçaları ele geçirilmiştir. Büyük olanın içinde 
ise herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Yine bu kısımda yapılan çalışma-
larda Selçuklu Dönemine tarihlenen etütlük mahiyette bir kandil bulunmuş-
tur. Bu alanda yapılan çalışmalara Hamam yapısının batı kısmından kuzeye 
doğru yaklaşık 15 metre genişliğinde bir bölüm üzerinde tarama usulü çalış-
malara devam edilmiştir. Bu alandan yukarda bahsi geçen kuzey ve kuzey-
doğu kısmında çalışılan alana kadar taranarak açılmıştır. Bu alan üzerinde 
de birden çok farklı mekanlar açığa çıkarılmıştır. Bu mekanlardan hamamın 
kuzey apsisinin kuzeyinde yer alan mekanda zemin tespit edilememiş fakat 
mekanın güney duvarında kemer süslemesine rastlanılmıştır. Kemer açıklığı-
nın ise sonradan kapatılmış olduğu düşünülmektedir. Yine bu mekânın doğu 
bitişiğin taş döşemeli bir mekânın taş zemininde bir metal haç ile Doğu Roma 
Dönemine tarihlenebilecek bir sikke ele geçmiş. Bu mekânın kuzey bitişiğin-
de yer alan mekanda ise yine Doğu Roma Dönemine tarihlenebilecek kaba 
hamurlu bir testi bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarda Geç Osmanlı Erken 
Cumhuriyet Dönemine tarihlenen yapı kalıntısının güney bitişiğinde yarım 
daire seklindeki sütun gövdesinin her iki köşesinin oyulmak sureti ile kapı 
eşiği olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yine bu kısımda sütün kaidesi ve 
grekçe yazıtlı bir kısmı kırık olan mermer parçası ele geçmiştir.  

 Kazı alanının doğusunda yapılan çalışmalarda ise apart otellerinin batı-
sında, kemerlerin kuzeydoğusunda üç tarafı kireçtaşı duvarlarla çevrili olan 
280 cm. x 130 cm. ölçülerinde bir mezar yapısına rastlanmıştır. Bizans Döne-
mine ait olduğu tahmin edilen söz konusu mezarda bir insana ait iskeletin 
yanında oldukça oksitli bronz bir sikke ve bir adet haç bulunmuştur. 
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Diğer bir çalışma alanı ise kuzey apsisin kuzey ve doğu bitişiğindeki kısım 
idi. Yaklaşık 15 x 1 ila 5 metre arsında değişen alanda 20 cm. ile 50 cm. ara-
sında derinlikte dolgu alınmıştır. Apsisin kuzey bitiğinde daha önceki çalış-
malarda uç kısmı açığa çıkan yere batmış halde olan bitkisel bezemeli arşitrav 
bloğunun tamamı ortaya çıkarılmıştır. Bu kısımda apsisin sütunlu bölümü-
nün kaide kısmı da ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca apsisin yaklaşık 5 metre doğu 
kısmında birbirine simetrik ovalimsi 1,30 m. aralıkta olan sütun kaidelerinin 
üst kısmı açığa çıkmıştır. Bunların hemen güneyinde pişmiş toprak levhalar-
dan yapılmış yan yatmış bir duvar parçasının üst kısmı gözükmektedir. 

Kazı çalışmaları sırasında taşınır kültür varlığı olarak belirtebileceğimiz 
Bizans dönemine tarihlenebilecek testi, Selçuklu dönemine tarihlenebilecek 
kandil, Roma dönemine tarihlenebilecek Grekçe yazıtlı mermer bir taş par-
çası, kuzey apsisin kuzeyinde yer alan taş zemin içerisinde Bizans dönemi-
ne tarihlenebilecek metal haç ve oldukça oksitli bir sikke, alanın kuzey doğu 
kısmında muhtemelen İslami döneme ait 2 adet phitos ve içlerinde ne oldu-
ğu anlaşılamayacak derecede oksitli sikkeler tespit edilmiştir. Alanın kuzey 
kısmında dolgu toprak içerisinde Selçuklulara tarihlenebilecek 2 adet koku 
kabı önemli buluntuları arasında yer almakta olup Müze Müdürlüğüne tes-
lim edilmiştir. Ayrıca dolgu toprak içerisinde sırlı ve sırsız birçok seramik 
parçasının yanında çatı kiremitleri gibi buluntular da tespit edilmiştir

Sonuç olarak yukarda bahsi geçen alanlarda yapılan çalışmalarda çıkan 
yapı kalıntılarının büyük bölümünde zeminlerine ulaşılmış olup, çıkan bu-
luntular ışığında bu alan yerleşiminin Bizans ve Selçuklu Dönemlerine tarih-
lendirilebileceği kanaatine varılmıştır. 

2. ALAN

Kemerlerin kuzey doğusuna denk gelen ikinci alan önceki yıl temel duvar-
ları kaldırılan internet kafe binası, fosseptik çukurları ve dört katlı özel idare 
binasının temellerinin olduğu alanı kapsamaktadır. Bu kısımda yapılan çalış-
malarda gerek açma usulü gerekse tarama usulü çalışmalar yapılmıştır. Bu 
alanda yapılan çalışmalarda diğer alanlara nazaran daha gösterişli ve kalın 
duvarlara rastlanılmıştır. Burada geniş olan bir mekândan diğer mekânlara 
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geçildiği görülmüştür. Bu mekânlarda mermer merdiven sıraları, faklı geo-
metrik şekilli (özellikle altıgen formlu) mermer zeminlere rastlanılmıştır. Bu 
mekânlar içerisinde mermer sütun kaideleri, mermer sütunlar ve sol tarafın-
da haç motifi, sağda palmet ve lotus motifleri bulunan ve dini kırık ve eksik 
olan mermer bir mimari yapı elamanı ele geçmiştir. Bu bulgular ışığında bu-
ranın dini amaçlı kullanım gördüğünü düşündürmektedir. Ancak kazı ruhsat 
alanı burada son bulduğundan dolayı mekân tam olarak açılamadığından net 
bir ifade kullanılamamaktadır.

Sonuç olarak kazı alanının kuzeydoğu tarafını kapsayan bu kısımdaki 
2014 yılı çalışmaları tamamlandığında Üst seviyelerde İslami Dönem duvar-
larıyla başlayan çalışmalar alt seviyelerde Doğu Roma ve Geç Roma Dönemi 
buluntularıyla son bulmuştur.  Geç Roma Dönemine ait mermer zemin dö-
şemeleri, 3 basamaklı mermer merdiven, İon sütun başlığı, sütun kaideleri 
sütunlar ve farklı dönem ve ölçülerde ki taş duvarlar dikkat çeken buluntular 
arasında yer almaktadır.

3. ALAN

Bu alan kemerlerin batı, güneybatı ve güney apsis ile çevresini kapsamak-
tadır. Güney apsis ve çevresinde kazı çalışmalarına başlanılmıştır Bu alan 
üzerinde yapılan çalışmalarda belli seviyede mermer zemine ulaşılmıştır. 
Mermer zeminin doğusunda hypocaust (alttan ısıtma sistemi) olduğu düşü-
nülen 25 adet birbirine paralel taş dikmeler tespit edilmiştir. 

Kazı alanında yapılan çalışmalarla eş zamanlı olarak Sivas Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2012 tarih ve 457 sayılı kararı ile yer 
alan 6, 7 ve 8 parsellerini kamulaştırılarak kazının bu alanda da devamının 
sağlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar gereği 6, 7 ve 8 parsellerde 
bulunan otel ve dükkânlardan oluşan iki adet bina iş makinaları yardımıyla 
yıkımları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kemerlerin batı tarafında yapılması 
planlanan kazı çalışmaları sebebiyle kemerlerin önünde biriken suyun tahliye 
edilebilmesi için alanın güneyinde tahliye borusu döşemek amacıyla kanal 
açılmıştır. Bu alan üzerinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 23,5x12,5 metre 
ölçülerin mermer duvarlı ve mermer zeminli bir havuz açığa çıkarılmıştır. 
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Havuz yapısının ortasına gelen kısımda 120x140x25 cm. ölçülerinde yuvar-
lak altıgen formlu, mermerden ortasında haç kabartması bulunan bir vaftiz 
teknesi tespit edilmiştir. Havuz iç kısmında mermer döşemenin alt kısmında 
siyah (bazalt) taş yer almaktadır.

Sonuç olarak bu alanda yapılan çalışmalarda M.S. 2. yy. ait olimpik ölçü-
lerde olan açık havuz olarak tasarlanan termal havuz açığa çıkarılmıştır.

 

4. ALAN

Dördüncü alan olarak belirlenen kısım batıda bulunan havuzun giriş kıs-
mı olduğu tahmin edilen, doğu kemerler ile batı kemerler arasındaki kısımdır. 
Bu alandaki çalışmalarda kuzey ve güney yönlerden mermer basamaklarla 
girilen, mermer zeminli, zeminde 14 x 4 metre, basamaklar dâhil edildiğinde 
ise 16 x 4 metre ebatlarında batıdaki büyük havuzun giriş kısmı olan iç havuz 
açığa çıkmıştır. Zeminde de tahribatlar dikkat çekmektedir. Ayrıca doğuda 
yer alan mermer kemerler batı kemerler gibi zemine inmemektedir. Mermer 
olmayan taşlarla yapılmış ve batı havuzunun doğu kenarını da oluşturan taş 
temeller üzerine oturmaktadır. Batı kemer aralarının büyük kısmının sonraki 
dönemlerde farklı özellikteki taşlarla kapatıldığı göze çarpmaktadır. Sadece 
bir kemer aralığı tamamen açıktır. Batı havuzun girişi olan bu basamaklı ha-
vuzun doğu duvarının bozuk yöresel taşlar ile yapılarak mermer levhalar ile 
kaplandığı, mermer küpeşte başlık ile üst kısmının kapatıldığı kuzeydoğu 
köşede açığa çıkan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Mermer kaplı duvar şu ana 
kadar sadece bu köşede dikkat çekerken, mermer levha ve küpeştelerin diğer 
kısımlarda tamamen sökülerek tahrip edildiği ve götürüldüğü kanısına va-
rılmıştır. Alandaki çalışmalar sonucunda bulunan ve Roma İmparatoru An-
toninus Pius (138-161) dönemine kadar tarihinin indirebileceği öngörüsüne 
ulaşılmıştır.

5. ALAN

Beşinci alan olarak belirlenen kısım doğu kemerlerin doğusunda, doksanlı 
yıllarda yapılmış beton depo ve kanalın olduğu kısım ile modern dönem kap-
lıcalarına su götürülen betonarme depo ve çevresini kapsayan alandır. 
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Öncelikle antik döneme ait olduğu düşünülen yapı kalıntısı ile 1970-
80’lere ait olduğu düşünülen beton su deposunun bulunduğu alanda çalış-
malara başlanılmıştır. Antik döneme ait olduğu düşünülen yapı kalıntısının 
batısında yapılan çalışmalarda mekânın iç kısmını ısıtmak amacıyla yapılmış 
olduğu tahmin edilen yöresel taş dikmelerinden oluşan alttan ısıtma sistemi 
(hypocaust) tespit edilmiştir. Bu kısmın muhtemelen sıcak su ile ısıtıldığı dü-
şünülmektedir. Bunun nedeni ise bu kısımdan antik yapı kalıntısına doğru 
ağız kısmı kiremit örgülü beşik tonozlu bir su kanalının tespit edilmiş olma-
sıdır. Yine aynı alanda farklı bir mekâna ait ikinci bir alttan ısıtma sistemi 
(hypocaust) tespit edilmiştir. Burada yer alan yöresel taş dikmeleri bir önceki 
ile aynıdır. Fakat üst döşemesine rastlanılmamıştır. Bu mekân ise yaklaşık 3x3 
metre ölçülerindedir. Modern dönem kaplıcalarına su götürülen betonarme 
depo üzerinde yapılan çalışmalarda 15x5,20 metre ölçülerinde iki ucu oval bir 
havuz yapısı daha açığa çıkarılmıştır. Bu havuz yapısının zemin kaplamaları 
da önceki havuzlar gibi siyah (bazalt) taş ve mermer kaplıdır. Yer yer tahribat 
görülmektedir.  Havuzun yaklaşık 5 metrelik kısmı yol altına doğru gitmesi 
nedeniyle açılamamıştır. Havuz yapısının etrafında muhtemelen üst örtüyü 
taşımak için 6 adet payanda dikkat çekmektedir. Havuz zemininin batısın-
da sonradan konulduğu düşünülen hayat ağacı kabartmalı mermer bir taş 
parçası yer almaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların önemli buluntusu III. 
Ahmet? Dönemine tarihlenen 2 altın sikke ile 1 büyük gümüş sikke ve gümüş 
pul paralar olmuştur. Bu alan çalışmalarında dolgu içerisinden yoğunlukla, 
İslami Dönem? ahşap tarak parçaları, metal sırlı p.t. seramikler, pipo parçala-
rı, sikkeler, yüzük parçaları, bilezik, mühür?,  v.b. buluntular yanında Roma 
, Doğu Roma ve İslami Dönemlere ait sikkelerde ele geçmiştir. Bunların en 
önemlileri havuzun tarihi açısından bilgi vermesi hasebiyle kötü durumda 
Roma Dönemi Antoninis Pius bakır sikkesidir.

Sonuç olarak görünen kısmı 15 m. x 5,20 m. olan, doğu batı uzantılı, baş 
kısımlarda oval, uzunlamasına dikdörtgen görünümlü havuzun 10 m. x 5,20 
m.lik kısmında ortalama 1,50 m. derinlikte dolgu alınmıştır. Havuzun kuzey 
ve güney kenarlarında düzensiz bir şekilde üst üste getirilmiş dörder sıra ba-
samak ortaya çıkmıştır. Her iki kenarda belli olan dört, belli belirsiz de 2 adet 
olmak üzere muhtemelen üst yapıyı taşıyan dikdörtgen örme ayaklar dikkat 
çekmektedir. Zemin mermer ve siyah (bazalt) taşlardan olmak üzere düzen-
siz bir kaplamaya sahiptir.
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Sonuç 

Sonuç olarak Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Sarıkaya Roma Hamamı 2014 Yılı 
Temizlik ve Kurtarma Kazısı Çalışmaları kemerlerin kuzeybatısında yer alan 
otelin yol olarak kullandığı alanda batıdan kuzeye doğru daha önceki yılda 
kaldırılan kuaför binasının ve fosseptik kanalların olduğu bölüm ve kuzey 
apsis ve çevresini kapsayan kısım,- önceki yıl temel duvarları kaldırılan inter-
netkafe binası, fosseptik çukurları ve dört katlı özel idare binasının temelleri-
nin olduğu kısım, -2014 yılında kamulaştırılarak yıkılan dükkan ve otellerin 
olduğu kemerlerin batı ve güneybatı kısmı ile güney apsis ve çevresi,- batıda 
bulunan havuzun giriş kısmı olduğu tahmin edilen doğu kemerler ile batı 
kemerler arasındaki kısım,- doğu kemerlerin doğusunda doksanlı yıllarda 
yapılmış beton depo ve beton kanalın olduğu kısım ile modern dönem kap-
lıcalarına su götürülen betonarme depo ve çevresini kapsayan kısım olmak 
üzere beş alanda yukarıda bahsedildiği şekilde yapılmıştır.

Özetle birinci alanda; Doğu Roma (Bizans) ve Selçuklu Dönemlerine ait 
yapı kalıntıları tespit edilmiş, bu yapı kalıntılarının birçoğunda zeminlerine 
ulaşılmıştır. İkinci alanda; İslami Dönem duvarlarıyla başlayan çalışmalar alt 
seviyelerde Doğu Roma ve Geç Roma Dönemi buluntularıyla son bulmuştur. 
Geç Roma Dönemine ait mermer zemin döşemeleri, 3 basamaklı mermer mer-
diven, İon sütun başlığı, sütun kaideleri sütunlar ve farklı dönem ve ölçülerde 
ki taş duvarlar ortaya çıkmış. Üçüncü alanda; kemerlere paralel şekilde yak-
laşık olarak 23,5 x 12,5 cm. ölçülerinde, yaklaşık 130 cm. derinliğinde havuz 
ortaya çıkarılmıştır. Havuzun iç duvar kısmı yaklaşık olarak 30 cm. genişli-
ğinde, 110 cm. yüksekliğinde mermer bloklardan oluşmaktadır. Üst kısımda 
havuzun iç kısmı 30 cm. mermer, havuzun üst kısmının dış kısmı yaklaşık 
olarak 30 cm. genişlikte kireçtaşıdır. Zemini ise mermerdir. Ayrıca havuzun 
tam ortasına denk gelen yerinde 120x140x25 cm. ölçülerinde yuvarlak altıgen 
formlu, mermerden ortasında haç motifi bulunan doğu kısmı kırık ve eksik, 
kuzey tarafında bir küçük kanal bulunan vaftiz teknesi olduğu düşünülen 
blok açığa çıkarılmıştır. Dördüncü alanda; çalışmalar bittiğinde kuzey ve gü-
ney yönlerden mermer basamaklarla girilen, mermer zeminli, zeminde 14 x 
4 metre, basamaklar dâhil edildiğinde ise 16 x 4 metre ebatlarında batıdaki 
büyük havuzun giriş kısmı olan iç havuz açığa çıkmış oldu. Beşinci alanda; 
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görünen kısmı 15x5,20 m. olan, doğu batı uzantılı, baş kısımlarda oval, uzun-
lamasına dikdörtgen görünümlü havuzun 10x5,20 m.lik kısmında ortalama 
1,50 m. derinlikte dolgu alınmıştır. Havuzun kuzey ve güney kenarlarında 
düzensiz bir şekilde üst üste getirilmiş dörder sıra basamak ortaya çıkmıştır. 
Her iki kenarda belli olan dört, belli belirsiz de 2 adet olmak üzere muhteme-
len üst yapıyı taşıyan dikdörtgen örme ayaklar dikkat çekmektedir. Zemin 
mermer ve siyah taşlardan olmak üzere düzensiz bir kaplamaya sahiptir. 
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Çizim 1: Sarıkaya roma hamamında çalışma yapılan alanlar.

Resim 1: 2014  yılı çalışma öncesi havadan görünüm.  
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Resim 2: 3. alanda yer alan havuzdan genel görünüm.

Resim 3:  2014  yılı çalışmalar devam ederken havadan görünüm.



619

Resim 4: 4. alan üzerinde yer alan havuzdan detay.

Resim 5: 2. alan üzerinden genel görünüm.
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Resim 6: 5. alan üzerinde genel görünüm.

Resim 7: 1.alan çalışma sonrası batıdan görünüm.
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Resim 8: 1. alan üzerinden selçuklu dönemine tarihlenebilecek 2 adet koku kabından görü-
nüm.

Resim 9: 2. alan üzerinden çıkan haç işaretli mimari fragmandan görünüm.
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Resim 10: 3. alan üzerinde yer alan vaftiz teknesinden görünüm.

Resim 11: 3, alan üzerinde yer alan güney Apsis ve Hypocaust (Alttan Isıtma Sistemi) siste-
minden görünüm.
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Resim 12: 4. alan üzerinde yapılan çalışmalarda bulunan Antoninus Pius Şehir Sikkesi ve 
Gratianus Sikkesi.

Resim 13: 5. alan çalışmalarında bulunan Osmanlı Sikkelerinden görünüm.
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Resim 14: 5. alan çalışmalarında bulunan Selçuklu Dönemi ahşap taraktan görünüm.






