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BURSA İLİ, MUDANYA İLÇESİ, ÖMERBEY MAHALLESİ 
1448 ADA 22 PARSEL KURTARMA KAZISI

Ali Sinan ÖZBEY*
Selçuk ÇAPRAK

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescilli H21B13C2C pafta,1448 ada 22 parselde parsel sahibi Ay-
şegül İlerigelen’in başvurusu üzerine, 13.05.2015 tarihinde sondaj kazılarına 
başlanmış olup yapı kalıntılarına rastlanması sonucu, kurtarma kazısı ruhsatı 
ile söz konusu 22 parselde 26.06.2015-05.10.2015 tarihleri arasında kurtarma 
kazıları yürütülmüştür. Söz konusu alanda kurul kararında “kalıntıların yayı-
lım alanının anlaşılabilmesi için taşınmazlarda sondajların parselin tamamına 
yaygınlaştırılması ve jeoradar uygulaması yapılarak bunlara ilişkin bilimsel 
raporların kurulumuza iletilmesi” istenmiştir. Bu kapsamda alanlarda 01.12-
25.12.2015 tarihleri arasında jeoradar taramaları yapılmıştır. 22 No.lu parsel-
de, parsel sahibi vekilinin dilekçesi, kurul kararı ve kurtarma kazısı izinleri 
doğrultusunda 16.11.2015-31.12.2015 ve 01.03.2016-26.04.2016 tarihleri arasın-
da kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, Müze Müdürü Ali Si-
nan Özbey başkanlığında, Müze Müdür Yardımcısı Vekili Koncagül Hançer, 
Bursa Müze Müdürlüğü uzman personellerinden Arkeolog Hakan R. Bay ve 
Arkeolog Selçuk Çaprak sorumluluğunda  yürütülmüştür. Uludağ Üniversi-
tesi Arkeoloji Bölümü Öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Şahin ve Araştırma 
Görevlisi Hazal Çıtakoğlu kazı heyet üyesi olarak görev almışlardır.

22 No.lu parseldeki yapılan kurtarma kazısı çalışmaları, sondaj çalışma-
ları sonucu ortaya çıkarılmış olan duvar kalıntılarının tespiti ve kurul kara-
rı doğrultusunda sondaj aralarının kaldırılarak bütüncül bir değerlendirme 
amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar, parsel içinde çalışmaların elverdiği ge-

* Ali Sinan ÖZBEY, Müze Müdürü, Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa/TÜRKİYE.
 Selçuk ÇAPRAK, Arkeolog, Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa/TÜRKİYE.
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nişliğe ulaştırılmıştır. Kurtarma kazıları parselin batısında yer alan mozaikli 
alan, mozaikli alanın doğusunda ve parsel ortasında yer alan ve kuzey-güney 
doğrultulu sokak kalıntısı ve sokak kalıntısının doğusunda ve parselin doğu-
sunda yer alan yapı kalıntısı ile mozaikli alan çevresinde gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 1). Söz konusu parseldeki kalıntılar, arazinin yapısına uygun olarak 
kuzeye eğimli bir şekilde kuzey-güney yönlü devam etmektedir. Parselin gü-
ney kısımlarında kalıntılar yüzeyin ortalama 50-100 cm. derinliğinde rastlan-
mış olup kuzeye devam edildikçe kalıntıların derinliği yüzeyden 150 cm.ye 
ulaşmaktadır. 

Parselde ortaya çıkarılan yapı kalıntıları, parselin ortalarına yer alan ve 
kuzey-güney yönlü uzanmakta olan sokak kalıntısının doğu ve batısında ge-
nişlemektedir. Sokağın doğusunda yapılan çalışmalar sonucunda kuzeyden 
güneye sıralı olarak 5 mekân kalıntısı tespit edilmiştir. Bu alanda ortaya çı-
karılmış olan mozaikli mekân, ana mekân olarak değerlendirilmiş olup çev-
resinde ise giriş ve diğer mekânlar yer almaktadır. Yapının en kuzeyindeki 
mekân kalıntısı, 650 cm. genişlik ve 250 cm. ölçülebilen uzunluğa ve 250 cm. 
duvar yüksekliğine sahiptir. Mekân duvarları kuzey kesit altına devam et-
mektedir. Mekânın güney duvarının batısında ana mekân olan mozaikli alana 
110 cm. genişliğinde geçiş bölümü bulunmaktadır (Resim: 2). 

Yapının güneye devamında ana mekân olan mozaikli alan yer almaktadır 
(Resim: 3). 750x650 cm. ölçülere sahip olan mozaikli alanın batısında, mer-
merden yapılmış 2 basamaklı giriş bölümü yer alır. Moloz taş ve tuğla ile örü-
lü olan ve 110 cm. yükseklik, 60 cm. genişliğe sahip mekân duvarları sıva ile 
kaplıdır. Ancak dönemsel tahribattan dolayı, sıvaların büyük bölümü dolgu 
toprağı içinde dökülmüş olduğu görülmüştür. Mekânda ortaya çıkarılan mo-
zaik döşeme eşit kesilmiş tesseralarla opus tesellatum tekniğinin kullanılması 
ile oluşturulmuştur. Siyah, beyaz, sarı, kırmızı, pembe ve yeşil renklerinde, 
küp biçimli tesseralar kullanılmış ve geometrik desenlere ilave olarak kantha-
ros, örgü bant (giyoş), dalga, balık pulu, asma yaprağı gibi motifler yer almak-
tadır. Mozaikte kullanılan bordürler dıştan içe doğru balık pulu, dalga motifi, 
örgü bandı ve dalga motifidir. Mozaik döşeme üzerinde merkezi motif olarak 
farklı boyutlarda ve renklerde üçgenlerin yan yana sıralanmasıyla oluşturu-
lan çiçek deseni kullanılmıştır. Üçgenlerin sıralanması ile oluşan bu motifin 



3

merkezinde ise içerisinde düğüm desenin bulunduğu bir daire yer almakta-
dır. Merkezi motifi oluşturan çiçek formlu daire desen ile onu kuşatan dalga 
motifli kare çerçevenin arasında kalan köşelerdeki boşluk alana ise kantharos 
figürleri ve asma yaprağı desenleri işlenmiştir. Mozaik döşemenin güneydo-
ğu köşesinde dönemsel tahribatlar ve çatlakların olduğu görülmüştür.

Mozaikli alanın güneyinde yer alan mekân 400x650 cm. ölçülerinde olup 
korunagelen duvar yüksekliği 165 cm.dir. Mekânın doğu duvarında 200 cm. 
genişliğinde giriş kısmı yer almaktadır (Resim: 4). Giriş, sonraki dönemler-
de moloz taşlar ile örülerek kapatılmıştır. Bu girişin karşısında, mekânın batı 
duvarında yine 200 cm. genişliğinde başka bir geçiş bölümü daha bulunmak-
tadır. Geçişlerde kullanılan eşik taşları mermerden yapılmış olup kapı mil 
yuvaları eşik taşının üzerinde görülebilmektedir. Mekân içi duvarlarında yer 
yer sıva kalıntıları görülmüş olup moloz taş ile örülüdür. Mekân içinde, ku-
zey duvarına bitişik olarak ortaya çıkarılmış olan doğu batı doğrultulu 10x10 
cm. ölçülere sahip su kanalı pişmiş toprak plakalarla oluşturulmuştur. Ayrıca 
mekân içinde ve kuzey duvarının güneyinde 200x50x50 cm. ölçülerinde ters 
olarak ortaya çıkarılan mermer arşitrav bloğu yer almaktadır. İki yönlü girişi 
bulunan bu mekânın batıda yer alan mekânlara sokaktan girişi sağlayan giriş 
alanı olduğu tespit edilmiştir. 

Giriş bölümünün güneyindeki 4. mekân 650x550 cm. ölçülerinde olup 75-
85 cm. korunagelen duvar yüksekliğine sahiptir (Resim: 5). Moloz taşlarla 
örülü duvarlar 60 cm. genişliğe sahiptir. Güneydeki 5. mekân ise 650x350 cm. 
ölçülerine sahip olup 50-75 cm. korunagelen duvar yüksekliğine sahiptir (Re-
sim: 6). Güneyde yer alan 4. ve 5. mekânlar, yüzey toprağına yakınlığından 
dolayı dönemsel tahribattan daha fazla etkilendiği görülmüştür.

Sokak kalıntısının batısında sıralı olan bu 5 mekânın batı duvarının 190 
cm. batı paralelinde başka bir duvar kalıntısı daha yer almaktadır (Resim: 
7). Duvar 60 cm. genişlik 15 m. ölçülebilen uzunluk ve 90 cm. yüksekliğe sa-
hip olup moloz taş ve tuğlalardan oluşturulmuştur. Bu duvar ile mekânların 
batısında yer alan duvar arasındaki 190 cm.lik alan olasılıkla mekânlar arası 
geçiş olarak kullanılmıştır. Ayrıca yine bu geçiş alanında, kuzey kesit altından 
güneye, iki duvar arasında ve duvarlara paralel olarak devam eden 25x25 cm. 
ölçülerinde pişmiş toprak plakalardan oluşturulmuş su kanalı yer almakta-
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dır. Kanal kuzey kesitten 10 m. kuzeye devam etmekte olup bu alanda dönüş 
yaparak duvar altıdan batı kesit altına devam etmektedir. 

Parselin ortalarında yer alan sokak kalıntısı kuzey-güney yönlüdür (Re-
sim: 8). 30 m. ölçülebilen uzunluk ve 5 m. genişliğe sahip olan sokak parsel 
kuzey ve güney kesitleri altına devam etmektedir. Parselin güneyinde 100 
cm. derinlikte ortaya çıkarılan sokak kalıntısı kuzeye devam edildikçe derin-
leşmekte ve parselin kuzey kesitinde 500 cm. derinliğe ulaşmaktadır. Yüzey 
toprağına yakın olan güney bölümünde dönemsel tahribatın fazla olduğu ve 
sokak blok taşlarının yerinde olmadığı görülmüş ancak kuzeye devam edil-
dikçe sokağın daha iyi durumda korunageldiği tespit edilmiştir. Sokak, orta-
lama 100x60 cm. ölçülerinde kireçtaşı bloklardan oluşmaktadır. Sokak blok 
taşlarının alt kısmında 90 cm. genişliğinde ve 70 cm. yüksekliğinde tespit edi-
len kanalizasyon sistemi moloz taşlarla oluşturulmuştur. Sokak zemininde 
kullanılan kireçtaşı blokların dayanıksızlığından dolayı birçok yerde çökme-
ler ve dağılmalar olduğu görülmüştür. Sokak kalıntısının her iki kenarında, 
sokak doğu ve batısında yer alan mekân duvarlarına paralel olarak sokak ze-
mininden 50 cm. üst seviyede pişmiş toprak su künkleri yer almaktadır. Su 
künkleri güney kesit altından yer yer bozulmuş bir şekilde kuzey kesiti altına 
devam etmektedir. 

Sokak kalıntısının doğusunda, yapı kalıntısı ve bu kalıntının çevresindeki 
diğer mekânlar yer almaktadır (Resim: 9). Doğudaki kalıntılar, sokağın batısın-
daki kalıntılarda görüldüğü gibi sokak paralelinde devam etmektedir. Doğu-
da sokağa bitişik olarak devam eden güneyden kuzeye sıralı 5 mekân kalıntısı 
tespit edilmiştir. Sokak doğusundaki mekânlardan en kuzeyindeki 1. mekân 
kalıntısı 700x650 cm. ölçülere sahip olup mekân duvarları moloz taş ve tuğla 
kullanılarak oluşturulmuştur. Mekânın güney ve batısındaki duvarlar 70 cm. 
genişlik ve 190 cm. yüksekliğe sahiptir. Mekânın kuzey ve doğusuna ait duvar-
lar ise 70 cm. yüksekliğinde olup kuzey kesit altına devam etmektedir. 

Sokağın doğusundaki 2. mekân kalıntısı 450x350 cm. ölçülere sahiptir. 
Mekân duvarları 150 cm. yükseklik ve 70 cm. kalınlığa sahip olup moloz 
taş örgüyle oluşturulmuşlardır. Mekânın doğu duvarının güney köşesinde 
200x70x50 cm. ölçülerinde pişmiş toprak stroterlerle oluşturulmuş, toplama 
havuzu olduğu düşünülen kalıntı tespit edilmiştir.
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Sokak kalıntısının doğusundaki 3. mekân, 2. mekânın doğusunda olup 
650x500 cm. ölçülerindedir. Mekânın doğu duvarında 200 cm. genişliğinde 
giriş bölümü yer almaktadır. 70 cm. genişlik ve 150 cm. yüksekliğe sahip du-
var kalıntıları, moloz taş ve tuğla kullanılarak almaşık duvar sisteminde ya-
pıldığı görülmüştür. 

2. ve 3. Mekânın güneyinde yer alan 4. mekân 800x450 cm. ölçülerinde 
olup kuzey-güney yönü dikdörtgen planlıdır. Mekânın doğu ve kuzey duvar-
larında 100 cm. genişliğinde giriş bölümleri yer almaktadır. Kuzey duvarının 
ortalarından güneye 100 cm. devam eden ve köşe yaparak doğuya 100 cm. 
devam eden duvar kalıntısı ve güney duvarının ortalarında kuzeye 100 cm. 
devam eden duvar kalıntısı ile yine batı duvar ortalarında 100 cm. doğuya de-
vam duvar kalıntıları dönemsel tahribattan dolayı işlevleri tespit edilememiş-
tir. Mekânın üç yönünden mekân ortalarına ilerleyen bu kalıntılar olasılıkla 
mekânı bölümlere ayırmaktadır. 

4. Mekânın 750 cm. güneyinde yer alan 5. mekân 800x400 cm. ölçülerinde 
olup korunagelen doğu ve batı duvarları 60 cm. genişlik ve 70 cm. yüksekliğe 
sahiptir. Moloz taş örgüye sahip duvar kalıntıları parsel güney kesit altına 
devam etmektedir. Bu iki duvar kalıntısı arasında kalan 800x200 cm.lik alan-
da taş döşeme ve bu taş döşemeli alanın ortasında 100x100 cm. ölçülerinde 
pişmiş toprak plakalardan oluşturulmuş döşeme parsel kuzey kesiti altına 
devam etmektedir. Sokak kalıntısının doğusundaki kuzey güney yönlü 5 
mekân kalıntısında dönemsel tahribatın fazlalığından dolayı mekânların han-
gi amaçla kullanıldıkları tespit edilememiştir. 

Sokak kalıntısının doğusundaki mekân kalıntıların doğusundaki doğu-ba-
tı doğrultulu, dikdörtgen planlı yapı kalıntısı 18x8 m. ölçülerinde olup yapı, 
kuzeyinde zemin seviyesinde korunagelmiştir. Yapı plan olarak dikdörtgen 
planlı olup yapının batı tarafında kuzeye kare planlı bir zemin genişlemesi ve 
yine bu genişlemenin güney aksında apsidal bir zemin genişlemesi yer almak-
tadır. Yapı moloz taşlarla örülü temel ve tuğla ile oluşturulmuş zemin mima-
risine sahiptir. Yapının en doğusundaki 900x250 cm.lik alanda mozaik taban 
döşemesi yer almaktadır. Mozaiğin güney kısmı iyi durumda korunagelmiş 
olup kuzeye devam edildikçe dönemsel tahribatların olduğu görülmüştür. 
Mozaik, döşeme, eşit kesilmiş tesseralarla oluşturulmuş opus tesellatum tekni-
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ğindedir. Mavi ve beyaz tesseraların kullanıldığı mozaikte, en dışta beyaz ve 
mavi bant, içte ise birbiri içine geçen dairesel motifler yer almaktadır. Güney 
kenarında ise asma dalı motifi görülmektedir (Resim: 10-11). Mozaik döşeme 
parsel doğu kesit altına devam etmektedir. 

Yapıya ait güney duvarı, mozaik döşemesinin 350 cm. güneyinde, parsel 
doğu kesiti altından 100 cm. batıya, burada köşe yaparak 220 kuzeye devam 
etmektedir. Bu alanda 100 cm. genişliğinde giriş kapısı oluşturarak aynı aksta 
150 cm. kuzeye devam eder ve tekrar köşe yaparak 315 cm. batıya devam 
etmektedir. Bu alanda köşe yaparak 245 cm. kuzeye devam etmekte olup dö-
nüş yaparak 300 cm. batıya devam eder ve bu alanda 100 cm. genişliğinde 
giriş kapısı oluşturarak sonlanmaktadır. Yapı güney duvarı 80 cm. genişlik 
ve 150-200 cm. arasında değişen yüksekliğe sahip olup moloz taş-tuğla al-
maşık duvar tekniği kullanıldığı görülmüştür. Duvar yüzeylerinde 10x10 
cm. ölçülerinde görülen boşlukların amacı tespit edilememiştir. Yapının gü-
ney duvarının kuzey cephesinde 130x100 cm. ve 180x180 cm. ve ölçülerinde 
2 adet havuz yer almaktadır (Resim: 12). 180 ve 90 cm. derinliğe sahip olan 
havuzlardan, doğuda olan havuz iç duvarının alt kısmında görülen mermer 
kaplama ile diğer havuz duvarında görülen harçta yer alan kaplama izleri ve 
demir sabitleme çubuklarının varlığı ile havuz içlerinin mermer kaplı olduğu 
anlaşılmıştır. Ancak herhangi bir mermer kaplama parçasına rastlanmamış-
tır. Her iki havuz zemininin güneyinde de 10 cm. çapında gider boşlukları yer 
almaktadır. Ayrıca doğuda olan havuz iç duvarının dörtkenarında ve diğer 
havuzun kuzey duvarında ve içe çıkıntı olarak, basamak olarak kullanıldık-
ları düşünülen alanlar yer almaktadır. Bu iki havuz kalıntısının kuzeyinde 
ve mozaik döşemenin batısındaki 470x220 cm. ölçülerindeki alan farklı dö-
nemlerde farklı amaçlarda kullanılmış bir alan olarak tespit edilmiştir. Alan 
duvarlarında görülen ve giderek yükselen zemin kalıntıları, alanın ilk olarak 
geçiş alanı olarak kullanıldığını ancak sonraki dönemlerde farklı kullanımla-
rın amaçlandığı tespit edilmiştir. Bu alan duvarında tespit edilen zemin kalın-
tılarının en üst seviyesindeki bölümde görülen mermer kaplama izleri, alanın 
en son diğer havuzlara benzer bir amaçla kullanıldığını düşündürmektedir. 
Bu alanın doğusunda, yapıyla bir bağlantısı bulunmayan pişmiş topraktan 
oluşturulmuş su kanalları olasılıkla sonraki dönemlerde oluşturulmuştur. 
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Yapı, batı yönünde zemin seviyesinde korunagelmiş olup zeminde tuğla 
kaplama yer almaktadır. Ayrıca zemin yüzeyinde 10x5 cm. ölçülerinde birbi-
rini kesen su yolları yer almaktadır. Su yolları ile su ya da başka bir sıvı, belirli 
bir alanda toplanarak yapının apsis bölümündeki kanal ve güneyindeki giriş 
bölümünde yer alan künk sırası vasıtası ile dışarı atılmaktadır. Yapının güne-
yinde, yapıdan ve havuzlardan gelen kanallar bir alanda toplanmış ve yine 
pişmiş toprak plakalar kullanılarak oluşturulmuş kanal ile yapı güney du-
varında yer alan giriş kapısının kuzeyinden parsel doğu kesiti altına devam 
etmektedir.  Dikdörtgen planlı yapıda birden fazla kullanım evresi görülmek-
tedir. Yapının ilk kullanım amacı tespit edilememiş olup sonraki dönemlerde 
işlik (?) olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Parselin doğusundaki dikdörtgen planlı yapı kalıntısının güneyinde par-
sel güney kesiti altından kuzeye 600 cm. devam eden, bu alanda köşe yaparak 
11 m. batıya devam eden duvar kalıntısı bu alanda tekrar köşe yapar ve 700 
cm. kuzeye devam ederek dikdörtgen planlı yapının güneyinde sonlanır Du-
var kalıntısının kuzeyden yüksekliği ortalama 200 cm. iken güney yüzünde 
50 cm. derinlikte ana zemin toprağına ulaşılması, duvarın teraslama amacıyla 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu duvar kalıntısının güney bölümünün üst se-
viyesindeki kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu duvar kalıntısı alt seviyedeki 
duvar kalıntısından sonraki döneme ait yine bir teraslama duvarı olduğu an-
laşılmış olup duvar malzemesi olarak mermer mimari parçaların devşirme 
malzeme olarak kullanıldıkları görülmüştür. Ayrıca bu alanda 100x120 cm. 
ölçülerinde ve 15 cm. iç yüksekliğine sahip, çevresi plaka taş, zemini tuğlalar-
dan oluşmuş küçük bir alan yer almaktadır. 

22 parselde yapılan çalışmalar sonucunda, parselin batısındaki mozaikli 
alanda 1 adet pişmiş toprak figürin başı, 7 adet pişmiş toprak kandil ve 1 adet 
bronz labris benzeri obje, dikdörtgen yapının zemininde1 adet bronz sikke ve 
1 adet ağırlık bulunmuş ve envanterlik eser olarak belgelenmiştir (Resim: 13). 
Ayrıca 5 adet bronz sikke etütlük olarak ayrılmıştır. Mozaikli alanın zemin 
seviyesinde ele geçirilen pişmiş toprak kandiller M.S. 4. yy.a tarihlendirilmiş-
tir. Ayrıca dikdörtgen yapının güneyindeki teras duvarının güneyinde mer-
merden yapılmış bir adet heykel kaidesi ve İon sütun başlığı ele geçirilmiştir. 
Heykel kaidesi etütlük, İon sütun başlığı envanterlik eser olarak belgelenmiş-
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tir. Mermer eserlerin teras duvarında devşirme malzeme olarak kullanıldığı 
anlaşılmıştır. 22 parselde sürdürülen çalışmalarda çok sayıda seramik parça-
sına rastlanmıştır. Yoğunluk olarak Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen 
ağız, gövde, kaide ve kulp parçalarının bazılarında M.Ö. 2. yy.a tarihlenen 
siyah glazürlü seramik parçalarına da rastlanmıştır.

Söz konusu alanda yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan 
kalıntıların parselin kuzeyinde iyi durumda korunageldiği ancak güneye 
devam edildikçe ve kalıntı seviyesi yüzey seviyesine yaklaştıkça dönemsel 
tahribatların yoğunlaştığı görülmektedir. Parsel ortasında ortaya çıkarılan 
sokak kalıntısının batısında yer alan mekânların oluşturduğu mozaikli alan, 
konut yapısına uygun olarak planlanmıştır. Sokak kalıntısının doğusunda yer 
alan dikdörtgen plan yapı kalıntısı ilk kullanım amacı tespit edilememiş olup 
sonraki dönemlerde ise işlik olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Dikdört-
gen plan yapı kalıntısı çevresindeki kalıntılar ise yapıya ait kullanım alanları 
olarak planlanmış olmalıdır. 

Parselle ilgili bütüncül bir değerlendirme yapıldığında; parselin kuzeyin-
de yer alan yapılar devam eder nitelikte olup güneyindeki kalıntılarda ise 
bir bütünlük tespit edilememiştir. Parselin kuzey kısmında yer alan mozaikli 
yapı, sokak kalıntısı ve dikdörtgen planlı yapı kent dokusunu yansıtır nitelik-
tedir (Resim: 14).
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Resim 1: Parselin batısındaki mozaikli mekân çevresindeki yapı kalıntıları.

Resim 2: Mozaikli mekânın kuzeyindeki mekân.
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Resim 3: Parselin batısındaki mozaikli mekân.

Resim 4: Mozaikli mekânın güneyindeki giriş mekânı.
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Resim 5: Giriş mekânının güneyindeki 4. mekân.

Resim 6: Giriş mekânının güneyindeki 5. mekân kalıntısı.
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Resim 7:  Parselin ortasında yer 
alan kuzey-güney doğ-
rultulu sokak kalıntısı.

Resim 9: Sokak kalıntısının do-
ğusundaki mekân ka-
lıntıları.

Resim 8: Sokak kalıntısı, kuzey-
den görünüş.
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Resim 10: Dikdörtgen planlı ya-
pının doğusundaki 
mozaik döşeme.

Resim 12:  Dikdörtgen planlı ya-
pıdaki 1. havuz.

Resim 11: Dikdörtgen planlı yapı-
nın doğusundaki mo-
zaik döşeme detay.
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Resim 14: Parselin havadan genel görünüşü.

Resim 13: Kurtarma kazısında ele geçirilen envanterlik eserler.
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İZMİR ÖDEMİŞ, ROMA HAMAMI
KURTARMA KAZISI

Ayşen GÜRSEL*

2014 yılında özel bir tıp merkezi inşaatı temel hafriyatı çalışmaları sıra-
sında tespiti yapılıp kurtarma kazılarına başlanan Ödemiş İlçesi, Hürriyet 
Mahallesi, 67 pafta, 407 ada, 78 parseldeki çalışmalar, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünden sağlanan izin ve ödenek ile 2016 yılının Ekim 
ayından Aralık ayı ortalarına kadar devam etmiştir. Toplamda temel hafriyat 
çukurundan etkilenmeyen 900 m2 tutarındaki alanın geçen sezon 300 m2’lik 
bir bölümü ortaya çıkarılmış, ancak bu yıl sağlanan kısıtlı ödenek doğrultu-
sunda 50 m2’lik bir bölüm daha kazılabilmiştir (Plan: 1-2, Resim: 1). 2016 yılı 
çalışmaları Roma İmparatorluk Çağına ait hamam kompleksinin batı ve doğu 
uçlarında gerçekleştirilmiştir. Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat başkanlığın-
daki 2016 yılı kazılarına, ekip üyesi olarak Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. 
Necla Arslan Sevin katılmışlardır. 

Önceki yıllarda yürütmüş olduğumuz kazılarla söz konusu alanda, nü-
mizmatik verilere göre M.S. 6. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar kullanılmış bir 
Bizans nekropolü ile hemen altında birkaç evreli bir Roma İmparatorluk Çağı 
hamam kompleksi tespit edilmiş, derinlik sondajlarında ise M.Ö. 7.-6. yüzyıl-
lara uzanan bir Lidya tabakasının varlığı belirlenmiştir. 

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

Şimdiye kadar toplam 70 kadar mezar incelenmiştir. Bunlardan 32 tanesi 
çizim ve fotoğraf, daha kötü durumdaki diğerleri ise yalnızca fotoğraflana-

* Ayşen GÜRSEL, Uzman, Ödemiş Müze Müdürlüğü, Ödemiş-İzmir/TÜRKİYE.
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rak belgelenmiştir. Nekropolde taş-sandık ve kiremit mezar türleri hâkimdir. 
Tüm mezarlar doğu-batı doğrultusunda yönlendirilmişler, cesetler, başları 
batıya bakacak şekilde ve sırtüstü yatırılmışlardır. 0.70x0.40 m. ölçülerinde 
yan yana altı çatı kiremitinin karşılıklı çatılması sonucu oluşturulmuş mezar 
2.30 m. uzunluğundadır ve içinde 5 cesede ait iskelet kalıntılarına rastlanmış-
tır. Bunlardan ikisi çocuk, diğerleri ise erişkinlere aittir. Çocuk iskeletlerinden 
birinin el bileğinde, 2 mm. kalınlığında iki ucu dövülerek yassılaştırılmış, yu-
varlak kesitli ince telden 3.6 cm. çapında bronz bir bilezik ele geçirilmiştir.. Bir 
erişkine ait olduğu anlaşılan diğer bir bronz bilezik ise 8.1 cm. çapında ve 3 
mm. kalınlığındadır. Yuvarlak kesitli çentikli halkanın iki ucu dövülerek yas-
sılaştırılmış ve dişi ve erkek uçlarla kelepçeli bir düzenlemeye gidilmiştir (Re-
sim: 2). Gerek taş-sandık ve gerekse kiremit-çatma türünde mezarların farklı 
seviyelerde bulunuşu nekropolün birkaç yüz yıllık uzun süreli kullanımı ile 
ilgili olmalıdır.

HAMAM KOMPLEKSİ ÇALIŞMALARI

2015 yılı çalışmalarında doğu-batı doğrultusunda uzanan ve hypocaust sis-
temi ile ısıtılmış birkaç evreli bir hamamın yaklaşık 104 m²’lik alana yayılan 
bir bölümü açığa çıkarılmıştı. Kuzey yüzü iş makineleri tarafından yok edil-
miş bulunan kompleksin, ana giriş kapısını belirleyebilmek amacıyla 2016 se-
zonunda kazı faaliyeti alanın doğu bölümünde sürdürülmüş ve doğu uçtaki 
1 No.lu mekân tümüyle açığa çıkarılmıştır (Plan: 2-3, Resim: 3-4). 4.00x1.60 
m. boyutlarındaki oda batıdaki 2 No.lu salona 0.90 m. genişliğinde ve 0.90 m. 
derinliğinde bir geçitle bağlanır. Harçlı moloz taş ve tuğla örgülü doğu du-
varının yüksekliği 1.20 m.yi bulmaktadır; süpürgelik denilebilecek alt kısmı 
ince mermer plakalarla kaplıdır (Resim: 4). Batı duvarı üzerinde 0.60x0.35 m. 
boyutlarında bir nişe ve hemen güneyinde de 1 No.lu mekâna bakan bir pen-
cereye yer verilmiştir. Tabanı, pişmiş toprak büyük yer kaplamaları üzerine 
sürülmüş kalın bir harç ve kırık tuğla karışımı ile sıvalıdır. Güneybatı köşede 
açılmış 0.15 m. çapında bir gider ile pis su, taştan bir oluk yardımıyla dışa-
rı akıtılmıştır. Kuzeydoğu köşedeki kapının açıldığı mekân ya da mekânlar, 
ne yazık ki, temel hafriyatı sırasında iş makineleri tarafından tamamıyla yok 
edilmiştir. Kompleksin tek giriş kapısı durumundaki bu geçidin özgün geniş-
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liği 1.60 m.dir; ikinci kullanım evresi sırasında daraltılarak 0.80 m.ye düşü-
rülmüştür.

1 No.lu mekânın doğusunda, kuzey yüzü temel hafriyatı sırasında tama-
mıyla tahrip olunmuş yan yana iki küçük hacim (8-9 No.lu mekânlar) açığa çı-
karılmıştır (Resim: 5). Duvarları içten ve dıştan harç ve kırık tuğlalı bir sıva ile 
kaplı olan mekânlardan güneydeki (8)  1.90x1.40 m. boyutlarındadır; kuzey-
deki oda (9) da aynı genişlikte olmakla birlikte kuzey yüzü iş makineleri tara-
fından yok edilmiştir. 8 No.lu odanın duvar iç yüzleri de mermer plakalarla 
kaplı, zemin terakota levhalar ile döşelidir. Duvarlar üzerinde her hangi bir 
açıklık izi yoktur. 8 ve 9 No.lu mekânların doğusunda, kısmen Bizans dönemi 
taş-sandık mezarları altında kaldığı için ölçülebilen kuzey-güney uzunluğu 
3.80 m.yi bulan, 1.20 m. genişliğinde koridorumsu bir hacim (10 No.lu mekân) 
yer alır (Resim: 6). Kuzey duvarı iş makineleri tarafından tümüyle yok edil-
miş olan hacmin güney duvarı ise Bizans Dönemi mezarları altında kalmak-
tadır. Zemini harç ve kırık tuğla sıvalı bu dar uzun hacim de büyük ihtimalle 
kuzeye açılmaktadır. Kompleksin bu hacmin doğusunda devam edip etme-
diği henüz anlaşılabilmiş değildir. Doğu duvarına yaslanmış olan kuzey-gü-
ney yönlü bir taş örgü bulunmakla birlikte bunun bir payanda olması ihtimal 
dahilindedir. Bu mekân içinde, damarlı mermerden, çeper kalınlığı 4.5 cm.yi 
bulan bir ağız kenarı parçası ele geçirilmiştir. Bu parçanın antik hamam yapı-
larında sık rastlanan bir küvete (labrum) ait olabileceğini düşünmekteyiz. 10 
No.lu mekânın kuzeydoğu köşesinde taş temel derinliklerini inceleyebilmek 
amacıyla açtığımız bir sondajda Hellenistik-Roma Dönemi çanak çömlek par-
çaları ile birlikte bazı buchero türü kap kaçak parçaları yanında hamur yaş-
ken kazınarak yapılmış dalga bezemeli parçalar dikkat çekicidir.

Geçen yıl kazılıp temizlenen 3.20x5.70 m. boyutlarındaki 2 No.lu mekânda 
yaptığımız ince temizlik sırasında, tadilat geçirmiş salonun güney tarafında 
(2c), erken evrede kullanıldığı anlaşılan, 1.60x0.85 m. boyutlarında ve 0.30 
m. derinliğinde bir küvet açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Tuğlalarla örülmüş 
küvetin duvarları su geçirmeye karşı kalın bir sıva harcı ile kaplanmıştır ki, 
bunun Roma hamamlarında sık rastlanan bir yıkanma teknesi (labrum) olması 
mümkündür.

Başlıca iki tadilât evresi geçirdiği belirlenen hamam kompleksinin batı 
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ucunda külhan bölümü (7 No.lu mekân) yer alır. Ana hamam duvarı dışında, 
daha alçak seviyedeki bu hacimde yürütülen kazı sırasında, mevcut zemi-
nin 1.30 m. altında, 0.70 m. kalınlığında, kuzey-güney uzunluğu 5.00 m.yi 
bulan, 1.30 m. yüksekliğinde kaba taş örgülü bir duvar açığa çıkarılmıştır. 
Kazı alanının batı ucundaki bu duvar, bir bölümünü geçen yıl açtığımız, taba-
nı pişmiş toprak kaplama levhalarıyla özenle döşeli bir mekânın batı sınırını 
meydana getirmektedir. Yer yer Bizans mezarları tarafından tahrip edilmiş 
bulunan döşemeli hacim, hamamın ilk kullanım evresinden sonraya ve Bi-
zans nekropolünden önceye aittir (Resim: 8). Öyle anlaşılıyor ki, batı uçtaki 
külhanın terk edilişi sonrasında bu alanda yeni bir mekân oluşturulmuştur. 
Batı duvarı ile hamam arasındaki mekânın genişliği 3.50 m.yi bulmaktadır. 
Külhan bölümü kuzeyden güneye doğru, kalınlığı 0.30-0.40 m.yi bulan yoğun 
bir kül tabakası ile kaplıdır (Resim: 9). Külhanın kazısı sırasında, geçen yıl 
olduğu gibi, yüksek ısının etkilerini taşıyan cüruf topaçları ile birlikte, yerel 
mikalı kilden yapılmış daha çok kapaklı, şişkin karınlı kaba çömlek parçaları 
ele geçirilmiştir. Bu alanda açtığımız 1.60x1.10 m. boyutlarındaki bir sondajda 
4.00 m. derinliğe inilmekle birlikte her hangi döşemeli bir zemine rastlanma-
mış ve böylelikle külhan tabanının toprak olduğu belirlenmiştir.

Doğu-batı doğrultusunda aynı eksen üzerine yerleştirilmiş ve birbirine 
birer kapıyla bağlanan odaların soğuktan sıcağa doğru sıralanmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Buna göre 2 No.lu mekân soğukluk (frigidarium), 3 No.lu 
mekân ılıklık (tepidarium) ve 4-6 No.lu mekân da cehennemlik (caldarium) ola-
rak kullanılmış olabilir. Klasik usulde frigidarium, tepidarium ve apsise benze-
yen büyük hücresiyle caldariumdan oluşan üç birimli bir düzenlemeye sahip 
bu kompleksin, basit tek eksenli bir plan tipini izlediği belirgindir1. Tahrip 
edilmiş olan kuzey yüzünde, alışık olunduğu üzere bir avlunun (palaestra) 
bulunup bulunmadığı anlaşılmamaktadır. Bu tek eksenli düzenin, ev ve vil-
lalardaki hamam dairelerinde görülen temel plan tipi olduğu kabul edilir. 
Duvarları zaman zaman sıva üzerine sarı, kırmızı ve yeşil gibi renkli boya-
larla süslenmiş bu yıkanma kompleksinin thermae denen geniş kapsamlı kent 
hamamlarından mütevazı boyutlarıyla ayrılarak bir balnae olarak nitelenme-
sinin uygun olacağı inancındayız. 

1 Bkz. F. Yegül, Antik Çağda Hamamlar ve Yıkanma (çev. E. Ertan), İstanbul 2006: s.68
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DERİNLİK SONDAJI 

Önceki çalışmalarımız sırasında varlığını belirlediğimiz daha erken kül-
tür katlarını belirleyebilmek amacıyla külhanın kuzey duvarı önünde açtığı-
mız 1.60x1.10 m. boyutlarındaki bir sondajda 4.00 m. derinliğe inilmiştir. Bu 
sondajda, Genev (Zeytinlik) Çayı yatağına ait ince kum tabakalarıyla karışık 
durumda, bucchero türünde mikalı yerli hamurdan, çark yapımı, koyu yüzlü 
açkılı, genellikle kalın çeperli, gri çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Ha-
mam kompleksinin altında önceki yıllarda da rastladığımız bu türde çanak 
çömlekler Batı Anadolu Demir Çağ kültürünün temsilcileridir. Yanı sıra içi 
kırmızı, dışı siyah firnisli (sağ alt köşe) birkaç küçük ithal malı parçasına da 
rastlanmıştır. 

KÜÇÜK BULUNTULAR

Gerek sondajlar ve gerekse hamam kompleksi kazıları sırasında çoğu par-
çalar halinde çok sayıda pişmiş toprak, maden ve cam ele geçirilmiştir. Çanak 
çömlekler: Terra sigillata denen parlak cilalı lüks mallardan, koyu yüzlü kaba 
mutfak kaplarına doğru değişken kalitelere sahiptirler. Mikalı yerel kilden 
yapılan dışa çekik ağızlı çanakların yüzeyleri turuncu ya da sarımsı kırmızı 
renkte astarlanmıştır. Birinin yayvan ağız tablası ruletle yapılmış motifile be-
zelidir. Siyah renkli ve isli mutfak kapları daima mikalı yerel kilden yapılmış-
tır. Yüksek ağız kenarlarının içi yivlidir; şişkin karınlı çömleklerin omuzları 
üzerinde de paralel oluklara yer verilmiştir. Amphora dipleri de yoğun olarak 
gözlenmektedir. Ayrıca, hafifçe dışa kalınlaştırılmış, ağız kenarları yivli mer-
mer çanak parçalarına ilk kez rastlanmıştır.

Camdan sivri dipli tüp parçaları, halka dipli bardak parçaları ve kadeh 
dipleri yanında demirden kabara başlı çiviler, kancalar ve kavisli gövdesi dik-
dörtgen kesitli, üzerine ayar delikleri açılmış bir aksam diğer küçük bulun-
tular arasındadır. Külhan bölümünde ele geçirilmiş Bu aksamın bir kontrol 
mekânizmasının kolu olabileceğini düşünmekteyiz.

2016 yılı kazılarının en dikkat çekici buluntusu tarih öncesi döneme ait 
bir el baltasıdır. Siyah taştan oyulmuş ve yüzeyi cilalanmış olan balta 6.6 cm. 
yüksekliğinde, 2.4 cm. kalınlığında ve üçgen formludur. Doğu Açması içinde 
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kalan 10 No.lu mekânın kazısı sırasında ele geçirilmiştir (Çizim: 1, Resim: 10). 
İlk Tunç Çağı özellikleri taşıyan balta Roma-Bizans Dönemi tabakaları içinde 
karışık bir durumda bulunmuştur. Ancak, izlerine önceki yıllarda rastladığı-
mız Hellenistik ve Lydia tabakalarıyla birlikte, hamam alanının, stratigrafik 
açıdan çeşitli kültür katları üzerinde kurulduğu ve bu tabakaların İlk Tunç 
Çağlarına kadar uzanmış olabileceği yolunda yeni bir kanıt sağladığı inan-
cındayız.

SONUÇ

Yaklaşık 270 m2 genişliğinde bir bölümünü inceleyebildiğimiz, M.S. II.-III. 
yüzyıldan V. yüzyıla kadar kullanılmış görünen hamam kompleksi Ödemiş 
ilçe merkezinin Antik Çağa uzanan bir geçmişe sahip olduğunu göstermiştir.    

Prehistorik Çağdan Bizans Dönemi içlerine kadar tabakalar içeren bu zen-
gin alandaki çalışmalar, kısıtlı ödenek nedeniyle çok sınırlı bir biçimde yürü-
tülebilmektedir. Bununla ilgili olarak alandaki inşaat sorunu da halen devam 
etmektedir. Daha büyük bütçeli ödenek temini halinde sorunun daha kısa 
sürede çözüme kavuşturulabileceği düşünülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere bölge tarihini bin yıllar öncesine taşıyan 
ancak, 3/1’lik bölümü kazılabilmiş bu alandaki çalışmalara 2017 yılında da 
devam edilmesi planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 
hamamın üzeri, imkanlar dahilinde kısmen naylon bir örtü ile kapatılmış ve 
alanının etrafı tel örgü ve şeritler ile çevrilmiştir (Resim: 11).
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Plan 1: 2015-2016 yılı çalışma alanları.

Plan 2: Açma anahtarı.
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Plan 3: 2016 yılı kazı alanları.

Çizim 1: El baltası.
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Resim 1: Kazı alanı hava fotoğrafı.

Resim 2: Bronz bilezikler.

Resim 3: Hamam mekânları, güney-
den.
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Resim 4: 1 No.lu mekân, batıdan.

Resim 5: 1, 8 ve 9 No.lu mekânlar.
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Resim 6: 10 No.lu mekân, güneyden.

Resim 7: 2 No.lu mekânda bulunan pişmiş toprak küvet güneyden.
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Resim 8: Pişmiş toprak kaplama levhaları, güneyden.
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Resim 9: Külhan ve güney duvardaki baca.

Resim 10: El baltası.
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Resim 11: Kazı alanının görünümü, kuzeybatıdan.
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ŞANLIURFA KIZILKOYUN VE KALE ETEĞİ NEKROPOLÜ 
KURTARMA KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Bekir ÇETİN*

Antik Edessa nekropolü olarak bilinen Kızılkoyun nekropolü ile Şanlıurfa 
kale eteği nekropolünde bulunan kaya mezarları kurtarma kazıları ve temiz-
lik çalışmaları, Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yeni Mahalle ile Haleplibahçe 
Mahallesinde II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Kalkınma Bakan-
lığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı “Kale Eteğinin Turizme 
Kazandırılması” projesi kapsamında Kızılkoyun ve kale eteğinde yer alan 
evlerin kamulaştırılması yapılarak yıkımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 
gerçekleştirilmiştir. Anılan alanda yapılan yıkım çalışmaları sonrası, alanda 
yapılan hafriyat temizleme sırasında kaya mezarların ortaya çıkmasıyla, Şan-
lıurfa Müzesi Müdürlüğü tarafından kurtarma kazı çalışmaları başlatılmıştır. 
Anılan alandaki çalışmalar, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğünün olurları ile Şanlıurfa Müze Müdür Vekili Celal Uludağ 
başkanlığında, alan sorumlusu Arkeolog İbrahim Çoban, Müslüm Demir ile 
Sanat Tarihçi İbrahim Halil Sarısu ve Şanlıurfa Müzesi arkeoloğu Bekir Çetin 
tarafından yürütülmüştür.

Antik Edessa kentinin günümüze kadar ulaşmış az sayıdaki kalıntısı, kale 
ve civarındadır. Nekropolü çevreleyen alanda geçmiş yıllarda yapılan gece-
konduların içerisinde ve altında kaya mezarlara rastlanıldığı bilinmektedir. 
Bu alanın Antik Edessa nekropolünün tahmini yayılım alanı olduğu düşü-
nülmektedir (Harita: 1). Bu bağlamda kazısı tamamlanan Kızılkoyun ve kale 
eteği nekropolün büyük bir parçasını oluşturmakta ve nekropolün karakteris-
tiğini tespit açısından büyük önem taşımaktadır. 

* Bekir ÇETİN, Arkeolog, Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa/TÜRKİYE.
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Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
17.05.2012 tarih ve 109107 sayılı izin belgeleri gereği, Şanlıurfa İli, Eyyübiye 
İlçesi, Yeni Mahalle Kızılkoyun Mevkii’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kamulaştırılıp açığa çıkartılan kaya mezarlarına ilişkin kurtarma 
kazısı ve temizlik çalışmalarına, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında 
18.06.2012 tarihinde başlanmıştır.

A. KIZILKOYUN NEKROPOLÜ ÇALIŞMALARI

I. KIZILKOYUN MEVKİİ TARİHÇE VE TOPOĞRAFİK KONUMU

Roma ve Doğu Roma dönemlerinde ölüler genellikle ana kayadan oyma 
oda mezarlara gömüldüğünden kentin surları dışındaki dağlar ve kayalık-
lar, nekropol (mezarlık) alanı olarak seçilmiş ve bu nekropollere çok sayıda 
kaya mezar odası yapılmıştır. Şanlıurfa’nın eski adı olan Edessa’da biri şehrin 
güney ve güneybatısındaki dağlık alanda, diğeri kuzey ve kuzeybatısındaki 
kayalık alanda olmak üzere iki büyük nekropol alanı bulunmaktaydı. Kızıl-
koyun mevkiindeki kaya mezarları da eski Edessa şehrinin kuzey ve kuzey-
batı nekropol bölgesi içerisinde yer alır. Bu kaya mezar odaları M.Ö. II- M.S. 
VI. yüzyıllar arasında kullanılmıştır.

Kızılkoyun Mevkii nekropol alanı kuzeyinde eski bir nekropol alanı üze-
rine kurulmuş olan Bediüzzaman Mezarlığı, batısında Haleplibahçe mozaik 
alanı ve yine eski nekropol alanı üzerine kurulmuş olan Yakubiye Mahallesi 
yer alır. Güneyinde Şanlıurfa Kalesi ve Balıklıgöl bulunmaktadır (Harita: 1).

Kızılkoyun nekropol alanı dik bir yamaç olup kayalıktır.  Bu kayalık alan-
da 75 adet kaya mezarı vardır. Bu mezarlar kare formunda tek odalı üç arko-
solium ve üç klineli, Ön girişli tek odalı arkosolium ve üç klineli, ön girişli çok 
odalı arkosolium ve klineli, iç içe iki veya üç odalı mezarlar ve dromoslu tek 
odalı arkosolium ve klinelidir (Resim: 1).

Kızılkoyun nekropolü kazı ve temizlik çalışmalarında tespit edilen me-
zar tipleri, birbirleriyle paralellik göstermektedir. Bunun yanı sıra, bilinen 
ana mezar tiplerinin varyasyonlarının varlığı anlaşılmıştır. Ağırlıklı ola-
rak tek odalı mezarlar ve bunun yanında Ön girişli tek odalı mezarlar, ön 
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girişli çok odalı mezarlar, iç içe iki veya üç odalı mezarlar ve tek odalı dro-
moslu mezarlar bulunmuştur. Kazı ve temizlik çalışmaları, ana kayanın yu-
karısından başlayarak aşağıya doğru kazılan güney alanda devam etmiş-
tir.  

II. KAYA MEZAR ODALARI

Kızılkoyun nekropol alanında tespit edilen ve kazısı yapılan mezar tipleri 
şunlardır: 

1. Tek Odalı Mezarlar 

Nekropolde bulunan mezarlara oranla bir odalı mezar tipi çok sayıdadır. 
Bu mezarlar, 3x3 m. veya 4x4 m. ölçülerinde, ana kayaya kare ya da dikdört-
gen biçimli oda şeklinde oyularak yapılmıştır. İç duvarlarının kireç ve kum 
karışımı basit harçla sıvalı olduğu örneklere de rastlanmıştır. Büyük bir ço-
ğunluğu kazı çalışmaları öncesinde konut alanı olarak kullanılması sebebiyle 
tahrip edilmiştir. Bu grup mezarlar dikdörtgen bir girişe (stamiona) sahiptir. 
Girişler genelde tambur biçimli veya hem tambur biçimli hem de dikdörtgen 
biçimli bir taş kapı ile kapatılmıştır. Mezar odalarının üç kenarında ölülerin 
üzerlerine yatırıldıkları üç adet kemerli (arkosoliumlu) klineler bulunmaktadır 
(Plankare: 1, Resim: 2).  2016 yılı çalışmalarda bu gruba ait 1 adet mezarın 
girişinin önünde Korinth sütun başlıklı iki sütun üzerinde bezemeli ve üçgen 
alınlıklı arşitrav bir blok yer alır. 290x290 cm. ölçülerinde kare formlu bir me-
zar odasıdır (Resim: 2). Mezar odasının üç duvarında ölülerin ve sunuların 
konulduğu arkosoliumlu kline ve bir de mezar odasının ortasında doğu-batı 
yönlü konumlandırılan genişliği 100 cm., uzunluğu 225 cm. ve yüksekliği 100 
cm. ölçülerinde kapaklı bir lahit mezar vardır (Resim: 2). Arkosoliumlu klineler 
güney, kuzey ve doğu duvarında yer alır. Tapınak görünümlü mezar Korinth 
düzeninde templum in antis planında yapılmıştır.  M16 Tek odalı mezar odası 
yine kare planlıdır. Giriş kısmı tahrip olmuştur. Doğu kısmındaki arkosolium-
lu yerde ölü ziyafeti sahnesi olabilecek kabartma bulunur. Buradaki kabart-
manın merkezinde bir sakallı erkek rölyefi sol kolu üzerine uzanmış halde, 
onun sağında ayakta duran sakallı erkek uzanan kişiye ellerinde bulunan 
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nesneyi sunmaktadır. Onun arkasında sağ profilden verilmiş başında konik 
biçimli kufinin bulunduğu bir kadın rölyefi bulunur. Yine bu ziyafet sahnesi-
nin solunda kılıçlı giysili bir asker kabartması yer alır (Resim: 3).     

Nekropolde kazısı yapılan tek odalı mezarlar içerisinde konut alanı ola-
rak kullanım görmesi sebebiyle az sayıda buluntu ele geçirilmiştir (Resim: 
4).  1 odalı mezarlardan açığa çıkarılan buluntular, genel olarak Roma ve Geç 
Roma Dönemine tarihlenmektedir.

2. Ön Girişli Tek Odalı Mezarlar 

Kızılkoyun nekropolünde bu tip mezarlar sayı bakımından azdırlar. Kazı 
ve temizlik çalışmalarında toplam dört adet ön girişli tek odalı mezar açığa 
çıkartılmıştır. Bu tip kaya mezarları birbirine geçişi olan ana kayaya oyulmuş 
kare planlı iki bölümden oluşur. Birinci bölüm olan ön giriş 5x5 m. ölçüle-
rindedir. Bu bölümde herhangi bir kline bulunmamaktadır. Bu ön girişlerde 
zırhlı asker giyimli heykeller için girişin solunda ve sağında birer niş var-
dır. İkinci bölüm olan esas mezar odasının güney, kuzey ve doğu duvarında 
ölülerin üzerlerine yatırıldıkları kemerli (arkosoliumlu) klineler bulunmakta-
dır. (Resim: 5).   M 49 Mezar odası ön girişli tek odalı kare planlıdır. Birinci 
bölüm olan ön girişte kline yoktur. Mezar odasının girişi olan ikinci girişin 
solunda bir sağında bir olmak üzere iki adet niş yer alır. Yapılan çalışmalarda 
her bir nişin içerisinde birer adet Roma Dönemine tarihlenen asker heykeline 
rastlanmıştır (Resim: 5). Mezar odasında ölülerin üzerlerine yatırıldıkları ke-
merli (arkosoliumlu) klineler bulunmaktadır. Çalışmalarda bu tip mezarlarda 
çok sayıda pişmiş toprak kalıp yapımı kandillere rastlanmıştır. M14 mezar 
odası ön girişli tek odadan oluşur ve girişi batıdandır. Ön girişte herhangi bir 
kline bulunmamakta olup zeminde 80x80 cm. ölçülerinde tam daire şeklin-
de, kuzeyde V şeklinde akacak yeri olan bir çukur bulunur. Mezar odasında 
güney ve kuzeyde ikişer adet, doğuda bir adet olmak üzere toplam beş adet 
kline bulunur. Güney ve kuzeydeki karşılıklı ilk iki kline birbirine benzer ke-
narlarında İon sütununa oturtulmuş üçgen alınlıklı bir çatıya sahiptir. Daha 
sonraki karşılıklı iki kline ise her iki kenarında birer adet İon sütunu bulunan 
yarım daire şeklinde kemerlidir. Doğudaki kline tapınak cepheli olup her iki 
yanında ikişer adet İon sütunu ile hareketlendirilmiştir. Kline çatısının her iki 
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köşesinde kabartma tekniğiyle yapılmış kentaor (deniz kentaoru)  bulunur. Kli-
nenin iç kısmı yarım daire şeklindedir (Resim: 6).   

3. Ön Girişli Çok Odalı Mezarlar 
Nekropolde farklı yıllarda yapılan çalışmalarda bu tipten toplam dokuz 

adet mezar bulunmuştur. Bu tip mezar odalarının genel özelliği geniş bir 
ön girişe sahip olmalarıdır. Ön odalarda herhangi bir kline veya arkosoliuma 
rastlanılmaz. Fakat bu ön girişlerde esas mezar odasına girişin solunda ve 
sağında birer niş vardır.  Bu mezarlar ön girişle beraber iki, üç, dört veya 
beş odadan oluşur. Mezar odalarının duvarlarında ölülerin üzerlerine yatı-
rıldıkları kemerli (arkosoliumlu) klineler bulunmaktadır. Mezarlar konut alanı 
olarak kullanım görmeleri sebebiyle tahrip edilmişlerdir. Kazı ve temizlik ça-
lışmalarında herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır (Resim: 7).   

4. İç İçe İki veya Üç Odalı Mezarlar 
Kızılkoyun antik mezarlık alanında yapılan kazı ve temizlik çalışmala-

rında iç içe iki veya üç odalı mezarlar tespit edildi. Bu tip mezarların genel 
özellikleri birbirine geçişi olan kare planlı iki veya üç odadan oluşur. İki odalı 
mezarların birinci odasının güney ve kuzey duvarında birer arkosoliumlu kli-
ne yer alır. İkinci odaya ana kayaya oyulmuş dikdörtgen bir girişle sağlanır. 
İkinci odanın güney, kuzey ve doğu duvarında ölülerin üzerlerine yatırıldık-
ları kemerli (arkosoliumlu) klineler bulunmaktadır. Üçüncü odaya sahip bu tip 
mezarların ilk ve ikinci odalarının kuzey ve güney duvarlarında birer arkosoli-
umlu kline mevcuttur. Odalara geçişi ana kayaya oyulmuş dikdörtgen girişler 
sağlar. Üçüncü odanın güney, kuzey ve doğu duvarında ölülerin üzerlerine 
yatırıldıkları kemerli (arkosoliumlu) klineler bulunmaktadır. Antik mezarlık 
bir dönem konut alanı olarak kullanılması nedeniyle yapılan çalışmalarda 
herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır (Resim: 8).    

5. Tek Odalı Dromoslu Mezarlar 
Tek odalı dromoslu mezarlar nekropol alanda az sayıda mevcuttur. Genel 

olarak tek odalı üç kline ve arkosoliumlu mezarlar oluşturmaktadır. Bu kaya 
mezarları, doğal kalker kayalıklar oyularak yapılmışlardır. Tabii malzeme 
kalker taşıdır.   Mezar odaları genellikle 3x3 m. genişliğinde, 2 m. yüksekli-
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ğinde kare planlıdır. Kaya mezarlarına girişler genellikle mezar odasının batı 
cephesinden olmaktadır. Mezarlarda, girişlerde genellikle dromos adı verilen 
1 m. ile 3 metre arasında, genişlikleri ise 1 metre ile 1,5 metre arasında dar 
uzun bir koridor yer almıştır.  Burada bazıları tahrip olmuş beş altı basamak-
tan oluşan taş merdiven bulunmakta bazılarında ise basamak bulunmamak-
tadır (Resim: 9).    

Mezar odalarında girişin hemen karşında ve bunun iki yanındaki duvar-
larda yer alan derin birer niş yani ölünün gömüldüğü bölümler olan arkoso-
liumlar görülmektedir. Kazı ve temizlik çalışmalarında pişmiş toprak kalıp 
yapımı kandiller, seramik parçalarına rastlanılmıştır.  

B. KALE ETEĞİ NEKROPOLÜ KURTARMA KAZI VE TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI

Şanlıurfa İli, Eyyubiye İlçesi, Yakubiye Mahallesi Haleplibahçe Mevkiin-
de yer alan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Antik Edessa Nekropolü III. De-
rece Arkeolojik Sit Alanı olan kale eteği üzerinde yer alan evler, Kalkınma 
Bakanlığı tarafından desteklenen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 
kapsamında Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi ile toplam 275 ev 
İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmış, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu’nun 29/06/2011 tarih ve 1552 sayılı kararı doğrultusunda 
yıkım çalışmaları Şanlıurfa İl Özel İdaresi ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğünün 
denetiminde yapılmıştır. Bölge III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olmasından 
dolayı, yıkılan evlerin hafriyatları müze kontrolünde taşınmıştır. Hafriyatın 
kaldırılması ve kazı çalışmaları sonrası Şanlıurfa Kalesinin batı-kuzeybatı 
yamaçlarında 47.000 metrekarelik alan içerisinde 76 adet Geç Roma Dönemi 
kaya mezar odası tespit edilmiştir. 

I. KALE ETEĞİ NEKROPOLÜ ÇALIŞMALARI

Şanlıurfa İli, Eyyubiye İlçesi, Yakubiye Mahallesi Haleplibahçe Mevkiin-
de yer alan kazı ve temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği kale eteği nek-
ropolü, 11680 metrekare yüzölçümüne sahip alanda yapılan kurtarma kazı-
sında, M.Ö. II- M.S. VI. yüzyıllar arasında kullanım gören 76 adet kaya oda 
mezar tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; yöre halkının yıllarca 
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kale eteği üzerinde, M.Ö. II- M.S. VI. yüzyıllar arası döneme tarihlendirilen 
mezarların olduğu alanı iskân olarak kullanmış ve bu mezarların çoğunun, 
kamulaştırma öncesi iskân olarak kullanımından dolayı zarar gördüğü anla-
şılmıştır.

Şanlıurfa kale eteği nekropolünde dromoslu kaya oda mezarlar ile dromos-
suz kaya oda mezarlar bulunur ve bu oda mezarlar kale eteği batı yamacı-
nın doğu ve batısı boyunca uzanan eteklere yapılmıştır. Bunun sebebi arazi 
topografyasından faydalanılmış olmasıdır. Bu nedenle kale eteği nekropolü 
kaya mezarlarında bir yön birliği bulunmamaktadır. Kaya mezar odaları, 
yükseltinin izin verdiği yerlerde kayanın oyularak şekillendirilmesi ile oluş-
turulmuştur. Açığa çıkarılan kaya mezar odalarına baktığımızda, planları ve 
büyüklükleri ile ilgili belli bir kuralın uygulanmamış olduğu görülmektedir. 
Kare ve dikdörtgen planlı kaya mezar odalarıyla karşılaşılmış ve her bir kaya 
mezar odasının farklı ebatlarda oldukları görülmüştür. Aile mezarı olarak 
kullanıldığını düşündüğümüz kaya mezar odalarındaki ölçü farklılıklarının 
sebebi, aileyi oluşturan birey sayıları olmalıdır. Mezar yapılarının çoğunda, 
yürüme zemininden itibaren bir eğimle basamaklarla inen dromos, kapı baş-
langıcında son bulmaktadır. Mezar odalarına girişi sağlayan dikdörtgen kapı,  
bazı mezarlarda dikdörtgen blok şeklinde taşın konulmasıyla bazılarında ise 
tekerlek biçimindeki taşın konulmasıyla kapatılmıştır. Mezar odalarında üç 
kenarında ölülerin üzerlerine yatırıldıkları kemerli (arkosoliumlu) klineler bu-
lunmaktadır (Plankare: 2, Harita: 1).  

Kaya mezarları, doğal taş kaya içerisine oyularak yapılmışlardır. Bu me-
zarların farklı birkaç tipte yapıldığı görülmektedir (Resim 10).

II.  DROMOSLU ODA MEZARLAR

1. Tek Odalı Mezarlar

Kale eteği nekropolünde sayı bakımından egemen tipi tek odalı üç kline ve 
arkosoliumlu mezarlar oluşturmaktadır. Bu kaya mezarlar, doğal kalker kaya-
lıklar oyularak yapılmışlardır. Tabii malzeme kalker taşıdır.   Mezar odaları 
genellikle 3x3 m. genişliğinde, 2 m. yüksekliğinde kare planlıdır. Kaya mezar-
larına girişler genellikle mezar odasının kuzeybatı cephesinden olmaktadır. 
Mezarlarda, girişlerde genellikle dromos adı verilen 1 m. ile 3 metre arasında, 
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genişlikleri ise 1 metre ile 1,5 metre arasında dar uzun bir koridor yer almış-
tır.  Burada çoğu beş altı basamaktan oluşan ana kayaya oyulmuş merdiven 
bulunmaktadır. Mezar odalarına giriş, ana kayaya oyulmuş üstü kemerli dik-
dörtgen kapılarla sağlanmıştır. Kapı girişinde ana kayaya oyulmuş bir kemer 
ve hemen yanında bir nişin içine yerleştirilmiş tambur şeklinde kapı bulun-
maktadır. Kemerlerin bazıları kesme taşlarla yapılmışlardır ( Resim: 11).

Mezar odalarında girişin hemen karşında ve bunun iki yanındaki duvar-
larda yer alan derin birer niş yani ölünün gömüldüğü bölümler olan arkoso-
liumlar görülmektedir. Arkosoliumlar, genelde 2x1 m. ölçülerinde ve 0,80 m. 
ve ya 0,85 m. yüksekliğinde yapılmıştır. Arkosoliumlar, lahitli, lahitsiz yapı-
labildiği gibi yuvarlak ve üçgen kemerli olanları da vardır. Arkosoliumlarda 
ölünün baş tarafına gelen kısmı zeminden biraz daha yüksek yapılmıştır. 33 
numaralı duvar freskli kaya mezar odasının içerisinde bir adet kapaklı lahit 
mezar bulunmuştur.

Ayrıca, bu tip mezarların bazısında karşımıza çıkan diğer bir özellik, ta-
ban seviyesinde mezarın merkezinde ve uzun duvarlara paralel bir şekilde 
yer alan dikdörtgen formlu tekne biçimindeki çukurlarıdır. Bazılarında ise 
arkosoliumların ön tarafında yan yana aynı büyüklükte yapılmış küçük oyuk 
çukurlar bulunmaktadır. Buralara ölüye ait eşyaların bırakılmış olabileceği 
düşünülmektedir. 

Kale eteği kayalarına oyulan oda şeklindeki bu mezarların bazılarının ta-
banına ölen kişileri ve yakınlarını tasvir eden renkli mozaikler, (69 No.lu kaya 
mezarı) bitkisel ve geometrik desenli yazıtlı mozaikler 51 No.lu mezar, 65 
No.lu mezar (Resim: 11), 67 No.lu mezar, duvarlarına da kireç sıva üzerine 
yapılmış freskler 33 No.lu kaya mezar odası yapılmıştır. Yakubiye kaya me-
zarında şimdiye kadar 1 adet çok tahrip edilmiş duvar freskli ve 4 adet taban 
mozaikli mezar odasına rastlanmıştır. 

Bazı mezarlarda kireç sıva üzerine yapılmış fresk izleri mevcuttur. Mezar-
ların bir kısmında ise mozaik veya fresk bulunmamaktadır. Tamamen tahrip 
olmuş mezar odalarında ise hiçbir süslemeye rastlanmamaktadır.

2. İki Odalı Mezarlar

Kale eteğinde temizlik ve kazı çalışmalarında açığa çıkan bir adet iç içe iki 
odalı kaya mezarı, kare planlı iki odanın birbiri içerisinden geçilerek art arda 
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yapılmasıyla oluşturulmuştur. Bu tipte de mezar odasının girişinde dar uzun 
ve taş basamakları olan bir koridor bulunmaktadır. Koridordan sonra üstü 
kemerli dikdörtgen kapıdan mezar odasına girilmektedir. İlk mezar odasında 
girişin iki yanında yer alan duvarlarda ölünün gömüldüğü birer niş bulun-
maktadır. İki oda arasındaki kapı boşluğundan geçilerek girilen arkadaki me-
zar odasında girişin hemen karşında ve bunun iki yanındaki duvarlarda yer 
alan derin birer niş olan arkosoliumlar görülmektedir. Mezar odaları genelde 
3x3 m. ölçülerinde ve 2 m. yüksekliğindedir. Arkosoliumlar ise 2x1 m. ölçüle-
rinde ve 0,85 m. yüksekliğindedir (Plan: 1 ).

III.  DROMOSSUZ ODA MEZARLAR

1. Tek Odalı Mezarlar

Kale eteğinde bulunan ve kamulaştırma sonucu yıkılan taşınmazların haf-
riyat temizleme çalışmaları sonrası, bu alanda az sayıda ana kayaya oyulmuş 
dromosu olmayan ve giriş kısımları tahrip olmuş 250x250 cm. ölçülerinde kare 
planlı bir giriş kapısına sahip bu mezarların içi birbirine bakan yuvarlak nişli 
üç arkosoliumdan oluşmaktadır.

Bu arkosolium ve mezar odalarının genel formları, burada kamulaştırma-
dan önce yaşayan insanlar tarafından tahrip edilmiş durumdadırlar. Birçoğu 
özellikle kiler, banyo veya zahirelik ve odunluk olarak kullanıldığından, iç 
kısımlarında yapılan temizlik çalışmalarında herhangi bir kültür varlığına 
rastlanılmıştır.

IV. BULUNTULAR

Kale eteği nekropol alanında Mart 2014 yılından 2016 yılının Aralık ayına 
kadar, gerçekleştirilen kazı çalışmalarında mezarlara ölü hediyesi olarak bıra-
kılmış çok sayıda pişmiş toprak kalıp yapımı kandil, az sayıda pişmiş toprak 
unguentarium, bir adet pithos, seramik parçaları, bir adet Cumhuriyet Dönemi-
ne ait altın yüzük ile M.S. II-IV yüzyıla ait iki adet altın küpe ve bir parça altın 
varak buluntu ele geçirilmiştir. Pişmiş toprak buluntular M.S. II-IV. yüzyıllar 
arası döneminin kendine özgü form ve bezeme özelliklerini taşımaktadır.
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Harita: 1

Plan: 1
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Plankare: 2

Plankare: 1
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 4
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 11
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2016 YILI HARPUT NEVRUZ ORMANLARI KURTARMA 
KAZISI VE HARPUT KABARTMASI 

Bülent DEMİR*

Uygarlıklar ülkesi Anadolu 3 Mayıs 2016 günü yepyeni bir yüzünü daha 
gösterdi, sessiz sedasız. Yarım adanın renkli ve zengin geçmiş zincirine bu 
kez Harput’ta yeni bir halka eklendi.  

Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesi, Nevruz Ormanları Mevkii’nde, yö-
resel adıyla Kureyin Tepesi’nde Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünün iş ma-
kineleri kullanılarak yaptığı ağaçlandırma amaçlı teraslama çalışmaları sıra-
sında, Mezopotamya ve Anadolu arasındaki eski sosyo-kültürel ilişkilere ışık 
tutabilecek ve aynı zamanda bilinen sanat tarihi araştırmalarına yeni boyutlar 
kazandırabilecek eşsiz bir kabartmaya rastlandı. Urartu Döneminden izler ta-
şıyan Harput Kalesi’nin birkaç yüz metre doğusundaki bu alanda, 2017 Ma-
yıs-Ekim ayları arasında Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen 
kazılar ve çevre araştırmalarında, Uluova’ya yukarıdan bakan 1372 metre 
rakımlı kayalığın güney yamaçları üzerinde kurulmuş bir yerleşim yerinin 
varlığı belirlendi1. 2016 yılında kuzey-güney eğimli bir yamaç yerleşimi olan 
alanın sadece zirve kısımlarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Ancak iş ma-
kineleri tarafından açılan teraslarda takip ettiğimiz izlerden yerleşimin gü-
ney yamaç boyunca kesintisiz devam ettiği belirlenmiştir (Resim: 1a). Yöresel 
kumtaşı bir kayaç üzerine işlenmiş kabartma Eski Anadolu tarihi hakkında 
bilinenleri revize etmemizi gerektirecek yeni buluş olarak nitelendirilebilir.

* Bülent DEMİR, Arkeolog, Sürsürü Mah. Halit Hoca Efendi Bulvarı, Sancar Sitesi, 59/A, B Blok, 
Kat 3, No 7 Elazığ/TÜRKİYE, b_rimed@hotmail.com

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mudürlüğü’nün 04.05.2016 tarih 
ve 85146 sayılı izni gereği başlatılan kazılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 
Elazığ Valiliğinin finansman destekleriyle yürütülmüştür. Destekleriden dolayı Genel Müdür-
lüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kazılarımıza bilimsel desteklerini esirgemeyen 
Prof. Dr. Veli Sevin, Prof. Dr. Necla Arslan Sevin, Prof. Dr. Eşref Abay ile Fotoğraf Sanatçısı Sel-
ma Arslan’a ve hava fotoğraf çekimleri için Doç. Dr. Erkan Konyar’a teşekkürü borç biliyorum.
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KAZI ÇALIŞMALARI

Bilimsel kazı çalışmalarına, kabartmanın bulunduğu alanda 5x5 metre bo-
yutlarındaki bir açma ile başlandı ve açmanın doğu bölümünde sal taşı zemin 
döşemelerine rastlandı. Kabartma bu taban üzerine düşmüş durumda, bü-
tünselliğini koruyan dört büyük parça halinde ele geçirilmiştir (Resim: 1b). 
Kabartmanın 15 cm. kadar altındaki sal taşı döşeme iş makineleri tarafından 
büyük oranda tahrip edilmiştir. Devam eden derinleşme çalışmalarında ka-
bartma ile çağdaş döşemenin 80 cm. altında ikinci bir sal döşemeye ulaşıldı. 
Böylelikle ağır yangınla son bulmuş iki evreli bir yerleşim yerinin varlığı tes-
pit edildi (Resim: 1c).

Geç evre sal döşemelerinin yayılım alanının tespiti için çeşitli sondaj çalış-
malarında bulunuldu (Resim: 1d). Sonuçta döşeme taşlarının doğu ve güney 
yönlü yayılım gösterdikleri ve döşemelrin taş temelli kerpiç duvarlarla kuşa-
tıldıkları belirlendi. Kayalık bir alan üzerine konumlandırılmış bu yerleşim 
yerinde, daha önce bahsettiğimiz ağır yangın izleri bütün sondajlarda kendini 
göstermiştir. Yerleşim izlerinin güney yamaçlardaki durumunu izleyebilmek 
adına yaptığımız yeni sondajlarda da kayalıklar üzerine konuşlandırılmış mi-
mari yapı kalıntılarının güney yamaç boyunca kesintisiz devam ettiği anla-
şılmıştır (Resim: 1e). Yine kazı alanı çevresindeki kayalıklar üzerinde yapılan 
incelemelerde işlevleri tam olarak bilinmeyen kaya işçilikleri tespit edilmiştir. 

Kazılar sonucunda kerpiç duvar kalıntılarına neredeyse bütün açmalarda 
rastlanmıştır. Ele geçirilen en sağlam durumdaki kerpiç bloğu 27x27 cm. ebat-
larındadır. 2016 yılı çalışmaları sonunda geç dönem yapı katı izleri açıkça iz-
lenebilmektedir. Ancak çalışmaların sondaj temelli olması nedeniyle mimari-
nin net bir planını çıkarmak mümkün olmamıştır. Hazırlanan topografik plan 
çerçevesindeki karelajlar doğrultusunda başlatılacak 2017 yılı çalışmaları mi-
mari yapının net olarak ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacaktır (Resim: 2a). 
Kazı sezonu sonunda ortaya çıkarılan mimarlık kalıntılarının kış şartlarından 
olumsuz etkilenmemesi için jeotekstil malzeme ile koruma altına alınmıştır 
(Resim: 2b).

KÜÇÜK BULUNTULAR

2016 yılı kazılarında sondajlardan çok sayıda monokrom ve polikrom ke-
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ramik parçası ele geçirilmiştir. Polikrom keramikler kiremit renk hamurlu ve 
hamurunun renginde astarlıdırlar. İyi pişirilmiş kaplar daima çark yapımıdır. 
Bezemeler bu astar üzerine koyu kırmızı ve kahverengi boyalarla yapılmıştır. 
Ağız kenarları yatık taramalarla bezeli çömleklerin omuz ve gövde şişkinlik-
leri, nokta dizileri yatay ve düşey hatlarla dekore edilmiştir. Elazığ-Malatya 
bölgelerine özgü bu boyalı malların en tipik özelliği yüzeylerine sürülmüş 
bulunan boyaların çok dayanıksız oluşudur (Resim: 2c-h, 3a-d). Monokrom 
mallar siyah ya da kahverengi açkılı ve metalik görünümlüdür. Gerek po-
likrom ve gerekse monokrom parçalar Elazığ-Malatya Bölgesi Orta Tunç I 
çanak çömleği türünde ve özellikle Malatya/Arslantepe Va, Norşuntepe III, 
Tepecik ve İmikuşağı 14. yapı katı malzemesi ile çağdaştır (Bkz. Di Nocera, 
Hauptmann, Sevin). 

Kazılarımız sırasında toplam 14 adet envanterlik ve 15 adet etütlük eser 
ele geçirilmiştir. Öğütme taşları, kemik aletler, pişmiş toprak kalıp ve çanak 
çömleklerin yanısıra; bronz kolcuklu balta, serpantin taşından silindir mühür, 
kil bulle parçası ve özellikle yöresel kum taşı kayaçtan yapılmış kabartma 
2016 yılı Nevruz Ormanları kazısının en önemli buluntularındandır.

1.3 cm. uzunluğunda, 0.9 cm. çapındaki silindir mühürün baskı yüzüne 
hayat ağacı çevresinde bir insan ve bir hayvan motifi sitilize olarak işlenmiştir 
(Resim: 3f). Bu mührün en yakın benzerine Diyarbakır İli sınırlarında yapılan 
Müslümantepe Kazısı Orta Tunç I tabakasında rastlanmıştır. Özellikle insan 
figürünün hareketli yapısı ve sitilize verilişi dikkat çekicidir2.

Kırık olarak ele geçirilen bulle parçası üzerinde kanatlı mitolojik bir hay-
van ve tahta oturur vaziyette birinsan figürü betimlenmiştir (Resim: 3g). Söz 
konusu bulledeki mitolojik figürün yakın benzerleri  Akkad mühürleri üze-
rinde görülebilir.

12.8x4.6x0,9 cm. boyutlarında, dikdörtgen kesitli, içbükey kenarlı, bronz 
kolcuklu baltanın namlusu teber ağızlı, ensesi köşelidir (Resim: 4a). Benzerle-
rine İlk Tunç Çağı sonlarından Son Tunç Çağ içlerine kadar rastlanır.

2 Söz konusu silindir mühür Diyarbakır Müzesi tarafından hazırlanan 2107 yılı takviminde res-
medilmiştir.
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6,8x3,7x1,5 cm. boyutlarında pişmiş toprak kalıp dikdörtgen formludur. 
Bir yüzeyinde uzunlamasına iki, diğer yüzeyinde ise uzunlamasına tek dö-
küm yuvası vardır (Resim: 4b).

Kiremit kırmızısı renkte hamurlu pişmiş toprak kapağın ip delikli tuta-
mağı koçbaşı şeklindedir. 16,3 cm. yüksekliğinde, 15.9 cm. ağız çaplı kabın iç 
kısmı yanmadan dolayı kararmıştır. İki parça halinde kırık ele geçirilmiş olup 
sonradan müzede birleştirilmiştir (Resim: 4c).

9.2x2.6 cm. boyutlarındaki boynuz delici, tutamak kısmından uca doğru 
sivrilerek daralan bir forma sahiptir (Resim: 4d).

Pişmiş topraktan 8.5 cm. yüksekliğindeki huni günlük kullanım kaplarına 
güzel bir örnektir. Kırık olarak ele geçen bu kap müdürlüğümüz laboratuva-
rında tümlenmiştir (Resim: 5a) Bunların yanısıra alanda çok sayıda değişik 
form ve ebatlarda yapılmış öğütme taşları bulunmuştur (Resim: 5b,c). İş ma-
kinesi tarafından parçalanan 90x70 cm. ebatlarındaki küvet biçimli taş tekne 
müdürlüğümüz laboratuvarında tümlenmiştir. Kabartma ile aynı alanda bu-
lunmasından dolayı önemli olduğunu düşündüğümüz bu taş teknenin özgün 
durumunun bozulması işlevini öğrenmemizi engellemiştir (Resim: 5d).

HARPUT KABARTMASI

Beş köşeli taş levha 2.72x2.42 m. boyutlarında ve 0.15-0.20 m. kalınlığında-
dır. Üzerinde düzgün şekilde duracağı her hangi bir kaideye sahip değildir. 
Bu nedenle ya bir duvar içine aplike edilerek ya da yaslanarak kullanılmış 
olmalıdır. Alçak kabartma tekniğinde işlenmiş resimler bloğun pürüzsüz bir 
pano haline getirilmiş ön yüzüne uygulanmıştır (Resim: 6).

Ana teması, bir nehir kıyısındaki üç sıra surlu kalenin fethiyle ilgilidir. 
Kabartma alanı ortadan dikey bir bantla ikiye bölünmüş ve her iki yanına ya-
tay kuşaklar halinde karşılıklı beşer adet resim paneli yerleştirilmiştir. Üstteki 
ikişer kuşak 0.40-0.30 m., orta kuşaklar 1.05-0.89 m., alt kuşaklar ise ortalama 
0.20 m. yüksekliğindedir. Diğerlerinden büyük tutulmuş orta kuşak panola-
rıyla dehşet içeren savaş sahnelerine özel bir önem verildiğinin altı çizilmiştir. 
Olayların bölümlere ayrılarak narratif (anlatımcı-öykücü) tarzda ifade edildi-
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ği sahneler alttan üste doğru; savaş ve ganimetler ile esirlerin kralın huzuru-
na çıkarılışı şeklinde istif edilmişlerdir. İçinde hükümdarın yer aldığı sahne 
en üst kuşağa alınmıştır. Hareket genelde soldan sağa doğrudur; ancak finali 
oluşturan sağ üst kuşakta kralın huzuruna çıkış aksi istikamettedir. Böylelikle 
tüm figürlerin krala doğru yönlendirilmiş olduğu ifade edilmiştir. Kabartma-
nın sağ alt yarısı ve sağ kenarı, içinde balık ve kaplumbağa gibi hayvanlar ile 
iki kürekçili sandal bulunan bir nehir peyzajı ile boydan boya sınırlandırıl-
mıştır. Kabartmada peyzaja dikkat çekici bir biçimde yer verilmiş oluşu adeta 
M.Ö. I. binyılın Yeni Assur kabartma sanatındakileri andırır. 

Alt sol kuşaklarda arkalıksız sandalyelere, ikisi sırt sırta, diğer ikisi de kar-
şılıklı oturan, kısa kollu, etek uçları püsküllü uzun entari giymiş, omuzlarına 
şal (harmani) almış dört erkek figürü yanında küskü-murç türü delici bir alet 
ile kürek ve sepet kullanarak dış surda gedik açmaya çalışan lağımcılar res-
medilmiştir. Sağda ise ganimet olarak kaleden elde edilen yürür vaziyette iki 
büyükbaş hayvan yer almaktadır. 

Diğerlerinden geniş tutulmuş ortadaki iki ana sahnede bir kalenin işgali 
betimlenmiştir. Sol panoda mazgallı ve tek pencereli sur sistemi üç sıralıdır; 
sağdaki ise iki sıra surlu, mazgallı ve iki pencereli olarak verilmiştir. Böyle-
likle kalenin farklı bölümleri ifade edilmeye çalışılmıştır. Surların üzerinde 
savaşın çeşitli aşamaları konu edilmiştir. Daha şiddet içeren sol panoda yanan 
bir kale içindeki çarpışmalar ve vahşet sahnelerine yer verilmiştir. Bir yan-
da yüksek bir yerde kurulduğu anlaşılan kaleye sırtlarında toprak taşıyarak 
rampa inşa eden askerler ve sura yaklaştırılan masif tekerlekli ahşap kuşatma 
kulesi, öte yanda sura çengelli bir merdiven atarak tırmanan eli baltalı asker 
ve nihayet mazgallardan sarkan ve kesik başları bedenden aşağı düşen çıplak 
düşman askerleri kuşatmanın sona ermekte olduğu izlenimini yaratmaktadır. 
Çaresizlik içinde saçlarını yolan kadınların çektiği ızdırap ve ganimetlerin ta-
şınmaya başlaması, acı sonu vurgulayan sahneler olarak nitelenebilir. Surun 
üst bedeninde, yaklaşan kuşatma kulesine elindeki sapanla karşılık veren kal-
kanlı asker ve ona sırtındaki sepetle sapan taşı taşıyan küçük erkek figürüyle 
direnişteki son çırpınışlar ifadeye çalışılmıştır. 

Kabartmanın sağ büyük panosunda, soldakine kıyasla daha sakin sahne-
lerle kuşatmanın son anları ele alınmıştır. Elleri kelepçeli çıplak savaş esirle-
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rinin silahlı askerler tarafından götürülüşü, kucağındaki çocuğu ve başında 
taşıdığı testisiyle kaleden sürgün edilen kadınlar ve kale kapısından çıkan 
ganimet eşek motifi adeta mücadelenin son buluşunu haber vermektedir. Bu 
sahnenin merkezindeki kale kent kapısı üstüne iki çıplak erkek figürünün 
başlarına basarak yükselen, bacakları birbirine dolanmış, sarkık kanatlı ve 
kartal pençeli bir tanrıça yerleştirilmiştir. Mısır etkili tüylü bir başlık giyen 
tanrıça sol eliyle ensesinden, sağ eliyle de bacağından yakaladığı çıplak bir 
genç erkek figürünü kaldırmış durumda betimlenmiştir. İkinci savaş pano-
sunun merkezine yerleştirilmiş bulunan bu ilginç figür, tanrıçanın savaşın 
kazanılmasında önemli bir rol oynadığı inancını yansıtıyor gibidir. Bu kanatlı 
tanrıça figürünün en yakın benzerlerine biri Larsa Kralı Warad-Sin’e (M.Ö. 
1862 yılları, Bkz. Buchanan 1971) (Resim: 7b), öteki de Hammurabi Dönemine 
(M.Ö. 1779) tarihlenen tabletler üzerindeki silindir mühür baskılarında ve ni-
hayet, biraz daha geç olmakla birlikte, Kassit Sülalesi Kralı Meli-Shipak’a ait 
bir kudurru üzerinde rastlanır (King 1912a: 19; King 1912b: pl. XXX).

Kabartmanın üst kuşakları, zaferle biten mücadelenin ardından, elleri ke-
lepçeli, bir halatla boyunlarından ve bellerinden bağlanarak sıraya dizilmiş 
çıplak esirlerinin silahlı askerler tarafından kralın huzuruna çıkarılışı şeklin-
deki figüratif temalar ile son bulur. Yalnızca üst sol kuşak doğa şartları ne-
deniyle oldukça aşınmıştır. Sağdaki en üst kuşakta kral, yerde yatan çıplak 
düşman cesetleri üzerinde duran arkalıksız sandalyeye oturmuş, sağa bakar 
durumda ve profilden gösterilmiştir. Ayak bileklerine kadar inen yuvarlak 
yakalı, kısa kollu ve saçaklı bir tören giysisi giymiş ve omuzlarına sağ kolu 
açıkta bırakan uzun bir şal/harmani almıştır. Kralın başında bir miğferi an-
dıran püsküllü konik serpuş, sağ elinde Kaniş-Karum II ve kısmen Ib’den iyi 
tanınan,“duckbill” denen türde gözlü bir balta bulunmaktadır. Karşısında, 
uzun savaş esirleri dizisini krala takdim eden ve onunki gibi püsküllü konik 
serpuş giyen figür kısa tuniğinin üzerine, omuzlarını örten kısa bir şal almış-
tır; belinde kalın bir kemer ve kemer içine sokulu bir hançer bulunmaktadır. 
Sol eliyle saçlarından yakaladığı küçük bir esiri huzura sunarken, dirsekten 
yukarı kaldırdığı sağ elinde bir mızrak tutar. Kralın gerisinde, önemleri özenli 
giysileriyle vurgulanan kalkanlı, mızraklı ve topuzlu iki yakın koruma askeri 
bulunmaktadır. Kral ve karşısındaki krali figürün başındaki serpuş, Diyarba-
kır yakınlarındaki Pir Hüseyin’de bulunmuş Naram-Sin’in kabartmasında-
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kini andırır (Barralet 1959: 33 vd., fig. 6) (Resim: 7d). Benzer püsküllü konik 
başlıklar Kültepe’de Koloni çağına ait Karum II. tabakadan Anadolu grubu 
silindir mühür baskıları üzerinde sıkça görülmektedir (Özgüç 2003: 288, Fig. 
332). Ancak Kültepe örneğindeki serpuşlar genellikle kutsal hayvanı üzerin-
de resmedilmiş tanrılar tarafından giyilmektedir (Resim: 7e).

Kabartma üzerinde resmedilmiş tüm savasçı figürleri ister galip isterse 
de mağlup olsun aynı saç stiline sahiptir. Bu nedenle saç stiline dayanarak 
kimlikleri hakkında birşey söylemek mümkün değildir. Ancak tüm savasçı 
askerler kısa tuniklidir; dizleri açıkta bırakan kısa eteklikleri kalçalara yumu-
şak bir biçimde oturmaktadır. Bir kemerle sıkılan bellerine olasılıkla deri kın 
içinde duran uçları kıvrık hançer sokuludur. Giysi ve silahlarından arındırıl-
mış tutsaklar da onları yakından tanımamıza engeldir. Bununla birlikte sava-
şı başarıyla sonlandırmış askerlerle çıplak esirleri birbirinden ayırmak hiç de 
zor değildir. Tümüyle ele alındığında bu sahneler Mezopotamya’nın Erken 
Sülaleler Döneminden beri kalıplaşmış askeri zafer repertuarının tekdüze bir 
tekrarı görünümündedir.

Harput kabartması stilistik ve ikonografik açılardan ilk bakışta Akkad eko-
lunun hissedilebilir etkilerini taşır. Özellikle çıplak savaş esirlerinin anatomik 
ayrıntılarında ulaşılan üstün düzey Akkad dönemi (M.Ö. 2300-2150) sanat-
çılarınınki ile karşılaştırılabilir (Resim: 7g). Ancak stilistik yönden karşılaş-
tırmalar daha çok Naram-Sin ve ardılları dönemindekilerle yapılabilir. Buna 
karşılık kabartmada Akkad sanatından farklı özellikler de dikkat çekicidir. 
Örneğin sağ üst frizde esir düşman askerlerini huzuruna kabul eden kralın 
giymiş olduğu püsküllü konik serpuşun benzerlerine, yukarıda da değinildi-
ği üzere Kaniş-Karum II. tabaka Anadolu grubu silindir mühür baskılarında 
rastlanır. Aynı şekilde erkek figürlerinin bir miğferi andıran yatık çizgilerle 
ifade edilmiş saç stili yine Kaniş-Karum II. tabakada tespit edilmiş mühür 
baskıları(Özgüç 2003: 290, Fig. 340) ve İran’da Sar-i Pul’daki Lullubi Kralı 
Anubanini’nin III. Ur Hanedanı Dönemine tarihlenen kaya kabartmasındaki 
çıplak savaş esirleri üzerinde de görülmektedir (Börker-Klahn 1982: nr.31). 

Kabartma, Elazığ-Malatya Bölgesi Orta Tunç I Dönemi çanak çömleği ve-
ren, ağır yangınla son bulmuş bir mimari kalıntı içinde bulunmuştur. Ma-
latya/Arslantepe Va, Norşuntepe III, Tepecik ve İmikuşağı 14 yapı katı ile 



52

çağdaş ve fakat onlardan çok daha güçlü ve iyi durumda kalmış bu mimari 
kalıntılar yaklaşık olarak M.Ö. II. binyılın başlarına tarihlenebilir (Bkz. Di No-
cera 1998: 24 vd.; Sevin 1987: 311 vd., res. 25). Yerleşim alanında ortaya çıka-
rılan güçlü mimari izler geniş bir sahaya yayılmış durumdadır. Bu kabartma 
ve mimarlık kalıntıları Harput’ta II. binyılın başlarında bir siyasi otoritenin 
varlığına işaret etmektedir. Nitekim 19. yüzyılın sonlarında Harput yöresinde 
bulunup Berlin’e götürülen bu türde başka bir kabartma parçasının varlığı 
(Resim: 7h), bu alanda başka kabartmalar olabileceğini düşündürür( Leh-
mann-Haupt 1906: 60 vd., abb. 36; 1; Lehmann-Haupt 1910: 475 vd.).

Akkad Kralı Sargon ve torunu Naram-Sin’e ait sar tamhari metinleri M.Ö. 
III. binyılın sonlarında Anadolu’nun, başta Kaniş olmak üzere irili ufaklı bir-
çok bağımsız beylik-krallık arasında paylaşıldığını kaydeder. Naram-Sin, iç-
lerinde Kaniş Kralı Zipani ve Hatti Kralı Pampa’nın bulunduğu 17 krala karşı 
savaştığını anlatır (Gurney 1955; Günbattı 1997; Soysal 2015).  Harput Nevruz 
Ormanları, yöresel adıyla Kureyin Tepesi Mevkii’ni kaplayan alandaki ağır 
yangınla son bulmuş kalıntıların bu yerel Anadolu krallıklarından birine  ait 
olması hiç de olanak dışı değildir.
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Resim 1:   a) Kazı alanının Harput Kalesi yönünden genel görünümü. b) Kabartmanın ilk bulu-
nuş durumundan görünüm. c) Kabartmanın ortaya çıktığı alanda ağır bir yangınla 
son bulmuş iki evreli yerleşime ait sondaj çalışması. d) Yapılan sondajlardan başka 
bir görünüm. e) Güney yamçalarda yapılan sondajdan görünüm.



55

Resim 2:  a) Ortaya çıkarılan mimari yapı kalıntılarının hava fotoğrafı. b) Ortaya çıkarılan mi-
mari yapı kalıntılarının koruma amaçlı jeotekstil malzeme ile kapatılması. c-h) Ele 
geçirilen Orta Tunç I boyalıları.
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Resim 3: a,b,e) Orta Tunç I boyalılarından görünüm. c,d) Ele geçirilen monokrom seramikler-
den görünüm. f) Serpantin taşından silindir mühür. g) Kilden yapılmış bulle.
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Resim 4:  a) Bronz balta. b) Pişmiş topraktan çift yüzlü kalıp. c) Pişmiş topraktan yapılmış 
kapak. d) Boynuzdan şekillendirilmiş kemik alet.
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Resim 5:  a) Pişmiş topraktan yapılmış huni. b) Öğütme taşı. c) Öğütme taşı. d) Küvet biçimli 
taş tekne.
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Resim 6: Harput Kabartması.
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İSTANBUL BOĞAZI  KARAYOLU TÜP GEÇİT
(AVRASYA TÜNELİ) PROJESİ ÇATLADIKAPI VE 
YENİKAPI KAZILARI 2016 YILI ÇALIŞMALARI

Ö. Emre ÖNCÜ
Sırrı ÇÖLMEKÇİ

İstanbul dev bir metropole dönüşürken, karşı karşıya kaldığı en önemli so-
run kuşkusuz ulaşım problemleridir. Bunun çözümüne yönelik son yıllarda 
pek çok büyük proje hayata geçirilmiştir. Bunlar arasında yer alan Avrasya 
Tüneli, son yılların en önemli ulaşım projelerinden biri olarak değerlendirile-
bilir. “İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi” olarak adlandırılan tünel 
ve bağlantı yolları çalışmaları, kentin Asya ile Avrupa yakalarını deniz altın-
dan geçen bir tünelle birbirine bağlamıştır. Proje tekerlekli araçların iki kıta 
arasında hareketini, boğaz üzerinde yer alan üç köprü dışında deniz altından 
geçen tünelle sağlamıştır. 

Projenin Avrupa yakasında, tüneli inşa eden TBM makinesinin çıkış şaf-
tında, Çatladıkapı ile Yenikapı arasında uzanan yol hattında ve Yenikapı ze-
min altı yol inşası alanında, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma 
Kurulunun verdiği karar doğrultusunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Mü-
dürlüğü tarafından, Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında kazı ve 
araştırmalar yürütülmüştür1. Kazı çalışmalarımız 2014 yılının Haziran ayın-

* Dr. Ö. Emre ÖNCÜ, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Sultanahmet, İstanbul/TÜRKİYE.
 Sırrı ÇÖLMEKÇİ, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Sultanhamet, İstanbul/TÜRKİYE.
1 İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına, Müze Müdürü Zeynep S. Kızıltan başkanlığında sürdürülen 

kazı çalışmalarımızda, Müze Müdür Yardımcımız Rahmi Asal da yoğun mesai yürütmüştür. 
Ayrıca müze uzmanlarından Emir Son ve Yusuf Tokgöz de bazı dönemlerde çalışmalarda görev 
almıştır. Çalışmalarımızın tüm aşamalarında değerli meslektaşlarımız arkeolog Çiğdem Aydın, 
Selma Ekşi, Melisa Şirazi, Emek Uğurlar, Ozan Yıldırım, Evren Yıldız, Sinan Yiğit, sanat tarihçi 
Alen Maşalı, restoratör-arkeolog Murat Akman ve fotoğrafçı Dilara Şen Turan görev yürütmüş-
tür. Başta Müzemiz Müdürü Sayın Zeynep S. Kızıltan ve Müdür Yardımcımız Sayın Rahmi Asal 
olmak üzere, emeği geçen tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Çalışmaları-
mıza bilimsel desteklerini esirgemeyen İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Vedat Onar ve ekibini, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik 
ve ekibini,  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Ayhan Han’ı 
burada anmaktan onur duyarız. Çalışmalarımızın finansmanının Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı 
Yatırımlar Genel Müdürlüğü, sevk ve koordinasyon işlerinin ise proje yüklenicisi Yapı Merkezi 
firmasınca sağlandığını belirtmemiz gerekir. Başta AYGM Marmaray Bölge Müdürü Mehmet 
Ziya Erdem olmak üzere, Bölge Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tüm personeline ve Yapı Merkezi 
Firması çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 
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da başlamış ve 2016 yılının Eylül ayında sonuçlanmıştır. Buluntulara yönelik 
atölye çalışmalarımız ise 2017 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır.

Yaklaşık iki yıl süren yoğun arazi ve kütüphane çalışmalarımız, İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri’nin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği pek çok kent arke-
olojisi çalışmasında olduğu gibi bu alanda da, İstanbul kent tarihi konusunda 
önemli bilgilerin bilim dünyası ve kamuoyuna sunulmasına vesile olmuştur. 
Yenikapı marmaray ve metro kazılarıyla başlayan ve İstanbul’un farklı nokta-
larında sürdürülen arkeolojik kazı ve araştırmalarla elde edilen mesleki tecrü-
beler oldukça önemlidir2. Çünkü kent arkeolojisi ihtisas alanında yeni yakla-
şımlar geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Avrasya Tüneli Projesi’ne yönelik 
kazı ve araştırma çalışmalarının da bu bağlamada değerlendirilmesi faydalı 
olacaktır. Çünkü İstanbul kent tarihi konusunda bize sağladığı bilgiler son 
derece kıymetli olmuştur. 

Avrasya Tüneli Projesi’ne yönelik kazılarımız iki farklı alanda yürütül-
müştür. Kazı alanlarının yer aldığı iki farklı sektör nedeniyle, çalışmalarımı-
zın Çatladıkapı ve Yenikapı kazıları başlıkları altında sunulmaya çalışılacak-
tır.  

1. ÇATLADIKAPI KAZILARI

Kazı çalışmalarımızın ilk aşaması Çatladıkapı bölgesinde yürütülmüştür 
(Resim: 1). Çatladıkapı kazı alanında TBM çıkış şaftında 72 plankarede ve 
yol hattında 388 plankarede olmak üzere yaklaşık 10.000 metrekarelik alanda 
arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1, Resim: 1). 

Çatladıkapı bölgesinde kazı yürütülen alanlar, İstanbul’un Marmara sur-
larının güneyindedir. Kentin Antik Dönem topoğrafyası gözetildiğinde kazı 
çalışması yürütülen bölgelerin, surların yaklaşık 100 m. önündeki deniz içeri-
sinde yer aldığı görülmektedir (Resim: 1). Çatladıkapı’da yer alan Bukoleon 
Sarayı önünden başlayan ve batıya doğru uzanan kazı alanı, Kontoskalion 
Limanı önünden Theodosius Limanı’na doğru devam eden kıyı şeridini kap-

2 Yenikapı Theodosius Limanı kazıları hakkında bazı yayınlar için, bkz. Akkemik 2015; Asal 2013; 
Kızıltan 2010; Kocabaş 2008; Kocabaş 2010, Kuniholm vd. 2014; Öncü 2013; Pulak 2007; Yılmaz 
2014.
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samaktadır3. Bu bölge Sarayburnu’ndan başlayarak Bakırköy’e uzanan sahil 
yolunun yapımı sırasında, 1950’li yıllarda doldurulmuştur (Resim: 2). Dolgu 
alanı üzerine yapılan sahil yolunun güneyine, denizin içerisine ikinci bir dol-
gu ise yeşil alan düzenlemeleri için 1980’li yıllarda yapılmıştır. Bu nedenle 
çalışma yürüttüğümüz alanda yaklaşık -6.50 m. kotlarına kadar güncel dolgu-
lar boşaltılmıştır. Ardından deniz tabanı üzerinde yer alan kum seviyesinde 
arkeolojik kazılara geçilmiştir. İnşa faaliyetleri için yapılan ve proje alanını 
çevreleyen diyafram duvarlar sayesinde deniz tabanında kuru zeminde çalış-
malar yürütülebilmiştir (Resim: 3). 

Çatladıkapı kazı alanında çalışılan tüm bölgelerde yaklaşık olarak benzer 
nitelikte dolguyla karşılaşılmıştır. Deniz tabanının başladığı yaklaşık -6.50 
metre ile deniz tabanının son bulduğu yaklaşık -9.00 m. kotları arasında, için-
de Bizans Dönemi buluntuları yer alan deniz kumunda kazılar yürütülmüş-
tür. -6.00 ile -7.00 metre kot aralığında çok sınırlı buluntu veren kahverengi 
kum dolgu tespit edilmiştir. Bunun altında görülen gri renkli kum dolgunun 
Antik Dönem birikimi olduğunu gösteren Bizans Dönemi buluntuları -7.00 
ile -8.50 metre kotlarında yoğun olarak bulunmuştur. -8.50 ile -9.00 metre kot 
aralığında ise buluntuların seyrekleştiği yine gri renkli kum içerisinde kazılar 
yürütülmüştür. Ortalama -9.00 metre kotundan sonra ise grovak özellikli ana 
kayaya rastlanmış ve kazılarımız bu noktada sonlandırılmıştır (Resim: 4).

Deniz tabanında yürütülen kazılarda bazı ilginç bulgularla karşılaşılmış-
tır. Bunlardan biri, olasılıkla Osmanlı Dönemine ait bir gemi batığına ait par-
çalardır. Batığa ait ahşap parçaları Z74-76 plankareleri çevresinde yaklaşık 
-6.00 metre kotuna yayılmış halde bulunmuştur (Resim: 5). Gemiye ait posta, 
kaplama ve tanımlanması güç halde olan çeşitli parçaların dağınık haldeki 
durumu, batma sebebinin güçlü olasılıkla bir fırtına sonucu olduğunu işaret 
eder. Geminin boyutları ve formu hakkında henüz bir fikir oluşmamıştır. An-
cak tüm belgeleme işlemleri tamamlanarak araziden kaldırılan parçalar üze-
rinde yürütülecek kapsamlı araştırmalar sonucu bu konularda net görüşler 
ortaya çıkabileceği düşüncesindeyiz. Tuzdan arındırma işlemleri için Kum-
kapı arkeolojik kamp alanında düzenlenen havuzlara alınan gemi batığına ait 

3 Belirtilen bölgelerin tarihsel topografyası ve ilgili limanlar hakkında, bkz. Müller-Wiener 2002, 
60-64; Müller-Wiener 2003, 8-11; Magdalino 2013, 11-15.
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parçaların, konservasyona tabi tutulmadan önce yapılacak dendrokronoloji 
tarihlemesi verileri ve konservasyon işlemleri sırasında yürütülecek detay-
lı belgelemelerden elde edilecek sonuçlar aracılığıyla, tarihlemesi, formu ve 
boyutları hakkında edineceğimiz bilgileri bizler de heyecanla beklemekteyiz.

Gemi batığı dışında, AK-AJ/92-93 plankarelerinde deniz tabanı üzerinde-
ki dolgunun alınması çalışmalarında -1.30 metre üst kotunda, büyük boyutlu, 
herhangi bir işlem görmemiş ve düzensiz biçimde duran bir taş sırası tespit 
edilmiştir. Taş dolgunun doğu sınırında ise AK-AJ / 90-91 plankarelerinde 
-2.30 ile -3.30 metre kot aralığında ahşap kazıklar açığa çıkarılmıştır (Resim: 
6). Bizans Dönemi buluntuları içeren deniz tabanı dolgusunun üzerinde gö-
rülen taş dolgunun basit bir mendirek ve kazıkların ise bu mendireğe bağlı 
bir iskele olduğu düşünülmektedir. Sahil yolu inşa edilmeden önce, Marmara 
surları önünde küçük tekne barınakları ve iskelelerin olduğu bilinmektedir. 
Kazılarımız sırasında açığa çıkan bu mendirek ve ahşap iskele kalıntılarının, 
bu tesislerden birine ait olması ve Geç Osmanlı veya Erken Cumhuriyet Dö-
neminde yapılmış olması muhtemeldir.

Çatladıkapı kazıları sırasında farklı malzeme özelliklerine sahip çok sayı-
da eser gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul’un deniz surları önündeki sahil şe-
ridinin geçmiş kullanımını gösteren buluntular özellikle Bizans Dönemine ait 
önemli bir koleksiyon oluşturmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin daha 
önceki yıllarda Yenikapı’da yer alan Theodosius Limanı’nda gerçekleştirdiği 
kazılarda çok sayıda benzer örneği tespit edilen ve antik deniz tabanında yü-
rütülen çalışmaların olası buluntusu taş çapalardan çok sayıda ele geçirilmiş-
tir. Bulunan örneklerin genel olarak küçük teknelere ait olduğu anlaşılmak-
tadır. Hem Bizans hem de Osmanlı Dönemine ait olan örnekler mevcuttur. 

Taş çapalar sonrası değerlendirilmesi gereken diğer önemli buluntu grubu 
amphoralardır. M.S. 5. ile 11. yüzyıllar arasına tarihlenen çok sayıda ampho-
ra parçasıyla karşılaşılmıştır (Resim: 7). Amphoraların büyük çoğunluğunun, 
Erken Bizans Dönemine ait LRA (Late Roman Amphorae) tiplerine ait oldu-
ğu ve bu tipin LRA1, 2, 3, 5 ve 6 alt tiplerine ait örneklerin çoğunlukta ol-
duğu görülmektedir. LRA grubuna ait buluntular, Erken Bizans Döneminde 
Konstantinopolis’in deniz ticaretine dair önemli veriler sunar. Doğu Akdeniz, 
Ege ve Mısır’dan yapılan deniz ticaretinin izlerini günümüze taşıyan söz ko-
nusu amphoralar, Erken Bizans Dönemi yaşantısı konusunda da fikir vericidir. 
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Bu amphoraların Çatladıkapı ile Kumkapı arasındaki deniz kıyı şeridinde bu-
lunmasının iki sebebi olabilir. Bunlardan ilki bölgenin kentin deniz ticaretiyle 
ilgili önemli bölgelerinden biri olması ve Antik Çağ yük gemilerinin bu böl-
gede M.S. 5 ile 7. yüzyıllar arasında yoğun trafiğe sahip olmasıdır. Bir diğeri 
ise kente ulaştıktan sonra tüketilen şarap, zeytinyağı, kurutulmuş meyve ve 
salamura balık gibi ürünleri taşıyan bu amphoraların çöp niteliğinde denize 
atılmasıdır. Buluntu yoğunluğu göz önüne alınacak olursa, her iki durumda 
da, kentin bu dönemine ait ithalat kapasitesinin boyutları ve tüketim gücü 
konusunda önemli bilgiler sunarlar. 

M.S. 8. ile 9. yüzyıla ait amphora buluntuları bir önceki gruba göre daha az 
örnekle temsil edilmektedir. 9. – 11. yüzyıla ait örnekler ise büyük çoğunlukla 
literatürde Günsenin veya Ganos tipi olarak geçen gruba aittir ve kentin bu 
yüzyıllarda gerileyen ekonomisi sonrası, uzak bölgelerden gelen ürünler ye-
rine, Marmara Denizi sınırlarına çekilen ticaretini ortaya koyar. 

Kazılar sırasında amphoralar dışında, çok sayıda tespit edilen unguenta-
riumlar dikkat çekicidir. Tüm ve tüme yakın yüzlerce örnek bulunmuştur. 
Bunlardan bazıları damgalıdır. Buluntular genel olarak M.S. 5.-7. yüzyıllar 
arasına tarihlenmiştir. Unguentariumlar dışında Bizans Dönemine ait çok sa-
yıda kandil, tabak ve maşrapa gibi günlük kullanım kapları da buluntular 
arasında yer almaktadır.  Pişmiş toprak ve maden dışında, kama sapı ve oyun 
taşları gibi farklı biçimlerde işlenmiş kemik objelerde bulunmuştur. Ayrıca 
yürüttüğümüz kazılarda açığa çıkan beş altın sikke karşılaşılan dolgu taba-
kasının tarihlenmesi açısından bizlere önemli referanslar sunmuştur. Bunlar 
sırasıyla I. Leo (457-474), II. Constans (641-668), iki adet II. Iustinus (565-578) 
ile I. Ioannes (969-976) dönemlerine aittir4. Bu sikkeler M.S. 5 ile 10. yüzyıllar 
arasında kalan geniş bir zaman aralığında oluşmuş birikimde çalışılmış oldu-
ğunu net biçimde ortaya koyar.

2. YENİKAPI KAZILARI
Avrasya Tüneli Projesi kapsamında kazı yürüttüğümüz alanlardan bir di-

ğeri Yenikapı’da yer almıştır (Resim: 1). Projenin bağlantı yollarının önemli 
bir bölümünü içeren ve Yenikapı meydan yayalaştırma çalışmaları kapsa-

4 Sikkelerin tarihlenmesi ve tanımlanması konusunda yardımlarını esirgemeyen değerli dostu-
muz ve meslektaşımız, İAM Gayri İslami Sikke Kabinesi Şefi Sayın Sedat Öztopbaş’a sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.



66

mında olan, sahil yolunun bu bölümünün ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi 
bağlantısının yer altına alınması çalışmalarıyla ilgili olarak, Yenikapı eski 
döner kavşak alanında kazılar yürütülmüştür.  Yenikapı’da yaklaşık 3.000 
metrekarelik yüzey alanına sahip bölgede kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş-
tir (Çizim: 2).

Kazı alanı Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin Yenikapı eski yol kavşağıy-
la kesiştiği kesimde, Aksaray Yalı Mahallesi’nin doğusunda yer almaktadır. 
Bu bölgede yürüttüğümüz kazı çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilmiş-
tir. İlk aşamada, üst kotlarda bulunan ve günümüzde halen varlığını sür-
düren Osmanlı Dönemine ait Yalı Mahallesi’nde yer aldığı anlaşılan konut 
kalıntılarının bulunduğu bölüm açığa çıkarılmıştır. İkinci aşamada ise Yalı 
Mahallesi’nin imarı için, 1760’lı yıllarda inşa edilen deniz kıyısı set duvarına 
ait çok iyi korunmuş ahşap kasalı duvarlar tespit edilmiştir. Bu nedenle, ilgili 
alanda yürüttüğümüz kazıları “yalı mahallesi konutları” ve “deniz kıyı set 
duvarı” biçiminde iki başlıkta değerlendirmenin uygun olacağı düşüncesin-
deyiz.

a. Yalı Mahallesi Konutları

Yenikapı’da yürüttüğümüz kazılara, Mustafa Kemal Caddesi’nin sahil yo-
luyla birleştiği eski döner kavşak bölümündeki asfalt yolun kaldırılmasıyla 
başlamıştır. Yolun hemen altında yaklaşık 2.40 metre kotunda bazı mimari 
kalıntılarla karşılaşılmıştır. Yapılan duvar takibi sonucunda, kazı alanının tü-
müne yayılan, 19. yüzyıla ait evlerin yaklaşık giriş kat üst seviyesine kadar 
korunmuş duvarları açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Duvarların bazı bölümle-
rinin modern su kanalları inşası sırasında tahrip olduğu görülmüştür. Geç 
Osmanlı Dönemine ait Yalı Mahallesi’nin doğu sınırında yer alan on ev bu 
çalışmalarımız sonucu ortaya çıkmıştır (Çizim: 3). Bu evlerden dördü mahal-
leye adını veren yalılardan olup deniz kıyısında yer almaktadır. Diğerleri ise 
deniz hattından, mahallenin iç kesimlerine uzanan Sandık Sokağı üzerindeki 
konutlardır. Ayrıca Sandık Sokağı ile Katip Çeşmesi Sokağı’nın kesiştiği kö-
şede yer alan bir çeşme yapısı da gün yüzüne çıkarılmıştır.

Yaklaşık giriş kat üst seviyesine kadar korunmuş olan evlerin kalıntıları 
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bazı önemli mimari detaylar sunması açısından önemlidir (Resim: 9). Tüm 
yapılar harçlı moloz tekniğinde duvar işçiliğine sahiptir. Duvarlarda taş ve 
tuğla almaşık kullanım olduğu görülür. Deniz kıyısında yer alan yalılara ait 
duvar kalıntılarının daha nitelikli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bunlarda giriş 
kat tavanlarının tuğla tonozlarla kapatıldığı tespit edilmiştir. Her evin yağ-
mur suyu biriktirme sarnıçları olduğu anlaşılmaktadır. Sarnıçlar giriş katlar-
da ye alır ve buradaki çeşmelere bağlıdır. Giriş katlarda yer alan çeşmelere 
ait çeşme aynalarından biri in-situ olarak tespit edilmiştir. Evlerin banyo ve 
tuvaletleri giriş katlarda bulunur. Islak zeminlerin düzenli olmayan işçiliğe 
sahip taş levhalarla döşendiği ve atık su kanallarına bağlandığı tespit edil-
miştir. Islak zemin dışında kalan tabanlar şeşhane tipi altıgen tuğla döşelidir. 

Deniz kıyısında yer alan yalıların, gevşek bir zeminde inşa edildikleri için, 
zemin güçlendirme adına ahşap radye temel sistemi üzerine inşa edildikle-
ri anlaşılmıştır. Bu amaçla ilk olarak tabana çakılan uçları sivriltilmiş büyük 
boyutlu kare kesitli ahşap kazıklar üzerine, duvar hatlarını takip eden grid 
sistemli ahşap radyelerin döşendiği görülmüştür. Bunlar üzerine örülen du-
varlar, böylelikle sağlam bir alt yapı hattında inşa edilebilmiştir. Duvarların 
altındaki ahşap kazıkların hemen tümünün sağlam olarak günümüze ulaştığı 
anlaşılmıştır. Ancak radyelerin yatay bağlantılarına ait ahşaplar büyük ço-
ğunlukla çürüyerek yok olmuştur. Kazılarımız sırasında mimariyle çağdaş 
çok sayıda Osmanlı Dönemi seramik buluntusuna da ulaşılmıştır (Resim: 10).

Yalı Mahallesi’nin doğu sınırında yer alan yapı kalıntılarının, 1936 tarihli 
Pervititch sigorta haritalarının 56. paftasındaki ilgili alanla, koordinatları yar-
dımıyla çakıştırılması sonucu, daha net tanımlamalar yapılabilmiştir. Ayrıca 
1940’lı yıllarda Yalı Mahallesi’nde yaşamış olan Fatma Ertem’in bizlere ak-
tarmış olduğu bilgiler de bu anlamda oldukça faydalı olmuştur5. Bunlar dı-
şında Osmanlı arşivlerinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu elde edilen bazı 

5 Kazı çalışmalarımız sırasında Sn. Fatma Ertem ile sözlü tarih çalışması yürütülmüştür. Kendisi 
yaklaşık 90 yaşlarında olup, 1950 yıllarına kadar Yalı Mahallesi’nde yaşadığını söylemektedir. 
Kazdığımız alanı çok iyi tanıdığı anlaşılan hanımefendi, günümüze ulaşmamış sokakların ve 
bunlar üzerinde yer alan yapıların mimari detayları konusunda bizlere önemli katkılarda bulun-
muştur. Özellikle Kâtip Çeşmesi Sokağı’nın köşesindeki kamusal çeşmenin tanımlanmasında 
bizler için yol gösterici olmuştur. Kendisine teşekkürü bir borç biliriz. Fatma Ertem’le yürüttü-
ğümüz sözlü tarih çalışmasının görüntü ve ses kayıtları İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivinde 
yer almaktadır.
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belgeler, Yalı Mahallesi’nin günümüze ulaşamamış bu bölümü konusunda 
bizlere ışık tutmuştur. 

Elde edilen verilere göre, Yalı Mahallesi’nin doğu sınırında kalan ve 
1950’li yıllarda Sahil Yolu ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi inşası sırasında 
yıkılan eski konut alanında oldukları net biçimde anlaşılmaktadır. Ayrıca 
Yalı Mahallesi’nin günümüze ulaşamamış iki sokağı, Kâtip Kasım Külhanı ve 
Sandık Sokaklar da bir kez daha gün ışığına çıkmıştır. Sandık Sokağı burada 
yürüttüğümüz çalışmalar açısından ikinci bir öneme sahiptir. Çünkü kazıla-
rımızın ikinci aşamasında tespit edilen ahşap sandıklar içerisinde yapılmış 
kıyı set duvarının ve özellikle bu duvarların ismini verdiği Sandık Burnu’nun 
tanımlanması ve anlaşılmasında yardımcı olmuştur. 

Yürüttüğümüz arşiv çalışmaları sonucu kazı alanında tespit edilen Os-
manlı Dönemi yapılarının tarihsel süreçte yaşadıkları dönüşüm konusu da 
aydınlanmıştır. 1936 yılında hazırlanmış olan Pervititch sigorta haritalarının, 
56. paftasında kazı alanının yer aldığı bölüm incelendiğinde, tespit ettiğimiz 
Osmanlı Dönemi yapılarının büyük çoğunlukla burada yer almadığı görülür. 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bulunan belgelerde Yalı Mahallesi’nde, 
1858-1893 tarihleri arasında 5 büyük yangın yaşandığı, çıkan yangınların ne-
deninin ahşap yapılar olarak görüldüğü ve 1893 yılındaki yangından sonra 
evlerin artık kâgir olarak yapılması zorunluluğunun getirildiği anlaşılır. An-
cak buna durumu olmayanlar için tekrar ahşap bina inşası için özel bir izin 
verildiği görülmektedir6. Kazı alanında ortaya çıkan kagir yapılar bu yangın-
lar sonrası inşa edilmiş olmalıdır. Denize cepheli olan yalıların, bu tarihten 

6 01 Aralık 1858 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨Langa civarında bulunan Yenikapı’daki yangın 
mahallinin düzenlenmesine dair (İ. DH., Dosya No: 418, Gömlek No:27673, 24/R/1275). 08 
Aralık 1858 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨LangaYenikapısı’ndaki yanan mahallinin keşfolunan 
meblağa göre tamir ve tesviyesi (A.MKT.MHM., Dosya No: 148, Gömlek No:66, 02/Ca/1275). 
20 Ocak 1859 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨LangaYenikapısı’nda yanan mahallin tesviyesi hak-
kındaki ihaleye dair buyruldunun bir nüshasının gönderilmesi¨( A.MKT.NZD., Dosya No: 
275, Gömlek No: 6, 15/C/1275 ). 10 Kasım 1859 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨Takohi adlı hatu-
nun Yenikapı’da yanan evinin arsasına müdahale eden kişilerin engellenmesi, 10. Dersaadet( 
MVL., Dosya No: 833, Gömlek No: 71, 14/R/1276 ). 06 Eylül 1865 tarihli arşiv belgesinin özeti: 
¨Üsküdar’da Mumhane İskelesi’nde ve Langa Yenikapısı’nda meydana gelen yangına dair ( İ. 
MVL., Dosya No: 538, Gömlek No: 24183, 14/R/1282 ). 13 Aralık 1865 tarihli arşiv belgesinin 
özeti: ¨Tophane’de Dökümhane Sertabibi Antaş’ın, Yenikapı Langa’da yangın mahallideki dük-
kan maddesine dair arzuhali.¨( MVL., Dosya No: 487, Gömlek No: 15, 24/B/1282 ). 09 Ekim
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sonraki inşası sırasında, alan kazanmak adına yaslandıkları kıyı set duvarının 
bazı bölümlerinin yıkılarak, mekânlar oluşturulmasıyla ilgili bulgularımız da 
böylelikle anlam kazanmaktadır. DAI arşivinde ulaştığımız 1950’li yıllara ait 
bir hava fotoğrafında, bölgenin İstanbul’da başlamış olan büyük ulaşım pro-
jeleri kapsamında, Sahil Yolu ve Vatan Caddesi’ne bağlanan Mustafa Kemal 
Paşa Caddesi inşaatları için düzeltildiği görülmektedir. Muhtemelen yangın-
lar sonrası tekrar inşa edilen binalar da bu yıllarda yol yapım çalışmaları sıra-
sında kaldırılmış olmalıdır.

b. Deniz Kıyı Set Duvarı

Yenikapı’da yürütülen kazı çalışmalarının ikinci aşamasında, İstanbul kent 
tarihi ve arkeolojisi açısından çok önemli bir mimari bulguyla karşılaşılmıştır. 
Su içinde yapılmış yapılarla ilgili mimarlık tarihi açısından kıymetli bilgiler 
sunan ahşap sandıklar içine inşa edilmiş anıtsal boyutlardaki bu duvarın gün 
yüzüne çıkarılması, İstanbul kent tarihi açısından unutulmuş önemli bilgile-
rin tekrar kayıt altına alınması açısından da faydalı olmuştur. 

Duvarın, proje alanı içerisinde kalan bölümünde kazılar yürütülebilmiş-
tir (Çizim: 4). BS-BV / 213-225 plankarelerinde yer alan yaklaşık 65 metrelik 
doğu-batı doğrultulu bölümü ile CD-BV / 219 – 221 plankarelerinde bulunan 
yaklaşık 27 metrelik kuzey-güney uzantılı bölümü açığa çıkarılmıştır. Ancak 

 1869 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨Yenikapı civarındaki yangında zarar görenlere yardımda bu-
lunulması, İstida 1 ( ŞD., Dosya No: 2851, Gömlek No: 45, 03/B/1286 ). 01 Mayıs 1873 tarihli 
arşiv belgesinin özeti: ̈ Langa Yenikapısı civarında çıkan yangında evleri yanan yangın-zedelere 
gereken yardımların yapılması ( A.MKT. MHM., Dosya No: 455, Gömlek No: 773, 03/R/1290). 
01 Mayıs 1873 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨Langa Yenikapısı yangın-zedelerinin ihtiyaçları-
nın daha sonra hazineden karşılanmak üzere şehremaneti ve Zaptiye Nezareti tarafından acilen 
karşılanması( A.MKT.MHM., Dosya No: 455, Gömlek No: 74, 03/R/1290 ). 24 Eylül 1873 tarihli 
arşiv belgesinin özeti: ¨Langa Yenikapısı yangınzedelerin geçici olarak barınmaları için baraka 
inşasına Ermeni Patriği’nce istenen ruhsatın verilmesi(A.MKT.MHM., Dosya No: 464, Gömlek 
No: 85, 01/Ş/1290 ). 03 Mayıs 1893 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨Yenikapı yangınında muhte-
rik olan hanelerin kargir olarak inşasına güçleri yetmediğinden ahşap olarak inşasına müsaade 
edilmesine dair harikzedegan tarafından verilen arzuhal, Şehremaneti ( BEO., Dosya No: 192, 
Gömlek No: 14395, 16/L/1310 ). 09 Ağustos 1893 tarihli arşiv belgesinin özeti: ¨Yenikapı yangı-
nında yanmış olan hanelerin yerine yapılacak olan binaların belirli bir standart dahilinde inşa 
olunacağı( DH.MKT., Dosya No: 106, Gömlek No: 35, 26/M/1311). 30 Eylül 1894 tarihli arşiv 
belgesinin özeti: ¨Yenikapı harihindemuhterik hanelerin usulüne tevfikan ahşap olarak inşasına 
ruhsat itası. (Şehremaneti 4)¨( ŞD., Dosya No: 766, Gömlek No: 20, 29/R/1312).
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kazı çalışmaları yapılan duvarlar haricinde, proje sınırları dışına uzanan bö-
lümleri olduğu anlaşılmakta olup, batı ve kuzey yönlerinde kazıları yapıla-
mamış kısımları olduğunu belirtmemiz gerekir. Ortaya çıkan duvar tek göv-
deli olmayıp, on farklı ahşap sandık içerisinde inşa edilmiş parçalardan oluş-
maktadır. Ahşap sandıkların istenilen doğrultuda, duvar hattının biçimine ve 
istenilen dayanım ölçülerine göre birbirlerine uygun biçimde yerleştirilerek 
inşa edildiği gözlemlenmiştir. İlk olarak üst yüzeylerindeki dilatasyonlarda 
gözlemlenen bu özelliği, ikinci olarak duvarların kaldırma işlemleri sırasında 
gerçekleştirilen detaylı belgeleme çalışmaları sırasında doğrulanmıştır.

1-5 numaralı sandıklar duvarın doğu-batı doğrultulu kesimini oluştur-
muştur. 1 ve 2 numaralı olanlar peş peşe yerleştirilmiş bir sıra oluştururken, 3 
numaralı olan bunları dik kesen yatay pozisyonda konumlandırılarak duvar 
genişliği arttırılmıştır. 4 ve 5 numaralı olanlar ise 3 numaralı olana dik olarak 
yerleştirilmiştir. Duvarın kuzey ve güney yüzünü oluşturan bu iki sandığın 
arasında kalan boşluk moloz taşla doldurulmuştur. 3, 4 ve 5 numaralı san-
dıkların yerleştirilme planı, kıyı set duvarının kuzeye döneceği köşe bölü-
münde kalınlaştırılarak, dayanım gücünün arttırılmasına yönelik olmalıdır. 
6 numaralı sandık, 4 ve 5 numaralı olanların kısa yüzlerine yaslanarak, du-
varın kuzey yönde dönüşü sağlanmıştır. 7 ve 8 numaralı olanlar, 6 numaralı 
olana peşi sıra eklenerek duvarın kuzey kanadı inşa edilmiştir. Duvarın dış 
köşesinde doğuya doğru uzanan burun bölümü 10 numaralı sandık vasıta-
sıyla inşa edilmiştir. Ancak köşe bağlantısında, diğer tüm sandıklardan daha 
küçük boyutlu ve taban kodu yaklaşık 3 m. daha yüksek 9 numaralı sandıkla 
duvar bağlantısının sağlandığı anlaşılmıştır. 9 numaralı sandık, olasılıkla 10 
numaralı sandığın herhangi bir nedenle duvar bağlantısının kopması ardın-
dan, daha geç bir dönemde yapılmış onarıma ait olmalıdır (Çizim: 4).

Doğu–batı ve kuzey–güney doğrultulu uzanan duvarların kesişim nokta-
sını oluşturan 4, 6 ve 7 numaralı sandıkların birleşim hattında, duvarın kuzey 
iç köşesinde yer alan bölümün desteklenerek köşe bağlantı mukavemetinin 
arttırılması amacıyla özel bir uygulama yapıldığı görülmüştür. Bu bölgede 
köşebent olacak biçimde aralıksız biçimde deniz tabanına çakılan yaklaşık 5 
metre yüksekliğindeki ahşap kazık hattı tespit edilmiştir. Kazıkların arkası-
nın, duvar iç köşesini kapatacak biçimde harçsız moloz taşlarla, duvar üst 
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seviyesine kadar doldurulduğu görülmüştür. Kazıkların iç kesiminde ise 
bunları destekleyen moloz taş dolgu olduğu anlaşılmıştır. Bu uygulama iki 
ana doğrultu halinde uzanan duvarların birleşme hattında köşe güçlendirme-
si için yapılmış olmalıdır. Benzer bir hat 3 ve 5 numaralı sandıkların denize 
bakan güney bağlantı hattında da görülmüştür.

Deniz kıyısına set oluşturanlar dışında, bu set duvarına güneydoğu köşede 
bağlı bir burun oluşturan 10 numaralı ve bunun kıyı set duvarına bağlantısını 
sağlayan 9 numaralı sandıklar ayrı bir öneme sahiptir. Bu bölüm olasılıkla bir 
iskele olarak kullanılmıştır. Bölgeye “Sandık Burnu” isminin verilmesinde ve 
Yalı Mahallesi’nde bir zamanlar var olan Sandık Sokağı adlandırmasında et-
kisi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Sandık Sokağı güneyde bu bölümde son 
bulmaktadır. Ahşap örgüsü diğer sandıklara göre daha az korunagelmiş olsa 
da, diğer bölümlerden farklı olarak tabana doğru genişleyen eşkenar dörtgen 
kesitli bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca her iki sandık içerisindeki 
duvar örgüsü, kıyı set duvarındaki işçilikle farklar gösterir. Örgüsünde, du-
varların diğer bölümlerinde kesinlikle görülmeyen dere taşlarının kullanımı 
göze çarpar. Ayrıca içeriğinde çok sayıda, korozyona uğramış metal parçaları 
ile atık tuğlaların yer alması dikkat çekicidir. Daha özensiz bir işçilik yansıtan 
bu özellikleri nedeniyle, kıyı set duvarından daha sonra inşa edildiği düşü-
nülmektedir. Belki de deniz etkisine tüm yüzeylerinde açık olması nedeniyle 
dönem dönem yıkılan ve yeniden inşa edilen bir taş iskele olabilir. 9 numaralı 
sandığın yukarıda belirtilen durumu da bu görüşü destekler niteliktedir. 

Duvarların tümü benzer biçimde deniz tabanı olduğu anlaşılan yaklaşık 
-4.50 metre kotuna oturmaktadır. Bu seviyeden itibaren yaklaşık 5 metre yük-
selen duvar, deniz üst çizgisinden yaklaşık 50 cm. kadar yukarı çıkacak bi-
çimde inşa edilmiştir. Bunun yanında sandıkların ve içinde örülen duvarın 
mimarisiyle ilgili detaylar da tespit edilmiştir. 

1 numaralı sandık 4.80 metre genişliğindedir. Proje alanı dışına çıkan bö-
lümü olması nedeniyle net uzunluğu tespit edilememiştir. 2 numaralı sandık 
4.84 x 14.10 metre, 3 numaralı sandık ise 3.50 x 9.75 metre ölçülerindedir. Bir-
birine paralel hatta uzanan 4 ve 5 numaralı sandıkların yaklaşık eşit ölçülerde 
olduğu anlaşılır. Buna göre 4 numaralı sandık 12.70 x 4.30 metre, 5 numaralı 
sandık ise 12.60 x 4.20 metre olarak ölçülmüştür. Duvarın kuzey-güney doğ-
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rultusunu oluşturan üç sandıktan 6 numaralı olan 3.90 x 13.45 metre, 7 numa-
ralı olan 4.10 x 14.70 metre ölçülerindedir. 8 numaralı sandığın proje sınırları 
dışına çıkan bölümünden dolayı net uzunluğu anlaşılamamış olup, genişliği 
3.40 metre olarak tespit edilmiştir. 9 numaralı sandık diğer sandıklardan fark-
lı form ve ölçüleriyle dikkat çeker. Eşkenar dörtgene yakın plan özelliğine 
sahip bu sandık 2.20 x 6.00 x 3.90 x 6.10 metre ölçülerindedir. 9 numaralı san-
dıkla set duvarına bağlanmış olan 10 numaralı sandığın ise 7.50 x 15.00 metre 
ölçülerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizim: 4).  

Her bir sandık üstleri dışında kalan beş yüzü kapalı bir kutu biçiminde 
inşa edilmiştir. Taban konstrüksiyonu oldukça kalın, kutu kesitli ve başla-
rı kavislendirilerek hem karada yürütülmesi hem de denizde yüzdürülmesi 
kolaylaştırılmış ahşapların, orantılı bir grid sistemle birbirine bağlanmasıyla 
oluşturulmuştur. Bunun üzerine dikmeler ve bunları sabitleyen yatay hatıllar 
bağlanmıştır. Bu şekilde iskeleti inşa edilen kısa ve uzun cephe ana taşıyıcıları 
iç kısımdan kuşaklarla birbirine bağlanarak desteklenmiştir. Ardından tüm 
cepheler kaplama tahtalarıyla örtülmüştür. Denize bakan cephelerde, muka-
vemeti arttırmak için iç ve dış olmak üzere iki kaplama sırasının kullanıldı-
ğı, karaya bakan yüzlerde ve tabanlarda sadece iç kaplamaların kullanıldığı 
tespit edilmiştir (Çizim: 5). Sandıklar deniz tabanına yerleştirildikten sonra 
konumlarını sabitleyebilmek adına, dış yüzlerine gelişigüzel yığılmış moloz 
taşlarla desteklenmiştir. İçlerindeki su boşaltıldıktan sonra hidrolik etkisi 
yüksek horasan harç bağlayıcı kullanılarak moloz taşlarla tek gövdeli duvar-
lar örülmüştür. Duvarın dış yüzleri ile sandık kaplamaları arasında kalan 10-
15 santimetre arasında değişen boşluklar, duvarda kullanılan ile aynı nitelikte 
harçla doldurulmuştur. 

Ahşapların birbirine tutturulmasında, uygulama alanına göre değişen öl-
çülerde metal dövme çivilerin kullanıldığı görülmüştür. Kaplama tahtaları-
nın arasına kendir kalafatlar uygulanarak su geçirmezliğin sağlandığı göz-
lemlenmiştir. Ayrıca kaplamaların bazılarında görülen izler, ahşap sandıkla-
rın denize indirilmeden önce ziftlenerek su geçirmezliğin arttırıldığına işaret 
etmektedir.

Kıyı set duvarının kuzeyinde kalan alanda hem duvarın açığa çıkarılması 
hem de bu bölgedeki dolgunun içeriğinin tespitine yönelik kazılar gerçek-
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leştirilmiştir. Ayrıca duvarın kuzeyine doğru uzanan hatta dolgunun daha 
net anlaşılması amacıyla CA215, CC213, CD217 plankarelerinde sondajlar 
yapılmıştır. Tüm bu çalışmalarımızda yaklaşık -0.50 metre kotundan – 4.50 
metre kotuna kadar kazılar gerçekleştirilmiştir. Tüm alanlarda benzer nitelik-
te dolguyla karşılaşılmıştır. Buna göre kıyı set duvarının kuzey bölümünde, 
içinde çok az sayıda Bizans, çoğunlukla Osmanlı Dönemi tuğla kırığı ve se-
ramik parçaları içeren, düzensiz renk ve dokuya sahip toprak dolgusu tes-
pit edilmiştir. Dolgunun düzensiz, belirli bir stratigrafi göstermeyen karışık 
durumda oluşu, ilgili alana dışarıdan getirilmiş bir nevi atık nitelikte olduğu 
düşüncesi uyandırmıştır. Nitekim daha sonra ulaştığımız arşiv belgeleri bu 
düşüncemizin doğruluğunu kanıtlamış olup, aşağıda detayları sunulmaya 
çalışılacaktır.

Açığa çıkarttığımız kıyı set duvarının, Vitruvius’un De Architectura’da 
bahsettiği su içinde tesis edilen yapılarda kullanılan teknikte inşa edildiği 
anlaşılmıştır7. Çoğunlukla liman mendireklerinin yapımında kullanılmış olsa 
da, köprü ayaklarının tesisinde de aynı biçimde mühendislik faaliyetleri yü-
rütüldüğü açıktır. Bu inşa tekniğinde, duvar boyutunda karada oluşturulan 
ahşap sandıklar, inşa alanına gemiler yardımıyla çekilerek taşınmakta, uygun 
bölgeye konumlandırıldıktan sonra batırılmakta, ardından içindeki su boşal-
tılarak duvar işçilerinin girip çalışabileceği uygun alan oluşturulmaktadır. 
Böylelikle uygun boyutlardaki hidrolik etkili duvarlar su içinde örülebilmek-
tedir. Bu teknik Roma Dönemi’nden beri kullanılmakta olup, modern mühen-
dislik terminolojisinde batardo olarak adlandırılmaktadır8.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ünal 
Akkemik ve ekibinin yaptığı incelemeler sonucunda, sandıkların yapımında 
kullanılan ağaç türlerinin çoğunlukla akmeşe ve kırmızı meşe, bunlar yanın-
da az sayıda karaçam ve köknar olduğu anlaşılmıştır. Sandıkları oluşturan 

7 Vitruvius, XII. 1-5.
8 Liman tesis etmek için su içinde yapılmış duvarlarla ilgili literatür taramaları sonucu İtalya’daki 

Baiae ve Portus Iulius Limanları önemli örnekler olarak karşımıza çıkmıştır, bkz. Brandon vd. 
2008, 374-379.Ayrıca günümüzde İsrail kıyılarında yer alan Caesarea Limanı da, su altı kazıları 
sonucu açığa çıkarılan önemli kalıntılarının sunduğu bilgilerle, bu konuda yapılacak araştırma-
larda gözden kaçırılmamalıdır, bkz. Brandon 1996, 25-40; Hohlfelder 1987, 264-268; Oleson vd. 
2007, 409-415; Raban vd. 1989.
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ahşaplar üzerinde yürüttükleri dendrokronoloji çalışmalarında ise, tümünün 
yaklaşık 1700 ile 1750 tarihleri arasına ait olduklarını ortaya koymuşlardır9. 

Kazı çalışmalarımız sırasında bizleri ziyaret eden çok sayıda bilim insanı 
olmuştur. Bunlardan birisi bizler için özel bir öneme sahiptir. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Tarihi kürsüsünde doktora tezi kapsamında Yalı 
Mahallesi’ni çalışan Ayhan Han’ın, alana ziyareti sonrası, kendisinin Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi’nde yürüttüğü çalışmalarında elde ettiği bulguları 
bizlerle paylaşması10, kıyı set duvarıyla ilgili Osmanlı Dönemine ait çeşitli 
kayıtlara ulaşılabilmemize vesile olmuştur. Buna göre, 1761 tarihinde denize 
taşımaya hazır olup; karada bekleyen 10.87 metre uzunluğunda, 3.75 metre 
genişliğinde ve 4.12 metre derinliğinde bir ahşap sandığın kayıtlarda yer aldı-
ğı görülmektedir. Aynı defterde sandık içerisindeki duvarda bağlayıcı olarak 
yağlı kireç, sönmüş kireç, horasan harcı ile siyah taş kullanıldığı yazmakta-
dır11. Bir diğer kayıttan, bu sandıkların Yenikapı ile Davutpaşa arasında de-
nize yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Aynı defterde, sandıkların zift ve katran-
la sıvandığı ve bazı kesimlerinde üstüpü kullanıldığı görülür12. Doldurulan 
alan, Laleli Camisi’ni de yaptıran 3. Mustafa’nın vakfına ait iken, özellikle 
gayrimüslimlere kiraya verilmiş ve elde edilen gelirle Laleli Camisi’nin gider-
leri karşılanmıştır13.

9 Sn. Akkemik ve ekibi kazılarımızla paralel biçimde ahşap tür analizi ve dendrokronoloji için 
örnek alma çalışmalarını oldukça özverili biçimde yürüterek, sonuçlarını oldukça hızlı biçimde 
tespit edip bizlerle paylaşmışlardır. Bir ön raporla sundukları bu kıymetli veriler için kendilerine 
çok teşekkür ederiz. 

10 Sn. Han’a hem dostça yaklaşımı, daha da önemlisi henüz yayınlanmamış çalışmasına ait en kıy-
metli bulgularını bizimle paylaşarak bilim dünyasına yaptığı ve herkese örnek olması gereken 
büyük katkısı için ne kadar teşekkür etsek azdır.

11 “Karada mevcud bazen tahtalanmış kerpiç sutunları ve tabanları iskelemeleri tamam mütekem-
mil sandık aded 1. Defâ deryaya ilgâ olunmuş nısf-ı mertebe kireçli ve horasanlı ve taşlı sandık, 
Aded 1 dizme tahminen, Tulen 14,5 zira,arzen 5 zira, umkân 5,5 zira”, bkz. D.BŞM (Bab-ı Asafi 
Baş Muhasebe Defterleri) 3603 11 Zilkade 1174 / 14 Haziran 1761.

12 “Langa’damüceddedensed ü bend olunan sanduklar ve müceddeden inşa olunan menzil için 
mübâyâ olunan mühimmat-ı mütevenniânın defteridir 174; Sanduklar için …mübâyâ olunan 
zift 2178, Katran 74, Ustubi kantar 2750, Hamal sırığı ….270”, bkz. D.BŞM (Bab-ı Asafi Baş Mu-
hasebe Dosyaları) 4552/26 7 Zilkade 1174 / 10 Haziran 1761.

13 Müller-Wiener, III. Mustafa tarafından Laleli Cami yaptırılırken çıkan toprakla doldurularak, 
kazanılmış bu arazinin Rum ve Ermeni’lere satıldığını belirtir, bkz. Müller-Wiener 2002, 61. Sn. 
Ayhan Han ise kendisiyle yaptığımız görüşmelerde ve ardından bizleri kırmayarak İstanbul Ar-
keoloji Müzeleri’nde 20.02.2017 tarihinde verdiği konferansında, Laleli Cami vakfiyesiyle ilgili, 
Osmanlı arşivlerine dayandırdığı burada sunduğumuz bilgileri aktarmıştır.
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Yürüttüğümüz kazılar sonucu elde edilen arkeolojik veriler, dendrokrono-
loji tarihlemeleri ve tarihsel kayıtlar örtüşmektedir. Buna göre Avrasya Proje-
si için Yenikapı’da yürüttüğümüz kazılarda bulunan duvar, Osmanlı Döne-
minde, 3. Mustafa tarafından 1761 yılında, Yalı Mahallesi’nin ıslahı ve imarı 
için yaptırılan deniz seti olup, alanın doldurulması için deniz kıyı şeridini 
genişleten bariyer olarak kullanılmıştır. Yalı Mahallesi’nin deniz cephesinde 
kalan tüm güney hattını kuşattığı açıktır. Zaten Pervititch haritalarının Yalı 
Mahallesi’nin 1936 yılına ait durumunu gösteren 56. paftasında, Marmara De-
nizi hattında görülen ve bazı bölümlerinde çeşitli girinti ve çıkıntılar yaparak 
devam eden kalın bir hat olarak gösterilen bölümler bu duvarı temsil ediyor 
olmalıdır. Proje sınırları içerisinde kalan küçük bir bölümünün kazısını yap-
mış olduğumuzu ve bu büyük inşa projesine ait kalıntıların, Yalı Mahallesi’nin 
güney sınırında kalan yaklaşık 500 metrelik bölümünün halen belgelenmemiş 
olduğunu özellikle belirtmemiz yerinde olacaktır. Umarız gelecek yıllarda, 
duvarın bu bölümlerinde de araştırmalar yürütülmesi için şans bulunabilir.
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Çizim 1: Çatladıkapı kazı alanlarını gösteren vaziyet planı.

Çizim 2: Yenikapı kazı alanını gösteren vaziyet planı.
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Çizim 3: Yenikapı kazılarında tespit edilen Yalı Mahallesi konutlarının mimari rölöve planı.
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Çizim 5: Kıyı set duvarına ait 1 numaralı sandığın cephe çizimi.

Çizim 4: Yenikapı kazılarında açığa çıkarılan Osmanlı Dönemine ait deniz kıyı set duvarı mi-
mari rölöve planı.
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Resim 2:  Tarihi Yarımada’nın 1930’lu yıllarda, sahil yolu yapılmadan önceki yıllarda hava-
dan görüntüsü.

Resim 1: Arkeolojik kazı alanlarını gösteren harita.
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Resim 4: Çatladıkapı kazılarında deniz tabanı içerisinde çalışılan dolgunun kesit görünüşü.

Resim 3: Çatladıkapı arkeolojik kazı alanlarından görünüş.
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Resim 6: Çatladıkapı kazılarında açığa çıkarılan ahşap iskeleye ait kazıklar.

Resim 5: Çatladıkapı kazılarında açığa çıkarılan gemi batığına ait parçalar.
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Resim 8: Yenikapı bölgesinin 1950’li yıllardaki görüntüsü ve kazı alanı.

Resim 7: Çatladıkapı kazılarında tespit edilen amphoralardan örnekler.
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Resim 9: Yenikapı kazılarının ilk aşama-
sında açığa çıkarılan Geç Osman-
lı Dönemine ait binaların  kalın-
tılarından görünüş

Resim 10: Yenikapı Geç Osmanlı konutlarının tespitine yönelik kazılar sırasında bulu-
nan Osmanlı Dönemi seramikleri



85

DERA MEİ ŞER KİLİSESİ KURTARMA KAZISI

Feriha BAŞ*

GİRİŞ

Batman Valiliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih 
ve 8029 sayılı yazıları gereği; Batmanda günlük yayınlanan Batman Çağdaş 
Gazetesi’nin, 23 Eylül 2015 tarih ve 9038. sayısında yayınlanan“ Bu Kiliseyi 
Kurtarın” başlıklı haberin müdürlüğümüzce incelenerek, konu hakkında Bat-
man Valiliğine bilgi verilmesi istenmiştir.

Gazete haberine konu olan kilise alanı, Batman İli Beşiri İlçesi Kışlacık 
Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Söz konusu kilise, Batmana 35 km.,  Kış-
lacık Köyü’ne ise yaklaşık 1 kilometre uzaklıktadır. Kilisenin güney yönünde 
Kıra Dağı, kuzey yönünde ise Garzan Vadisi bulunmaktadır. Köylülerin Dera 
Mei Şer Ali diye adlandırdıkları ve kilise olduğunu iddia ettikleri yapıda ilk 
incelemeler 09 Kasım 2015 tarihinde yapıldı.                  

Yüksek, meyilli bir arazi üzerine kurulmuş olan kilise, kuzey-güney doğ-
rultusunda, yaklaşık 50.00x25.00 m. ebatlarında, dikdörtgen planlı, komp-
leks bir yapı özelliği göstermektedir. Yapının üst örtüsü tamamen yıkılmış 
olup mekân içi duvar örgüsü büyük oranda yok olmuştur (Resim: 1). Girişi 
muhtemelen kuzey doğudan olan yapının örgüsünde bazalt taş ve cas mal-
zeme kullanılmıştır. Kısmen korunmuş olan batı duvarı içinde bulunan ve iki 
mekânı birbirine bağlayan yuvarlak kemerli bir geçiş bulunmaktadır (Çizim: 
1). Bu mekânlardan girişe daha yakın olanın kuzey ve güney cephelerinde 
4 adet niş bulunmaktadır. Yine aynı mekânın kuzey batı köşesinde yivli ve 
üst örtüye geçişi sağlayan (tromp) bir mimari öğe bulunmaktadır.  Kompleks 
yapının batı kısmında yer alan bazı mekânların üst kısımları yörede yaygın 

* Feriha BAŞ, Batman Müze Müdürlüğü, Batman/TÜRKİYE.
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olan ve üst örtüyü hafifletme amaçlı yapılan kaburga sistemi kullanılmıştır. 
İhbarda bahsi geçen kilise ve bu kilise ile bağlantısı olabileceği düşünülen 
tünelin varlığına dair hiç bir bulguya rastlanmamıştır. Yapının net bir şekil-
de değerlendirilmesi için yapıda çöken alanların içinde bulunan moloz ve 
çöp yığınlarının temizlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Diyarbakır Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak temizlik kararı doğrultusun-
da yapıda arkeolojik veri olarak daha sağlıklı değerlendirme yapılabileceği 
kanaatine varılmıştır.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
vermiş olduğu temizlik izni doğrultusunda 01.12.2015 tarihinde kilise yapısı 
içine yığılmış olan toprak ve taşların tahliye edileceği alanların tespiti ve bu 
alanlara geçişleri sağlayacak yol düzenlemelerinin yapılması ile başlanmıştır.    

KİLİSENİN ADI

Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde kilise yapısı için Kürtçe “Dera Mei Şer 
Ali” (Bizim Aslan Ali Kilisesi), adını kullandıklarını ve yaklaşık 100 yıl önce-
sine kadar da aktif bir kilise olduğunu, ayrıca Kışlacık Köyü’nde daha önce 
Müslüman ve Ermeni nüfusun birlikte yaşadığını ve köyün resmiyetteki Kış-
lacık isminden ziyade, “Zevika Xaco” adını kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Kürtçe “Dera Mei Şer Ali” Kilisesinde yer alan “Ali” isminin bir Müslü-
man ismi olması nedeni ile kilisenin adında bir sorun olduğu, kilisenin adının 
“Dera Mei Şer Ali” değil de Ermeni ırkına atıfta bulunmak üzere “Dera Mei 
Şer Ari” (Bizim Aslanlı Ari Kilisesi) olabileceği ve son yüzyıllık süreç içinde 
“Ari” kelimesinin köylülerin dil sürçmesi ile “Ali” olarak değiştirildiği olası-
lığı düşünülmektedir.

Bu bağlamda kilisenin orijinal adı ve tarihi konusunda herhangi bir ki-
tabe ve kesin bilgi veren bir veriye ulaşılamamıştır. Ancak, kurtarma kazısı 
sırasında ortaya çıkarılan bir sikke üzerinde Sultan Abdülaziz’in tuğrası ve 
sene 1856 yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kilise yapısının adı köylü-
lerin kullandığı “Dera Mei Şer Ali” ismi yerine, “Ali” ismi çıkarılarak, sadece 
“Dera Mei Şer” (Bizim Aslanlı Kilise) adının kullanılmasının daha doğru ola-
cağı kanaatine varılmıştır. Nitekim 1 No.lu mekânın yaklaşık 1 metre derin-



87

liğinde yapılan temizlik ve moloz boşaltma çalışmaları sırasında köylülerin 
kilise olduğunu iddia ettikleri yapının, gerçekte kilise yapısı olduğu apsis ve 
ön duvardaki motiflerin ortaya çıkması ile netlik kazanmıştır. Ayrıca 1 No.lu 
apsisli yapıda ortaya çıkan aslan figürü ise, köylülerin kilise yapısına verdik-
leri ismin ispatı niteliğinde olmuştur (Resim: 2).

DERA MEİ ŞER KİLİSESİ SÜSLEME VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Dikdörtgen planlı, kompleks bir yapı özelliği gösteren kilise, aslında ma-

nastır yapısının içinde bulunan orta ölçekli bir Ermeni kilisesidir. Manastırın 
üst örtüsü tamamen yıkılmış olup, manastırın kuzey cephesine konumlandı-
rılmış olan kilise yapısı mimari olarak kısmen daha iyi korunmuştur. Kilise 
yapısı, manastırın kuzeyine ve arazinin eğimine bağlı olarak doğu-batı doğ-
rultusunda planlanmıştır. Üst örtüsü tamamen yıkılmış olan yapının mimari 
kalıntılarından anlaşıldığı üzere, kilisenin 1 No.lu mekânı hariç üst örtünün 
tamamının beşik tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Manastır alanı için-
deki Kilise, iki nefli, apsisin öndeki mekânı kubbeli ve diğer mekânlar beşik 
tonoz örtülüdür. Ayrıca üst örtüde yörede sıkça görülen, tonozun yükünü 
hafifleten pöhrenklerin kullanıldığı yapılan çalışmalar esnasında bulunan 
pöhrenk parçalarından tespit edilmiştir. Dera Mei Şer Kilisesi’nin inşasının 
tamamında yörede bulunan bazalt moloz taş ve “cas” adı verilen harç kulla-
nılmıştır. Kilisenin üst örtüsünün neredeyse tamamı yıkıktır. Ayrıca manas-
tırın kuzeybatısında hiçbir düzenlemesi bulunmayan, kaçak kazı çukurların-
dan anlaşılan bir mezarlık alanda mevcuttur.

Yapılan çalışmalar esnasında bulunan mimari süsleme parçalarında bak-
lava dilimli motifler (Resim: 3), haçlar, daire içindeki sekizgen süslemeler ve 
kuş, aslan gibi figürler plastik değeri çokta yüksek olmayan sıva üzerine hafif 
kabartma olarak işlenmiştir.

Kazı çalışmalarına kilisenin doğusunda bulunan 1No.lu apsisli mekândan 
başlanmıştır.

Apsis 

Doğu duvarı tamamen yıkık olan apsis yaklaşık 4.20x2.00 m. ölçülerinde 
dikdörtgen planlıdır. Apsis yayının oluşturduğu çıkıntı iç mekân ayrımını 
vurgulamak amacıyla, doğu cephesinin ön kısmı açık olacak şekilde iki duvar 
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ile çevrelenmiştir. Apsise ait duvarlarda herhangi bir mimari süsleme ögesi 
bulunmamaktadır.

      
1 No.lu Mekân
Kilise apsisinin önünde yer alan ve kilisenin en kutsal odası sayılan bu 

mekâna, 1 No.lu mekân adı verilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sırasında 1 
No.lu mekândan yaklaşık 1 metre derinliğinde moloz döküntü boşaltılmış ve 
mekânın durumu netlik kazanmıştır. 1 No.lu Mekân 4.20x4.20 m. ölçülerinde 
kare planlı bir mekândır (Resim: 4). Mekânın 2 kuzey ve 2 de güney duva-
rı üzerinde olmak üzere, karşılıklı simetrik olarak planlanmış toplam 4 adet 
niş yer almaktadır. Mekânın batı cephesinde bulunan ve üzeri beşik tonoz 
örtü ile kaplı olan kapı aralığı 1 No.lu mekânı kilisenin batı yönündeki diğer 
mekânlarla olan bağlantısını sağlamaktadır.   Ayrıca 1 No.lu mekânın kuzey-
batı köşesinde bulunan ve üzerinde istiridye yivli bezemeler olan köşe tromp 
kubbe kasnağının bulunması mekânın üst örtüsünün kubbeli olduğunu gös-
termektedir (Resim: 5). Tromp un her iki yönünde ve üst kısmında geometrik 
bezemeli figürler ve bütün olmayan kuş figürini yer almaktadır.

1 No.lu mekânı apsisten ayıran ve ön kısmı açık olan duvarın Güneydo-
ğu kısmı kalın bir cas tabakası ile sıvanmıştır.  Söz konusu duvarın üzerinde 
mimari süsleme olarak; dikey çizilmiş iki bordür ve içinde üst üste iki adet 
yonca haç motifi, yonca haç motiflerinin hemen sağ yönünde daire içinde 1 
adet sekiz kollu yıldız motifi ve sekiz kollu Yıldız motifinin üst kısmında baş 
kısmı olmayan 1 adet aslan motifi yer almaktadır (Resim: 6).

Kuzey ve güney duvarlarında bulunan nişlerin üzerinde cas sıva üzerine 
yine çizi bezeme tekniği ile yapılmış, bütün olmayan yonca haç motifleri (Re-
sim: 7) ile sekiz kollu yıldız motifi, batı kısmında bulunan geçişin iki yanında 
ise yonca haç motifleri yer almaktadır.  Bu mekân Dera Mei Şer Kilisesi’nin en 
özenli mekânıdır.

2 No.lu Mekân

1 No.lu mekânın batı yönünde yer alan kapı aralığından geçilerek 2 No.lu 
mekâna ulaşılır. Mekân yaklaşık 5.00x2.00 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı 
olup, beşik tonozla örtülüdür. Ancak üst örtüsü çok büyük oranda yıkılmıştır. 
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2 No.lu mekânının kuzey duvarında kilisenin kuzeyinde yer alan nefe geçiş 
sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır.  Güney duvarının bir kısmı yıkıktır. 

3 No.lu Mekân

2. No.lu mekânının devamı gibi görünen bu mekân yaklaşık 0.50 m. ka-
lınlığında bir duvarla 2 No.lu mekânı 3 No.lu mekândan batı yönünden böl-
müştür. 2 Mekânı birbirinden ayıran bu duvar üzerinden bir kapı açıklığıyla 
3. mekâna geçilmektedir. 

3 No.lu Mekân yaklaşık 3.50x3.00 m. ölçülerinde olup, var olan mimari 
kalıntılardan üstünün beşik tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 
1.50 m. derinliğinde moloz taş ve toprakla dolu olan mekânın (üst örtünün 
oluşturduğu çöküntü)  batı duvarında bir ocak düzenlenmesi yer almaktadır 
(Resim: 8). Mekân içi moloz yığın boşaltıldıkça alt seviyelerde yoğun bir kül 
tabakasına rastlanmıştır. Ayrıca 3 No.lu mekânın güney duvarında bulunan 
yuvarlak kemerli bir geçiş ile kilisenin güney birimlerine ulaşılmaktadır. Te-
mizlik esnasında alt seviyede seramik parçaları ve delikli bir taş ( kapı sövesi) 
bulunmuştur.

Kuzey Nef

Apsisli mekânın kuzeyinde bulunan bu alana 2 No.lu mekândaki kemerli 
kapı aralığı kullanılarak geçiş sağlanır. yaklaşık 10.00x4.00 m. ebatlarında dik-
dörtgen planlı yapı özelliği gösteren kuzey nefin iç planlaması diğer alanlara 
göre daha komplike tasarlanmıştır. Kuzey nefin doğu bölümünde yaklaşık 
4.20x2.10 m. ebatlarında bir alan zeminden yaklaşık 1 metre çakıl taş malzeme 
ile doldurularak yükseltilmiş ve bu alanı ana neften ayırmak için orta kısmı 
açık olacak şekilde kalın bir duvar örgü ile ana neften ayrılmıştır. Kilisenin 
mezar odası olarak nitelendirdiğimiz bu alanda bazı mimari düzenlemeler 
mevcuttur (Resim: 9).

Kuzey nefteki çalışmalar esnasında nefin batı kısmında yer alan duvarın 
önünde boydan boya seki düzenlemesi tespit edilmiştir. Doğu bölümü tahrip 
olan seki yaklaşık 40 cm. yüksekliğinde ve 65 cm. derinliğindedir. Moloz taş 
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ile yapılan seki düzenlemesinin üzeri casla kapatılmıştır. Sekinin orta kısmın-
da yapılan çalışmalarda 2 adet yonca biçimli gümüş haç objeye rastlanmıştır. 
Korozyonlu haç objeler Batman Müze Müdürlüğü konservasyon laboratuva-
rına getirilerek temizliği sağlanmıştır. Kuzey nefin güneybatı köşesinde ya-
pılan zemin bulma çalışmaları sırasında seki olarak ifade ettiğimiz mimari 
öğenin devamımı yoksa destekleme duvarımı olduğu tam olarak anlaşılama-
yan bir duvar düzenlemesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca moloz döküntü tahliye 
edildikçe duvarın önünde başka duvarlarda ortaya çıkmıştır.

Mezar Odası

Kuzey nefin doğu yönünde bulunan ve nef içinde ayrı bir düzenlemeye 
sahip olan mezar odası dikdörtgen planlıdır. Bu alanda yapılan kazı çalışma-
ları sırasında Mezar odasının tam orta yerinde henüz işlevi anlaşılamayan haç 
formlu bir mimari öğe tespit edilmiştir (Resim: 10). Mezar odasında bulunan 
ve mimari öğe olarak adlandırılan 80x80 cm. ölçülerindeki bu yapı içten haç 
formlu olup,  doğu cephesinde 33x23 cm. ölçülerinde özenle düzenlenmiş bir 
açıklık bulunmaktadır. Haç formlu mimari öğenin içinin boşaltılması sırasın-
da hayvan kemikleri, çok az miktarda kırık seramik parçaları ve bir adet sikke 
tespit edilmiştir. Korozyonlu sikkenin Batman Müze Müdürlüğü konservas-
yon laboratuvarına getirilerek temizliği sağlanmıştır. 

 Üsten ve içten haç görünümü kazandırılmış olan mimari öge, dıştan 
kare planlı kaide şeklindedir. Yrd. Doç. Dr. Can Yumni Gündem’in kemikler 
üzerinde yaptığı inceleme sonucunda kemiklerin insan ve hayvan kemikleri 
olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca kazı çalışmalarının yoğunlaştığı 
bu alanda döküntü sonucu zeminin kırıldığı ve kemiklerin açığa çıktığı gö-
rülmüştür. Bu mekânın mezar odası olabileceği düşüncesi akla yakın geldi-
ğinden söz konusu mekân mezar odası olarak adlandırılmış ve Bakanlığımız 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 17.03.2016 tarih ve 52646 
sayılı yazı ile sondaj ve kurtarma kazısı izni alınarak çalışmalara devam edil-
miştir.

Doğu duvarının önemli bir kısmı ve üst örtüsü tamamen yıkılmış olan me-
zar odasının güneydoğu yönünde iki adet niş bulunmaktadır. Bu nişlerden 
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biri büyük diğeri ise küçüktür. Büyük niş 1.15x0.75 m. ölçülerinde ve yaklaşık 
derinliği 57 cm.dir. Büyük nişin sağ üst köşesinde yaklaşık 16x7 cm.lik bir 
alanda oldukça silik 4 satır Süryanice yazının olduğu tespit edilmiştir. Midyat 
Süryani Cemaati Başkanı Samuel Aktaş’ın çevirisini yaptığı yazıda: Keferzo 
Rahibi.......kobin ziyareti sırasında burada bulundu1 ifadeleri yer almaktadır.

Küçük niş ise üst kısmı kırık olması nedeni ile ölçüsü tam olarak bilinme-
mektedir. Bununla birlikte yaklaşık 26 cm. derinliğindedir. 

Mezar odası zemini, düzgün olmayan ve yaklaşık 4 cm. kalınlığında cas 
tabakayla sıvanarak zemin oluşturulmuştur. Zeminde yaptığımız kazı çalış-
maları sonucunda bütün olmayan dağınık şekilde (tibia, femur, omurga par-
çaları) insan kemiklerine rastlanmıştır. Kemikler kazı çalışması sırasında belli 
bir yerde toplanmış olup daha sonra mezar odasında bulunan haç formlu mi-
mari öge içine toplu olarak gömülmüştür.  Kuzey nefte yer alan mezar odası-
nın nef ile bağlantılı ön duvarındaki izlerden mezar odası zemininin nefe göre 
daha yüksek olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle mezar odasının hemen 
önünde acılan bir sondaj çukuru ile mezar odasını kuzey neften ayıran ve 
mezar odasına çıkışı sağlayan bir adet merdiven basamağı tespit edilmiştir. 
30x70 cm. ölçülerindeki merdiven basamağı moloz taş ile örülmüş ve üzeri 
casla sıvanmıştır. 

Batı Nef

Kuzey nefin batı duvarının yıkık olan kısımdan batı nefe geçilmektedir.    
Batı nef, kilisenin batısında, mezarlık alanın sınırında yer alır. Doğu-batı doğ-
rultusunda oluşturulmuştur. 2.00x5.00 m. ebatlarında, beşik tonoz örtülüdür. 
Beşik tonoz örtünün bir kısmı meyilli arazide toprak altında korunabilmiştir. 
Aynı zamanda mekân içindeki moloz döküntü tahliyesi de buradan yapıl-
mıştır. Söz konusu moloz döküntüler önce kuzey nefe daha sonra da kilisenin 
dışındaki boşaltma alanına taşınmıştır. Bu alandan boşaltılan moloz yığının 
yapının üst örtüsünün çökmesi sonucu oluşan yığın olduğu anlaşılmıştır. Du-

1 Yrd. Doç. Dr. Can Yumni GÜNDEM, Batman Ün. Fen-Edb. Fak., Arkeoloji Öğr. Üyesi, Batman/
TÜRKİYE.

 Samuel AKTAŞ, Midyat Süryani Cemaati Bşk., Midyat/TÜRKİYE.
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varların üst kısımları, hafriyat ve kısmen ayakta kalmış üst örtüde yapılan ça-
lışmalarda Batı nefin üst örtüsünün beşik tonozlu olarak inşa edilmiş olduğu 
tespit edilmiştir.

Temizlenerek açığa çıkarılan Batı nef, kuzey güney yönlü uzanan dikdört-
gen planlıdır. Kuzey- güney yönünde 8.20 m., doğu – batı yönünde 2.60 m. 
ölçülerindedir. Nefin üst örtüsünün tabandan yüksekliği ise 2,60 metredir. 
Mekânın girişi nefin güney duvarında yer alan genişliği 1.40 m., yüksekliği 
2.40 m., derinliği 0.70 m. olan üst kısmı kubbeli bir açıklıkla sağlanmaktadır.  
Giriş açıklığının içine sonradan örülmüş genişliği 0.50 m. yüksekliği 0.90 m. 
ve uzunluğu 0.60 m. olan bir duvar açığa çıkarılmıştır.

Batı nefin içinde yapılan çalışmalarda nefin orta kısmında bir kemer or-
taya çıkarılmıştır. Moloz taşlar ve cas harcının bir arada kullanılmasıyla inşa 
edilmiş olan kemer, ana duvardan içeriye doğru 0.35 m. çıkıntılı ve 70 cm. 
genişliğindedir. Kemerin batı duvarındaki üst kısmı tahrip olmuş ve doğu 
duvarında tabandan yukarıya doğru sadece 50 cm.lik bir kısmı ayakta kal-
mıştır. Nefin, batı duvarında genişliği 20 cm. yüksekliği 25 cm. ve tabandan 
yüksekliği 1.30 m. olan oval formlu bir niş yer alırken; kuzey- batı duvarının 
kesiştiği alanda genişliği ve derinliği 0.25 m. kendi yüksekliği 0.40 m. taban-
dan yüksekliği ise 1.00 m. olan üçgen formlu bir nişe yer verilmiştir. Kuzey 
duvarında ise tabandan yüksekliği 1.90 m. olan 20x10 cm. ölçülerinde oval 
formlu bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Nefin doğu duvarında tahribattan 
dolayı yer yer kesintiler oluşmasına rağmen duvarın büyük bir bölümü ayak-
ta kalabilmiştir.

Nefin mimari öğelerinin tamamında yapı malzemesi olarak moloz taşlar 
ve cas harcı kullanılmıştır. Mekâna ait duvarların tamamının kalınlığı 1 cm. – 
4 cm. arasında değişen cas ile sıvanmıştır.

Batı nefte sürdürülen çalışmalar esnasında ele geçirilen çok az sayıdaki 
seramikler genel olarak Ortaçağa tarihlen seramik gruplarıyla benzerlik gös-
termektedir. Büyük bir kısmı amorf durumunda olan seramikler, herhangi bir 
tabaka takip etmemekle birlikte değişik kodlarda açığa çıkarılmıştır. 

DERA MEİ ŞER KİLİSESİ MEZARLIK ALANI
Kiliseye ait mezarlık olduğu düşünülen alanda, bilgilerin kesinleşmesi için 

1 mezar yapısının açılmasına karar verildi. Mezar taşlarının olmadığı ve hiç-
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bir düzenlemenin bulunmadığı alanda birkaç kaçak kazı çukuru yer almakta-
dır. Daha önce arazide atıl durumda tespiti yapılan yaklaşık 20 cm. çapındaki 
taşın üzerindeki haç işaretinin doğa koşulları ile oluşmuş olduğu düşünülse 
de, taşın ilk buluntu yerinin açılması kararı alındı. Mezar, kilisenin yaklaşık 
6-7 metre Uzağında Kuzeybatı yönünde 1.00x2.00 m. genişliğinde açıldı. Me-
zardaki kazı çalışmaları yaklaşık 1.00 m. derinliğe kadar devam etmiştir. Açı-
lan mezarda yaklaşık 1.00 metreden sonra kapak taşları ortaya çıkmıştır. İkili 
gömünün gerçekleştirildiği mezarda, ilk önce, çocuk olduğunu düşündüğü-
müz iskeletin tespiti yapıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan çocuk iske-
leti doğu- batı doğrultusunda ve yüzü güneye dönük olarak gömülmüştür. 
Mezardaki 2. gömü bir yetişkine ait olup, yetişkinin sağ kolu göğüs üzerinde 
çapraz vaziyette, sol kolu göğüs altında düz vaziyette, yüzü yukarı dönük 
olarak gömülmüştür (Resim: 11). Mezarda herhangi bir ölü hediyesine rast-
lanmamıştır. Mezar açma çalışmaları sırasında ortaya çıkan kemik ve seramik 
parçaları mezar çukuruna konularak, kapak taşı tekrar örtülmüştür. Mezar 
kendi toprağı ile tekrar doldurularak kapatılmıştır.

DERA MEİ ŞER KİLİSESİ KURTARMA KAZISI BULUNTULARI

Bronz Sikke

Haç formlu mimari öge içinde bulunan sikkenin bir yüzünde sultanın tuğ-
rası bulunmaktadır. Öteki yüzünde ise Arapça yazı ile ortada paranın değeri-
ni gösteren rakam hicri 1255 ( miladi 1839) yazısı sene 17 yer almaktadır. Sul-
tan Abdülmecit’in tahta çıkışının 17. yılında basılan sikke üzerindeki rakam 
miladi 1856 yılını vermektedir. Sikke konservasyonunun tamamlanmasının 
ardından envanter fişi doldurularak Batman Müze Müdürlüğüne teslim edil-
miştir.

Gümüş Haçlar

Kuzey nefin batı kesiminde yer alan sekinin orta kısmında 2 adet yonca 
biçimli gümüş haç objeler ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12). Kilisede tören sıra-
sında rahibin taşıdığı asa uçuna aplike edilmiş parça olduğunu düşündüğü-
müz haçlar oldukça korozyonlu olup, Batman Müze Müdürlüğü konservas-
yon laboratuvarına getirilerek temizliği sağlanmıştır.
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Büyük Yonca Haç

10.2 cm. boyunda, 21,6 gr. ağırlığında ve 0.1 cm. kalınlığındadır. Yonca 
biçimli haçın her bir kolunda kazıma tekniğiyle yapılmış yaprak biçimli mo-
tifler yer almaktadır. Her bir kolun uç kısmında yuvarlak ve ortası dörtgen 
biçimli boncuk yuvaları mevcuttur. Bunlardan turkuvaz renkli boncukların 
bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Küçük Yonca Haç

7.4 cm. boyunda, 11 gr. ağırlığında ve 0.1 cm. kalınlığındadır. Yonca biçim-
li haçın her bir kolunun uç kısmında yuvarlak boncuk yuvaları mevcut olup 
bunlardan turkuvaz renkli boncukların bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Seramik Buluntular

Kazı çalışmaları sırasında tespit edilen sırlı ve sırsız seramikler, daha çok 
form vermeyen kulp, omuz ve diplerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra piş-
miş topraktan yapılmış bir adet stilize hayvan figürünü ve haç bezemeli aplik 
seramik obje seramik buluntular arasındadır (Çizim: 2). Ayrıca kilise yapısı 
etrafındaki mezarlık alanı ve çevresinde rastlanan yoğun miktardaki farklı 
dönemlere ait amorf seramik malzemeler, obsidyen, cam bilezik parçaları, fi-
gürün parçaları, künk ve pithos parçaları kilise alanının farklı dönemlere de ev 
sahipliği yaptığını göstermektedir (Çizim: 3). 

    

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Başlangıçta Dera Mei Şer Kilisesi’nde tespit ve tescile yönelik yapılan çalış-
malar, kilise yapısında mezar odasının ortaya çıkması ile Bakanlığımız Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17.03.2016 tarih ve 52646 sayılı 
izinleri doğrultusunda sondaj ve kurtarma kazısı olarak devam etmiştir. İş-
kurdan temin edilen 7 işçi ile  aktif olarak kilisede yaklaşık 5 ay çalışılmıştır. 
Manastır içindeki kilise yapısı yaklaşık olarak 1/5 oranında ortaya çıkarıl-
mıştır. 03.06.2016 tarihinde Dera Mei Şer Kilisesi sondaj ve kurtarma kazısı 
çalışmaları sona ermiştir.



95

Dera Mei Şer Kilisesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan seramik-
lerdeki sır ve renklerin Hasankeyf in Ortaçağ seramiklerine benzemesi,  ayrı-
ca yapıdaki mimari süslemelerde göz önüne alındığında kilisenin orta ölçekli, 
yerel ustalar tarafından inşa edilmiş bir Ortaçağ kilisesi olduğu yönündeki 
kanaati kesinleştirmiştir.

Dera Mei Şer Kilisesi “ …geçmişten günümüze kadar gelen bir uygarlığın 
ürünü olup, topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin 
ve kendine özgü özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanat-
sal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımdan dikkate değer, inşa edilmiş, insan 
emeği kültür varlığı…” olduğu gerekçesi ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 25.01.2017 tarih ve 4503 sayılı kararı ile 2863 sayılı 
yasanın 7. maddesi uyarınca tesciline ve kilise yapısının 1. derece yapı olarak 
belirlenmesine karar verilmiştir. 
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Çizim: 1

Çizim: 2
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Çizim: 3
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MUĞLA İLİ, MİLAS İLÇESİ 
YKEÜTAŞ KURTARMA KAZILARI

2016 YILI ÇALIŞMALARI
Gülnaz SAVRAN*

Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ kömür çıkarma sahası içerisinde bulu-
nan kültür varlıklarının tespit, tescil ve kurtarılmasına yönelik 2016 yılı kazı 
çalışmaları, 01.02.2016-31.12.2016 tarihleri arasında, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü ile YKEÜTAŞ İşletme Müdürlüğü arasında imzala-
nan 24.04.2015 tarihli protokol hükümleri doğrultusunda, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.05.2016 tarih ve 100295 sayılı kazı ruh-
satı ile Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığı’ndaki bir ekiple sürdürülmüştür.1

YKEÜTAŞ kurtarma kazıları, Belentepe ve Hüsamlar Köyü arkeolojik 
koruma alanı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Çalışma alanı, Antik Mylasa 
kentinin yaklaşık 40 km. güneydoğusunda, Antik Keramos (Ören) kentinin 
ise yaklaşık 8 km. kuzeyinde yer almaktadır (Harita: 1).  

Milas İlçesi Hüsamlar ve Çakıralan köyleri sınırlarında yer alan arkeolojik 
alanlar, Karia Bölgesi’nin İlk Tunç Çağından günümüze ölü gömme gelenek-

* Gülnaz SAVRAN Milas Müze Müdürü-YKEÜTAŞ Kurtarma Kazıları Başkanı, Milas-Muğla/
TÜRKİYE.

1 2015 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. Çalışmalar-
da Fehmi Erarslan, Fırat Çeşme, Hakan Seylim, Mehmet Güneş, Mehmet Kaçmaz ve Mustafa 
Ertürk müze temsilcisi olarak; Ark. Savaş Durnagölü, Ark. Ali Parasız,  Ark Arzu Çağlar, Ark. 
Barış Karapınar, Ark. Burak Aydoğan, Ark. Canan C. Türkan, Ark. Cüneyt Gören, Ark. Dursun 
Ay, Ark. Duygu Tüylüoğlu, Ark. Ezgi Ertuğun, Ark. Gülşah Putgül, Ark. Hakan Alireisoğlu, 
Ark. H. Reşit Şahan, Ark. Keziban Kulkul, Ark. Mazlum Çur, Ark. Meltem Aksakal, Ark. Murat 
Ağır, Ark. Murat Barış, Ark. Muzaffer Durdu, Ark. N. Seda Eryılmaz, Ark. Okay Nar, Ark. Öz-
den Aydoğan, Ark. Sefa Gedik, Ark. Selim Erkan, Ark. Selim Sıkar, Ark. Serap Morkoç, Ark. Si-
bel Selçuk, Ark. Tugay Sevim, Ark. Umut Çağlar Kulkul, Ark. Ünal Türkan, Sanat Tarihçi Ayşe 
Duran, Sanat Tarihçi Bediray Dalkıran;  Ant. Kaan Ürker, Ant. Olcay Açar; Rest. Tuğba Afyonlu 
ve Rest Kenan Muslu; Yapı Tasarımcısı Seray Şener,  heyet üyesi olarak görev almışlardır.  Bilim-
sel katkılarından dolayı bilimsel danışmanlarımıza, özverili çalışmalarıyla müze uzmanlarımız 
ve heyet üyelerimize yoğun ve başarılı kazı yılı için teşekkür ederiz.
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leri, konut ve işlikleri, mezar mimarisi ve materyal kültürü hakkında özgün 
veriler sağlamaktadır (Resim: 1). Özellikle Belentepe Mevkii kazıları, geniş 
alanlara yayılan Erken Demir Çağı mezarlığının ortaya çıkarılmasını sağla-
mış, Karia Bölgesi’nde ve Ege kültür dünyasında özel bir yere sahip özellikli 
bir arkeolojik alan olarak belgelenmiştir. 

Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığındaki 2016 yılı kurtarma kazıları, 35 
uzman ve 101 işçinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. YKEÜTAŞ Kurtarma 
Kazıları 2016 yılı çalışmaları sonucunda Belentepe kazı alanında 125, Hüsam-
lar kazı alanında ise 107  olmak üzere toplamda 232 mezarın kazısı ve belge-
leme işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 952 eserin resto-
rasyon ve envanter çalışması yapılarak eserler, Milas Müze Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir. 

BELENTEPE KAZILARI

Belentepe kazı alanı Muğla İli, Milas İlçesi, Çakıralan Köyü’nün 500 m. 
güneyinde yer almaktadır. Kuzey ve güneyde iki tepeden oluşan bu yerleşim 
alanı Belentepe olarak bilinmektedir. Kazılar, kuzey ve güney olmak üzere iki 
tepe ile aralarındaki dar çökelti düzlüğünde gerçekleştirilmektedir.

2007 yılından bu yana kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği Belentepe, ba-
rındırdığı arkeolojik miras ile bölge arkeolojisinde özel bir yer işgal eder. Bu-
güne kadar yapılan çalışmalarda neredeyse bir höyükleşme süreci yaşamış 
olan  Belentepe’de, Tunç Çağından Geç Roma Dönemine kadar kalıntılar tes-
pit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler, her dönemin kendisinden bir önceki 
döneme ait kalıntıları tahrip ederek ve topografik yapıya uygun olarak kendi 
kullanım amaçlarına yönelik alanın tekrar parsellendiğini göstermektedir.

Konut Kazıları

2016 yılında gerçekleştirilen Belentepe’nin kuzey yamacının güney eteğin-
deki çalışmalarda, temel seviyesinde korunagelmiş olan yapı kalıntısı Erken 
Tunç Çağı II-III evresi içerisinde değerlendirilmiştir (Resim: 2).

Dikdörtgen ve kare planlı mekânlar birbirine girişlerle bağlanmıştır. İki 
evreli yapı kalıntısının avlu bölümünün tabanı kireç taşlarıyla döşelidir. 
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Asimetrik planlı mekânlarla aynı seviyede yer alan pithos mezarlar, Erken 
Tunç Çağı II evresi içerisinde değerlendirilmiştir.2 

Tepenin güney doğu yamacı geç Klasik ve Hellenistik Dönemde işliklerin 
(yağhane) yer aldığı bir mahalle görünümündedir. Tepenin güney ve batısın-
da Erken Demir Çağına ait olduğu anlaşılan konut yapılarına ait duvar izleri 
sınırlı alanlarda korunmuştur. 

Belentepe güney yamaç üzerinde yapılan kazılarda ise tepenin kuzey ya-
maçlarında Erken Demir Çağ ve Hellenistik Döneme ait mezarlar yan yana 
yerleşiktir (Resim: 3). Güney tepenin Hellenistik Döneme tarihlenen sandık 
mezarlar grubunun hemen kuzeyinde, yamacın alt kesimlerinde büyük bir 
teras duvarı gerisine inşa edilmiş Hellenistik Döneme ait bir yapı kompleksi 
ortaya çıkarılmıştır.

 Tepenin kuzeydoğu bölümünde yapılan kazılarda (Doğu Roma nekropo-
lisinin kuzeyi, yamacın alt kodları) Hellenistik Döneme ait konutlardan olu-
şan bir mahalle ortaya çıkarılmıştır. Her iki tepenin arasında kalan ve arazinin 
daha düz olduğu doğu orta bölümde Doğu Roma Dönemine tarihlenen bir 
konut mahallesi ve ilişkili işlikler yer alır. 2016 yılı kazıları Doğu Roma Ma-
hallesi ile Arkaik Dönem mezar grubu arasında Arkaik, Klasik ve Hellenistik 
Dönem konutlarının ve mezarlarının ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. 

 

Mezar Kazıları

Erken Tunç Çağı Tabakası

Belentepe’de devam etmekte olan kazıların bölge arkeolojisi bakımından 
en önemli verilerini, M.Ö. 3. binyılın ikinci yarısına (M.Ö. 2600-2000) tarihle-
nen yerleşim alanı ve bu yerleşim ile bağlantılı mezar grupları oluşturmakta-
dır.

Ortaya çıkarılmış olan pithos mezarlar, güneydoğu-kuzeybatı ya da ku-
zey-güney doğrultulu yerleştirilmiş olup ağız kısımları güney ya da güney 
doğuya bakmaktadır. Bu veriler mezarlarda yön birliğinin işareti olarak gö-
rülebilir.

2 Belentepe kazı alanındaki Erken Tunç Çağı tabaka kazısında elde edilen arkeolojik bulgular, 
bölgedeki iskanın ne kadar geriye gittiğini göstermesi açısından son derece önemlidir.
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Pithos mezarların çevresi ve ağız kısımları duvarlar ile kuşatılmıştır, ne-
redeyse tüm örneklerde ağız kısımları yuvarlak formlu yarım hilal şeklinde 
açıklığı bulunan yassı bir kayrak taşla kapatılmıştır.   

Pithoslar kiremit kırmızısı renkte, kireçtaşı, taşçık, mika ve iri saman katkı-
lı hamur yapısına sahiptir. Dışa çekik ağız kenarlı, ağızdan direk torba formlu 
gövdeye geçiş yaparak oturma düzlemi yuvarlatılmış diple son bulur. 

Ölü hediyesi olarak oldukça az sayıda metal eser ile çok sayıda çanak çöm-
lek bulunmuştur (Resim: 4). El yapımı, koyu renkli açkılı çanak çömlekler 
arasında tek veya iki kulplu çanaklar, gaga ağızlı testiler, üç ayaklı testiler, 
kazıma bezekli üç ayaklı kaplar yer almaktadır. 

Erken Demir Çağı Nekropolisi

Belentepe Erken Demir Çağı içerisinde değerlendirilen mezarların tipo-
lojik özellikleriyle duvar örgü tekniklerine bakıldığında, dönemlerine göre 
önemli değişiklikler göze çarpmaktadır. Anakayanın oyulmasıyla oluşturu-
lan çukurlar içerisine genel olarak örgü tekniğinde yapılan duvarların temel 
taşları anakaya üzerine oturtulmuştur. Yapım teknikleri bakımından 7 tip içe-
risinde değerlendirilen mezarlar, dönem ve tiplerine göre sınıflandırılmıştır. 
Dromoslu oda mezar, örgü-tekne, plaka-tekne, örgü-plaka tekne, örgü-oygu-
plaka tekne, oygu tekne ve urne tipinde oluşturulan mezarlar, tipolojik çeşit-
liliği göstermesi açısından son derece önemlidir.

Planlama içerisinde önemli bir grubu oluşturan dromoslu oda mezarla-
rın yanında ivedilikle ve özensiz inşa edilmiş mezar tipleri de bulunmaktadır 
(Resim: 5). Sosyal sınıfların belirginleşmesiyle oluşan bu farklılıkların nedeni, 
mezar sahiplerinin gelir düzeyiyle ilişkili olmadır. 

Mezar yapılarındaki çeşitlilik ve mimari bir üslubun yerleşmiş olması göz 
önünde bulundurulursa, dönem içerisinde mezar ustalığının bir meslek gru-
bu olabileceği düşünülmektedir. Çünkü mezarların yapım tekniği ve mimari 
dekorasyonu ivedilikle inşa edilmiş mezarlardan çok, bir planlamanın ürünü 
olmalıdır.

Geç Geometrik Dönem nekropol planlaması içerisinde önemli bir yer tu-
tan örgü-tekne tipindeki mezarların duvar örgü teknikleri dönem mezarla-
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rının örgüleriyle benzer özellikler taşımaktadır (Resim: 6). Bu durum mezar 
yapımının bir planlama doğrultusunda oluşturulduğu düşüncesini destekle-
mektedir. Aile mezarlarının yanında bir veya iki bireyin gömüsü için oluştu-
rulan bu mezarlardaki iskeletlerin hocker pozisyonunda yatırılmış olması, is-
keletlerin yatış pozisyonları ve dönemin ölü gömme adetleri hakkında önemli 
bilgiler içermektedir.

Geç Geometrik Dönem içerisinde inşa edilen BLT16-M97 numaralı meza-
rın üst örtüsünde işlik düzeneğine ait bir pres altlığı kullanılmıştır. Mezarın 
üst örtüsünde, zeytinyağı atölyelerinde, baskı tezgahının alt kısmında kulla-
nılan yuvarlak formlu bu pres altlıkları, mezardaki tek kullanım göz önünde 
bulundurulduğunda, zeytinyağı atölyelerine ait endüstriyel yapıların varlığı-
nın Geç Geometrik Dönem öncesine kadar gittiğinin göstergesidir.

İnhumasyon gömülerin yanı sıra kremasyon gömü tipinde mezarlara da 
sıklıkla rastlanmaktadır. Söz konusu dönem içerisinde kremasyonu işaret 
eden mezarlarda genelde situla, krater, amphora ve çift kulplu çömleklerin 
kullanıldığı görülmektedir. 

Urne uygulaması dışında, kare planlı plakalarla oluşturulan mezarların 
bazılarında kül ve yanmış kemiklerin bir öbek halinde bulunmuş olması, ya-
kılan iskeletin kalıntılarının bir torba ya da kese içerisinde mezara bırakıldığı 
örneği BLT16-M08 No.lu mezarda görülmektedir (Resim: 7). 

 

Arkaik Dönem Mezarlar

M.Ö. 7. yüzyılın ortalarından 6. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmış olan 
Arkaik Dönem mezarlarında ölü hediyelerinin çeşitliliğinde önemli değişim-
ler olduğu dikkat çekmektedir. 

Bu mezarlarda metal buluntuların yerini çanak çömlek örnekleri almıştır. 
Söz konusu dönem mezarları en ve boy olarak küçülmüş ve bir odadan çok 
sandık mezara doğru plan değişimine uğramışlardır.

Klasik Dönem Mezarları

Belentepe Erken Demir Çağı nekropol planlaması içerisinde sürdürülen 
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kazılarda Geç Geometrik Dönem oda mezarlarında Arkaik Dönem içerisinde 
gömü uygulamasının devam ettiği yapılan kazılar sonucunda anlaşılmıştır. 
Bu nitelikteki gömülerin Klasik Dönem içerisinde de yapılmaya devam ettiği 
görülmektedir. 

Taş teknolojisine dair önemli bir birikimin mevcut olmadığı bu mezarlık 
alan, M.Ö. 4. yüzyıl içerisinde daha geniş alanlara yayılmış, nüfusun artma-
sıyla birlikte konut ve mezar sayılarındaki artış yerleşik bir organizasyonun 
gelişmesine doğru dönüşmüştür. 

  

Hellenistik Dönem Mezarları

Genel olarak dromoslu oda mezar, loculus (hücre) tipi, örgü-tekne, plaka-
tekne ve oygu-tekne tipinde inşa edilen mezarlarda yön birliği mevcut olma-
yıp duvar örgü tekniklerinde ise benzer özellikler göze çarpmaktadır (Resim: 
8). Kaba yüzeyli kare ve dikdörtgen formlu kireç taşların dik yerleştirilmesiy-
le oluşturulan mezarların üst örtüleri yassı formlu kapak taşlarıyla örtülüdür. 
Genel olarak birer öbek şeklinde konuşlandırılmış olan bu mezarların parsel 
duvarlarıyla mülkiyetinin belirlendiği ortak aile bireyleri için düzenlenmiş 
bölümlerden oluşmaktadır.

Mezarlarda genelde bir bireye ait tek gömü mevcut olup mezarların söz 
konusu dönem içerisinde tekrar kullanıldığı örnekler de bulunmaktadır. Me-
zarlarda ölü hediyesi olarak genelde sikke, unguentarium, kase ve tabak ile 
süs ve takı eşyaları bulunmaktadır.

M.Ö. 3. yüzyıl içerisinde değerlendirilen ve anakayanın yontulmasıyla 
oluşturulan çukurluk içerisinde yan yana planlanmış BLT16-M87, BLT16-M88 
ve BLT16-M89 No.lu mezarlar dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan 
güzel örneklerdir. Söz konusu mezarlarda bir bireye ait tek gömü bulunmak-
tadır. 

Kuzey tepenin güneye bakan yamacında yer alan BLT16-M25 No.lu mezar 
iki hücreden oluşmaktadır (Resim: 9). Cephe yaratan batı bölümü düzgün yü-
zeyli işlenmiştir. Mezarın güneyde bulunan  hücresinin defineciler tarafından 
soyulduğu düşünülmektedir. Koruma kurulunun aldığı karar doğrultusunda 
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2016 yılı içerisinde ören arkeopark alanına taşınarak kurulumu gerçekleştiril-
miştir.

Dromos ve mezar odası olmak üzere iki bölümden oluşan BLT16-M51 
No.lu mezarın buluntuları, Erken Hellenistik Dönemi işaret etmektedir. Çatı 
örtüsü üç adet kirişle desteklenen mezarın kline işlevi gören ve inhumasyon 
gömüler için hazırlanmış olan üç adet teknenin defineciler tarafından tahrip 
edildiği düşünülmektedir. Erken Roma Döneminde de kullanım gören meza-
rın giriş bölümünde ve üst örtüsünde söz konusu dönem  içerisinde tamirat 
yapılmıştır (Resim: 10). 

Mezar  Muğla Kültür Varlıklarını Koruna Bölge Kurulu tarafından alınan 
30.09.2011 tarih ve  51 sayılı kararla ören arkeopark alanına taşınarak yeniden 
kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. 

Mezara ölü hediyesi olarak bırakılan  cam  unguentariumlar ile pyksis me-
zardaki iki erişkin dişinin kozmetik materyallerini işaret etmektedir.

Pyksisin gövdesinde iki adet kanatlı Eros tasviri alçak kabartma olarak 
işlenmiştir. Eroslardan biri genç erişkin olarak tasvir edilirken, diğeri çocuk 
olarak tasvir edilmiştir. Çocuk Eros’un elinde yay bulunmaktadır. 

Erişkin Eros’un ise başı profilden, gövdesi cepheden tasvir edilmiştir. Her 
iki figürün yüz hatları, saç detayları, gövde kıvrımları ve kanat detayları ol-
dukça belirgin şekilde işlenmiş ve çıplak olarak tasvir edilmişlerdir. Üst ka-
paktaki sağ profilden tasvir edilen tanrıça Aphrodite olmalıdır. Saç detayı, saç 
aksesuarı, yüz hatları ve omuzları belirtilmiştir. Alt kapakta ise herhangi bir 
tasvir mevcut değildir. 

Hellenistik Dönem içerisinde kullanılan diğer bir ölü gömme biçimini ise 
kremasyon gömü oluşturmaktadır. Bu tür bir gömüde iskelet yakılarak piş-
miş toprak bir urnenin içerisine konulmaktadır.

M.Ö 4. yüzyıldan itibaren urnelerin neredeyse tamamını stamnoslar oluş-
turmaktadır. Ağız kısımları genelde bir kase ile kapatılan urneler dik yerleş-
tirilmiş ve kare şeklinde oluşturulan taş düzenlemeler içerisinde yer almak-
tadır. 
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HÜSAMLAR KÖYÜ KAZILARI
Muğla İli, Milas İlçesi, Hüsamlar Köyü, Belentepe’nin 3 km. güneydoğu-

sunda yer almaktadır.  Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun arkeolojik koruma alanı olarak belirlediği Hüsamlar bölgesinde 
devam etmekte olan kazı çalışmaları sırasında bölge arkeolojisi için son dere-
ce önemli arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır. 

Doğu-batı uzantılı tepelerin üzerinde ve yamaçlarında yürütülen kazılar-
da, Erken Tunç Çağı yerleşimi, bu yerleşim ile bağlantılı pithos mezar grup-
ları, Erken Demir Çağına tarihlenen mezar grupları, Arkaik Dönem, M.Ö. 4. 
ve 3. yüzyıl, Roma Dönemi ve Geç Antik Çağ konutları ve Hellenistik Döne-
me tarihlenen oda mezarlar belgelenmiştir. Belentepe örneğinde olduğu gibi 
Hellenistik Dönemde Hüsamlar Köyü kazılarında mezar sayılarında bir artış 
görülmektedir. 

Hüsamlar Köyü’nde arkeolojik alanları tespit etmek amacıyla belirli ara-
lıklarla tarama sondajları atılmıştır. Genellikle 2x10 ve 3x10 m. ölçülerinde 
açılan bu sondajlar, ortaya çıkarılan  arkeolojik verilere göre genişletilerek 
kazılarına devam edilmiştir (Resim: 11). 

Güneye dönük bir yamaç üzerinde ortaya çıkarılmış olan yerleşim alanın-
dan iki konut kalıntısı bölgedeki Erken Tunç Çağ yerleşimlerinin höyüklerin 
yanı sıra yamaçlara yerleşik olduğunu göstermektedir (Resim: 12). Doğu-batı 
uzantılı, güneye doğru eğimli yamaç üzerine yerleşik, yerleşime ait dörtgen 
planlı yapılar güneye bakmaktadır. Bazı konut birimlerinin terk edildikten 
sonra mezarlık alanı olarak kullanıldığı, mekân enkazları üzerine ve duvarlar 
tahrip edilerek yerleştirilmiş pithoslardan anlaşılmaktadır.

Yerleşim ile ilişkili yapı kalıntılarının batısında yürütülmekte olan kazı ça-
lışmaları sırasında birbirine yakın olmayan öbek şeklinde kümelenmiş sayısı 
3 ile 6 arasında değişen mezar gruplarının dışında daha fazla sayıda mezarla-
rın bir arada olduğu nekropol alanı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13). 

Ortaya çıkarılmış olan pithos mezarlar, güneydoğu-kuzeybatı ya da ku-
zey-güney doğrultulu yerleştirilmiş olup ağız kısımları güney ya da güney-
doğuya bakmaktadır. Bu veriler mezarlarda yön birliğinin işareti olarak gö-
rülebilir. 

Mezarlarda gözlenen diğer ortak noktalar şu şekilde özetlenebilir: Pithos 
mezarların çevresi ve ağız kısımları duvarlar ile kuşatılmıştır, neredeyse tüm 
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örneklerde ağız kısımları yuvarlak formlu yarım hilal şeklinde açıklığı bulu-
nan yassı bir kayrak taşla kapatılmıştır. 

Plaka tekne (sanduka) şeklinde düzenlenmiş olan mezarlardaki iskeletler 
hocker pozisyonunda yatırılmışlardır. Çoğu zaman iki, bazı örneklerde bir 
veya ikiden daha çok bireye ait gömüler ortaya çıkarılmıştır. 

Belentepe Arkaik Dönem mezar örneklerinin mimari açıdan benzeri niteli-
ğindeki HM16-M52 No.lu mezar, işlevsel olmayan bir dromos ve tekne tipinde 
bir odacık şeklinde düzenlenmiştir. Mezar hediyeleri Arkaik Dönemi işaret 
etmektedir. 

ARKEOPARK
Belentepe, Mengefe ve Hüsamlar Köyü’ndeki çalışmalarda ortaya çıka-

rılan, bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanarak rölöve projeleri hazırla-
nan ancak yerinde korunması ne yazık ki mümkün olmayan kültür varlık-
ları Ören’deki Arkeopark alanına taşınmıştır. Söz konusu taşıma ve yeniden 
kurulma projesi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı 
karar (30.09.2011 tarih ve 51 sayılı),  doğrultusunda devam etmektedir. Pro-
je kapsamında bölgenin arkeolojik mirasının ortaya çıkışına vesile olan Hel-
lenistik Dönem oda mezarı başta olmak üzere, Erken Tunç Çağından Doğu 
Roma Dönemine kadar uzun bir süreçte kullanılan mezarlardan, dönemi ve 
türünü en iyi yansıtan örnekler taşınmaya devam etmektedir. Proje kapsa-
mında, konut alanları ve beraberinde antik dönem günlük yaşantısı ve ekono-
misinin vazgeçilmez unsurlarından olan işlik yapıları taşınmış ve yeniden ku-
rulumu gerçekleştirilmiştir. Arkeolojik kalıntıların yanı sıra kömür sahasında 
boşaltılan köylerdeki yaşantının tanığı olan özellikli yapıların da taşınmasını  
içeren kapsamlı bir yeniden kurma ve ziyaret projesi olan bu girişim ülkemiz 
için bir  ilktir. 

2016 yılı  ören arkeopark çalışmalarına, Belentepe kazı alanından  Klasik 
ve Hellenistik Dönemden iki konut tabanıyla, biri Hellenistik Dönem diğeri 
Doğu Roma Dönemi içerisinde değerlendirilen iki işliğin taşınmasıyla devam 
edilmiştir. Bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan bu yapı kalıntılarının dışın-
da  12 adedi Belentepe 7 adedi Hüsamlar Köyü kazı alanından olmak üzere 
toplam 19 adet mezar arkeopark alanına taşınarak kurulumu gerçekleştiril-
miştir (Resim: 14). 
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ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR
2016 yılı içerisinde  Belentepe ve Hüsamlar Köyü sınırları içerisinde ya-

pılan kazı çalışmaları sonucunda  232 mezarın kazısı tamamlanmıştır. İske-
letler üzerinde  yapılan antropolojik çalışmalar detaylı temizlik, birleştirme 
işlemlerinin ardından yaş, cinsiyet, patoloji, varyasyon ve travma analizleri 
yapılmıştır. 

Çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, toplumların sağlık sorunları, 
demografik yapıları ve yaşam tarzları hakkında bilgi vermektedir. 

Hüsamlar ve Belentepe iskeletlerinden yapılan demografik değerlendir-
melere göre: Orta ve ileri erişkin bireylerin yoğunlukta olduğu, ayrıca erkek 
nüfusunun kadınlara oranla daha fazla sayıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Mezarlık alanlarının tümünün kazılamamış olması unutulmamalıdır). 

Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda çevresel etkenler de göz önüne alı-
narak, Hüsamlar ve Belentepe antik toplumları iskelet biyolojisi açısından da 
incelenmiştir.  Bu incelemeler sırasında bireylerin omurgalarında baskıdan 
oluşan deformasyonlar ve bölgesel çökmeler gibi bel rahatsızlıklarını yan-
sıtan patolojik oluşumlar tespit edilmiştir. Bu hastalığın nedeni ve gelişimi 
tam olarak bilinmemekle birlikte, genellikle yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan 
omurga rahatsızlıklarıdır, 35–45 gibi yaş gruplarında karşımıza çıkmasının 
nedeni ise bu bireylerin genç yaşlardan itibaren ağır fizyolojik strese (beden-
sel ve ağır işler) maruz kalmasının bir göstergesi olduğu bilinmektedir. 

SONUÇ
2016 yılı çalışmaları, Belentepe ve Hüsamlar kazı alanlarında yapılmıştır. 

Belentepe kazı alanında 5x5 m. ölçülerinde 407 adet açma, 2x10 m. ölçülerin-
de 27 adet tarama sondajı açılmış ve 125 adet mezarın kazısı yapılmıştır. Bu 
alandaki çalışmalar kasım ayı itibariyle sonlandırılmıştır. Hüsamlar kazı ala-
nında ise 110 adet sondaj açılmış ve toplam 107 adet mezarın kazısı yapılmış-
tır. Bu çalışmalar kapsamında 952 eserin restorasyon ve envanter çalışması 
yapılarak eserler, Milas Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
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Harita: 1
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KARIA MYLASA’SINDA YENİ BİR NEKROPOL ALANI
HACIABDİ  NEKROPOLÜ

Gülnaz SAVRAN*
Sibel SELÇUK

Pembegül ÖĞÜTÇÜ

2016 yılı içerisinde Milas Müze Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen kurtarma 
kazısı ile ortaya çıkarılan Hacıabdi nekropolü1, Karia Bölgesi Mylasa’sı için 
yeni ve önemli veriler sunan bir nekropol alanıdır (Harita: 1- Resim: 1,14).

Muğla İli, Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, Fabrika Sokak, 125 ada, 1 parsel 
numaralı taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen hafriyat ve temel kazısı sırasında 
bir mezar lahdi çıktığı ve lahde zarar verildiği yönünde yapılan telefon ihbarı 
ile 03.10.2016 tarihinde müzemizce yerinde inceleme yapılmıştır (Resim: 2-3).

Yapılan ilk incelemede alanda, mermer bir mezar lahdinin kepçe müdaha-
lesi ile zarar gördüğü ve in-situ yerinden oynatıldığı, muhtemelen kapalı ve 
in-situ durumda olan lahit kapağının, lahdin üzerinden kaldırıldığı anlaşıl-
mıştır. Lahdin alt parçası olan mermer tekne kısmının da kepçe darbeleri ile 
parçalanarak tahrip edildiği görülmüştür. Yapılan bu müdahaleler sırasında 
lahit iç dolgu toprağının hafriyat toprağı ile karıştığı ve lahdin içinde birden 
fazla irili ufaklı hafriyata ait taş parçası olduğu tespit edilmiştir (Resim: 3-4).

Alan,  “Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit” için belirlenen “etkileme geçiş 
alanı” içerisinde kalmaktadır.

Alanda tespit edilen bu tahribattan sonra ivedilikle, yapılan tahribatın bo-

* Gülnaz SAVRAN Milas Müze Müdürü, Kazı Başkanı, Milas Müze Müdürlüğü, Hisarbaşı Ma-
hallesi, Hisar Önü Sokak, Milas-Muğla/TÜRKİYE.

 Sibel SELÇUK, Arkeolog, Hisarbaşı Mahallesi, Hisar Önü Sokak, Milas-Muğla/TÜRKİYE.
 Pembegül ÖĞÜTÇÜ,  Milas Müze Müdürlüğü Uzmanı, Milas Müze Müdürlüğü, Hisarbaşı Ma-

hallesi, Hisar Önü Sokak, Milas-Muğla/TÜRKİYE. 
1 Hacıabdi nekropolü  Muğla İli, Milas İlçesi,  Hacıabdi Mahallesi’nde yer almaktadır. 
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yutları ve tahribatın şekline ilişkin bir rapor hazırlanarak, Milas Cumhuriyet 
Savcılığı ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine yazı ile bildirilmiştir. 

Söz konusu yerin, “Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Etkileme Geçiş 
Alanı” içerisinde bulunuyor olması ve tahribat sonucu açığa çıkarılmış olan 
buluntuların niteliğinin, bu alanın bir nekropol alanı olduğunu göstermesi 
nedenleriyle, Bakanlığımızdan kurtarma kazısı izni talep edilmiş,  gerekli iz-
nin verilmesi ve mal sahibinin muvafakatname vermesi ile alanda, arkeolojik 
kazılar müze kurtarma kazısı olarak başlatılmıştır.

Parsel, Mylasa antik kentinin kuzey bölümünde, şehrin önemli yapıların-
dan Baltalı Kapı olarak anılan kapının çok yakınında, kuzeybatısı yönünde-
dir. Alan, Mylasa’dan Labranda Kutsal Alanı’na giden Mylasa ile Labranda 
arasındaki kutsal yol güzergâhı üzerinde yer almaktadır.

Başlatılan kurtarma kazısında, ilk olarak alanda tahrip edilen kapaklı lah-
din olduğu bölüme müdahale edilerek, kepçenin açtığı tahribat çukurunun 
içerisinde yer alan mermer lahit kapağı ve güneye doğru yan yatmış, içi dolgu 
alan toprağı ile karışmış lahdin kazısına başlanmıştır (Resim: 4-7).

Dolgu toprak içerisinde görülen lahdin kapağı, tahrip edilen bölgeden kal-
dırılarak alanda uygun olan güvenli bir yere taşınmıştır. Kısa üçgen kenarla-
rında yuvarlak kabartma şeklinde bezemesi olan işlenmiş bu mermer kapağın 
üzerinde kepçenin tırmık izleri tahribatı gözlemlenmektedir. Ancak bu tırmık 
izlerine rağmen lahdin kapağının bütünlüğü korunmuş durumdadır (Resim: 
7-8).

Lahdin iç kısmında yapılan kazılarda Hellenistik Döneme ait nitelikli bu-
luntular açığa çıkarılmıştır. Alanda devam eden kazı çalışmaları sırasında, 
tahrip edilen lahidin hemen batısında, yeni bir mezar daha açığa çıkarılmıştır. 
Kazısı yapılan ikinci mezar gömüsünün üzerinde in-situ durumda korunmuş 
olan sunu hediyeleri amphoriskoslar (Resim: 9)  ele geçirilmesi ile alanın, ilk 
bakışta soyulmamış mezarlara sahip olabilecek önemli bir nekropol olduğu 
anlaşılmıştır (Resim: 9-10).

Alanda açığa çıkarılan bu ikinci gömünün kazısı devam ederken aynı 
anda, bu mezarın batısında, üzerinde büyük boyutlu yarı işlenmiş blokların 
yer aldığı dikdörtgen şekilli üst bölümünü ortaya çıkarmaya başladığımız, 
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büyük boyutlu, bir oda mezar yapısı da açığa çıkarılmıştır . Bu mezar yapısı-
nın, büyük bir anakaya kütlesi içerisine oygu olarak yapıldığı, bir dromosunun 
bulunduğu ve iç yüzeyleriyle dromosunun bağlandığı ön cephesinin düzgün 
işlenmiş bloklarla örülerek, iç tarafının özenli bir işçiliğe sahip hale getirildiği, 
yürütülen kurtarma kazımız ile ortaya çıkarılmıştır. 

Ortaya çıkarılan bu dromoslu oda mezar yapısının da dromosunu kapalı 
olarak bulmamız ile kazısını yaptığımız nekropol alanının önemi giderek art-
mıştır. Gerek içerisinden  ele geçirilen buluntular, gerekse oda mezarın mi-
marisinin özenli işçiliği, bu oda mezar yapısının, Karia Bölgesi’nin başkentli-
ğini yapan Mylasa kentinde yaşamış önemli ailelerden birine mensup, soylu 
bir kişi için yapıldığını ve muhtemelen aynı ailenin bireyleri tarafından uzun 
süre, aralıklarla ancak özenli bir şekilde kullanılmaya devam edildiğini gös-
termiştir (Resim:10-13).

Dromoslu oda mezar yapısının içerisinden, Karia’nın en kuvvetli olduğu 
dönem olan Hekatomnidler Sülalesi’nin hüküm sürdüğü M.Ö. 4. yy.dan Er-
ken Roma Dönemine kadar, çoğunlukla sağlam ve üstün nitelikli buluntular 
açığa çıkarılmıştır. 

Oda mezar içerisinde açığa çıkarılan 5 adet inhümasyon gömünün yanı 
sıra gerek oda mezarın lahdi içerisinde gerekse oda mezar yapısının çeşitli 
alanlarında, urne kaplar içerisinde de kremasyon gömüler ele geçirilmiş ol-
ması nedeni ile kapların restorasyonu ve kemiklerin incelendiği laboratuar 
ve antropoloji çalışmalarımızla beraber tespit edilen gömü sayısı artarak de-
ğişmektedir.

Ayrıca alandan ele geçirilen buluntu sayısına bakıldığında, dromoslu oda 
mezar yapısının kazısı anında 100 adedin üzerinde buluntu açığa çıkarılmış-
tır. Ayrıca oda mezar yapısının etrafında ele geçirilen diğer mezarların da bu-
luntularını eklediğimizde ciddi bir buluntu sayısına ulaşıldığı görülmektedir. 

Alanda açığa çıkarılan buluntu sayısı, açığa çıkarılan buluntular üzerinde 
halen yürütülmekte olduğumuz laboratuar çalışmalarımızla değişmektedir. 

Söz konusu parselde, 04.10.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen kurtarma kazısında, dromoslu oda mezar yapısı ile beraber 27 adet 
mezar açığa çıkarılmıştır. Bu mezarlar,
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1 Adet dromoslu oda mezar (inhümasyon ve kremasyon gömüler-çoklu 
gömü ), 3 adet pişmiş toprak urne (kremasyon gömü), 4 adet taş örgü, 6 adet 
plaka tekne, 1 adet kapaklı taş lahit, 9 adet anakaya oygu inhümasyon gömü, 
2 adet kiremit çatkı mezar türlerinde olup, sadece dromoslu oda mezar yapı-
sının içerisinden sadece 100 ve üzerinde nitelikli buluntu açığa çıkarılmıştır. 
Alanda tespit edilen gömülmüş birey sayısı şu anki kazı çalışmalarımıza göre 
38 ve üzerinde bulunmaktadır.

 Hacıabdi nekropolünün, gerçekleştirilen kurtarma kazısı çalışması ile  
Geç Geometrik Dönemden M.Ö. 1. yy.ın ortalarına dek yedi çeşit mezar tipi 
ile nekropol olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır.

Mezarlar içerisinden, çoğunlukla sağlam olarak korunmuş durumda, çok 
sayıda gömü hediyesi açığa çıkarılmıştır. Kapakları in-situ halde korunan bu 
mezarlar buluntuları açısından, konteks buluntu niteliği taşımaktadırlar ve 
oldukça önemli sonuçlar ortaya koymaktadırlar. 

Alanda ortaya çıkarılan mezarlar ve mezarlardan ele geçirilen buluntu-
lar, sadece alana özel olarak oluşturulmuş bir kodlama sistemi ile kodlanarak 
listelenmektedir. Bu kodlama ve listeleme sisteminde, ortaya çıkarılan her 
mezarın konteks buluntuları kendi içerisinde birbirine bağlı olarak bir arada 
değerlendirilmektedirler.

Açığa çıkarılan bu gömü hediyeleri içerisinde pişmiş toprak kaplar çoğun-
lukta iken, HA16-M02 kodlu mezar içerisinden ele geçirilen, su mermerinden 
yapılmış alabastron, fayanstan yapılmış, Tanrı Bes figürü şeklinde işlenmiş 
takı boncukları, renkli camdan yapılmış boncuk olabilecek obje parçası da 
farklı materyallerden yapılmış buluntular arasında yerini almıştır. Ayrıca 
HA16-M01 kodlu dromoslu oda mezar yapısının mezar odası içerisinden çok 
sayıda, farklı türde ve yüksek kaliteli işçiliklere sahip buluntular da ortaya 
çıkarılmıştır. Camdan yapılmış krem kabı olabilecek kâse ve kemik kozmetik 
kaşığı, ince ve özenli bir işçilikle üretilmiş  cameolar, altın yapraklı çelenk 
parçaları, dromoslu oda mezarın ön plana çıkan buluntularıdır.

İn-situ durumda korunmuş mezarlarda ele geçen konteks buluntuların 
yerleştiriliş biçimi, mezarların gömü şekilleri, ölü sunu hediyelerinin niteliği 
ve özellikleri ile ortaya çıkarılan nekropolis, mezarların kullanım gördüğü 
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tarihler olan Geç Geometrik dönemden itibaren Karia’nın en kuvvetli oldu-
ğu dönem olan M.Ö. 4. yy. Hekatomnidler Dönemi ve Erken Roma Dönemi 
arasındaki, Karia Bölgesi Mylasa kentinde sürdürülmüş olan ölü kültleri ve 
ölü gömme adetlerine ışık tutması açısından da oldukça büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Ayrıca parselde gerçekleştirilen müze kurtarma kazısı, Karia Bölgesi’ne 
başkentlik yapmış olan Mylasa antik kentindeki, Baltalı Kapı yakınlarında 
başlayıp Mylasa’nın kutsal alanı Labranda’ya uzanan kutsal yol güzergahı 
üzerinde yer alan nekropolis alanlarından birinden önemli bir kesiti bizlere 
göstermektedir.

Açığa çıkarılan nekropolis alanındaki mezarların başlangıç kotları dikkate 
alındığında, yakın dönemler içerisinde oluşturulmuş mezarların aynı kotta, 
aynı taban düzleminde konumlandırılması durumunun bu nekropol alanın-
da söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. 

Nekropolisin arazi yapısının yaklaşık % 80’lik bölümünü, Gnays ve Şist 
türü olabilecek tortul bir kayaç türü oluşturmaktadır. Alanın doğu yarısında 
bu anakaya, en üst toprak kotun -0.15 m. aşağısından itibaren ortaya çıkma-
ya başlamaktadır. Tortul kaya yumuşak ve işlenebilir türde olan bir anakaya 
oluşturduğu için alan Antik Dönemde de nekropolise uygun bir zemin olarak 
kullanım görmüştür (Resim: 14). Böylece alanda anakayanın içerisi oyularak 
büyük ölçülerde oda mezar yapılabilmiştir. Ayrıca diğer mezarlar, kot birliği 
olmaksızın anakayanın şekillendirmeye uygun olduğu noktalarda anakaya-
nın uygun düzlemine kadar inilerek, çoğunlukla plaka örgü tekne teknikteki 
mezarlarla, bu noktalara değişik kotlarda konumlandırılmışlardır. Dolayısı 
ile alanın farklı derinliklerinde mezarlara rastlanabilmektedir. O yüzden de 
söz konusu parselde tüm alan, anakaya kotuna inilene kadar, karelaj kazı ça-
lışması sistemi ile 9 adet sondaj açılarak taranmıştır, alanın tamamında kazı 
çalışması yapılmıştır.

Sonuç olarak Hacıabdi  nekropolünde açığa çıkarılan mezarlar, büyük ve 
önemli nitelikli bir nekropol alanının küçük bir parçasıdır (Resim: 14). Nekro-
pol, parsel etrafındaki alanlarda da varlığını önemli ölçüde hissettirmektedir. 
Alanın çevresinde, parselin kenarlarındaki kesitlerden de anlaşıldığı üzere 
nekropol alanı yayılarak çevresinde devam etmektedir. 
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Harita: 1

Resim: 1
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14
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İNARASI MAĞARASI KUTSAL 
ALANI KURTARMA KAZISI 2016

H. Ali EKİNCİ*
Yasemin ZENGER

2008 yılında kaçak kazı olayı için mahkeme heyeti ile birlikte bilirkişi ola-
rak keşfe giden Arkeolog Fatih Gülşen tarafından keşfedilen İnarası Mağarası 
Kutsal Alanı, 2009 yılında tescil edilmiştir. Kutsal alandaki dolgu birçok kez 
kaçak kazıyla alt üst edilmiştir. Ancak alandaki tahribatın boyutları, mağa-
ra duvarlarının tahrip edilmesine dek uzanınca kutsal alanda; Burdur Müze 
Müdürlüğünün denetiminde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Metin’in bilimsel danışmanlığın-
da  kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.1

Oldukça dik bir yamaç üzerine kurulmuş olan İnarası Mağarası Kutsal 
Alanı’ndaki yapılar, arazideki eğime göre şekillendirilerek teraslar üzerine 
inşa edilmiştir. 1. teras ve mağaranın ön kısmındaki dolgu, kaçak kazılar ne-
deniyle birçok kez aktarıldığı ve ters stratigrafi de uygulanamayacağı anla-
şıldığından çıkan malzeme seviye esas alınmadan toplanmış, çıkış günlerine 
göre torbalanmıştır. 

* H. Ali EKİNCİ, Burdur Müzesi Müdürü, Kazı Başkanı, Özgür Mh. Halkpazarı Cad. No:1 Bur-
dur/TÜRKİYE

 Yasemin ZENGER, Arkeolog,  Kazı Sorumlusu, Burdur Müze Müdürlüğü, zenger_yasemin@
hotmail.com, Özgür Mah. Halkpazarı Cad. No:1 Burdur/TÜRKİYE

1 İnarası Mağarası Kutsal Alanında kurtarma kazısı 15-06/2016-03/08/2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar; Müze Müdürü H. Ali Ekinci’nin Başkanlığında, Arkeolog Yase-
min Zenger’in sorumluluğunda, Müze personeli Arkeolog Uğur Biçer ve Sanat Tarihçisi Evren 
Şahin ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri M. Hakkı Yıldırım, Os-
man Şimşek, Samet Adıyaman, Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Çidem, Öğretim Üyeleri Salih 
Soslu ve Hüseyin Metin’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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İNARASI MAĞARASI KUTSAL ALANI VE YERLEŞİMİNİN YAYILIMI

Keraie ve Kremna antik kentleri arasında kalan, Kalkolitik Çağdan Geç 
Bizans Dönemine kadar kullanıldığı seramikler aracılığıyla anlaşılan kutsal 
alan ve çevresinde çok sayıda yapı kalıntısı bulunmaktadır (Resim: 1). Mağa-
ranın bulunduğu kayalıkların zirvesinde, Kremna ve Keraie kentlerini gören 
tepede bir tapınak bulunmaktadır (Resim: 2). Tepenin güneydoğu yamacında 
ana kayaya işlenmiş yuvarlak bir sunak, yer almaktadır. Kutsal alandan bu 
tepeye kadar kesintisiz bir yerleşim bulunmaktadır. 

Kutsal alanın kuzeyini sınırlayan ana kayanın zirvesinde ise ana kayaya 
oyulmuş basamaklarla çıkılan bir platform bulunmaktadır. Basamakların so-
nunda muhtemelen ana tanrıçanın bir kült heykeli yer alıyordu (Resim: 3). 
Pisidia Bölgesi’nde yaygın olarak görülen ana tanrıça Meter kültünün örneği 
olan bu alanın çevresinde de çok sayıda yapı kalıntısı bulunmaktadır. 

Kutsal alanın doğusunu sınırlayan ana kayanın zirvesinde de çok sayıda 
yapı kalıntısı bulunmaktadır. Bu alanın tepesinde kutsal alanı çevreleyen te-
menos duvarına ait kalıntıları da görmek mümkündür.

Kutsal alandaki yapıların teraslar halinde inşa edilerek bir temenos duva-
rıyla çevrelendiği anlaşılmaktadır. Kazısını yaptığımız 1. terasta güney cep-
hede alanı sınırlayan bir duvar bulunmaması alanın alttaki teraslarla birbirin-
den ayrılmadığını yahut yamaçtaki eğimden veya kaçakçıların alandaki faa-
liyetinden dolayı buradaki duvarın tamamen yok olduğunu göstermektedir.

Kutsal alanın 1. terasında bulunan alanın üzerinin kapalı olduğu; kuzey-
deki ana kaya üzerinde bulunan hatıl yuvalarından, taban döşemesi üzerinde 
bulunan sütun oturma bölümlerinden, üst yapı elemanlarından ve kazı esna-
sında ele geçirilen çok sayıdaki çatı kiremitlerinden anlaşılmaktadır.

Kutsal alanın güneyinde İnarası Pınarı olarak adlandırılan su kaynağı bu-
lunmaktadır. Alana girişin yapıldığı esas anıtsal kapı, su kaynağının hemen 
üzerinde bulunmaktadır. Anıtsal kapıdan itibaren temenos içinde inşa edilmiş 
yapılar, teraslar halinde yükselerek en kutsal bölüm olan mağaraya kadar de-
vam etmektedir.
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ALANDAKİ MİMARİ KALINTILAR

Kuzeyinde ve doğusunda ana kaya ile sınırlanmış olan alanda; 25 m. 
uzunluğunda, 15 m. genişliğinde, en üstte yer alan 1. yapı terası açılmıştır. 
Yapı terasını kuzeyde ve doğuda sınırlayan ana kayanın kesiştiği noktada 
yer alan doğal mağara, tıraşlanarak genişletilmiş ve içerisinde çok sayıda ay-
dınlatma gereçlerinin koyulduğu kült ve adak eşyalarının bırakıldığı nişlerle 
donatılmıştır. Alanı kuzeyde sınırlayan ana kaya yüzeyinde de birçok niş ve 
hatıl yuvası yer almaktadır. Alanı doğuda sınırlayan ana kaya yüzeyi ise düz 
satıhlı olarak tıraşlanmıştır, bu cephede sadece mağara girişinde büyük bir 
niş açılmıştır (Resim: 4). 

Kutsal alana girişin sağlandığı batıdaki propylon, kaçakçılar tarafından ol-
dukça tahrip edilmiştir. Propylon; kuzey-güney akslı 16 m. uzunluğunda 1 m. 
genişliğinde kesme blok taşlar kullanılarak inşa edilmiş duvarda yer almak-
tadır. Bu duvar, 2. yapı terasında da devam etmektedir. Duvarın örgüsünün 
1. yapı terasında açılan bölümünde, iç kısmında doğal taşlar kullanıldığı ve 
bu bölümünün yüzeyinin sıvalı olduğu görülmüştür. Propylonun önünde ana 
kayanın işlenmesiyle oluşturulmuş 5 basamaklı bir merdiven yer almaktadır 
(Resim: 5).

Ana kayaya işlenmiş basamakların hemen önünde duvar ile paralel, ku-
zey-güney akslı, üzerinde 3 sütunun oturduğu stylobat bulunmaktadır. Kutsal 
alanı batıda sınırlayan duvar ile bu stylobat arasında taban döşemesine rast-
lanmamıştır. Stylobat; 11,30 m. uzunluğunda, 0,70 m. genişliğindedir. Stylo-
batın doğusunda başlayan, kesme blok taşlarla oluşturulan taban döşemesi 
13,50 m. uzunluğunda, 14,70 m. genişliğinde olup yine kuzey-güney akslı, 
7,50 m. uzunluğunda, 0,75 m. genişliğinde ikinci stylobat sırasıyla kesilmekte-
dir. İkinci stylobatta da üç sütun bulunduğu, blokların üzerindeki dübel delik-
leri ve sütun oturma yuvalarından anlaşılabilmektedir. 

2. stylobat sırası ile alanı sınırlayan doğudaki ana kaya arasında çakıl taşı 
ve pişmiş toprak tesseralarla yapılmış bir taban mozaiği açığa çıkmıştır. Ta-
ban mozaiği doğuda tıraşlanmış olan ana kayaya yaslanan harçlı bir duvar 
ile sınırlanmıştır. 11m. uzunluğunda, 1,5 m.  yüksekliğinde, 50 cm. genişli-
ğinde olan duvarda herhangi bir işlem görmemiş doğal taşlar yapı malzemesi 
olarak kullanılmıştır. Duvarın yüzeyinin sıvalı olduğu, duvar üstünde günü-
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müze kadar korunmuş küçük sıva parçalarından anlaşılmaktadır. Taban mo-
zaiği ise 2. stylobatın bitişiğinde yer almakta, kesme blok taban döşemesinin 
yaklaşık 50 cm. üstünde bulunmaktadır. Beyaz ve mavi renkli çakıl taşları 
kullanılarak yapılmış mozaiğin bordürleri pişmiş toprak, dikdörtgen tessera-
larla yapılmıştır. 3 pano halinde düzenlenmiş olan mozaik, kaçak kazılarla 
oldukça tahrip olmuştur. Başta ve sonda yer alan iki panonun ortasında piş-
miş toprak tesseralarla yapılmış baklava dilimi şeklinde birer geometrik motif 
yer almaktadır. Ortadaki panoda ise herhangi bir motif yer almamaktadır. 
Düz bir satıh halinde tıraşlanan ana kaya zemin üzerine, tek katlı bir harçla 
yapılmış mozaiğin korunan uzunluğu 10,60 m. genişliği 3,10 m.dir (Resim: 6). 

Taban mozaiği ve mozaiği çevreleyen duvarın bitiminde, mağara girişinin 
sağında ana kayaya oyularak yapılmış 2,22 m. yüksekliğinde, 2,17 m. genişli-
ğinde, 1,80 m. derinliğinde bir niş yer almaktadır. Nişin dış duvarında moza-
iğin altında kalan bölümde ana kayanın harçla sıvanarak yüzeyinin kırmızıya 
boyandığı görülmüştür. Bu boyalı sıva kalıntısının aynısı, alanın kuzeyini 
çevreleyen ana kaya üzerinde de korunmuştur. Kazı çalışmaları sırasında da 
dolgu içinde aynı sıva parçaları ele geçirilmiştir.

Mağara içindeki çalışma, sadece giriş kısmında küçük bir alanda yapılan 
çalışmayla sınırlı kalmıştır. Mağara içinde de düz satıh haline getirilen ana 
kaya zemin üzerine taban döşemesi olarak kaliteli mermerden yapılmış kes-
me blok taşlar kullanılmıştır. 3,50 m. uzunluğunda, 4,20 m. genişliğe ulaşan 
döşemenin 4x3 m.lik kısmı kaçakçılar tarafından sökülerek tahrip edilmiştir. 
Kaçak kazı çukurunun devamında taban döşemesi devam etmektedir. An-
cak çalışma süresi dolduğu için bu alanda daha fazla çalışma yapılamamıştır. 
Kutsal alan içinde naos görevini üstlendiğini düşündüğümüz bu mağaranın 
aslında doğal bir mağara olduğu arka bölümlerindeki küçük sarkıt ve dikit 
gibi jeolojik oluşumlardan anlaşılabilmektedir. Mağaranın içi tamamen dü-
zeltilerek genişletilmiş, içerisinde çok sayıda küçük niş ve kült heykellerinin 
konulduğu büyük nişler işlenmiştir (Resim: 7).

SERAMİK VE KÜÇÜK BULUNTULAR

İnarası Mağarası Kutsal Alanı’nda yapılan çalışmalarda ele geçirilen en 
erken seramik örnekleri birkaç parça ile temsil edilen Kalkolitik Çağ seramik-
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leridir. Bunun yanı sıra sayıca daha fazla olan Erken Tunç Çağına ait sera-
mikler de ele geçirilmiştir. Kayalık tepelerde yapılan incelemede Erken Tunç 
Çağına ait seramiklere rastlanmış ancak bu dönemi nitelendirebilecek mimari 
kalıntıya rastlanmamıştır. Ayrıca Demir Çağ ve Arkaik Dönem alanda bir-
kaç seramik parçasıyla temsil edilmektedir. Alanda ele geçirilen bu döneme 
ait seramikler;  kutsal alanın ortasına inşa edildiği, kayalık tepelerden gelen 
akıntı seramikler olabileceği gibi kaçak kazılarla taban döşemesinin sökülerek 
altındaki dolguların yüzeye atılmasıyla da ilişkili olabileceğini göstermekte-
dir. Bu karmaşa, taban döşemesinin tahrip olduğu noktalarda gelecek sezon-
da yapılacak sondaj kazıları ile açıklığa kavuşturulacaktır. 

Hellenistik Çağ buluntu grupları ithal edilen ya da bölge üretimi olabile-
cek seramikleri kapsamaktadır. Hellenistik Dönem seramiklerinin karakteri 
çoğunlukla açık kırmızıdan kırmızımsı kahveye değişen renklerde astarlıdır. 
Astar, tüm gövdeye eşit olarak uygulanmamıştır. Özellikle kaide tabanları, 
açık formlarda dış yüzeylerinin alt bölümleri astarsız olarak bırakılmıştır. 
Astar yüzeyinde hatalı pişirilmeden kaynaklanan alacalanma görülür. Ha-
murları orta sertlikte, genellikle iyi pişmiş ve yoğun olmayan mineral katkılı-
dır. Hamurları devetüyü renginden kırmızımsı kahveye değişen tonlardadır. 
Masa kabı olarak kullanılan ince cidarlı kaplar genellikle kase, balık tabağı, 
yayvan tabak, çanak formlarındadır. Hellenistik Döneme tarihlenebilecek 
bazı kaba seramik örnekleri ise çoğunlukla testi ve maşrapa gibi kapalı form-
lu kaplardan oluşmaktadır. Bu örnekleri bölgedeki yakın paralelleri ile karşı-
laştırıldığında M.Ö. 3-1. yüzyıllara tarihlendirmek mümkündür.

Roma Seramiği, çalışmadaki buluntuların önemli bir kısmını oluşturur. 
Depolama, taşıma, hazırlama ve pişirme işlevleri için kullanılan kaba kap-
ların (çömlek, pithos, güveç, tencere, testi, maşrapa) çeşitli ağız, kaide, gövde 
ve kulp parçaları görülür. Bu örneklerin bazılarının yüzeyinde yanma izleri 
vardır. Ayrıca tüm Batı Anadolu ve Akdeniz’de yaygın olarak bilinen doğu 
sigillata kap formlarının çeşitli örneklerine ait ağız, kaide ve gövde parçaları 
mevcuttur. Oldukça homojen bir grup olan bu seramikler açık formlu masa 
kaplarıdır. Özellikle bardak ve dışa doğru çekik ağız kenarlı tabakların çeşitli 
örnekleri tespit edilmiştir. Bu kaplar içecek ve gıda tüketimi için bir gösterge 
sayılabilir. İnce cidarlı bu kaplar kırmızı ve turuncunun çeşitli tonlarında as-
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tarlıdır. Hamur yapısında morfolojik farklılıklar görülmekle birlikte açık por-
takal rengi hamur yüzeyinde yaygın olarak görülmektedir. Bu kaplar M.S. 
1.-3. yüzyıllara tarihlendirilebilir. Seramikler üzerine baskı tekniği ile geomet-
rik ve çizgisel bezeme, rölyef tekniğinde bitkisel bezemeler dış yüzeye uy-
gulanmıştır. Ayrıca literatürde Sagalassos kırmızı astarlı Roma seramiklerine 
benzer açık formlu az sayıdaki örnek dikkati çekmektedir. Bu örnekleri, ya-
kın benzerleri aracılığı ile M.S. 1.-2. yüzyıllara tarihlendirmek mümkündür. 
Seramikler arasında en yoğun buluntu grubu M.S. 7. yüzyıla, Erken Bizans 
Dönemine tarihlenmektedir.2

Kaçak kazılarla talan edilmiş olan alanda seramik dışında çok az sayıda 
buluntu ele geçmiştir. Bunlar arasında çok korozyonlu olduğu için okunama-
yan ancak betiminden M.S. 2-4. yüzyıllara ait olduğu anlaşılan 2 adet bronz  
Roma sikkesi, çok sayıda kemik iğne parçası,  kemik objeler, mermerden ya-
pılmış 3 farklı heykel-heykelciğe ait bacak parçaları, başı olmayan bir büst, bir 
yazıt parçası ve demir çiviler yer almaktadır. Bunların dışında hiçbir figürin 
ya da figürin parçasının ele geçmemesi alanın ne kadar yoğun kaçak kazıya 
maruz kaldığının bir göstergesi olabileceği gibi kült eşyalarının gerçekleştiri-
len seremonilerden sonra bir kuyuya doldurulmuş olabileceğini de akla ge-
tirmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Kutsal alanın hangi tanrılar veya tanrıçalara ithafen yapıldığı herhangi bir 
yazıt ya da ikonografik olarak bir tanrı-tanrıçayı tanımlayacak heykel-figürin 
ele geçirilemediği için tespit edilememiştir.  Mağarada okunabilen tek yazıt 
kutsal alanın kuzeyindeki kayalıkta yer alan nişlerden birinde bulunmakta-
dır. Bu yazıtta da adakta bulunan kişinin ismi yer almaktadır: “APTEMICIAC 
TAI…/EVXHN” (Artemisisas adadı)3 (Resim: 8).

Oreia Meter (Dağ Ana) adı da verilen ana tanrıçanın, Anadolu’nun orman-
larla kaplı dağlarında kült merkezleri vardır. Ana tanrıçaya ait bu dağlardaki 

2 Seramikler, Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından küçük 
çaplı bir çalışma ile tarihlendirilmiştir.

3 Söz konusu yazıt, Ku Lueven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr Peter Talloen 
tarafından incelenmiştir.
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mağara tapınaklarından antik şiirlerde sıkça söz edilir. Meter, bu ıssız dağla-
rın tanrıçasıdır. İnarası Mağarası Kutsal Alanı’nın, Pisidia, Pamphilia bölge-
lerinde  ve Batı Anadolu’da İonia’da benzer örneklerine rastlamak mümkün-
dür. Ana tanrıçanın dağlardaki mağaralarda yaşadığına duyulan inanç birçok 
mağaranın zaman içinde kült merkezine dönüşmesine önayak olmuştur.4

Antalya Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılmış olan Antal-
ya İli, Serik İlçesi Gebiz Beldesi’ne bağlı Yumaklar Köyü’nde yer alan Arpalık 
Tepe Mağarası ve Kutsal Alanı’nda Ana Tanrıça Meter kültünün eş zamanlı 
olarak başka tanrılarla tapınımının olduğu yazıtlardan kanıtlanmıştır. Bu kut-
sal alanda da en kutsal bölüm, İnarası’nda da olduğu gibi mağara içinde yer 
almaktadır. Arpalık Tepe Mağarası’nda ele geçirilen hem Hellenistik hem de 
Roma Dönemi buluntuları arasında diğer Pisidia kentlerinin sikkelerine rast-
lanmaması (2 Etenna ve 1 Pednelissos sikkesi dışında) benzer kült alanlarına 
Pisidia’da da sıklıkla rastlanıyor olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Isparta Aksu 
İlçe Merkezi’nin yaklaşık 2 km. kuzeydoğusunda bulunan Zindan Mağarası 
ve Kutsal Alanı da yazıtlara göre Meter Theon Vegeinos’a, diğer bir deyişle 
Ana Tanrıça Kybele’ye adanmıştır.5

Ana tanrıça kültüne Batı Anadolu’da; Pergamon Kapıkaya Mağarası, Ai-
zanoi Kesik Mağara, Ephesos ve Phokaia’da ise kaya tapınaklarında, Met-
ropolis yakınındaki Uyuzdere Mağarası’nda da rastlanmaktadır. Bu kutsal 
alanlarda da Ana Tanrıça’nın, Yunan ve Roma stilinde inşa edilmiş tapınak 
yapılarının dışında kutsal yeri olarak eski gelenek ile ilgili bir mağara içi veya 
bir kayanın yanı seçilmiştir.6

Sonuç olarak kurtarma kazısının gerçekleştirildiği kutsal alanda; kuzey 
cephedeki kayalığın tepesinde bulunan basamaklı podyumdan, ana tanrıça-
nın evi sayılan bu tip mağaralardan ve benzer örneklerden yola çıkılarak Ana 
Tanrıça/Kybele/Meter kültüne ilişkin bir tapınım olduğu söylenebilir. Ancak 
bu alanda benzer örneklerinde de olduğu gibi farklı tanrılarla eş zamanlı ta-
pınım olup olmadığı herhangi bir yazıt ya da buluntu ele geçirilemediği için 

4 Meriç 2007: 81
5 Lenger 2011: 147
6 Meriç 2007: 72;75
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belirlenememiştir. Seramikler vasıtasıyla bu kutsal alanın Kalkolitik Çağdan 
itibaren bilindiği Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığı 
kanıtlanmaktadır. Ancak Kalkoltik Çağda, Erken Tunç Çağında ya da baş-
ka yapı evrelerinde bu alanda bir yerleşim olup olmadığı; var ise nasıl bir 
yerleşim olduğu ancak alanda sondaj kazıları yapıldığı, taban döşemesinin 
altındaki dolgulara inildiği takdirde anlaşılabilecektir. Kutsal alan Kremna ve 
Keraie antik kentlerinin sakinleri tarafından kullanılmış olmalıdır.
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Resim 2:  Kremna ve Keraie antik kentlerini görebilen bir noktada bulunan, mağaranın zirvesin-
deki tapınak.

Resim 1: İnarası Mağarası Kutsal Alanı.



140

Resim 3: Ana Tanrıçaya ait kült heykelinin yer aldığı düşünülen platform.

Resim 4: İnarası Mağarası Kutsal Alanı.
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Resim 5: İnarası Mağarası Kutsal Alanı yapı terasları.

Resim 6: Çakıltaşı ve pişmiş toprak tesseralarla yapılmış mozaik.
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Resim 7: Kutsal alanda inşa edilmiş tapınağın naos işlevini üstlenmiş olan mağara.

Resim: 8
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HİSARDERE 2016 LAHİT KURTARMA KAZISI

Hasan YAŞAR*

Bursa İli, İznik İlçesi, Hisardere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ta-
şınmazda İznik Müzesi Müdürlüğü1 tarafından yapılan kurtarma kazısında 
bir adet lahit mezar ortaya çıkartılmıştır. Lahit kurtarma kazısı yapılan alan, 
İznik İlçesinin yaklaşık 2.5 km. kuzeyinde yer almakta olup söz konusu alan, 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.11.1992 tarih ve 2811 
sayılı kararı ile “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. Yine 
aynı kurulun 14.02.2014 tarih ve 2937 sayılı kararıyla kabul edilen pafta üze-
rinde işaretlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanının sınırları belirlen-
miştir. Bu alanda daha önce de (19-22 Kasım 2015 tarihleri arasında) Müze 
Müdürlüğünce lahit kurtarma kazısı yapılmış ve Sidamara tipi bir lahit gün 
yüzüne çıkartılarak müze bahçesine nakli sağlanmıştı (Resim: 1).

KURTARMA KAZISI ÖNCESİ

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa İli, İznik İlçesi, Hisardere 
Mahallesi, Bayırdibi Mevkii 29 No.lu parselde kayıtlı taşınmazda kaçak kazı 
yapıldığı 09.09.2016 tarihinde saat 04:15 civarında Müdürlüğümüze bildiril-
miştir. Konuya ilişkin olarak 09.09.2016 günü saat 08:15 civarında İlçe Jandar-
ma Komutanlığından bir ekiple yerinde yapılan incelemede kaçak kazı yapan 
şahıslar tarafından 70-80 cm. derinliğinde toprağın kazılmış olduğu ve lahit 

* Hasan YAŞAR, Arkeolog, İznik Müze Müdürlüğü, 16860 İznik-Bursa/TÜRKİYE.
1 Lahit kurtarma kazısında emekleri geçen başta Müdürümüz Haydar Kalsen olmak üzere, bütün 

İznik Müzesi personeline teşekkürlerimi sunarım.
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kapağının bir bölümünün ortaya çıkartıldığı tespit edilmiştir. Lahdi tespit et-
mek amacıyla, şişleme olarak tabir edilen yöntemle lahdin bulunduğu alanın 
etrafında çok sayıda şişle delikler açılmıştır.

Kapağının bir kısmı ortaya çıkartılan lahdin yeni kaçak kazılarla daha faz-
la zarar görmemesi için kurtarma kazısı yapılarak Müdürlüğümüze naklinin 
sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve 09.09.2016 tarih ve 577 sayı-
lı yazımızla kurtarma kazısı talebimiz Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ta-
lebimiz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 09.09.2016 tarih 
ve 164533 sayılı kazı izin belgesiyle uygun görülmüştür. Ayrıca mülk sahibin-
den de 09.09.2016 tarihli muvafakatname alınarak; 09-10 Eylül 2016 tarihleri 
arasında 2 gün süre ile kurtarma kazı çalışması yapılmıştır.

KURTARMA KAZISI AŞAMALARI

Kurtarma kazısı çalışmaları İznik Roma tiyatrosunun kazı ekibinin katılı-
mıyla Müdürlüğümüz uzmanları denetim ve kontrolünde gerçekleştirilmiş-
tir. Kazının planlaması yapıldıktan sonra alanda 5x5 metre ölçülerinde bir 
plan kare belirlenerek etrafı güvenlik şeridiyle sınırlandırılmıştır (Resim: 2). 
Kazıya öncelikle lahdin açığa çıkartılmış bölümünde genişletme ve derinleş-
tirme çalışmalarıyla başlanmıştır. Seviye inme çalışmaları esnasında bir taraf-
tan da ölçekli fotoğraf çekilerek kazının her aşaması belgelenmiştir. Lahdin 51 
cm. kuzeyinde dışarıdan horasan harcı ile bağlanmış bir sıra moloz taş ile des-
teklenmiş tuğla örgüsü belirlenmiştir. Bu tuğla ve taş örgüsünün devam edip 
etmediğini görmek amacıyla; lahdin doğu kısmının üzerinde yer alan 1 adet 
zeytin ağacı sökülmüş ve tuğla-taş sırasının güneye döndüğü, lahdin batı ve 
güney kısımlarına ise devam etmediği görülmüştür. Lahdin zemin seviye-
sinde güney yönünde 40 cm. mesafede lahde paralel  9 cm. kalınlığında harç 
ile örülmüş tuğla destek duvarına rastlanmıştır. Tuğla duvar, doğu ve batı 
yönünde kesit içerisinde devam etmektedir. Lahdin batı kısmında üzeri tuğla, 
alt kısmı harç olan işlevi anlaşılmayan bağımsız bir blok yer almaktadır. İznik 
Belediyesinden temin edilen jeneratör ve projektör sayesinde kazı çalışmaları 
gece geç saatlere kadar devam etmiştir. İkinci gün kazı çalışmalarında lahdin 
tamamı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3). Son olarak lahdin yerinde fotoğrafla-
ma işlemi yapıldıktan sonra müzeye nakil için hazırlıklara başlanmıştır.
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LAHDİN MÜZEYE NAKLİ
Lahdin kaldırılması esnasında zarar görmemesi için ipek halatların denk 

geldiği noktalara strafor koyularak; lahit özenle bağlanmış, vinç marifetiyle 
dikkatlice askıya alınarak kazı alanından çıkartılmış ve müze bahçesine gö-
türülmek üzere traktör römorkuna yüklenmiştir (Resim: 4). Kazı alanı can ve 
mal güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için kazıdan çıkan toprakla 
kapatılarak eski haline getirilmiştir. Müze önüne getirilen lahit, traktör rö-
morkundan vinç marifetiyle kaldırılarak müze bahçesine koyulacağı yere 
altına ahşap kalaslar gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Nakil çalışmalarında 
yerel imkânlar kullanılmış ve kolluk kuvvetlerinin nezaretinde gerekli gü-
venlik önlemleri alınarak lahdin müze bahçesine nakli sorunsuz ve sağlam bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir (Resim: 5).

LAHDİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI ve KAPAĞIN AÇILMASI
Müdürlüğümüz bahçesine nakli gerçekleştirilen lahtin kapağının açılabil-

mesi için 21.09.2016 tarih ve 594 sayılı yazımızla Bakanlığımız, Kültür Var-
lıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup yazımıza cevaben 
Genel Müdürlüğümüzün 29.09.2016 tarih ve 172082 sayılı yazılarıyla lahitin 
temizlik çalışmalarının Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratu-
varı Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi, çıkması muhtemel 
iskeletin analiz ve tasnifini yapmak için Anadolu Medeniyetleri Müzesi Mü-
dürlüğünden bir antropoloğun görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda lahdin kapağı açılmadan önce lahdin tekne kısmı ile kapak 
kısmının bağlantı noktasında bulunan ince sıvadan örnekler alınmıştır. Daha 
sonra lahdin kapağı 05 Ekim 2016 tarihinde uzmanlar gözetim ve denetimin-
de sorunsuz bir şekilde açılmıştır. Temizlik çalışmaları su ve fırça kullanıla-
rak Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünde 
görev yapan Restoratör Eren Ertem ve Turgay Tüzün tarafından eş zamanlı 
yürütülmüştür (Resim: 6).

LAHDİN BOŞALTILMASI

Kapak açıldığında lahit içerisinin tamamı su ile dolu olduğu görülmüştür. 
Suyun yüzeyinde yumuşak halde bulunan ahşap parçalar dikkatli bir şekilde 
alınıp kontrollü kuruma sağlanmıştır. Lahdin içerisindeki sudan analiz için 



146

örnek alındıktan sonra; su öncelikle kova ve santrifüj pompa ile, iskelet yü-
zeyine ulaşıldığında ise şırıngalar kullanılarak kontrollü olarak boşaltılmıştır 
(Resim: 7).

Lahdin içerisindeki su tahliye edildiğinde siyah renkli balçık toprak içeri-
sinde deri parçalarına sarılmış 1 insan iskeletine ait kemiklere rastlanmıştır. 
Ölen kişinin bedeni deriye sarıldıktan sonra lahit içerisine yerleştirildiği dü-
şünülmektedir. Ele geçirilen organik (deri) parçalar üzerinde konservasyon 
işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler kapsamında ani kurumaya karşı seyreltil-
miş (%10-15 oranında) gliserin ve sedir yağı uygulaması yapılmış olup iskelet 
parçaları için koruma amaçlı %5 primal AC33 uygulanmıştır. Deri parçaların-
dan ayrıştırılan iskelet kemikleri kasalara konularak Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Müdürlüğünde görev yapan Antropolog Asuman Alpagut tarafından 
analiz ve tasnifi yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda iskeletin 176 
cm. boyunda 45-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 8).

LAHDİN İKONOGRAFİK İNCELEMESİ

Buluntu alanına göre doğu-batı doğrultusunda uzanan lahdin tekne kıs-
mının kuzey uzun yüzündeki orta çerçevede yazıt, yazıtın sağındaki çerçe-
vede yas tutan kadın figürü, yazıtın solundaki çerçevede ise birbirine dönük 
ellerini tutar (güreşir) şekilde iki eros figürü bulunmaktadır (Resim: 9). 

Kuzey Uzun Yüz (Yas Tutan Kadın): Arkalıksız bir tabure (diphros) üzerinde 
oturan profilden işlenmiş bir kadın figürü görülmektedir. Khiton ve himati-
on giymis olan kadın, himationunu başının üzerine örtmüştür. Kadın figürü, 
Helenistik ve Roma Dönemi mezar stelleri üzerinde yoğun olarak gördüğü-
müz “pudicitia philista” tipinde işlenmiştir. Sağ kol karın üzerinde, sol kol ona 
dayalı ve dik bir biçimde durur ve çenenin solunda himationun kenarından 
tutmaktadır.

Kuzey Uzun Yüz (Güreşen Eroslar): Bir platform üzerinde güreşir şekilde 
betimlenen erosların ilk örnekleri Klasik Dönem Yunan vazoları üzerinde gö-
rülmektedir. Daha sonra aynı betimlemenin Roma Döneminde mozaikler ve 
lahitler üzerinde de kullanıldığı görülür. Özellikle Dokimeion üretimi lahit-
lerin kline biçimli kapaklarının kenarlarında zaman zaman kullanılmaktadır. 
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Figürlerin özellikle baş kısımları ayrıntılı olarak işlenememiştir. Eros figürle-
rinin tam orta kısmına denk gelen ve batı kısa yüze doğru yatay devam eden 
bir çatlak bulunmaktadır.

Kuzey Uzun Yüz (Yazıt): Orta çerçeve içerisinde 8 satırlık Yunanca bir me-
zar yazıtı yer alır. Mezar yazıtının Türkçeye çevirisi Doç. Dr. Aygün Ekin Me-
riç2 tarafından yaptırılmıştır.

Yazıtın Türkçe Anlamı:

“Ben,

 Bütün benliğimle 

Antigonos’un mezarı başından sesleniyor,

Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum.

Bu kötü kader, ölüm, bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine tutsak ediyor.” şek-
lindedir.

Batı Kısa Yüz (Eroslar): Batı kısa yüzde antithetik bir biçimde betimlenmiş 
Eroslar yer alır. Bir düzlem (platform) üzerinde bir bacağını diğerinin üzerine 
atmış bir biçimde duran, baş tarafı aşağıya doğru dönük bir meşaleye dayan-
mış kanatlı eroslar görülmektedir. Sağdaki Eros’un baş kısmı diagonal çatlak-
tan dolayı deforme olmuştur (Resim: 10). (Baş kısmı aşağıya döndürülmüş 
bir meşale muhtemelen sönmüş bir ışığı günbatımını, dolayısıyla da yaşamın 
sona ermesini yani ölümü simgelemektedir.) Keza meşale ölümle ilişkili bir 
tanrıça olan ve bu dünya ile öbür dünya arasındaki kapıların koruyucusu 
olan Hekate`nin başlıca atribülerinden biridir.

Doğu Kısa Yüz (Çocuklar): Ellerinde birer meşale tutan oğlan çocukları be-
timlenmiş olup Eros`u ve Thanatos`u simgeliyor olabilir (Resim: 11). Keza 
Thanatos genellikle elinde halen yanmakta olan veya sönmüş bir meşale tu-
tan genç / ya da genç oğlan biçiminde betimlenmektedir.

Kapak: Dört köşede bulunan akroterlerden yazıtın olduğu taraftakiler bit-
kisel motifli işlenmiştir. Kapağın uzun kenarında beş aslan başı antefiks bulun-

2 Dokuz Eylül Üniversitesi,  Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi,  İznik Roma   tiyatrosu kazısı bilim-
sel danışmanı.
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maktadır. Lahdin kapağının alınlık bölümü Psidia kalkanı ile tezyin edilmiş-
tir (Resim: 12). Lahdin kapağı ile tekneyi birbirine bağlayan kısa kenarlarda 
kenet yuvaları vardır. Ancak kenet demiri ele geçmemiştir. Kapak ile tekne 
birleşim kısmı alçı-sıva ile kapatılarak birbirine tutturulmuştur.

Kazılar esnasında lahdin güneybatı kenarında mermerden yapılmış 14 sa-
tır eski Yunanca yazılı bir adet stel ortaya çıkartılmıştır (Resim: 13). Yazıt yine 
Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç tarafından Türkçe tercümesi yaptırılmıştır.

Türkçesi: “Aurelius Nataris henüz hayattayken bu steli kendisi, erkek kardeşleri 
ve annesi için diktirmiştir: eğer birisi annem gömüldükten sonra onu rahatsız ederse, 
kent hazinesine 1500 denar ödeyecek ve bundan dolayı da kendi ölümünde tanrıya 
karşı borçlu kalacaktır.” şeklindedir.

Kurtarma kazısı ve lahit içinde yapılan çalışmalar sonucunda; 2 adet sikke, 
Helenistik ve Roma Dönemine ait pişmiş toprak seramik parçaları, kırık vazi-
yette gözyaşı şişesi, insan iskeleti, deri, cam, metal ve ahşap parçalar buluntu 
olarak ele geçirilmiştir.

LAHTİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ3

- Profil çerçeveli lahit grubundandır.

- İ.S. 2. Yüzyıla tarihlenmektedir.

- Mavi-gri renkli yerel mermer kullanılmıştır.

- Bithynia Bölgesi’nde sık kullanılan lahit tipidir.

- Figürler alçak kabartmadır.

- Mermer kalitesi düşüktür.

Kurtarma kazısı yapılan taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik mahkeme 
süreci devam etmektedir. Mahkeme süreci tamamlandığında, alanda geniş 
kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Yapıla-
cak arkeolojik kazılarda lahit ve buna benzer kültür varlıklarını gün yüzüne 
çıkartıp arkeoloji dünyasına kazandırmayı ümit ediyoruz.

3 Uludağ Üniversitesi Arş. Gör. A. Altın’a katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 13

Resim: 12

Resim: 11
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BALIKESİR İLİ, MANYAS İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ, 
KALEBAYIR TÜMÜLÜSÜ 1. VE 2. DERECE

ARKEOLOJİK SİT ALANINDA TANAP 
(TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI) 

PROJESİ GÜZERGAHI KURTARMA KAZISI
İlhame ÖZTÜRK*

Zeliha DOĞAN

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Ha-
zar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle 
Türkiye’ye ardından Avrupa’ya taşınması amacını taşıyan Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi kapsamında, doğalgaz koridorunda 
Bandırma Müzesi sorumluluk alanında yer alan Manyas ve Gönen ilçeleri 
sınırları içinde tespit edilmiş arkeolojik sit alanları içinde 6 (altı) ayrı alanda 
sondaj kazısı, sondaj kazısı sonucuna göre de 3 ayrı noktada kurtarma kazısı 
gerçekleştirilmiştir1 (Resim: 1, Harita: 1-3). 

Manyas İlçesi, Çavuş Mahallesi, Kalebayır  Tümülüsü 1. ve 2. Derece arke-
olojik sit alanında 517 ve 529 parsellerde yürütülen sondaj ve kurtarma kazı-
ları nekropol alanında gerçekleştirilmiştir. Çavuşköy, H19c18b pafta-361, 530, 

* İlhame ÖZTÜRK, Bandırma Müze Müdürü, Kazı Başkanı, Paşakent Mahallesi, 1096 Sokak, 
No.101 Ziraat Bahçesi Yanı 10200 Bandırma/Balıkesir/TÜRKİYE.

 Zeliha DOĞAN, Arkeolog, Bandırma Müze Müdürü, Kazı Başkanı, Paşakent Mahallesi, 1096 
Sokak, No.101 Ziraat Bahçesi Yanı 10200 Bandırma/Balıkesir/TÜRKİYE.

1 Kurtarma Kazısı, Bandırma Müzesi çalışanları Uzman (M.A.) Tülin Tan, Arkeolog Makbule Ka-
radağ, Arkeolog Şükrü Akbulut, Arkeolog Ferhat Güzeldağ, Sanat Tarihçi Ayşe Tuğba Delikaya 
ile REGİO Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Ekibinden  Arkeolog Halim Özatay, Arke-
olog Seray Ayaz Akdemir, Arkeolog Serkan Akdemir, Arkeolog (M.A.) Yunus Ekim, Antropo-
log Ayça Karatufan’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi) Doğalgaz İletim A.Ş. personeli  Arkeolog Engin Coşar gerekli genel koordinas-
yonu sağlamıştır. Arkeolog Engin Coşar ve Kurtarma Kazısı’nın tüm  ekip üyelerine teşekkür 
ediyorum.
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548 parseller 1. derece arkeolojik sit; Çavuşköy, H19c18b pafta-329 parsel ve 
H19c19a pafta-529, 518, 517, 522 parseller 2. derece arkeolojik sit alanı içinde 
kalmaktadır.

Kazı yapılan nekropol alanı Manyas Gölü’nün güneyinde olup, Antik 
çağlarda Mysia Bölgesi olarak bilinen bölge içinde yer almaktadır. Nekropol 
alanının yakınında  Poimanenon (Eski Manyas-Soğuksu) ve Daskyleion antik 
yerleşimleri bulunmaktadır. Poimanenon antik yerleşimi için yazıtlar saye-
sinde M.Ö. 80 yılından beri Hellenistik ve Roma Dönemi kırsal yerleşmesi 
olduğu öngörülürken, Daskyleion’da bugünde devam eden  kazılarla  Lydia, 
Frig ve Pers kültürlerine ait buluntular elde edilmiştir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü  ile TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.arasında imzalanan protokol ge-
reğince, REGİO Danışmanlık Eğitim A.Ş. tarafından sağlanan uzman kadro 
ve teknik destek ile Bandırma Müze Müdürlüğü başkanlığında sondaj kazı 
çalışmaları, 29/05/2015-09/06/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanında yer alan nekropol sahasında toplam 
21 adet sondaj kazı çukuru açılmıştır.

1. Derece arkeolojik sit alanında, KBT-1/S2, KBT-1/S3, KBT-1/S4, KBT-1/
S5, sondajlarında 1 adet ocak yeri, 1 adet demir bıçak, 1 adet bronz bilezik 
parçası, 2 adet bronz sikke, 1 kırık kandil ve  çok sayıda seramik parçası bu-
lunmuştur.

2. Derece arkeolojik sit alanında  4 adet mezar yapısı açığa çıkmıştır. Bu 
mezarlarda 6 adet yetişkin iskeleti, 6 adet bronz sikke, 1 adet tek kulplu testi, 
1 adet tek kulplu fincan, 1 adet tanrıça figürini,  1 adet kadın-erkek figürini,  
2  adet Roma Dönemi kandil, 3 adet bronz halka ve çok sayıda etütlük kap 
parçaları ve 37 adet demir çivi bulunmuştur (Resim: 2-5).

Sondaj kazısının kurtarma kazısına dönüştürülmesinden sonra ise alanda  
10x10m. boyutlarında 4 açma açılmıştır. 400 metrekarelik alanda kazı çalış-
ması 01/10/2015-05/12/2015 tarihleri arasında sürdürülmüş ve sonuçlan-
dırılmıştır. Alanın genel topoğrafik yapısı yoğun kireç katkılı ana kayadır. 
Düzgün yüzey özelliği göstermeyen ve yer yer boşluklu yapıda olan ana ka-
yanın doğal boşluklarından faydalanılarak mezarlar oluşturulmuştur (Resim: 
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1). Örneğin M61 No.lu mezar örneğinde ana kaya boşluğu kullanılan mezarın 
açık kenarlarında kiremit ve devşirme kesme bloklar kullanılmıştır .

Sondaj ve kurtarma kazıları ile açığa çıkartılan arkeolojik nitelikli bulun-
tuların dokümantasyonu yapılmıştır. Sondaj ve kurtarma kazılarında açığa 
çıkan kırık kap parçaları vb. dönem özelliği yansıtan parçalar (kaplar için ağız 
ve dip profilleri, kulp parçaları gibi) temizliği yapıldıktan sonra fotoğraflan-
mış, milimetrik çizimi ile istatistiği yapılmıştır. Kazılar sırasında açığa çıkan  
mimari kalıntılar (taban/taş döşeme, yapı, oda, fırın, ocak, duvar uzantısı, 
çukur, gömü, vs.) 1/20 ölçeğinde mimari plan çizimleri yapıldıktan sonra ha-
zırlanan bilgi formlarıyla kayıt altına alınmıştır. Kazı alanında genel ve detay 
fotoğraflar çekilmiştir. 

Kazı çalışmalarında 71 adet mezar yapısı açığa çıkarılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda mezar yapılarıyla alakalı olmayan devşirme blok-
lardan yapılmış zayıf duvar sıraları ve mekân tabanlarına ait kalıntılara da 
rastlanılmıştır. 

71 adet mezar, mimari yapıları bakımından beş farklı tipolojik özellik gös-
termektedir: 1-34 Adet kiremit çatma mezar, 

2-29 Adet basit toprak mezar, 

3-4 Adet kompozit mezar, 

4-3 Adet taş sanduka mezar,

5-1 Adet kiremit örgü mezar tespit edilmiştir.

Mezarlarda  40 adet inhumasyon, 31 adet yarı kremasyon gömü tespit 
edilmiştir. Buna göre mezarlarda inhumasyon ve yarı kremasyon gömü tü-
ründen söz edilebilmektedir.

Kiremit Çatma Mezar: Bu mezar tipinde yarı kremasyonlu  ve  inhümas-
yonlu örnekler vardır. Mezarlarda genellikle ölü, ahşap bir sedye vb. basit bir 
kline üzerine yerleştirilmiştir. Ölü hediyelerinin yerleştirilmesinin akabinde 
ölünün ve mezar hediyelerinin yer aldığı alanın üzeri kiremitlerin çatılması 
ile kapatılmış kiremitlere üçgen prizma şekli verilmeye çalışılmıştır. Kazı ça-
lışmalarında bu tipteki mezar yapılarının genel çatma yapısının korunduğu 
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ancak, mezarlar üzerindeki yoğun toprak baskısı nedeniyle çatmaların priz-
matik yapısının çökmeye uğradığı gözlenmiştir. Kremasyonlu örneklerde ilk 
olarak yakma işlemi yapıldığı ve sonrasında ölü hediyelerinin yerleştirilmesi 
şeklinde uygulama yapıldığı düşünülmektedir (Resim: 6).

Basit Toprak Mezar: Mezar çukuru anakaya, ana toprak, veya moloz taşlar 
içerisine açılarak yapılmıştır. Ölü, düzleştirilen çukurların dibine sedye veya 
kline tarzı ahşap bir malzeme üzerine yatırılmıştır. Bu tür mezarlarda da bolca 
ahşap kalıntısı ve demir çivi saptanmıştır (Resim: 7).

Kompozit Mezar: Bu mezar tiplerinde genel olarak devşirme mimari blok-
lar, mermer plakalar ve kiremitlerin bir arada kullanıldığı görülmektedir.

Kompozit yapıdaki mezar tiplerinin içinde M 61 No.lu  mezar, mimari 
özellikleri ve gömü şekli bakımından diğerlerine göre ayrı özelliktedir. Me-
zar, anakayaya oyularak yapılmıştır. Anakayadaki doğal boşluklar mezar 
yapısını tamamlayabilmek için devşirme mimari bloklar ve opus testaceum 
tekniğinde kiremitler örülerek düzgün dikdörtgen bir yapı oluşturulmuştur. 
Bu dikdörtgen yapı içerisine ise dikdörtgen prizma şeklinde bakır ve kurşun 
alaşımlı tabut yerleştirilmiştir. Mezarın üstü iki adet blok levha taş ile kapa-
tılmıştır. 

Tarafımızca gerek formu gerekse kullanım amacı nedeniyle “tabut” ola-
rak adlandırılan bu metal kutunun  kapak kısmı, beşik çatı görünümündedir. 
Kapak üzerinde de belli aralıklarla yapılmış delikler bulunmaktadır. Tabutun 
tekne kısmının iç kısmı, kırmızı ve mavi renkte boyanmış ahşap ile kaplan-
mıştır. 

Tabut içerisinde saptanan cam ve pişmiş toprak eserler, bronz ayna ve 
metal tabut aksamı tipolojisi ve üretim teknikleri dikkate alındığında, mezar 
M.S. 2. veya 3. yüzyıla tarihlendirilebilmektedir (Resim: 8). 

Taş Sanduka Mezar: 2 farklı tipte 3 örnek bulunmaktadır. Bu mezar tipinde 
sanduka zemine açılan dikdörtgen çukurun içine yerleştirilmiştir. Mezar mi-
marisinde kesme blok taşlardan ve devşirme malzemelerden yararlanılmıştır 
(Resim: 9).

Kiremit Örgü Mezar: Bu tipe ait 1 adet mezar (15KBT2-M59) saptanmıştır. 
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Mezarın üzeri 4 adet blok levha ile kapatılmıştır. Mezar mimarisinde kullanı-
lan kiremitler horasan harcı kullanılarak örülmüştür. Mezar tabanı olduğunu 
düşündüğümüz kiremitler ise  yer yer düzenli olarak yan duvarların en alt 
sırasına girecek şekilde yerleştirilmiştir (Resim: 10).

Mezarda yapılan kazıda iskeletin tamamına ulaşılamamış, cam bardak 
(15KBT2-KB101), 3 adet cam unguanterium (15KBT2-KB102, 103, 104), 1 adet 
Eros ve kuğu betimlemeli pişmiş toprak figürin (15KBT2-PT69), 1 adet genet-
rix Aphrodite betimli pişmiş toprak figürin (15KBT2-PT71), 2 adet  Herme 
şeklinde  pişmiş toprak figürin (15KBT2-PT70, 72), 1 adet pişmiş toprak figü-
rin (15KBT2-PT66), 1 adet burgu kulplu testi (15KBT2-PT67), 1 adet balsama-
rium (15KBT2-PT68) ve sadece dişleri korunan iskeletin dişleri çevresinde 3 
adet bronz sikke (15KBT2-S45-46-47) bulunmuştur (Resim: 11-12).

Kazı alanının genelinden ve mezarlardan toplamda 375 adet envanterlik, 
236 adet etüdlük olmak üzere toplam 611 eser çıkarılmıştır. Envanterlik eser-
lerin 134 adetini KB kodlu küçük buluntular, 177 adetini PT kodlu pişmiş 
toprak eserler, 57 adetini S kodlu sikkeler, 7 adetini MP kodlu mezar stelleri 
oluşturmaktadır. 

Buluntulardan yola çıkarak nekropol alanının M.Ö. 2. yüzyılın 2. yarısın-
dan başlayarak M.S. 2/3. yüzyıllara kadar kullanıldığı düşünülmektedir.

BULUNTU GRUPLARI 

Pişmiş Toprak Eserler 

177 adet envanterlik pişmiş toprak eserleri kandiller, çeşitli formlara sahip 
kase, bardak, testi ve tabaklar, iğ ve torba formlu unguanteriumlar (Hellenis-
tik-Roma), unguanteriumların ardılları olarak bilinen balsamariumlar, heykel-
cik ve Hermeler oluşturmaktadır.

Figürinler içinde Aphrodite, Eros ve Herme  figürinleri ön plana çıkmakta-
dır. Bu figürinler deve tüyü hamur rengine sahiptir, korunagelen bazı örnek-
ler bize kullanıldıkları, dönemde mavi ve kırmızı aşı boyası ile süslendiklerini 
göstermektedir. Kaide kısımlarında Koroplathosun imzası bulunmaktadır. Bu 
imza eserlerin bölgedeki diğer yerleşimlerle benzer dönem özellikleri göster-
mesine rağmen yerel atölyelerde üretilmiş olması fikrini güçlendirmektedir. 
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Kazılarda ele geçirilen (deniz kabuklu mezar steli, ölü hediyesi olarak 
konulan Aphrodite ve Eros heykelcikleri, Hermeler, istiridye kabukları) gibi 
buluntular yaşayan halk arasında tanrıça Aphrodite tapınımının yaygın ol-
duğunu gösterir. Troas Bölgesi kentlerinde (Parion, Perkote..), daha güneyde 
Pergamon, Myrina, Smyrna, Tralleis gibi batı Anadolu kentleri, Rodos, Delos, 
Atina gibi Anadolu dışındaki bir çok merkezde rastlamak mümkündür. Ge-
nel anlamda güzelliğin sembolü olarak roma dönemi yetişkin kadın mezarla-
rına bırakılan örneklerdir (Resim: 4-5,11).

Cam Eserler

Cam unguentarium, bardak, süs eşyası, yüzük kaşı, sandık süsleri v.b form 
ve çeşitlerde cam eserler açığa çıkarılmıştır. 

Metal Eserler

Bronz kutu, madeni 2 adet keski, 2adet kama, 1 adet çift yüzlü balta, 1adet 
tek yüzlü balta, kompozit mezara ait tabut aplikleri, içinde ahşabı ile birlikte 
korunmuş olarak sandık süsü veya bıçak kabzası olması muhtemel bronz obje 
ele geçmiştir.

Sikkeler

57 adet sikke ele geçirilmiştir. Bunların 56 adedi bronz, bir adedi gümüş-
tür. Sikkelerin çoğunluğu  korozyona uğramıştır. Gümüş sikke İmparator Ti-
berius Dönemi sikkesidir (M.S. 14-37) . İçlerinde M.Ö. 2 yy.a tarihlenen Kyzi-
kos sikkesi vardır.

Mezar Stelleri

7 Adet mermer mezar steli ele geçirilmiştir. Steller genel itibariyle dikdört-
gen formludur. Steller muhtemelen kendi dönemi içinde yerlerinden sökü-
lerek devşirme olarak farklı mezarlarda kullanılmışlardır. Mezarların kime 
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ait olduğu ve kimin yaptırdığı bilgilerine üzerlerindeki yazıtlardan ulaşılabil-
mektedir. Şölen ve av sahneleri vardır. 1 mezar stelinde de yüksek kabartma 
bir figür yapılmıştır. Roma Dönemine tarihlenirler.

Nekropol alanının M.Ö. 2. yüzyılın 2. yarısından başlayarak M.S. 2/3. yüz-
yıllara kadar kullanıldığı düşünülmektedir.

Kurtarma kazısında açığa çıkan tüm eserlerin müze ve laboratuvar orta-
mında restorasyon ve konservasyonları yapılmıştır. Kemik, ahşap gibi kar-
bon örnekleri  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri 
Enstitüsü’nde analiz edilmiş, Karbon 14 analiz sonucu en erken M.S. 67, en 
geç M.S. 333 tarihini vermiştir. Kemik buluntular fiziki değerlendirmeleri için 
A.Ü.D.T.C.F. Antropoloji Bölümüne teslim edilmiştir.

Kazı çalışmalarına TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi) 
Doğalgaz İletim A.Ş.  tarafından yeni güzergah belirlendiğinden devam edil-
memiştir.   Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kazı 
açmalarının  kapatılması ve kazının devam ettirilmesine ilişkin tavsiye  kararı 
alınmıştır. 
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Harita 1: Doğalgaz boru hattı haritası.

Harita 2-3: Sondaj ve kurtarma kazısı arkeolojik haritası.
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Resim 2: Fincan. Env.No.15-KBT-2-PT03. M.S. 1 yy.                        

Resim 1: Kazı alanının genel görünümü.



164
Resim 4:  Kandil. Env.No. 15-KBT2.PT126. M.Ö. 125-100 

Resim 3: Çift oturan figürin. Env.No.15- KBT-2-PT05. M.S. 1. yy.                 
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Resim 6: Kiremit çatma mezar.

Resim 5: Kandil. Env.No.15-KBT2.PT132. M.S. 1. yy.
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Resim 7: Basit toprak mezar.                                                                 

Resim 8: Kompozit mezar. Resim 9: Taş sanduka mezar.       
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Resim 10: Kiremit örgü mezar.                                                           

Resim 11: P.T.Eros. Env.No.15-KBT2.PT69.
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Resim 12: Kuğu betimlemeliAphrodite Env.No.15-KBT2.
PT71 ve Herme Env.No.15-KBT2.PT72 (M.S. 1. 
yy.ın 2. yarısı).   
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KUZEY KARİA’DA TAPINAK PLANLI BİR MEZAR YAPISI: 
ÇAMLIBEL MEZAR ANITI 

(2014 VE 2016 YILI KURTARMA KAZILARI)

M. Umut DOĞAN*

1980’li yıllarda Afrodisias territoriumunda yüzey araştırması yapan Af-
rodisias kazısı bilim heyetinin tuttuğu notlarda, Aydın İli, Karacasu İlçesi, 
Esençay Mahallesi, Çamlıbel Mevkii’ndeki açıkhava orman deposu içinde 
belirlenen bir kültür varlığı için “büyük ölçüde kaçak kazılara maruz kalmış, 
ancak yüzeydeki az sayıdaki mimari blok nedeniyle önemli bir anıt” tanımı 
yapılmıştır. Aynı kalıntılar 2010 yılında, Karacasu Vakfı’nın katkılarıyla tara-
fımızdan yürütülen “Karacasu’nun Eskiçağ Tarihi”ne ilişkin kitap çalışması 
kapsamındaki araştırmalar sırasında da tespit edilmiştir (Resim: 1).

2013 yılında Çamlıbel orman deposu alanı içinde yer alan bu kültür varlı-
ğının tescili için çalışmalara başlandığında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun aldığı “tescil öncesinde kazı yapılması” yönündeki karar 
gereği alanda 2014 yılında ilk kurtarma kazısı yapılmıştır1 (Resim: 2).

1) 2014 YILI ÇALIŞMALARI

2014 yılının kasım ve aralık aylarında Afrodisias Müzesi Müdürlüğü adına 
sürdürülen kurtarma kazılarında, ayrılan ödenek miktarı ve mevsim şartları-

* M. Umut DOĞAN, Arkeolog, Afrodisias Müzesi Müdürlüğü, Karacasu-Aydın/TÜRKİYE.
1 2014 ve 2016 yılı kazı çalışmaları Afrodisias Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve M. Umut 

Doğan’ın alan yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Afrodisias Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Murat 
Altun ve Antropolog Vedat Mutlu’nun da ekip üyesi olarak görev yaptığı çalışmaların ilk yı-
lında ayrıca Arkeolog Merve Dura, ikinci yılında ise Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü son 
sınıf öğrencileri Seher Şeviker ve İlkbal Dağ görev almıştır. Kendilerine ve kazıda emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.
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nın izin verdiği ölçüde çalışmalar sürdürülmüş, bu süre içinde ancak mezar 
anıtının iç bölümü ve planı hakkında bilgi verebilecek alanlar kazılabilmiştir.

Buluntu durumu ve mimari planlama dikkate alınarak farklı yönlerde 
geliştirilen farklı ölçülerdeki birkaç açmada sürdürülen 2014 yılı çalışmala-
rı sonucunda Çamlıbel Mevkii’ndeki kültür varlığının herhangi bir nekro-
pol sahasından bağımsız bir yerde, tek başına inşa edilmiş bir mezar anıtı 
olduğu anlaşıldı. Küçük bir Roma tapınağını andıran planı ile bölge arkeolo-
jisi açısından son derece önemli bir yapı olduğu anlaşılan mezar, doğu-batı 
yönünde uzanmakta ve ana cephesi doğuya bakmaktadır. Giriş cephesinde 
dar bir pronaosa (2.90 x 6.95 m.) sahip olan anıtın ana mezar odası yani naos 
bölümü ise 8.80 x 7.00 m. ölçülerinde, dikdörtgen planlıdır. Naosun arka du-
varına yaslanan bir podyumun, oda içine bakan cephesini oluşturan iki adet 
mermer, silmeli blok in-situ olarak bulunmuştur. Moloz taş dolgu ve harç ile 
oluşturulmuş olan podyumun ana zemini kaçak kazılar sonucunda büyük 
ölçüde tahrip edilmiş olarak ortaya çıkarıldı (Resim: 3). Naos tabanından yak-
laşık 1.25m. yüksekliğe sahip olan podyumun güney yanında kaçak kazılarca 
tahrip edilmiş olan bölümdeki izler, naostan podyuma çıkan birkaç basamaklı 
bir merdiven olduğuna işaret eder (Resim: 4).

Geç Antik Çağdan itibaren farklı dönemlerde birkaç kez tahribata ve tala-
na maruz kaldığı anlaşılan Çamlıbel mezar anıtının naos ve pronaos bölümle-
rinde amorf nitelikli seramik parçaları dışında taşınır kültür varlığı örneği ele 
geçmemiştir. Buna rağmen özellikle naostaki podyum çevresinde etrafa sav-
rulmuş şekilde iki adet lahit teknesi parçası, bu lahde ait olduğu anlaşılan fi-
güratif ve mimari kabartma parçaları ve lahdin kapağına ait birkaç kırık parça 
bulunabilmiştir. Bu durum mezar anıtındaki tahribatın boyutunu göstermesi 
dışında mezar ile ilgili yorum yapılabilmesine de olanak sağlamıştır. Bulgu-
lar naosta yer alan podyumun,  lahdin yerleştirildiği bir tür “bomos (βόμως)” 
olduğuna işaret eder2.

Mezar içinde yapılan kazılarda bulunan yoğun harç katkılı, kaba yonu 
taş dolgu mezarın, birçok Roma Dönemi yapısında olduğu gibi çatı seviyesi-
ne kadar taş duvar örgülü olduğuna işaret eder (Resim: 5). Büyük olasılıkla, 

2 Afrodisias’ta bulunan yazıtlarda,  lahitlerin yerleştirildiği yüksek alanlar için kullanılan BOMOS 
(βωμός) terimi için Bkz. Turnbow, 2012, 320, 321, Fig: 16.
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mezarın bugüne ulaşan alt sıra duvarları daha kalın, yıkılmış olan üst duvar 
sırası ise daha inceydi. 

Hem naosta hem de ön odada bulunan mermer plaka parçaları ile taban ve 
duvar iç yüzlerinde izleri kalmış olan kırmızı tuğla katkılı kalın harç tabakası 
mezarın tüm iç cephesinin ve naostaki podyumun tümüyle mermer kaplı ol-
duğunu düşündürmektedir.

Naos kazılarında birkaç parça halinde bulunmasına rağmen pronaosta hiç-
bir şekilde pişmiş toprak çatı kiremidi örneğine rastlanmamış olması Çamlı-
bel mezar anıtının ana odasının üstünün kiremit kaplı bir çatıya sahip oldu-
ğunu, ön odanın ise çatısız olduğunu akla getirmektedir.

2014 yılı çalışmaları tamamlandığında, Çamlıbel mezar anıtının ön, arka 
ve yan cephelerinde yer alan, ortalama 2 m. kalınlığındaki kültür dolgusu ka-
zılamamıştır. Mezar içinde parçalar halinde bulunmuş olan lahit fragmanlar 
dikkate alınarak, mezarın talan edildiği dönemlerde lahde ve mezar içinde-
ki döşemlere ait birçok parça ile mezar hediyesi niteliğindeki taşınır kültür 
varlıklarının anıtın dışına atılmış olabileceği düşünülmüştür. Öte yandan bir 
roma tapınağını andıran bu mezar anıtının giriş cephesinde sütun dizisi ve bir 
krepidomaya ait izler olması gerektiği öngörülmüştür.

Tüm bu düşüncelerle 2014 yılında ana plan duvarları ve taban seviyesine 
kadar iç mekânları kazılmış olan Çamlıbel mezar anıtının çevresindeki dolgu-
nun kaldırılması için çalışmalar devam edilmesi gerektiği kanaatiyle Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yeniden başvurularak kazın de-
vam ettirilmesi talep edilmiştir. Alınan yeni izinler doğrultusunda 2016 yılı-
nın 20 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında çalışmalara devam edilmiştir.

2) 2016 YILI ÇALIŞMALARI

2016 yılı çalışmalarında, eldeki kazı bütçesinin izin verdiği zaman dikkate 
alınarak iki alana öncelik verilmiştir. Anıtın tapınak planını tamamlayacağı-
nı düşündüğümüz sütunlu, krepidomalı cephe mimarisini kontrol edebilmek 
amacıyla mezarın ön (doğu) cephesini tümüyle içine alacak genişlikte büyük 
bir açma ile çalışmalara başlanmıştır. Mezar anıtının güneydoğu köşesinde 
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ortaya çıkan farklı bir yapının izleri, ön cephedeki açmanın bu yönde genişle-
tilmesine yol açmıştır. 2016 yılında çalışılan bir başka alan ise mezar anıtının 
kuzey yanı olmuştur. 

2a)  Giriş Cephesi Kazıları

Mezar anıtının giriş kısmındaki mimari düzeni en kısa sürede tanımla-
yabilmek amacıyla, pronaosun hemen önünde, tapınak cephesi genişliğinde 
(9x2,5 m.) bir açma oluşturuldu.

Mezarın kuzey ante duvarının önünde (-) 2,25 m.de iki sıra mermer basa-
mak bloğu in-situ konumda tespit edilmiştir. Düzgün kesilmiş dörtgen blok-
lardan oluşan krepis bloklarının, pronaos önünde güneye doğru devam etmesi 
gereken sırası, tahrip edildiği için bulunamamıştır. Tapınak girişindeki bu iki 
sıra basamak, kuzey ante duvarının dışı boyunca 1,58 m. uzunluğunda devam 
ettikten sonra düzenli bir şekilde sonlanırlar. Yani krepidomanın, tapınağın sa-
dece ön cephesinde yer aldığı, kısa bir dönüş dışında yanlarda devam etme-
diği anlaşılmıştır (Resim: 6).

Tapınağın girişine ulaşan krepidoma basamakları harç ile yoğrulmuş küçük 
boyutlu taşlarla örülü bir temel zeminine oturur. Bu temel dolgusu, basamak-
ların eksik olduğu bölümlerde de yer yer takip edilebilmektedir. 

Taş ve harçlı temel dolgusu, tapınak önünde in-situ olarak belirlenen ikin-
ci sıra krepisin hemen gerisinde de görülür. Bu dolgu, ilk iki basamağının 
birkaç parçası in-situ olarak tespit edilen ön cephedeki krepidomanın orijina-
linde üç sıra olduğunu ancak üçüncü sırayı oluşturan en üst basamakların 
tümüyle yerinden söküldüğünü kanıtlar. Üçüncü sıra basamağın küçük bir 
parçası güney ante duvarının ucunda, açma kesitinde görülebilmektedir. Ke-
sitte bir bölümü görülen bu mermer parçasının yükseklik ve ölçüleri, üçüncü 
sıra basamaklar için hesaplanan ölçülere uymaktadır. İkinci sıra basamakla-
rın üst yüzeylerinin arka yarısında görülen, taşçı aletiyle yapılmış derz izleri 
de ikinci sıra bloklarının üstüne bir sıra daha basamağın oturuyor olduğuna 
işaret eder. Mevcut basamaklarının her birinin derinliği 0,25 m., yüksekliği 
ise 0,30 m.dir. Dolayısıyla bugüne ulaşmayan üçüncü krepisin yüksekliği de 
0,30 m. olmalıdır. Bu yükseklik, pronaos içinde 2014 yılında saptanan taban 
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seviyesi ile aynı seviyeye denk gelir. Böylece, bugüne ulaşmayan üçüncü sıra 
krepis bloklarının orijinalde pronaos taban düzlemi ile aynı seviyede olduğu 
anlaşılmıştır. 

Giriş bölümünde, pronaosun hemen önünde sürdürülen çalışmalarda çok 
sayıda, parçalanmış mimari yapı elemanları tespit edilmiştir. Kaliteli mer-
merden yapılmış bu parçalar arasında mezar anıtının Korinth düzeninde 
bir mimari cepheye sahip olduğunu kanıtlayan akanthus parçaları da var-
dır. Alanda ayrıca mermerden, ön cephesi üç fascialı bir kemer bloğu, mezar 
önündeki toprak tabana düşmüş şekilde tespit edildi. Bu blok, kazı öncesinde 
aynı alanda yüzeyde bulunan kemer bloğu ile benzer özelliklere sahiptir.

2a1)  Mezar Anıtının Tarihlendirmesi

Hem 2014 yılında naos içindeki podyum çevresinde bulunan figüratif la-
hit parçalarında hem de naos ve mezar girişinde dağılmış olarak ele geçirilen 
mimari dekoratif unsurlarda görülen kıvrımlar, derin ışık-gölge karşıtlığı ve 
yüzeysel işlenmiş matkap darbeleri bomostaki lahdin Severuslar Devrinin er-
ken ya da orta evresinde yani M.S. 3. yy.ın ilk yarısında üretildiğini kanıtlar 
(Çizim: 1, Resim: 7).

2014 ve 2016 yılı kazılarında ele geçen çanak çömlek parçaları içindeki bazı 
kâse parçalarının form özellikleri açısından Doğu Sigillata C grubu içinde de-
ğerlendirilerek (Çizim 2, Resim 8 a-c)3 ve bir testi ağız parçasının form özel-
likleri açısından (Resim: 8d)4  M.S. 3. yy.a tarihleniyor olması Çamlıbel mezar 
anıtının, içinde duran lahitle çağdaş olduğunu düşündürmektedir.

Mezar anıtının ön cephesindeki açmada tespit edilen birer adet, bronz 
Otacilia Severa5 ve Cornelia Salonina sikkeleri6 de Çamlıbel Mezar Anıtı’nın 
M.S. 3. yy.ın ikinci çeyreğinden ortalarına kadar geçen bir zaman aralığına 
tarihlenebileceğini kanıtlar.

3 Özkan-Erkanal, 1999,48, Res. 55, Çiz: 7; DSC hakkında genel değerlendirme ve yakın form  için 
bkz: Atlı Akbuz, 2008, 33, 42 vd. Lev: 58-68 .

4 Form benzerliği açısından karş: Özdemir, 2009, 137, Kat. No: 156.
5 Benzer sikke için bkz. http://www.wildwinds.com/coins/ric/otacilia_severa/_hierapolis_

BMC_172.jpg  (Erş. Tar. Nisan 2017).
6 Benzer sikke için bkz: http://www.wildwinds.com/coins/ric/salonina/RIC_0030[j]v.jpg  (Erş. 

Tar. Nisan 2017).
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2b)  Mezarın Güneydoğu Köşesindeki Yapılaşma İzleri

Mezar anıtının giriş cephesinin önünde oluşturulan açmanın güney yarı-
sında, (-) 2,20 m. derinlikte bir yapıya ait duvarlar çıkmaya başlamıştır. Bu ne-
denle, pronaos önünü kapsayan açma güney yönde genişletilerek bu alandaki 
yapı tanımlanmaya çalışılmıştır.

Mezar anıtının güneydoğu köşesindeki dolgunun kaldırıldığı bu çalışma-
lar sonunda, kısmen mezar anıtına yaslanmış bir yapıya ait dörtgen planlı 
iki mekân açığa çıkarılabilmiştir. Yapının inşa malzemesini mezar anıtından 
sökülmüş kaba yonu gnays taşları ve yine mezar anıtının cephesinden sökül-
müş olduğu anlaşılan profilli mimari yapı unsurları oluşturur. Toprak harcı 
ile tutturulduğu gözlemlenen duvarlar ortalama 0,80 m. kalınlığındadır (Re-
sim: 9-10).

Mezar anıtının güney ante duvarının hemen önünde ortaya çıkan ve “1 
No.lu Oda” olarak tanımlanan mekânın batı duvarında devşirme malzeme 
olarak kullanılan orta granüllü mermerden, iki adet sütun parçasının orijinal 
yerinin, mezar anıtının ön cephesi olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. 
Mezarın güney ante duvarının güney yanında tespit edilen devşirme malze-
me niteliğindeki traverten sütun tamburunun da mezar anıtından sökülerek 
burada kullanıldığı akla gelmektedir. Traverten malzemenin bölgenin Roma 
Dönemi anıtlarında genellikle iç cephe malzemesi olarak kullanıldığı düşü-
nülecek olursa, mezar anıtının güneydoğusunda açığa çıkan yapıda kulla-
nılmış olan traverten sütun tamburunun orijinalde mezar anıtının naos bö-
lümü içinde çatıyı destekleyen sütunlardan birinin parçası olabileceği akla 
gelmektedir(Çizim 3). Ancak mezardaki yoğun tahribat nedeniyle naos ve 
pronaos bölümlerinde tüm taban döşemesi söküldüğü için ne mezar cephe-
sinde ne de naos içinde sütunların oturduğu zemine işaret edecek bulgulara 
rastlanamamıştır.

2b1)  Mezarın Güneydoğu Köşesindeki Yapının Tarihlendirmesi

Mezar anıtının güneydoğu köşesinde bir bölümü açılmış olan yapının 
niteliği tam olarak tanımlanamamıştır. Ancak anıtın odalarından birinin ta-
banında bulunmuş olan bronzdan, İmparator Valens (M.S. 364-367)  sikkesi 
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yapının M.S. 4. yy.ın ikinci yarısına tarihlenebileceğini kanıtlamıştır 7. Alanda 
bulunan mutfak kabı niteliğindeki çok sayıda seramik de Geç Roma Dönemi 
form özellikleriyle bu tarihlendirmeyi desteklemektedir (Resim: 11, Çizim: 
4a-b).

Mezar anıtının güneydoğusundaki geç dönem yapısının küçük bir kısmı 
açığa çıkarılabilmişse de açma kesitlerindeki izler bu yapının doğu ve batı 
yönde devam ettiğine işaret eder. Yapının batı yönde devam ettiği düşünü-
len mezar anıtının güney duvarına yaslanıyor olmalıdır. Bu nedenle yapının 
tümüyle açığa çıkması amacıyla Çamlıbel mezar anıtı çevresini kapsayan ka-
zının 2017 yılında da devam etmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.

2c)  Mezar Anıtının Kuzey Cephesindeki Kazılar

2016 yılı çalışmalarında mezar anıtının kuzey cephesindeki dolgu toprağı 
kaldırmaya dönük olarak hazırlanan ve tüm mezar cephesince uzanan açma-
da çalışmalar tamamlandığında, mezarın kuzey duvarının batı yarısında, du-
vara yaslanmış olarak, yaklaşık 3 m. ara ile birbirine paralel uzanan iki duvar 
tespit edildi. Her iki duvar da mezar anıtının gövdesine dayandırılmıştır ve 
mezarın ana duvarı ile bütünlük sergilememektedir (Çizim: 3). 

Doğu yandaki duvar 2,50 m. uzunluğunda ve 0,54 m. kalınlığındadır. 
Onun batısındaki duvar ise 3 m. uzunluğunda, 0,62 m. kalınlığındadır. Her 
iki duvar da tıpkı, mezarın güneydoğu köşesindeki yapıda olduğu gibi, me-
zar anıtından sökülmüş olan kaba yonu gnays taşlar ile örülmüştür. Ortala-
ma iki ya da üç sıra taş dizisi korunmuş olan bu duvarlar basit, toprak harcı 
ile tutturulmuş ve kolaylıkla dağılma eğilimi gösterir niteliktedir. Duvarların 
kuzeye doğru uzanan uç kısımları birbirine ya da başka bir duvara bağlan-
maksızın bozuk bir şekilde sonlanır. Birbirine paralel uzanan bu iki duvar 
arasında, bir taban döşemesine rastlanılmamıştır. Aksine duvarlar arasındaki 
taban seviyesi tabakasının, diğer alanlarda görülmemiş ölçüde yumuşak ve 
kolay dağılabilen bir topraktan oluştuğu gözlemlenmiştir.

7 Benzer sikke için bkz: http://www.wildwinds.com/coins/ric/valentinian_I/_alexandria_
RIC_008bvar.jpg (Erişim Tarihi: Nisan 2017)
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Mezar odasının kuzey duvarına özensizce yaslanmış olan bu temelsiz, 
basit örgülü duvarların ucunun açık olması, tabanını oluşturan tabakanın 
yumuşak ve çok çiğnenmiş bir topraktan oluşması gibi özellikler kuzey cep-
hedeki iki duvarın kapalı mekânın değil kısa süreli kullanılmış bir ağılın sınır 
duvarları olabileceğini akla getirir.

2c1) Mezar Anıtının Kuzey Cephesindeki Duvarların Tarihlenmesi

Çamlıbel mezar anıtının yıkıntılarının kullanılması ile onun kuzey yanına 
eklenen ağıl duvarlarının dönemi konusunda kesin bir fikre varmak zordur. 
Buna rağmen 2014 ve 2016 yılı kazılarında ele geçirilen az sayıdaki mat renkli, 
açık yeşil sırlı tabak parçaları ile iri taşçık katkılı, kiremit rengi hamurlu, astar-
sız testi parçalarının bu duvarlarla çağdaş olarak kullanıldığı düşünülmekte-
dir. Bu durumda Çamlıbel’deki ormanlık alanın 18-19. yy.da göçebe yörükler 
ya da bu dönemde yaygın olduğu üzere efeler tarafından bir süre kullanıldığı 
ve bu dönemde yıkıntı halde duran Roma mezar anıtının kuzey duvarının 
dibine bu ağılın yapılmış olabileceği akla gelmektedir.

 Mezar anıtının yaklaşık 100 m. kuzeybatısında, bir çam ağacının dibine 
basit bir taş sırası ile çevrili bir şekilde yapılmış, doğu-batı yönlü çocuk meza-
rı da ağıl ile aynı döneme ait olmalıdır.

3) BULUNTULAR 

Alanda izleri açıkça görülen uzun süreli tahribatlar nedeniyle 2014 ve 2016 
yılı çalışmalarında envanterlik eser niteliğinde değerlendirilen taşınır kültür 
varlığı sayısı oldukça düşüktür. 

2016 yılı çalışmalarında mezar anıtının giriş bölümünde ve güneydoğu kö-
şedeki geç dönem yapısı içinde bulunan bir adet bronz sikke ile güneydoğu 
köşedeki geç dönem yapısının yer aldığı alanda bulunan haç biçimli kolye 
ucu müze envanterlik eser olarak;  yine mezar girişi ve geç dönem yapısının 
1 No.lu odasında bulunan üç adet bronz sikke ile mezarın güney yanında-
ki dolguda yapılan yüzey toprağının sıyrılması sırasında ele geçirilen pirinç 
malzemeli bir adet âlem ucu ise etütlük eser olarak değerlendirilerek kayıt 
altına alınmıştır.
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Kazıda bulunan tüm seramikler temizlenip değerlendirildikten sonra ta-
rihlendirmede kullanılabileceği öngörülen az sayıdaki parça amorf nitelikli 
etüt malzemesi olarak müze deposuna getirilmiştir. Seramik buluntular için-
de tüm, tüme yakın ya da tümlenebilir kap yoktur.

Kazıda bulunan ve mezar anıtına ait olduğu anlaşılan çok sayıda mermer 
mimari parça kazı alanında tasnif edilerek yerinde bırakılmış, bunlardan 
profil özellikleri ile tarihlendirmede kullanılabilecek olan amorf nitelikli etüt 
malzemesi olarak değerlendirilen birkaç parça müze deposuna getirilmiştir.

4) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çamlıbel Mevkii, açıkhava orman deposu sahası içinde, çam ağaçları ara-
sında ortaya çıkarılan kültür varlıkları bu alanda iki kültür katına ait üç farklı 
mimari evrenin var olduğunu ortaya koymuştur. Alandaki ilk mimari evreyi, 
daha sonraki yapılara da mimari açıdan dayanak olmuş olan tapınak planlı 
mezar anıtı oluşturur.

M.S. 3. yy.ın ilk yarısı inde inşa edildiği anlaşılan Çamlıbel mezar anıtı 
yaklaşık 100 yıl kullanıldıktan sonra bir anda yıkılarak kullanım özelliğini yi-
tirmiştir. Kalın duvarlı bu mezar anıtını büyük ölçüde yıkan ve kullanılamaz 
hale getiren şey şiddetli bir deprem olmalıdır. Hem tarihi kayıtlar hem de 
anıtın kuş uçumu 13 km. uzağındaki Afrodisias antik kenti ile anıtın kuş uçu-
mu yaklaşık 50 km. doğusunda bulunan Leodikeia’da yapılan kazılar M.S. 
4. yy.ın ikinci yarısında tüm bölgeyi etkileyen şiddetli bir deprem olduğunu 
göstermektedir8. 

M.S. 4. yy.daki bu depremin hemen ardından, yıkılan mezar anıtının taşları 
kullanılarak anıtın güneydoğu ve güney kenarına başka bir yapının eklendiği 
anlaşılmıştır. 2016 yılında küçük bir kısmı kazılan bu yapının niteliği ve ne 
kadar süre ile kullanılmış olabileceğine dair verilere henüz ulaşılamamıştır.

Çamlıbel Mevkii’ndeki tapınak planlı mezar anıtı ve onun yıkılmasından 
sonra eklendiği anlaşılan yapı Roma Dönemi kültür evresine ait iki yapı ka-
tını temsil eder. Mezar anıtının kuzey duvarına yaslı olarak tespit edilen bir 

8 Şimşek, 2007, 38.
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ağıla ait iki paralel duvar ise Çamlıbel Mevkii’deki ikinci kültür evresinin 
temsilcisidir.

Çamlıbel Mezar Anıtı çeşitli özellikleri açısında Anadolu arkeolojisine son 
derece önemli yeni veriler sunmaktadır. Bunlardan birincisi mezar anıtının 
planıdır (Çizim: 3). 

Mezarın güneydoğusunda tespit edilen geç dönem yapısında devşirme 
malzeme olarak kullanılan iki sütuna ait parçalar mezar anıtının ana cephe-
sinden sökülerek burada kullanılmıştır (Çizim: 3, Resim: 9). Ayrıca alanda 
hem yüzeyde hem de geç dönem yapılaşmasında devşirme malzeme olarak 
kullanılmış durumda kemer bloğu, diş kesimli alınlık parçası, Korinth sütun 
başlığına ait akanthus parçaları gibi çeşitli mimari öğeler tespit edilmiştir. 

Bu bulgular dikkate alındığında doğuya bakan ön cephesinde üç basa-
maklı bir krepidoma yer alan, ante sütunları arasında iki adet Korinth başlıklı 
sütun ile bu sütunların taşıdığı Suriye tipi alınlığa sahip olan, dar pronaos ve 
dikdörtgen planlı geniş bir naostan oluşan mimarisiyle Çamlıbel Mezar Anıtı, 
in antis planlı tipik bir Roma Devri tapınağını andırır. 

Karia’nın güney bölümü, Lykia, Pamphylia, Psidia, Kappadokia ve Kilikia 
gibi Anadolu’nun birçok bölgesinde farklı işçilikle karşımıza çıkan Tapınak 
Planlı Roma Dönemi mezar anıtı geleneğinin Kuzey Karia Bölgesi’nde bugü-
ne kadar bilinen tek örneğini Çamlıbel Mezar Anıtı oluşturmaktadır9.

Çamlıbel mezar anıtında dikkati çeken bir başka özellik ise gömünün me-
zar içine konulma şeklidir. Çamlıbel’de ölünün, kapalı bir mekân olan naosta-
ki podyumda duran gösterişli bir lahde konulmuş olduğu anlaşılır. Bu uygu-
lama Anadolu arkeolojisi açısından sık rastlanmayan bir durumdur. Anadolu 
coğrafyasında lahitler genellikle bir podyum üzerinde ve açık havada sergi-
lenir. Lahitlerin kapalı bir mekân içinde bulundurulması uygulaması Roma 
İmparatorluğu’nun batı eyaletlerinde sıklıkla kullanılmakla beraber Anadolu 
gömü geleneğinde çok az örneğe sahiptir10. 

9 Farklı bölgelerdeki, farklı tipteki tapınak Planlı mezarlar için bkz: Erten, 2007, 150; Cormarck, 
2004, 51; Akçay, 2008, 46, 47; Atilla, 1991, 105-128; Işık, 1995, 160-186.; Öztaner, 2012, 369vd. ; 
Roma Dönemi anıt mezar geleneği hakkında bkz: ÖZBEK ,2007, 265-271.; Anadolu’da tanrılaştı-
rılan insanlar ve tapınak mezar geleneği  konusunda bkz: Işık, 2010, 88 vd.

10 Turnbow, 2012, 320,321; Koch, 2001, 59-62.
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Çamlıbel Mezar Anıtı’nda birkaç parça halinde tespit edilen lahit, Roma 
Dönemi’nde bir lahit üretim merkezi olan Afrodisias’ta da örneklerine sıklık-
la rastladığımız sütunlu lahit tipinin örneğidir11. Afrodisias atölyelerinde, gir-
landlı lahitlerden sonra en çok üretilen lahit tipi olarak M.S. 2. yy. ortalarından 
itibaren öne çıkan sütunlu lahitler, genel özellikleri açısından Dokymeion’dan 
yayılan benzer tipin bir çeşidi olsa da belirgin özelliklerle onlardan ayrıldığı 
kabul edilir. Dokymeion üretimi sütunlu lahitlerden farklı olarak üç cephesi 
işlenen Afrodisias lahitlerinde ön yüzde beş adet sütunlu niş yan yüzlerde ise 
ikişer sütunlu niş yer alır12. 

Çamlıbel Mezar Anıtında bulunan lahit parçalarından lahdin tüm gö-
rüntüsüne dair yorum yapma olanağı yoktur. Ancak bulunan ön yüze ait iki 
parçadan, lahdin cephesini süsleyen burgulu sütunların postament biçimli 
bir kaide üzerinde yükseldiği görülmektedir. Anadolu’da Sardes, Seleucia, 
Sidemera, Niceia, Hatay ve Mut’a bağlı Değirmenboğazı Mevkii’ndeki nekro-
pol gibi birçok farklı bölgede, son derece kaliteli ve yüksek kabartma olarak 
örneğine rastlanan postament biçimli sütun kaidesine sahip lahit örnekleri 
olmasına rağmen13, Afrodisias’ın geniş lahit envanterinde bu tipin örneğine 
rastlanmaz14.  Her ne kadar Çamlıbel mezar anıtı lahdinde görülen postament 
tipi sütun kaideleri, yukarıda sözü edilen örneklerdeki kadar yüksek kabart-
ma ve kaliteye sahip olmasa da bu özelliği ile Afrodisias bölgesinde bir ilk 
olma özelliği gösterir.

Çamlıbel Mezar Anıtı sahip olduğu konumun, tarihi coğrafya açısından 
önemi nedeniyle de dikkat çeker. Günümüzde Aydın İlinin Karacasu İlçe-
sinden Kuyucak İlçesine bağlanan karayolunun 7’inci kilometresinde yolun 
hemen batı yanında yer alan Çamlıbel mezar anıtı, Antik Çağda Karia Bölgesi 
sınırları içinde yer alıyordu. Anıtın yer aldığı coğrafya Karia’nın kuzey sınırı-
na yaklaşık 25 km. uzaklıktadır. 

11 Afrodisias’taki güçlü lahit üretim geleneği için Bkz: Smith, 2008, 347-394; Turnbow, 2012, 309; 
Koch, 2001, 235.

12 Turnbow, 2012, 316.
13 Smith - Ertuğ,2001, 282, 289,pl. 139, 141 -143; Çelik, 2010, 91
14 Afrodisias’ın sütunlu lahitleri hakkında bkz: Smith, 2008, 375; Turnbow, 2012, 316 ve ayrıca 1 

No.lu dipnotta belirtildiği üzere: Öğüş-Uzun, E. Columnar Sarchophagi From Aphrodisias: 
Construction of  Elite İdendity in the Greek East, Ph.D. dissertation, New York University, 2010.
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Kuzey Karia Bölgesinin en önemli iki antik kenti olan Menderes Antiok-
heiası ile Afrodisias arasında yer alan Çamlıbel mezar anıtı önemli bir antik 
yolun kenarında duruyor olmalıydı. 

Kıyıda Efes (Ephesos) yönünden gelen ve Büyük Menderes Nehri’nin (Me-
andros) suladığı ovayı kat ederek doğuya doğru ilerleyen tarihi yol15 Men-
deres Ovası üzerindeki Antiokheia kenti yakınlarında yer alan bir köprü ile 
güneydeki Dandalaz Vadisi’ne de bağlanıyordu16. Antik Adı Morsynos olan 
Dandalaz Deresi’nin beslediği Dandalaz Vadisi, doğal özellikleri itibariyle 
bir yol hattına elverişlidir. Olasılıkla Roma Döneminde de, bugün kullanılan 
Kuyucak-Karacasu karayolunun izlediği hattı takip ederek ilerleyen antik yol 
önce Afrodisias’a oradan da güney Karia ve Kibyratis bölgelerine devam edi-
yor olmalıydı17.

Çamlıbel Mezar Anıtı’nın yaklaşık 2 km. kuzeyindeki Aşağı Esençay Ma-
hallesi içindeki tarihi köprü ile anıtın 7 km. doğusunda yer alan Dandalaz 
Mevkii’ndeki köprü her ne kadar mevcut mimarisi ile Osmanlı Dönemine ta-
rihlense de coğrafya, bu köprülerin daha eski geçitlerin yerine inşa edildiğini 
düşünmek için son derece uygundur. 

Çamlıbel Mezar Anıtı’nın bir tarihi yol hattının yakınlarına kurulu oldu-
ğunu kanıtlayacak en önemli veri ise anıtın 2,5 km. kadar kuzeyinde bulun-
muş olan bir mil taşıdır. Bir parçası korunmuş olan silindirik formlu, kireçtaşı 
mil taşında 8 millik bir mesafeye işaret eden MH harfleri yazılıdır18. Afrodisi-
as antik kenti, Çamlıbel mezar anıtının kuş uçumu 13 km. doğusundadır. Bu 
da yaklaşık olarak 8 Roma miline denk gelir. Bundan dolayı, Aşağı Esençay 
Mahallesi’nde tespit edilen mil taşının orijinalinde Çamlıbel mezar anıtı ya-
kınlarında bir yerde durduğu akla gelmektedir.

15 Ramsay, 1960, 50.
16 Dinç, 2011, 119,120.
17 Ramsay, 1960, 50.
18 Mil taşındaki mesafe bilgisini bize veren Sayın Prof.Dr. Bülent İplikçioğlu’na teşekkür ederim.



181

KAYNAKÇA

AKÇAY, T. Olba Mezarları, Mersin Ünv., Sos. Bil. Ens, Yayımlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, 2008.

ATİLLA, İ.A, “Olympos Mezar Odası Kurtarma Kazısı, II. MKKS, 1991, 105-
128

ATLI AKBUZ, L. Hadrianopolis Roma Dönemi Seramiği , Dokuz Eylül Ünv., Sos. 
Bil. Ens, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008.

CORMACK, S.  , The Space of Death in Roman Asia Minor , Wiener Forschun-
gen  zur Archäologie Band 6, 2004,  51

ÇELİK, Ahmet, Adana Müzesi Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri, Çukurova 
Üniversitesi, Sos. Bil. Ens, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.

DİNÇ, Rafet. “Antiokheia Ad Meandrum Yakınlarındaki Roma Köprüsü”,  
Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar,  Yayına 
Hazırlayanlar A. Öztan- Ş. Dönmez, Ankara, 2011.

ERTEN, E. “Olba’daki Tapınak Planlı Anıt Mezar”, Patronvs Çoşkun Özgünel’e 
65. Yaş Armağanı, 149-156,İstanbul

IŞIK, F. “Tempelgräber von Patara und ihre anatolischen Wur-
zeln”,  Lykia. Anadolu-Akdeniz Kültürleri II, (1995), s. 160-186.

IŞIK, F. “Anadolu-Lykia Uygarlığı, ‘Lykia’nın Hellenleşmesi’ Görüşüne Eleş-
tirel Bir Yaklaşım”,  Anadolu/Anatolia 36 (2010), 65-125.

KOCH, G. Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri, İstanbul, 2001.

ÖZDEMİR, B.Ş.  Patara Roma  Dönemi Günlük Kullanım Seramikleri, Akdeniz 
Ünv. Sos. Bil. Ens, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009.

ÖZKAN, T-ERKANAL, H. Tahtalı Barajı Kurtarma Kazısı Projesi- Tahtalı Dam 
Area Salvage Project, İzmir, 1999.

ÖZTANER, S.H.  “Kappadokia Bölgesi›nden Tapınak Planlı Bir Anıt Me-
zar: Kayseri-Felahiye Mezar Anıtı”, Belleten, Cilt: LXXVI Sayı: 276 (Ağus-
tos 2012),369-384.



182

ÖZBEK ,Ç. “Anadolu’nun Hellenistik Ve Roma Dönemi Anıt Mezar Gelene-
ğine Genel Bir Bakış”, Patronvs Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armaganı, İstan-
bul, (2007), 265-271.

SMITH, R.R.R.- ERTUĞ, A. Sculptured for Eternity : Treasures of Hellenistic, Ro-
man and Byzantine Art from İstanbul Archaeological Museum, İstanbul, 2001.

SMITH, R.R.R. Sarcophagi and Roman Citizenship’,  Aphrodisias Papers 4: New 
Research on the City and its Monuments, Ed: C. Ratté, R.R.R. Smith, (JRA 
Supplement 70; Providence, RI 2008), 347-394.

ŞİMŞEK, C., Leodikeia-Leodikeia Ad Lycum, İstanbul, 2007, 38

RAMSAY, W.M. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Çev: M. Pektaş, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1960.

TURNBOW, H.N. “ Roman Sarchophagi”, Aphrodisias V: The  Aphrodisias Re-
gional Survey, Ed: C. Ratté- P.D. De Steabler, Verlag Philip Von Zabern, 
2012, 309-345.



183

Çizim 1: Lahde ait kabartmalardan bir el parçası.

Çizim 2: M.S. 3. yy.a tarihlenen seramiklerden örnekler.

Çizim 3: Kazı alanındaki üç yapı evresinin planı.



184

Çizim 4: Geç Antik Çağ (M.S. 4-5. yy.) seramikleri.

Resim 1: Kazı alanının coğrafi konumu.

Resim 2: Kazı alanının çalışmalar öncesindeki görünümü.



185
Resim 4: Mezar anıtının arka cepheden görünümü.

Resim 3: Mezar anıtının giriş cephesinden görünümü.



186
Resim 6: Tapınak planlı mezar anıtının genel görünümü.

Resim 5: Mezar odası içinde tespit edilen yıkılmış duvar dolgusu.



187
Resim 8: M.S. 3. yy.a tarihlenen seramikler.

Resim 7: Mezar içindeki lahitten kopan figüratif parçalar.
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Resim 9: Tapınak planlı mezar anıtı ve onun önündeki 4. yy. yapı kalıntıları.

Resim 10: Mezar anıtına ait mimari elemanların 
kullanıldığı 4. yy. yapısı.

Resim 11: M.S. 4-5. yy.a tarihlenen seramikler.
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HATAY-DEFNE KENT MEYDANI KURTARMA KAZISI

Mahmut AYDIN*
Rasim Can ÇİLİNGİR

Hatay İli, Defne İlçesi, Armutlu Mahallesi’nde Hatay Büyükşehir Beledi-
yesince yapımına başlanan “Defne Kent Meydanı Projesi” kapsamında, bat-
tı-çıktılı kavşak düzenlemesindeki çalışmalar sırasında, tarihi eserlere rast-
lanması nedeniyle tahrip edilen eserlerin korunması ve diğer olası eserlerin 
tespiti amacıyla, Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında,19 Ekim 2016 ile 11 
Mart 2017 tarihleri arasında iki etapta kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. 
Kazı çalışmalarına başlamadan önce alanda harita ve plankare çalışması ya-
pılarak 10x10 m. ebatlarında 63 adet açma planlanmış ve yaklaşık 6100 metre-
karelik bir alanda kurtarma kazısı yapılmıştır.1 Müze Müdürlüğümüz ve Bü-
yükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol gereği kazı giderleri Büyükşe-
hir Belediyesince karşılanmıştır. Kazı çalışmalarının 2017’de gerçekleştirilen 
ikinci etabında Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. 
Hatice Pamir ve Yrd. Doç. Dr. Işıl Işıklıkaya heyet üyesi olarak katılmışlardır.

Kazı öncesi şantiye alanı harita üzerinde kuzey (1 No.lu) ve güney (2 
No.lu) olmak üzere 2 bölüme ayrılmış (Çizim:1) ve ilk olarak 1 No.lu alanın 
kuzeyindeki açmalarla çalışmalara başlanmıştır.

* Mahmut AYDIN, Arkeolog, Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay/TÜRKİYE. 
 Rasim Can ÇİLİNGİR, Arkeolog, Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay /TÜRKİYE.
1 Müze Müdürlüğümüz başkanlığındaki kurtarma kazısında, çalışmalarımız sırasında desteğini 

esirgemeyen Müze Müdürümüz Nilüfer Sezgin ile Müze Müdür Yardımcılarımız Demet Kara 
ve Aslı Tunçer’e, kazı çalışmalarımıza katkı veren Arkeolog Ali Subhi’ye ve Sanat Tarihçi Ali 
Ateş’e, Arkeolog Umut Durak’a, Restoratör Şenol Aktaş’a ve diğer uzmanlara, Bilimsel katkı su-
nan kazı heyet üyeleri Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Hatice Pamir ve 
Yrd. Doç. Dr. Işıl Işıklıkaya’ya, Mimar Sedat Biçer’e, kazı çalışmalarına katkı sunan Hatay Büyük 
Şehir Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanı Nihat Tazearslan’a, Etüt Proje Müdürü Hasan 
Ziya Hamidioğulları’na ve emeği geçen tüm işçi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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1 NO.LU ALAN 

Seviye inme çalışmalarında, 2-3 sıra dere taşlarından örülü duvar kalın-
tılarına rastlanmıştır. Söz konusu duvar kalıntılarını dikey bir şekilde kesen 
pişmiş toprak künk sıralarının olduğu gözlemlenmiştir. G 9,G 10 plan ka-
relerine isabet eden kısımda başka bir pişmiş toprak künk sırası ve pişmiş 
toprak taban döşemesi daha ortaya çıkarılmıştır. Alanın güneyinde J12-J13 
açmalarında pişmiş topraktan yapılmış küçük bir külhan yapısı tespit edil-
miştir. Kazı alanının değişik noktalarında, daha alt seviyelerde başka kültür 
katmanı olup olmadığını incelemek amacıyla açılan sondaj çukurlarında dere 
kumu ve dere taşları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ortaya çıkan mimari öğele-
rin temel seviyesinde olduğu ve dere yatağı üzerine inşa edildiği anlaşılmış-
tır. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun alanın genişletilmesi 
kararına istinaden, alanın çevresi 20.Ocak.2017 tarihinden itibaren genişletil-
miştir. Genişletilen kısımlarda daha önce ortaya çıkarılan mimari kalıntıla-
rın devamı tespit edilmiştir (Resim: 1). 1 No.lu kazı alanında ortaya çıkarılan 
temel seviyesindeki duvar kalıntılarının ve kanalizasyon altyapısına ilişkin 
künk hatlarının konut işlevli sivil mimari kalıntıları olabileceği düşünülmüş-
tür (Çizim: 2). 

Atık su kanalları ve birbirine paralel olarak konumlanmış odalar veya 
mekânlar konut alanı kimliğine işaret etmektedir. Alanın doğusunda ve ba-
tısında kümelenen bu mekânların birbiri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Kazı alanında ele geçirilen sikke, bronz damga, spatül, polykandilion gibi kü-
çük buluntular alanın M.S 4-6. yüzyıllarda inşa edildiğini açıkça göstermek-
tedir (Resim: 2).

2 NO.LU ALAN

2 No.lu alanda seviye inme çalışmalarında, köprülü kavşak yapımı sıra-
sında toprak alımı ve fore kazık yerleştirme çalışmaları sırasında değişik ebat-
lardaki blok taşların iş makinaları marifetiyle yerinden sökülüp dağıtılarak 
in-situ konumlarını kaybettirildikleri görülmüştür. Dağınık olan blok taşların, 
ortaya çıkarılan yapının köşe blokları olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Mimari kalıntılara baktığımızda; O19 plankaresine denk gelen bölümde mer-
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mer plakalardan oluşturulmuş taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Alanın ba-
tısında 020 plankaresine isabet eden bölümde dere taşı ve harçla örülü küçük 
bir apsis tespit edilmiş ancak, bu yapının yan duvarları tespit edilememiştir. 
Alanın güneyinde P-O-N 21 plankareleri içerisinde kalan dere taşları ve harç-
la örülmüş opus ceamenticium duvarla oluşturulan büyük bir apsis korunagel-
miştir. Güneydeki bu apsisin doğu ve batı köşelerinde in-situ durumda blok 
taşlar mevcuttur. Alanın kuzeyinde N18-19-20 ve O18-19 açmalarına isabet 
eden kısımda mozaik zemin tespit edilmiştir. Söz konusu mozaik zeminin yer 
yer dönemsel tahribata uğradığı görülmüştür.

 Mozaik zeminin çevre bordürü dalga motifiyle süslenmiştir. Desen prog-
ramının mimariyi izlediği gözlemlenmiştir. Bu ana form içerisinde hayvan 
figürleri, ağaç ve bitki betimlerinin yer aldığı realistik doğa tasviri resmedil-
miştir (Resim: 3).  

Çevresi genişletilen 2 No.lu alanın; doğu ve batı yönünde yerleştirilmiş 
ve dik açılı köşe yapan duvarlarla birbirine bağlanan üç apsisi ortaya çıkarıl-
mıştır (Resim: 4). Opus caementicium tekniğinde örülen bu duvarların üzerine, 
köşe blok taşlarının oturması, R 20 ve O21 No.lu açmalarında görüldüğü gibi 
bu duvarların yapının temelini oluşturduğunu göstermektedir. Yapının en 
dışında, O17-P17 açmasında ve O22-P22 açmasında kısmen ortaya çıkarılmış 
olan kavisli iki duvar kalıntısı yapının dış duvarını oluşturmaktadır. O17-P17 
açmasındaki duvar kalıntısı daha iyi korunagelmiş olup dış yüzünde iki pa-
yanda ile desteklenmiştir (Resim: 5). Batı apsisin üzerinde geç döneme ait 2 
adet mezar ortaya çıkarılmıştır. 1 No.lu mezarın iç duvar yüzeyleri ve zemini 
mermer plakalar ile döşenmiştir. Duvar yüzeylerinde yer alan mermer plaka-
lardaki yoğun çatlaklardan dolayı acil konservasyonla geçici koruma sağlan-
mıştır.   1 No.lu mezarın içerisinde dağınık halde duran, bütünlük vermeyen 
kemik parçaları tespit edilmiştir. 

2 No.lu mezarın basit dere taşlarından örülü olduğu ve boyutu itibariyle 
küçük bir mezar olduğu gözlemlenmiştir (Resim:6). 2 No.lu alanın kuzeydo-
ğusunda O16-17, P16-17 plan karelerine isabet eden bölümlerde dere taşların-
dan zemininin düzleştirildiği mekânlar ve bu mekânlara bağlı pişmiş toprak 
plakalardan yapılmış “U” kesitli su kanalı sistemleri ortaya çıkarılmıştır (Re-
sim: 7). Alanın doğusunda; doğu apsisiyle birlikte kavis alan ve ortasından 
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içme suyu borusunun geçmesiyle tahribata uğramış mozaik zemin ortaya 
çıkarılmıştır. Mozaik zeminin kuzeyinde yer alan doğu apsisi kesit içerisi-
ne doğru devam etmekteyse de bu kesimden yüksek gerilim elektrik hattı 
ve içme suyu borularının geçmesi nedeniyle daha fazla genişletilememiştir. 
Doğu apsisinin kuzey batısında opus sectile taban döşemesi ortaya çıkarılmış-
tır (Resim: 8). 

Doğu apsisin kuzeyinde ele geçirilen özel kesimli, çok renkli mermer par-
çaları hem biçimleri hem de aralarındaki yerleştirim ilişkileriyle burada opus 
sectile döşeme olduğunu göstermiştir.  Bu döşemenin güney kısmı stilize ro-
zet izlenimi veren, yan yana yerleştirilmiş altıgenlerden; kuzey kısmı ise yan 
yana yerleştirilmiş kare mermerlerden oluşmaktadır. Opus sectile taban yakla-
şık 580x220cm. ölçülerindedir. 

Bahse konu tabanda yer yer dönemsel tahribatların olduğu gözlemlenmiş-
tir. Ayrıca P19 açmasının kuzey kısmında seviye inme çalışmalarında mermer 
plaka kaplı tabana rastlanmıştır. Söz konusu mermer tabanın dönemsel tahri-
bata uğradığı ve yoğun çatlakların olduğu tespit edilmiştir. 

P-R19 açmalarında kare formunda üç adet zıvanalı altlık bulunmuştur. 
50x50 cm. ölçülerindeki oturtma yuvasının ortasında, 50 cm. derinliğinde ve 
20x20 cm. ölçülerinde zıvana açılmıştır. Bu altlıklar arasında yaklaşık 1 m. 
mesafe bulunmaktadır.  Doğu apsisin, önündeki bu dikme yuvalarının bir 
ayırıcı görevi yüklenmiş olduğu düşünülebilir. Bu kısımdan sonraki apsis içi 
alanın farklı olarak opus sectile ile döşeli olması ayrı bir alan oluşturulduğu 
düşüncesini güçlendirmektedir.

 2 No.lu alandaki bu kompleks yapıyı genel olarak incelediğimizde; ya-
pının iç kısmında tespit edilen ve kısmen korunagelmiş olan mozaik zemin, 
yapının mimari formuna uygun olarak apsislerin içine oturacak şekilde yer-
leştirilmiştir. En az 6.80 m. eninde bir şerit oluşturan mozaik döşemenin 35m. 
çapında bir alanı kapladığı ve yapıyla eşzamanlı planlanıp inşa edildiği göz-
lemlenmiştir (Resim: 9).

Mozaikli tabanı incelediğimizde; beyaz zemin üzerine değişik renkteki 
teserralar ile oluşturulan kompozisyonda, hayvan figürleri, ağaç ve bitki be-
timlerinin yer aldığı bir doğa tasviri görülmüştür. Hayvan figürlerinden öne 
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çıkanlar otlayan ve aynı zamanda yavrusunu emziren dişi at figürü ile bunun 
karşısında duran, bir ayağı havada erkek at figürü, diğer yanda geyik, deve-
kuşu ve farklı kuş türleri ile boş kısımlara yerleştirilen çiçek bezemeleri göze 
çarpan betimler arasındadır. Figüratif alan, dalga motifli iki çerçeve arasında 
yer alan bir akantus sarmalı ile sınırlandırılmaktadır (Resim: 10). 

Yapı, genel plan özellikleri itibariyle ilk tespitlerimize göre 1930’lu yıllar-
da Seleucia Pieria’da ortaya çıkarılan martyrion yapısıyla benzerlik göster-
mektedir.2 M.S. 5. yüzyıla tarihlendirilen Seleucia Pieria martyrionunda içte 
mozaik tabanda, doğa tasviri ve hayvan betimleri şeması, bu yapıdaki mozaik 
şeması ile de benzerlik göstermektedir (Çizim: 3). Bu özellikleri doğrultusun-
da yapının dini veya kutsal bir yapı olduğu düşünülmektedir. Bugün Ha-
tay Müzesi’nde model ve restitüsyon çizimleriyle sergilenen Seleucia Pieria 
martyrionu, Defne kalıntılarının rekonstrüksiyonu hakkında önemli bilgiler 
vermektedir3 (Resim: 11). Kazı alanında ele geçirilen küçük buluntuları ince-
lediğimizde kolye ucu, sikke, kandil gibi buluntulardan oluşmaktadır. Küçük 
buluntular Geç Antik Çağa aittir. Alanın dere yatağı olması nedeniyle küçük 
buluntuların çoğu yıpranmış durumdadır. Yapının mimari formu, mozaik 
üslubu ve küçük buluntu verileri göz önüne alındığında M.S. 5. yüzyıla ait 
olabileceği söylenebilir (Resim: 12).

Söz konusu alan lokalizasyon olarak Defne ilçesinde, Antiochia ve Daphne 
antik kentlerinin sınırları dışında ortaya çıkmıştır. Bu nedenle “Antakya’da-
ki kentleşmenin uzun bir tarihsel sürecin birikimi olarak şehirleşme olgusu, 
fiziksel koşulların fazla değişkenlik göstermemesine karşın, artan nüfus, de-
ğişen sosyal, siyasi, ekonomik koşullara, teknolojik buluşlara ve yeniliklere 
göre değişim gösterdiği görülmektedir”.4  Ve her dönemde o dönemin özel-
liklerine göre yeniden form kazandığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca, Defne’deki 
ayrıl lokasyon Bizans Döneminde kent nüfusunun arttığını gösterirken, M.S. 
4.-6. yy.lardaki genişlemenin oryantasyonunu da vermektedir. Alt geçit çalış-
malarıyla tesadüfen ortaya çıkarılan bu kalıntılar mimari, teknik ve sanatsal 

2 Campbell,  W. A., “The Martyrion”, Antioch on the Orontes Vol III.1941, s. 35-54, fig. 57-71.
3 Kleinbauer, E. W. (2000) “TheChurchBuilding at SeleuciaPieria”, Antioch: TheLost City, (Ed. 

ChristineKondoleon), Princeton University Pres, Princeton, 217-218.
4 Pamir, H., “Alalakh’ dan Antiokheia’ya Hatay’ da Kentleşme Süreci”, MKÜ Sosyal Bilimler Ens-

titüsü Dergisi Cilt 6 Sayı 12, s.274, 2009.
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özellikleriyle verdiği katkılar yanında, Hatay erken yerleşimlerinin bir parça 
daha anlaşılmasına yol açması açısından da oldukça önemlidir. 
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Çizim 1: 1 ve 2 No.lu alanın plankare üzerindeki genel planı.
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Çizim 2: 1 No.lu alanın plankare üzerindeki çizimi.
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Çizim 3: 2 No.lu alanın çizimi ve Seleuciea Pieria martyrionu ile karşılaştırması.

Resim 1: 1 No.lu alana ait görüntü.
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Resim 2: 1 No.lu alanda ele geçirilen buluntulardan bazıları.

Resim 3: 2 No.lu alanın orta kısmında çıkarılan mozaik zemine ait görüntü.
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Resim 5: Ortaya çıkarılan yapının çevre duvarlarına ait detay görüntü.

Resim 4: Ortaya çıkarılan yapının doğu-güney-batı apsislerine ait görüntü.
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Resim 7: Zemini düzleştirilen dış mekanlara ait görüntü.

Resim 6: Batı Apsisi üzerindeki geç dönem mezarlar.
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Resim 9: 2 No.lu alanda ortaya çıkarılan yapının genel görüntüsü.

Resim 8: Doğu apsisi ve opus sectile taban döşemesi.
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Resim 10: 2 No.lu alanın doğusunda ortaya çıkarılan 
mozaik zemin.

Resim 12: 2 No.lu alanda ele geçen buluntulardan bazı-
larına ait görüntü.

Resim 11: Ortaya çıkarılan yapının bir benzeri olan Sele-
ucia Pieria’daki Martyrion yapısının Rekons-
trüksiyon modellemesi.
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KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 
2016 YILI ÇALIŞMALARI

Metin TÜRKTÜZÜN*
Serdar ÜNAN
Nazan ÜNAN

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü’nde, DSİ Eskişehir 3. Bölge 

Müdürlüğünce inşası tamamlanan Kureyşler Barajı nedeniyle, baraj sahasın-

dan etkilenen tescilli Höyüktepe, Attepe yerleşimi ve Dereköy nekropolünü 

kapsayan Kureyşler Barajı kurtarma kazıları 2014 ve 2015 yıllarında olduğu 

gibi 2016 yılında da sürdürülmüştür.1

Kureyşler Barajı kurtarma kazılarının 2016 yılı çalışmaları, Höyüktepe, 

Attepe yerleşimi ve Dereköy nekropolü gibi, aralarında 3 km. mesafe bulu-

* Metin TÜRKTÜZÜN, Kütahya Müzesi Müdürü, Kazı Başkanı, Paşam Sultan Mah. Gediz Cad. 
No: 4 Kütahya/ TÜRKİYE.

 Serdar ÜNAN, Müze Uzmanı, (MA) Arkeolog, Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Paşam Sultan 
Mah. Gediz Cad. No: 4 Kütahya/TÜRKİYE.

 Nazan ÜNAN, Öğr. Gör., Dumlupınar Üniversitesi MYO Mimari Restorasyon Bölümü, Kütah-
ya/TÜRKİYE.

1 Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları’na ilişkin Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünden alınan 03.05.2016 tarih ve 84754 sayılı kazı ruhsatı ve Kütahya Valiliğinden alı-
nan 04.05.2016 tarih ve 559 sayılı olur neticesinde, 02.05.2016 tarihinde başlanılan kazı çalışma-
ları 31.07.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı kazı sezonunda 15 teknik personel ve 57 işçi 
görev almıştır. Çalışmalar, Kütahya Müzesi Müdürü Metin Türktüzün başkanlığında; Müze Uz-
manı (MA) Arkeolog Serdar Ünan’ın sorumluluğunda, serbest arkeologlar (MA) Merve Andaç, 
Mehmet Çeri, Bayram Uygun, Hasan Tunç, Serhat Kurt, Arzu Samancı, Kenan Aykan Aslan, 
Fehmi Yaşar, Özge Akın, Hüseyin Yücel, Ece Altınay, Yunus Aslan, Şeyma Gazcı, Sevda Altun-
kaynak, Zekeriya Yavuz, Ercan Kılıç, Seramik Uzmanı Mehmet Yörür; Dumlupınar Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü lisans talebeleri Kübra Buğra, Merve Duran, Hüseyin Kaba, Fatma Çiğdem, 
Nermin Yıldız; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans talebesi Sibel Özek; 
aynı üniversitenin arkeoloji bölümünden Gamze Bülbül kazının teknik ekibini oluşturmuştur. 
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden, Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve 
Dumlupınar Üniversitesi MYO Mimari Restorasyon Bölümünden, Öğr. Gör. Nazan Ünan kazı-
nın bilim heyetini oluşturmuştur. Kazıda çalışan işçiler Aslanapa İlçesi, Dereköy, Ortaca, Pullar, 
Bayat ve Kureyşler köylerinden sağlanmıştır.
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nan bu üç farklı noktada, tıpkı 20142 ve 20153 yıllarında olduğu gibi 25 tek-
nik personel ve 150 işçi ile sürdürülmesi planlanırken, DSİ’den kaynaklanan 
nedenlerle, 15 teknik personel ve 57 işçi ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, 
geçmiş yılların aksine altı ayı kapsayacak bir kazı sezonu yerine, üç aylık bir 
süreçte 02.05.2015 tarihinde başlanılan çalışmalara, zorunlu olarak 31.07.2016 
tarihinde son verilmiştir. Teknik ekip ve işçi yetersizliği nedeniyle, Kureyşler 
Barajı kurtarma kazılarının 2016 yılı çalışmaları, baraj suları altında kalacak 
olan Höyüktepe ve Attepe yerleşiminde kısmen sürdürülmüş olup, Dereköy 
nekropolünde herhangi bir çalışma gerçekleştirilememiştir.

HÖYÜKTEPE 

Höyüktepe’de 2016 yılında kuzey yamaçlarda I-13, I-14, K-14, J-14 planka-
relerinde, doğu yamaçlarda L-18, L-19, L-20, M17, M-18, M-19, N-18 plankare-
lerinde, höyüğün güney ve güneydoğusunda I-24, I-25, J-24, K-21, K-22, K-23, 
K-27, L-21, L-22, L-23, V-27 olmak üzere 22 plankarede çalışılmıştır. Höyüğün 
güneybatısında ise B-27 plankaresinde sondaj açılmıştır (Resim: 1). 

Höyüktepe’nin kuzeyinde yer alan I-13 plankaresinde çalışmalar 2015 yı-
lında bir kısmı açığa çıkarılan Erken Tunç Çağına tarihlenen surun kuzeyde 
takibini yapmak amacıyla açılmıştır. Bu plankarede sur ile bağlantılı olduğu 
düşünülen ve 16 No.lu oda olarak kodlanan mekânın kuzey duvarı açığa çıka-
rılmıştır. I-14 plankaresinde yapılan çalışmalar sonucunda 16 No.lu mekânın 
güney, batı ve doğu duvarları ile giriş kısmı açığa çıkarılmıştır. J-14 plankare-
si, I-13 ve 14 plankarelerinde tespit edilen mimari kalıntıların takibini yapmak 
amacıyla açılmıştır. Bu plankarede 16 No.lu mekânın ikinci odası ve üçüncü 
odasının bir kısmı açığa çıkarılmıştır. K-14 plankaresinde yapılan çalışmalar 
sonucunda ise 16 No.lu mekânın üçüncü odasının doğu duvarının tamamı, 
kuzey ve güney duvarlarının kalan kısmı açığa çıkarılmıştır (Resim: 2).

Höyüktepe’nin doğu yamacında yer alan L-18 plankaresinde çalışmalar 
yine 2015 yılında bir kısmı açığa çıkarılan ETÇ surunun takibi amacıyla baş-

2 Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014 yılı çalışmaları için bkz. Türktüzün-Ünan-Ünan-Bilgiç 
2015a: 9 vdd;  Türktüzün-Ünan 2015: 37 vdd; Türktüzün-Ünan-Ünan-Bilgiç 2015b: 469 vdd.

3 Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015 yılı çalışmaları için bkz. Türktüzün-Ünan-Ünan 2016a: 
11 vdd; Ünan-Ünan 2017: 41 vdd.
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latılmıştır. Bu plankarede surun üç kademesinin olduğu anlaşılmıştır. Kuzey 
güney doğrultulu 8.90 m.si açığa çıkarılan kısmın alt seviyesi 1123.65 m., üst 
seviyesi ise 1124.60 m. olarak tespit edilmiştir. L-19 plankaresi surun takibini 
yapmak amacıyla açılmıştır. Bu alanda sur 9.80 m. uzunluğunda, alt seviyesi 
1123.30 m., üst seviyesi ise 1124.45 m. seviyelerinde olduğu anlaşılmıştır. L-20 
plankaresinde çalışmalar, ETÇ surunun höyüğün güneydoğu yamacında bu-
lunması gereken devamının tespiti amacıyla yapılmıştır. Plankarede 9.10 m. 
uzunluğunda, 1124.42 m. üst seviyesinde ETÇ’ye tarihlenen surun devamı 
ortaya çıkarılmıştır. Plankarenin batısında ise surun üst kodlarında Geç Doğu 
Roma Dönemine tarihlendirilen duvarlar ile plankarenin doğusunda, surun 
alt kodlarında (dışında) Orta Tunç Çağına tarihlendirilen fırın tabanları ve 
mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır. M-17 plankaresinde gerek ETÇ surunun 
takibi, gerekse 2015 kazı sezonunda höyüğün doğusunda tespit edilen OTÇ 
mimarisinin devamının tespitine yönelik çalışılmıştır. Plankarenin batısında 
surun devam ettiği ancak alt kodlarının tahrip olduğu anlaşılmıştır. Planka-
renin doğusunda ise OTÇ’ye tarihlenen ancak büyük oranda tahrip olmuş 
mimari kalıntılar tespit edilmiştir. M-18 plankaresinde ETÇ surunun deva-
mını ve surun önünde yer aldığı düşünülen OTÇ mekânlarını tespite yöne-
lik çalışmalar sürdürülmüştür. Plankarenin batısında 1121.41m. seviyesinde 
surun alt basamakları tespit edilmiştir. Doğusunda ise sura bitişik olarak 4 
No.lu OTÇ mekânı ile bu mekânın doğusunda ise 5 No.lu mekân, bu mekânın 
kuzeyinde ise 9 No.lu OTÇ mekânı açığa çıkarılmıştır. M-19 plankaresinde ise 
2015 kazı sezonunda başlanan çalışmalar sürdürülmüştür. Bu alanda OTÇ’ye 
tarihlenen 4 ve 5 No.lu mekânlarla bağlantılı olduğu tespit edilen OTÇ’ye 
tarihlenen bir avlu açığa çıkarılmıştır. N-18 plankaresinde OTÇ bulgularının 
tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, OTÇ’ye tarihlendirilen 13 No.lu mekân 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 3).

Höyüktepe’nin güneydoğusunda yer alan L-21 plankaresinde ETÇ suru-
nun devamının tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, plankarede ETÇ suru-
nun devam etmediği anlaşılmıştır. L-21’in doğusunda OTÇ’ye tarihlendirilen 
11 No.lu mekân, batısında ise GDR dönemine tarihlendirilen duvarlar açığa 
çıkarılmıştır. L-22 plankaresinde çalışmalar OTÇ mimarisinin takibi amacıyla 
yapılmıştır. Bu plankarede OTÇ’ye tarihlendirilen 10, 11 ve 12 No.lu mekânlar 
açığa çıkarılmıştır. L-23 plankaresinde OTÇ’ye ait mimari bir bütünlük sağ-
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lamayan kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. I-24 plankaresin kuzeyinde, önceki 
yıllarda bir kısmı ortaya çıkarlan ve GDR dönemine tarihlenen kalıntıların 
devamı açığa çıkarılmıştır. 2016 kazı sezonunda daha önce kalıntı bulunama-
yan plankarenin güney kesiminde tekrar çalışılmasının sebebi, alt kodlarda 
olması gereken OTÇ mimari kalıntılarının tespitine yöneliktir. Ancak taba-
kanın tahrip olduğu anlaşılmış, sadece OTÇ’ye ait küçükbuluntular ele geç-
miştir. I-25 plankaresinde önceki sezonda başlanan çalışmalar sürdürülmüş 
ve GDR dönemine tarihlendirilen 35 No.lu mekân açığa çıkarılmıştır. J-24 
plankaresinde çalışma yapılmasının sebebi, OTÇ kalıntılarının bu alanda ta-
kibini yapmaktır. Plankarede GDR ve OTÇ dönemlerine ait küçük buluntular 
ele geçmiştir. K-21 plankaresinde yapılan çalışmalar, ETÇ surunun höyüğün 
güney kesiminde devam edip etmediğine yöneliktir. Bu plankarede surun 
devam etmediği anlaşılmış ancak GDR dönemine ait 37 No.lu mekân tespit 
edilmiştir. Mekânın kuzeyinde ise ETÇ’ye tarihlenen buluntular ele geçiril-
miştir. K-22 plankaresinde ise OTÇ’ye tarihlendirilen 6 ve 7 No.lu mekânlar 
açığa çıkarılmıştır. 

Höyüktepe’nin güney eteklerinde yer alan K-27 plankaresinde, höyüğün 
tabakalanmasının tespitine yönelik derinlik sondajı açılmıştır. Derinlik son-
dajı sonucunda 1118.90-1118.20 m. seviyeleri aralığında GDR dönemi mima-
ri kalıntıları, 1117.64-1117.34m seviye aralığında Hellenistik Dönem çanak 
çömlek parçaları ele geçirilmiş ancak mimari ile karşılaşılmamış, 1117.65-
1116.65m seviyeleri aralığında OTÇ’ye ait mimari kalıntıları ve buluntuları, 
1116.65-1113.48m seviyeleri aralığında ise ETÇ’ye ait mimari kalıntı ve bulun-
tuları ele geçirilememiştir. Sondaj devam ettirilmek istenmiş ancak alt kodda 
taban suyu çıkmasından dolayı daha fazla seviye inilememiştir. Söz konusu 
plankarelerde mimari kalıntıların yanı sıra, ETÇ’ye ait çanak çömlek, metal 
buluntular, dokumacılıkla ilgili buluntular, kemik aletler, kesici ve sürtme taş 
aletler, mühürler ve figürünler buluntu gruplarını oluşturmaktadır. OTÇ’ye 
ait çanak çömlek, metal bulgular, dokumacılıkla ilgili buluntular ve figürün-
ler ele geçmiştir. GDR döneminde ise ağırlıklı buluntu grubunu ise metaller 
oluşturmuştur (Resim 4).

ATTEPE YERLEŞİMİ
Attepe yerleşimi, Kureyşler Köyü’nün kuzeydoğusunda, Höyüktepe’nin 
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ise yaklaşık 3 km. doğusunda yer almaktadır.  Attepe’de 2014 ve 2015 kazı 
sezonlarında 10.00x10.00 m. ölçülerinde toplam 31 plankarede çalışılmıştır. 
Bu alanda yer alan yerleşim arazinin topografyasından yararlanılacak şekilde 
yamaca yaslandırılmış olup, işlenmiş ya da yarı işlenmiş taşlarla inşa edilmiş 
kompleks yapı gruplarını ihtiva etmektedir. Yerleşimde ele geçirilen küçük 
buluntuların ve çanak çömleğin incelenmesi sonucunda, M.S. 8-9. yüzyıllar 
arasına tarihlendirilebilecek, GDR döneminde yerleşilen bir alan olduğu tes-
pit edilmiştir. Bu yerleşimin batısında, bazilikal planlı bir dini yapı açığa çıka-
rılmıştır. Bazilikal planlı yapının çevresinde ise bir nekropol tespit edilmiştir. 
Bazilika, mimari özellikleri bakımından, doğusunda bulunan yerleşimden 
farklı olarak daha erken bir tarihe, olasılıkla M.S. 5.-6. yüzyıllar arasına, Erken 
Doğu Roma Dönemine tarihlenmektedir (Resim: 5-6).

2016 kazı sezonunda Attepe yerleşiminde kazı sürenin kısıtlı olması sebe-
biyle sadece A-21, A-22 ve D-24 plankareleri olmak üzere toplam üç alanda 
çalışılmıştır. Söz konusu plankareler, yerleşimin ve bazilikanın batısında yer 
almaktadır. Bir vadi görünümünde olan Attepe’nin doğu yamacında, önceki 
kazı sezonlarında GDR dönemine tarihlenen bir yerleşim tespit edilmiştir. Bu 
alanda çalışılmasının sebebi, bu tip bir yerleşimin veya aynı yerleşimin batı 
yamaçta da var olup olmadığının anlaşılmasına yöneliktir.  A-21 plankaresin-
de çalışmalar 2015 kazı sezonunda açığa çıkarılan bazilikanın batı kesimde, 
yapının gelişimini görmek maksadıyla yapılmıştır. Bu plankarede GDR dö-
nemine tarihlenen duvarlar ile basit toprak mezar ve kiremit mezarlar açığa 
çıkarılmıştır. A-22 plankaresi bazilikanın batı duvarını açığa çıkarmak mak-
sadıyla açılmıştır. Çalışmalar sonucunda 10.35 m. uzunluğunda olan bazilika-
nın batı duvarı açığa çıkarılmıştır. Ayrıca plankarenin güneybatısında GDR 
dönemine tarihlenen mekânların devamı niteliğinde olan 13 No.lu mekân 
açığa çıkarılmıştır. Plankarenin batısında ise 2 adet sandık mezar, 3 adet basit 
toprak mezar açığa çıkarılmıştır. D-24 planaresinde çalışmalar bazilikanın gü-
neybatısında yerleşimin devam edip etmediğinin tespitine yönelik yapılmış-
tır. Bu alanda Attepe Yerleşimi ile çağdaş olduğu anlaşılan 14 No.lu mekân 
açığa çıkarılmıştır. Dolayısıyla batı yamaçta da yerleşimin devam ettiği ve 
genişçe bir alı kapladığı anlaşılmıştır (Resim: 7).
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SONUÇ

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları’nın önemli bir kısmını oluşturan 
Höyüktepe’de, 2014, 2015 ve 2016 yılı kazı sezonlarında sürdürülen çalışma-
lar neticesinde, ETÇ II’ye tarihlendirilen yerleşim mimarisi, çanak çömleği ve 
küçük buluntuları ve OTÇ’ye tarihlendirilen mimari ve buluntuları ile bölge-
nin protohistorik tarihi ve arkeolojisi açısından önemli veriler ortaya konul-
muştur. Bu bulguların yanı sıra, bölgede GDR dönemine ait kırsal yerleşim-
lerin aydınlatılması bakımından önemli bulgulara ulaşılan Attepe yerleşimi 
ve Höyüktepe’de kazılar gerçekleştirilmiştir. Dereköy nekropolünde 2014 ve 
2015 yıllarında sürdürülen kazılarda ise Roma İmparatorluk Dönemine ait 
mermer lahit parçalarının yanı sıra EDR dönemine ait mimari kalıtılar ve bu-
nun çevresinde nekropol olarak kullanılan bölümlerde GDR dönemine ait 
mezarlar tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2014 kazı sezonunda elde edilen bulgular “Kureyşler Ba-
rajı Kurtarma Kazıları 2014” başlıklı bir kitapla 2015 yılında yayımlanmış ve 
devam kitabı olan 2015-2016 yılları araştırmalarını içeren kitabın  2017 yılı 
içinde yayınlanması amacıyla yayın hazırlıkları sürmektedir. Genel olarak 
bakıldığında, Kureyşler Barajı sahasında toplamda bir buçuk yıllık kazı se-
zonu süresince yapılan arkeolojik kazılar ve bulgularına4 ek olarak, Kureyş-
ler Barajı etki değerlendirmesi,5 bölgede Paleolitik Çağda yaşayan insanların 
faaliyetlerini ve üretimi gösteren araştırmalar,6 jeolojik tabakalanmanın ve 

4 Ünan 2015: 223 vdd.; Köymen 2015 309 vdd.; Bostancı 2015: 349 vdd.; Andaç 2015: 37 vdd.; 
Baysal 2015: 409 vdd.; Türkcan-Beyoğlu 2015: 431 vdd.; Sandalcı 2015: 447 vdd.; Türktüzün-
Ünan-İnal 2015: 473 vdd.; Işık 2015:487 vdd.; Ünan 2015: 497 vdd.; Ünan 2015: 515 vdd.; Gençer 
2015: 569 vdd.; Oransay 2015: 595 vdd.; Karaca 2015: 653 vdd.; Elam 2015: 661 vdd.; Bilgiç 2017: 
669 vdd.; Külahlı 2015: 687 vdd.; Ünan 2017a: (yayın aşamasında), Ünan 2017b: (yayın aşaması-
na), Uygun 2017: (yayın aşamasında), Bostancı 2017c: (yayın aşamasında),  Andaç 2017: (yayın 
aşamasında), Baysal 2017: (yayın aşamasında), Türkcan 2017: (yayın aşamasında), Sandalcı 2017: 
(yayın aşamasında), Gençer 2017: (yayın aşamasında), Türktüzün-Ünan-Kolankaya 2017: (ya-
yın aşamasında), Dönmez 2017: (yayın aşamasında, Ünan-Ünan 2017: (yayın aşamasında), Fi-
dan-Massa-Mcılfatrick 2017: (yayın aşamasında), Ünan 2017d: (yayın aşamasında), Ünan 2017e: 
(yayın aşamasında), Altunkaynak 2017: (yayın aşamasında), Oransay 2017: (yayın aşamasında), 
Çeri 2017: (yayın aşamasında), Bostancı 2017f: (yayın aşamasında), Yavuz 2017: (yayın aşama-
sında), Ünan 2017g: (yayın aşamasında), Köker 2017: (yayın aşamasında), Elam 2017: (yayın 
aşamasında), Bilgiç 2017: (yayın aşamasında), Türktüzün-Bear 2017: (yayın aşamasında), Ünan 
2017g: (yayın aşamasında), Aslan-Yavuz-Altınay 2017: (yayın aşamasında), Ünan 2017ı: (yayın 
aşamasında). 

5 Erol, 2015: 1 vdd.
6 Dinçer 2015: 191 vdd.; Dinçer 2017: (yayın aşamasında).
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7 Ergüler-Zengin-Öngen 2015: 11 vdd.
8 Ecvitoğlu-Güney-Tün-Pekkan-Mutlu 2017: (yayın aşamasında)
9 Erkman-Sağır-Alkan 2015: 709 vdd.; Erkman-Alkan-Sağır 2017: (yayın aşamasında), Erkman-

Sağır 2017: (yayın aşamasında).
10 Kavak-Çakan 2015: 723 vdd.; Kavak-Çakan 2017: (yayın aşamasında).
11 Şenyüz 2017: (yayın aşamasında).
12 Ocakoğlu, 2017: (yayın aşamasında).
13 Ünan 2017h: (yayın aşamasında).
14 Ünan 2017ı: (yayın aşamasında).
15 Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2016 tarih ve 3536 sayılı kararı.

iklim-jeomorfolojik özelliklerin belirlenmesi ile ilgili araştırmalar,7 jeofizik 
çalışmalar,8 peleoantropolojik ve zooarkeojik araştırmalar9, arkeobotanik bul-
guların incelenmesi,10  fauna araştırmaları,11 jeolojik ve iklimsel araştırmalar,12 
sular altında kalacak bölgenin çevresinin arkeolojik anlamda araştırılması ve 
etnoarkeolojik anlamda da belgelenmesi amaçlanmış ve bölge bu anlamda 
da incelenmiştir.13 Ayrıca alanda arkeolojik kazılar devam ederken, bölgede 
yapılan bu arkeolojik araştırmaların kalıcılığını sağlamak ve özellikle bölge 
halkının ve çevrede yer alan okullardaki ilköğretim öğrencelerinin bilgilen-
dirilmesine yönelik, kazı evi bitişiğinde (sular altında kalmayacak alanda) 
bir sergi salonu inşa edilmiştir. Yedi salondan oluşan binada arazi ve kazı 
evi çalışmalarıyla ilgili fotoğraflar ve ortaya çıkarılan eserlerin imitasyonları 
sergilenmektedir (Resim: 8).14 Kureyşler Barajı kurtarma kazıları, bu sonuçlar 
neticesinde tamamen sona erdirilmiş ve Kureyşler Barajı’nın su tutmasına ka-
rar verilmiştir (Resim: 9).15
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Resim 2:  Höyüktepe’de Erken Tunç Çağı II’ye tarihlenen sur kalıntılarının kuzeydoğudan görü-
nümü.

Resim 1: Höyüktepe hava fotoğrafı (30.08.2016).
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Resim 4: Höyüktepe’de derinlik sondajı yapılan K-27 plankaresinin 3D modellemesi.

Resim 3:  Höyüktepe’de Erken Tunç Çağı II surunun önünde yer alan Orta Tunç Çağı 
mekânlarının doğudan görünümü.
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Resim 6:  Attepe yerleşiminde kuzeydoğu ve güneybatı yamaçlardaki yerleşimin ortasında yer 
alan bazilikanın hava fotoğrafı.

Resim 5: Attepe yerleşimi hava fotoğrafı (30.08.2016).
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Resim 8:  Kazı evi bitişiğine inşa edilen sergi salonunda kazılarda ortaya çıkarılan çanak çömlek-
lerin imitasyonlarının sergilendiği vitrinin görünümü.

Resim 7:  Attepe yerleşiminin güneybatısındaki yamaçlarda tespit edilen Geç Doğu Roma Döne-
mi mimari kalıntılarının hava fotoğrafı.
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Resim 9:  Kureyşler Barajı’nın su tutmasından sonra su altında kalan Kureyşler Köyü’nün 
kuzeyinde kalan Geç Doğu Roma Dönemine tarihlenen kaleden genel görünüm 
(28.06.2017).
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ÇANAKKALE, BİGA, PARİON EĞREKBAŞI NEKROPOLÜ 
KURTARMA KAZISI

Sevim TUNÇDEMİR*
Musa TOMUL

Hasan TAYLAN

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırları içinde yer alan Parion antik 
kenti, Ege Denizi ile Karadeniz su yolları üzerinde ve Avrupa ile Asya’yı bir-
birine bağlayan stratejik bir noktada bulunması nedeniyle kurulduğu günden 
itibaren tarihin her döneminde önemini korumuştur. Sahip olduğu iki limanı, 
verimli tarım arazileri ve zengin maden yatakları ile Kuzey Troas Bölgesi’nin 
önemli bir liman kenti durumundadır. 

Tarihi kaynaklar Parıion’nun M.Ö. 8. yy.da Miletliler tarafından koloni-
ze edildiğinden, M.Ö. 7-6. yy. arasında Lidyalıların egemenliği altında bu-
lunduğundan, M.Ö. 546 dan sonra  Persler’in hakimiyeti altına girdiğinden, 
M.Ö 5. yy.dan  itibaren  Attik-Delos Deniz Birliği üyesi olduğu ve birliğe 
441-438 yılları arasında vergi ödediğinden, M.Ö. 334 yılında bütün Anadolu 
gibi Mekadonya’nın egemenliğine girer, M.Ö. 188 Bergama Krallığı’nın haki-
miyetine ve M.Ö. 133 den sonra da Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’daki 
kolonisi durumunda olup, öneminden dolayı  imparator Augustus ve Had-
rian  tarafından özel statü verildiğinden ve  Erken Hristiyanlık Döneminde 
piskoposluk merkezi olduğunu yazar.1

Kurtarma kazısı yapılan Eğrekbaşı Mevkii, Kemer Köyü, Değirmencik 
Köyü yolu üzerinde ve Kemer Çayı’nın kenarındadır (Harita). Kemer Köyü 
Muhtarlığı tarafından içme suyu su isale hattının tamiratı sırasında mermer 

* Sevim TUNÇDEMİR, Çanakkale Müzesi Müdürü, Çanakkale/TÜRKİYE.
 Musa TOMBUL, Arkeolog, Çanakkale Müzesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
  Hasan TAYLAN, Çanakkale Müzesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
1 C. Başaran, 2006, 36-37.
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bir blok parçasına rastlanmış, durum Çanakkale Müzesine ihbar edilmiş, ta-
rafımızca yapılan incelemede söz konusu mermer bloğun, lahit mezarın ka-
pağı olacağı sonucuna varılarak 26.09.2016 tarihinde gerekli izinler alınarak 
kurtarma kazısına başlanmıştır.

Kazı yapılan alan, Kemer-Değirmencik Köyü yolunun güney kenarında-
dır. Açılan çukur yaklaşık 3 m. derinliktedir. Rastlanılan lahit mezarın tam 
olarak ortaya çıkartılması için etrafı genişletilerek kazılmış, bu mezarın ze-
min seviyesi altından başlayan, 40 cm. uzağında yan yana iki lahit mezara 
ait kapağa rastlanması sonucunda, bu üç lahit mezarın bir bütün olarak or-
taya çıkarılması için, açma üç mezarı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Mezarlar doğu batı doğrultusunda ve kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır 
(Resim: 1-2). İlk çıkan en kuzeydeki lahit mezara, Lahit Mezar 1,  ortadaki me-
zara Lahit Mezar II, güneyde bulunan lahit mezar ise, Lahit Mezar III, olarak 
adlandırılmıştır.

LAHİT MEZAR I

Kalın grenli beyaz mermerden yapılmıştır. 213 cm. uzunluğunda, 80 cm. 
derinliğinde ve 80 cm. genişliğindedir. Sıkıştırılmış ana toprak üzerine yer-
leştirilmiş olan lahit mezar, yüzleri tek parça mermerden ve geçmeli olarak 
yapılarak köşelerinden kurşun kenetlerle tutturulmuştur (Resim: 3). Kurşun 
kenetlerin sadece biri korunmuş olup diğer köşelerde kurşun kenetlere ait 
yuvalar mevcuttur. Lahdin kapağı aynı mermerden iki eğimli olarak yapıl-
mıştır. Kapak, su isale hattı tamiratı sırasında iş makinası tarafından tahrip 
edilmiştir.  

Lahdin kapağı açıldığında, kapağın kırılan bölümünden dışarıdan toprak 
girdiği ve patlayan su borusundan sızan su nedeniyle çamurla kaplı olduğu 
görülmüştür. Lahdin başucunda bir diademin bulunduğu gözlemlenmiştir. 
Kapağın kırılan bölümünden dolan toprak kontrollü olarak boşaltıldıktan 
sonra, lahit mezarın tabanında bulunan mil katmanı şeklindeki orijinal top-
rak dolgu belirlenmiştir. Orijinal toprak dolgu yaklaşık 10 cm. kalınlığında-
dır. Orijinal toprak dolgu ince aletlerle, 3 cm.lik seviyede kazılması sonucu, 
tam orta bölümde kalça kemiği parçası ele geçirilmesi gömünün doğu batı 
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yönünde yapıldığı göstermektedir. Göğüs üzerinde altın boncuk taneleri ve 
iki altın broş düğme, sağ tarafta bir bronz ayna parçaları ve ayakucuna doğru 
altın pulların bulunduğu gözlemlenmiştir. Kazı işlemi tekrar 3 cm. kademeler 
şeklinde kazılmış, diademin etrafında, diademden kopmuş olan dört rozet, 
göğüs bölünde altın boncuk taneleri, kemikten yapılmış işlemeli sap parçası, 
orta bölümde telkari tekniğinde yapılmış bir yüzük ve ayak ucuna doğru al-
tın pullar ele geçirilmiştir (Resim: 4). Mezarın içinde bulunan toprak katman 
oldukça çamur olması nedeniyle, mezar içinden çıkarılan topraklar, baş, göv-
de ve ayak bölümü olarak gruplanarak poşetlere doldurulmuş, ince eleklerle 
elenmesi için Müzeye taşınmıştır. Müzede 0,5 ve 0.2 mm.lik eleklerle elenmesi 
sonucu kolye tanelerinin daha küçük ebatlı olanları ve bir mühür yüzük ele 
geçirilmiştir. 

Lahit mezar içindeki gömüye ait iskelet, toprağın özelliğinden dolayı kalça 
kemiği ve bir azı dişi dışında tamamen erimiş ve yok olmuştur. Ele geçirilen 
iskelet kemiklerinin incelenmesinde özellikle diş ve kalça kemiği parçasından 
16-18 yaşlarında bir kadın bireye ait olduğunu gösterir. Mezarda ele geçirilen 
süs eşyaları da mezarın bayan mezarı olduğunu destekler. 

Mezarın tabanı sıkıştırılmış toprak ve kayrak taşıdır. Bu gömü geleneği 
bölgede oldukça yaygındır.  

LAHİT MEZAR II

Lahit Mezar I’in taban seviyesinden daha aşağı kotta (toprak seviyesinin 
3,80 m. derinlikte) ve 40 cm. uzağındadır. Kalın grenli beyaz mermerden ya-
pılmıştır. 218 cm. uzunluğunda, 85 cm. yüksekliğinde ve 80 cm. genişliğinde-
dir. Sıkıştırılmış ana toprak üzerine yerleştirilmiş olan lahit mezar, yüzleri tek 
parça mermerden ve geçmeli olarak yapılmıştır. Lahdin köşelerinde kurşun 
kenet yuvaları mevcuttur. Üzeri aynı mermerden yapılmış iki eğimli kapakla 
kapatılmıştır. Lahdin kapağı açıldığında içine sadece yağmur ve taban suyu 
ile girmiş 5 cm. kalınlıkta mil tabakasının bulunduğu görülür. Bu tabakanın 
yüzeyinde hiçbir kalıntı gözlemlenmemiştir. Lahdin kapağının gövde ile olan 
ilişkisi ve lahit tabanındaki mil toprak tabakasının durumu, mezarın daha 
önce açılmamış olduğunu göstermektedir. Tabanda birikmiş olan mil toprak 
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katmanı 3 cm.lik tabakalar halinde kazılması sonucu erimiş durumda çok 
parçalı iskelet kalıntılarının varlığı gözlemlenmiştir. Mezarın ayakucunda 
üzerinde palmet işli bir lekhytos ele geçirilmiştir (Resim: 5). Lahit mezarın ta-
banı sıkıştırılmış ana topraktır. Lahit mezar deprem veya toprağın basıncı ile 
güneye doğru hafif yatık durumdadır.

LAHİT MEZAR III

 Lahit Mezar II ile aynı kotta ve 20 cm. yakınındadır. Bu iki mezar genel 
konumu ile birlikte planlanmış özelliği gösterir. Yerli kum taşından yapılmış-
tır. 220 cm. uzunluğunda, 80 cm. yüksekliğinde ve 80 cm. genişliğinde, tekne 
lahit formunda ve iki eğimli, omurgalı kapaklıdır. Mezar aynı Lahit Mezar 
II gibi depremle ya da toprağın basıncı ile güney yöne doğru hafif yatmıştır 
(Çizim: 1). Lahit mezarın kapağı iş makinası tarafından kırılmış ve iç kısma 
doğru çökmüş durumdadır. Lahdin kapağı açıldığında, taban seviyesinde 
yağmur ve taban suyu ile gelmiş 10 cm. kalınlıkta mil toprak tabakası bulun-
duğu görülmüştür. Mil toprak tabakasının 3 cm.lik kademeler şeklinde kazısı 
yapılmış, erimiş durumda iskelet parçalarına rastlanmıştır. İskeletin bacak ve 
kol kemikleri daha az erimiş olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen iskelet ke-
mikleri kalın ve iri gözeneklidir. Hafif eğilmiş durumdadır. Kemiklerin bu 
özelliği yaklaşık 60 yaşlarında bir erkek bireye ait olduğunu göstermektedir. 

Lahit mezarın güney batı köşesinde, bir harfi batı dar kenarın kö-
şesinde olmak üzere altı harften oluşan kazıma tekniğinde yazılmış 
‘’PRAMIS’’kelimesine rastlanmıştır. Bu yazı şüphesiz bir isimdir ve bölgede 
yaygın olarak kullanılan Troia Kralı Priamos’un isminden gelmiş olmalıdır 
(Resim 6).

Yazı kapağın tam altına gelecek şekilde dar kenardan başlayarak uzun 
kenara doğru yazılmıştır. Kelimenin bir harfinin lahdin diğer dar kenarında 
kalması lahdi üreten atölyenin ismi de olabileceğini akla getirir.

MEZARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lahit Mezar I ve Lahit Mezar II mermerlerinin kalın grenli yapısı, renk iti-
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bariyle benzerlik göstermesinden dolayı aynı mermer ocağından çıkmış olma 
ihtimali yükseltir. Lahitlerin parçalı yapısı, bu parçaların ölçülerinin hemen 
hemen aynı olması, kenet yuvalarının ve üzerindeki alet izlerinin benzerliği 
aynı atölyede üretildiğini kanıtlar. Ayrıca mezar tabanının moloztaşlı sıkıştı-
rılmış ana toprak olması ve ölünün bu oluşturulan ana toprak üzerine kon-
ması bölgede yaygın olan ölü gömme geleneğinden kaynaklanmaktadır. Ben-
zer gömüler ve lahit mezarlar bölgede yapılan Ilgardere, Demirtepe, Lapseki 
Çeşmecikler ve Dalyan kazılarında, Bozcaada ve Assos nekropol kazılarında 
örnekleri görülmektedir. Bu lahit mezar ve gömü geleneği M.Ö. 5. yy. başın-
dan itibaren yaygın olarak kullanılmıştır.  

Lahit Mezar I, Lahit Mezar II ve III göre yaklaşık 80 cm. daha yüksek kot-
tadır. Her üç lahit mezarı bir plan bütünlüğü içinde ele aldığımızda, eğer la-
hit mezarların ön kısmı (güney) antik kentin yolu ise, yüksek kotta ve daha 
geride olması lahit mezar I, diğer iki mezardan birkaç yıl sonra planlanmış 
izlenimi vermektedir.  Lahit mezar I’den çıkan ölü hediyelerinin zenginliğini 
belki de diğer iki lahit mezarın ölü hediyeleri alınarak Lahit Mezar I’e kon-
muş olmalıdır diye açıklayabiliriz.  

Lahit Mezar II ve Lahit Mezar III yan yana ve birbirleri ile aynı kotta ol-
ması birlikte planlandığı izlenimi gösterir. Ayrıca her iki mezarında güneye 
doğru deprem ya da toprak basıncı ile yatık durumda olması ve bu durumun 
Lahit Mezar I’de görülmemesi de bu iki mezarın Lahit Mezar I’den önce var 
olduklarını kanıtlar.

Lahit Mezar III’ün en güneyde, Kemer Çayı’na yakın durumda olması, 
Kemer Çayı boyunca gelerek antik kente giren antik yolun kenarında bir ko-
numda olması ve yapım malzemesinin yerli kumtaşı ve formunun tekne lahit 
mezar formunda olması diğer iki mezardan önceki bir zamana ait olduğu iz-
lenimi uyandırmaktadır. 

Tüm bu verilerden her üç mezarı karşılaştırdığımızda, Kemer Çayı boyun-
ca gelerek antik kente giren ana yolun kenarına,  önce Lahit Mezar III’ün inşa 
edildiği, birkaç yıl sonra Lahit Mezar II’nin, Lait Mezar III’ün yanına konul-
duğu, Lahit Mezar II’den birkaç yıl sonrada Lahit Mezar I inşa edilmiş olma-
lıdır. 
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Her üç mezarın birbirine olan mesafesi göz önüne alındığında, olasılık-
la birbirleri ile akraba oldukları, Lahit Mezar III ile Lahit Mezar II karıkoca, 
Lahit Mezar I ise genç yaşta ölen kızları olmalıdır. Ya da her üç gömüde bir-
birleri ile kardeş de olabilir. Bu akrabalık ilişkisi kemikler üzerinde yapılacak 
analizlerle aydınlığa kavuşacaktır.

 

BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lahit Mezar I: Başucu bölümünde bir adet diadem, göğüs bölümünde top-
lam 90 adet altın kolye tanesi ve iki adet altın broş düğme, orta bölümün kena-
rında bronz ayna ve kemik sap parçaları, göğüs bölümünün hemen altında iki 
adet yüzük, ayak ucuna yakın bölümde ise altın 36 adet pul ele geçirilmiştir.

Altın boncuk tanelerini, renk ve yapım tekniklerine göre tasnif edilmesi 
sonucunda üç farklı kolye gerdanlığa ait oldukları tespit edilmiştir. 

Lahit Mezar II’den ise 1 adet pişmiş topraktan yapılmış lekhytos ele geçi-
rilmiştir.

Diadem: 34 cm. uzunluğunda 4 cm. genişliğindedir. 

İnce şerit levha formludur. Orta kısmı üçgen şeklinde çıkıntılıdır. Uç kı-
sımları yuvarlatılmış olup ip deliği bulunmaktadır. Üzerinde baskı tekniğin-
de yapılmış üçgen çıkıntı üzerinde palmet motifi üçgen bölümün iki yanında 
antitetik duran grifon ve uçlara doğru spiral motifi işlenmiştir. Üzerinde bir-
birlerine eşit mesafede, ortada bir, yanlarda 4’er olmak üzere toplam 9 adet 
çiçek rozeti aplike edilmiştir. Rozetler iç bükey formlu olup, diademe altın 
sim ile tutturulmuştur. Rozetlerin beş tanesi kopmuş durumdadır. (Resim: 7)

 Diademin üzerindeki palment motifinin ve antitetik duran grifonlar 
stil özelliği olarak M.Ö 5. yy. özelliği göstermektedir.

Broş Düğmeler; a- Ağırlık: 8,7gr.  Çap: 2,9 cm. Yük: 1,5cm.

        b- Ağırlık: 8,4 gr.  Çap: 2,9 cm. Yük: 1,5cm.

Her iki broş düğme de aynı özelliktedir. Kaş ve ilik olmak üzere iki bölüm-
den oluşmaktadır. İlik bölümünün dışa dönük kenarlı ve içi boştur. Kaş kısmı 
yuvarlak formlu olup kenarları diktir. Dış kenardan içe doğru, iki sura kade-
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meli olarak inen boncuk dizisi motifinden sonra saç örgü motifi ve dil motifi 
ile çevrelenmiş, daha içeride ise çepeçevre dolanan spiral motifleri ortasında, 
üç kademeli olarak yükselen çiçek rozetleri broş düğmenin göbeğini oluştu-
rur. Spiral bezemelerin aralarındaki boşluklar yarım spiral ve kanca motifle-
ri ile doldurulmuştur. Broş üzerindeki bu işçilik telkâri tekniğinde yapılmış 
olup, ip örgü görünümlüdür. Orta bölümde üç sıra kademeli olarak yükselen 
çiçek rozeti lehimle birbirine tutturulmuştur. Alt bölümünün kenarında, elbi-
seye bağlama halkası mevcuttur. İç bölümde mavi renkli kumaş izleri görül-
mektedir (Resim: 12-13).

Broş düğmenin tasarımı ve işçiliği Assos kazılarından ele geçirilen Çanak-
kale Müzesi Env. No: 8172 de kayıtlı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Env. 
No. 92-23-69 numaraya kayıtlı M.Ö. 4. yy. başlarına tarihlenen broş düğmeye 
öncülük etmekte ve daha erken bir tarihten olmalıdır.2 Eser üzerindeki süs-
lemelerin stili ve altın işçiliği, bölgede M.Ö. 5. yy. başlarında oldukça yaygın 
olup, Assos, Tenedos/Bozcaada, Lampsakos/Lapseki, Dardanos Tümülüsü 
ve Lysimakhia/Bolayır, kazılarında benzerleri bulunmaktadır. 

Kolye Gerdanlık 1: 31 adet tam, 5 adet yarım küre formlu ve 2 konik form-
lu altın boncuk tanesinden oluşmaktadır. Küresel formlu boncuk taneleri-
nin çapı 1,4 cm. civarında, konik formlu boncuk tanesinin uzunluğu ise 2,7 
cm.dir. Boncuk tanelerinin içi boştur. Yarım küresel formlu olan boncuk tane-
leri muhtemelen, tam olanın açılması sonucu oluşmuş, ortalarında ip delikleri 
bulunmaktadır. Konik formlu iki adet boncuk tanesi muhtemelen kolye ger-
danlığın alt bölümünde sarkaç olarak kullanılmış olmalıdır. ip delikleri tahrip 
olmuştur. İşçilik olarak iki yarım kürenin birbirine perçinle tutturulması ile 
boncuk taneleri oluşturulmuştur (Resim: 8).

Kolye Gerdanlık 2: 17 adet tam, 14 adet yarım küresel formlu altın boncuk 
tanesinden oluşmaktadır. Boncuk tanelerinin çapları 0,9 cm. civarındadır. 
Boncuk tanelerinin içi boştur. Boncuk taneleri, iki yarım küre şeklindeki tane-
nin, perçinle tutturulması ile oluşturulmuştur. 

Yarım küresel formlu olan boncuk taneleri muhtemelen, tam olanın açıl-
masından meydana gelmiştir.  Boncuk tanelerinin ortalarında ip delikleri bu-
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lunmaktadır. İp deliklerinin kenarları kullanımdan dolayı yıpranmıştır (Re-
sim: 9).

Kolye Gerdanlık 3: 16 adet küresel formlu, 2 adet damla formlu, 1 adet bü-
yük, 2 adet küçük ikiz konik formlu olmak üzere, toplam 21 adet altın boncuk 
tanesinden oluşmaktadır. Boncuk tanelerinin çapları 1,3 cm. civarındadır. Ka-
lıp tekniğinde yapılmıştır. Boncuk tanelerinin üzeri orta kısmı nokta frizi ile 
ikiye bölünmüş her iki kenarı spiral motifleri ile bezenmiştir. Damla formlu 
olanlarda da omuz kısmında spiral ve arasında nokta frizi, alt kısmında da 
üç noktalı bezekler görülmektedir. Boncukların ip delikleri kenarında kulla-
nımdan dolayı kırıklar ve çatlaklar mevcuttur. İkiz konik formlu olan boncuk 
tanesinin büyük olanı, iki damla formlu boncuğun arasında, küçük olanlar ise 
boncuk dizisinin en üç kısmına takılmış olmalıdır (Resim: 10).

Boncuk taneleri üzerindeki spiral bezemeler ve nokta frizleri,  yapım tek-
niği stil olarak Troia hazineleri içerisindeki altın takılardan üzerindeki spiral 
motifleri anımsatmaktadır. Geç Tun Çağına yani II. binyılın sonlarına tarihle-
nebilir. Ayrıca altın boncukların kullanımdan dolayı yıpranmış olması kolye-
gerdanlığın uzun süre kullanılmış olduğunu göstermektedir. Muhtemelen bu 
kolye-gerdanlık miras yolu ile intikal etmiştir. 

Düğüm Kaşlı Yüzük: Ağırlık 5 gr. Çap 2 cm. Telkari tekniğinde yapılmıştır. 
İp örgü desenli olup kaş kısmı düğüm formundadır  (Herakles düğümü) ve 
üzerinde her iki tarafta dışa dönük iki palment, palmentlerin ortasında altı 
yapraklı çiçek rozeti (papatya) işlenmiştir.  Halka bölümü kullanımdan dola-
yı yamulmuştur.

Kaş üzerindeki palment, yuvarlak göbekli, yanlarında üçer, ortasında bir 
yaprak işlemesi ile yapıldığı dönemim stilil özelliğini gösteren örneklerinden-
dir. M.Ö. 5. yy. ortalarına tarihlenebilir. (Resim: 14)

Mühür Yüzük: Ağırlık: 15,3 cm. Çap: 2 cm. Kaş: 2x2,5 cm.

Altından kaşlı mühür yüzük olarak yapılmıştır. Kaş; yassı oval formlu 
olup üzerinde oyma ( negatif) olarak işlenmiş, sola doğru aslan üzerine bin-
miş Eros betimlenmiştir. Eros, pantolon giymiş, ellerini ileriye doğru uzatmış 
bir yay tutmaktadır. Eros’un başında tam olarak seçilemeyen, muhtemelen 
bir başlık giymiştir. Yüzüğün halka bölümü yassı kesitli olup, kullanımdan 
dolayı yıpranmıştır.
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Kaş bölümünde işlenen konu, Eros’un aslan üzerinde betimlenmesi, giy-
miş olduğu pantolon ve başındaki başlık Pers etkili stil özelliği göstermekte-
dir. Pers kültüründe bu tür yüzüklere tılsımlı yüzük olarak adlandırılmakta-
dır.

Betimlemelerde gördüğümüz hareketli yapı ve kıvrımların özelliği Klasik 
Dönem özelliği göstermektedir. Bu özelliği nedeniyle M.Ö. 5 yy. ortalarına 
tarihleyebiliriz.

Elbise Süsü Pullar: Ağırlık; 6,5 gr. İnce levhadan dörtgen formlu ve üzerin-
de baskı tekniğinde yapılmış çiçek motifleri olan toplam 36 adet altın pullar-
dır. 20 tanesinde yuvarlak göbekli oval yapraklı papatya motifi, 16 tanesinde 
yuvarlak göbekli sivri yapraklı çiçek motifi işlenmiştir. Pulların köşelerinde 
ve ortasında kumaşa tutturmak için ip delikleri mevcuttur. Pulların ölçüleri 
1,4 cm. civarındadır.

Pulların üzerindeki çiçek motiflerinin özelliklerine göre iki gurup oluştu-
rurlar. Muhtemelen pullar elbise üzerine iki guruptan birer birer yan yana, 
yada aynı gruplar yan yana gelecek şekilde iki sıra olarak, eteğine veya göğüs 
bölümüne işlenmiş olmalıdır.

Pulların üzerindeki baskı tekniğinde yapılmış çiçek motifleri M.Ö.  6. yy. 
sonlarında ve 5 yy.da sevilerek kullanılmıştır.

Bronz Ayna Parçaları:  Yassı yuvarlak formlu ayna bölümü ve kemik sap-
lıdır. Oldukça korozyonlu olduğundan dağılmış durundadır. Ayna bölümü-
nün arka bölümünde tam olarak görülemeyen bir kabartma izi görülür. Ay-
nanın bronz olan sap bölümünün üzeri derin yivlerle süslü, iç kısmı oyuk 
kemikten yapılmıştır. 

Lekhytos: Yükseklik: 9,2 cm. Genişlik: 4,6 cm.

Kahverengi hamurlu, siyah astarlıdır. Dışa dönük dudaklı, silindirik bo-
yunlu, boyunla omuzu bağlayan yassı kulpludur. Gövde üzerinde kırmızı 
figür tekniğinde yapılmış palmet motifi görülmektedir.

Lekhytosun form özellikleri ve gövde üzerine yapılmış olan palment moti-
finin yapım tekniği ve stili M.Ö. 5. yy. sonu 4. yy. başında yaygın olan özel-
likleri gösterir.
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Mezarlarda ele geçirilen buluntuların hepsi altın malzemeden yapılmış 
olması nedeniyle uzun yıllar kullanılmış olması muhtemel olduğundan, me-
zarların en yakın tarihini verecek buluntu lekhytostur.

Sonuç olarak, M.Ö. 6. ve 5. yy. Parion antik kenti en parlak dönemini ya-
şarken, 2000 yılından bu yana sürdürülen yüzey araştırmalarında ve kazı 
çalışmalarında bu döneme ait yeterli arkeolojik bulgular elde edilememişti. 
Yaptığımız bu kazı çalışması ile M.Ö. 4. yy.dan önce Kemer Çayı ağzı, limanın 
uzantısı olarak biraz daha içe, doğuya doğru uzadığı, çay boyunca da hem 
kente girişi sağlayan hem de iç bölgelere Adresteia ve Granikos ovalarına ula-
şımı sağlayan antik yolun bulunduğu, nekropol alanının ise, bu antik yolun 
her iki olmalıdır.3 Muhtemeldir ki, M.Ö. 6. yy. antik kentin ana giriş kapı-
sı Eğrekbaşı Mevkii’nden bir yerden olmalıydı. Eğrekbaşı Mevkii’nin daha 
doğusunda, Parion 1, Parion 2 ve Osman Gölü tümülüslerinin varlığı bunu 
doğrulamaktadır. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda, Parion 1 Tümülüsü’nün 
güneyinden başlayarak Kemer Çayı’na kadarki yamaç üzerinde kalın duvar 
izleri, mezar kalıntıları ve burada bulduğumuz yaklaşık 70 cm. yüksekliğin-
deki friz parçası bu alanda anıtsal bir yapının olabileceğini akla getirir.

KAYNAKÇA

CEVAT BAŞARAN  “Excavating Hellenistic Parion: A Royal Necropolis in 
Turkey” MİNERVA 17, 2006.

IŞIK BİNGÖL, Antik Takılar, AMM. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Yay. Ankara.

MUSA TOMBUL, ‘’Parion, Adresteia Antik Yolu Üzerindeki Tümülüsler’’, 
Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı. 2015.

3 M. Tombul, 2015, 167-178.



231

Harita: Parion antik kenti ve kurtarma kazısı yapılan alan.

Resim 1: Mezarların genel görünümü.                                        Resim 2:  Mezarların güney yönden görünü-
mü.
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Resim 3: Lahit Mezar 1’in 
kazı sırasında gö-
rünümü.               

Resim 4: Latih Mezar I’in iç 
göünümü.

Resim 5: Lahit Mezar II’nin 
içinin kazı sırasında 
görünümü.
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Resim 7: Diadem.

Resim 6: Lahit Mezar III’ün üzerinde bulunan yazıt.
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Resim 8: Kolye gerdanlık 1.                                                       

Resim 10: Kolye gerdanlık 3.

Resim 9: Kolye gerdanlık 2.

Resim  11: Kolye gerdanlık 3 üzerindeki 
bezemeler.
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Resim 12:  Broş düğme (a)’nın üst ve alt görünümü. 

Resim 13: Düğme broş (b).
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Resim 14: Düğüm kaşlı yüzüğün, halka ve kaş bölümünün görünümü.
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Erzurum İli, Aziziye İlçesi sınırları içerisinde ve Tanap doğal gaz boru hat-
tı projesi güzergâhı üzerinde yer alan Alaybeyi Höyük’te, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 23.05.2016 tarih 
97730 sayılı yazısı ile kazı ve sondaj çalışmalarının yapılmasına izin verilmiş-
tir. 

Erzurum’un yaklaşık 28 km. batısında, tarım arazisi içinde kalan ve dı-
şarıdan bakıldığında topografik bir yükseltisi olmayan Alaybeyi Höyük, Ta-
nap doğal gaz boru hattı 36 m. inşaat koridoru üzerinde, sıyırma çalışmaları 
yapılırken fark edilmiştir. Höyükte Müdürlüğümüz Başkanlığında yapılan 
kazı çalışmaları, 30.05.2016 tarihinde başlamış, 04.11.2016 tarihinde sonlandı-
rılmıştır.1 Doğu-batı yönlü uzanan boru hattı boyunca 5x10 m. boyutlarındaki 
33 açmada yürütülen çalışmalar, alan plan kare sistemine göre D koridorunda 
devam etmiş, bazı açmaların güney yönündeki C koridorunda, yine 5x10 m. 
boyutlarında genişlemeler yapılmıştır. Yaklaşık 350 m.lik kazı hattını kesen 
köy yolu alanı, doğu ve batı olmak üzere iki bölüme ayırmaktadır. D ve C 
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koridorlarında toplam 43 açmada çalışılmış ve bölge arkeolojisi açısından çok 
önemli bulgular elde edilmiştir (Çizim:1).

Yerleşimin genel görüntüsüne göre, batı bölüm, tabakalanmanın tespit 
edildiği höyük ile bu höyükteki mimari ve kutsal amaçlı küçük buluntularla, 
doğu bölüm ise tek evreli yerleşim alanı içerisinde nekropol ile ön plana çıkar. 

BATI BÖLÜM AÇMALARI

Alaybeyi arkeolojik yerleşiminde, Demir Çağı yerleşimi dışında tabaka-
lanmanın görülmediği doğu bölümün aksine, batı bölüm, tabakalanması ile 
Alaybeyi arkeolojik yerleşiminin “höyük” olduğunu gösteren bölüm olmuş-
tur (Çizim: 2). Gerek ele geçirilen buluntular gerekse yapılan karbon 14 ana-
lizleri, Höyükte Kalkolitik Dönemden Geç Demir Çağına kadar yerleşimin ol-
duğunu göstermiştir. Tabakalanma ise belli başlı açmalarda tespit edilmiştir. 

D 27 Açması

D 27 açmasında Erken ve Geç Demir Çağa ait mimari unsurlar tespit edil-
miştir. Açmanın doğusunda, üst kotlarda açığa çıkarılan taşların, taban döşe-
mesi olduğu düşünülmektedir. Farklı ebatlarda dere taşlarının kullanılması 
ile oluşturulmuş olan taban üzerinden, yoğunlukla Geç Demir Çağı seramik 
parçalarına ulaşılmıştır. 

2. Evrede açığa çıkarılan ilk döşemenin mekâna ait olmadığı tabanın olası-
lıkla mekânın avlusuna ait olduğu anlaşılmıştır. Batıda hemen aynı kotlarda 
olan döşeme ve ilk taban, farklı ebatlarda yassı dere taşlarının kullanılması ile 
oluşturulmuştur. Tabanların aralarında bir kuyu yer almaktadır. Tabanlar ve 
kuyu, Demir Çağın erken evresi olan Erken Demir Çağına aittir. 

Mimari unsurlarıyla açığa çıkarılamamakla beraber Erken Tunç Çağ Ka-
raz kültürü, basit toprak bir mezar ile tespit edilmiştir. Hocker pozisyonun-
daki iskeletin başucunda mezar hediyesi olarak Karaz seramiği olan 1 adet 
çömlek, 1 adet çanak ve çömlek içinde 1 adet minyatür çömlek bulunmuştur.
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 D 28 Açması

Açmada genel olarak Demir Çağı tabakası görülmekle beraber, Erken Tuç 
Çağı tabakası kuzey doğudaki mimari ile kısmen de olsa tespit edilmiştir. Bü-
yük bölümü D 29 Açması sınırlarında yer alan mimarinin bir bölümü de ku-
zeyde, kazılmayan kısım altında devam etmektedir. Mekân içerisinde tespit 
edilen Karaz mezarı, tüm yerleşimde tespit edilen tek inhumasyon mezardır. 
Hocker pozisyonunda yatırılan bireyin yanından, Karaz kültürü özellikleri 
sergileyen küçük bir çömlek ile bir ağırşak, mezar hediyesi olarak ele geçiril-
miştir.  

Açmanın D 29 Açmasıyla sınırında, Erken Tunç Çağı mekânın duvarı ile 
aynı seviyelerde ele geçirilen tasvirli seramik parçası ve yuvarlak planlı mi-
marisi içinde bir at başı ile beraber gömülmüş olan bireye ait mezar, D 28 
açmasının bölgenin kültürel gelişimine katkısını göstermesi bakımından ol-
dukça önemlidir. 

D 29 Açması

D 29 açmasında, Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı tabaka-
ları net olarak ortaya çıkarılmıştır. Açmanın en üst kısmında bulunan Demir 
Çağı tabakasında açığa çıkarılan ve kuzeybatı köşesinden başlayıp, kuzeybatı 
güneydoğu yönünde uzanan duvar, yanlara daha iri taşlar ortaya ise daha 
küçük taşların konulmasıyla oluşturulmuştur. Bağlayıcı olarak da çamur harç 
kullanılmıştır. Açmanın bu tabakasından alınan kömür örnekleri üzerinde 
karbon 14 analizleri yapılmış ve analiz sonuçları, M.Ö. 895-868/ M.Ö. 850-794 
tarihlerini vermiştir.

Demir Çağı tabakasının hemen altından gelen Erken Tunç Çağı tabakasın-
da yine bölgenin Erken Tunç Çağı kültürü olan Karaz kültürüne ait bulgular 
açığa çıkarılmıştır. Küçük bir bölümü D 28 açmasında devam eden mekânın 
çarpıcı özelliklerinden biri tabanının yarım metre kadar toprak içine gömül-
müş olmasıdır. Taban ayrıca yumruk büyüklüğünde dere taşları ile kaplan-
mış durumdadır. Düzgün dere taşlarının çamur harç ile bağlanarak örüldüğü 
duvarlar zaman içinde kaymıştır. Dörtgen planlı olan yapının köşelerden yu-
varlatılmış olduğu da bir diğer mimari özelliği olarak saptanmıştır. 
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D 29 açması Erken Tunç Çağı tabakasında bahsedilen mekânın ön kısmın-
da dağınık halde, basit toprak gömü tarzında bir mezar açığa çıkarılmıştır. 
Hocker pozisyonunda yatırılmış olan iskeletin fazla tahrip olmasına rağmen 
çocuk bireye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bireyin yanında mezar hediyesi ola-
rak 46 tane kireç taşı boncuk ve 1 tane tüme yakın koruna gelen Karaz çömleği 
ele geçirilmiştir. 

Açmada gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında in-situ seklinde kap ve 
ocak parçalarına rastlanmıştır. Karaz kültüründe “kutsal ocak” olarak tanım-
lanan ve ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülen bu ocak parçalarının görülmesi, 
D 28 Açmasında devam eden Karaz mekânı ile beraber bu tabakanın Erken 
Tunç Çağına ait olduğunu da netleştirmiştir. 

Erken Tunç Çağı tabakasının altında malzemenin giderek azaldığı ve ele 
geçirilen seramik bulgularının niteliklerinin değiştiği gözlenmiştir. Az da olsa 
seramik malzeme ile temsil edilen Kalkolitik Dönem tabakasının hemen altın-
da ana toprağa ulaşılarak açmadaki çalışmalar sonlandırılmıştır. 

D 30 Açması

D 30 Açmasında Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı tabaka-
ları açığa çıkarılmıştır. Demir Çağı tabakasında, çok sayıda seramik parçası 
dışında, birbirine paralel kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan iki adet du-
var açığa çıkarılmıştır. Duvar örgülerinde, Demir Çağı mimari geleneğinin 
devam ettiği tespit edilmiştir. 

Erken Tunç Çağı tabakasında, Karaz mimarisi görülmezken yoğun olarak 
seramik bulgular ele geçirilmiştir. Bu tabakada ele geçirilen en önemli bul-
gu ise, Karaz mezarıdır. Açmanın Kalkolitik tabakasında, az sayıda seramik 
kalıntısıyla beraber ele geçirilen kemikten alınan karbon 14 sonuçları, M.Ö. 
4721- 4553 tarihlerini vermiştir. Analizler ve aynı seviyelerden gelen az da 
olsa seramik bulgu karşılaştırıldığında, Alaybeyi Höyük’te Karaz kültürüne 
denk gelen Erken Tunç Çağı tabakasının altında Kalkolitik Dönem tabakası-
nın varlığı sayısal olarak da ortaya konmuştur. 



241

D 31 Açması

D 31 Açmasında Demir Çağı ve Erken Tunç Çağı tabakaları açığa çıkarıl-
mıştır. Tarım toprağının hemen altından gelen Demir Çağı tabakasında orta-
ya çıkarılan mimari kompleks oldukça ilginçtir.

Açmanın doğusunda kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan, yine yan-
lara iri, ortaya daha küçük taşların konulmasıyla oluşturulmuş, basit çift sıra 
taş örgülü bir duvar açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın kuzeybatı köşesine bitişik 
doğu batı yönünde devam eden, S şeklinde kıvrım yapan duvarın batı ucuna 
birleşik, 3 m. çapında, yuvarlak bir mekân, bulunmaktadır. Batı tarafında bir 
girişi olan mekânın girişinin 2 yanında iki hocker mezar açığa çıkarılmıştır. 
Basit toprak gömü tarzındaki bu mezarlarda herhangi bir mezar hediyesi-
ne rastlanmamıştır. Yuvarlak planlı mekân ve bu mekânın girişinin her iki 
yanında hocker tarzı gömülerin olması, bu alanın kutsal amaçlı kullanılmış 
olabileceğini düşündürmekte (Resim:1), mekân içinde az miktarda hayvan 
kemiği ve yanık izlerine rastlanılması da bu olasılığı güçlendirmektedir.

Açmanın Erken Tunç Çağ tabakasında ise Karaz tipi seramik parçalarının 
yanı sıra bir öküz başı açığa çıkarılmıştır. Öküz başının hemen yanında piş-
miş toprak hayvan figürinine rastlanılmıştır. Kurban ve ritüellere ait olduğu 
izlenimi veren bu bulgular, D 31 açmasında denk gelen bu alanın hem Geç 
Demir, hem de Erken Tunç çağlarda kutsal amaçlı kullanımı olduğu sorusu-
nu akla getirmektedir. 

D 32 Açması

Açmada, üst seviyedeki Demir Çağı tabakasının altında Erken Tunç Çağı 
tabakası tespit edilmiştir. Bu tabakada görülen mimari, daha ziyade döküntü 
taşlardan ibarettir. Yarısı D 31 yarısı ise D 32 açmasında kalan çukur içerisin-
de taşlar tespit edilmekle beraber, derinleşildikçe yoğun biçimde taban suyu-
nun çıkmasıyla çalışmalar sonlandırılmıştır.

D 32 Açmasında Erken Tunç Çağı katında ele geçirilen, taştan keman bi-
çimli tanrıça idolü, bölge arkeolojisi için en önemli bulgulardan biri olarak 
kayda geçmiştir. 
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D 33-34 ve 35 Açmaları

D 33 açmasının doğu ucunda biten ETÇ tabakası hariç 3 açmada da yal-
nızca Demir Çağı tabakası hâkimdir. D 33 açmasında başlayarak açmaların 
kuzey kesiti içerisinde devam eden ve oldukça özensiz bir duvar örgüsüne 
sahip olan çevre duvarı, D 33 ve D 35 açmalarında kuzey güney yönlü birer 
duvarla kesilerek sonlanır (Resim: 2). Çok yüksek olmadığı anlaşılan bu çev-
re duvarının, D 33 açması kuzey doğu köşesinde, hocker pozisyonda, mezar 
hediyesi olmayan basit toprak mezara ev sahipliği yaptığı gözlenirken, D 34 
açmasında bu duvar dibinde bir hayvan başı olduğu tespit edilmiştir. D 35 
açmasında yine kuzey güney yönlü ve çevre duvarına paralel devam eden 
bir duvar, temel seviyesinde tek sıra taş örgüsü ile açığa çıkarılmıştır. Mimari 
bulgular dışında Demir Çağı tabakasından, yoğun seramik parçası ele geçi-
rilmiştir. 

Demir Çağı tabakasının açık alan mimarisinin hemen doğu kısmında, Er-
ken Tunç Çağı katında ele geçirilen 2 adet pişmiş toprak tanrıça figürini ise 
Bölgenin Erken Tunç Çağı ile özdeşleşen Karaz kültürüne ait literatürü değiş-
tirmeye aday görünmektedir. 1884,26 ve 1883,10 m. kotlarında ele geçirilen 
figürinler, hayvan kemikleriyle birlikte ortaya çıkarılmıştır. 

C 28, 29, 30, 31, 32 Açmaları

Doğal gaz borusunun yerleştirileceği D koridorunda yapılan kazılar, 
mimari komplekslerin güney ve kuzey yönde devam ettiğini açıkça ortaya 
koymuştur. Yapıların mahiyetini tam olarak ortaya koymak ve boru yerleş-
tirme faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek tahribatları önlemek amacıyla 
batı bölümde de bazı açmaları genişletme ihtiyacı doğmuştur. Yapıların hem 
kuzey hem de güney yönde devam ettiği tespit edilmiş ancak kuzey yönde 
ağır tonajlı borular bekletiliyor olduğundan sadece güneydeki C koridorunda 
bazı açmalar genişletilebilmiştir. C 28 açmasında üst seviyelerde, D 28 açma-
sından devam eden mimari unsurun yanı sıra çok sayıda Demir Çağı sera-
miği ile altındaki Erken Tunç Çağı tabakasından, çanak ve çömlek parçaları 
ve hocker pozisyonda gömülmüş basit toprak gömü bir Karaz mezarı ortaya 
çıkarılmıştır. 
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C 29 ve C 30 açmalarında ise üst tabakada D koridorundaki açmalardan 
devam eden Geç Demir Çağı mimarisinin hemen altında Erken Demir Çağı 
mimari ve seramik unsurları ile net olarak tespit edilmiştir. Aynı örgü tekniği 
ile yapılmış dörtgen planlı Erken Demir Çağı yapılarının tabanlarının çoğun-
lukla düzgün dere taşı ile kaplanmış olduğu tespit edilirken, mekânlar içeri-
sinde yer yer büyük yanıkların olduğu görülmüştür ( Çizim: 3). 

C 31 açması ise özellikle Erken Tunç Çağı tabakasındaki mekânlar ile ön 
plana çıkar. Dikdörtgen planlı, köşeleri yuvarlatılmış olan ilk mekânın kuzey 
doğu yönünde girişi mevcuttur. Önemli bir bölümü kazılmayan güney kesit-
te devam eden diğer Erken Tunç Çağı yapısı ise 5 sıraya karar korunmuş taş 
sırası ile açığa çıkarılmıştır.

DOĞU BÖLÜM AÇMALARI

Köy yolunun doğusunda, boru aksı üzerinde 24, güney yönündeki C kori-
dorunda 4 olmak üzere toplam 28 açmada çalışılmıştır. Alaybeyi yerleşiminin 
doğu sınırını, köy sulama sistemi için kullanılmakta olan büyük bir su kanalı 
belirlemektedir. Alanda yapılan çalışmalar, yerleşim yerine ait izlerin bu su 
kanalının doğusuna geçmediğini açıkça göstermektedir. Bu bölümde, Demir 
Çağı nekropolü, yine Demir Çağa ait atölye amaçlı kullanıldığı düşünülen 
mimari kompleks ve D 16 açmasında bir Karaz mezarıyla dikkati çeken Erken 
Tunç Çağı izleri öne çıkan bulgular olarak kaydedilmiştir. Açmaların sayısı-
nın oldukça fazla olması nedeniyle bu makalede bölümler halinde anlatıla-
caktır. 

Mimari Kompleks (D 23-24 ve C 23-24 Numaralı Açmalar)

23/24 numaralı açmalar, bu bölümün en özel mimari buluntularını ver-
miştir. Öncelikli olarak boru aksı üzerinde bulunan D 23/D 24 açmaları kazıl-
mış, nitelikli mimari buluntuların gelmesiyle, güney yönden 5x10 m. boyut-
larındaki C 23/ C 24 açmaları ile genişletilerek mimari kontekstin fonksiyonu 
anlaşılmaya çalışılmıştır (Çizim: 4). 

D koridorunda açığa çıkan iki evreli mimari, Erken ve Geç Demir Çağda 
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bu alanın kullanıldığını gösterirken, mimaride malzeme olarak düzgün dere 
taşlarının seçildiği görülmektedir. D 23 açmasında döşeme taşlarından ibaret 
halde bulunan mimari oldukça düzensizdir. Ocak olduğu düşünülen unsur-
ların mahiyeti ve döşemenin devamı ise kuzey yönde genişleme yapılmadı-
ğından şu aşamada tam olarak anlaşılamamıştır. Açma içerisinde kuzeydoğu-
güneybatı yönlü uzanan mimari unsur ise gerek yapı olarak gerekse önünde 
sıralanan seramik kırıklarından anlaşıldığı kadarıyla duvar parçası olmaktan 
çok işlik olarak kullanılmış olduğu izlenimini vermektedir. D 24 açmasında 
biri kuzey-güney diğeri doğu batı yönlü uzanan döşemelerin ise oldukça düz-
gün, iri dere taşları kullanılarak yapıldığı dikkati çekerken, doğu batı yönlü 
döşemenin batı yönden duvar sırasıyla sınırlandığı görülür. Yine dere taşla-
rının çamur harç kullanılarak birleştirildiği duvarların ve kuzey-güney yönlü 
uzanan koridor biçimli döşemenin, güney yöndeki devamını görebilmek için 
C 23 ve 24 numaralı açmalar açılmıştır. Kısmen dağılmış olmakla beraber mi-
marinin bu açmalarda da aynı geleneğe göre devam ettiği gözlenmiştir. 

D 23 açmasında taş döşeli zemin üzerinde dağınık halde çok sayıda se-
ramik parçasının bulunması, işlik benzeri bir amaçla kullanıldığı düşünülen 
mimari unsur ve ocağı andırmakla beraber kuzey yönden genişletilemediği 
için mahiyeti tam olarak anlaşılamayan bölümler, bu kısmın atölye olarak 
kullanılmış olma ihtimalini akla getirmekte, yığın olarak ele geçirilen curüf 
kalıntısı da bu görüşü desteklemektedir.

 D 23 Açmasında ele geçirilen, ortası delik mesomphalos, 2 adet yassı keser 
tipli balta ve 1 adet çekiçten oluşan toplu metal buluntu grubu, kazının önemli 
envanterlik eserleri arasında yerini almıştır. Bu bölümde mimari unsurlar dı-
şında, tamamı Erken, Geç ve Orta Demir Çağa ait olan çok sayıda seramik par-
çası, taş ve kemik objeler ve biri pithos diğeri basit toprak gömü tarzındaki iki 
mezar, bu bölümün daha geniş kazılarak anlamlandırılması gerektiğini gös-
termektedir. D 23 Açmasından alınan C 14 örneği de, hem mimari hem de kü-
çük buluntuları destekler mahiyette, M.Ö. 908-811 tarih aralığını vermektedir.

Nekropol (D 4-5 Ve C 4-5 Numaralı Açmalar)

Doğu bölümdeki nekropol alanı, D 4 Açması sınırları içerisinde başlamak-
tadır. İnşaat aktiviteleri esnasında yapılan sıyırmada, toprağın üst seviyesi 
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alınmış olduğundan, hemen yüzeyde mezarlarla karşılaşılmıştır.  D 4 ve D 5 
açmalarında tespit edilen mezarların güney kesitteki örnekleri, nekropolün 
daha geniş bir alana yayıldığına işaret etmekteydi. Bu nedenle zengin bulun-
tulara sahip mezarları açığa çıkarmak ve eserleri koruma altına almak üzere 
C koridorunda 2 açma açılmıştır. Böylelikle en fazla mezarın C koridorunda 
bulunduğu da anlaşılmıştır. Borunun döşeneceği D koridorundaki açmalarda 
4, hemen güneyinde genişletilen C 4 ve C 5 açmalarında ise 14 mezar olmak 
üzere nekropolde toplam 18 adet mezar açığa çıkarılmıştır. Bu mezarların 
yanı sıra D 4 açmasında bir de at gömüsü bulunmuştur. nekropoldeki mezar-
ların 11 tanesi basit toprak mezar tarzında iken 7 tanesi ise çömlek mezardır 
(Çizim: 5). 

Mezarlarda bireylerin tamamı hocker tarzda gömülmüştür ve aralarında 
yön birliğinin olmadığı fark edilmektedir. Hemen tüm mezarlara hediye bı-
rakılmış olması, dönem geleneği hakkında önemli fikir vermektedir. Mimari 
gelenek açısından baktığımızda, çömlek mezarlarda, çömleğin ağız kısmının 
taşlarla desteklenmiş olduğu ya da başka bir çömlekle kapatıldığı, bazı me-
zarlarda yer yer tütsülemenin yapıldığı, basit toprak gömülerin bazılarında 
ise bireyin alt kısmının ya da ayakucunun taşlarla döşendiği gibi ayrıntılar 
dikkati çeker. 

Mezarların bir kısmı, hediyelerinin özel ve çok sayıda olmasıyla ön plana 
çıkar. Bunlardan ilki D 5 Açmasında M2 olarak numaralandırılan mezardır. 
Mezarda iskelete ait sadece kafatası ile bacak kemiklerinin bir bölümü korun-
muştur. İskeletin kafatasının altında boyun kısmında gümüş tork (tasma kol-
ye) açığa çıkarılmıştır. Kafatasının hemen yanında at iskeletine ulaşılmıştır. 
Geniş bir alana yayılmış durumda olan at iskeletinin gövdesinin üst bölümü 
ile kafatası hemen doğuda yer alan D4 açmasında M2 yakınında yer almak-
tadır. İyi korunmamış olan at kafasının ağzında demir gem ile gövdesi üze-
rinden olasılıkla at koşum takımına ait 2 adet demir halka açığa çıkarılmıştır. 

C 4 Açmasında M2 olarak numaralandırılan mezarda ise mezar hediyesi 
olarak baş kısmında 1 adet bakır alaşımı iğne, kafatasının arka kısmından taş 
boncuklar, göğüs kısmından 1 adet delikli gümüş sikke bulunmuştur. Sikke 
üzerinde, ön yüzde sağa dönük ve başında diadem olan büst, arka yüzde ise 
tahtta oturur vaziyette olasılıkla Zeus betimi vardır (M.Ö. 4. yüzyılın 2.yarısı). 
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Kafatasının yanından iç içe ve parçalar halinde (tümlenebilir) 1 adet çanak, 1 
adet de matara bulunmuştur.

Nekropolde bulunan en zengin mezar C5 Açmasındaki. M1 dir. Yarı hoc-
ker tarzında gömülen iskelet, ayaklar dışında orta derecede korunmuştur. 
Erişkin kadın bireye ait olan iskeletin üzerinde ve çevresinde çok sayıda me-
zar hediyesine ulaşılmıştır. Sol kolda 1 adet bakır alaşımı bilezik,  ellerinin 
olduğu bölgeden 4 adet ağırşak, 1 adet demir yüzük kaşı, 1 adet bakır alaşımı 
ok ucu, boncuklar (biri kuş şeklinde), omuzla çene hizasında başın güneyinde 
1 adet bakır alaşımı ayna, boynunda 4 sıra küçük boncuk arasına 1 tane daha 
iri boncuğun konulmasıyla yapılmış kolye,  kulağında 1 adet bakır alaşımı 
küpe, başın üstünde 1 adet demir iğne ve 1 adet bakır alaşımı yüzük, iskelet 
üzerindeki mezar hediyeleridir (Resim: 3). Başın arka kısmının altına, çizi be-
zeli 1 adet seramik parçası konulmuştur.

Bu bölümde yer alan D 3, D 6, D 7, D 8, D 9, D 10, D 11, D 12, D 13, D 14, D 
15, D 17, D 18, D 19, D 20, D 21, D 22, D 25, D 26 Açmalarında ise herhangi bir 
mimari unsura rastlanmamış, sadece seramik parçalarına ulaşılmıştır. Ağır-
lıklı olarak Demir Çağı seramiklerinin açığa çıkarıldığı bu açmalarda, Demir 
Çağı dışında tabakalanma tespit edilememiştir. 

D 16 Açması 

Alaybeyi arkeolojik yerleşiminde, doğu bölüm genel olarak, Demir Çağı 
yerleşim ve mezar verilerini barındırırken, Erken Tunç Çağı ve diğer dönem-
lerin varlığına rastlanmamaktadır. Ancak D 16 açmasında ele geçirilen Karaz 
mezarı, Erken Tunç Çağı unsurlarının bu bölümde hiç olmadığı savını yık-
maktadır. Açmada tespit edilen hocker tipi mezarda iskeletin baş kısmında 
birbirine bitişik durumda iki adet pişmiş toprak kap mezar hediyesi bulun-
muştur. Her iki kap da tipik Karaz seramiğidir. Açmanın kuzeyinde tespit 
edilen taşların ise bir hayvan mezarının üzerini örtmek için kullanıldığı anla-
şılmıştır. Bu alanda mezar buluntusu olan çanak çömlekler dışında aynı sevi-
yelerden parçalar halinde Karaz seramikleri ele geçirilmiştir.
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GENEL DEĞERLENDİRME 

2016 sezonunda Alaybeyi Höyük’te yapılan kazılar, Kalkolitik Dönemden 
Geç Demir Çağı sonlarına kadar yerleşimin olduğunu net olarak göstermiştir. 

Kalkolitik Dönem 

D 29 ve D 30 açmalarında tespit edilen Kalkolitik Dönem, seramik parçala-
rı ile temsil edilmektedir. Erken Tunç Çağı (Karaz) evresinin hemen altından 
gelen iyi perdahlı, grimsi renkli parçalar, tabakanın değiştiğini gösterirken 
bu seviyeden alınan kemik parçası üzerinde yapılan C 14 analizleri, M.Ö. 5. 
binyılda Alaybeyi Höyük’te yerleşimin olduğunu kanıtlamıştır. Alaybeyi Hö-
yük batı bölümünde görülen Kalkolitik Dönem tabakasında yer yer görülen 
taşlar, mimari unsurların varlığına işaret etmekle beraber, taban suyunun çık-
ması, net bir plan ortaya koymayı engellemiştir. 

Alaybeyi Höyük’te, M.Ö. 4721-4553 tarihlerini veren karbon 14 sonuçları 
ile ele geçirilen seramiklerin tipolojik gelişimi karşılaştırıldığında, sonuçların 
doğru olduğu anlaşılmıştır.2 Bir sonraki sezon yapılacak olan çalışmalarda, 
Kalkolitik Dönem tabakasının mimari ve diğer unsurları ile açığa çıkarılma-
sı amacıyla, öncelikli olarak taban suyunun tahliye edilip kazılması planlan-
maktadır. 

Erken Tunç Çağları

Alaybeyi Höyük batı bölümünde, D 28/ D 29/ D 30/ D 31/ D 32/ D 33, 
C 31 açmalarında tabaka olarak tespit edilen Erken Tunç Çağı Karaz kültürü, 
seramik, küçük buluntu, mezar ve mimari unsurlarıyla beraber açığa çıkarıl-
mıştır. 

Erken Tunç Çağı mimarisine ise sadece D 28/29 ve C 31 açmalarında rast-
lanmıştır. D 29/28 açmalarının ortasında yer alan mekânın güney yarısı açığa 
çıkarılırken kuzey yarısı kazılmamış alan içerisinde kalmıştır. Mekân köşeleri 
yuvarlatılmış dikdörtgen planlıdır ve düzgün dere taşları ile inşa edilmiştir. 

2 Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile yapılan kişisel görüşmeler.
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Duvarlarında 3-4 sıraya kadar taş sırası korunagelen mekânın diğer bir önem-
li özelliği, zemin toprağı içerisine yarım metre kadar gömülmüş olan tabanın, 
küçük dere taşları ile döşenmiş olmasıdır (Resim: 4a). C 31 açmasında tespit 
edilen iki mekândan birisi de güney kısımda kalan kazılmamış alan içerisinde 
devam etmektedir. 5 taş sırasına kadar korunan duvarlarının yine düzgün 
dere taşı ile örülüp çamur harç ile birleştirildiği ve aynı açmadaki mekân ile 
mimari bütünlük gösterdiği görülmüştür. Yapıların dikdörtgen planlı olmak-
la beraber yuvarlatılmış köşelere sahip olması (Resim: 4b), kültürün genel mi-
mari özellikleri arasında gösterilir.3

Erken Tunç Çağı tabakası, seramik ve küçük buluntular yönünden de ol-
dukça zengindir. Karaz kültürüne ait yoğun seramik buluntuların belli bir 
bezeme geleneğine sahip olduğu gözlenmektedir. Hamur ve form olarak ti-
pik Karaz seramiği özellikleri sergileyen kaplar, çanak ve çömlek türlerinde 
çeşitli büyüklüklerde yapılmıştır. En yaygın olan türü dışı siyah, içi kırmızı, 
parlak dış yüzeye sahip olan seramik örnekleri el yapımıdır ve çanak, çömlek, 
kase, tabak ve bardak gibi formlarıyla tanınır.4 Aynı form ve hamur özellik-
lerine sahip olan Alaybeyi seramiklerinde bezemelerin yine Karaz kültürü 
bezeme geleneğine göre yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 5). Alaybeyi Karaz 
seramiklerinde, omuz ya da boyunda yer alan, karşılıklı ve birbirine paralel 
iki çizginin yatay olarak kullanılması ile üçgen bir alan oluşturulup içerisi-
ne parmak baskı veya halka şeklinde oluklu baskı bezeme uygulanarak bir 
kuşak oluşturulmuştur. Bu teknik, başta Karaz yerleşimi olmak üzere, Van, 
Muş, Ağrı gibi bölgelerin Karaz kültür evresinde yaygın olarak görülmekte-
dir.5

Karaz mezar hediyelerinden tümlenebilir durumda ele geçirilen bir çöm-
lek restore edilirken orijinalinde de restorayon gördüğüne dair izler tespit 
edilmiştir. Eser üzerinde kullanılan yapıştırıcı malzemelerden örnekler alı-

3 Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü, İstanbul, 2011, s. 79.
4 Karaz seramiği yapım teknikleri ve genel özellikleri konusunda bkz: Mehmet Işıklı, Doğu Ana-

dolu Erken Transkafkasya Kültürü, İstanbul, 2011, s. 67-78; Giulio Palumbi, Red and Black, 2008, 
Roma.

5 Mitcell S. Rothman, “Style Zones and Adaptations Along The Turkısh Iranıan Borderland” Es-
says on the Archaeology of Iran in Honor of Wiiliam M. Sumner, Edt. Naomi F. Miller- Kamyar 
Abdi, 2003, s. 207-218; Mitcell S. Rothman-Gülriz Kozbe, “Muş in Early Bronze Age” Anatolian 
Studies, Vol. 47, 1997.
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narak kimyasal analizleri yaptırılmıştır. Elde edilen verilere göre, Erken Tunç 
Çağı Karaz kültüründe restorasyon yapıldığı, kırık seramikleri yapıştırmak 
için katrana ilaveten dammar ve turpentine reçinelerinin kullanıldığı, stan-
dart örneklerle karşılaştırılarak belirlenmiştir.

Seramikler dışında kemik ağırşaklar, bazı kemik objeler, obsidyen alet-
lerin yanı sıra çok sayıda ocak parçası ele geçirilmiştir. Bu ocaklar arasında 
Karaz kültürünün tipik formları6 yoğun olarak bulunmakla beraber oldukça 
farklı form gösteren bir örnek de kazı envanterine kaydedilmiştir.

Erken Tunç Çağı tabakasından ele geçirilen en önemli bulgular ise şüphesiz 
ana tanrıça idol ve figürinleridir. Erzurum’da 1960 yılında yapılan Pulur ka-
zısında da tespit edilmiş ancak bilim dünyasına yeterince duyurulmamış olan 
ana tanrıça idollerinin7 yakın benzerleri, Alaybeyi Höyük’te de 3 örnekle kar-
şımıza çıkar. Ana tanrıça kültüne dair en önemli verilerden olan bu idollerden 
biri taştan yapılmış keman biçimli idollere örnektir (Resim: 6a). Yassı yarım 
yuvarlak gövdesi ve üzerindeki üçgen baş kısmında hiçbir ayrıntıya yer ve-
rilmeyen idol, olasılıkla erken örneklerinden bilinen kadın vücudunun Erken 
Tunç Çağ I’de, soyut olarak biçimlendirilmesiyle oluşturulmuştur.8 Baş kısmı 
da sağlam olarak ele geçirilen pişmiş toprak figürinde kollar çıkıntı, göğüsler 
sivridir. Birleştirilmiş olan bacaklar bir bütün halinde dairesel bir kaide ile son-
lanırken, baş kısmında yüz detayları verilmemiştir (Resim: 6b). Kil malzeme ile 
şekillendirilmiş olan diğer idol benzeri kadın betimi ise parlak siyah astarı ile 
ilk bakışta Karaz seramik geleneği ile yapıldığının işaretini vermektedir. Baş 
kısmı ve vücudunun alt bölümü kırılmış olan idolün kırık kısımlarından gö-
rülebildiği kadarıyla, kil parçası elle şekillendirilerek ana haltlar oluşturulmuş 
daha sonra üzeri sıvanıp astarlanmıştır. Üçgen vücutta kollar şematik çıkıntı 
gibi, göğüsler belirgin kabartı şeklinde verilmiştir  (Resim: 6c). İki komşu aç-
mada, aynı tabaka da ele geçirilen figürinler, Alaybeyi arkeolojik yerleşiminde 

6 Mehmet Işıklı, “Erzurum’da TTK Adına yapılan Kazılardan Ele Geçen Özel Bir Buluntu Grubu: 
Boynuzlu Objeler” XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül Kongrede sunulan Bildiriler, 2010, An-
kara, s. 62-83; Mehmet Işıklı-Mustafa Erkmen-Nurdan Çalkaya, “Erzurum Yöresi Karaz Kültürü 
Ocakları” XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014 Kongrede sunulan Bildiriler.

7 Hamit Z.Koşay-Hermann Vary, Pulur Kazısı 1960 Mevsimi Çalışmaları Raporu, 1964, Ankara, 
s.22, Lev. XXXVII 83, Lev. XXXVII, s. 84-86.

8 Önder Bilgi, Anadolu’da İnsan Görüntüleri, 2012, istanbul, s. 196.
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batı bölümün kutsal amaçlı olma ihtimalini güçlendirmektedir. Anadolu’da 
batı orta ve güney kesimlerde, tarihin hemen her döneminde çok yoğun biçim-
de üretilen9 idol ve tanrıça figürinleri Doğu Anadolu ve Kafkasya’nın Erken 
Tunç Çağı10 tabakalarında nadiren karşımıza çıkar. 

Erzurum’da 1960 yılında yapılan Pulur Kazısı’nda da tespit edilmiş ancak 
bilim dünyasına yeterince duyurulmamış olan ana tanrıça idollerinin Alaybe-
yi Höyük’te ele geçirilen örnekleri, Karaz kültürüne dair literatürü değiştire-
cek boyutlardadır. Zira bu güne dek Karaz kültürü üzerine yapılan araştırma-
larda benimsenen görüş: “yarı göçebe hayvan besicisi gruplardan oluşan pas-
toral kabilelerde, inanç ve sosyal yaşam düzeyinde -ata erkil- yapılanmanın 
olduğu yönündedir. Kültürün at nalı biçimli kutsal ocakları da erkek olarak 
kabul edilmiş, yerleşimlerin bazılarında tespit edilen sur duvarları ve mezar-
larda bulunan silahlar, dönemin erkeklerinin militarist bir kimliğe sahip ola-
bileceği şeklinde yorumlanmıştır”.11 Kültürün Kafkaysa ve Doğu Anadolu’da 
ki yerleşimlerinde, ağırlıklı olarak hayvan figürlerine rastlanması da yaylacı/
göçebe, çoban ve ata erkil toplum yapısı ile bağdaştırılmıştır.12 Ancak Pulur 
Höyük kazılarından ele geçirilen idol ve figürinleri destekler mahiyette gelen 
Alaybeyi idol ve figürinleri, bereket ve yaratımın sembolü olan bu inancın, 
kadın bedeninde vücut bulmuş halinin Erzurum’da ve Karaz kültüründe de 
kendine geniş bir yer bulduğunu göstermekte ve kültüre atfedilen kültün de-
ğişebileceğine işaret etmektedir.

 Erken Tunç Çağı tabakasında ele geçirilen ve yine Karaz kültürü içerisin-
de daha önce benzeri görülmeyen tasvirli sahneye sahip seramik parçasına 
da, bugüne dek bilinen veriler içerisinde rastlanmamıştır. Üzerinde başı hilal 

9 Ian Hodder, “Figürinler Hakkında Düşünmek”, Tunç Çağın Gizemli Kadınları, 2005, İstanbul, 
7-10; Şengül Aydıngün, “Kentleşme ve Tuncun Keşfi: İlk Tunç Çağın Kutsal Bedenleri”, Tunç 
Çağın Gizemli Kadınları, 2005, İstanbul, s. 29-80; Önder Bilgi, Anadolu’da İnsan Görüntüleri, 
2012, İstanbul.

10 R.S. Badalyan-P.S. Avetisyan, “Bronze and Early Iron Age Archaelogical Sites in Armenia” 
AGARAK, BAR, International Series, 2007, s. 31. PL.V 11-21; The Southern Caucasus in Prehis-
tory, Stages of Cultural and Socioeconomic Development from the Eighth to the Second Millen-
nium BC, Philadephia, 1997, s. 60, Figüre 22 C 31; The Baku-Tbılısı-Ceyhan and South Caucasian 
Pipelines, Georgian National Museum, 2010.

11 Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü, İstanbul, 2011, s. 104, dn. 328.
12 Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü, İstanbul, 2011, s. 105.
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biçiminde stilize bir insan figürü, elinde sistrum benzeri bir obje tutar vazi-
yette betimlenmiş, arkası yine stilize keçi türünden bir hayvan biçimde ile 
sonlanmıştır. Kabın sadece bir parçası ele geçtiğinden tasvirin nasıl devam 
ettiği anlaşılamamıştır. Çömlek formundaki kap parçası, hamur, astar ve ti-
polojik bakımdan Karaz kültürüne ait özellikler sergilemekle beraber, Karaz 
kültüründe daha önce rastlanmayan tasviri ile hem yerleşimin Erken Tunç 
Çağı katı hem de Karaz kültürüne çok farklı bir boyut getirmektedir. 

Demir Çağı

Alaybeyi arkeolojik yerleşiminde, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağının varlı-
ğı yalnızca batı bölümde gözlenirken Demir Çağı, alanın tümünde görülmek-
tedir. Hem yapılan analizler hem de seramik bulgular, Alaybeyi’nde Demir 
Çağının tüm evreleriyle kesintisiz devam ettiğini göstermektedir. 

Batı bölümde Erken ve Geç Demir Çağı mimari bulgularla da net olarak 
ortaya çıkarılmıştır. Üst kısımda yer alan Geç Demir Çağı  mimarisinin nor-
mal yerleşim alanından çok özel yapı grubunu oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
Yuvarlak planlı mekân ve paralelindeki diagonal duvarlar dışında, 20 m. 
uzunluğundaki çevre duvarı, bu evrenin farklı bir fonksiyonu olduğunu dü-
şündürmektedir. Özellikle, açık alan olarak kullanıldığı düşünülen 20 m.lik 
kısımda bulunan, hocker gömü ve öküz başı, yuvarlak planlı yapının giri-
şinin iki yanındaki hocker gömüler, bu alanın Geç Demir Çağında kullanım 
amaçlı olmaktan çok kutsal amaçla kullanılmış olabileceğine işaret etmekte-
dir. Erken Demir Çağı mimarisi ise C koridorunda yapılan kazılarla ortaya 
çıkarılmıştır. Erken Demir Çağı bulguları aynı zamanda doğu bölümde atölye 
olarak tanımlanan C –D 23/24 açmalarında da tespit edilmiştir. Erken ve Geç 
Demir Çağı, C 14 verileri ile de desteklenmiştir. 

Dönem mimarisinin özelliklerine bakıldığında, taban döşemesi dâhil mal-
zeme olarak düzgün ve iri dere taşlarının kullanılmış olduğu yapılar dikkati 
çekmektedir. C koridorunda Erken Demir Çağı yapısı içerisinde bulunan yo-
ğun yanık izlerine ve çok farklı form ve bezeme unsurlarına sahip seramik 
yığınlarına bakıldığında, bu alanın Erken Demir Çağda da özel bir amaçla 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
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Hemen altından gelen Karaz evresinde yine aynı alanda çok sayıda kutsal 
ocak parçası, idol ve figürinlerin ele geçirilmiş olması batı bölümün hemen 
tüm evrelerde kutsal/özel bir fonksiyonu olan yapı gruplarını barındırdığını 
söylemek mümkündür. 

Batı bölüm hem ETÇ hem de Demir Çağında inhumasyon gömü geleneği-
ne de sahiptir. Seramik ve küçük buluntular açısından da zengin olan alanın 
genelinde yoğun cüruf kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Demir Çağı seramiklerinin 
tipolojik gelişimine baktığımızda çok çeşitlilikle karşılaşılmaktadır. Seramik 
geleneği, Erken Orta ve Geç Demir Çağının, yerleşim yerinde kesintisiz de-
vam ettiğini de göstermektedir. Bölgenin Demir Çağı seramik üretimi gelene-
ğine uygun olarak el yapımı seramik bulguların çizi bezeklilerden, renkli bo-
yalı örneklerine kadar çeşitlilik gösterdiği geniş bir koleksiyon, belgelenerek 
kazı arşivine kazandırılmıştır. 

MEZARLAR

Demir Çağı Mezarları

D 4/5 ve C 4/5 açmalarında ele geçirilen bulgular bu alanın nekropol 
olarak kullanılmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Alaybeyi arkeolojik 
yerleşiminde, yerleşim alanlarında da mekân içi gömüler de tespit edilmiş 
olmakla beraber, asıl nekropol alanının, yerleşimin doğu ucunda yer alan bu 
bölümde olduğu anlaşılmaktadır. 

Mezarlarda yön birliği olmadığı gibi, çömlek ve basit toprak gömü gibi 
çeşitli mezar türlerinin uygulandığı görülmüştür (Resim: 7). Çömlek mezar-
larda gömü tekniği olarak, ağız kısmının başka bir çömlek ile kapatıldığı ya 
da taşlarla çevrildiği görülürken, basit toprak mezarlarda zaman zaman bi-
reyin altına taş döşenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nekropoldeki ve yerleşim 
içindeki tüm bireyler hocker tarzda gömülmüştür. 

Mezarların hemen tümünden hediye gelmiştir. Bu hediyelerden boncuk,  
bakır alaşımı ya da demir gibi madenlerden üretilmiş takılar ağırlıklıdır. Bon-
cuklar, cam, kemik ve taşlardan çeşitli form ve renklerde yapılmış, hatta bazı-
ları boyanmıştır. Bileziklerin tamamı bakır alaşımından ve çoğunlukla hayvan 
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başlı ve gövdesi çizgi bezeklidir. Yüzükler genellikle demirden üretilmiş bu 
nedenle çok daha fazla tahrip olmuştur. Ancak camdan yapılmış bir yüzük 
kaşı ve kolye tanesi üzerinde işlenen hayvan betimleri, ileri bir sanat düzeyi ol-
duğunu ve ölü gömme geleneğinde özel hediyeler bırakmanın önemini vurgu-
lamaktadır. Yine kemikten yapılmış çok ince işçilikli kuş figürini kolye tanesi, 
takı sanatının Alaybeyi yerleşiminde oldukça özel ve önemli bir yeri olduğunu 
göstermektedir. Bakır alaşımından yapılmış olan topuz başlı iğnelerin, ayna 
küpe ve halka gibi diğer objelerin ince işçilikli olduğu anlaşılmaktadır. Demir 
ve bakır alaşımında yapılmış takı ve silahlar dışında gümüş bir tasma kolye 
yine önemli mezar hediyeleri arasındadır. Nekropolde ele geçirilen hediyeler 
arasında ok uçları dikkati çeker. Sayıca fazla olmamakla beraber bir tanesi Geç 
Demir Çağı, diğeri ise İskit tipinde olan ok uçları, mezarlar hakkında önemli 
bilgiler vermektedir. Mezar hediyeleri arasında 2 tümlenebilir kap ele geçiril-
miş bunlardan biri matara bir diğeri ise boyalı yuvarlak dipli bir kâsedir. Bu 
alanda bir de Helenistik Dönem sikke mezar hediyeleri arasında kaydedilmiş-
tir. Nekropolde tespit edilen bir at gömüsü ise alanın sosyo-kültürel yapısının 
farklılığına işaret etmektedir( Resim: 8a-b). At kafası üzerinde koşum takımı 
(gem), ile beraber ele geçirilmesi de ayrıca önemli bulgular arasında yerini al-
mıştır (Resim: 9). Gömü tipleri ve özellikle mezar hediyeleri, nekropolün ra-
hatlıkla Geç Demir Çağa tarihlenebileceğini göstermektedir. 

Alaybeyi Höyük kazılarının bölge kültürüne en önemli arkeolojik katkıla-
rından biri de şüphesiz D 28 Açmasında, at ile beraber gömülmüş bireyin ol-
duğu mezar yapısıdır. Etrafındaki toprak rengi açık sarı olan mezar yapısının, 
bu sarı renk toprak katmanın içine yarı konik biçimde oyularak yapıldığı; me-
zarın, tabandan tavana doğru daralarak devam ettiği anlaşılmaktadır (Resim: 
10a-b). Mezarın alt kısmı, içinde krem, kırmızı, kahverengi çiçek bezemeleri-
nin olduğu seramik parçaları olan dolgu toprağı ile biraz yükseltilmiş, bu dol-
gunun üzerinde bir at kafatasına rastlanılmıştır. At başı, taş sırası üzerine ko-
nulmuş, mezarın kuzey batı kısmında ise başka hayvan kemiği parçalarının 
varlığı tespit edilmiştir. Hocker pozisyonunda olan iskeletin etrafının, yoğun 
şekilde seramik parçalarıyla çevrelenmiş olduğu gözlemlenmiştir. Mezarda 
ayrıca kırık durumda bir çömlek bulunmuştur. Çömlek içerisinden, olasılıkla 
hançer olarak kullanılmış bir silah parçası kırık ve paslı olarak ele geçirilmiş, 
kuzeybatısında ise tüme yakın başka bir çömlek bulunmuştur. 
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Mezardan, biri mezar içinden, biri de çömlek içinden olmak üzere 2 kar-
bon örneği alınmıştır. Bunlardan, at kafatasının güney doğusunda mezar için-
den alınan karbon örneği: M.Ö. 401-M.Ö. 203’lere; çömlek içerisinden alınan 
örnek ise M.Ö. 375-M.Ö. 203’lere tarihlenmiştir. Söz konusu tarihler, mezar 
içerisinden çıkan seramiklerin tipolojik gelişim çizgisini desteklemektedir. 
Mezar içerisinde at kafatası, hançer ve çömlek türünden hediyelerin olması 
ve geniş yuvarlak planı ile özel bir mimariye sahip yapısı, M.Ö. 8.-6. yy.da 
Orta Asya kökenli İskit tipi gömü geleneği ile yakın benzerlikler gösterirken,13 
Geç Demir Çağı sonlarına doğru yerleşimde göçer kültürlerin varlığına işaret 
etmektedir. 

Karaz Mezarları
Erken Tunç Çağında bölgede görülen ve tüm döneme adını veren Karaz 

mezarları ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Alaybeyi Höyük kazıları ile bi-
lim dünyasına kazandırılan en önemli verilerden biri de Karaz kültürünün 
ölü gömme geleneği hakkında bilgi vermesidir. Bugüne kadar sayıca en fazla 
mezarın ele geçirildiği yerleşimlerden biri olma unvanı yine Alaybeyi Höyük 
yerleşimindedir. 

Toplam 6 tane ve basit toprak gömü tarzında olan Karaz mezarlarının 
tümünde bireyler hocker tarzda yatırılmışlardır. Demir Çağı mezarlarında 
olduğu gibi Erken Tunç Çağı mezarlarında da yön birliği olmadığı anlaşıl-
maktadır. Bu mezarlardan birinde mezar mimarisinin de ortaya çıkarılmış 
olması oldukça önemli kazanımlardan biridir. Basit toprak mezar içerisinde 
yatırılmış bireyin etrafının taşlarla çevrildiği görülmektedir. Bu taşlar yan ta-
raflarda tek sıra halindeyken baş ve ayakucunda 2-3 sıra halinde yükseltilerek 
konulmuştur. 

ANTROPOLOJİK İNCELEMELER
2016 kazı sezonunda Alaybeyi iskeletlerinin korunabilen 21 tanesi üzerin-

de yapılan antropolojik çalışmalarda oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

13 Nikolai A. Bokovenko, “Tuva During the Scythian Period” Nomads of the Eurasian Steppes in 
the Early Iron Age, 1995, Berkeley, s. 265- 283, fig. 2 c; Nikolai A. Bokovenko, “Scythian Culture 
in the Altai Mountains” Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, 1995, Berkeley, 
s. 286.
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Buna göre, Alaybeyi Demir Çağ kadınlarının dişlerini ip yapımında alet ola-
rak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bireylerin tümünün büyüme döneminde 
ciddi strese maruz kaldığı, toplumda yaygın olarak Akdeniz anemisi ve diş 
hastalıkları görüldüğü anlaşılmıştır. Diş taşı birikimi, çocuk yaştan itibaren 
unlu mamulleri çok tükettiklerini göstermiştir ki bu durum, hayvancılığın ön 
planda olduğu bölge coğrafyası için enteresan bir sonuçtur. 

Toplumun bireyleri, Akdeniz tipi (uzun kafalı, narin iskelet ve kaba kafa-
tası yapısına sahip), orta boylu insanlar olarak tanımlanmıştır. Homojen bir 
görüntü sergileyen toplumda, dışarıdan evlilik yapılmadığı düşünülmekte-
dir.

Mimarisi ile beraber tespit edilen Erken Tunç Çağ mezarındaki bireyin 
kemikleri arasında oğlak kemiği parçaları ele geçmiştir ki bu durum, Karaz 
kültüründe belki de “ölü yemeği geleneği” olabileceğine işaret etmektedir. 

SONUÇ

Alaybeyi Höyük’te 2016 sezonunda yaklaşık 4 ay süren kazılarda öne çı-
kan başlıklara bakıldığında:

1- Oldukça dar bir alanda ve çok sınırlı bir zamanda gerçekleştirilen Alay-
beyi Höyük kazıları ile Erzurum- Kars Bölgesi’nin şimdiye dek bilinen 
en erken yerleşimi bulunmuştur.

2- Bölgenin ETÇ evresine adını veren Karaz kültürü, mezar, mimari ve se-
ramik kalıntılarıyla belgelenirken ana tanrıça kültünün varlığı gibi yeni 
ve önemli bir kavram bölgenin arkeoloji literatürüne kazandırılmıştır. 

3- Bölgenin Demir Çağı tüm evreleri ile saptanmış, çok zengin mezar bu-
luntuları ile ölü gömme geleneğine dair önemli veriler elde edilmiştir. 

4- At ile beraber bulunan mezarların, Orta Asya gömü geleneğine benzer 
özellikler taşıması nedeniyle yeni bir araştırma konusu ortaya çıkmış-
tır. 

5- Ele geçirilen cüruf kalıntıları ile üretime dair izler saptanmıştır.

6- Karaz, Pulur, Güzelova ve Sos Höyük kazılarının ardından, geçen yıl 
yine Tanap Projesi kapsamında Müdürlüğümüz başkanlığında kazılan 
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Tasmasor II ve son olarak Alaybeyi kazıları, Erzurum’un Karaz kültü-
rünün merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu gös-
termiştir.

Alaybeyi Höyük’te 4 ay boyunca aralıksız devam eden kazılar sonucun-
da bölge tarihi açısından çok önemli bulgular açığa çıkarılmıştır. Bu tarihten 
itibaren, Müdürlüğümüz denetiminde inşaat aktivitelerine devam edilmiş ve 
çalışmalar 04.11.2016 tarihinde sonlandırılmıştır. Kazısı yapılan alanda boru 
indirme ve kaynak işlemleri tamamlanarak bir sonraki sezon çalışmak üzere 
kapatılmıştır.

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
25.08.2016 tarih ve 2306 sayılı kararı ile Alaybeyi Höyük kazılarının, boru 
geçişi sağlandıktan sonra mevcut sistemle devam edilmesi kararlaştırılmış-
tır. Gerek ortaya çıkan arkeolojik verilerin doğru değerlendirilmesi, gerekse 
inşaat aktiviteleri esnasında gerçekleşen zararların ortadan kaldırılabilmesi 
için, bahar aylarında yine 36 m.lik boru hattı sınırları içerisinde olmak üzere 
gerekli görülen alanlarda kazıların devamı planlanmıştır. 
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Çizim 1: Çalışılan açmalar.

Çizim 2: Batı bölüm (Alaybeyi Höyük) tabakalanması.

Çizim 3: C Koridorundaki Erken ve Geç Demir Çağı mimarisi.

Çizim 4: Atölye olarak tanımlanan mimari 
kompleks.

Çizim 5: Nekropol.
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Resim 1: Yuvarlak planlı mekân kompleksi. 

Resim 3: C 5 açması M1 mezar hediyeleri.

Resim 2: Çevre duvarı ile sınırlanan açık alan.
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Resim 6a-b-c: Ana tanrıça idol ve figürinleri.

Resim 5: Erken Tunç Çağı (Karaz) çanak ve çömlekleri.

Resim 4a-b: Erken Tunç Çağı (Karaz) mimarisi
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Resim 8a-b: At gömüsü.                                        

Resim 7: Alaybeyi nekropolden mezar örnekleri.
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Resim 10 a-b:  Yuvarlak planlı mezar ve mezar kesiti.     

Resim 9: Gem parçası.
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UŞAK İLİ, BANAZ İLÇESİ, KIZILCAÖREN KÖYÜ, 
SÜRMECİK PALEOLİTİK ÇAĞ KURTARMA KAZISI

Müberra TÜRKER*
Davut DAĞCI

Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Selahattin Polat’ın Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, 
Sürmecik Mevkii’nde jeomorfolojik araştırmada gördüğü hayvan fosilleri ve 
taşların Tarih Öncesi Döneme ait olduğunu düşünerek söz konusu buluntu-
ları Uşak Müze Müdürlüğüne getirmiştir.  Bu buluntular üzerinde Müzemiz, 
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Ankara Üniversite-
si öğretim üyeleri ile birlikte detaylı incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan 
incelemelerden sonra yerleşim yeri ve buluntuların Prehistorik Döneme ait 
olduğu anlaşılmıştır. Daha kapsamlı bilgi edinebilmek ve zengin buluntulara 
rastlamak amacıyla söz konusu alanda kazı çalışması yapılması kararlaştırıl-
mıştır. O sıralarda Sürmecik Mevkii’nde faal olarak çalışan bir demir madeni 
işletmesi çalışmalarını sürdürmekteydi ve alan sit içerisinde yer almamaktay-
dı. Öncelik olarak bu alandaki maden faaliyetleri durdurulmuş ve alanın 2863 
sayılı yasa kapsamında arkeolojik sit alanı özelliği taşıdığı ve tescil edilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmış olup gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu alanda kurtar-
ma kazısı yapılabilmesi için gerekli dokümanlar hazırlanmış olup Bakanlığı-
mız, Kültür Varlıları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün uygun 
görüşlerini belirten 11.04.2016 tarih ve 68779 sayılı izin belgesi gereği; Uşak, 
Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, İçmeler Mevkii, Sürmecik (uyuz) Hamamı 
olarak bilinen alanda Paleolitik Dönem kurtarma kazısına; 06.06.2016 tarihin-

* Müberra TÜRKER, Sanat Tarihçi, Uşak Müze Müdürlüğü/TÜRKİYE.
 Davut DAĞCI, Arkeolog, Uşak Müze Müdürlüğü/TÜRKİYE.
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de Ankara ve Uşak Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan  bilimsel danış-
manlarla birlikte Uşak Müzesi Başkanlığında Arkeolog Davut Dağcı ve Sanat 
Tarihçi Müberra Türker ile başlanılmıştır1.

06.06.2016 tarihinde alan üzerinde 53 noktada koordinat alınarak 5x5 m. 
ölçülerinde 43 adet karelaj yapılmış olup açma köşelerine demir kazıklar ça-
kılıp ipler gerilmiştir. Alınan koordinat değerlerine göre 5x5 m. ölçülerindeki 
plankarelere açma numaraları verilmiştir (Resim: 1). Çalışma 3 aşamalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar;

1- Kazı yoluyla ortaya çıkarılan taş aletler ve hayvan fosilleri (Resim: 2)

2- Taş aletlerin su ile temizlenme işlemi (Resim: 3)

3- Taş aletlerin kurutulması ve tasnif edilmesi (Resim: 4)

Çalışılan açmalar ayrı ayrı sınıflandırılmış olup açmalardaki çalışmalara 
ne zaman başlanıldığı ne zaman bitirildiği  ve yapılan işlemler aşağıda belir-
tilmiştir:

1) 595 285

Söz konusu açmada 09-22.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapıl-
mıştır.  595 285 numaralı 5x5 m.lik açmanın sadece doğu sınırında 5 m. uzun-
luğunda, 2 m. genişliğindeki (5x2 m.) alanda kazı çalışmaları yapılmıştır. Ka-
lan kısımda ise toprak yüzey temizlenerek elenmiştir. Kazı sonunda 56 cm. 
derinliğe ulaşılmıştır (Resim: 5). 

2) 600 280

09-28.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır.  600 280 numa-
ralı 5x5 m. lik açmanın kuzeyinde 5 m. uzunluğunda, 1 m. genişliğinde (5x1 
m.) alanda 87 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Açmanın doğu kenarında ise  5 m. 
uzunluğunda, 2 m. genişliğindeki (5x2 m.) alanda çalışmalar yapılmıştır. Ça-

1 Kazı çalışmaları süresince yardımlarını eksik etmeyen Uşak Müze Müdürümüz Şerif Söyler’e 
teşekkür ederiz.
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lışma sonucunda 30 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Diğer kısımda ise sadece top-
rak yüzey temizlenerek elenmiştir.

3) 600 285 

09-29.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır (Resim: 6). 600 
285 numaralı 5x5 m.lik açmada çalışmalar, açmanın sadece güneyinde 5 m. 
uzunluğunda, 1 m. genişliğindeki (5x1 m.)  alanda kazı çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir. Kazı çalışması sonucunda toplam 150 cm. derinliğe ulaşılmıştır. 
Diğer kalan kısımlarında ise toprak yüzey temizlenerek elenmiştir.

4) 605 275

09-21.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır.  605 275 numa-
ralı 5x5 m. lik açmanın batı kenarındaki 3x2.5 m.lik alanda çalışmalar yapıl-
mış olup  kazı sonucunda 84 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Açmanın diğer kalan 
kısımlarında ise yüzey temizliği yapılmıştır.

5) 615 270

13-17.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. Kazı çalışma-
sı sonucunda toplam 40 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Çıkan toprak elenerek taş 
aletler toplanmış olup  temizlenip tasnifi yapılmıştır. 

6) 610 275

13-17.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. Derinlik kuzey 
köşede 50 cm., güneyde ise 25 cm. olup ana kayaya ulaşılması üzerine bu 
açmadaki çalışmalara son verilmiştir. Çıkan toprak elenerek taş aletler top-
lanmış olup  temizlenip tasnifi yapılmıştır. 

7) 610 270 

18-21.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. Yüzeydeki top-
rak alınarak elenmiştir. Eleme sırasında taş aletler ayrıştırılmış olup  temizle-
nip tasnifi yapılmıştır. Derinlik 20 cm.ye ulaşmış olup ana kayaya ulaşılması 
üzerine bu alandaki çalışmalara son verilmiştir. 
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8) 615 275
18-21.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır.  Yüzeydeki top-

rak alındıktan sonra bu açmadaki çalışmalara son verilmiştir. Alınan toprak 
elekten geçirilmiş olup taş aletler ayıklanmıştır.  Taş aletler su ile temizlendik-
ten sonra kurutularak tasnif edilmiştir. 

9) 605 280
22-28.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. 605 280 numa-

ralı 5x5 m.lik açmanın batısında oluşturulan 2.5x5 m. ölçülerindeki alanda 
seviye inme çalışmaları sonucunda  kuzey köşede kesit yüksekliği 100 cm.ye 
ulaşmıştır (Resim: 7). Güneyde ise  kesit yüksekliği 56 cm.dir. Bu alandaki 
toprak elenerek taş aletler ayrıştırılmıştır. Taş aletler su ile temizlendikten 
sonra kurutularak tasnif edilmiştir. 

10) 615 265
22.06.2016 tarihinde 3 işçi ile 5x5 m.lik açmada seviye inme çalışmalarına 

başlandı. Gün sonunda 48 cm. derinlikte ana kayaya ulaşılması üzerine bu 
açmadaki kazı çalışmalarına son verilmiştir (Resim: 8). Bu açmadaki toprak 
elenerek taş aletler toplanmıştır. Taş aletler su ile temizlendikten sonra kuru-
tularak tasnif edilmiştir. 

11) 615 280
21-23.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. Kazı çalışmaları 

sonucunda derinlik 30 cm.ye ulaşmıştır. Açmanın büyük bir kısmında kil ta-
bakası ile karşılaşılması üzerine bu karedeki çalışmalara son verilmiştir.

12) 610 265
23-28.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. Kazı çalışması 

sonucunda 30 cm. derinliğe inilmiştir.  

13) 610 280 
24-27.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. 5x5 m.lik açma-

nın üst kısmındaki toprak yüzey temizlenmiştir.
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14) 610 285
28.06.2016 tarihinde 5x5 m.lik açmanın üst kısmındaki toprak yüzey te-

mizlenmiş olup gün sonunda bu açmadaki çalışmalara son verilmiştir. 

15) 605 270
28-29.06.2016 tarihleri arasında kazı çalışması yapılmıştır. 2 işçi ile 5x5 

m.lik açmanın yüzeyindeki toprak kısım elendikten sonra bu açmadaki çalış-
malara son verilmiştir.  

SONUÇ

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, İçmeler Mevkii Paleolitik Dönem 
kurtarma kazısının yapıldığı alan, Kızılcaören Köyü’nün yaklaşık 2.5 km. gü-
neybatısında, Uşak Seramik Fabrikasının yaklaşık 700 m. kuzeybatısında yöre 
halkının Sürmecik (Uyuz) Hamamı olarak nitelendirdiği alanda faaliyet gös-
teren maden sahası içerisinde yer almaktadır. Kazı alanının belirlendiği 5x5 
m.lik açmalardan oluşan alan yaklaşık 25x45 m. ölçülerinde olup yüzeyden 
yaklaşık olarak  5-8 m. arasında değişen derinlikte yer almaktadır. Kurtarma 
kazı çalışmalarına  06.06.2016 tarihinde başlanmış olup 30.06.2016 tarihinde 
kazı çalışmalarına son verilmiştir. 29.06.2016 tarihinde kazı alanının drone ile 
hava fotoğrafları çekilmiştir(Resim: 9-10).  30.06.2016 tarihinde alanı çevresel 
tahribattan koruma amaçlı çalışılan açmaların (595 285, 600 285, 605 285, 610 
285, 600 280, 605 280, 610 280, 615 280, 605 275, 610 275, 615 275, 605 270, 610 
270, 615 270, 610 265, 615 265) üzeri jeotekstil malzeme ile kapatılmış olup 
üzerine ince  toprak serilmiştir (Resim: 11). Ayrıca 18.05.2016 tarihinde ha-
zırlanan uzman raporu doğrultusunda, Sürmecik Paleolitik Dönem yerleşim 
alanının, tescil edilmesi talebi, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğüne iletilmiş olup Koruma Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 3561 
sayılı kararı ile “Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

Çalışmalar; 15 adet açmada, 1 açmanın yüzey kısmında (605 285) ve ala-
nın yaklaşık 100 m. kuzeybatısındaki dolgu yol tarafında gerçekleştirilmiştir. 
Alanda daha önce yapılan maden çalışmaları nedeniyle taş aletler ve kemik 
parçaları alana yayılmış olup herhangi bir tabaka ve in-situ buluntu ile karşı-
laşılmamıştır. Gerçekleştirilen kazı çalışmaları boyunca tipolojik ve teknolo-
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jik özellikleri nedeniyle Orta Paleolitik Çağa (M.Ö. 250.000-60.000) tarihlen-
dirilen yoğun miktarda taş  alet buluntusuyla karşılaşılmıştır. Orta Paleolitik 
Dönemde avcı-toplayıcı olarak yaşayan neandertal insanın günlük yaşamda 
kullanmak üzere uç, iki yüzeyli alet (el baltası), dilgi, vurgaç, kıyıcı ve kazıyıcı 
gibi aletleri ürettikleri gözlemlenmiştir (Resim: 12).

Taş aletler iki veya tek yüzeyli olarak işlenmişlerdir. Kenar kazıyıcılar, Pa-
leolitik Çağın her evresinde görülen alet tipleridir. Özellikle Orta Paleolitik 
Dönemde ve bu dönemi niteleyen Mousterien kültürün endüstri toplulukları 
içinde en büyük grubu oluştururlar2.  Bu taş aletlerin yapımında hammadde 
olarak çakmaktaşı, kuvarsit ve radyoralit gibi farklı taşlar kullanılmıştır. Bu 
çevrede bu tip taşlara rastlanmamış olması neandertal insanın hammaddeyi 
başka yerlerden getirdiklerini düşündürmektedir. Ayrıca yanmış vaziyette 
bulduğumuz fosil parçası ise bu dönemde ateşin kullanıldığına kanıt olarak 
gösterilebilir (Resim: 13).

Kazı sonucunda ortaya çıkan taş eserlerin 17 tanesi envanterlik, 328 tanesi 
etütlük, 33 kutu taş eser ile 1 kutu fosil parçaları (Resim: 14) ise  analiz malze-
mesi (amorf) olarak belirlenmiştir.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde Uşak İlinin 
geçmişinin Neolitik Döneme kadar indiği bilinmekteydi. Fakat 2016 yılın-
da gerçekleştirdiğimiz, Sürmecik Paleolitik Çağ kurtarma kazısı sonucunda 
Uşak İlinin geçmişinin Orta Paleolitik Çağa kadar gittiğini görmekteyiz. Bu 
da bize Uşak’ın tarihöncesi çağlalarda da konumu itibariyle önemli bir istas-
yon görevi üstlendiğini göstermektedir. Taş aletlerin yoğunluğu nedeniyle 
bu alanda  avcı-toplayıcı insanların (neandertal) uzun süreli bir yaşam sür-
düğü ve bu bölgede avlandıkları görülmektedir. Bu çevrede herhangi bir ma-
ğara yerleşimi olmaması da  buranın açık hava yerleşimi olabileceği kanıtını 
kuvvetlendirmektedir. Paleolitik Dönemde açık hava sitine örnek olarak Ilısu 
Baraj Gölü alanında yer alan Okçu, Büyükbüziya, Sincanlı, Nevala Denik ve 
Raman Dağı çevresi gösterilebilir3.  

 Orta Paleolitik Dönemin iklimine baktığımızda; Karain Mağarası’nın ger-
çek Orta Paleolitik kültürünü veren ve iki seviyeli III. tabakasının alt kısımla-

2 Taşkıran 1996, 23.
3 Taşkıran-Kartal 2003, 198.
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rında (Mousterien I) toprak yapısı, fauna ve endüstri oldukça sıcak ve yağışlı 
bir devreyi, bu tabakanın üst bölümlerinde ise (Mousterien II) küllü ocak yer-
leri, büyük dikitler, soğuk iklime uymuş faunanın varlığı soğuk ve yağışlı bir 
iklimin hüküm sürdüğünü belirtmektedir4. Sürmecik Paleolitik yerleşiminin 
iklim şartları düşünüldüğünde, Orta Paleolitik Dönemin erken evrelerinden 
olduğunu tahmin edebiliriz.

Sürmecik Paleolitik Çağ kurtarma kazısı  2016 yılında Haziran ayı içerisin-
de yapılan bir aylık süreli çalışmayı kapsamaktadır. 2017 yılında da kazı çalış-
maları Uşak Müzesi Başkanlığında, Ankara Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi 
ile birlikte kaldığı yerden devam etmiştir.  
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OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, CUMHURİYET 
MAHALLESİ MOZAİKLİ ALAN KURTARMA KAZISI 2016

Malike Nalân YASTI*
Halil ÇOŞAR

Ahmet TÜRKMENOĞLU
Zeynep KABUKLU

Kürşet KOÇER

Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 804 ada 84 parselde 
mülkiyet sahibince yeni yapılaşma talebi üzerine 10.03.2015 tarihinde yapılan 
sondaj kazısında; muhtemelen Geç Roma ya da Erken Doğu Roma İmpara-
torluk Dönemine ait olduğu tahmin edilen çeşitli geometrik motiflerden olu-
şan çerçeve içinde kısmen görülen yazıtlı mozaiklerin çıkması üzerine,   bu 
mozaik tabanın 15-20 m. kuzeyinde 82 parselde bulunan konutun bodrum 
kat tabanında yer alan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
23.02.2012 tarih ve 641 sayılı kararıyla, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilli mozaikler ve her iki parsel arasında kalan stabilize yolda, Düziçi Bele-
diyesince izinsiz yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan mo-
zaiklerin, birbiriyle bağlantılı ve ortak bir yapıya ait olabileceği ve geniş bir 
alana yayılım göstereceği öngörüsüyle; 84 ve 82 parsel ile bu parsellere bitişik 
83 ve 81 parsellerle birlikte, bu parseller arasındaki yolu da kapsayacak şe-
kilde konu bütüncül olarak değerlendirilmesi amacıyla, bu alanlarda da 2016 
yılında kurtarma kazısının yapılmasına karar verilmiştir.  

* Malike Nalân YASTI, Arkeolog,  Müze Müdürü, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
 Halil ÇOŞAR, Müze Araştırmacısı,  Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
 Ahmet TÜRKMENOĞLU, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
 Zeynep KABUKLU, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
 Kürşet KOÇER, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
 Mozaikli alanın karalej haritasını hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor Nuri Erdem ve öğrencileri 

ile mozaikli alanın çizimlerinde yardımcı olan Müdürlüğümüz personeli Aydın Kosovalı’ya te-
şekkürler.
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Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.02.2012 tarih ve 
641 sayılı kararıyla onaylanan 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları 
içerisinde kalan Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Merkez, Cumhuriyet Mahalle-
si 804 ada 81, 82, 83, 84 parseller ve bitişiğindeki yolda, 2016 yılı içerisinde 
mozaik kurtarma kazısı için, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 60066 sayılı yazısı ekinde yer alan, 
29.03.2016 tarih ve 60065 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Kazı ve 
Sondaj İzin Belgesine” istinaden yaptığımız kazı çalışmaları, müzemizin iş 
yoğunluğu nedeniyle iki dönem halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci dönem 
çalışmaları 29.08.2016-06.11.2016 tarihleri arasında, ikinci dönem çalışmaları 
ise 28.11.2016 ile 30.12.2016 tarihleri arasında yapılmıştır.

Söz konusu çalışmalar öncesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent 
Doktor Nuri Erdem ve öğrencileri tarafından alanın 5x5 metre ölçülerinde 
karelaj haritası hazırlanmıştır. (Resim: 1)

  Çalışmalar Düziçi Belediye Başkanlığının sağladığı işçi desteği ile yapıl-
mıştır. 2016 yılı kazı çalışmalarımız sadece 84 No.lu parseldeki F2- F3 ve G1- 
G2- G3 ile  H1- H2- H3 No.lu açmalarda gerçekleştirilmiştir. 

Kazı çalışmaları sonunda üzerinde 10 satırlık Grekçe kitabesi bulunan ta-
ban mozaikleri ile tabanı mozaikli küçük bir vaftiz havuzu ortaya çıkarılmış-
tır. (Çizim: 1) Açığa çıkarılan mozaiklerin toplam ölçüsü yaklaşık 30m² olup, 
sit alanı ilan edilmeden önceki yıllarda alanda yapılan tarımsal faaliyetler ne-
deniyle mozaiklerin bir kısmının tahrip olduğu tahmin edilmektedir. 

BİRİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

F2 - F3 ve G2- G3 ile H2 - H3 No.lu açmalarda yapılan kazı çalışmalarımız 
sonucu ortaya çıkan bulgulara göre, alanın üç ana başlıkta tanımlanması ya-
pılmıştır. 1. Mekân, ana mozaik panonun olduğu alanı, 2. Mekân, 1. Mekânın 
kuzeyinde yer alan ikinci mozaikli alanı 3. Mekân ise vaftiz havuzunun bu-
lunduğu alanı belirtmektedir. 
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1. Mekân

Mozaik tabanın yoğun alarak yer aldığı ana mekân 8.50x7.50 cm. ölçüle-
rindedir. Burada yer alan mozaik taban, kuzeydoğu köşede kısmen varlığı 
tespit edilen bir yapıya aittir. (Resim: 2)  Yapının duvar genişliği doğuda 60 
cm. kuzeyde 55 cm. olarak ölçülmüş olup güney ve batı kısmında herhangi 
bir duvar kalıntısına rastlanmamıştır. Duvarlar Horasan harçlı olup, moloz 
taş örgülüdür. Yapının kuzey duvarına bitişik konumda tespitini yaptığımız 
vaftiz havuzunun duvarlarında ise pişmiş toprak plakaların da kısmen kulla-
nıldığı tespit edilmiştir.

Mozaik taban en dışta elips formlu dört yapraklı rozet çiçek figürlü geniş 
bir bordürden sonra gelen, üç halatlı saç örgü biçimli ikinci bir bordürle de-
vam etmekte olup  testere dişli üçüncü bir bordürle son bulmaktadır. (Resim: 
3) Bordürlerden sonra kuzey cephenin ortasından başlayarak güneye doğru 
yayılım göstermekte olan ayaklı çift kulplu kantharostan (Resim: 4) çıkan asma 
dallarının her bir dairesel kıvrımı içerisine yerleştirilen üzüm salkımları, içki 
kapları, sepet, küfe, ördek, kaz, keklik  ve tavus kuşu, bir çift sandalet, bir 
ayna, köpek, baş kısmı eksik ceylan veya dağ keçisi vb. (Resim: 5-9) motifle-
rinden oluşmaktadır. 

Mozaikli alanın en önemli bulgusu ise günümüze kadar eksiksiz koruna 
gelen 10 satırlık Grekçe yazıttır. (Resim: 10) Yazıt mozaik tabanın kuzeydoğu 
köşesinde yer almaktadır. Yazıt, testere dişi bordürle sınırlandırılmış dikdört-
gen bir alan içinde baklava dilimi bezemesine yerleştirilen daire içerisinde yer 
almakta olup İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eski-
çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Hamdi Sayar tarafından 
“ Bu hamam (veya vaftizhane) adil piskoposumuz Prokopios zamanında 500 yılının 
14. İndiktionda (14. vergi döneminde) tamamlandı” şeklinde tercüme edilmiştir. 

2. Mekân 

1. Mekân olarak tanımladığımız ana mozaikli alana bitişik konumda olup, 
alanın kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır.   2.60x2.10 metre ebatlarındaki 
mekânı çevreleyen duvar genişliği doğuda 45 cm. batıda 60 cm. olarak ölçül-
müş olup, içerisinde yer alan mozaik taban geometrik bezemelerden oluş-
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maktadır. Mozaik taban, doğu batı aksında ortaya yakın bir kısmından tahrip 
olmuş durumdadır. (Resim: 11) Bu alanda kullanılan tesseralar 0,5-0,8x1-1,2 
cm. ebatlarındadır.

3. Mekân (Vaftiz Havuzu) 

Ana mekânın kuzeyinde yer almaktadır. Bu alanda ortaya çıkarılan vaftiz 
havuzu 130x105 cm. ebatlarında olup 35 cm. derinliğindedir. (Resim: 12) Ha-
vuzun içerisi iri boyutlu tesseralarla yapılmış diş sırası motifleri ile çevrelenen 
dikdörtgen bir pano ve panonun içinde ise köşelerden merkeze doğru birle-
şen zikzak motifleri ile bezenmiştir.  Duvarlarında çok az sıva izlerine rast-
lanmıştır. Havuzun batı duvarında pişmiş topraktan yapılmış bir su gideri 
vardır. Ayrıca havuzun güneyinde ana mozaik panoya bitişik konumda ana 
panodaki mozaik tabandan bir sıra ince mermer plaka ile sınırı belirlenmiş 
suyun taşması sırasında taşan suyu engellemek maksadıyla konulmuş moza-
ik taban mevcuttur. Havuzun batısında ise yine taşan suyun akışını sağlamak 
maksadıyla yapılan 9 cm. genişliğinde 4 cm. derinliğinde bazalttan yapılmış 
su akarı ortaya çıkarılmıştır.  Bu su akarı ile ana mozaik pano arasında kalan 
alan ise iri tesseralardan yapılmış ve herhangi bir figüratif öğe içermeyen düz 
mozaik tabanla son bulan mekân ortaya çıkarılmıştır.

İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

Bu dönemde G1 ve H-1 açmalarında çalışılmıştır. Çalışmalarımız sonunda 
H-1 açmasının güney ucunda doğu-batı uzantılı iki sıradan oluşan moloz taş 
duvar örgüsü tespit edilmiştir. (Resim: 13) Açmanın tabanında in-situ durum-
da oldukça tahrip olmuş taban tuğlalarına rastlanılmıştır. Bu taban tuğlaları-
nın altında harç izleri görülebilmektedir. G-2 açmasında da çok tahrip olmuş 
durumda yine doğu batı doğrultusunda uzanan iki sıradan oluşan moloz taş 
duvar örgüsüne rastlanılmıştır. Her iki açmanın da içerisinden geçen kuzey-
güney uzantılı modern fosseptik borusu alanda tahribata neden olmuştur.

Mozaiklerde sarı, kırmızı, siyah, beyaz, gri, yeşil ve pembe renklerde tes-
seralar kullanılmıştır. Genel olarak tesseraların boyutları küçüklerde 0,5-0,8x1-
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1,2 cm. arsasında olup iri boyutlu olanların 0,9-1 x 2-2,5 cm. ebatlarında deği-
şen ölçülerde oldukları tespit edilmiştir.

 Kazıda toprak içerisinde tahribattan dolayı dağınık halde bulunan tessera-
lar özenle toplanarak, mozaiğin restorasyonunda kullanılmak üzere müzede 
muhafaza altına alınmıştır. Mozaiklerin üzerine ince dere kumu serilip üzeri 
jeotekstil malzeme ile örtülmüş, en üste iri kum dökülerek alan geçici olarak 
koruma altına alınmıştır.

BULUNTULAR

2016 yılı kazı çalışmalarında; 1 adet İslami Dönem (muhtemelen Abbasi ), 
1 adet Geç Roma ve 1 adet Doğu Roma ve 1 adet Ortaçağ (Ermeni) Dönemi 
olmak üzere 4 adet bronz sikke (Resim: 14) dışında taşınır kültür varlığı bu-
lunmamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Düziçi İlçesinin, Eskiçağ’da, Roma Dönemi’nde Neronias adıyla kurulan  
bir şehir olduğu bilinmekte, dolayısıyla bu mozaikli yapının, Nero Dönemin-
de başlayan yerel takvimine göre M.S. 448/449 yıllarına tarihlendirilmesi 
mümkün olmaktadır. Mozaikli alandaki üzüm, içki kapları, ayna, sandalet 
gibi figürler ile havuzun bulunması ve yazıttaki bilgilere göre, bu alanın bü-
yük bir kilise kompleksine ait bir vaftizhane olduğu anlaşılmaktadır. 

Osmaniye İli, Düziçi İlçesi Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 
mozaik alanında, 2017 yılında da kazılara devam edilmesi planlanmaktadır.  
Düziçi Belediye Başkanlığının desteğiyle bu alanda çıkartılacak mozaikler ve 
diğer tarihi eserlerin sergilendiği bir arkeopark yapılarak Düziçi İlçesinin kül-
tür -turizm destinasyonuna önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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CİZRE İÇKALE 2014-2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Nihat ERDOĞAN*

Şırnak İline bağlı Cizre İlçesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Cudi ve 
Gabar dağ sıralarının kesiştiği alanın güneyinde ve Dicle Nehri’nin Türkiye 
topraklarından ayrıldığı son sınırda yer almaktadır. Cizre, hem nehir taşıma-
cılığı hem de askeri yolların kavşak noktasında kurulmuştur. Dicle Nehri’nin 
bu alanda çeşitli dönemlerde yatağını değiştirmesi, şehrin ada görünümüne 
kavuşmasına neden olmuştur. Etrafı Dicle Nehri ile sarılan yerleşim, Arapça 
“ada” anlamına gelen “el-Cezire” ismiyle anılmıştır. Ayrıca şehrin yöneticisi 
Ömer’den yola çıkarak “Cezire-i İbn-i Ömer” olarak da adlandırılmıştır.

7. yüzyılın ortalarında İslam hakimiyetine giren Cezire Bölgesi, Emevi ve 
Abbasi hakimiyetinin ardından Melikşah Döneminde Selçukluların, 12. yüz-
yılın ortalarında Eyyubilerin, emirliklerin kurulduğu 13. yüzyılda Zengîlerin 
hakimiyetinde olduğu bilinmektedir. 1479 yılında şehir, Uzun Hasan ile Ak-
koyunlular hakimiyetine girmiş olup kısa süreli el değişikliğinin ardından 
Osmanlı hakimiyeti altında, 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında Diyarbakır san-
cağına, 19. yüzyılın ortalarında ise Musul’a bağlanmıştır.

Cizre Kaymakamlığı’nın “Şehri Nuh Diriliyor” projesi kapsamında 2013 
yılında başlatılan Cizre Kalesi kazı çalışmaları, Mardin Müze Müdürlüğü 
başkanlığında ve Prof. Dr. Gülriz Kozbe’nin bilimsel danışmanlığı altında söz 
konusu tarihten itibaren devam etmektedir. Kazı çalışmaları, sur önü, içka-
le/saray (Seyfiye Medresesi, Mem û Zin Zindanı/burcu, içkale/ saray giriş 
yapısı ve diğer mekânlar), içkale/sarayın güneyi (yemekhane binası, içkale/
sarayın güneyi) sektörlerinde gerçekleştirilmiş olup toplam 70 açmada kazı 
çalışması yürütülmüştür (Resim 1).

* Nihat ERDOĞAN, Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
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1. KUZEY SUR ÖNÜ

Cizre içkale kuzey sur önü alanı, doğuda karargâh binası, batıda Belek 
Burcu, kuzeyde teras duvarı-sur arasındaki alanı kapsayan bölgedir. Kuzey 
sur, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Sur önündeki 2013-
2014 kazı sezonlarında M14, N13, N12, N11, N10, O12, O11, O10 ve P9 aç-
malarında tugay komutanlığı modern yapıları, geç dönem dolgu ve akıntı 
toprak kaldırılarak surun, burçların genel hatları ve surla ilişkili mekânlar 
açığa çıkarılmıştır. Alan, doğu-batı yönünde 68 m uzunluğunda; kuzey-gü-
ney yönünde ise 14,00 m. genişliğindedir (Resim: 2, Çizim 1).

Kazı çalışmalarına 395,22 m. seviyesinde başlanmış; 390,08 m. seviyesinde 
sonlandırılmıştır. Çalışmalarda tespit edilen mimari unsurlar, yaklaşık 5,14 
m. yüksekliğindeki, genelde kireçli ve taş dolgu toprağın kazılması sonucun-
da ortaya çıkarılmıştır. Sur önünde kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan 
yapılar sur duvarı, ikisi yuvarlak biri üçgen formlu toplam 3 burç, sur duvarı 
ve burçları kullanılarak daha geç dönemde yapılan kullanım amacı tam ola-
rak anlaşılamayan mekânlar açığa çıkarılmıştır.

Bu alan, genel olarak akıntı toprağın biriktiği dolgu niteliğinde olup Cizre 
Kalesi kuzey sur hattı boyunca açığa çıkarılmıştır. Alanda genel olarak yoğun 
miktarda hayvan kemiği, amorf seramik, lüle, cam, parçaları ele geçirilmiş-
tir. Seramik parçaları çoğunlukla yeşil, mavi, sarı ve kahverengi sırlı sgraffito 
teknikli olup bol miktarda pöhrenk (mekânlara ait kubbe/tonoz ve kemer 
aralarında hem tavan yükünü hafifletmek, hem de yapıda ısı yalıtımı ile akus-
tiği sağlamak amacıyla kullanılan pişmiş toprak testiler) parçalarına rastlan-
mıştır. 16. yüzyıl itibari ile Uzak Doğu’dan ithal edilen porselen parçalarının 
yanı sıra pişmiş toprak seramik kalıpları ve tarihlendirilemeyen sikke de ele 
geçirilmiştir.

2.  İÇKALE/SARAY

2.1. Seyfiye Medresesi

Cizre içkalenin batı kısmı, 2013 ve 2014 kazı sezonlarında L8, L9, L10, L11, 
M11, M6, M7, M8, M9, M10, M11, N6, N7, N8 açmalarında askeri dönem ya-
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pıları ve dolguları kaldırılarak kalenin medrese yapısı ortaya çıkarılmıştır. 
Bu yapı, 58,00x29,50 m. ölçülerinde olup mescit, giriş mekânı, avlu, avluyu 
güney ve batıdan çevreleyen derslik ve depolardan oluşmaktadır (Çizim: 1, 
Resim: 3).

Seyfiye Mescidi, Cizre iç kale yerleşmesinde güney surun kuzeyinde, 
Mem û Zin Zindanı/Burcu’nun batısında medrese yapısının doğusunda 
bulunmaktadır. Mescit, 12,00x16,34 m. boyutlarında olup bir avluya sahip-
tir. Mescit duvarlarının kalınlığı ve yapılış özelikleri farklılık göstermek-
tedir. Batı duvarı, daha kalındır. Duvar, güneyde 4,17 m., kuzeyde 1,47 m. 
kalınlığında olup güneyden kuzeye incelmektedir. Mescidin güney duvarını 
İçkale’nin güney suru oluşturmaktadır. Doğu duvarı cas harçla örülmüş olup 
1,00 m. kalınlığındadır. Mescidin kuzey kısmının tamamı kazılmadığından, 
kuzey duvarının çok az kısmı açığa çıkarılmıştır. Girişin kuzeyden sağlandığı 
düşünülmektedir. Avlunun güney kısmında asıl mekân yer alır. Bu mekân, 
9,00x9,00 m. ölçülerinde ve iki katlıdır. Güney duvarının orta kısımda sivri 
kemerli, yarım kubbeli mihrap bulunmaktadır. Söz konusu mihrap, 2,58 m. 
yüksekliğinde, 0,94 m. genişliğinde ve 1,24 m. derinliğindedir. Mihrabın iki 
kenarında yarı plastik geometrik desenli ve başlıklı sütunceler yerleştirilmiş-
tir. Sütunceler, 1,69 m. uzunluğundadır, mihrabın her iki kenarında ise nişler 
bulunmaktadır. 

Mescidin kuzey kısmında 6,70x9,30 m. ölçülerinde bir avlu yer aldığı dü-
şünülmektedir. Avlunun taban kısımları düzgün yüzeyli taşlardan ve sıkış-
tırılmış topraktan oluşmakla birlikte büyük bir kısmı tahrip edilmiştir. Avlu-
nun batı kısmında bir havuz yer almaktadır. Havuz, 1,85x1,65 m. ölçülerinde 
ve kare şeklindedir. Yaklaşık 0,60-0,75 m. arasında değişen derinliğe sahiptir. 
Havuzun duvarları bazalt ve niteliksiz taşlardan oluşmaktadır. Havuzun ku-
zeybatı üst köşe kısmında bir künk gözlenmiş olup, bu künkten havuza su ak-
tığı düşünülmektedir. Havuz tabanın kuzeydoğu kısmında duvar ile tabanın 
birleştiği noktada küçük bir delik gözlenmiştir. Bu delik, büyük olasılıkla ha-
vuzdaki suyu boşaltmak amacıyla yapılmıştır. Havuzu temizlerken havuzda 
su kalmaması için taban seviyesine doğudan batıya doğru hafif yükseltilerek 
bir eğim verilmiştir.

Mescit içerisinde yapılan kazı çalışmaları esnasında, mescidin doğu duva-
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rının batısındaki toprak platformda bir grubu batıda, diğer grup ise tam mes-
cidin güney duvarı ile doğu duvarın kesiştiği köşe kısmında olmak üzere iki 
grup halinde aynı özellikte gümüş olduğunu düşünülen toplamda 155 adet 
sikke bulunmuştur. Bununla birlikte yapı içerisinde dağınık halde de sikke-
ler ele geçirilmiştir. Bu sikkelerin her iki yüzeyinde de kabartmalı tasvirler 
yer almaktadır. Gümüş olan sikkeler yuvarlak ve oval biçimlidir.  Sikkelerde 
yoğun korozyon olduğu için bazıları okunamamıştır. Okunan sikkelerin ön 
kısmında Osmanlı padişahı I. Ahmed’in tuğrası, arka yüzünde korozyon yo-
ğun olmakla birlikte Arapça yazı yer almaktadır. İki adet sikke ise 17. yüzyıl 
İspanyol korsanlarına aittir. Yuvarlak ve dikdörtgen biçimli olan sikkelerin 
ön yüzeyinde haç figürü ve etrafında bitkisel motifler yer almaktadır. Arka 
yüzünde ise kraliyet donanma arması yer almaktadır. Bu farklı sikkelerin bu-
rada bulunması Cizre’nin ipek yolu ticaret yolu üzerindeki önemini göster-
mektedir. Yine yapı içerisinde İslami döneme ait metal damga bir mühür ile 
çok sayıda lüle ve seramik parçaları tespit edilmiştir.

Mescidin batı kısmında yapılan kazı çalışmasında mescidin batı duvarı ve 
bu duvarla bağlantılı başka bir mekân açığa çıkarılmıştır. “1 No.lu Mekân” 
olarak isimlendirilen bu mekân, 21,85 m. uzunluğunda, 6,35 m. genişliğinde 
olup kuzeydoğu-güneybatı yönlü uzanmaktadır. Mekânın duvarları düzgün 
yüzeyli taşlarla ve cas harcı kullanılarak örülmüştür. Mekânın güneydoğu 
kısmında, atık suların toplanıp künk boruyla dışarıya atıldığı dikdörtgen bi-
çimli drenaj sisteminin olduğu düşünülen bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Ya-
pının etrafı kesme taşlardan, taban kısmı ise taş ve casla yapılmıştır. Güney 
kısmında açığa çıkarılan künklerin güneye doğru devam ettiği gözlenmiştir.  
Mekânın tabanı üzerinde yoğun olarak kırık ve sağlam pöhrenk parçaları açı-
ğa çıkmıştır. Yine mekân içinde taş ve cas harcının yoğun gözlenmesi yapı-
nın tavanının pöhrenk ve taşla yapıldığını gösterir. Mekânın iki girişi vardır. 
Biri mekânın kuzey kısmından diğeri ise avluya geçişi sağlayan batı kısımdan 
sağlanmaktadır. Kuzeydeki girişin kazılmamasından dolayı ölçülemezken, 
batı girişi 2,50 m. genişliğindedir. 

Medresenin kuzey kısmında bulunan avlu, 28,25 m. uzunluğunda olup 
avlunun tamamı açığa çıkarılmadığından genişliği ölçülememiştir. Avlunun 
tabanı düzgün yüzeyli taşların tabana sıkıştırılmasıyla yapılmıştır. Taban gü-
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neyden kuzeye doğru eğimlidir. Bu eğim, olasılıkla yağmur sularının alanda 
birikmesini önlemek amacıyla yapılmıştır. Tabanın büyük bir kısmı askeri 
dönemde tahrip edilmiştir. Taş tabanın alt kısmında erken evre duvarları yer 
almaktadır. Avlunun doğu tarafında bir su kuyusu tespit edilmiştir. Yaklaşık 
3,20 m. derinliğinde, 0,60-0,75 m. çapındadır. Bu kuyunun daha derine indiği 
tahmin edilmektedir. Taş ve casla örülmüş olan kuyu ile bağlantılı avlunun 
doğu tarafında güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan bir kanal tespit 
edilmiştir. Kanalın uzunluğu, 13,80 m., genişliği ise 0,50 m.dir. 

Avlunun güney kısmında sura bitişik mekân tespit edilmiştir. “2. No.lu 
Mekân” olarak isimlendirilen bu mekân, avludan 28 m. uzunluğunda 1,00 
m. kalınlığında cas ile örülmüş duvar ile ayrılmıştır. Bu mekân, bahsi geçen 
duvar ile sur arasında inşa edilen 7 ayrı hücreden oluşmaktadır. Derslik ola-
rak kullanıldığı düşünülen bu hücreler, ortalama 3,60x6,00 m. ölçülerindedir. 
Hücreler arası ve avluya geçişi sağlayan girişleri bulunan bu mekânın tamamı 
dikdörtgen planlı olup 28,25x6,00 m. ölçülerindedir. Mekânın kuzey duvarın-
da altı adet mekân bölmesi çıkıntısı yer almaktadır. Mekânın tabanı düzgün 
yüzeyli taşlardan oluşmaktadır. Bu taşlar tabana toprakla sıkıştırılmıştır.

“3 No.lu Mekân”, yemekhane binasının kuzeyinde yer almaktadır. Bu 
mekân, 6,78x2,96 m. boyutlarında olup mekâna giriş, kuzeyden “4 No.lu 
Mekân”dan yapılmaktadır. Mekânın duvarları taş ve casla yapılmıştır. Taban 
kısmı sıkıştırılmış topraktan oluşmaktadır. Mekân içerisinde yoğun olarak taş 
ve cas gözlenmiştir. Taşlar alanı düzleştirmek amacıyla mekâna rastgele atıl-
mıştır. Mekân içinde yoğun olarak hayvan kemikleri, tüme yakın testi, tam 
kandiller, porselen kap parçaları lüleler, pöhrenkler, parmak baskılı kaba düz 
dipler, cam bilezik parçaları, boncuk vb. buluntular tespit edilmiştir. 

“4 No.lu Mekân”, 3,97x6,72 m. boyutlarında olup mekâna doğudan giriş 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu kapı girişi daha sonra kapatılmıştır.  Bu 
mekânın güney duvarında bir kapı girişiyle “3 No.lu Mekân”a giriş yapıl-
maktadır. Mekânın orta kısmında taban seviyesinde bir duvar hattı belirlen-
miştir. Bu duvar, mekânı iki eşit parçaya bölmektedir. Bu duvarın batısındaki 
kısmın tabanı tamamen casla yapılmıştır. Doğusunda ise belirli kısımları taş 
ve sıkıştırılmış toprak kullanılarak taban yapılmıştır. “4 No.lu Mekân”ın orta 
kısmında 90x85 cm. çaplarında yuvarlak bir çukur açığa çıkarılmıştır. Bu çu-
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kur olasılıkla büyük bir pithos ya da kazan koyma yeridir. Mekânın batı du-
varında 0,24x1,10 m. boyutlarında bir niş gözlenmiştir. Nişin büyük bir kısmı 
tahrip edilmiştir.

“5 No.lu Mekân”, 6,70x5,50 m. boyutlarında olup mekâna kuzeyden üç 
basamaklı bir merdivenle inilmektedir. Mekânın kuzeybatı kısmında iki adet 
küçük hücre yer almaktadır. Hücreler mekâna sonradan eklenmiştir. Hücrele-
rin duvarları devşirme taşlarla ve çamurla örülmüştür. Hücrelerin iç kısımda-
ki duvarlarının yüzeyi ve tabanları casla sıvanmıştır. Bu bölmelerin depolama 
yerleri olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 1’inci hücre 2,25x2,06 m. boyut-
larında olup, derinliği 0,53m.dir. 2’nci hücre, 1,75x1,28 m. boyutlarında olup, 
derinliği 71cm.dir. Mekânın castan yapılmış tabanı batıdan doğuya doğru 
0,20 m. meyillidir. Mekânların, geç dönemde de kullanıldığı düşünülmekte-
dir. Mekânların sıvalı olması ve içerisinde yoğun olarak hayvan kemiklerin, 
seramik ve porselen parçaların çıkması bu mekânların gıda deposu olarak 
kullanıldığını düşündürmektedir.

2.2. Mem û Zin Zindanı/Burcu

J15, J16, I14, I15, I16, K15, K16 açmalarını kapsayan yapı “U”  planlı olup 
dıştan dışa 20,00x20,00 m.; içten içe 14,70 m. ölçülerinde, tek katlı, beşik to-
nozlu ve kubbeli üst örtüsü ile kule biçiminde inşa edilmiştir. Yapı, surda 
kullanılan taşlarla aynı yapım tekniği ile yapıldığından sur ile bütünleşiktir 
(Resim: 4-5, Çizim: 3).

Yapıya giriş; güneyde 1,43 m., genişliğinde 3,70 m., yüksekliğinde 0,90 m. 
derinliğinde olan bir kapı açıklığı ve 3,10 m. derinliğinde, 4,10 m. yüksekli-
ğinde tonozlu giriş koridoru ile sağlanmaktadır. Tek katlı olan bu yapının 
terasına çıkış,  girişin her iki yanında da bulunan 1,15 m. genişliğinde, 2,75 
m. yüksekliğinde 9,60 m. uzunluğunda simetrik 2 merdivenli geçit ile sağlan-
maktadır. Geçitlerin girişleri kemerli olup, üst örtüsü düzgün kesilmiş bazalt 
taşlarla inşa edilmiştir. Geçitte yer alan merdivenler ortalama 0,38 m. derinli-
ğinde, 0,25 m. yüksekliğinde, 1,15 m. genişliğindedir. Yapının güney duvar-
larında girişin doğusunda ve batısında sura bitişik 1,75 m. genişliğinde 3,70 
m. yüksekliğinde, 3,00 m. derinliğinde 2 adet niş bulunmaktadır. Bu nişlerin 
girişi kemerli olup üst örtüsü tuğla ve cas ile inşa edilmiş kubbe şeklindedir.
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Yapının merkezinde daire planlı bir mekân bulunmaktadır. Bu mekân 
dıştan dışa 8,15 m.; içten içe 5,30 m. çapında olup 6,00 m. yüksekliğindedir. 
Daire planlı mekâna geçişler, mekânın kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı ve 
güneydoğusunda olmak üzere kemerli 4 giriş ile sağlanmaktadır. Bu giriş-
ler 1,20 m. genişliğinde, 1,45 m. derinliğinde 3,75 m. yüksekliğindedir. Daire 
planlı mekân ile dış duvar arasında kalan kısımda daire planlı mekânı çevre-
leyen koridor mevcuttur.  Bu koridorun genişliği 3,25 m., yüksekliği ise yer 
yer değişmekle birlikte ortalama 6,50 m.dir. Daire planlı mekân ile yapının 
dış duvarı,  üst yapıyı taşımaktadır. Üst yapı kırmızı tuğla ve cas harcı ile inşa 
edilmiş olup daire planlı mekânda kubbe şeklinde, daire mekânı çevreleyen 
koridorlu yapıda ise beşik tonoz şeklinde inşa edilmiştir. Buna ek olarak üst 
örtünün birçok kez onarım gördüğü görülmektedir. Üst örtünün güney kıs-
mı, taş kullanılarak tonoz ve kubbe karışımı bir teknikle yeniden inşa edildi-
ği anlaşılmıştır. Yapının dış duvarında, kuzey, doğu ve batı yönünde olmak 
üzere 3 adet aydınlatma açıklığı yer almaktadır. Bu açıklığın ölçüleri 1,10 m. 
genişliğinde, 2,30 m. yüksekliğinde olup zeminden yüksekliği 2,50 m.dir. İç-
ten dışa doğru daralan bu açıklık en dışta 0,30 m. genişliğindedir.

Restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için, gerçekleştirilen kazı çalış-
maları sonucunda yapının içerisinden ortalama 1,20 m.lik dolgu toprağı çı-
karılmıştır. Günümüze kadar ayakta kalabilmiş olan bu yapı, askeriye tara-
fından cephanelik olarak kullanılmıştır. Bu yapının içinin çeşitli dönemlerde 
çevrede bulunan kültür toprağı ile doldurulmuş olduğu görülmüştür. Çalış-
malar esnasında cas taban ile beton tabanların bir arada bulunması yapı içeri-
sinde yoğun tahribat ve kültür katmanlarının karışmış olduğunu göstermek-
tedir. Bu yapı tek evreli olup yapımından günümüze kadar uzun bir sürede 
kullanım görmüştür. Yapı içerisinde temel seviyesine yakın bir taban söz ko-
nusu değildir. Buluntu konteksti içerisinde, testi boyun parçaları, tarak beze-
me, oluk bezeme, halka dipler, kulp parçaları, kalıpla yapılmış gövde parça-
ları, minyatür kaplara ait dip gövde parçaları, çömlek ağız parçaları, akıtacak 
parçaları, seramik yapımında kullanılan kalıp parçaları, lüle parçaları, 1189 
yılına tarihlenen Cizre Atabeyi Muizuddin Sencerşah Dönemine ait bir sikke 
ve modern askeri malzemenin yanı sıra çok sayıda çapları 40-50 cm. arasında 
değişen sütun altlıkları ele geçirilmiştir. Özellikle ele geçirilen buluntular ara-
sında yoğun olarak ince cidarlı mallar, minyatür kaplar ve minyatür testilerin 
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olması ve yapıdaki özenli işçilik, yapının burç olarak kullanılmasının yanı 
sıra efsanelerin veya ritüellerin gerçekleştiği özel bir yapı olma olasılığını akla 
getirmektedir.

Yapı içerisinde ele geçen buluntular 12. yy. ile 20. yy. arasına tarihlenmek-
te olup in-situ halde ele geçirilen buluntu söz konusu değildir. Dolayısı ile 
bu yapı için yemekhane binasında da olduğu gibi kesin bir tarihlendirme ya-
pılamamaktadır. Ancak daire planlı mekânın temelinde ele geçirilen yanmış 
odun parçalarından alınan karbon örneği yapının tarihlendirilmesinde önem-
li rol oynayacaktır.

2.3. İçkale/Saray Giriş Yapısı

K15-L15 açmalarında 397,25 m. seviyesinde kuzey-güney doğrultulu bir 
duvar ile karşılaşılmıştır. Bu duvar, Mem û Zin Zindanı/Burcu ve karargâh 
binası arasına inşa edilmiş olup 1,90 m. genişliğindedir. Duvarın iç kısmı 
moloz taşların cas harcı malzeme karışımı ile oluşturulduğu gözlenmiştir. 
Duvarın dış kısmı bazalt kesme taşlarla kaplanmıştır. Bu duvarın güneyinde 
yer alan basamak ve taş zemin döşeme, batıdaki mekânlara geçişi sağlayan 
bir kapı girişidir. Basamak, 1,60 m. genişliğinde, 0,40 m. derinliğinde ve 0,30 
m. yüksekliğindedir. Ayrıca, kapı alanın etrafında bol miktarda korozyonlu 
metal çivi ve çengeller ele geçirilmiştir. Bu durum kapının ahşap olduğunu 
gösteren en önemli bulgulardır.

Giriş bölümünü oluşturan K15-L15 açmalarında üç adet zemin ile karşıla-
şılmıştır. K15 açmasında yapılan çalışmalar sırasında L12-L13 açmalarının en 
üst seviyesinde görülen taş döşemeli zeminin izleri bu alanda daralarak ve 
kavis yapar biçimde 397,45-397,06 m. seviyelerinde gözlenmiştir. Daha önceki 
dönemlerde büyük oranda tahrip edilmiş olan zemin “1 No.lu Zemin” olarak 
isimlendirilmiştir. 1 No.lu taş zeminin güneyinde ise 397,25 m. seviyesinde 
başka bir taş zemin döşeme tespit edilmiş olup çok az kısmı açığa çıkarıla-
bilmiştir. Bu zemin, “2 No.lu Zemin” olarak isimlendirilmiştir. 1 No.lu taş 
zeminden farklı yapıda olan 2 No.lu taş zemin döşemenin 1 No.lu taş zeminin 
altına doğru uzandığı görülmüştür. 1 ve 2 No.lu taş zeminlerin kuzeyinde ya-
pılan dolgu toprak kaldırma çalışma sırasında 397,45 m. seviyesinde kuzey-
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batı-güneydoğu doğrultuda uzanan 3 adet tuğla zemin döşemesi ile karşıla-
şılmıştır. Bu tuğlalar, 0,15x0,15 m. ölçülerindedir; ikisi kırmızı diğeri yeşilimsi 
sarı renktedir. Bu tuğla döşeme, “3 No.lu Zemin” olarak isimlendirilmiştir. 
Çok az kısmı ortaya çıkan bu zeminin bu alanda yer alan 1 ve 2 No.lu taş ze-
min döşemelerden daha erken olduğu düşünülmektedir.

K15-L15 açmalarında birbirlerinin altına giren duvar örnekleri ile karşıla-
şılmıştır. Bu duvarların hepsinin giriş bölümü ile bağlantılı olduğu düşünülse 
de farklı seviyelerde olması, işçilik ve teknik özellikleri yanı sıra farklı kalın-
lıklarda olması farklı dönemlerde alanın kullanım gördüğünü düşündürmek-
tedir  (Resim: 6). 

Giriş yapısının bulunduğu kapının ön kısmının 1 No.lu taş zemin ile çağ-
daş bir dönemde yapıldığı düşünülmektedir. Seviye olarak 3 No.lu taş zemin 
döşemeden yukarda olması sebebiyle girişin olasılıkla 15. yüzyıl sonrasına ta-
rihlenen bir dönemde yapılmış olmalıdır. Giriş bölümünün kuzeydoğusu ve 
batısında yapılan derinleşme çalışmalarında farklı dönemlere ait zemin dö-
şemesi ve duvarların olduğu açıktır. Bu alanlarda in-situ bir buluntu gurubu 
ele geçmemiştir. Fakat yine de lüle parçaları, tarak bezemeli testiler, parmak 
baskılı seramikler ve firuze renkli sırlı seramikler gibi buluntular, alanın farklı 
dönemlerde farklı şekillerde kullanıldığını göstermektedir. 

2.4. Sarayburnu

Cizre iç kale yerleşmesinin doğusunda Dicle Nehri’nin hemen kenarında 
yer alan Sarayburnu kısmındaki çalışmalar, 2014 kazı sezonunda H23, H24, 
I22, I23, I24, J22, J23 açmalarının bulunduğu terasta yapılmıştır. Alanda ya-
pılan kazı çalışmaları, Sarayburnu’na açılan Aslanlı Kapı’nın alt kısmındaki 
yapılaşma ve terasın hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek için yapılmıştır.

Askeri dönemde alan, teras, seyirlik alanı ve çay bahçesi olarak kullanıl-
mıştır. Kazı çalışmalarına 393,50 m. seviyelerinde başlanmış, 389,10 m. sevi-
yesine kadar inilmiş olup; çalışmalar 25.50x15 m.lik bir alanı kapsamaktadır. 
Askeri dönemde yapılan yapıların duvarları, karo ve beton zemini kaldırıl-
mıştır. Kaldırılan dolguların altında, kalenin sur duvarı ve kaleye ait yuvarlak 
bir burç açığa çıkarılmıştır (Resim: 7).
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Aslanlı Kapı’nın kuzeyinde sınırları belirlenen 1 No.lu mekân, Aslanlı 
Kapı’ya doğru 6 m. uzunluğunda, batı yönde ise 4,70 m. genişliğinde olup, 
120 ile 110 cm. arasında değişen duvar kalınlığına sahiptir. Mekân içerisinde 
yapılan kazı çalışmasında ele geçirilen seramiklerin çoğunluğunun kalıp ya-
pımı kabartmalı teknikte yapılmış olduğu ve üzerinde insan, hayvan figürle-
ri, Arapça yazı ve bitkisel bezemelerin olduğu görülmüştür. Alan içerisinden 
gelen bir diğer seramik türü ise barbutin teknikli örneklerden kalın cidarlı 
kabın boyun kısmı üzerinde pencereden bakan kadın olarak bilinen Uygur ti-
pinde bir kadın ve yoğun takılarla süslenmiş şekilde boyuna kadar olan kısmı 
ile karşılaşılmıştır. Alandan gelen bu kaliteli seramikler kazılan bu bölümün 
önemli bir yapı olduğunu göstermektedir. Yine Burç önündeki mekân içinde 
389,80 m. seviyelerinde bitumlu pithos parçaları ile karşılaşılmış. 

Burcun üs kısmı tıraşlanarak geç evrede üzerine oturtulan 2 No.lu mekân, 
doğu-batı yönlü sura paralel uzanmaktadır. Mekâna giriş kuzeyden yapıl-
maktadır. Mekânın orta kısmında yer alan Burç 3,68 m. genişliği 3,95 m. uzun-
luğundadır. Bu alanda bulunan teras ve teras üzerindeki mimariler burçtan 
sonraki bir dönemde yapılmıştır. Mekânın bazı duvarları,  burç tıraşlanarak 
üzerine oturtulmuş ayrıca mekân içerisinde tavan künklerinin de üzerine 
düştüğü burç mekân tabanı olarak kullanılmıştır.

Sarayburnu’ndaki yapı, karargâh binasında olduğu gibi surdan sonraki 
dönemde, doğu-batı kısımlarında burçlarla duvarları birleştirerek ve orta kı-
sımda ise 390,10 m. seviyelerinde yarım daire burcu tıraşlayıp duvarı üzerine 
oturtarak yapılmış sura bağlı bir yapıdır. Alana bugün güneyden girişte bu-
lunan iki antitetik duruşlu aslanların bulunduğu kapı ise bu alandaki mima-
riler yıkılıp terasa çevrildikten sonraki dönemde surun taşlarından devşirme 
olarak yapılmıştır.

2.5. Diğer Mekânlar

Seyfiye Medresesi’nin doğusunda, Mem û Zin Zindanı/Burcu’nun ba-
tısında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında erken dönem mimari unsurlara 
rastlanmıştır. Bu alanda 3 katman, 8 mekân, tabanlar, suyolları ve kuyular ile 
karşılaşılmıştır. 
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Surun kuzeyinde J14-K14 açmalarında yapılan sondaj çalışmaları sonra-
sında oluşturulmuş olan kesitin çizim çalışmaları yapılmıştır ve bu doğrultu-
da üç farklı katman tespit edilmiştir:

1. katman; 398,60-397,50 m. seviyeleri arasında dolgu toprak, yanık alanlar, 
kireçli alanlar ve yer yer çakıl ve moloz taş dolguların görüldüğü bir tabaka-
dır.

2. katman; 397,64-396,92 m. seviyeleri arasında kahverengi toprak yapısına 
sahip çoğunlukla çakıl ve moloz taşlar ile birlikte görülen bir tabakadır. 

3. katman; 397,42-396,78 m. seviyeleri arasında sarı renkte toprak yapısına 
sahip çoğunlukla çakıl ve moloz taşlar ile birlikte görülen bir tabakadır.

396,88-396,42 m. seviyeleri arasında ise açık kahverengi toprak yapısına 
sahip ve neredeyse tamamen çakıl taşlarından oluşmuş bir tabaka mevcut-
tur. Bu tabaka da herhangi bir kültür katmanı olduğuna dair malzeme ele 
geçmemiş olması, bu seviyenin en üst katmanından itibaren yerleşime ait bir 
veri olmadığı sonucunu göstermektedir. Ayrıca, alanda şimdilik 3 evre tespit 
edilmiştir. En alt evrenin henüz tespit edilemediğinden dolayı bu evreler, yu-
karıdan aşağı doğru numaralandırılmıştır.

1 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında genel anlamda konteks bir bu-
luntu grubu ile karşılaşılmamıştır. 398,87-398,17 m. seviyeleri arasında ele 
geçen seramikler farklı dönemlere ait malzemeler şeklindedir. Bunlar, lüle 
parçaları, porselen parçaları, tarak bezemeli testiler, beyaz zemin üzerine 
turkuaz ve mavi sırlı seramikler, yeşil ve mavi sırlı seramiklerdir. Mekânın 
tabanı üzerinde tam tarihleme yapılacak bir buluntu grubu gelmemektedir. 
Ancak yine de ele geçirilen bu buluntular bize bu mekânın uzun bir süre kul-
lanılmış olduğunu göstermektedir. Malzemeler göz önünde bulundurularak 
bu mekânın ortalama 12.-18. veya 19. yüzyıllar arasında kullanılmış olduğu 
görülmektedir. 

2 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında genel anlamda konteks bir bu-
luntu sadece mekânın tam ortasında yer alan tandır çevresinde ortaya çık-
mıştır. Bu alanda 398,37-398,23 m. seviyeleri arasında ele geçirilen barbutin 
teknikli seramikler, sgraffito teknikle yapılmış sarı sırlı seramikler ve günlük 
kullanıma ait kalın cidarlı pişirme kapları ele geçirilmiştir. Bu alanda ele ge-
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çen seramikler ile 398,57 m. seviyesinde ele geçen Musul Atabeyliği Dönemi-
ne tarihlenen bir adet sikke burada yer alan mutfak alanının olasılıkla 12.-13. 
yüzyılda kullanılmış olduğunu göstermektedir. Bu malzemeler dışında daha 
üst seviyelerde alanda lüle parçaları, porselen parçaları, tarak bezemeli testi-
ler, parmak baskılı seramikler, künk parçaları, yeşil, mavi ve sarı sırlı seramik 
parçaları alanda ele geçirilen diğer seramik buluntulardır. Mekânda ele ge-
çirilen buluntular doğrultusunda 2 No.lu mekânın ilk olarak 12.-13. yüzyıla 
tarihlendiğini söyleyebiliriz. Fakat yine de ele geçirilen diğer farklı buluntular 
sebebiyle alanın kullanımına 18.-19. yüzyıla kadar devam edildiği de söyle-
nebilir.

3 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında genel anlamda konteks bir 
buluntu ile karşılaşılmamıştır. 398,57-398,23 m. seviyeleri arasında ele geçen 
seramik malzemeler farklı dönemlere ait malzemeler şeklindedir. Bu mal-
zemeler, lüle parçaları, tarak bezemeli testiler, pöhrenk parçaları, parmak 
baskılı seramikler, sarı-yeşil sırlı seramiklerdir. Ele geçirilen bu buluntular 
bu mekânın uzun bir periyot boyunca kullanılmış olduğunu bize göstermek-
tedir. Malzemeler göz önünde bulundurularak bu mekânın ortalama 12.-18. 
veya 19. yüzyıl arasında kullanılmış olduğu görülmektedir.

4 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında genel anlamda in-situ bir bu-
luntu ile karşılaşılmamıştır. 398,70-397,70 m. seviyeleri arasında ele geçirilen 
seramik malzemeler farklı dönemlere ait malzemeler şeklindedir. Bunlar, lüle 
parçaları, tarak bezemeli testiler, sarı-yeşil sırlı seramikler, barbutin teknikli 
seramikler, parmak baskılı seramikler ve pişirme kapları gibi seramiklerdir. 
Mekânın tabanı üzerinden kesin tarihleme yapılabilecek bir buluntu gelme-
diği gibi herhangi bir sikke buluntusu ile de karşılaşılmamıştır. Bunun da 
ortalama 12.-18. veya 19. yüzyıl arasında kullanılmış bir mekân olduğu gö-
rülmektedir.

5 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında konteks bir buluntu ile karşıla-
şılmıştır. 397,57 m. seviyesinde yer alan tabanın hemen 0.20 m. kadar üzerin-
de yer alan taban üstü malzemeleri 397,79-397,57 m. seviyeleri arasında top-
lanmıştır. Bu buluntular barbutin teknikli, yeşil sırlı, oluk bezemeli ve Milet 
işi seramiklerin yanı sıra, 12.-13. yüzyıla tarihlenen çanak formlu ve discuslu 
bir adet kandil buluntusu şeklindedir. 398,92-397,79 m. seviyeleri arasında 
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yapılan çalışmalarda hemen her döneme tarihlenebilen lüle parçaları, parmak 
baskılı seramikler, barbutin bezemeli seramikler, sarı-yeşil-mavi sırlı sera-
mikler gibi buluntular alanda yer alan dolgu toprak içerisinden çıkmış başlıca 
buluntu gruplarını oluşturmaktadır. Ayrıca, dolgu toprak içerisinde 398,51m. 
seviyesinde ele geçirilen 18. yüzyıla tarihlenen bir adet Osmanlı sikkesi de 
alanın uzun bir periyot boyunca kullanılmış olduğunu göstermektedir. 

6 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında genel anlamda in situ buluntu 
ile karşılaşılmamıştır. 399,52-397,44 m. seviyeleri arasında ele geçirilen sera-
mik malzemeler farklı dönemlere ait malzemeler şeklindedir. Bu malzemeler, 
lüle parçaları, tarak bezemeli testiler, sarı-yeşil-krem-mavi-turkuaz renkli sırlı 
seramikler, barbutin bezemeli seramikler, parmak baskılı seramikler, pişirme 
kapları ve sgraffito teknikli seramiklerdir. Mekânın tabanı üzerinde herhangi 
bir sikke buluntusu ile karşılaşılmamıştır. Malzemeler göz önünde bulundu-
rularak ortalama 12.-18./19. yüzyıl arasında bu mekânın kullanılmış olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, 5 No.lu mekânın cas harçlı tabanı ile aynı özellikte ve 
neredeyse aynı seviye de tabanın ortaya çıkması, 5 No.lu taban üzerinden ge-
len malzemelerinde 11.-14. yüzyıl arasına tarihlenmesi sebebiyle bu alanında 
aynı şekilde olduğunu düşündürmektedir.

7 No.lu mekânın kazı çalışmaları sırasında genel anlamda kontekst bir bu-
luntu ile karşılaşılmamıştır. 399,06-397,37 m. seviyeleri arasında ele geçen se-
ramik malzemeler farklı dönemlere ait malzemeler şeklindedir. Bu malzeme-
ler, lüle parçaları, tarak bezemeli testiler, porselen parçalar,  sarı-yeşil-mavi 
sırlı seramikler, barbutin bezemeli seramikler, parmak baskılı seramikler, pi-
şirme kapları ve devetüyü rengi hamurlu ince cidarlı seramiklerdir. Mekânın 
tabanı üzerinde tam tarihleme yapılacak bir buluntu grubu gelmemiştir. Mal-
zemeler göz önünde bulundurularak ortalama 12.-18. veya 19. yüzyıl arasın-
da bu mekânın kullanılmış olduğu görülmektedir. Ayrıca, 5 No.lu mekânın 
cas harçlı tabanı ile aynı özellikte ve neredeyse aynı seviyede tabanın ortaya 
çıkması, 5 No.lu taban üzerinden gelen malzemelerin de 11.-14. yüzyıl arasına 
tarihlenmesi sebebiyle bu alanın da aynı şekilde olduğunu düşündürmekte-
dir.

K13 açmasında 398,34 m. seviyesinde doğu-batı doğrultulu iki adet duvar 
ile karşılaşılmıştır. Kuzeyde yer alan duvar 0,58-0,80 m. genişliklerinde olup 
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bu duvarın yoğun bir tahribata maruz kaldığı ve orijinalinde ise bu duvarın 
yaklaşık 1,40 m. genişliğinde olduğu var olan izlerden anlaşılmaktadır. İki 
duvar arasında yer alan koridor nedeniyle şu anda işlevi tam olarak anla-
şılamamıştır. Olasılıkla K14 açmasında yer alan bir mekânın giriş kısmı ol-
malıdır. İlerde yapılacak çalışmalar sonucunda işlevi daha iyi anlaşılacaktır. 
Şu aşamada koridorlu bir yapıya sahip olmasından dolayı “Koridorlu Yapı”” 
olarak adlandırılmıştır. Koridorlu Yapı’nın kazı çalışmaları sırasında genel 
anlamda kontekst bir buluntu ile karşılaşılmamıştır. 398,34-397,38 m. sevi-
yeleri arasında az sayıda ele geçirilen seramik malzemeler farklı dönemlere 
ait malzemeler şeklindedir. Bu malzemeler, tarak bezemeli testiler, devetüyü 
renkli ince cidarlı seramikler, sarı-yeşil-mavi sırlı seramikler ile günlük kulla-
nıma ait kalın cidarlı, yoğun taşçık katkılı seramiklerdir. 

Mekânların kuzeyinde giriş mekânının batısında bulunan taş ve tuğla ze-
minler mekân dışı faaliyetlerin görüldüğü İçkalenin batısındaki mekânlara 
geçişi sağlayan açık alan veya yol şeklinde tasarlanmışlardır. 3 katmanda, 
farklı dönemlerde kullanılan 2 taş zemin ve 1 adet tuğla zemin görülmüştür. 

1 No.lu taş zemin döşeme üzerinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ge-
nel anlamda konteks bir buluntu ile karşılaşılmamıştır. Batıdan doğuya doğ-
ru eğim yapan bu taş zemin döşeme üzerinde fazla bir buluntu gurubu da ele 
geçirilemediği için tam anlamıyla bu zemin döşemenin hangi tarihte yapılmış 
olabileceği hakkında bilgi edinilememiştir. Fakat yine de 398,89-398,17 m. se-
viyeleri arasında ele geçirilen bazı seramik malzemeler farklı dönemlere ait 
malzemeler şeklindedir. Bu malzemeler, lüle parçaları, porselen parçaları, ta-
rak bezemeli testiler, yeşil-mavi sırlı seramikler, pöhrenk parçaları ve günlük 
kullanıma ait kalın-ince cidarlı seramiklerdir. Alanda hem geç hem de erken 
dönemlere ait seramik buluntuların bir arada görülüyor olması alanın yoğun 
bir dolgu ile kaplı olduğunu göstermektedir.

2 No.lu taş zemin döşeme, L13 açmasında yer alan tahribattan kaynaklı 
olan alanlarda 398,54 m. ile 398,50 m. seviyeleri arasında 1 No.lu taş zemin 
döşemenin altında yer almaktadır. L13 Açmasının güney ve güneydoğu kıs-
mında karşılaşılan bu zemin taşları beyaz renkli kısmen düzgün moloz taş-
lardan oluşmaktadır. Yapım tekniği olarak 1 No.lu taş zeminden görülen cas 
harcı izine rastlanmamıştır. Ayrıca, onun kadar büyük sal taşları bu zeminde 
kullanılmamıştır.
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3 No.lu taş döşeme, K13 açmasının güney doğusunda 398,27 m. ve L13 
açmasının kuzeydoğusunda 398,25 m. seviyelerinde oldukça tahrip olmuş 
şekilde bulunmuştur. Taşlar ince yassı sal taşlarından plaka halindedir. Yapı-
mında aralarında cas harcı yoğun miktarda kullanılarak her bir taş bir bordür 
gibi harç ile tutturulmuştur. Bu zemin bir mekânın zemin döşemesi olabilecek 
kadar özenli yapılmıştır. Fakat yine de bir yol döşemesi olma ihtimali de var-
dır.3 No.lu taş zemin döşemelerin kazı çalışmaları sırasında L13 açmasının 
güneyinde yer alan taş zemin üzerinde kontekst bir buluntu ile karşılaşılmış-
tır. 398,25 m. seviyesinde karşılaşılan bir adet sikke, Akkoyunlular Dönemine 
tarihlenmektedir. Bu sebeple bu alandaki 3 No.lu taş zemin döşemenin 14.-15. 
yüzyılda yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bu buluntu haricinde herhangi 
bir seramik buluntu ile taş zeminin ortaya çıkarılışı sırasında karşılaşılma-
mıştır. 

L13 açmasında ele geçen 1 ve 2 No.lu zeminin altında 398,00m seviyesinde 
5 adet in-situ tuğlaların yanı sıra bol miktarda kırık tuğla parçalarına, caslı 
karışık tuğla molozuna rastlanmıştır. Buradaki tuğla döşeli zemin cas harç 
üzerine döşenmiştir. Bir mekânın tabanı ya da güney-kuzey yönlü yürüyüş 
yolu olarak kullanılan tuğla zeminin bir benzeri, J13 açmasında sura bitişik 3 
No.lu mekânda da görülmektedir.

3.  İÇKALE/SARAYIN GÜNEYİ

3.1. Yemekhane Binası

Cizre içkale yerleşmesinin batı kısmında yer alan yemekhane binasında 
yapılacak restorasyon çalışması öncesi, yapının temel seviyesi, zemini, mi-
mari özelikleri ve varsa evreleri hakkında bilgi almak amacıyla yemekhane 
binasının iç kısmında kazı çalışmaları 2015 yılı kazı sezonunda başlamış olup 
ilçede yaşanan terör olaylarından dolayı kazı çalışmalarına ara verilmiştir. Bi-
nanın kazılamayan alanları 2016 sezonunda kazılarak binanın kazı çalışması 
tamamlanmıştır. 

Yemekhane binası, M2, M3, L2, L3, M4, L4, L5, K4, K5, L6, L7, K6, K7 açma-
ları boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Yapı, 41,70x8,00 
m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Doğu-batı uzantılı iki galeriden müte-
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şekkil olup üst örtüsü, yedi adet dikdörtgen formlu sütunla taşınan çapraz 
tonozdan oluşmaktadır. Taşıyıcı sütunlar, ortalama 1,00 x 1,34 m. ölçülerinde 
ve 4,00 m. yüksekliğinde düzgün kesilmiş bazalt ve kalker taşıyla örülmüştür. 
Sütun aralarındaki mesafe 3,50 m. ile 4,70 m. arasında değişmektedir. Sütun-
ların kaide seviyesi, 396,72 m. ile 397,00 m. arasında değişmektedir. Sütunlar, 
erken evre ya da yapının zemin katı odaları olarak düşünülen duvarların gü-
ney yönünün ucuna yerleştirilmiştir. Alanları birbirinden ayıran duvarlarının 
üst seviyesi 397,45 m. ile 396,72 m. arasında değişmektedir. Söz konusu bu 
duvarlar, yapının 8 adet açıklık bölümünü oluşturmaktadır. Duvarlar, ku-
zey-güney yönünde uzanmakta olup 1,50x4,75 m. boyutlarındadır.  Oda iç 
mekân ebatları, ortalama 3,70 x 8,00 m. ölçülerindedir.  Bu odaların kuzey 
galeri kısmının üst örtü sistemi, bazı köşelerin eğimli taşkın duvar örmeleri 
dışında mevcut değildir. Güney galeri ise kuzeyde sütunların önünde, gü-
neyde duvar dibinden başlamak üzere muntazam kesme taşlarla örülmüş ya-
rım kemerler halinde (yıkık şekliyle ortalama 2,90 m. eninde) mevcuttur.  Bu 
emareler yapının alt katının kemerlerle taşınan tonoz bir örtü sistemine sahip 
olduğunu işaret etmektedir (Resim: 8). 

Yemekhane binasının iki giriş kapısı bulunmaktadır. Birinci kapı, günü-
müzde ana giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Yapının güney duvarında 
yer alan güney kapı girişi, 1,50 m. genişliğinde ve 2,30 m. yüksekliğindedir. 
Kapı lentosu, tek sıra taşlardan örülmüş kemerden oluşmakta olup kapı eşiği 
397,70 m. seviyesindedir. Bir diğer kapı girişi ise doğu cephe duvarında yer 
almaktadır. Bu kapı girişi, 1,70 m. genişliğinde ve 2,60 m. yüksekliğindedir. 
Kapı eşiği ise 395,82 m. seviyesindedir. Kapı lentosu tahrip olduğundan her-
hangi bir bilgi elde edilememiştir. Bu kapının her iki kenarında, söve delikleri 
mevcut olup duvarda sürgülü kilit sisteminin olduğunu gösteren boşluklar 
yer almaktadır. Bu kapı, her iki katın ortasına gelecek şekilde inşa edilmiştir. 
Kapı eşiklerinin seviyelerinden de anlaşıldığı üzere birinci (güney yönünde-
ki) kapı, yapının üst katına bir başka deyişle daha geç evrede yapılan yapıya 
girişi sağlarken; ikinci kapının (doğu yönündeki), yapının zemin katına girişi 
sağladığı düşünülmektedir. 

Yemekhane binasının güney cephesinde, dikdörtgen formlu, altlı üstlü di-
zilmiş pencereler yer almaktadır. Bu pencereler, içeri doğru genişleyen biçim-
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de tasarlanmış olup; birbirine paralel, altta 8 küçük, üstte 8 büyük, düzgün 
dikdörtgen biçimli pencere halinde dizilmişlerdir. Yapılan çalışmalar sonu-
cunda karşılaşılan mimari unsurların yapılış sırası, erkenden geçe doğru:

I.  Doğu-batı yönünde uzanan caslı duvarlar (en erken kullanım evresi)
ile çağdaş surun güneyindeki, 2 No.lu Mekân, 3 No.lu Mekân, 4 No.lu 
Mekân, 2 No.lu Kuyu, platform ve taş zemin,

II.  Sur ile yemekhane yapısının arasında kalan mimari unsurlar,

III. Yemekhane binası alt kısım/alt kat,

IV. Yemekhane binası sütunlu üst kısım/üst kat (en geç kullanım evresi),

V. Yemekhane binasına dayandırılarak inşa edilen surun güneyindeki “1 
No.lu Mekân”.

    Ayrıca 2010 yılına kadar askeriye tarafından modern dönemde tabur 
komutanlığının yemekhane binası olarak kullanılan bu yapı, kazı çalışması 
sonrası elde edilen bulgular doğrultusunda dikdörtgen planlı, doğu-batı yö-
nünde uzantılı iki paralel galeriden oluştuğu anlaşılmıştır. Yapının alt kısmı, 
kuzeyde ortalama 4,00x5,00 m. ölçülerindeki hücrelerden oluşmakta olup gü-
ney kısımda,  3,00x41,70 m. ölçülerinde kemerli bir koridordan oluşmaktadır.     
Yapının üstü, yedi adet dikdörtgen biçimli sütunla taşınan çapraz tonozla ör-
tülüdür. Aynı plan üzerinde, dış duvarlar ve üst yapıyı destekleyen sütunlar 
inşa edilmiştir. Bölme duvarları üzerine inşa edilen sütunlarla çapraz tonozlu 
üst yapı desteklenmektedir. Bina bu durumda geniş iç hacmi ve hücreli yapısı 
ile şehre gelen misafirlerin konaklama ihtiyacını karşılamak maksatlı kamu-
sal bir yapı olan han olabileceğini düşündürmekledir (Resim:9).

3.2. Güney Sura Bitişik Mekânlar

Yemekhane binasının doğusunda ve surun güneyinde sura bitişik olarak 
inşa edildiğini düşündüğümüz mekânların açığa çıkarılması amaçlı kazı ça-
lışması yürütülmüştür. 

5 açmada gerçekleştirilen kazı çalışması sonucunda, L7-L8 açmalarında 
ortalama 1,50 m., K7 açmasında 3,00 m., K8 açmasında 1,50 m., J8 açmasın-
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da 1,25 m., kalınlıkta dolgu toprağı çıkarılmıştır. Dolgu torağın tüm alanda 
küllü, yanık ve yumuşak kumlu yapıda olduğu gözlemlenmiştir. İlk etapta 
yemekhane binasının doğu kapısının önünün açılması ile başlanılan çalışma-
lar doğuya doğru genişletilmiştir. Çalışmalar sonucunda alanda ikisi aynı dö-
nem toplam 3 mekân, 2 adet kuyu 1 adet taş zemin ve 1 adet platform tespit 
edilmiştir.

1 No.lu mekân, sura paralel olarak inşa edilmiştir. Mekân,  14,30x4,50 m. 
ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. yemekhane binası ve sura yaslandırılmış 
olan duvarlar, dışta düzenli iç kısımda irili ufaklı taşlarla örülmüş olup, yer 
yer değişmekle birlikte ortalama 1,00 m. kalınlığındadır. Mekân içerisinde 
çok sayıda parmak basılı dip parçası, kulp parçaları, halka dip, amorf par-
çalar, lüle parçaları, kırmızımsı kahve hamurlu pişirme kaplarına ait parça-
lar, parmak baskılı dipler, firuze sırlı parçalar, yeşil sırlı parçalar, koyu yeşil 
sırlılar, ince cidarlı testi boyun kulp gövde parçaları, kazıma bezemeli par-
çalar, kulp parçaları, cam bilezik parçaları, iç yüzünde turkuaz sır üzerine 
koyu renk sır ile yapılmış bitkisel bezemeli halka dip parçası, çanak formlu, 
diskuslu-diskusuz sırlı- sırsız çok sayıda kandil parçası ele geçirilmiştir. 12. 
yüzyıl ve 13. yüzyıla tarihlenen kandiller ile 17. yüzyıldan sonra üretilmeye 
başlanan lülelerin aynı seviyelerde ele geçirilmesi buradaki kültür toprağının 
yoğun olarak karıştırıldığını göstermektedir. Ancak duvarların yüzeye yakın 
olması, alandaki diğer yapılara nazaran daha yüksek seviyede bulunması ve 
diğer mekân duvarlarının üzerine bindirilmesi nedeniyle bu mekân, diğer 
mekânlara göre en geç tarihli olanıdır.

2 No.lu mekân, 1 No.lu mekânın daha alt seviyesinde ve daha erken dö-
nem inşa edilen 3 No.lu mekân ile sur duvarı arasında; sura dik olarak uza-
nan K8 açması, 2 No.lu duvarın inşası ile oluşturulmuştur. Mekân, kuzey-
güney yönünde 7,60 m. iken batı sınırı yemekhane binası son evresi tarafın-
dan tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Planı tam anlaşılamayan mekânın kuzey 
duvarını sur, doğu duvarını K8 açması 2 No.lu duvarı, güney duvarını ise 3 
No.lu mekânın kuzey duvarı oluşturmaktadır. Alan kuzeyde yer alan surun 
geç evresinin temeli ile karşılaşılması üzerine daha fazla derine inilememiş 
olup zemin ve mekânın girişi hakkında yeteri kadar bilgi edinilememiştir. 
Alanda, koyu yeşil sırlılar, ince cidarlı testi boyun kulp gövde parçaları, kazı-
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ma bezemeli parçalar, kulp parçaları, cam bilezik parçaları, iç yüzünde turku-
az sır üzerine koyu renk sırlılar, lüle parçaları, cam bilezik parçaları ve kandil 
parçaları ele geçirilmiştir. Tamamı kazılamayan mekânın içerisinde buluntu-
lardan da anlaşacağı üzere karışık kültür dolgusu ile karşılaşılmıştır. Kesin 
tarihlendirme yapmak mümkün değildir.

Yemekhane binası doğu kapısının hemen bitişiğinde bulunan 3 No.lu 
mekân, günümüze kadar ulaşan vaziyeti ile dıştan dışa 11,00x4,32 m. içten 
içe 11,00x2,50 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Mekânın doğusunda ise 
sivri kemerli bir giriş mevcut olup duvar bulunmamaktadır. Mekânın batısı 
ise olasılıkla yemekhane binasının son evresinde inşa edilen doğu duvarını 
tahrip etmiş olmalıdır. Duvarlar 1.00 m. kalınlıkta olup dış kısımda düzenli 
taşlar, iç kısımda irili ufaklı taşlar ve cas harcı ile inşa edilmiştir. Mekânın 
üst örtüsü, güneyde bulunan kemerli giriş ile kuzey ve güney duvarlarının, 
mekânın iç kısmına doğru kavis yapmasından anlaşılacağı üzere beşik tonoz-
ludur.

Buluntu konteksti, pöhrenklere ait ağız gövde dip parçaları, tarak bezeme, 
parmak baskılı dipler, kazıma bezeme, yeşil sır, kulp parçaları, baskı bezeme, 
sgraffito teknikle yapılmış yeşil sırlı ağız gövde parçası, yeşil sırlı kâse ağız 
gövde dip parçası, pişirme kaplarına ait ağız gövde parçası, oluk bezemeli 
çömlek ağız gövde parçaları, kandil parçalarının yanı sıra bol miktarda cam bi-
lezik parçalıları ele geçirilmiştir. Mekân içerisinde ve çevresinde bol miktarda 
cam bilezik ele geçirilmesi dikkat çekicidir. Ele geçirilen bileziklerde burmalı 
bilezik, düz yuvarlak bilezik, omurgalı bilezik, yassı gövdeli bilezik çeşitleri 
mevcuttur. Kandillerin ise, 12. yüzyıl ve 13. yüzyıla tarihlenen çanak formlu, 
sırlı-sırsız, diskuslu-diskussuz çeşitleri mevcuttur. 17. yüzyıldan sonra üretil-
meye başlanan lülelerde yine homojen olmayan dolgu toprak içerisinde karı-
şık olarak ele geçmiştir. Bu veriler doğrultusunda 3 No.lu mekânı kesin olarak 
tarihlemek mümkün olmamakla birlikte 1, 2, 4 No.lu mekân ve yemekhane 
binası son evresinden daha önce inşa edildiğini düşünülmektedir.

3.3. Isıtma Sistemi

Müştemilat alanının kuzey batısında temiz suyun ısıtılmasıyla ilgili bir 
alan tespit edilmiştir. Alanda dikey konumlandırılmış künkler ve kanallar 
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görülmektedir. Künklerin etrafı bir tuğla set ve bunun gerisindeki bir taş set 
ile çevrelenmiştir (Resim: 10).

3.4. Mezarlık

İçkalenin güney surun güneyinde, F8, G8 ve G9 açmalarında mezarlık 
alanı tespit edilmiştir. Bu mezarlık alanını geç dönem yapıları (kanal, kuyu, 
çukur ve fosseptikler) tarafından bir kısmı tahrip edilmiştir. Yerleşim alanı 
olarak kullanılmadan önce alanın mezarlık olarak kullanıldığı görülmüştür. 
Mezarlarda iskeletler İslami gömü geleneğinde, doğu-batı doğrultulu, ka-
fatasları batıda, yüzü güneye kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzerine yatı-
rılmış, Kollar genel olarak vücuda paralel olmakla birlikte gövde üzerinde 
birleştirilmiştir.

Mezarların 36’sı basit toprak, 11’i tuğla gömü ve 1’i tabut olmak üzere top-
lamda 48 mezardan 54 bireye ait iskelet kalıntıları açığa çıkarılmıştır.

Mezarların birçoğunda mezar tahtalarına ait olduğu düşünülen topuzlu 
demir çiviler bulunmuştur. Alandaki basit toprak gömü ve tuğla gömülerde 
farklı zamanlarda üst üste çoklu gömüler olduğu, bireyin mezar içerisinde üst 
üste ya da eski bireyin ittirilerek yerine yeni bireyin gömülmesi, alt seviye-
lerden gelen ikinci iskeletlerle anlaşılmıştır. Üst seviyede bulunan iskeletler, 
alttaki iskeletleri tahrip etmiştir. Mezarlık alanın uzun bir süre kullanıldığı 
üst üste gömülerle belgelenmiştir (Resim: 10-11).

4. SERAMİK VE KÜÇÜK BULUNTULAR

Cizre içkale kazısı buluntularının en önemli kısmını seramikler oluştur-
maktadır. Seramikler sayıca ve çeşit olarak çok sayıda ele geçirilmiştir. Sera-
mikler arasında sırlı ve sırsız seramikler, künkler, porselenler, bezemeli ve 
bezemesiz örnekler yer almaktadır. Seramikler sayıca fazla olmalarının yanı 
sıra form ve bezeme çeşitliliği açısından önem arz etmektedir.

Hamur yapısı, kiremit renginin açık tonları, normal ve parlak turuncu, 
beyaza yakın krem rengi, devetüyü renginin açık ve koyu tonlarının tercih 
edildiği görülmektedir. Fırınlamaya bağlı olarak kaplar az ya da çok gözene-
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ğe sahiptir. Hamurlarda pek çok rengin tonunun, farklı gren özelliklerinin ve 
dokuların görülmesi killerinin farklı yerlerden alındığına işaret etmektedir. 
Bu durum aynı zamanda ayrı ayrı çalışan atölyelerin bulunduğunu da gös-
termektedir. Ancak Cizre içkale kazısında henüz bir atölye tespit edileme-
miştir. Seramikler üzerinde astarlanma işleminin uygulandığını da örnekler 
üzerinden görmek mümkündür. Sırların döküldüğü pek çok örnekte, asta-
rın seramik üzerinde var olduğu görülebilmektedir. Seramik buluntularının 
çoğu çark yapımı olmakla birlikte el yapımı örnekler az sayıda da olsa ele 
geçirilmiştir.

Porselenler, Cizre içkale kazılarında buluntular arasında önemli bir yere 
sahiptir. Örneklerin çoğunluğu parçalar halinde ele geçirilmiştir. Yoğun ola-
rak ele geçmiş porselen örnekler arasında “Çin porseleni” olarak adlandırılan 
ve Çin’den ithal edilmiş oldukça kaliteli örnekler de yer almaktadır. Oldukça 
ince cidarlı ve kaliteli olarak yapılmış porselenler çeşitli renklerle renklendi-
rilmişlerdir. Mavi- beyaz renkli olan örnekler en yoğun grubu oluştururken 
diğer renkler arasında kırmızı, kahverengi, sarı, altın sarısı, yeşil yer almak-
tadır. Daha çok fincan ve küçük boyutlu kap formları yoğunluktadır. Bunun 
yanı sıra azda olsa kase ve tabak gibi daha büyük boyutlu kaplara ait parçalar 
da buluntu grubu içerisindedir. Bitkisel motiflerin ek olarak, doğa, tekne ve 
ejderha motifleri de porselenler üzerinde görülmektedir.

Seramikler kendi içerisinde sırlı ve sırsız seramikler olarak iki temel gruba 
ayrılmaktadırlar. Sırlı seramikleri tek renkli ve çok renkli sırlılar olarak iki alt 
gruba ayırmak mümkündür.  Sırsız seramikler de kendi içerisinde bezemeli 
ve bezemesiz olarak yine iki alt gruba ayrılmaktadır. Tek renk sırlı seramik-
ler, özellikle yeşil ve yeşilin tonlarının tercih edildiğini görmek mümkündür. 
Yoğun rengin yeşil olmasının yanı sıra seramikler üzerinde turkuaz, sarı, 
kahverengi renk sırlar da görülmektedir. Çok renkli sırlı örneklerin renklen-
dirilmesinde turkuaz, mavi, sarı, kahverengi ve siyah renkler kullanılmıştır. 
Bezeme tekniği olarak en çok sgraffitonun kullanıldığı görülmektedir. Sgraffi-
to teknikte yapılmış kapların iç yüzlerinde dalgalı çizgiler ve bitkisel motifler 
yer almaktadır. Açık renk zemin üzerine koyu renk ya da koyu renk zemin 
üzerine açık renk sırla yapılmış bezemeler de bulunmaktadır. Bezemeler ara-
sında dalgalı çizgiler, bitkisel motifler, geometrik motifler yer almaktadır. Tek 
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renk sır, kapların iç ve dış yüzlerinde yer alabilirken çok renkli ve motifli sır 
genellikle açık kaplarda (kase, çanak, tabak vs.) ve kapların iç kısmında özel-
likle tondo bölümünde yer almaktadır. Sır, tek ya da çok renkli fark etmeksi-
zin genellikle kase, tabak gibi formlar üzerine uygulanmıştır.

Sırsız örnekler, bezemeli ve bezemesiz olarak iki tip halinde görülmek-
tedir. Mekânların tavan bölümünde hem yükü hafifletmek hem de ısı ve ses 
donanımını sağlamak için kullanılan pöhrenk olarak adlandırılan dar ağızlı, 
şişkin gövdeli ve düz dipli olan örnekler ve parmak baskılı düz diplere sahip 
kalın cidarlı seramikler, sırsız bezemesiz grubun sayıca fazla olmasından ötü-
rü en önemli grubunu oluşturmaktadır. 

Testiler, genellikle basit ağız kenarlı, dar boyunlu ve şişkin gövdelidir. 
Yonca ağızlı testileri ve matara biçimli tasarlanmış testiler de nadir örnekler-
dendir. Testiler genellikle tek kulplu olup çift kulpludur. Ağız hizasını aşan 
çift silindirik kulp ve dikey şerit kulp örnekleri yoğunluktadır. Testilerin bir 
kısmında emzik ve süzgece de rastlanmaktadır. 

Çömlekler hamur tipleri genellikle kiremit rengi, kaba ve bol katkılı ha-
mura sahip oldukları görülmektedir. Basit ağız kenarlı, küresel gövdeli, en az 
iki kulplu ve düz dipli olan bu çömlekler dış yüzeylerinde yer alan yanık iz-
lerinden yola çıkılarak pişirme kapları olarak düşünülmektedir. Genel olarak 
boyutları farklı olsa da tip ve üzerlerine uygulanan bezeme aynıdır. Bezeme 
olarak ağız altında oluk bezeme ve kulp hizasında, gövde üzerinde dalgalı 
oluk bezeme tercih edilmiştir. 

Barbutin teknikli sırsız seramikler, özellikle büyük boyutlu su küplerinin 
üzerine uygulanmıştır. Bu bezemenin örneklerine parçalar halinde ağız, göv-
de ve kulplar üzerinde rastlanmıştır. Barbutin bezeme motifleri arasında spi-
raller, rozetler, damla motifleri, çizgiler, nokta dizileri, Arapça yazı ve figüra-
tif insan yüzü betimleri yer almaktadır. Barbutin tekniği ve baskı tekniğinin 
bir arada kullanıldığı örnek de mevcuttur. 

Gri hamurlu seramikler sayıca azdır. Dip parçaları, kapak parçaları ve 
minyatür kase formunda ele geçirilen bu gri hamurlu seramikler üzerinde 
bezeme olarak kazıma tekniği kullanılmıştır.

Kullanım amacı tartışmalı olan, yarım kürevi kaplar olarak da adlandırı-
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lan kaplara ait dip ve ağız parçaları da sayıca çoktur. Oldukça kalın cidarlı 
ve sivri dipli olan bu kapların üzerinde oluk bezeme ve kabartma tekniğinde 
yapılmış damla motifleri görülmektedir.

Ele geçirilen seramik örneklerin çoğunluğu çark yapımı olup el yapımı ör-
nekler az sayıdadır. 2014 yılı kazı çalışmalarında özellikle Sarayburnu alanın-
da ve 2016 yılı çalışmalarında Mem û Zin Zindanı/Burcu’nda kalıp yapımı 
seramiklerle karşılaşılmıştır. Hamur, krem, devetüyü ve yeşilimsi devetüyü 
rengindedir. Yoğunlukla testi ve kase formlarında üretilen kalıp yapımı sera-
mikler üzerinde, hayvan figürleri özellikle de kuş ve aslan figürleri görülmek-
tedir. Arapça harfler bezeme unsuru olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 
Bunlardan başka yıldız motifi, damla motifi, geometrik ve bitkisel motifler 
görülmektedir. Bezemeler genellikle kapların omuz kısımlarına yerleştiril-
mişlerdir. 

Kalıp yapımı seramiklerle beraber kalıpların kendisi de çalışmalarda ele 
geçirilmiştir. Kalıp parçalarının Sarayburnu alanında ve Mem u Zin Zindanı/ 
Burcu’nda ele geçirildiği görülmektedir. Kalıplar form olarak kase, çanak, si-
lindirik ve konik formludur. Kalıplarda derin oyuk ve yivlerle geometrik ve 
çizgisel bezemelerin kullanıldığı görülmektedir. 

Sırlı ya da sırsız olarak yapılmış, tüme yakın ve kırık parçalar halinde ele 
geçirilen, iç yüzünde turkuaz sır üzerine koyu renk sır ile yapılmış bitkisel 
bezemeli halka dip parçası, çanak formlu, diskuslu-diskusuz çok sayıda kan-
dil parçası ele geçirilmiştir. Bu kandiller, 12. ve 13. yüzyıla tarihlenmektedir.

2014-2016 yılı kazı çalışmalarında daha önceki yılda olduğu gibi yine çok 
sayıda kırık ve tüme yakın lüle parçaları ele geçirilmiştir. Basık yuvarlak ça-
naklı, disk kaideli, kaideli hazneli, karinalı çanaklı, lale çanaklı, yuvarlak ça-
naklı ve süzgeç çanaklı olarak tanımlayabileceğimiz biçimdeki lüleler, bölge-
de ele geçirilen örneklerle karşılaştırıldığında binlerce olması ve tip çeşitliliği 
açısından önemli bir buluntu grubudur.

Camdan yapılmış çok sayıda bilezik parçaları da küçük buluntu grubu 
içinde önemli bir yerdedir. Genellikle burmalı ve kabartma benekli tipinde 
olan bilezikler, renkli cam kullanılarak yapılmışlardır. Renk olarak da mavi 
ve yeşilin tonları, sarı, kırmızı tercih edilmiştir (Resim:12). 
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2016 kazı sezonunda sur duvarının kuzeyinde yer alan mekânlara giriş 
kapısı olarak adlandırılabilecek alanda çok sayıda demir çivi parçaları ele ge-
çirilmiştir. Bu çivi parçalarının, giriş yapısının ahşap kapısına ait olabileceği 
olasılığını artırmaktadır.

Sikkeler de yine önemli bir buluntu grubunu oluşturmaktadır. Tunçtan 
yapılmış farklı boyutlarda ve ağırlıklardaki sikkelerin temizliği Mardin Mü-
zesi restorasyon birimi tarafından yapılmıştır. 1 adet 1189 yılına tarihlenen 
Cizre Atabeyi Muizuddin Sencerşah sikkesi, Musul Atabeyliği, Akkoyunlu 
(?), Osmanlı Dönemi sikkeleri ve damga mühürler ele geçirilen önemli bulun-
tularımızdandır.

Prof. Dr. Gülriz Kozbe’nin katkılarıyla.
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DARA/ANASTASİAPOLİS’TE YAPILAN 
YAKIN TARİHLİ ARAŞTIRMALAR

Nihat ERDOĞAN*

DARA’NIN KONUMU

Dara antik kenti günümüzdeki ismi ile Oğuz Köyü, Mardin’in 30 km. gü-
neydoğusunda, Nisibis’in (Nusaybin) batısında, Amida’nın (Diyarbakır) ba-
tısında ve Suriye tarafında sınırına yakın Amuda’nın 7 km. kuzeyinde bulun-
maktadır. Coğrafi konum olarak Mezopotamya Ovası’nın bitip Tur Abidin 
Dağları’nın başladığı yerdedir. Kireçtaşı ana kaya üzerine kurulmuştur. Orta-
sından bir dere akmaktadır ve bu derenin iki tarafında da yerleşme vardır. Bu 
dere antik kaynaklarda da geçmekte ve Dara’nın yaklaşık 5 km. kuzeyindeki 
antik Cordis-günümüz Kurdis (Yardere) Köyü’nden doğmaktadır (Harita: 1).

DARA’NIN TARİHÇESİ

İmparator Anastasios’un ordusunun M.S. 503 yılında Amida’da Sasanilere 
yenilmesinden sorumlu tutulan Romalı general ve komutanlar, ‘dinlenecek-
leri yerleri olmadığını,  kalelerin uzak mesafede bulunduğunu ve orduya yet-
meyecek kadar küçük olduklarını ve bu kalelerde yeterli miktarda su ve gıda 
bulunmadığını’ söyleyerek kendilerini savunmuş;  İmparator Anastasios’u 
bu durumu düzeltmek üzere ‘cephane imalatı ve depolanması için, askerlere 
bir sığınma ve dinlenme yeri olacak’ bir kent kurmaya çağırmışlardı. 

Bu sınır kenti; Amida, Konstantia, Edessa, Martyropolis ve Cephas gibi 
garnizon kentleri ile Kale-i Zerzevan, Rhabdion, Sawro kaleleri ve daha pek 
çok tekil kaleden  ve hatta küçük kaleler olarak kullanılmış olabilecek kimi 
manastırlardan  oluşan Kuzey Mezopotamya savunma sisteminin doğal 

* Nihat ERDOĞAN, Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
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olarak önemli bir parçası hâline gelecekti. Kuzey Mezopotamya’daki garni-
zonlar II. Konstantius Döneminden Heraklius Dönemine dek düzenli olarak 
saraydan özel ilgi görmüştür.  Özellikle Dara’nın kurucusu olan Anastasios 
bölgedeki savunma güçlerini büyük oranda artırmıştır.  Yoğun olarak tah-
kim edilmiş bu bölge, aynı zamanda zenginliklere  ve hem kentlerde hem 
de taşrada görkemli bir mimariye  de sahipti. Bu bakımdan, Dara yalnızca 
savunma amaçlı inşa edilmiş sıradan bir garnizon-kent değil, aynı zamanda 
henüz altıncı yüzyılda inşa edilmiş az sayıdaki yeni Bizans kentlerinden olan 
Rusafa,  Zenobia ve Justiniana Prima gibi klasik nitelikler taşıyan, iyi planlan-
mış bir kenttir. 

Dara dönem dönem Mezopotamya Dux’ının konutuna ev sahipliği yap-
mıştır. Justinianos’un generali Belisarius, Perslere karşı ilk zaferini 530’da bu-
rada kazanmıştır. Aynı dönemde kent, Justinianos tarafından yeniden tahkim 
edilmiştir. 539-544 yılları arasında süren savaşta Dara, Pers kuşatmasına di-
renmiş fakat 573’te Perslerin eline geçmiştir. 591’de devrik Pers Kralı II. Hüs-
rev, tahtını geri kazanmak için çıktığı savaşta Romalılardan aldığı desteğe 
karşılık olarak kenti iade etmiştir. Persler kenti bir kez daha 606’da, on sekiz 
ay süren kuşatmanın ardından ele geçirmiştir. 628’de Heraklius’un başarılı 
seferlerinin sonucunda Dara yeniden el değiştirmiş fakat nihayet 639’da kalıcı 
olarak kaybedilerek Arapların eline geçmiştir.  

Bugün Dara, büyük çoğunluğu Geç Antik Dönem yapılarının malzemeleri 
yeniden kullanılarak inşa edilmiş, küçük bir köydür. Günümüz Türkiye’sinin 
güneydoğu bölgesinde, yer alan yerleşmede yoğun arkeolojik kalıntı bulun-
masına rağmen, özel mülkiyetten kaynaklanan sorunlar ile kronikleşmiş gü-
venlik sorunları nedeniyle kazılar zorlu girişimler olmaktadır.

ARAŞTIRMALAR VE KAZILAR

Dara’da ilk kazıları 1986’da, o sırada Mardin Müzesi müdür yardımcısı 
olan Malik Ekmen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden merhum Profesör Me-
tin Ahunbay ile birlikte, Ahunbay’ın bilimsel danışmanlığında başlatmıştır. 
Kazılar 1990’a dek bu ekiple devam etmiş, sonrasında bölgedeki siyasal ko-
şullardan ötürü durdurulmuştur. Kazılara dair iki kısa rapor yayınlanmıştır.  
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2001 ile 2009 yılları arasında kazılar, dönemin Mardin Müzesi müdürü Son-
gül Ceylan Bala tarafından, yine Profesör Ahunbay ile birlikte yürütülmüş-
tür. 2009’dan bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri 
gereği, kazılardan yalnızca Mardin Müzesi sorumludur. Müzenin Dara’da 
yürüttüğü çalışmalar, sınırlı işgücü ve maddi kaynak nedeniyle aralıklarla 
ilerleyebilmiştir. 

Dara, eski kaynaklarda özellikle çok iyi belgelenmiş ve yapılarının çoğu-
nun halen sağlam oluşundan ötürü yirminci yüzyılın başından itibaren aka-
demisyenlerin ilgisini çekmiştir ve hâlihazırda kente dair kapsamlı bir kay-
nakça bulunmaktadır. 

SURİÇİ

Surlar, Agora, Tetrapylon ve Cordes Nehri

Dara, Roma Mezopotamyası’ndaki Amida, Edessa, Nisibis gibi kentlerden 
daha küçük olmakla birlikte, altıncı yüzyılda diğer bölgelerde inşa edilen Ze-
nobia, Justiniana Prima ve Rusafa gibi yeni kentlerden daha büyüktü.  Tipik 
bir sınır kenti olarak kalın surlarla tahkim edilmişti. Yeni kent kurulurken 
konumu üzerine dikkatle düşünülmüştü. Kimileri Dara’yı önerirken kimileri 
de ‘Amodin’den yana çıkmış, İmparator Anastasios yeni kentin Dara’ya ku-
rulmasına karar vermişti. Malalas, Dara’da ‘iki halk hamamı, kiliseler, sıra 
sütunlar, tahıl depolama ambarları ve su sarnıçları’ ile Anastasios’un heykel-
lerinin bulunduğunu yazar.  Bu, Dara’nın bir kentin olması gereken tüm nite-
liklere sahip olacak şekilde inşa edildiğini göstermektedir. Dara kent planı ile 
tahkim düzeni, topografik koşulları izler ve düzensiz bir şekle sahiptir (Hari-
ta: 2). Kentin 2,8 km. uzunluğundaki surları akademik ilginin odağı olmuştur.  
Bugüne dek yerleşmede çalışan arkeologların tartışa geldiği temel meseleler, 
kentin kuruluş evrelerinin tanımlanması ve bu evrelerin Anastasios veya 
Justinianos’la ilişkilendirilmesi olmuştur. Croke ve Crow, kent surlarını, 527 
ile 542 yılları arasında Justinianos’un generali Belisarius’a eşlik etmiş, tanık 
olduğu Dara’nın ayrıntılı bir betimlemesini yapan Prokopius’un anlatımları 
ile ilişkilendirerek incelemiştir. 

Dara sur içinin en önemli topografik özelliği, kuzeyden güneye, kenti iki-
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ye bölerek akan Cordes Nehri’dir. Günümüze ulaşan kalıntılar, Cordes’in ba-
tısındaki bölgenin kamusal yapılara ayrıldığı, buna karşılık önemli sayılabile-
cek kalıntının hemen hemen hiç bulunmadığı doğudaki bölgenin ise konutlar 
için kullanılmış olabileceği izlenimini bırakmaktadır. Kuzey Mezopotamya 
kentlerinde birbirini dik kesen, paralel sokaklardan oluşan Yunan ve Roma 
ızgara plan geleneği sürdürülmekteydi. Dara’da nehre paralel, sıra sütunlu 
bir cadde uzanmaktaydı. Dara’da bugüne dek kazı yapılan tek cadde olan bu 
cadde muhtemelen nehre paralel, kuzeye doğru devam ediyor, Cordes’in ba-
tısındaki bütün anıtsal yapıları birbirine bağlıyordu. Ahunbay, kazıları sıra-
sında L şeklinde ayaklardan oluşan  ve tetrapylon olarak tanımladığı  dörtgen 
bir yapı açığa çıkarmıştır (Harita:1 ve 2’de No.1).

Kentin merkezi bir noktasında, yapay bir set üstünde bulunan üç katlı 
yapı, praetorium olarak tanımlanmıştır (Harita 2’de No. 5). Oysaki daha bü-
yük olasılıkla, bu yapı da piskoposluk kompleksine aittir. Yapı ile katedral 
arasında, işlevi henüz belirlenmeyi bekleyen bir başka anıtsal yapının daha 
kalıntıları bulunmaktadır (Harita: 2 ve 3’te No. 4). Aşağıda göreceğimiz üze-
re, mozaikli bina praetorium olarak tanımlanmalıdır.

KİLİSELER

Büyük Kilise ve Aziz Bartolomeus Kilisesi

Kaynaklar Dara’da yalnızca iki kiliseden, Büyük Kilise ile Aziz Bar-
tolomeus Kilisesi’nden söz eder. Midillili Zekeriya’ya göre, Anastasios, 
Konstantinopolis’e giden Piskopos Eutychian’a Büyük Kilise’yi yaptırması 
için kutsal kaplar ve altın hediye etmişti.  Aziz Bartolomeus Kilisesi’ni ise 
Theodore Lector Anastasios’a atfeden  John Diakrinomenos, azizin bir gece 
imparatorun rüyasına girdiğini ve kenti korumayı önerdiğini aktarır. Azi-
zin eşyaları böylece Kıbrıs’tan getirtilerek Dara’nın yeni kiliselerinden bi-
rine yerleştirilmiştir. Malalas ile Evagrius Scholasticus da Dara kiliselerini 
Anastasios’a atfeder. Prokopius ise hem katedralin hem de Aziz Bartolemeus 
Kilisesi’nin Justinianos tarafından yaptırıldığını ileri sürer.  Doğrusu, yapı-
ların inşasının uzun sürmüş olabileceği ve her iki imparatorun dönemini de 
görmüş olabileceği düşünülebilir.
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Kentin içinde bu iki kilise ile ilişkilendirilebilecek kalıntılar bulunmakta-
dır. Köylülerce ‘zindan’ olarak bilinen, kent merkezindeki sarnıç büyük olası-
lıkla katedralin altyapısıdır (Şekil: 2 ve 3’te No. 2). Doğudaki apsis temelleri, 
sarnıcın kuzeyindeki vaftiz kurnası, kurnanın hemen yanındaki düz tavanlı 
kriptası, kriptanın çevresindeki, günümüze dek ulaşmış opus sectile döşeme 
parçaları (Harita: 2’de No. 3) ve nihayet kent içindeki görece önemli konumu, 
sarnıcın üstünde yükselen yapının önemli bir kompleksin, katedralin parçası 
olduğunu göstermektedir. Kilise altlarına sarnıç açmak, Geç Antik Dönemde 
yaygın bir uygulamaydı. 

Mardin Müzesi’nin katedralde yürütmüş olduğu çalışmalar bünyesinde 
yapının güney ve doğu kesimlerinde kimi bölgeler açığa çıkarılmıştır. Güney 
kesimde yapılan çalışmalarda yeraltındaki altyapı ile üstyapının farklı dö-
nemlere ait olabileceği anlaşılmıştır. Sarnıcın güney cephesinin görünür kıs-
mında üstteki yapıyı, yani kiliseyi taşıyan bir konsol ve konsolu destekleyen 
bir arkad vardır (Resim: 1). Arkadın arkasında büyük bir kemer ve sarnıcın 
ana duvarlarından biri bulunmaktadır. Yukarıda söz edildiği gibi, kaynaklar 
Büyük Kilise’yi Anastasios’a veya Justinianos’a atfetmektedir. Bu yeni bulgu-
ların ışığında, sarnıç ile katedralin ayrı ayrı inşa edilmiş olabileceği söylene-
bilir. Whitby’nin metinsel kaynaklara dayanarak önermiş olduğu gibi, sarnıç 
Anastasios zamanında, katedral Justinianos zamanında inşa edilmiş olabilir. 

Üst yapıdan geriye kalmış kalıntılar, apsis temeli ile batı surlarından ka-
lan birkaç bloktan ibaret olmasına rağmen, kilisenin tümlemesi denenmiştir. 
Guyer, burada sarnıcın köşelerindeki odacıklara karşılık gelen bir prothesis ve 
bir diaconicon bulunduğunu ileri sürmüştür.  Kilisenin doğu kısmında yapılan 
kazılar, yapının doğu düzenlemesinin bundan daha karmaşık olduğunu gös-
termektedir. Kesin bir plan çıkarmak hâlâ mümkün değilse de, yapının doğu 
kısmında birden çok seviyenin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Poligonal apsis, yalnızca değilse de çoğunlukla Konstantinopolis’in erken 
dönem kiliselerinde karşımıza çıkan bir özelliktir.  Dara’da, poligonal apsisin 
güney duvarı üzerinde kemerli bir geçit görülebilir. Kemerli geçit, apsisin al-
tında bir mekân, büyük olasılıkla bir kripta bulunduğunu düşündürmektedir 
(Resim: 2). Apsislerin altında yer alan kriptalar da erken dönem Konstantino-
polis kiliselerinin belirgin özelliklerindendir.
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Batı duvarındaki sarnıç pencerelerinin yerin üstünde olması için, kilisenin 
batısındaki orijinal zemin seviyesinin aşağı yukarı bugünküyle aynı olması 
gerekmektedir. Bu; kiliseye, geçmişte ileri sürüldüğü gibi,  yukarıdan girildi-
ği anlamına gelmektedir. Son olarak, katedralin güneyinde yapılan kazılar-
da bir zemin döşemesi ve bir başka anıtsal yapının kalıntıları bulunmuştur.  
Çalışma yalpan alanda halen üzerinde çalışma yapılmamış, altın, gümüş ve 
renkli camdan mozaik taşları, seramik ve cam parçaları açığa çıkarılmıştır.

Prokopius’a göre, Aziz Bartolomeus Kilisesi kentin batısındaki bir sarnı-
ca ‘yakın’ bir yerde bulunuyordu.  Batı duvarlarının hemen yanında bir ye-
raltı yapısının kalıntıları vardır (Şekil 2’de No: 7). Eskiden mekânı örten beş 
tonozdan birinin parçaları ile bir iç sütun varlığını sürdürmektedir. Furlan, 
sarnıcı kendi çizdiği plana göre, 12,5x13,5 m. boyutlarında ve beş sıra sütunlu 
olarak tümlemiştir.  Bu sarnıç olarak anılan yapının kilise olarak tanımlana-
bilmesi için çevresinde bulunması gereken belirgin yapılar bulunmamakta-
dır. Ayrıca, sarnıcın kendisi de bir kiliseyi taşıyamayacak kadar küçüktür. 
Prokopius’un söz ettiği sarnıç, on bölümlü, büyük sarnıç olmalıdır (aşağı 
bkz. Şekil: 2 No: 8).Wiessner, civarda bir yapı belgelemiştir; köylülerin ‘kilise’ 
olarak adlandırdığı bu yapının çevresindeki bölge bugün de Kilise mahallesi 
olarak bilinmektedir.  Aynı yapı Mundell Mango tarafından ‘buğday ambarı 
yakınında tanımsız yapı’ olarak tespit edilmiştir. 

Wiessner, kilise olarak anılan yapının planını hol tipi kilise ile transvers 
(çapraz?) hol tipi (manastır kiliseleri denilen) kilisenin bir bileşimi olarak be-
timler. Dara’nın kuzeydoğusunda yer alan, pek çok Süryani Ortodoks kilise-
sinin ve manastırının bulunduğu kireçtaşı plato Tur Abdin’de her iki kilise 
tipinin örnekleri bulunur.  Özellikle transvers hol tipi kiliseler, oldukça sıra 
dışı bir plana sahiptir ve bu bölgeye özgüdürler. Kilise olduğu düşünülen 
yapı, transvers hol tipi kiliseler gibi üç bölümlü bir ibadethaneye ve hol tipi 
kiliselerde tipik olarak rastlanan, doğu-batı doğrultusunda uzanan, uzun dik-
dörtgen bir nefe sahiptir.  Yapının, konum itibariyle katedral ve vaftizhanenin 
önünden geçen ana cadde ekseninde oluşu, önemli bir kilise binası olduğunu 
düşündürmektedir. Kuzeybatıda sarnıca yakın oluşu, Prokopius’un anlatımı 
ile örtüşmekte ve yapının Aziz Bartolomeus Kilisesi olarak tanımlanmasını 
desteklemektedir. Bugün bahçelerle çevrili, özel bir mülkün içinde yer alan 
yapıyı incelemek için izin alınamamıştır.



327

SU YÖNETİMİ

Sarnıçlar, Su Kemerleri, Hendekler ve Baraj

Sürekli düşman tehdidi altında olan sınıra yakın bir kentte suyun depo-
lanması ve su yönetimi, askerlerin ve kent sakinlerinin hayatlarını sürdürebil-
meleri için büyük önem taşıyordu. Bu nedenle Dara’da barajlar, kanallar, sar-
nıçlar ve su kemerlerinden oluşan, incelikli bir sistem planlanmıştı. Dara’da 
su yönetimi de en az kentin surları kadar akademik ilginin odağı olmuştur.  
Kentte biri sulama, diğeri içme suyu için olmak üzere iki adet su dağıtım kana-
lı bulunuyordu. Kentteki sarnıçlar, kentin kuzeydoğusundaki su kemerinden 
gelen içme suyu ile doluydu. Kentin güneydoğusunda su kanalları ve ayrıca 
kanallardan gelen suyun dolduğu bir hendek vardı. Kuzeyde ise Cordes’in 
sularını kontrol altında tutmak için yapılmış bir baraj bulunuyordu. 

Dara’daki su sistemine uzun bir pasaj ayıran Prokopius’un aktarımları 
üzerine çokça akademik çalışma yapılmıştır. Prokopius’a göre, kentte bir su-
altı kanalı bulunuyordu. Bu, kenti hem düşmanlara hem de nehir taşkınlarına 
karşı koruyan, yaratıcı bir çözümdü. Prokopius’a göre, sular Dara’nın sur-
ları dahilinde yeraltına iniyor, ancak Theodosiopolis (Resaina) yakınlarında 
yeniden yer üstüne çıkıyor; bu da kent surları dışında konuşlanan düşma-
nın susuz kalmasına neden oluyordu.  Kanal, ayrıca su taşkını tehlikesini de 
azaltıyordu. Ne yazık ki; bu dâhiyane su denetim çözümünden geriye gözle 
görünür bir iz kalmamıştır, fakat nehir yatağında yapılacak basit bir jeofizik 
sondajı bu konuya ışık tutabilir. Kuzey duvarının yaklaşık 15 m. kuzeyinde 
yer alan duvar kalıntıları, kente giren suyun denetimi ile ilişkili görünmekte-
dir. Suyu kesen ve kontrol eden benzer duvarlar, kuzey duvarının 100 m. ku-
zeyinde ve kentin kuzeybatısında da görülebilir. Burada toplanan su, oluklar 
aracılığıyla kentin sarnıçlarına dağıtılmaktaydı. 20–30 cm. enindeki kil boru-
lar, kanallarda kimi yerlerde 30 metreye dek günümüze ulaşabilmiştir. 

Literatürde ilgi odağı olmuş büyük sarnıçtan daha önce söz etmiştik. 
Kentin kuzeybatı kesimindeki on bölümlü yapı (Şekil: 2 No. 8), geçmişte, 
Malalas’ın söz ettiği tahıl ambarı  olarak tanımlanmışsa da, kanallara ve ya-
pının güney tarafında bulunan küçük bir taş kaskaya dair yeni bulgular, bu 
yapının –olasılıkla nymphaeum gibi su fıskiyeleri olan– bir sarnıç olduğu ko-
nusunda kuşkuya yer bırakmamaktadır. On bölümlü sarnıcın boyunca bir 



328

ana cadde olduğu varsayılabilir. Bu, çok büyük olasılıkla Aziz Bartolomeus 
Kilisesi olarak tanımladığımız yapının önünden geçen caddedir. 

Preusser ve Furlan tarafından daha önce kayıt altına alınan,  kent dışında-
ki sarnıçlardan biri, yakın zamanda Mardin Müzesi tarafından temizlenmiş-
tir (Şekil 2: No. 10). Çalışma öncesinde yüksekliğinin yarısına kadar toprakla 
dolu olan sarnıç, çalışmalardan sonra orijinal hâline kavuşmuştur. Bu, mekânı 
örten çapraz tonozların parçalarının birleşme noktalarına varana dek kayaya 
oyulmuş derin bir sarnıçtır. Ortadaki sütunlar ile yan duvarlar hep kayadır. 
Burası, sonradan sarnıca dönüştürülmüş (Resim: 3) bir taş ocağı izlenimini 
vermektedir (kesme izleri hâlâ belirgindir). Müze laboratuvarında yapılan 
sıva, harç ve taş analizlerine göre, bu sarnıç katedralin altındaki sarnıç ile çağ-
daştır. İki farklı sıvaya rastlanmış olması, sarnıcın bir noktada seramik parça-
ları içeren harç ile onarılmış olduğunu göstermektedir. Batı surlarının hemen 
dışında yer alan  bu sarnıç, kuşkusuz Justinianos’un kentin iç ve dış surları 
arasına bir sarnıç yaptırdığını söyleyen Prokopius’un sözünü ettiği  sarnıçtır. 

 DARA’NIN YENİ KEŞFEDİLEN MUAZZAM BANLİYÖSÜ VE DIŞ 
SAVUNMA ÖĞELERİ

Son birkaç yılda Mardin Müzesi’nin kent surlarının güney ve güneyba-
tısında yürütmüş olduğu sondajlarda Dara’nın banliyö bölgesine ve dış sa-
vunma öğelerine dair çok önemli yeni kanıtlar ortaya çıkmıştır. Dara’nın ana 
surlarının 170 m. dışında 3–4 m. yüksekliğinde ve 30–40 m. genişliğinde bir 
tepede kazı çalışmaları yapılmıştır (Şekil: 2 No. 13). İlk sondajlarda bina ka-
lıntılarına rastlanmış; bunun üzerine kazı, binanın planını belirlemek üzere 
genişletilmiştir. Binanın, taş bloklarla döşeli ve sekizgen bir merkezî mekânın 
etrafına dizilmiş sekiz mekândan oluştuğu anlaşılmıştır. Yaklaşık 20x22 m. 
boyutlarında olan bina (Resim: 4), birden çok evrede inşa edildiği izlenimini 
vermektedir. Artuklu Hükümdarı Necmettin Alp adına basılmış bir sikkenin 
bulunması, binanın Artuklu Döneminde hâlâ kullanımda olduğunu göster-
mektedir. Binanın hemen güneyinde kesme taş bloklardan yapılmış, yaklaşık 
4 m. genişliğinde (Resim: 5) bir duvarın kalıntıları bulunmaktadır (Şekil: 2 
No. 14). Daha önce belirtildiği üzere, kentin ana surlarına 170 m. uzaklıkta 
olan bu duvar, Whitby’nin proteichismaya 120 m. uzaklıkta konumlandırıp 
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betimlediği duvar  olmalıdır. Duvar kalıntılarının, kazılan yapının batısına 
doğru yaklaşık 210 m. boyunca uzandığı gözlemlenebilir. 

Bu duvarın 85 m. güneyinde, duvara paralel bir başka duvar yaklaşık 330 
m. boyunca uzanır (Şekil: 2 No. 15). Bu duvar, büyük olasılıkla Whitby’nin bir 
önceki duvardan 40 m. uzaklıkta olduğunu söylediği duvardır. Büyük kısmı 
kesme taş bloklardan oluşmakla birlikte duvar,  batı yönünde kimi yerlerde 
daha biçimsizdir ve lahit kapağı gibi kullanılmış malzemelerden yapılmıştır. 
Bu duvarlar, muhtemelen bu yönden gelebilecek atlı saldırıları engellemek 
veya yavaşlatmak amacıyla inşa edilmiştir. 

Kent surlarının güneyinde açığa çıkarılmış olan kalıntılar, kent ile Am-
bar Köyü  arasındaki bölgede, Dara’nın yaklaşık 3 km. güneyinde, çok sayıda 
yapı bulunduğunu göstermektedir. Güneydeki su kapısının yaklaşık 870 m. 
güneyinde muhtemelen köylülerce değirmen olarak kullanılan, kale benzeri 
bir yapının kalıntıları bulunmaktadır. Ambar’da transvers hol tipi, anıtsal bir 
kilise vardır. 

Kazı çalışmalarımız Dara surları ile Ambar arasında kalan bölgede yerle-
şim olduğunu ortaya koymuştur. Whitby, ‘Mardin vilâyetinin görülebildiği, 
Dara’ya en yakın mesafe olduğu için’ Ambar’ın işaretleşme noktası olarak 
kullanılmış olabileceğini ileri sürer. Ana kent surlarının güneybatı köşesinin 
yaklaşık 50 m. güneyinde açılan sondajda Helenistik Döneme ait terra sigillata 
parçacıkları bulunmuştur. Bu bölge, Dara’nın erken (diğer deyişle Roma ön-
cesi) evrelerine dair bilgi sağlayabilir. 

Mozaikli binanın (Şekil: 2 No. 11) güneyindeki bölgede bir yapının temel-
leri açığa çıkarılmıştır (yaklaşık 65x21 m.). Yapının yaklaşık 60 m. batısında, 
yaklaşık 120 m. boyunca kuzey-güney doğrultusunda uzadıktan sonra bir ka-
vis çizerek 60 m. daha uzayan, 4 m. genişliğinde bir döşeme bulunmaktadır 
ve muhtemelen yol döşemesidir. Mozaikli binanın yaklaşık 80 m. batısında üç 
mezar açığa çıkarılmıştır. Bu kesim, kentin epey dışında bir banliyöye işaret 
etmektedir. Ayrı bir başlık altında tartışacağımız mozaikli bina, kent surları 
dışında kalan görkemli bir yapıdır. 

Kentin, şimdiye dek asgari düzeyde ilgi görmüş olan İslami dönemine 
dair çok fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Güney surlarının yaklaşık 870 m. gü-
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neyinde, yukarıda söz edilen kule benzeri yapının karşısında henüz incelen-
memiş ve tarihlendirilmemiş İslami mezar taşları açığa çıkarılmıştır. Kent dışı 
yerleşimin, burada da Rusafa’da  olduğu gibi, İslami Dönemde yükseldiğini 
görüyoruz. 

MOZAİKLİ YAPI

2007’de yapılan kazılarda Prof. Ahunbay, kent surlarının güneybatı kö-
şesinin 200 m. güneybatısında yer alan büyük bir mozaikli yapı keşfetmiştir 
(Şekil: 2 No. 11). Mardin Müzesi’nin inisiyatifinde yapıyı temizleme çalışması 
başlatılmış ve mozaikteki Yunanca yazıtlar incelenmiştir.  Yapının doğu bö-
lümünde yer alan iki oda mozaik döşelidir. İyi korunmuş olan ortadaki oda, 
bir kayanın üstünde oturan ve yanında bir köpek, iki koyun ve bir keçi olan 
bir insan figürü temsilidir (Resim: 6) Figürdeki erkek, Yunanca tek bir sözcük 
ile çoban olarak tanımlanmıştır. Mozaiğin merkezinde mozaiğin Ekim 514’te, 
Makimos tarafından yapıldığını belirten on bir satırlı Yunanca bir yazıt bu-
lunmaktadır. Yazıtın tabula ansata çerçevesinin iki yanındaki üçgenlerde yazı-
lı olan Maros ve Sabas adları büyük olasılıkla mozaik ustalarının isimleridir. 
Yazı şöyledir:

Yunanca Metin

Metin (Mozaikte olduğu gibi Yunanca büyük harflerle yazılmış, kısaltma-
lar için küçük harf kullanılmıştır):

‘(Bu bina) Tanrı’nın adıyla, İsa’yı çok seven müteyeddin imparatorumuz 
Anastasios’un (kaynakları) <ile>, şanı büyük (virillustris) PraetorianPrefect’inlocu
mtenens’i mümtaz (virgloriosissimus) Daethos’un emriyle ve Tanrı’nın çok sevdiği, 
kutsal Amida Kilisesi’nin şahsiyetlerinin öngörüleriyle Anastasiopolis’in aziz pisko-
posu Eutychianos’un döneminde, bu (kent) Tanrı’dan korkan Abraamos ve Thomas 
tarafından yönetiliyor iken, 826 yılının Dios ayında (MS 514, Ekim ayı), sekizinci 
emlak tayini (IndictionEight)  sırasında Babamız Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh’un şanı 
için finanse ve inşa edilmiş ve mozaikleri döşenmiştir, Amin. (Mozaiğin bu kısmını 
yapan) Makimos.’  Yazıtta verili olan bilgiler, Midillili Zekeriya’nın vakayina-
mesinde Dara’nın kuruluşuna dair yer alan anlatımlarla uyuşmaktadır. 
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Anastasios, mozaikteki yazıda sözü edilen Piskopos Eutychianos’u 
Anastasiapolis’in başpiskoposu olarak atamıştı. Yazıda adları geçen 
Abramos’lar ise muhtemelen Midillili Zekeriya’nın söz ettiği, piskoposun no-
teri olan İbrahim bar Kaili’dir. Yine rahip ve idareci olarak adı geçen Tomas 
ise, Midillili Zekeriya’nın söz ettiği, Amida Kilisesi’nin ‘iş konusunda dik-
katli ve deneyimli’ kâhyası Tomas bar ‘Abdiya olmalıdır. Midillili Zekeriya, 
Praetorian Prefect locumtenens’i Daethos’tan söz etmez; dolayısıyla burada 
Bizans prosopografisi alanına önemli bir katkı söz konusudur. Rist, Midillili 
Zekeriya’nın titiz Dara kayıtları üzerine makalesini yazdığı sırada mozaik he-
nüz açığa çıkarılmamıştı.  Bu keşif, Rist’in Midillili Zekeriya’nın altıncı yüzyıl 
Mezopotamya’sına dair, birinci elden tanıklıklar içeren, önemli bir kaynak 
olduğu yönündeki tezini desteklemektedir.

Mozaikli yapının işlevi belirsizdir. Her ne kadar doğu kesimindeki üç bö-
lümlü düzenleme ve yapının doğu-batı doğrultusunda oluşu kilise düşünce-
sini uyandırmaktaysa da, mozaikteki yazıt, solunda kalan salondan okuna-
cak şekilde yerleştirilmiş değildir. Ayrıca yazıt ile figür farklı açılardan –yazı 
güneyden, figür kuzeyden– görülecek şekilde tasarlanmıştır. Mardin Müzesi 
için yazıt ile mozaiği inceleyen Palmer, yapının Dara Katedrali’ne bağlı bir 
konukevi (xenodocheion) olduğunu ileri sürmüştür.

Midillili Zekeriya, Eutychianos’un Konstantinopolis’e gittiğinde kâhyası 
Yuhanna’yı imparatora takdim ettiğini yazar. Palmer da Eutychianos’un ko-
nukevinin inşası karşılığında para almış olabileceğini savunur. Palmer, yapı-
nın konukevi işlevi gördüğü savını mozaiğin ikonografisine dayandırdığı bir 
argümanla daha destekler. Matta’ya göre İncil, Bölüm 25, Satır 31–46’da İsa 
‘koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları 
sağına, keçileri soluna alacak’ yazar. Daha sonra İsa, sağındakilere şöyle diye-
cektir: ‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin! Dünya kurulduğundan beri sizin için 
hazırlanmış olan egemenliği miras alın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; 
susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni 
giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’ Doğ-
ru kişiler İsa’ya bunların ne zaman olduğunu sorduğunda İsa şöyle yanıt ve-
recektir: ‘En basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz’. 
Mozaiğin ikonografisini Hıristiyanlık mirasının bir parçası olarak okumak, 
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mozaik yazıtında din adamlarının anıldığı da düşünülürse, yapının katedrale 
ait bir pansiyon olduğu fikrini destekleyebilir. 

Mozaik, 514 yılına tarihlendirilmiştir; buna göre, bina Dara’nın statüsünün 
yükseltilişinden hemen sonra inşa edilmiş olabilir. Bugün yapının ancak bir 
kısmı açığa çıkarılmış hâldedir fakat havadan çekilen fotoğraflar, yapının açı-
ğa çıkarılmış kesimlerinden güneye ve doğuya doğru uzadığını göstermekte-
dir. Açığa çıkarılan duvarlar, yapının bir iç avlunun çevresine yerleştirilmiş 
birden çok mekândan oluşan, hemen hemen 70 m uzunluğunda bir kompleks 
(Resim: 7) olduğunu ortaya koymaktadır.

NEKROPOL

Dara’nın batısında, kentin inşasında kullanılan taşların çıkarıldığı, kaya 
cebi şeklinde beş adet taş ocağı bulunur. Ocaklardan kente en yakın olanı, 
nekropol olarak kullanılmıştır (Resim: 8). Mardin Müzesi son birkaç yıldır 
çalışmalarını Geç Antik Dönemin en görkemli nekropollerinden birinin bu-
lunduğu bu alana yoğunlaştırmıştır. Çalışmalar bünyesinde esasen, su taş-
kınları ve erozyon sonucu oluşmuş, 4,5–5 metrelik bir toprak katmanı temiz-
lenmiş, böylelikle nekropol alanının kuzey yüzü tamamen açığa çıkmıştır. 
Kazılar başlamadan önce hâlihazırda yüz on dört oda mezar görülebilmekte 
ve mezar süslerinin bir kısmı Marlia Mango tarafından yayınlanmış idi.  Son 
kazılarda ise tipik Geç Antik Dönem tiplerinde yaklaşık yüz adet kaya mezar 
daha ortaya çıkarılmıştır. Kaya mezarlar, oda, arkosolyum, kamosoryum (zemin 
seviyesinde kapaklı kaya mezar) ile bir kısmı tipik Geç Roma Dönemi lahit 
kapaklı ayaklı kaya lahitlerden (Resim: 9) meydana gelmektedir. Nekropolde 
bu mezarlardan başka, yüz kırk üç adet daha ileri tarihli taş bloklardan yapıl-
mış, sade mezar daha bulunmaktadır (Resim: 10).

Lahitli Alan (Saçaklı Yapı)

Nekropolün merkezi bir noktasında, dört ayağı arasında kemerler ve üs-
tünde çatısı olan saçaklı bir yapının kalıntıları bulunur (Resim: 11). Saçaklı 
yapının altında ve çevresinde özel önem taşıdıkları düşünülen on üç mezar 
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vardır. Mezarlardan bazıları, diğerlerinden daha küçüktür. Bazı mezarlarda 
küçük buluntular ele geçirilmiştir. Örneğin; bir mezarda beş adet cam bon-
cuklu kolye, bir kemik düğme, bir cam yüzük, bir çelik yüzük, bir metal küpe, 
bir cam, bronz ve kireçtaşı boncuklu küpe, bir metal obje, bir bronz sikke, iki 
gözyaşı şişesi, iki iğne ve iki cam bilezik bulunmuştur. Bir mezarda hiç kemik 
ele bulunmamış, bazı mezarlarda ise birden çok tek parça hâlinde iskelete 
rastlanmıştır. 

Saçaklı yapının çevresindeki iki mezarın üstünde yazıtlar bulunur. 
Palmer’ın her ikisini de θεολογος (theologos) olarak okuduğu yazıtlardan biri, 
bozulmadan günümüze ulaşmıştır); diğeri ise parçalanmış durumdadır. ‘The-
ologos’, ‘Tanrı’dan söz eden veya Tanrı’yı öğreten veya hakkında vaaz veren’ 
olarak çevrilebileceğinden, bu mezarların rahiplere ayrılmış mezarlar olduk-
ları düşünülebilir. Mezarlardan ikisinin üzerinde böyle genel bir unvanın ya-
zılı oluşu tuhaftır. Saçaklı yapının altındaki alan, yalnızca kutsal şahsiyetlere 
ve onların yanında gömülen ayrıcalıklı kişilere ayrılmış olabilir.

Büyük Galeri Mezar

Nekropoldeki en görkemli yapı, batı köşesinde yer alan kayaya oyulmuş 
anıtsal odadır. Oda, geçmişte, girişindeki muhteşem heykelden ötürü akade-
mik ilgi toplamıştır.  Heykel, iki parçadan oluşur. Tunikli bir figür ile bir kafa-
tası yığınını gösteren soldaki sahnenin Kuru Kemik Vadisi’ndeki Hezekiel’in 
tasviri olduğu açıktır. Bu sahnenin sağında, içinde amorf bir şekil olan, dik-
dörtgen bir çerçeve bulunur. Kompozisyonun ortasında bir pencere vardır. 
Pencerenin sağında iki adet yiv ve yivlerin sağından başlayan alınlık bulunur. 
Alınlığın altında üç figürün kalıntıları vardır. Bütün bunların sağında ise göv-
desiz bir selvi ağacı vardır. Marlia Mundell (Mango), soldaki amorf şeklin ate-
şi –ve özellikle Nebukadnezar’ın ‘kızgın fırınını’– simgelediğini ileri sürmüş 
ve alınlığın altındaki figürleri ‘kızgın fırındaki üç Yahudi’ olarak yorumla-
mıştır.  Buna karşılık Nicholson, Eski Ahit’ten, yine içinde ateş olan bir başka 
sahneyi vurgular. Söz konusu ateş, Sina Dağı’ndaki, ‘Tanrı’nın alevlerinden 
vererek Musa’yı önce halkını esaretten kurtarıp sonra da Vaat Edilen Ülke’ye 
ulaştırmakla görevlendirdiği’,   Yanan Çalı’nın ateşidir. Bu yorumlara daha 
sonra döneceğiz. 
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Odaya heykelin altındaki kemerli bir kapı aralığından girilir. Giriş katı ga-
leri tarzında düzenlenmiştir ve yüzölçümü yaklaşık 140 m² olan ana alana 
bakar. Yakın döneme kadar yalnızca ana alan ile galeri biliniyordu.  Metin 
Ahunbay’ın kazıları sırasında ana alanın altında bir kat daha keşfedilmiş ve 
bir kısım çalışma burada yapılmıştır. Ne var ki; söz konusu kazının sonuçları 
yayınlanmamıştır. İşçilerin anlatımlarından, toprağın yaklaşık 1,5 m. derin-
likte kazıldığını biliyoruz. Mardin Müzesi 2009 yılında Ahunbay’ın bu alanda 
başlattığı çalışmayı sürdürmüş, Ahunbay’ın bıraktığı yerden 25 cm. derine 
inilmiştir (Resim: 12). Bu katın seviyesine varana dek 75 cm. daha kazılması 
gerektiği tahmin edilmektedir fakat kazı, tarihi eserleri koruma makamları-
nın öncelikle odanın koruma altına alınmasını talep etmesi üzerine yalnızca 
bir sezon sürmüş ve devam ettirilmemiştir. Koruma projesi yakın zamanda 
onaylanmıştır ve Mardin Müzesi odadaki kazıları sürdürmeyi planlamakta-
dır. Kazılar sırasında hâlen odada bulunmuş kemikleri incelemekte olan An-
kara Üniversitesi’nden antropologlar da hazır bulunacaktır.

Kazılan 25 cm.de yaklaşık iki yüz insanın kemikleri bulunmuştur. Geri ka-
lan derinlik (75 cm.) ve Ahunbay’ın önceki kazıları hesaba katılarak, burada 
kabaca bini aşkın insanın kemiklerinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Öte 
yandan, daha güvenilir rakamlar ancak başka kazılardan ve Ankara Üniver-
sitesi Antropoloji Bölümü’nün ayrıntılı çalışmalarından sonra verilebilir. Bu 
kesim, daha fazla kazılmamıştır; daha sonra, antropologlar hazır bulunaca-
ğında kazılacaktır. Mekânın geri kalan kısmında kemikler, bozulmamış hâlde 
bulunan bir tek iskelet dışında rastgele dizilmiş izlenimi vermektedir. Kemik-
ler kenara itilerek iskelete yer açıldığı açıkça görülür (Resim: 13). Bir başka 
yerde mezar taşını andıran haçlı bir taş vardır. Odanın batı kısmında yığın 
hâlinde yanmış kemikler bulunur. Ne var ki; bu seviyede herhangi bir yangın 
izine rastlanmaz. Yanmış kemikler buraya taşınmış olmalıdır. 

Alt katın tavanı hareket edebilen levhalardan yapılmıştır (Bkz. Resim: 
12). Bu ve ayrıca kimi bölgelerde kemik yığınlarının bulunması, iskeletlerin 
yukarından atılmış olabileceğini düşündürmektedir. Alt kat merdiven boş-
luğuna dek dolduğunda, insanların artık aşağıya inmedikleri ve merdiven 
boşluğuna kandil bıraktıkları anlaşılmaktadır; zira bu alanda çok miktarda 
kandil bulunmuştur. Nekropolün başka yerlerinde bazı gömütlerin boş oluşu 
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mezardan çıkarma pratiğinin söz konusu olabileceğini akla getirir fakat kesin 
bir şey söylemek için henüz çok erkendir. Ankara Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nün gayri resmi ilk sonuçlarına göre, odada kadın, erkek ve çocuk 
kemikleri bulunmaktadır. Ayrıca bir de tek at çenesi vardır. Bulunan küçük 
buluntular; metal objeler, ağırşaklar, kandiller ve iki sikkedir (biri en alt katta 
bulunmuş ve Geç Roma Dönemine ait; diğeri ise galeri katında bulunmuş bir 
Artuklu sikkesidir).

Odanın kare planlı orta katının dört köşesinde birer arcosolium bulunur. 
Arcosoliumların içinde de yine birden çok gömüt vardır. Muhtemelen mera-
simlerde kullanılmış olan üst galerinin güneybatı köşesinde yukarı doğru 
darlaşan bir havalandırma bacası vardır. Bacanın ve odanın içinde duman 
izlerine rastlanır. Bu izler ve yanmış kemikler, büyük olasılıkla kazara çıkmış 
bir yangından ötürü olmalıdır.  

Şimdiye dek, odanın girişindeki heykelin ikonografisine dayanarak oda-
da kimin gömülü olduğuna dair iki öneri yapılmıştır. Mundell, Dara’nın 
573’te Persler tarafından ele geçirilişinin ardından sakinlerinin İran’a sürül-
düğünü ileri sürmüştür. 591’de Roma İmparatorluğu’na geri verilmesinin 
ardından Dara’ya geri dönenlerin, kendi sürgünden dönüşlerini çağrıştıran 
bir ikonografisi olan bir odaya birlikte gömülmeyi istemiş olabileceklerini 
savunur.  Nicholson da odanın muhtemelen sürgünden dönenler tarafından 
inşa edilmiş olduğunu düşünür fakat 573 muharebesinde ölen askerler için 
yapıldığını savunur. Sasaniler’in ölülerini gömmeme geleneğinden söz ede-
rek, sürgünden dönen Dara sakinlerinin nekropolün cenaze koymaya uygun 
olan setlerinde ölmüş askerlerin cesetlerini gördüklerini ve onların anısına 
bu odayı inşa ettiklerini ileri sürer.  Gerçekten de, Hezekiel metninde Kuru 
Kemik Vadisi, ‘her yanda çoktandır ölmüş insanların kemiklerinin olduğu 
muazzam bir savaş alanı’ olarak betimlenir.  Dolayısıyla, Nicholson’ın iddia 
ettiği gibi, kemiklerin dönen sürgünlere değil, savaşta ölenlere ait olması 
olasıdır. Hezekiel’in can verdiği kemikler de askerlerindir fakat burada asıl 
vurgu, Hezekiel’in ölüm ve ölümden sonra hayata dair görüşünün simgesel 
öneminde olabilir ve dolayısıyla, kemikler mutlaka ölen askerlere ait olma-
yabilir. Mundell, Hezekiel sahnesinin grafik imgesinin, ‘heykeltıraşın bunun 
gibi kemik yığınlarına alışkın olduğunu’ düşündürdüğünü söyler. Mundell 
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bunun, Dara halkının sürgün yıllarında Sasaniler’in ölüleri açıkta bırakma ge-
leneğine tanık olmalarının sonucu olduğunu düşünür. Öte yandan Nicholson 
ise mezarda, rölyefin arkasında gömülü böyle bir kemik yığınının gerçekten 
olabileceğini savunur. Yeni bulunan kemik yığınlarının Nicholson’ı destekle-
mesi mümkünse de, önermenin pek gerçekçi bir yanının olduğu söylenemez. 

Alt katta kadın ve çocuk kemiklerinin bulunuşu, bu anıt-odanın on, hatta 
belki yüz yıllar boyunca ölenlerin kemiklerinin saklandığı bir osüer olduğu 
anlamına gelebilir. Kemiklerin mezarlardan çıkarılarak osüerlerde saklanma-
sı, günümüze dek sürmüş olan standart bir Doğu Ortodoks Kilisesi pratiği 
olsa da, bilinen bir Geç Antik Dönem osüer örneği yoktur ve bu, biricik bir 
Geç Antik Dönem halk osüeri buluntusu olabilir. Karşılaştırma yapma olanağı 
olmadığından, bu geniş odanın ilk etapta mezardan çıkarılan kemikler için 
mi yapıldığını, yoksa bir mezar odası olarak inşa edilip daha sonra mı osüere 
döndürüldüğünü söylemek şu an için zordur. İşlevsel dönüşümün, Mundell 
ve Nicholson’ın ileri sürdüğü gibi savaş sonrasında veya altıncı yüzyılda ya-
şanan ve kitlesel ölümlere yol açan bir felâkette –belki bir veba salgınında– 
gerçekleştirilmiş olması olasıdır. Kazıların ve antropolojik çalışmaların sür-
dürülmesi, ileride materyali daha iyi bağlama oturtabilmemizi sağlayacaktır. 

Süryanice Yazıtlar

Nekropolün çeşitli yerlerinde Andrew Palmer’ın kaydedip incelemiş oldu-
ğu ve sonuçlarını yayına hazırladığı Yunanca ve Süryanice yazıtlar bulunur.  
Yunanca yazıtların tamamı altıncı yüzyıl ile yedinci yüzyılın başı arasındaki 
dönemde tarihlenir. Yazıtların ‘mozaikli binadaki’ mozaik yazıtının yazılış 
tarihi olan 514’ten sonra yazıldıkları açıktır, zira tarzları farklıdır. 

Nekropolden günümüze ulaşmış olan yirmi üç Süryanice yazıtın tamamı 
da bu tarihten sonra yazılmıştır. Yazıtlardan biri, M.S. 724/5 olarak tarihlen-
dirilmiştir. Geri kalan yazıtların tarihleri belirsizdir. Harflerin şekillerini ay-
rıntılı olarak inceleyen Palmer, Süryanice yazıtların çoğunun yaklaşık M.S. 
790 ile 820 arasında tarihlendirilebileceği sonucuna varmıştır. Palmer’a göre, 
Süryanice yazıtlar Dara mezarlığının bugüne dek keşfedilmiş en eski Asuri 
Hıristiyan mezarlığı olduğunu göstermektedir. Tur ‘Abdin’in başka yerlerin-
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de de aynı yıllardan kalma yazıtlar bulunmuştur ancak yıkılmış durumdadır-
lar ve genellikle ruhban sınıfına aittirler. 

Nekropol Buluntuları

Nekropol kazılarında çok miktarda küçük buluntu ele geçirilmiştir: Kan-
diller, sikkeler, küpeler, tokalar, ahşap tabutlarda kullanılan yüzlerce çivi, 
taş ocaklarında kullanılan keski ve çapalar, II. Gordian’ın, Anastasios’un, 
Justinianos’un, Fokas’ın, II. Konstans’ın adına basılmış sikkeler ve M.S. 
742’den kalma bir Emevi sikkesi. Bu materyalin tamamı hâlen incelenmekte-
dir.  Kazılarda Sasani sikkesi bulunmamıştır.

SONUÇ

Dara’nın kuruluş projesi, Mezopotamya’daki kent merkezlerinin ve yerel 
taşra manastırlarının mimari gelenekleri ile dinamik bir etkileşim içinde ger-
çekleştirilmiştir. Proje, aynı zamanda Konstantinopolis, Justiniana Prima gibi 
yeni kurulan Geç Antik Dönem kentleri ve Anadolu, Balkanlar ve Asur’daki 
Geç Antik Dönem merkezleri ile de bağlantılıydı. Muhtemelen, Zanini’nin 
işaret ettiği gibi, Dara’nın inşası sırasında bir model uygulanmıştır. Dara, kla-
sik kentlerin temel özelliklerine sahiptir. Altıncı yüzyılda kurulan diğer kent-
lerden daha büyük fakat Amida, Nisibis ve Konstantia gibi çevre kentlerden 
daha küçük, orta boy bir kenttir. Kentte yerel ihtiyaçlardan kaynaklanan kimi 
farklılıklar bulunuyordu. Örneğin, su taşkınlarından ötürü ve askeri taktik 
gereği, su denetimi bir öncelikti. Bundan dolayıdır ki; kentin günümüze ulaş-
mış en görkemli yapıları sarnıçlardır. 

Mardin Müzesi’nin çalışmaları son birkaç yıldır daha çok kentin batısın-
daki nekropol üzerinde yoğunlaşmıştır. Kazılar sırasında farklı tipte yakla-
şık yüz adet mezar ve Hezekiel’li anıt-mezarın içinde bir kat daha açığa çı-
karılmıştır. Yunanca ve Süryanice yazıtlar kayıt altına alınmıştır. Süryanice 
yazıtların tamamı, 720 ile 820 arasında tarihlenir. Nekropoldeki çalışmaların 
en çarpıcı iki bulgusu, olasılıkla en eski Doğu Asuri mezarlığı ile olası halk 
osüeridir. 
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Müze ayrıca daha önce M. Ahunbay tarafından kazılan fakat kazı sonuç-
ları yayınlanmayan bir yapıyı yeniden belgelemiştir. Nekropolün güneyinde 
yer alan yapı, özellikle figürlü mozaiği ve Yunanca yazıtı ile göz kamaştırı-
cıdır. Yazıtın içeriği, çağdaş bir vakayiname ile uyuşmaktadır; bu bakımdan 
çalışma, prosopografi alanına katkı sunmaktadır. Mozaiğin ikonografisine 
Geç Antik Dönemde sıkça rastlanır. Dara’da yapılan son kazılar, şimdiye dek 
yayınlanmış olan kent planlarında olduğu gibi, kentin surlarla çevrili alanla 
sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. Büyük olasılıkla Ambar’a dek uzanan 
güney surlarının dışında görkemli yapılar bulunuyordu. Dara bu bakımdan 
diğer Geç Antik Dönem kentlerine, özellikle de yukarıda bahsettiğimiz üze-
re, Balkanlar’daki Geç Antik Dönem kentlerine benzer. Kentin güneyinde yer 
alan İslami kalıntılar, daha fazla araştırma gerektirmektedir. Bu kalıntılar, 
kentin 640’taki Arap fetihlerinden sonraki akıbetine ışık tutacaktır. 

Metinsel kaynaklar, kentte bulunan iki adet kiliseden söz eder. Bu kilise-
lerin planlarını ve konumlarını sunmuş bulunuyoruz. Katedralin kuzeyinde 
yer alan, günümüze ulaşmış opus sectile parçaları, kentin çeşitli yerlerine da-
ğılmış veya Mardin Müzesi’nden sergilenmekte olan mimari parçaları ve yu-
karıda söz edilen mozaik, kentte pahalı malzeme kullanan, becerikli ustalar 
tarafından yapılmış pek çok yapı olduğunu göstermektedir. 

Kazılar hâlen devam etmekte, kente dair bildiklerimiz değişmektedir. 
Kentin güneyinde uzanan savunma yapılarına, mozaikli binaya, kiliselere, 
ölü gömme pratiklerine ve yazıtlara dair kimi fikirler öne sürmüş olsak da, 
gelecekteki araştırmalar ve yeni bulgular burada varmış olduğumuz sonuçla-
rı değiştirebilir. Dara’da şu an öncelik yerleşme koruma planını hazırlamak-
tır. Plan dâhilinde yeni bölgeler kamulaştırılarak kazılacak ve bir yerleşme 
yönetim planı hazırlanacaktır. 

Elif KESER KAYAALP ve Andrew PALMER’in Katkılarıyla
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Harita 1: Geç Antik Dönemde Kuzey Mezopotamya haritası. ( ●  Kent ▲  Kale  ▪    Köy )

Harita 2: Dara ve nekropol planı.
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Resim 2: Katedral apsisinin güneydoğudan görünümü.

Resim 1: Katedralin güney cephesi.
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Resim 4: Güney surlarının güneyinde yer alan, yeni kazılmış yapının havadan görünümü. 
Üstte, solda Şekil 11’deki duvar yukarıdan görülebilir.

Resim 3: Surlar ile proteichisma arasındaki yeni temizlenmiş sarnıç. 
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Resim 7: Mozaikli binanın havadan görünümü.

Resim 5: Güney kent surlarının dışındaki sa-
vunma duvarlarının konumu.

Resim 6: Mozaikli binanın mozaikleri.
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Resim 10: Taş bloklardan 
yapılmış mezar-
lar.

Resim 9: Yazıtlı lahit kapağı.

Resim 8: Dara nekropolü-
nün havadan gö-
rünümü.
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Resim 13: Nekropoldeki kayaya 
oyulmuş büyük oda-
nın (osüer?) alt katının 
görünümü

Resim 12: Nekropoldeki kayaya oyul-
muş büyük odanın (osüer?) iç 
görünümü.

Resim 11: Nekropolün ortasın-
daki saçaklı yapı.
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ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, 
246 ADA 1 PARSEL VE 249 ADA 15 PARSEL

KURTARMA KAZILARI
Onur KARA*

Perge antik kentine ev sahipliği yapan Antalya İli, Aksu İlçesi’nde 2016 
yılında birbirine komşu sayılabilecek iki ayrı alanda gerçekleştirilen temel 
kazılarında anılan antik kentin sit sınırlarının dışında, güneye doğru devam 
ettiğine ilişkin önemli ipuçlarına ulaşılmıştır.1

 I.1. 246 ADA 1 PARSELDE AÇIĞA ÇIKARILAN ROMA DÖNEMİ  
MEZAR YAPISI 

Sözü edilen alanlardan ilki Barbaros Mahallesi’nde, tapunun 246 ada 1 
parselinde kayıtlı taşınmazında (fen lisesi karşısındaki futbol sahasında) 
imam-hatip lisesi ve yurdu inşası sırasında iş makinesi ile yapılan hafriyat 
çalışmalarında açığa çıkarılmıştır. Alanda tarafımızca gerçekleştirilen kurtar-
ma çalışmalarında doğu-batı istikametinde, uzunluğu 12.00 m.yi bulan bir 
aksta platform şeklinde dizayn edilmiş mezarlarla karşılaşılmıştır. Aksın ba-
tısındaki mezar yapısı kısmen iyi korunmuştur. Kuzey cephesi dikdörtgen 
blok taşlardan, güney cephesi sıralı pişmiş toprak tuğlalardan yükseltilmiş 
yapının ölçüleri 4.10x2.80 m. olarak kaydedilmiştir (Resim: 1).2 Tabanı Perge 

* Dr. Onur KARA, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, 07050 Antalya / TÜRKİYE.
1 Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mülga “Kültür ve Tabiat 

Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” uyarınca 
Antalya İli, Aksu İlçesi, Barbaros Mahallesi’nde yer alan, 246 ada 1 ve 249 ada 15 no.lu par-
selde Kasım – Aralık 2016 tarihlerinde sürdürülen kazılar, Antalya Müzesi Müdürlüğü adına 
Dr. Onur KARA denetiminde gerçekleştirilmiştir. Süreç içerisindeki katkılarından dolayı An-
talya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel’e, Müze Arş. Burcu Karakurt Çelimli’ye, Ark. Hakan 
Kızıltaş’a, Ark. Eray Özmen’e teşekkür ederiz. 

2 Karş. için bkz. Kara – Demirel 2015, “Perge Antik Kenti 2012-2014 Yılı Kazıları, Excavations at 
Perge in 2012-2014” AST Arkeoloji ve Sanat - Journal of Archaeology & Art 2015/149, s. 8, res. 12. 
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batı nekropolünde açığa çıkarılan mezarlarda gözlemlendiği üzere kare biçi-
minde pişmiş toprak tuğlalarla kaplı olan mezarda bir bireye ait kafatası ile 
kemikler ele geçirilmiştir. Ancak; amorf seramik parçaları dışında herhangi 
bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır (Resim: 2).

İki farklı mezar tipine sahip yapıda ilk mezar tipini sanduka tipindeki 
örgü mezar; ikinci mezar tipini ise tabanı fil ayaklarıyla hareketlendirilmiş 
platform şeklindeki mezar temsil etmektedir. Bitişik nizamda yapılmış me-
zarların güneydoğusunda dik konumda bir kapı (?) sövesi ile yine dikey 
durumda tabana sabitlenmiş bir künk tespit edilmiştir (Resim: 3). Kısmen 
devşirme malzemelerin inşası ile oluşturulmuş platformun üzerinde olması 
lazım gelen lahitlere ise rastlanılmamıştır. 

İlk gruba yakın diğer bir sanduka tipindeki mezarın, aynı aksta bulunma-
sına rağmen bu mezarlardan bağımsız olduğu saptanmıştır.  Kuzey ve doğu 
yüzü tamamen yok olmuş mezarın korunabilen ölçüleri 1.10x2.00 m.dir. 

Alanın batısındaki kalıntıları ise 1.50x0.85 m.lik boyutlarıyla yine tabanı 
fil ayaklarıyla süslenmiş, blok taşlardan müteşekkil mezar platformu yansıt-
maktadır (Resim: 4). Kondisyonu sağlam olan sabit düzenlemenin yakınında 
0.65x1.1.20 m. boyutunda bir de blok taş açığa çıkarılmıştır. 

Tüm bu kompleksin dışında, mezar aksının hemen güneyinde, yüzeyde 
doğu-batı uzantılı 2.00x0.50 m. boyutunda taş sırası saptanmıştır. Bir me-
zardan ziyade Perge mimarisine yabancı olmayan, mezar aralarındaki so-
kak döşemlerini hatırlatan kalıntıların alanın doğusuna doğru devam ettiği 
öngörülmektedir (Resim: 5). Tüm bunların dışında temel inşası sırasında iş 
makinesinin toprak aldığı alandaki profillerde, mezarların üst kotuyla aynı 
hizada, hemen tüm kesitlerde kültür katmanının (mezar ve taban kiremitleri) 
rahatlıkla izlendiğini söylemek mümkündür. 

Kurtarma kazılarının tamamlanmasında sonra M.S. 3. yüzyılın sonuna 
veya 4. yüzyılın başına tarihlendirdiğimiz bahse konu mezar komplesi ve dö-
şem (Çizim: 1) , Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun mülga 
kararı ile ‘I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescil-
lenmiştir.
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 I.2. 249 ADA 15 PARSELDE AÇIĞA ÇIKARILAN ROMA DÖNEMİ 
HAMAMI VE DİĞER YAPI KALINTILARI 

Barbaros Mahallesi’nde yer alan yukarıda tanıttığımız mezar kompleksi ile 
aynı bölgedeki ikinci kurtarma kazımız;  tapunun 249 ada 15 parselinde kayıtlı 
özel mülkiyete konu site inşaatı alanındadır.  İnşaat sırasında iş makinesi ile 
yapılan temel kazılarında antik döneme ait kalıntılara rastlanıldığının haber 
verilmesi üzere başlatılan çalışmalarda elde edilen bulgular şu şekildedir. 

C, D ve E bloklarının bulunduğu alanda, derinliği 3 metreye yaklaşan bü-
yük boyutlu çukurlar iş makinelerince kazılmış olup bunlardan yalnızca D ve 
E bloklarının oturma alanlarında ve yakın çevresinde kazı çalışmaları yapıl-
mıştır. C blok olarak adlandırılan yapının oturduğu yüzeydeki çukurun doğu 
profilinde, büyük boyutlu taşlar görülmesine rağmen bu alanda henüz kazı 
yapılmamıştır. 

Çalışmalarımızda öncelikle bahse konu parseldeki kazılarda iş makinesi-
nin neden olduğu büyük tahribat dikkate alınarak kalıntıların yönünün belir-
lenmesi ilkesinden hareketle düzensiz plan veren sondajlar yapılmıştır (Re-
sim: 6). Boyut olarak herhangi bir sayısal veriyle ifade edilemeyecek açmaları, 
planda izlendiği şekli ile D ve E Blok sektörü olarak kendi içinde iki sektöre 
ayırarak incelemek mümkündür.  

D Blok sektöründe; profile paralel uzanan, birbirinden farklı dönemlere 
tarihlendirdiğimiz taşınmaz kültür varlığı niteliğinde mimari öğeler saptan-
mıştır. Öğelerin ilk grubunu, profil boyunca, toplamda uzunluğu 20.00 metre-
yi bulan ancak iki farklı döneme senkronize edilebilecek duvar temsil etmek-
tedir. Kuzeybatı-güneydoğu uzantılı duvarın 12.50 metrelik kısmı, Perge’nin 
gerek anıtsal kamu yapılarında gerekse sur bedenlerinde izlendiği üzere yerel 
karakterdeki, 0.60x1.20 m. boyutundaki kesme kireçtaşı bloklardan inşa edil-
miştir (Resim: 7).3 Bazı yerlerde zeminden itibaren dört sırası korunagelmiş 
duvarın, kaliteli işçilik gösterdiği ve belli bir planlama dahilinde yapıldığı 
açıktır.  I No.lu duvar olarak adlandırdığımız duvar,  batıya doğru hafifçe 
kırılarak, 7.50 m.lik uzunluğundaki II No.lu duvarla birleşmiştir.

3 Karş. için bkz. Kara – Demirel 2015,  “Perge 2014 Yılı Kazıları, Excavations at Perge in 2014” 
ANMED Anadolu Akdenizi Haberleri – News of Archaeology from Anatolian Mediterranean 2015/13, 
241, res. 3- 4.
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Yoğun kireç tortusuyla kaplanmış duvarın daha geç bir döneme ait ol-
duğunu söylemek mümkündür. Duvarın batı yüzünde, uzunluğu 0.50 m.yi 
bulan dört ayrı payeyle güçlendirilmiş su hazneleri bulunmaktadır. Buna ila-
veten uzunluğu 5.00 m.yi bulan üçüncü bir duvarın varlığı da kesinleşmiştir. 
I No.lu ana duvara dik açıyla bağlanan III No.lu duvar,  kuzeyde kesme blok 
taşlarla tahkim edilmiştir. Kepçenin müdahalesiyle neredeyse yok edilmiş 
durumdaki, düzensiz oval planlı büyük su haznesine komşu durumdaki bu 
duvar, batıda parçalar halinde saptanabilmiş IV No.lu  duvarla kesişmektedir 
(Resim: 8).

E Blok sektöründe ise bir hamam yapısının ısıtma sistemi ve bu sistemle 
ilintili diğer mimari unsurlar açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı uzan-
tılı toplamda uzunluğu 14.00 m.yi bulan I No.lu duvar, kalıntıların merkezin-
dedir (Resim: 9).  Tahribat nedeniyle duvarın toplamda 2.50 metresi koruna-
bilmiştir. Doğuda 5.00 m.lik bölümü açığa çıkarılan duvarın, kuzeye doğru 
devam eden ancak kazıları tamamlanamadığından boyutları tam saptana-
mayan iki hat halinde uzandığı anlaşılmaktadır.  Bu hatlardan batıda kalanı, 
pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış fevkalade kaliteli işçilik gösteren ısıtma 
sistemlerini desteklemektedir (Resim: 10-11). 

Bunların dışında; D ve E blok sektörlerinin arasında, E blok sektörünün otur-
ma alanın dışında,  doğu-batı uzantılı, küçük toplama taşlardan örülmüş 7.00 
m. uzunluğunda bağımsız bir kalıntı saptanmıştır. Alanın kuzeyinde ise olası 
hamam yapısının kuzey duvarı sınır ile yine hamama ait kalıntıların tuğla 
kaplı döşemine ulaşılmıştır.  Ayrıca her iki sektörün arasındaki boşluklarda 
Roma ve Bizans Dönemini yansıtan çok sayıda künk sırası ve kanalizasyon 
sistemi ile karşılaşılmıştır (Resim: 12-13).4 Düzenli plan veren bu duvarların 
ve diğer mimari öğelerin, sondaj çukurlarının dışındaki kazılmamış alanlarda 
devam ettiğini söylemek mümkündür. 

Kurtarma kazılarının tamamlanmasında açığa çıkarılan anıtsal duvar, 
hamam yapısı, nalları ve kanalizasyon sisteminin bulunduğu alan, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun mülga kararı ile ‘Perge Antik 

4 Karş. için bkz.  Kara – Demirel 2016, “Perge 2015 Yılı Kazılarından Bir Grup Plastik ve Madeni 
Eser, A Group of Sculpture and Metalwork from the 2015 Campaign at Perge” ANMED Anadolu 
Akdenizi Haberleri – News of Archaeology from Anatolian Mediterranean 2016/14, s. 344, res. 6.
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Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ sınırları içine alınmış olup alana ilişkin 
Perge Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri doğrultusunda ge-
çiş dönemi yapılanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine yönelik karar 
alınmıştır. 

I.3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2016 yılı sonunda Aksu İlçesi’nde gerçekleştirdiğimiz kazılarda 249 ada 
15 parselinde kayıtlı taşınmazında açığa çıkarılan duvarlar ve yapı kalıntı-
ları, Perge antik kentinde su ile bağlantılı pek çok kamu yapısından olan ha-
mamlardan bir yenisine aittir.  Olasılıkla M.S. 3. yüzyıla yakın duran hamam 
yapısının, isale hatlarının, su haznelerinin göreceli olarak iyi korunduğunu, 
kalıntıların Doğu Roma Dönemi’nde, eklemeler ya da çıkarmalar yapılarak 
kullanılageldiği söylemek mümkündür (Çizim: 2).  Anıtsal duvar yapısının 
ise yeni keşfedilen hamam yapısının ana duvarlarından birine ait olduğunu 
öngörmekteyiz

 246 ada 1 parselde açığa çıkarılan mezarlar ise Perge’de varlığı bilinen batı 
ve doğu nekropolünün dışında güneydeki üçüncü bir gömü alanına işaret 
etmektedir.   Mezar aksına paralel uzanan yolun ise planda görüleceği üzere 
parsel sınırları içinde, mevcut modern sokağa paralel biçimde yeni bulunana 
hamama doğru uzandığı kesinleşmiştir.   
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Resim 1: Tuğla örgülü mezar yapısı, kazı sırası.

Resim 2: Tuğla örgülü mezar, kazı sonrası.
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Resim 3: Mezar komplesi, genel görünüm.

Resim 4: Mezar aksı, genel görünüm.
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Resim 5: Antik döşem.

Resim 6: Hamam yapısındaki tahribat. 
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Resim 7: Anıtsal duvar ve duvardaki tahribat.

Resim 8: Büyük su haznesi. Resim 9: Hamama ait duvar kalıntıları.
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Resim 10: Hamam yapısına ait ısıtma sistemleri. 

Resim 11: Hamam yapısına ait ısıtma sistemleri.
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Resim 13: Atık su sistemi, kazı sonrası.

Resim 12: Atık su sistemi, kazı sonrası.
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ÜÇGÖL KAYA MEZARLARI KURTARMA KAZISI

Tenzile UYSAL* 
Erkan GÜZEL

Seydoş BİNGÖL
M. Sait YILMAZ

Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi’ne bağlı Üçgöl Köyü sınırları içinde Gazian-
tep Müzesi Müdürlüğünce tespiti yapılan ve bölgenin arkeolojik potansiye-
lini iyi bilen Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicola Marchetti’nin de dikkat 
çektiği iki kaya mezarı, hem arkeolojik  açıdan önemli özellikler sergilemesi 
hem de tahribata açık olması nedeniyle, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünce 
2016 yılı kurtarma kazısı ve temizlik çalışmalarına dahil edilmiştir.

Birbirine yaklaşık 100 m. ara ile yer alan iki kaya mezarı, Gaziantep il mer-
kezi ile onun kuzeydoğusunda  yer alan Üçgöl Köyü sınırları içindedir.  Ga-
ziantep-Yavuzeli karayolunun 31. Kilometresinde, doğuya ayrılan karayolu 
yaklaşık 21 km. sonra Üçgöl Köyü’ne ulaşmaktadır. Üçgöl Köyü›nün de yak-
laşık 600 m. batısında, Kurudere olarak adlandıran mevkide yer alan kaya 
mezarları, köye ulaşan karayolunun kuzey kesitinde bulunmaktadır.

Gaziantep ile Üçgöl Köyü arasında uzanan karayolunun genişletilmesi sı-
rasında, bir bölümü tahrip olmuş olan mezarlar, karayolundan sızan yağmur 
suları, suların getirdiği kalın bir mil dolgusu ve moloz yığınlarıyla dolu ola-
rak tespit edilmiştir. 

* Tenzile UYSAL, Gaziantep Eski Müze Müdürü, Afrodisyas Müze Müdürü, Geyre, Karacasu-
Aydın/TÜRKİYE.

 Erkan GÜZEL, Müze Müdürlüğü, Gaziantep/TÜRKİYE.
 Seydoş BİNGÖL, Müze Müdürlüğü, Gaziantep/TÜRKİYE.
 M. Sait YILMAZ, Müze Müdürlüğü, Gaziantep/TÜRKİYE.
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Beşeri ve doğal etkilerle oluşan tahribatın önüne geçmek ve her iki mezar 
yapısını müze envanterine kaydedebilmek için alanda temizlik çalışması ve 
kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiştir.

Üçgöl Köyü’ne giden asfalt yolun hemen yanında bulunan kaya mezarla-
rında yapılan ilk incelemede, mezarların daha önceden soyulduğu, 2 odadan 
oluşan mezarın içinin ve lahitlerin toprakla dolu olduğu tespit edilmiştir. Me-
zarların bulunduğu alanda yapılan yüzey araştırması sonucu, alanda birçok 
mezar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu alanın bir nekropol alanı oldu-
ğu anlaşılmıştır.

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
17.06.2016 tarih ve 115462 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ile bu iki mezarda 
(1 ve 2 No.lu mezarlar) kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Yolun hemen kenarında bulunan 1 No.lu mezar,  Yavuzeli Belediyesi, Fen 
İşleri Müdürlüğünün yol açma ve hafriyat çalışması sırasında ortaya çıktığı 
tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda açılan bu yeni yol, kaya mezarının 
hemen önünden geçirilmiştir. Açılan bu yol 1 No.lu kaya mezarının dromosu-
nun üzerinden geçirilmiştir (Resim: 1). Bu nedenden dolayı,  kaya mezarı yol-
dan daha alt seviyede kaldığı için, herhangi bir yağış durumunda yol kena-
rında biriken  su mezarın içerisine dolmaktadır. Bu kaya mezarının yaklaşık 
40 metre batısında yine aynı özelliklere sahip ikinci bir mezar (2 No.lu Mezar) 
tespit edilmiştir (Resim: 2). Bu mezarda da gerekli incelemeler yapılmıştır. 
Her iki mezar da yol üstünde olduğu için, köylüler ve yoldan geçenler mezar  
içerilerine kolaylıkla girmekte ve mezarı tahrip etmektedirler. Mezarlardaki 
bu tahribatı önlemek amacıyla mezar kapılarına geçici demir parmaklıklı ka-
pılar yapılmıştır.

 

1 NO.LU KAYA MEZARI

Bu kaya mezarında 19.09.2016-07.10.2016 tarihleri arasında çalışılmıştır. 
Çalışmalara mezarın kapısının önündeki moloz taşların ve toprağın kaldı-
rılmasıyla başlanmıştır. Bu alandaki temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra 
mezar kapısı tamamen ortaya çıkarılmıştır. Kapı önü temizlendikten sonra 
mezarın içerisine geçilmiş ve burada temizlik çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. 
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Yaklaşık 6.5×4.5 metre ölçülerindeki mezarın içi bir metre yüksekliğinde taş 
ve topraktan oluşan bir dolgu ile kaplıydı. Buradaki dolgu gerekli malzemeler 
yardımıyla mezardan çıkartılmıştır. Mezardaki temizlik çalışmaları 07.10.2016 
tarihinde mezardaki tüm dolgunun dışarı atılması ile tamamlanmıştır.

Mezar, tamamen anakayaya oyulmuş, kuzey-güney yönlü, dromoslu, iki 
odalı ve yaklaşık 6.5×4.5 metre boyutlarındadır (Resim: 3). Mezarın kapısı ise 
yaklaşık 95×60 cm. ölçülerinde ve güney yöndedir. Kapının önünde oval bir 
yapıya sahip olan monoblok taş bulunmaktadır. Bu monoblok taş mezar ka-
pısının kapanması için kullanılan kapak taşıdır. Bu kapak taşı üzerinde, belirli 
aralıklarla oyulmuş oyuklar bulunmaktadır. Mezarın iç tarafında kapının iki 
yanında, hem altta hem de üstte olmak üzere yaklaşık 20 cm. çapında oyuklar 
bulunmaktadır. Mezar tabanına kapıdan iki basamak ile inilmektedir. Ayrıca 
mezarın iç tarafını tamamen çevreleyen 33 cm. genişliğinde ve 11 cm. yüksek-
liğinde bir seki bulunmaktadır.

Mezar, ortadan mezar duvarına yapışık şekilde karşılıklı duran iki plaster 
(sütunce) ile birbirine eşit iki bölüme  (odaya) ayrılmaktadır. Bu iki plaster 
arasında 47 cm. genişliğinde  ve mezar zemininden 12 cm. yüksekliğinde bir 
seki bulunmaktadır. Plasterlerin başlıkları plastik olarak işlenirken, şaft kı-
sımlarında bulunan arris ve kanalisler ise boya ile belirtilmiştir. Sağ tarafta bu-
lunan plasterin başlık kısmında yaprakların hemen üzerinde yaklaşık 7×5cm. 
boyutlarında bir insan portresi kabartması işlenmiştir (Resim: 4).

Kaya mezarı içerisinde beş lahit bulunmaktadır. Bunların iki tanesi plas-
terlerle iki bölüme ayrılan mezarın güney bölümünde, diğer üç lahit ise me-
zarın kuzey bölümünde yer almaktadır. Mezarda bulunan beş lahit de yakla-
şık aynı boyutlardadır. Lahitler 185×71 cm. boyutlarında, derinliği ise 58-65 
cm. arasında değişmektedir. Tüm lahitlerde yastık yükseltisi bulunmaktadır. 
Mezarın plasterlerle ayrılan güney bölümünde yer alan iki lahit mezardan 
biri doğu, diğeri ise batı tarafta bulunmaktadır. Karşılıklı durumda bulunan 
bu lahitler arcasoliumludur. Batı yönde bulunan lahdin kemer açıklığında ve 
kemerin üzerinde boya ile yapılmış bitkisel bezemeler (sarmaşık dallar, dört 
yapraklı yonca, bezeme bantları vb) ile süslenmiştir. Doğuda bulunan lahdin 
kemer açıklığında ise yan yana istiridye kabukları resmedilmiştir (Resim: 5). 
Üst tarafı ise yine bitkisel bezemeler ile süslenmiştir.
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Plasterlerle ayrılan mezarın kuzey bölümünde ise üç adet lahit mezar bu-
lunmaktadır. Bu lahitlerden ikisi doğu-batı doğrultusunda karşılıklı bir şe-
kilde yer alırken diğer lahit ise mezar kapısının tam karşısında kuzey yönde 
bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda bulunan lahitlerin üstü düz bir şe-
kilde işlenmiştir. Kuzey cephede bulunan lahit ise arcasoliumludur. Batı yön-
de bulunan lahdin iç açıklığında (lahdin uzun kenarında) kline (yatak) sahnesi 
bulunmaktadır. Ortada uzanır pozisyonda giyimli, sola dönük bir erkek fi-
gürü ve onun solun ayakta bir insan figürü bulunmaktadır (Resim: 6). Lah-
din kısa kenarının (güney) üzerindeki açıklıkta ise girland motifi ve bir kap 
formu resmedilmiştir. Diğer kısa kenarda (kuzey) iki insan figürü, ellerinde 
çalgı aletleri ve ortalarında içki kabı kantharos ile resmedilmiştir. Mezarın en 
üstünde ise baştan başa bir meander bezemesi resmedilmiştir. Doğu yönde 
bulunan lahdin iç açıklığında (lahdin uzun kenarında) insan figürlü sahne 
resmedilmiştir. Sahnenin solunda oturur pozisyonda,  giyimli bir figür bu-
lunmaktadır. Bu figür elindeki içki kabı kantharosu karşısındaki diğer figüre 
uzatmaktadır. Lahdin kısa kenarının (kuzey) üzerindeki açıklıkta ise yine in-
san figürlü bir sahne resmedilmiştir. Mezarın en üstünde ise baştan başa bir 
meander bezemesi resmedilmiştir.

Mezarın kuzey duvarı üzerinde bulunan arcasoliumlu lahdin uzun kena-
rı üzerinde yer alan açıklıkta ise yan yana resmedilmiş dört adet büst bu-
lunmaktadır (Resim: 7). Bunlardan en sağdaki figür profilden diğer figürler 
ise cepheden verilmiştir. Lahdin üst kısmında bulunan kemer boyunca asma 
yaprakları ile süslenmiş bir bezeme bandı resmedilmiştir. Bu bezemenin üs-
tünde ise yine boyama yöntemi ile yumurta dizisi yapılmıştır.

Bu kaya mezarının kuzey tarafındaki bölümün tavanında yaklaşık 2 metre 
çapında oval şekilde çarkıfelek bezemesi yapılmıştır (Resim: 8-9). Bu bezeme-
de birçok renk kullanılmıştır. Bu renklerin en belirgin olanları ise; mavi, sarı, 
kırmızı ve beyazdır.

2 NO.LU KAYA MEZARI

Mezarda 17.10.2016 -31.10.2016 tarihleri arasında çalışılmıştır. Öncelikle 
kapı önü temizlenmiştir. Daha sonra mezarın içerisine geçilmiş ve burada 
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temizlik çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. Yaklaşık 6×4.9 metre ölçülerindeki 
mezarın içerisinde 1 metre yüksekliğinde taş ve topraktan oluşan bir dolgu 
ile kaplıydı. Buradaki dolgu gerekli malzemeler yardımıyla mezardan çıkar-
tılmıştır. Yine mezar içerisinde bulunan lahitlerin de içleri bu çalışmalar kap-
samında temizlenmiştir. Mezardaki temizlik çalışmaları 31.10.2016 tarihinde 
mezardaki tüm dolgunun dışarı atılması ile tamamlanmıştır.

Mezar, tamamen ana kayaya oyulmuş, kuzey-güney yönlü, ön avlulu, iki 
odalı, 6×4.9 metre ölçülerinde ve 1.85 metre yüksekliğindedir (Resim: 10). Me-
zar kapısının önünde 1.9 m. yüksekliğinde ve 1.65 m. genişliğinde bir kemer 
bulunmaktadır ve kapı güney yöndedir. Mezarın kapak taşı ise önceki dö-
nemlerde tahrip edildiği için şu an yerinde yoktur. Mezar tabanına kapıdan 
bir basamak ile inilmektedir. Mezar, ortadan mezar duvarına yapışık şekilde 
karşılıklı duran iki plaster (sütunce) ile birbirine eşit iki bölüme  (odaya) ayrıl-
maktadır. Güney yöndeki odanın etrafını 28 cm. genişliğinde ve 10 cm. yük-
sekliğinde bir seki çevrelemektedir. Kuzey yöndeki odanın tabanı yaklaşık 
20 cm. daha yüksek yapılmıştır. Yine bu kuzey yöndeki oda daha küçüktür. 
Plasterlerin başlıklarındaki yapraklar plastik olarak işlenirken, şaft kısımla-
rında bulunan arris ve kanalisler ise boya ile belirtilmiştir.

Kaya mezarı içerisinde beş lahit bulunmaktadır. Bu lahitlerin hepsi arca-
soliumlu ve kemer yükseklikleri ortalama 1.5 metredir. Mezarda bulunan beş 
lahit de yaklaşık aynı boyutlardadır. Lahitlerin iç kısımları (cesedin kondu-
ğu alan) 180×70 cm. boyutlarında, derinlikleri ise ortalama 60 cm.dir. Tüm 
lahitlerin içerisinde yastık yükseltisi bulunmakta ve hepsi de lahitlerin sağ 
kısımlarında bulunmaktadır. Mezarın plasterlerle ayrılan güney bölümünde 
yer alan iki lahit mezardan biri doğu, diğeri ise batı tarafta bulunmaktadır. 
Karşılıklı durumda bulunan bu lahitler arcasoliumludur. Batı yönde bulunan 
lahdin kemer açıklığında yaklaşık 100×80 cm. boyutlarında, kırmızı boya ile 
yapılmış bir içki kapı (kantharos) bulunmaktadır (Resim: 11). Kemerin dış tara-
fı ise yine boya ile yapılmış bitkisel bezemeler (sarmaşık dallar) ile süslenmiş-
tir. Doğuda bulunan lahdin kemer açıklığında da  yine yaklaşık 100×80 cm. 
boyutlarında, kırmızı boya ile yapılmış bir içki kapı (kantharos) bulunmakta-
dır. Üst tarafı ise yine bitkisel bezemeler ile süslenmiştir.

Plasterlerle ayrılan mezarın kuzey bölümünde ise üç adet lahit mezar bu-
lunmaktadır. Bu lahitlerden ikisi doğu-batı doğrultusunda karşılıklı bir şe-
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kilde yer alırken diğer lahit ise mezar kapısının tam karşısında kuzey yönde 
bulunmaktadır. Batı yönde bulunan lahdin iç açıklığında (lahdin uzun kena-
rında) 85 cm. çapında, boya ile yapılmış bir daire bulunmaktadır. Bu daire-
nin içerisinde üç büyük yaprak motifi ve bu yaprak motifleri arasında çeşitli 
nesneler resmedilmiştir (Resim: 12). Bu alanlarda, dört yapraklı yonca, sepet, 
kantharos, çiçek ve bir hayvan motifi resmedilmiştir. Bu bezemenin hemen sa-
ğında ise üzerinde üzüm benzeri bir nesne bulunan sunak bulunmaktadır. 
Lahdin kısa kenarında (kuzey), yaklaşık 55×60 cm. boyutlarında, ortasında 
dört yapraklı yonca bulunan ve altta kurdele ile bağlanmış çelenk motifi bu-
lunmaktadır. Bu lahdin dış tarafında boya ile yapılmış meander bezemesi 
bulunmaktadır. Doğu yönde bulunan lahdin iç açıklığında (lahdin uzun ke-
narında) yaklaşık 85×80 cm. boyutlarında bir dalga motifi ve içerisinde dört 
yapraklı yonca resmedilmiştir. Lahdin kısa kenarının (kuzey) üzerindeki 
açıklıkta ise dört adet yıldız, bir tane hilal boya ile belirtilmiştir. Bu lahdin dış 
tarafında boya ile yapılmış meander bezemesi bulunmaktadır.

Mezarın kuzey duvarı üzerinde bulunan lahdin uzun kenarı üzerinde yer 
alan açıklıkta ise yan yana yapılmış üç adet büst bulunmaktadır (Resim: 13). 
Ortadaki büst kabartma şeklinde yapılmış ve muhtemelen bir erkek büstü-
dür. Bu kabartmanın kafa kısmı ise oldukça tahrip olmuştur. Bu kabartmanın 
iki tarafında bulunan büstler ise boya ile yapılmış ve kadın büstleridir. Bu 
üç büst de giyinik bir şekilde yapılmışlardır. Bu bezemenin sağ tarafında ise 
bir kuş motifi boya ile bulunmaktadır. Bu lahdin dış tarafında yine boya ile 
yapılmış hayvan figürlü sahneler resmedilmiştir. Sol tarafta antitetik (karşı-
lıklı) duruşlu iki boğa ve ortalarında bir ağaç motifi işlenmiştir (Resim: 14). 
Boğalar ön ayaklarını önlerinde bulunan kayalara koymuş ağaç dallarını yer 
pozisyonda resmedilmiştir. Bu boğaların başları profilden, gözleri ise cep-
heden verilmiştir. Aynı sahne sol tarafta da işlenmiştir fakat üzerindeki kir 
tabakasından dolayı görülememektedir. Ortada ise yine bitkisel bezemeler 
bulunmaktadır.

Bu kaya mezarının kuzey tarafındaki bölümün tavanında yaklaşık 2 metre 
çapında oval şekilde, boya ile yapılmış biz bezeme bulunmaktadır (Resim: 
15). Bu bezemenin en dışı kırmızı ve sarı renklerle oluşturulan sarmal motifi 
ile çevrelenmiştir. Bu sarmalların içlerinde ise yıldız motiflerine yer verilmiş-
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tir. Bu sarmal motifinden sonra bitkisel bir motif, bitkisel motiften sonra ise 
baklava dilimi şeklindeki karelerden oluşan, grimsi renkli bir bordür ve en 
içte ise oval şekilde çarkıfelek motifi bulunmaktadır.

Bu kaya mezarları, hem mimari açıdan hem sahip olduğu boyalı süsleme-
ler ile ünik birer eserdir. Mezarların hemen her tarafında boyalı süslemeleri 
görmek mümkündür. Bu bezemeler arasında geometrik süslemelerin yanı 
sıra mitolojik konulu sahnelerde yer almaktadır. 

Bu mezarlar Güney Kommagene Bölgesi’nin tespit edilen en zengin beze-
meli mezarlarıdır.1

KAYNAKÇA

ERGEÇ, R., Kommagene Bölgesi Ölü Gömme Adetleri, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, (Selçuk Üniversitesi S.B.E) s. 111-190, Konya, 1995a. 62.

1 Ergeç, R., 1995, s.300.
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Resim 1:  Mezar kapısı ve önünden geçirilen yol.

Resim 2: 2 No.lu Mezar.
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Resim 4: 1 No.lu Mezar, plasterden ayrıntı.

Resim 3: 1 No.lu Mezar, genel görünümü.
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Resim 7: 1 No.lu Mezar, dört adet ve bezeme bantları.

Resim 6: 1 No.lu Mezar, arcasoliumdan ayrıntı.

Resim 5: 1 No.lu Mezar, arcasoliumdan ayrıntı.
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Resim 9: 1 No.lu Mezar, tavan süslemesi, ayrıntı.

Resim 8: 1 No.lu Mezar, tavan süslemesi.
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Resim 11: 2 No.lu Mezar, arcasoliumdan ayrıntı.

Resim 10: 2 No.lu Mezar, temizlendikten sonra, genel görünümü.
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Resim 13: 2 No.lu Mezar, arcasoliumdan ayrıntı.

Resim 12: 2 No.lu Mezar, arcasoliumdan ayrıntı.
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Resim 15: 2 No.lu Mezar, tavan bezemesi ayrıntı.

Resim 14: 2 No.lu Mezar, hayvan figürlü sahne.
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2016 YILI KIRIKKALE DELİCE İLÇESİ ELMALI KÖYÜ
MOZAİK KURTARMA KAZISI

Enver SAĞIR*
Mustafa METİN

Umut ALAGÖZ
T. A. Gültekin YANBEYİ

Kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kırık-
kale Valiliğinden sağlanan ödenekle Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 
Enver Sağır başkanlığında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Arkeolog 
Mustafa Metin, Umut Alagöz ve T.A Gültekin Yanbeyi ile Ankara Restoras-
yon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden katılan restoratör-
ler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Elmalı Köyü mozaik kurtarma kazısının yapıldığı alan, Kırıkkale İli De-
lice İlçesi Elmalı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Kazı alanı, Karalı-
Elmalı köy yolunun 2. Km.sinde, doğuya bakan hafif eğimli bir sırt üzerine 
konumlanmaktadır.  Çalışma yapılan alan aynı zamanda Antik Dönem Anc-
yra- Amasia - Neocaesaria - Nicopolis – Satala yol güzergâhı üzerinde, Tavi-
um yerleşimi yakınlarında yer almaktadır1.  Ayrıca yerleşim alanı ve çevresi, 
Helenistik Dönemden itibaren bir Galat kavimi olan Trokmoi2 hükümranlık 
alanındadır3.

* Enver SAĞIR Müze Müdürü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
 Mustafa METİN, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
 Umut ALAGÖZ, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
 T. A Gültekin YANBEYİ, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
1 French 2012 s. 256.
2 Kaya 2000, s. 2.
3 Mitchell 1974, s. 61  Yazar Galat Kavminin M.Ö 3. yy.dan itibaren Anadolu’da Sivrihisar ve 

Yozgat arasında kalan coğrafyada üç kabile olarak bulundukları bilgisini verir.
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Kazı çalışmalarına tahrip olmuş ve küçük bir kısmı görülen mozaik taba-
nın güney doğu köşesinde başlanmıştır. Taban mozaiği, ait olduğu mekanın 
duvarları takip edilerek mozaik döşeli mekan tamamen açığa çıkarılmıştır4. 
Mozaiğin merkezindeki ana sahnede kısmen korunmuş olan motiflerde, or-
tada üstte sol elinde lir çalar halde Orfeus betimlenmiş ve başının sol yanın-
da “EYC” yazısı okunmaktadır. Orfeus’un sol yanında bir sırtlan (?) oturur 
vaziyette betimlenmiştir. Sırtlanın alt bölümünde Yunanca “OPOC” (dağ ve 
sınır) yazısı bulunmaktadır. Panonun alt sol (kuzey)  bölümünde kuzeyde, 
vücudu kısmen örtülü oturan vaziyette bir erkek figürü, güney bölümde ise 
vücudunun üst kısmı tahrip edilmiş, ayakta duran ve sol elinde bir yaprak 
tutan giyimli bir kadın figürü betimlenmiştir. Ortaya çıkarılan mozaik taban-
da büyük oranda kırıklar ve tahribat görülmektedir. Alanda batı, güney ve 
kuzeyde olmak üzere üç yönde,  bir kısmı tahrip edilmiş olan duvarlar da 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında bu alanda du-
varın alt seviyesinde, taş döküntülerin altında çok az kısmı korunmuş çeşitli 
renk ve desenlerde fresk parçaları bulunmuştur. Alanda yapılan çalışmalar 
sırasında A odasından başka bir odaya bir geçiş olduğu görülmüş ve çalışma-
lar A odasının batısına doğru genişletilerek devam ettirilmiştir.  

Açma B odasının bulunduğu bölüme doğru batı yönde 10x10 m. ölçüle-
rinde genişletilmiştir. Bu alandaki çalışmalarda yüzeyin hemen altından, orta 
ölçekli, moloz taşlardan örülü Geç Roma Dönemine ait yapı kalıntısına ait 
duvarlarla ile karşılaşılmıştır. Söz konusu geç dönem duvarlarının, mozaik 
tabanın olduğu evreye ait duvarların bir kısmını ve Marsyas mozaiğinin batı 
kısmındaki geometrik bordürün küçük bir bölümünü tahrip ettiği görülmüş-
tür. Geç dönem duvarları sistematik bir şekilde belgelenerek kaldırılıp moza-
ik taban açığa çıkarılmıştır.

Geç Roma Dönemi yapılarının bulunduğu bu bölümden in-situ vaziyette 
bir adet pithos, iki adet sikke, iki adet pişmiş topraktan tek kulplu testicik, bir 
adet pişmiş topraktan çift kulplu testicik, bir adet pişmiş topraktan kapak, bir 
adet taş boncuk, bir adet taş ağırşak, bir adet bronz iğne ve çok sayıda kırık 

4 Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir tarlada bulunan kazı alanında yaklaşık 5x2 m. 
ölçülerinde açılan kaçak kazı çukurunun içerisinde ve etrafında dağılmış ve kaçak kazı top-
rağı içine karışmış olan mozaik parçaları ve tesseraların alandan alınarak müzeye getirildiği 
27.10.2017 tarihli uzman raporunda yer almaktadır.
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seramik parçaları ele geçirilmiştir. B Odası üzerinde bulunan Geç Roma Dö-
nemine ait yapı kalıntıları kaldırılmış ve Roma Dönemine ait duvarların oldu-
ğu kültür katmanına ulaşılmıştır.  Yapılan derinleşme çalışmaları sonrasında 
Orfeus mozaiğinin batısında bulunan duvarın aynı zamanda B odasını doğu 
yönde sınırlayan duvar olduğu görülmüştür. 

Ortaya çıkarılan mozaik tabanın ana sahnesinde,  efsanesi Anadolu’da 
geçen bir diğer mitolojik kahraman Marsyas betimlenmiştir. Dıştan içe 5 ge-
ometrik motif ana sahnenin etrafını çevrelemektedir. En dışta yer alan bakla-
va dilimi ve testere dişi motiflerini, büyük baklava dilimlerinin betimlendiği 
bordür takip etmekte, devamında dalga motifli bordür, iç içe geçmiş daire 
motiflerinin yer aldığı bordürler ve fargala motiflerinin betimlendiği bordür 
bulunmaktadır. Ana sahnede Marsyas (ΜΑΡCΑΥC) en sağda oturur şekilde 
betimlenmiş olup elinde bir sopa tutar vaziyette ve sağ eli Marsyas’ın hemen 
solundaki Olynpos’un ( ΟΛΥΝΠΟC) arkasındadır. Onun yanında yatar po-
zisyonda yarı çıplak şekilde bir nymphe PEGE ( ΠΗΓΗ ) ve sol üstte yine yarı 
çıplak olarak başka bir nymphe NAPE (ΝΑΠΗ)  figürü betimlenmiştir.

A odasında bulunan taban mozaiğinde Anadolu’da yaygın olarak karşı-
laştığımız Orfeus betimi yer almaktadır. Orpheus, tarihte Trakya veya daha 
doğudan Yunanistan’a geldiği tahmin edilen yarı mitolojik bir ozandır ve ünü 
tüm antik dünyaya yayılmıştır. Karısı Eurydike ile olan hüzünlü aşk hikâyesi 
dilden dile aktarılmıştır. Liri sayesinde tüm varlıkları etkilerken, karısını 
ölüler ülkesinden kurtarmak için de büyülü sesinden yararlandığı söylenir. 
Liriyle doğadaki en vahşi hayvanları bile uysallaştırır. Onunla, ölüler ülkesi-
nin tanrısını da ikna eder ve karısı ile yeryüzüne çıkacakken, tanrının emrini 
unutarak dönüp karısına bakar ve bu bakış onların göz göze geldikleri son an 
olur. Bu olaydan sonra Orpheus’un dünyaya yeni bir bakış açısı getirdiği ve 
“orpheizm” isimli mistik inancın doruk noktasına çıktığı görülür5.  

Orpheus kültünün, bir öte dünya anlayışı ile pagan anlayışın tek tanrılı 
dinlere geçişinde bir imge olduğu söylenebilir. Bu inanış, Hellenlerde ozan 
Orpheus’un, Roma Döneminde önemli bir külte geçen anlayışıdır. İlk zaman-
larda gizli tapınım gören ve dolayısıyla yasaklanan bu din, Roma Dönemi 

5 http://www.suryaniler.com/konuk-yazarlar.asp?id=951.
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içinde, belki de Hıristiyanlığın etkisi ile yaygınlaşarak, gizlilikten çıkmıştır. 
Hem müzik hem de öte dünya yani ahiret bilinci içinde, ruhun yeniden do-
ğuşu anlayışı ile özdeşleşmiştir. Böylece özellikle mezar kültü çerçevesinde 
önemli bir kutsal imge olmuştur6.

Orfeus mozaiğinin bulunduğu odaya bir kapı ile bağlantılı ikinci bir odada 
bulunan Marsyas betimli taban mozaiği yapılan kazı çalışmaları ile tamamen 
açığa çıkarılmıştır. Mozaikli salon yaklaşık 40 m²’lik alana sahiptir. Mozaiğin 
ortasındaki ana sahnede Marsyas çırağı Olynpos ile birlikte betimlenmiştir. 
Sahnede iki adet nymhe de yer almaktadır. 

Marsyas Frigyalı ünlü bir satyrdir. Armoniyi icat ettiği söylenen Hyagnis’in 
oğludur. Marsyas İlkçağ Anadolusu söylencelerinde genelde Tanrı Apollon 
ile bir yarışmaya girer ve yarışmayı kaybedip cezalandırılır7.  Antik Dönem 
resim, mozaik ve yontu sanatında da sıklıkla bu cezalandırılan haliyle betim-
lenmiştir. Elmalı mozaiğinde ise böyle bir sahne görülmez. Marsyas çırağı 
yahut oğlu Olynpos ve iki adet nymphe ile birlikte saygı görür bir pozda ve-
rilmiştir. Bu durum Antik Çağ resim ve mozaik sanatı için önemlidir.  

Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mekânları buluntuları ile birlikte, de-
ğerlendirdiğimizde M.S III. yy inşa edilmiş bir Roma konutunun bir bölümü 
olduğu yorumunu yapmak mümkündür. 2016 yılı kazı çalışmaları ile bu ko-
nutun birbirine kısa dar bir geçişle bağlantılı iki mekânı açığa çıkarılmıştır. 

6 Parağrafın tümü için bkz. Salman 2007, 51; Tülek 1988 9-14.
7 Demiralp 2014, 89-102; Smith ve Anton 1884, 482 Tanrıça Athena, kendi icadı olan kavalını ça-

larken, bir su kaynağının yanından geçiyormuş. Tam bu sırada suyun yüzeyine eğilip kendi 
yansısına baktığında kavalın, yüzünü nasıl çirkinleştirdiğini farketmiş. Öfke ile enstrümanını 
atmış ve onu yerden alacak kişiyi lanetlemiş. Bu durumdan habersiz olan Marsyas, kavalı almış 
ve hemen çalmaya başlamış. Evvelden tanrıçanın üflemiş olduğu kaval, hâlâ bu ilâhi nefesin 
etkisinde olduğundan en güzel nağmeleri yayıyormuş. Ama Marsyas bunun da farkında de-
ğilmiş ve başarısıyla böbürlenip duruyormuş. O, bununla da yetinmemiş ama tanrı Apollon’a 
meydan okumuş ve onun arpı ile yarışma cüretini göstermiş. Bu müzik yarışmasının sonunda, 
kazanan, kaybedene dilediğini yapacakmış. tanrısıTmolos’un hakem olduğu yarısma, ikinci tur-
da sonuçlanmış. Kazanan, Apollon imis. Tanrı, bazı kaynaklara göre, arbına, sesiyle eşlik ederek 
galip gelmiş. Başka bir rivayete göre ise Apollon, enstrümanını ters tuttuğunda bile aynı ezgileri 
çıkarabildiği halde, Marsyas bunu başaramamış ve küstahlığının bedelini de ödemek zorun-
da kalmış. Apollon, onu, bir ağaca bağlamış ve henüz hayatta iken derisini yüzmüş. Satyr’in 
kanı, Marsyas ırmağının kaynağı olurken; tanrı, onun derisini de yakındaki bir mağaraya asmıs. 
Marsyas’ın kavalı ise nehir tarafından Maiandros ırmağına doğru sürüklenmis. Sonrasında Aso-
pos nehrinde ortaya çıkan ve yine bu nehir tarafından Sikyon topraklarına bırakılan kaval, orada 
bulunan Apollon tapınağına adak olarak sunulmuştur. 
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Her iki mekânında, tabanını süsleyen, mozaik taban döşemesinin zengin süs-
leme dizaynına bakıldığında konutun triclinium (yemek odası) mekânı, bir 
başka ifadeyle evin sahibi tarafından konuklarını ağırlandığı özel bölümleri 
olduğu yorumu yapılabilir. Konutun küçük bir Roma yerleşmesine mi yahut 
Roma çiftlik kompleksine mi ait bir birim mi olduğu henüz bilinmemektedir. 
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Resim 3: Kazı alanının hava fotoğrafı (Google earth üzerine işlenerek)

Resim 1-2: Barrington Atlası ve David French’in yol güzergâhına göre kazı alanının bulunduğu 
nokta.
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Resim 4-6: Kazı çalışmalarının başlaması (A Odası).

Resim 7-9: A Odasının ortaya çıkarılması, B odası kazıları ve 
Geç Roma Dönemi duvarları.
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Resim 10-12: A odası ve B odası kazıları ve Geç Roma Dönemi duvarları ve duvarlar kaldırıldık-
tan sonraki durum.
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AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ, KÖPRÜLÜ MAHALLESİ, 419 
ADA, 28 PARSEL KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI

Yılmaz AKKAN*
Ferit ÇOŞKUN
Aynur AKKAN

Erkan DEDE

Aydın İli, Efeler İlçesi, Köprülü Mahallesi, 419 ada, 28 parsel numaralı ta-
şınmazda Tralleis Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri doğrul-
tusunda inşaat ruhsatına esas sondaj kazısı çalışmaları kapsamında, parselin 
kuzeydoğusunda açılan sondaj çukurunda, üst örtü sistemi kısmen çökmüş 
bir oda mezarın varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu oda mezar, Tralleis antik 
kenti III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde ve Aydın Müzesi Müdürlüğü 
tarafından günümüze kadar yürütülen çalışmalar sonucunda tespiti yapılmış 
“Tralleis güney nekropolü” sınırları içerisinde yer almaktadır. Bakanlığımız 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.02.2016 tarih ve 23155 
sayılı kazı izni doğrultusunda alanda, kurtarma kazısı ve temizlik çalışmala-
rına başlanmıştır (Harita: 1, Resim: 1-2).

I. NO.LU ODA MEZAR

Sondaj çalışmaları sırasında tespit edilen oda mezarın doğusundaki üst 
örtü sisteminde, daha önceki yıllarda meydana gelen çöküntü nedeniyle me-
zar odasına dolmuş olan moloz malzemenin bir kısmı temizlendikten sonra 
mezar odasına ancak ön inceleme yapılabilmesi için girilebilmiştir. Yapılan in-
celemede, Doğu-Batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen formlu beşik tonozlu 

* Yılmaz AKKAN, Arkeolog, Müze Müdür V.  Aydın Müzesi Müdürlüğü,  Aydın/TÜRKİYE.
 Ferit  ÇOŞKUN, Arkeolog, Aydın Müzesi Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE.
 Aynur AKKAN, Müze Araştırmacısı, Aydın Müzesi Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE.
 Erkan  DEDE,  Arkeolog (Uzman),  Aydın Müzesi Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE.
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mezar odasının ortasında bir koridor ile kuzey ve güney iç cephe duvarına 
bitişik olarak yerleştirilmiş iki ölü yatağının varlığı tespit edilmiş, batı kısmın-
da yer alan mezar odası girişinin dışarıdan büyük plaka taşlarla düzenli bir 
şekilde kapatılmış olduğu görülmüştür. Ancak mezar odasının doğusunda 
taşıyıcı sistem çöküntüye uğradığı için oda içerisine akmış olan yoğun taş ve 
toprak karışımı dolgu nedeniyle üçüncü bir ölü yatağının daha olup olmadı-
ğının ilk yapılan incelemelerde tespit edilmesi mümkün olamamıştır (Resim: 
3). Söz konusu mezar odasının kurtarma kazısı çalışmalarına ivedilikle baş-
lanmıştır. Kurtarma kazısı çalışmaları, mezarın şehir içindeki konumu göz 
önünde bulundurularak herhangi bir art niyetli girişime maruz kalınmaması 
için Aydın Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca günlük 20 saati aşan yoğun bir 
çalışma temposuyla, mezar odasının kazı ve temizlik çalışmaları tamamlanın-
caya kadar aralıksız olarak sürdürülmüştür. Kazı ve temizlik çalışmalarının 
yapılmadığı kısa zaman aralığında ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nce alan-
da gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır (Resim: 4-5).

Mezar odası içerisinde, kuzey ve güney duvarlarına bitişik şekilde yapıl-
mış ölü yataklarının içerisinde,  koridorda ve mezarın doğu kısmındaki çö-
küntü sonucu mezar içerisine akan taş ve toprak dolgu malzeme, eş zamanlı 
olarak temizlenmiştir.  Temizlik çalışmasının ilerleyen safhasında mezar oda-
sının doğu iç cephe duvarına yapılmış üçüncü bir ölü yatağının daha varlığı 
tespit edilmiştir. Mezar yapısı içerisinde yer alan üç ölü yatağı içerisinde ve 
koridorda in-situ olarak gruplar halinde ele geçirilen eserler gerekli belgeleme 
çalışmaları yapıldıktan sonra, koruyucu tedbirler de alınarak, Aydın Müzesi 
Müdürlüğü laboratuvarına taşınmasıyla birlikte, I No.lu mezar odasının kazı 
ve temizlik çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 6).

Mezar odası içerisindeki çalışmaların tamamlanmasından sonra mezar 
odasının dromosunun ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 
Mezar odasının batı yönündeki kazı ve derinleşme çalışmaları sonucunda 
dromos ve mezar odasına inen basamaklar temizlenerek ortaya çıkartılmıştır. 
Mezarın dikdörtgen formlu dromos açıklığının moloz taştan kireç harçla örülü 
duvarlarla sınırlandırılmış olduğu tespit edilmiştir. Dromos temizliği yapıl-
dıktan sonra kapı girişini kapatmak için sıralanmış olan plaka taşlar temizle-
nerek mezar odası kapısı açılmış ve böylece mezar odası ve dromos bağlantısı 
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sağlanmıştır. Dromosun kemerli kapı girişine kadar basamaklar dâhil ölçüleri 
2.33 m. x 1.00 m.dir. Dromos açıklığından mezar odasına inen her bir basa-
mak ölçüsü 0.61 m. yüksekliğinde ve 0.55 m. genişliğindedir. Mezar odasına 
üç basamaklı bir merdivenle inilip, 1.14 m. yüksekliğindeki yuvarlak kemerli 
bir kapıdan geçilerek girilmektedir. Mezar odası içerisinde toprak zeminli bir 
koridor, kuzey, güney ve doğusunda ise mezar odasının içyapı duvarlarına 
bitişik olarak yapılmış ölü yatakları yer almaktadır. Mezar odasının uzunluğu 
2.21 m., yüksekliği: 1.90 m., genişliği ise 2.02 m.dir. Mezar odası içerisinde 
yer alan ölü yataklarının ortalama uzunluğu 1.90 m., genişliği ise 0.75 m.dir. 
Mezar odasının koridor uzunluğu 1.90 m., genişliği ise 0.75 m.dir (Resim: 7).

Mezar yapısının planının ve çevresiyle ilişkisinin ortaya çıkartılmasına yö-
nelik mezarın kuzey ve kuzeybatısında derinleşme ve temizlik çalışmalarına 
başlanmıştır. Çalışmalarda mezar odasının kuzeybatı köşesinde, büyük bölü-
mü çok güçlü harçlı bir duvar içerisine sabitlenmiş, üzerinde Grekçe yazıt ve 
kabartmalar bulunan mermer bir sunak tespit edilmiştir.  Çalışmalara devam 
edilerek etrafındaki toprak tamamen temizlenmiş ve sunak ortaya çıkartıl-
mıştır (Resim: 8).

Sunağın bulunduğu alanda korunması ve güvenliğinin sağlanması müm-
kün olmadığından, Müzemiz Müdürlüğü Restoratörü Ferit Çakaloğlu’nun 
denetim ve yönetiminde etrafı temizlenerek, sabitlendiği harçlı duvarla bağ-
lantısı koparılmış ve Aydın Büyükşehir Belediyesinden sağlanan vinç yardı-
mıyla bulunduğu yerden alınmış ve müze laboratuvarına taşınmıştır. Müze 
restoratörü tarafından sunak üzerinde yapılan temizlik ve konservasyon ça-
lışmaları sonucunda; sunak üzerinde yer alan kabartma ve yazıt tamamen or-
taya çıkartılmış ve Prof. Dr. Hasan Malay tarafından ön okuması yapılmıştır. 
110 cm. yüksekliğinde 68 cm. çapındaki silindirik formlu sunağın çevresinde 
simetrik olarak yapılmış, baştanbaşa dönen bir bukranion ve girland kuşağı 
bulunmaktadır. 2.5 cm. yüksekliğindeki harflerle yazılmış, toplamda 10 satır-
dan oluşan Grekçe yazıt yer almaktadır. 

Prof. Dr. Hasan Malay; Harf karakterlerine dayanarak M.S. II. yüzyı-
la tarihleyebileceğimizi belirttiği, Grekçe yazıtın çevirisinde “İsidoros Oğlu 
Bakhylos’un mezar anıtı ve sunağı Halk ve Meclis ve Kutsal Çelenkle Taçlandırılmış 
Uluslararası Atletler Birliği ve Tanrı Dionysos’un Himayesindeki Sanatçılar Birliği, 
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kentin komutanı olarak görev yapmış ve ayrıca gece asayiş komutanlığını yasalara 
uygun ve adil bir biçimde yönetmiş ve Tanrı Zeus’un ve İmparatorların onuruna dü-
zenlenen şenliklere tarafsız bir biçimde başkanlık etmiş olan, iyi adam, İsidoros Oğlu 
Bakhylos’u onurlandırdılar (Bu kurumlar) aynı şekilde, onun oğulları olan İsidoros 
ve Bakhlos’u da onurlandırdılar” denildiğini,

Ayrıca, yazıtta onurlandırılan Bakhylos adındaki üst düzey Tralleis yö-
neticisi ilk kez bu yazıtta karşımıza çıktığını, Bakhylos’un Tralleis’de hem 
komutan(yani strategos) ünvanı ile kentin üst düzey yönetim kademesinde 
yer almış ve hem de kentin gece asayişinden sorumlu olan kurumu (yani 
nykterine strategia) Gece Komutanı (yani nyktostrategos) ünvanı ile yönetmiş 
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, bu memuriyetin Tralleis kentinde varlığı-
nı 19. yüzyıl başlarında bulunmuş olan diğer bir Tralleis yazıtı sayesinde bi-
linmekte olduğunu, Bakhylos’un, komutanlık görevleri dışında, kentin baş 
tanrısı Zeus ile Roma imparatorlarını onurlandırmak üzere düzenlenen ve 
Deia Sebaste şenliklerinin Tralleis kentinde de kutlandığını gösteren ilk yazılı 
belge olduğunu,

Yazıtın ait olduğu M.S. 2. yüzyıl Roma İmparatorluğu için bir barış ve re-
fah dönemiydi. Bu dönemde şehirler sportif ve sanatsal etkinlik düzenlemede 
birbiriyle yarış halindeydiler. Elimizdeki yazıtlar gösteriyor ki Tralleis kenti 
bu dönemde Anadolu’nun en önemli spor ve sanat merkezinden biri haline 
geldiğini belirtmektedir. 

Sunağın alandan alınmasından sonra mezar yapısının kuzeyinde kalan 
kısımda seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Yapılan derinleşme 
çalışmalarıyla bu alanda kare formlu tuğlalarla yapılmış çok güçlü, yüksek 
bir tabanın varlığı tespit edilmiştir. Ancak çalışma alanının kuzeyinde kalan 
modern yapılaşmalar ve bu yapılarda oluşabilecek çökme riskleri nedeniyle 
genişleme mümkün olamadığından söz konusu taban döşemesinin bağlantılı 
bulunduğu yapılar ve işlevlerinin belirlenmesine yönelik çalışması yapılması 
mümkün olmamıştır. 

Oda mezarda ele geçirilen eserlerin Müzemiz Müdürlüğü laboratuvarında 
restorasyon ve konservasyonlarının tamamlanmasından sonra tarihsel sırala-
maları ve gruplandırmalar yapılmıştır. Yapılan gruplandırmalar neticesinde, 
M.Ö. II.-M.S. III. yy.a tarihlenen farklı tipte birçok kandilin ele geçirilmiş ol-



383

duğu görülmüştür. Bu kandillerin bir kısmı bezemelidir. Bu bezemeli kan-
dillerden özellikle üzerinde mask, horoz, su kuşları (turna) ve karışık yaratık 
bezemeleri bulunan kandiller oldukça dikkat çekicidir. Aynı şekilde mezarda 
çok sayıda unguentarium ele geçirilmiştir. Bu unguentariumların da genellikle 
M.Ö. II–M.S. II. yy.lar arasındaki zaman periyoduna tarihlenmekte olup, ele 
geçirilen kandil grubuyla paralellik göstermektedir.  Mezardaki eser grupla-
rından bir diğeri ise hem mezar odasının koridorunda hem de ölü yatakları 
içerisinde ele geçirilen urnelerdir. Urneler içerisindeki kemiklerle birlikte ele 
geçirilmiştir.  Ancak kemikler üzerinde konunun uzmanı tarafından yapılan 
incelemede kremasyon izine rastlanmamakla birlikte urneler içerisinde ele 
geçirilen kemiklerin aşırı deformasyona uğraması nedeniyle, yaş, cinsiyet ve 
toplam birey sayısının tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. 
Urneler de M.Ö. II. yy-M.S. II. yy tarihlenmektedir. Mezarda ele geçirilen en 
önemli buluntulardan birisi de, doğu ölü yatağı içerisinde ele geçirilmiş piş-
miş topraktan bir masktır. Çift kalıp yöntemiyle yapılmış olan kadın tragedia 
maskı mezara koruyucu(muska)  maksatlı konulmuş olmalıdır. M.S. 80-90 
(Flaviuslar Dönemine) yılları arasına tarihlenmektedir. Mezarda ele geçirilen 
bir diğer eser grubu olan sikkeler oldukça korozyonludur. Hiç birisi okuna-
mamaktadır. Pişmiş toprak bir figürin parçası (anadyomene tipi Aphrodite) 
M.S. I-II. yy, M.S. II.-III. yy.a tarihlenen pişmiş toprak sepet parçaları ile demir 
striglis parçaları mezarda ele geçirilen dikkat çeken diğer buluntular arasın-
dadır (Resim: 9).

Oda mezarın kazı ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
oda plan ve kesit çizimleri yapılarak mezar yapısı içerisindeki çalışmalar ta-
mamlanmıştır (Plan: 1).

1 No.lu dromoslu oda mezar olarak da adlandırdığımız mezarda yapılan 
kazı ve temizlik çalışmaları neticesinde ele geçirilen buluntular ışığında me-
zarın, M.Ö. II. yy.dan itibaren kullanılmaya başlandığı, M.S. II. yy.a kadar yo-
ğun olarak kullanım gördüğü, M.S. III. yy.da ise kullanımın azalarak devam 
ettiği ve daha sonraki yüzyıllık periyodda ise herhangi bir kullanım görme-
diği tespit edilmiştir.

 Mezar odasının yaklaşık 500 yıllık kullanım sürecinde, yeni bir gömü 
yapılmadan önce, eski gömüye ait kemiklerin toplanarak urnelerin içerisine 
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yerleştirildiği ve aynı mezar içerisine tekrar gömüldüğü, dromos ve çevresine 
atılması gibi bir geleneğin bu mezarda uygulanmadığı tespit edilmiştir.  

1 No.lu mezar odası içerisindeki kazı ve temizlik çalışmalarının tamam-
lanmasından sonra, kazılar sırasında mezarla bağlantılı olduğu kısmen tespit 
edilen yapıların mezarla bağlantılarının tespiti ve fonksiyonlarının anlaşıla-
bilmesi için mezarın doğu ve batı kısmında kazı ve temizlik çalışmalarına de-
vam edilmiştir. Mezar yapısının doğu bitişiğindeki alanda devşirme büyük 
mermer blokların sıralanmasıyla oluşturulmuş bir podyum tespit edilmiştir. 
Ancak podyumun tespit edildiği kısmın hemen doğu ve kuzeydoğu bitişi-
ğinde parsel sınırı dışında kalan modern binaların bulunması ve eğimli arazi 
yapısına bağlı olarak, daha fazla ilerlemenin binalar için kayma riski oluş-
turacağından mermer devşirme bloklardan oluşturulan podyumun devamı-
nın diğer bağlantılarıyla birlikte ortaya çıkarılabilmesi mümkün olmamıştır. 
Daha sonra mezar yapısı üzerinde yer alan dolgu toprak temizlenmiş ve me-
zar dromosunun batısındaki alanda çalışmalara başlanmıştır. Mezar odasının 
üzerindeki dolgu toprağın temizlenmesiyle, alanın daha sonraki kullanım dö-
nemlerine ışık tutacak yapılaşmalar ile bağlantılı duvar uzantılarının mezarın 
güneyine doğru yayılım gösterdiği tespit edilmiştir (Resim: 10).

1 No.lu oda mezar üzerinde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında, yü-
zeye yakın olması nedeniyle büyük bir kısmı tahrip olduğundan, küçük bir 
kısmı günümüze ulaşabilmiş bir taban mozaiği kalıntısı tespit edilmiştir. (Be-
yaz, mavi kırmızı ve sarı renkli mermer tesseralar kullanılarak yapılan taban 
mozaiği, geometrik bezemelerle oluşturulmuş bir kompozisyona sahiptir 
(Resim: 11a).

1 No.lu oda mezarın dromosunun batısındaki alanda gerçekleştirilen kazı 
ve temizlik çalışmalarında ise, bir küp sarnıç bulunmuş, ayrıca sarnıcın ağız 
kısmında az bir kısmı korunagelmiş künk sistemine ait kalıntılarına rastlan-
mıştır. Çevresindeki bağlantılı künklerden, bu sarnıcın dinlendirme ve çö-
keltme maksatlı kullanıldığı ve (çevrede var olması muhtemel bir kompleks 
için) bir su sisteminin parçası olduğu tespit edilmiştir. Bu küp sarnıcın 1m. 
kadar kuzeyinde, daha önce 1 No.lu oda mezar yapısı üzerinde de küçük bir 
bölümü tespit edilen taban mozaiğinin bir kısmı daha, yine tahrip olmuş va-
ziyette ortaya çıkarılmıştır.
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Sarnıç sisteminin, mozaikli tabanın yapıldığı dönemden sonraki bir evre-
de, mozaikli tabanın tahrip edilerek, bu alana oturtulmuş olduğu da yapılan 
diğer tespitler arasındadır (Resim: 11b).

Söz konusu mezar yapısı üzerinde çıkan mozaikli kısım ile bu pithos sar-
nıcın bulunduğu alandaki mozaiklerin çizimleri ve belgeleme çalışmaları ta-
mamlandıktan sonra zarar görmemesi için üzerine sırasıyla, jeotekstil  serilip, 
ince kumla örtülerek kapatılmıştır.

1 No.lu oda mezarın planının ortaya çıkarılması çalışmaları sırasında, 
mezarın güneybatısında yapıyla organik bağı bulunan mimari uzantıların 
varlığının tespit edilmesi üzerine, kazı çalışmaları bu kısma kaydırılmıştır. 
Alandaki derinleşme çalışmaları sonucunda, farklı evrelerde eklentilerle de-
ğişikliklere uğramış, devşirme mimari yapı elemanlarının da kullanıldığı bir 
yapılaşmanın varlığı tespit edilmiştir. Kalıntılar, en az üç evreli bir yapılaş-
maya işaret etmektedir. Taban seviyesinde oldukça derme çatma yapıldığı 
anlaşılan, pişmiş toprak tuğlalarla yapılmış bir taban döşemesine işaret eden 
yapının, in-situ durumdaki birkaç taban tuğlası dışında, buluntu yönünden 
oldukça fakir olması, bu etapta fonksiyonunun tanımlanmasını neredeyse 
imkânsız kılmıştır.

II. NO.LU ODA MEZAR

1 No.lu oda mezarın güneybatısında yer alan yapı kalıntılarına ait duvarla-
rın mezarın batı kısmına doğru da yayılım gösterdiği tespit edildiğinden kazı 
çalışmaları mezarın batı kısmında yoğunlaşmış ve yapılan çalışmalar netice-
sinde, taşınmazın batı kenarında kesit sınırının hemen doğusundaki alanda, 
güney kuzey doğrultusunda uzanan ikinci bir beşik tonozlu oda mezarın daha 
varlığı tespit edilmiş ve mezar yapısında kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Çalışmalar kapsamında kuzey güney doğrultusunda uzanan oda mezara, 
güney yönündeki dromostan ulaşılmaktadır. Mezar odası, daha önce tespiti 
yapılan, pithos sarnıç ve çevresindeki mozaikli alanın altında kaldığı anlaşıl-
mış ve mezar odasında eş zamanlı olarak kazı çalışmaları yürütülmüştür

Yapılan çalışmalarla 2 No.lu beşik tonozlu oda mezara defineciler tarafın-
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dan güney yönünde, hemen giriş kısmının üstünden, üst tonoz örtüsünün 
bir kısmı tahrip edilerek girilmiş olduğu tespit edilmiştir.  Mezar odasının 
tavanına kadar moloz ve dolgu toprakla kaplı olduğu görülmüştür. Çalış-
malar ilerlediğinde, mezar odası içerisindeki dolgunun herhangi bir tabaka 
içermediği malzemelerin alt üst olduğu anlaşılmıştır. Mezar odası içerisine 
dolan moloz ve dolgu tabaka temizlendiğinde; Mezar odasının defineciler ta-
rafından gerçekleştirilen yoğun kaçak kazıya bağlı olarak, kuzey ve güney 
iç oda duvarına yaslanmış olarak yapılan kuzey ve güney ölü yataklarının 
neredeyse tamamı ile zeminin tamamen tahrip edildiği, ancak definecilerin 
bu tahribatla da yetinmeyerek, kuzey mezar arka duvarının da tahrip edile-
rek mezar odasının arka kısmına ulaşıp kaçak kazıyı mezar odası dışına da 
taşarak sürdürdükleri tespit edilmiştir. 

Gerek dromos, gerekse mezar odası içerisinde yürütülen çalışmalarda; istis-
nai olarak in-situ durumda iki eser bulunmuştur. Bunun dışındaki tüm eser-
ler mezar içerisinde, tabaka içermeyen dolgu toprak içerisinden ele geçmiştir. 
Mezar odasının güneyinde yer alan dromosa iki büyük kaliteli kireçtaşı yatay 
bloklarla oluşturulmuş iki basamakla inildiği, dar bir dromos açıklığından 
sonra beşik tonozlu sisteme geçiş öncesinde yer alan giriş kenarındaki kaliteli 
kireçtaşından yapılan iki sövenin in-situ durumda bulunduğu görülmüştür. 
Mezar odası girişinde tespit edilen sövelerin üzerinde yer alması gereken len-
tonun mevcut olmadığı görülmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında tespit edi-
lemeyen Lento bloğu, muhtemelen defineciler tarafından yapılan kaçak kazı 
sırasında yerinden sökülerek, muhtemelen parselin batı kesiti içerisinde bir 
alana atılmış olmalıdır. 

Dromos, iki yandan güçlü, harçlı kalın bir duvar sistemiyle doğu ve batı 
kenarlarından sınırlandırılmıştır. Mezar odası girişi üzerine, geç dönemde 
harçlı olarak oturtulduğu anlaşılan güçlü bir duvar mevcuttur. Duvarın he-
men kuzeyinde ise daha önce tespiti yapılmış olan pithos sarnıç ve mozikli 
taban yer almaktadır. 

II No.lu beşik tonozlu oda mezarın dromos bölümünün ölçüleri kuzey-gü-
ney aksında(basamaklar dâhil) 2.12. m. x doğu-batı aksında 1.11m.dir. Oda 
mezar giriş kapısının genişliği ise 0.49 m.dir. Mezar odasının doğu, batı ve ku-
zey duvarı kenar çerçeve hatlarının uzantılarından, bu duvarlara yaslanmış 
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vaziyette 3 ölü yatağının varlığı, tespit edilebilmiştir. Mezar odasının tespit 
edilebilen yüksekliği 2.02 m.dir. Kuzey-güney aksında uzanan mezarın uzun-
luğu 3.01 m. doğu-batı aksında ise genişliği 1.94 m. ile 1.73 metre arasında 
değişmekte olup, tam bir dikdörtgen değil, yamuk formlu bir planı vermek-
tedir. Ölçülebilen ölü yatağı genişliği 0.52 m., uzunluğu ise 1.90 m. olarak 
ölçülebilmiştir (Resim: 12)   

Mezar buluntuları gerek dromos gerekse mezar odası içerisinden, karışık 
moloz yığınıyla birlikte ele geçmiştir. Eserler Aydın Müzesi Müdürlüğüne 
taşınarak gerekli restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmış ve grup-
landırılmıştır. 

Eser gruplarından özellikle sikkelerin, kondisyonlarının doğal hava şart-
larına bağlı olarak, aşırı derecede korozyonlu oldukları görülmüştür. Tama-
mı etütlüğe ayrılan sikkeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Mezarda 
ele geçirilen en erken döneme ait sikke M.Ö. 280-250 yıllarına tarihlenen bir 
Ephesos sikkesidir. Mezarda ele geçirilen en geç tarihli sikke ise M.S. 602-610 
yılları arasına tarihlenen bir İmparator Phocas’a ait sikkedir. Ayrıca istisnai 
olarak, aynı mezar içerisinde Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait sik-
keler de ele geçirilmiştir. Mezarda bir grup oluşturabilecek kadar çok sayıda 
ele geçirilen bir diğer eser grubu ise minyatür cam koku şişeleridir. M.S. I.-III. 
yy.lere tarihlenen koku şişeleri dışında, az sayıda ele geçirilen kandiller ise 
M.Ö. II.-M.S. VI. yy.a tarihlenmektedir. Mezar içerisinde ele geçirilen en il-
ginç ve önemli buluntulardan bir tanesi de bir ampulla parçasıdır. M.S. V.-VI. 
yy’lere tarihlenen ampulla parçasının ön yüzünde Euchaitalı (Çorum, Mecitö-
zü İlçesi, Beyözü Köyü) St. Theodore yer almaktadır. Elindeki mızrakla yılan 
ya da ejderha öldürmektedir. Arka yüzünde ise korunabilen kısmında, bir 
gemi yer almaktadır. Bu gemi içerisinde ikonografiye göre olasılıkla 3 figür 
yer alıyordu ve bu figürlerden birisi de St. Paul idi. Bu ampulla parçası ile 
ilgili yaptığımız literatür araştırmalarında; Önyüzünde St. Theodore’un mız-
raklı ve her iki yanında sütunların tasvir edildiği ampullanın aynı ya da ben-
zer bir örneğine rastlanmamış olması, ikonografik açıdan ilk ve ünik örnek 
olabileceğini düşündürmektedir. Kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen ünik 
bir diğer buluntu ise, basılan sikkelerin ağırlıklarının ölçümünde kullanılan 
cam bir ağırlıktır. M.S. V. yy.a tarihlenen cam ağırlığa ilişkin yapılan literatür 
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araştırmaları sonucunda, solidus sikkelerinin ağırlıklarının ölçümünde kul-
lanılan bir ağırlık olduğu tespit edilmiş ve yapılan deneysel ölçümlerle de 
doğrulanmıştır.  II numaralı oda mezarda, ele geçen kemik oyun taşları ve fil-
dişi kaide oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca, nadir bir değerli taş olan zümrüt-
ten(?) yapılmış bir adet yüzük kaşı da nadide bir örnek olarak ele geçen mezar 
buluntularındandır. Mezarda iki parça halinde ele geçirilen ve restorasyonla 
birleştirilen genelde erkek çocukların mezar hediyesi olarak konulduğu bili-
nen, M.S. II. yy.a tarihlenen pişmiş toprak bir güvercin figürini, M.S. I. yy.a 
tarihlenen pişmiş toprak giyimli bir kadın figürini, M.S. V.-VI. yy.a tarihlenen 
bir ampulla ile ayrı bir kaidesi bulunmakla birlikte oldukça kötü kondisyo-
na sahip bir bronz testi de mezarda ele geçirilen diğer buluntular arasında 
yer almaktadır. Ayrıca mezar içerisinde kaçak kazılar nedeniyle ve dışarıdan 
mezar içerisine akıntı yoluyla geldiği anlaşılan bol miktarda seramik parçası, 
demir çivi ve diğer aksam parçaları ve cam parçaları ile özellikle bol miktarda 
pencere camı parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 13).

II No.lu oda mezarda kazı ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra mezarın plan ve kesit çizimleri yapılarak mezardaki çalışmalar sonlan-
dırılmıştır (Resim: 14)

2 No.lu oda mezardaki kazı ve belgeleme çalışmalarının tamamlanmasın-
dan sonra kazı çalışmaları, parselin kuzeydoğusunda kesit sınırı yakınında 
kısmen ortaya çıkarılan devşirme mermer bloklarla oluşturulan podyumun 
ve 1 No.lu mezar dromosunun batısında kalan duvar uzantılarının fonksi-
yonlarının belirlenebilmesi için batı ve güney kısımda yoğunlaştırılmıştır. 
Bu alanda genişletilerek devam eden kazı çalışmalarında, daha önce tespiti 
yapılan su sistemi ve alandaki duvar uzantılarıyla ilişkili farklı evrelere ait 
yapılar ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan yapıların sınırları belirlenmiş ve 
su sistemiyle bağlantısı ortaya çıkarılarak kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarla alanda, 1 No.lu oda mezarın batısında tespit edilen 
pithos sarnıca, alandaki su ihtiyacının karşılanabilmesi için şu an belirlenmesi 
mümkün olmayan bir noktadan temiz su aktarıldığı, bu pithosta çökeltme iş-
lemiyle temizlenen suyun doğu-batı aksında uzanan pişmiş toprak bir künk 
sistemiyle,  1 No.lu oda mezarın doğu ve kuzeydoğusunda tespiti yapılan 
devşirme bloklarla podyumu oluşturulmuş ve günümüzde hiçbir üst yapı 
elemanı alanda tespit edilemeyen muhtemel bir çeşme yapısına aktarıldığı, 
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buradan ihtiyaç fazlası suyun ise güney yönünde başlangıçta pişmiş toprak 
künk, sonrasında ise duvar kenarlarındaki bloklar üzerine açılan kanallarla 
aynı yönde bir miktar daha devam ettikten yine mimari uzantıların köşe yap-
tığı hatta dönüş yaparak doğu- batı aksında ilerleyerek parselin güneybatı 
köşesine yakın bir noktan güneye doğru ilerleyerek alanı terk etmesinin sağ-
landığı tespit edilmiştir.

 Ayrıca parselin doğu kısmında çevre binaların kayma tehlikesi göster-
mesinden dolayı dikkatli bir çalışma yapılarak su sistemi yakınında yer alan 
kaliteli kireçtaşı bloklarla inşa edilmiş bir yol sistemi tespit edilmiştir. Ancak 
kuzeyden güneye bir yokuş şeklinde alçalarak ilerlediği görülen bu cadde 
ya da sokak sisteminin genişliğinin ve uzantılarının tespit edilebilmesi aynı 
nedenlerle mümkün olamamıştır. Ancak ilerde alanın kazılması için risk oluş-
turan koşulların ortadan kalkması durumunda, cadde ya da sokak sistemin 
ortaya çıkarılmasına yönelik ayrıca kazı ve belgele çalışmalarının yapılması 
mümkün olabilecektir.  Ancak alanda mezar ve su sistemi dışında, büyük bir 
yapı komplesinin yer aldığı görülmektedir. En az üç evresi bulunan bu yapı-
laşmaya ait gerekli plan çizimleri ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. 
Ancak neredeyse hiçbir küçük buluntu ve seramik malzeme ele geçmemesi 
nedeniyle, bu yapılaşmanın iskân maksatlı mı, endüstriyel bir üretim için mi 
oluşturulduğu tespit edilememiştir. Eldeki kısıtlı miktardaki pişmiş toprak 
malzeme değerlendirildiğinde bu yapılaşmanın M.S. 6.-7. yy.lara tarihlene-
bilmesi mümkündür. 

Alanda yaptığımız kazı çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde; Ala-
nın M.Ö. II-M.S. II arasında kalan 400 yıllık periyodda nekropol alanı olarak 
yoğun kullanım gördüğü, M.S. III. yy.da ise kullanımının azalarak sona erdi-
ği, M.S. IV. yy.den sonra Tralleis’teki sur dışı iskâna paralel olarak bu alanın 
da iskâna açılmış olduğu, Bu kapsamda M.S. IV.-V. yy.lara tarihlenen mozaik 
tabanlı bir yapı kompleksinin alanda inşa edilmiş olduğu, (doğu sınırda tespit 
edilen cadde sokak sisteminin de bu dönemde inşa edilmiş olmalı ) Ancak 
Batı Anadolu’da meydana gelen büyük deprem neticesinde mozaik taban-
lı yapı kompleksinin işlevini yitirerek kullanımın sona erdiği, Daha sonraki 
dönemde M.S. 6. ve 7. yy’lerde aynı alanda tekrar yapılaşmaya gidilerek söz 
konusu su sisteminin de bu dönemde inşa edilmiş olduğu mevcut veriler ışı-
ğında tarafımızca yapılan tespitler arasındadır.
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Harita 1: Tralleis antik kenti sit sınırları ve Tralleis güney nekropolü yayılım sınırları ile 419 ada, 
28 parsel numaralı taşınmazın yerini gösterir harita.

Plan 1: I No.lu mezar odası yapısının plan ve kesiti.
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Resim 1:  Kurtarma kazısı yapılan 28 parsel numaralı taşınmazda yıkım ve sondaj kazısı çalış-
malarından genel görünüm.

Resim 2: Sondaj kazısı sırasında tespit edilen çöküntü alanının görünümü.
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Resim 4:  I No.lu mezar odasının kazı ve te-
mizlik çalışmaları sırasındaki görü-
nümü.

Resim 3: I No.lu mezar odasının tespit edildiğinde genel görünümü.
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Resim 5: I No.lu mezar odasında yapılan kazı ve temizlik çalışmalarından görünüm.

Resim 6: I No.lu mezar odasında yapılan kazı ve temizlik çalışmaları sırasında ele geçirilen bu-
luntuların in-situ görünümleri.
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Resim 7: I No.lu mezar odasının yapılan kazı ve temizlik çalışmalarından sonra görünümü.

Resim 8:  I No.lu mezar odası dromos duvarının 
kuzey bitişiğinde tespit edilen yazıtlı 
sunak.
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Resim 9:  I No.lu mezar odasında yer alan üç adet ölü yatağı ve koridorda ele geçirilen pişmiş 
toprak buluntuların konservasyon sonrası görünümü.

Resim 10:  I No.lu mezar yapısının çevresinde devam eden yapı kalıntıları ve mezar odası ile 
birlikte görünümü.
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Resim 11: Alanda yapılan kazı çalışmaları sonucu tespit edilen taban 
mozaiği ve çizimi.

Resim 13: II No.lu mezar odasında ele geçi-
rilen buluntulardan konservasyon 
sonrası görünüm.

Resim 12: Alanda tespit edilen II No.lu mezar 
odasından genel görünüm.
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2016 YILI ADRASAN BATIĞI 
KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI

Yunus SUSAM*

Adrasan batığı kurtarma kazısı çalışmaları Antalya İli, Kumluca İlçesi, Ad-
rasan Beldesi sınırları içerisinde kalan Suluada Mevkii’nde yapılmıştır. 2014 yı-
lında başlayan çalışmalar 2015 ve 2016 yıllarında da devam etmiştir. Çalışma-
lar Antalya Müzesi Başkanlığında, 9 Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Harun 
Özdaş, Selçuk Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz’in bilimsel danış-
manlığında ve ekip üyelerinin katılımıyla 06.06.2016 – 17.06.2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda Selçuk Üniversitesine ait Selçuk 1 
bilimsel araştırma ve inceleme gemisi, aynı üniversiteye ait kazı, görüntüleme 
ve dalış donanımları ile Dokuz Eylül Üniversitesine ait görüntüleme ve dalış 
donanımları kullanılmıştır.

Kayıt işleminin daha anlaşılır olması için çalışma öncesinde alana karelaj-
lar oturtulmuştur. Verilerin sağlıklı korunabilmesi için önceki yıl yapılan 
çalışmaların ardından eserlerin üzeri kumla örtülmüştü. Bu kum tabakası-
nın kaldırılmasıyla en sığ 4, en dip 18 metre derinlikte yer alan tabakların, 
sualtından çıkarma işlemine başlanılmıştır. Tüm eserler numaralandırılmış, 
mevcut halleri fotoğraflandırılmış, poşetlenerek kaldırma balonunun sepeti-
ne yerleştirilerek yüzeye çıkarılmıştır. Öncelikle sualtında serbest olarak yer 
alan tabaklar sualtından gemiye çıkarılmış, sonrasında ise aradan geçen süre 
zarfında kayalara kaynamış olan tabaklar çekiç ve murç yardımıyla, eserle-
rin zarar görmemesi için kayaç yapısıyla beraber sökülüp gemide hazır bu-
lundurulan deniz suyuyla dolu su tanklarına aktarılmıştır. Çalışmaların sona 
ermesiyle, eserler Antalya Müze Müdürlüğüne, ardından seramiklerin tuzdan 

* Yunus SUSAM, Arkeolog, Antalya Müzesi Müdürlüğü: Konyaaltı Cad. No.88 0750 Antalya/
TÜRKİYE.
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arındırma, restorasyon ve konservasyon işlemi için Antalya Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Alanda metal detektörleriyle tarama yapılmadığı için net bir tarih verebi-
lecek herhangi bir materyale rastlanmamıştır. Ancak tabakların; form, bezeme 
ve yapım tekniğinden 12-13. yy.larda Doğu Roma’da sıkça rastlanan seramik 
grubunda yer aldığı düşünülmektedir. Çalışmalarda yaklaşık 85 bütün tabak 
ve çok sayıda tabak parçası ele geçirilmiştir. Tamamı çarkta yapılmış tabaklar; 
kiremit rengi hamurlu, alçak halka kaideli, geniş ağızlı ve yayvan gövdelidir. 
Slip tekniğiyle yapılmış stilize spiral çiçek motifleri, madalyon bezemeleri ve 
ince kazıma sgraffito tekniğiyle yapılmış bezemelerle süslenmiştir. Daldırma 
tekniğiyle sırlanmış tabaklarda birçok farklı astar rengi kullanılmıştır. Çıka-
rılan tabakların benzer örnekleri, Meis Adası açıklarında tespit edilen Kas-
tellorizo ve Ege Denizi’nin kuzeybatısında tespit edilen Pelagos batıklarında 
da görülür. Adrasan tabak batığı buluntuları “ Ege kapları” olarak bilinen 
seramik grubuyla büyük benzerlikler göstermektedir. Kil analizleri yapılma-
dığı için üretim yeri tam olarak bilinmemekte ancak birçok kıyı bölgesinde 
benzerlerine rastlanmaktadır. Ülkemizde, kıyı şeridinde yer alan müzelerde bu 
tabakların benzerlerini çokça görmek mümkündür. Bunların büyük bir kısmı 
satın alma ve zor alım yoluyla müzelerimize kazandırılmış olup çoğunda fo-
silleşmiş deniz canlıları ve sualtında kaldığını gösteren belirtiler bulunmak-
tadır. Bu da tabakların yaygın olarak kullanıldığı dönemde önemli bir ticaret 
ürünü olduğunu göstermektedir.

Yapılan taramalarda kargo gemisinin kalıntısına rastlanmamıştır. Gemi-
nin kalıntısına ulaşılamaması aynı zamanda tabakların büyük bir çoğunluğu-
nun kırık ve dağınık halde olması, geminin hangi sebepten dolayı battığıyla 
ilgili birçok farklı olasılığı düşünmemize neden olmaktadır. Bunlardan biri 
fırtınada sığınacak bir liman ararken kayalara çarparak battığı, ikinci olasılık 
ise geminin daha açıklarda batıp eserlerin akıntıyla geldiğidir. Batığın, şu anki 
verilere göre tabak yüklü olduğu düşünülmekte ancak çalışmada ele geçiri-
len tabak sayısı bir kargo gemisinin yükü için oldukça az miktardadır, bu da 
dalgalı havada gemiyi kurtarmak için yükün bir kısmının bırakılma olasılığını 
da doğurmaktadır. Sonraki süreçte yapılacak çalışmalar daha sağlıklı verilerin 
ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
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Ülkemiz kıyılarında tespit edilen Doğu Roma batıklarında farklı ticaret 
gruplarına ait yük taşıyan birçok batığa rastlamak mümkündür ancak bilinen 
ve kazısı yapılan, tabak yüklü tek batık olması Adrasan Batığını son derece 
önemli kılmaktadır. 2017 yılında batığın tespitine yönelik son bir çalışma ya-
pılması planlanmaktadır.
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Resim 2: Sualtında serbest halde bulunan tabaklar.

Resim 1: Çalışma öncesi alana kurulan karelaj sistemi.
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Resim 4: Tabakların sualtından, hava balonuyla gemiye taşınması.

Resim 3: Kayalara kaynamış olan tabakların sökülmesi.



402
Resim 6: İnce kazıma sgraffito tekniğiyle yapılmış, su kuşu figürü.

Resim 5: Slip tekniğiyle yapılmış, spiral motifi bezemeli tabak.
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AKSARAY İLİ GÜLAĞAÇ İLÇESİ DEMİRCİ KASABASI
ZİNDANLIK TEPE TÜMÜLÜSÜ

MÜZE KURTARMA KAZISI
Yusuf ALTIN*
Fariz DEMİR

  Başar YÜCEL
       Aysun AKI

Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Demirci Beldesi, Zindanlık Tepe Tümülüsü, 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.01.2016 tarih 3393 sa-
yılı kararı ile “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiş, sit sınırları 
belirlenmiştir. Kaçak kazılar sonucu tahrip olan tümülüs hakkında Koruma 
Bölge Kurulunca yukarda anılan aynı kararla Müze Müdürlüğünce kurtarma 
kazısı yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden Bakanlığımız, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 11/02/2016 tarih 28416 sayılı 
yazısıyla söz konusu alanda 2016 yılı içerisinde İlimiz Aksaray Müze Mü-
dürlüğünce Koruma Kurulu Kararı kapsamında ve Prof. Dr. Sevil Gülçur’un 
katılımıyla kurtarma kazısı yapılması uygun görülmüştür.

Bakanlığımızdan sağlanan ödenekler doğrultusunda kurtarma kazısı ça-
lışmalarına 18.07.2016 tarihinde başlanılmış 16.08.2016 tarihinde alan çalışma-
lara son verilmiştir. Çizim, rapor vb. çalışmaları 15.10.2016 tarihinde tamam-
lanmıştır. 

YERİ

Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Demirci Beldesi’nin yaklaşık 1 km. kuzeydoğu-
sunda, Demirci Kasabası’nı Gülağaç İlçesi’ne bağlayan asfalt yolun yaklaşık 

* Yusuf ALTIN, (M.A.), Aksaray Müze Müdürü,  Aksaray / TÜRKİYE
 Fariz DEMİR, Arkeolog, Aksaray Müzesi, Aksaray/TÜRKİYE
 Başar YÜCEL, Arkeolog, Aksaray Müzesi, Aksaray/TÜRKİYE
 Aysun AKI, Sanat Tarihçi, Aksaray Müzesi, Aksaray/TÜRKİYE.
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300 metre güneyinde, Zindanlık Tepe’nin zirve düzlüğünün güneybatısında 
yer alan konik görünümlü yığma mezar tepesidir. 

TÜMÜLÜS
 Yaklaşık 8-9 metre yüksekliğinde, 45-55 metre çapında olup güney ve 

doğu kesimi doğal kayalıklarla kaplı konik görünümlü yığma mezar tepesi-
dir. Bu kayalık alanlarda yoğun şekilde taş kesim izlerine rastlanılması tümü-
lüsün yapımında kullanılan taşların bu alandan çıkarıldığını göstermektedir 
(Resim: 1, Çizim: 1).

KAZI SÜRECİ
Aksaray Müze Müdürlüğünce kazı öncesi gerekli ekipmanlar hazırlana-

rak 18.07.2016 tarihinde kazı alanına hareket edilmiş, kurtarma kazısı çalış-
malarına Aksaray Müzesi Müdürlüğü personeli ve TYP (toplum yararına 
program) işçilerinin de katılımıyla başlanılmıştır. Öncelikli olarak 18.07.2016-
23.07.2016 tarihleri arasında kazı alanı genel olarak incelenmiş tümülüsün 
Demirci Kasabası’na bakan batı bölümünde ve çevresinde genel temizlik 
çalışmaları yapılmıştır. Tümülüsün iç kısmına çekilen elektrik hattının genel 
kontrolleri yapılmış, kazı alanı çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış, 
çalışmalar hakkında bilgi ve uyarıcı tabelalar yerleştirilmiştir (Resim: 2).  Kazı 
süresi boyunca işlik ve dinlenme alanı olarak kullanılacak olan çardak alanı 
oluşturulmuştur.

Zindanlık Tepe Tümülüsü’ne, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen kaçak 
kazıda tepeden kesme taşın kırılması ile oyuk açılarak mezar odasına giril-
miştir. Yapılan kontrol ve incelemelerde dromos, ön oda ve mezar odasından 
oluşan mezar kompleksi olduğu görülmüş olup, tümülüsün 1/20 ölçekli çizi-
mi yapılmıştır (Çizim: 1)1.

DROMOS

Kurtarma kazısına ilk olarak mezar odasının üzerine yapılan yığma tepe-
nin altından geçip mezar odasına ulaşmak için geçit olarak kullanılan dromos 

1 Çizimler H. İbrahim Kunt tarafından yapılmıştır.
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bölümünde temizlik çalışmaları ile başlanılmıştır. Doğu-batı yönlü dikdört-
gen planlı olan dromosta temizlik çalışmalarının ardından mimari yapının be-
lirginleştirilmesi ve açığa çıkarılması amacıyla kuzey, güney ve doğu duvar-
ları üzerine dökülen yığıntı toprak temizlenmiştir. Bununla hem doğal akıntı-
nın hem de insan tahribatının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yaklaşık olarak 
0.50 m. genişliğinde yer yer 1,00 m. yüksekliğe varan yığıntı toprak alınarak 
alan açılmıştır. Tesviye çalışmalarından sonra dromosun doğu-batı yönlü, yak-
laşık 8.30 m. uzunluğunda, 0.82 cm. aralığında olduğu saptanmış olup duvar-
lar 0.70-1.00 m. uzunluğa ve 0.40 cm. kalınlığa sahip kesme taş ile Horasan 
harcı kullanılarak örülmüştür. Karşılıklı taşlardan oluşan duvarlar, dromosun 
girişine doğru basamaklı ve hafif meyille alçalmaktadır. Üst kısma doğru ha-
fif daraltılarak 85cm. ve 95cm. kalınlığındaki iki adet taş ile üst örtüsü yapıl-
mış olup, 2.5 m. yüksekliğindedir. 85 cm. genişliği ve 1.15 m. yüksekliğinde 
ön odaya girişi sağlayan kapı açıklığı yer almaktadır. Kapı girişinin üzerinde 
85 cm. yüksekliğinde, 45 cm. kalınlığında, 1.70 m. uzunluğunda lento bloğu 
yer almaktadır. Kapı mevcut olmayıp, kapının oturacağı yuvalar mevcuttur. 
Kapı yuvasının toplam ölçüleri ise 18 cm. kalınlığında, 1.05 m. genişliğinde 
2.90 m. yüksekliğindedir (Çizim: 2).

Dromostan ön odaya girişi sağlayan kapı önüne merdiven işlevi görmesi 
için kesme taşlar yerleştirilmiştir. Dromosun kuzey-güney ve doğu duvarla-
rının üzerine akıntıyı engelleme amaçlı toprak yığını yeteri kadar daha alın-
dıktan sonra, uygun bir şekilde taş malzeme ile koruma duvarı örülmüştür( 
Resim: 3). Daha sonraki aşamalarda dromos bölümünün çatı kısmı ahşap ilaçlı 
çam yuvarlama ile örülerek kapatılmış, örtü sistemi oluşturulmuştur. Dromo-
sa girişi sağlamak için de demir kapı yapılarak insan ve doğa tahribatına karşı 
önlem alınmıştır (Çizim: 2).

ÖN ODA

Dromosun doğu ucunda yer alan ön oda, mezar odasına geçişi sağlayan 
7.60x2.05 m. ölçülerinde 2.60 m. yüksekliğinde, dikdörtgen planlı, doğu-batı 
yönünde beşik tonozlu örtü sistemine sahiptir. Kuzey ve güney duvarları dör-
der sıra 40 cm. kalınlığında çeşitli uzunluklardaki düzgün kesme taş, tonoz 
örtüsü ise 25 cm. kalınlığındaki 13 sıra kesme taş örgüsüyle oluşturulmuştur. 
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Arasında Horasan harcının kullanıldığı duvar örgüsünde kırmızı renkli aşı 
boyası ile yatay yönlü çizgi ile desen oluşturulmuştur. Tabanda dağınık halde 
büyük taş yığmaları mevcuttur (Resim: 5). Ön odadan mezar odasına geçişi 
sağlayan kapı girişi mevcut olup, üzerinde 75 cm. yüksekliğinde, 50 cm. ka-
lınlığında, 1.60 m. uzunluğunda lento bloğu yer almaktadır. Kapının kalınlığı 
95 cm. olup  ön oda bölümünde olduğu gibi bu bölümde de kapı mevcut ol-
mayıp, kapının oturacağı yuvalar mevcuttur. Kapı yuvasının ölçüleri; 28 cm. 
kalınlığında, 1.10 m. genişliğinde, 2.60 m. yüksekliğindedir ( Resim: 6).    

Ön odanın zemin vaziyetini anlamak için kapı taban seviyesine kadar olan 
toprak malzeme kazılarak kapı girişinin solunda olan büyük boyutlu (yakla-
şık 1 m.) taşlar açığa çıkarılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda bu büyük boyut-
lu taşların arası açılmış, açığa çıkartılan taşların herhangi bir mimarı unsurla 
bağlantı olmadığı tespit edildikten sonra fotoğraflanıp ön odanın kuzey du-
varı bölümünde istiflenmiştir.

Toprak içerisinde kaçak kazılar sonucu tahrip edildiği anlaşılan irili ufaklı 
kesme taşlara ait parçalar, harç parçaları ile birlikte, amorf seramik, kemik 
parçaları, insan dişi, 1 adet kemik bilezik veya halka parçası ve 1 adet cam 
bilezik parçası ele geçirilmiştir (Resim: 7-8).

Ön odanın doğusunda kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanan ana kaya 
yarığına ulaşılmış, kesme taş duvar örgüsü yapılarak zemin seviyesinde bir 
nevi taban oluşturulduğu ve bunun üzerine kuzey duvarın inşa edildiği gö-
rülmüştür. Buna göre tonozlu ön oda bölümünde beşer sıra büyük boyutlu 
kesme düzgün taşlar inşa edildikten sonra tonoz oluşturulmuştur.

Ön odanın kapı girişi bölümündeki çalışmalarda düzeltilmemiş ve tamam-
lanmadığını gösteren ana kayaya ulaşılmıştır. Girişin hemen sağ köşesinde de 
taşın olmadığı, buradan söküldüğü veya tahrip edildiği görülmüştür. 

Dromostan ön odaya girişi sağlayan kapı eşik seviyesi ile ön odadan mezar 
odasına geçişi sağlayan kapı eşik seviyesinin 30 cm. altına kadar olan seviye-
de tesviye çalışmaları sonucu ön oda bölümünün güney ve kuzey duvarının 
alt seviyesinde mezar odası girişi kapı eşiğinin 35 cm. altında tek sıra kesme 
taş duvar veya temel hattı tespit edilmiştir (0.35 m. kalınlığında). Kapı girişi-
nin önünde de sert zemine ulaşılmıştır.
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Zemine ulaşılması sonucu ön oda bölümünde yer alan daha öne istiflenen 
büyük boyutlu kesme taşlarla uygun bir şekilde burada yer alan çukurluklar 
kapatılmış dromos ve ön oda bölümünde zemin eşit seviyede düzleştirilmiştir 
(Çizim: 3).

MEZAR ODASI 

Ön odanın doğusundan bir kapı açıklığı ile girilen mezar odası 3,40x3,95 
m. ebatlarında kare planlı, kapı alt seviyesi ile tavan arası 3,80 m. yüksekli-
ğindedir. Kuzey-güney doğrultusunda, tonozlu, değişik ebatlardaki düzgün 
kesme taş arasında Horasan harcı kullanılarak örülmüştür. Karşılıklı beşer 
sıra 40 cm. kalınlığında farklı uzunluklarda taşlarla örülerek 22 sıra kesme 
taş örgüsü ile tonoz örtü sistemi oluşturulmuştur. Kesme taşların bazılarının 
uzunlukları 2.5 m.ye kadar ulaşmaktadır. Doğu duvarında biri tahrip edilmiş 
iki adet niş yer almakta olup tam olan niş 70 cm. yüksekliğinde, 55 cm. ge-
nişliğinde, 33 cm. derinliğindedir. Kuzey ve güney duvarlarında bazı kesme 
taşlar kırılarak tahrip edilmiştir.  

Mezar odasının tonoz örtüsünün doğu kısmında sonradan bir adet kesme 
taş ile kapatılan küçük bir oyuk yer almakta olup, mezar odasına buradan 
girildiği kanaatine varılmaktadır. İç kısımda yer alan düzgün olan ve çeşitli 
ebatlardaki taş bloklar büyük olasılıkla yapılmakta olan bir klineye ya da tah-
rip edilmiş bir klineye (ölü yatağı)  ait olabileceği düşünülmektedir. 

Mimarlık kalıntılarının ve ana zeminin daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla 
mezar odasında eşik seviyesine kadar olan dolgu toprak alınarak tesviye ça-
lışması yapılmıştır. Odanın kuzeydoğu bölümünde yer alan yaklaşık 1.10 m. 
boyunda, 40 cm. kalınlığındaki taşlar açığa çıkarıldıktan sonra, odanın doğu 
bölümünde nişlerin 1.10 m. altında olasılıkla taban olabilecek zemine ulaşıl-
mıştır. Askıda olan ve birbiriyle bağlantısı olmayan bu taşlar kaldırılmıştır. 
Daha sonra batı bölümü açığa çıkarılarak odanın tamamına yakınında zemine 
ulaşılmıştır. Buna göre yapı ve mezar odası ana kayanın düzeltilmesinden 
sonra üzerine düzgün kesme taşlardan Horasan harcı ile örülerek oluşturul-
duğu anlaşılmıştır. Tesviye çalışmasından sonra doğu ve batı duvarlarında 
11’er sıra taş örgüsü bulunduğu, güney ve kuzey duvarlarında ise 6’şar sıra 
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karşılıklı taş sırasından sonra 23 sıra taş örgüsü ile beşik tonoz oluşturulduğu 
görülmüştür.  Taban seviyesi ile tavan arasındaki yükseklik ise 4.15 m. olarak 
ölçülmüştür. 

Odanın güney bölümünde (köşelerde yoğun olmak üzere) derinliği 20-
40 cm., genişlikleri 30-70 cm. ebatlarında düzensiz çukurlar bulunmaktadır. 
Olasılıkla bu çukurlar yöre halkından edinilen bilgiler doğrultusunda önce-
ki yıllarda define arama amaçlı gelen kişiler tarafından açılan kaçak kazı çu-
kurlarıdır. Aynı çukurluklar odanın kuzeydoğu köşesinde de bulunmakta-
dır. Odanın kuzeydoğusunda yer alan iki adet büyük taş kaldırılmış, altında 
çıkan toprak temizlenerek alınmış fakat bu kaldırılan taşların altında in-situ 
hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. Olasılıkla bu taşlar odanın içine yapılacak 
olan kline veya ayrı bir mezar odası yapımı için getirilen ancak tamamlama-
dan oda içerisinde kalan taşlardır. Odanın genel temizliği yapıldıktan sonra 
fotoğraflanarak kayıt altına alınmış oda içerisinde çalışmalar sonlandırılmış-
tır (Resim: 9-12).

Birçok kez kaçak kazılarla tahrip edilen tümülüsün üst ve doğu bölümün-
de çukurlar yer almaktadır. Mezar odasının tonoz örtüsünün doğu kısmında 
sonradan bir adet kesme taş ile kapatılan oyuğun yerini tespit etmek için yığ-
ma tepenin doğu yamacında çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra bu açık alana 
kesme taşı yerleştirmek için üzeri tahta kapak ile kapatılmıştır. Yapılan çalış-
malar sonucunda tümülüsün tepe üst noktası ile tonozun üst seviye arasında 
4m.lik dolgu tespit edilmiştir. İleride kaçak kazılara tekrar yol açmaması için 
çukurluklar kapatılarak alan temizlenmiştir (Çizim: 4).

       

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Zindanlık Tepe Tümülüsü dromos, ön oda ve mezar odasından oluşan yığ-
ma mezar tepesidir. Doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı dromos, dikdörtgen 
planlı beşik tonoz örtü sistemine sahip ön oda ve kare planlı beşik tonozlu 
mezar odasından oluşan, aralarında bir kapı açıklığı ile geçiş sağlanan bir sis-
teme sahiptir. Yapılan çalışmalar neticesinde tümülüsün doğal kayalıkların 
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olduğu bir konuma ana kaya üzerine kesme taşlarla inşa edildiği görülmüş-
tür. Zindanlık Tepe tonozlu ön oda ve mezar odasıyla birlikte plan açısından 
da Kayseri’deki Tilkitepe Tümülüsü’ne benzetilebilir2.

          Tümülüs, önemli yer altı şehirlerine, mezar yapılarına ve ören yer-
lerine ev sahipliği yapan Demirci Kasabası’nda yer alması sebebi ile kaçak 
kazıcılar tarafından birçok kez tahrip edilmiştir. Kurtarma kazısının gerçek-
leştirilmesine karar verilmesine neden olan 2015 yılında yapılan kaçak ka-
zıda tümülüse mezar odasının üstünden, kesme taş kırılarak içeri girilmiş, 
yapı içindeki blok taşlar kırılmış ve çukurluklar açılmıştır. Zindanlık Tepe taş 
tekniği bakımından ve kaçak kazı tahribatı yönünden Avanos’taki Sarılar II 
Tümülüsü’ne3 benzemektedir.  Sarılar II Tümülüsü’nün ön odasının olmama-
sı dışında dromos ve mezar odası Zindanlık Tepe ile benzerlik göstermektedir.

Çalışmalar neticesinde yapı içerisinde in-situ herhangi bir buluntu ele geç-
memiştir. Ayrıca dönem belirleyecek bulgu, çanak çömlek vs. yeterli miktar-
da verinin bulunmayışı sebebi ve dönemi konusunda kesin tespitler yapıla-
maması ile birlikte mimari özelliklerinden dolayı M.S. 6-7. yy.a tarihlendirile-
bilir. Yapı da ön odada görmüş olduğumuz aşı boya örneklerine bölgemizde 
bulunan Ihlara Vadisi içindeki kaya kiliselerinden Sümbüllü Kilise’de ve di-
ğer kiliselerde de örneklerini görmekteyiz4. Ancak buradaki örnekler Zindan-
lık Tepe Tümülüsü’nden daha geç döneme aittir. 

Konum olarak Büyük Deller-Zindanlık Tepe arasından Demirci-Gülağaç, 
Büyük Deller-Küçük Deller tepeleri arasından ise Karabayırın İçi Mevki (Deş-
tin-Akmezar) yolu geçmektedir. Tümülüsün bu yollarla ilişkili olabileceği 
ihtimali,  Zindanlık Tepe’nin zirvesinde yer alması ve üzerlerinde mezar yığ-
ması bulunan Büyük Deller, Küçük Deller tepeleri ile komşu olması itibariyle 
birbirleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Daha sonraki yıllarda yapa-
cağımız gerek arşiv çalışmaları gerekse tümülüsün yapım teknik özelliklerin-

2 Hayati UĞUR, Garipler Tümülüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 
Konya 2012,  s.204.

3 Seracettin ŞAHİN, Sarılar 2 No.lu Tümülüsü, VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Didim 1995, 
s.287-299.

4 Yıldız ÖTÜKEN, Ihlara Vadisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara1990.
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den yola çıkarak diğer tümülüslerle ortak özelliklerine dayalı yapacağımız 
çalışmalarla Zindanlık Tepe Tümülüsü’nün kesin tarihlemesi mümkün ola-
bilecektir.

Aksaray İli’nin yaklaşık 1.000.000 yerli yabancı ziyaretçisi olduğundan 
Gülağaç Saratlı-Demirci Aşıklıhöyük- Selime Katedrali Ihlara Vadisi ve Gü-
zelyurt turizm destinasyonunda değerlendirilebileceğinden konumu itibariy-
le çevrede bulunan diğer ören yerleri ve kalıntılarla birlikte değerlendirildi-
ğinde, Zindanlık Tepe Tümülüsü’nün iç ve dış turizme kazandırılabilmesinin 
mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır.
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Çizim: 1

Çizim: 2

Çizim: 3
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YUNUSLAR (PAPPA ANTİK KENTİ) 2015 VE 2016 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI

Yusuf BENLİ*
Sevgi GÜRDAL

Yunuslar; Konya İli, Beyşehir İlçesi’nde, Konya-Beyşehir karayolunun 60. 
kilometresinde yer almaktadır (Resim: 1).  2015 yılında Yunuslar’da bir bahçe-
de kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine söz konusu alanda 2015 ve 2016 
yıllarında Konya Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılmıştır. 

2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2015 yılı kazı çalışmaları; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü-
nün 11.12.2015 tarih ve 232866 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ile Müze Mü-
dürü Yusuf Benli’nin başkanlığında Arkeolog Sevgi Gürdal ve Müze Araştır-
macısı Mehmetali Çelebi tarafından 21 Aralık 2015 - 30 Aralık 2015 tarihleri 
arasında yapılmıştır.

 Yunuslar Mahallesi’nde Konya-Beyşehir yolunun yaklaşık 500 m. doğu-
sunda içerisinde küçük bir bağ evinin bulunduğu 101 ada, 124 No.lu parselde 
on gün devam eden çalışmalar neticesinde 2 m.lik dolgu toprağı içerisinde 
tabanı mozaik döşemeli yaklaşık 60 m² lik bir oda tespit edilmiştir (Resim: 2). 
925x610 cm. ölçülerinde olan odanın kuzeybatısında 410 cm., güneybatısında 
165 cm. genişliğinde iki kapı tespit edilmiş ve açılmıştır.  Duvarlar ve duvarla-
rın üzeri temizlendikten sonra kuzeydoğu duvarında moloz taşların düşmesi 
neticesinde kapanmış bir kapının daha olduğu tespit edilmiş, fakat 2016 yılı 
kazı çalışmaları esnasında açılmak üzere açılmamıştır.  Düzgün kesme taş ve 
kireç katkılı harç ile yapılmış odanın duvarları ortalama 80 cm. genişliğinde 
olup yüksekliği 75 – 110 cm. arasında değişmektedir. 

* Yusuf BENLİ, Müze Müdürü, Konya Müze Müdürlüğü, Konya/TÜRKİYE. 
 Sevgi GÜRDAL, Arkeolog, Konya Müze Müdürlüğü, Konya/TÜRKİYE.
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Mozaik taban üzerindeki toprak fırçalarla iyice temizlendikten sonra yü-
zeyi süngerler ile silinmiştir. Mozaik üzerindeki patinanın temizliği mevsim 
şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ihtimaline karşı 2016 yılında yapıl-
mak üzere bırakılmıştır. 

Taban mozaiğinde beyaz, lacivert, kırmızı, sarı, pembe, gri ve kahveren-
giden oluşan canlı renkler kullanılmıştır. Mozaik üzerinde çok renkli ve canlı 
motiflerden oluşan üç sıra kenar bordürünün sınırladığı iki ana sahne bulun-
maktadır. Sahnenin biri odanın kuzeydoğusunda diğeri ise güneybatısında 
olmak üzere her iki sahnede de farklı ikişer kompozisyon mevcuttur. 

En dışta, kuzeybatı ve güneybatı duvarları boyunca iç içe geçmiş vazo 
olarak tanımlayabileceğimiz nesneler ve kuzeydoğu ve güneydoğu duvarları 
boyunca ise  merkezinde kare bulunan sekizgen yan yana sıralanmış göbek-
lerden oluşan bordür bulunmaktadır. Güneybatı duvarı üzerinde bulunan 
kapının önünde lacivert ve beyaz teseralarla yapılmış tabula ansata içerisinde 
üç satır yazıt bulunmaktadır. İkinci bordürün genişliği ise daha fazladır ve 
lacivert zemin üzerine gri, sarı, pembe ve kırmızı renkte yapılmış yan yana 
devam eden akantus yapraklarından oluşturulan göbekler içerisinde betim-
lenmiş nesnelerden oluşmaktadır (Resim: 3). Akantus yapraklarından oluşan 
göbeklerin içerisinde balık, kuş, nar, meşe palamudu, armut,  şeftali, kayı-
sı, turp, kabak, fındık, fıstık, ceviz, çiçek, vazo ve kadeh gibi çeşitli figürler 
betimlenmiştir. Bu yiyecekler arasında en dikkat çekici olanı günümüzde 
Yunuslar’da her evin bahçesinde ağacı bulunan cevizdir. Ayrıca bu kadar çe-
şitli ve zengin içerikli besinler hem bölgenin o dönemdeki beslenme alışkan-
lıkları hem de fauna ve florasıyla ilgili bilgiler vermektedir. Üçüncü bordür 
sırası ise ince bir kuşak halinde beyaz ve sarı renkte yan yana sıralanmış spi-
rallerden oluşmaktadır. 

Bordürlerin sınırladığı bütün alanı, kuzeydoğu yöndeki ana sahnenin 
merkezini oluşturan büyük vazonun içinden iki kök halinde çıkarak büyü-
yen ve genişleyerek yayılan üzerinde yaprakları ve üzüm salkımları bulunan 
asma dalları kaplamaktadır. Bu dallar ile doğal çerçeveler oluşturularak bu 
çerçeveler içerisine çeşitli betimlemeler yapılmıştır. 

Vazo yuvarlak ağızlı ağızdan itibaren daralarak gövdeye doğru tekrar ge-
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nişleyen silindirik boyunlu, ağız kenarından gövdeye tutturulmuş dikey iki 
kulplu, dikey dilimli yuvarlak gövdeli, yuvarlak ve üçgen şeklinde iki kade-
meli kaidelidir. Vazonun altında iki kademeli bir kaide bulunmaktadır. 

Merkezdeki bu büyük vazonun sağında vazoya doğru yönelmiş önünde-
ki üzüm salkımından yiyen ceylan, ceylanın üzerinde küçük bir kuş;  vazo-
nun solunda ise vazoya doğru yönelmiş ayakta bir dağ keçisi ve vazo ile keçi 
arasında küçük bir kuş daha bulunmaktadır. Dağ keçisinin üzerinde ince bir 
asma dalıyla bölünmüş üçgen panelde kapağı açık bir kuş kafesi bulunmak-
tadır. 

Vazodan çıkan iki ana dalın üzerinde sahnenin solunda başını geriye çe-
virmiş kanatlarını açmış üzereyken betimlenmiş büyük bir kuş ve karşısında 
ona doğru hücum eden bir aslan betimlenmiştir. Aslanın başının bulunduğu 
yerde döneminde ateş yakıldığı için teseralarda kararma ve tahribat bulun-
maktadır (Resim: 4). 

İkinci sahne; odanın kuzeybatısındaki kapının önünde bulunan aslan 
avı sahnesidir. Bu ana kompozisyonda diz kapağının altına kadar kısa kır-
mızı pantolonlu, bir kolu uzun bir kolu açık bırakan sarı kıyafetiyle bir avcı 
elindeki mızrağı karşısında kendisine doğru hücum etmiş aslanın boynuna 
saplamıştır. Aslanın yarasından kanlar akmaktadır. Avcının ayakları tahrip 
olmuştur.

Aslan avı sahnesinin üzerinde ortadaki kantharostan su içen iki tavus kuşu 
ve soldaki tavus kuşunun arkasında küçük bir kuş daha betimlenmiştir.  Bu 
sahnenin üst kısmında bordürün altında 14 harften oluşan tek satırlık yazıt 
mevcuttur. 

Yazıt:    

Taban mozaiğinin merkezinde yuvarlak bir rozet, kuzeydoğu ve güneyba-
tı yöndeki sahneleri birbirinden ayıran, avcının arkasında içine üzüm salkımı 
sarkmış bir çuval, aynı şekilde çuvalın simetrisinde bir sepet bulunmaktadır. 

Daha önce bahsettiğimiz ilk bordür üzerinde odanın güneybatı yönüne 
açılan kapının önünde, Birinci bordür içerisinde zemini beyaz olan tabula-an-
sata içerisinde lacivert renkli teseralarla üç satırlık yazıt bulunmaktadır.
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Yazıt:           

Taban mozaiğinin yüzeyinde zamanla oluşan patina, bazı yüzeylerde çök-
me ve kırılmalar mevcuttur. Odanın kuzeyindeki kapının girişinde yaklaşık 
2 m² tahribat ve bazı yerlerde dairevi küçük çaplı tahribatlar bulunmaktadır. 

Oda içerisinde yapılan çalışmalar esnasında birkaç parça demir çivi, yarım 
küp parçası ve bol miktarda çatı kiremidi bulunmuştur. 

2015 yılı kazı çalışmaları ortaya çıkarılan mekanın üzerine geçici çatı ya-
pılarak tamamlanmıştır. Duvarların dış kenarından çatıyı taşıyacak demir 
direkler dikilmiş ve üzerine yine demirden çatı iskeleti yapılmıştır. İskeletin 
üzerine OSB ahşap tabakalar döşenerek  montelenmiş ve bunun üzerine de 
iki kat branda çekilerek alanın yağmur alması engellenmiştir. Çatının yan ke-
narları da OSB malzeme ile örtülmüş olup,  içeriye giriş çıkışı sağlayacak bir 
kapı yapılmıştır. 

2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2016 yılı kazı çalışmaları; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 03.02.2016 tarih ve 22179 sayılı Kazı ve Sondaj İzin Belgesi 
ile Müze Müdürü Yusuf Benli’nin başkanlığında Arkeolog Sevgi Gürdal ile 
heyet üyeleri; Sanat Tarihçisi İsmail Büyükbardakçı, Arkeolog Songül Karabı-
çak, Restoratörler;  Emre Sözel, Ayşegül Ünal,  Aliye Ünal,  Sema Şentürk’ün 
katılımlarıyla 23.08.2016 - 07.11.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

 2015 yılında ortaya çıkarılan ve mozaikli oda olarak adlandırılan odanın 
kuzeydoğu, kuzeybatı,  güneydoğu ve güneybatısında çalışılmış ve kazılar 
neticesinde mozaikli oda ile bağlantılı güneybatıda tuğla tabanlı bir oda, ku-
zeydoğuda apsisli bir oda, kuzeybatıda avlu ve mutfaktan oluşan Erken Bi-
zans Dönemine tarihlendirdiğimiz villa olduğunu düşündüğümüz mimari 
bir yapı ve yapının doğu ve güneydoğusunda geç dönem su kanalları ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 5).
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Kazı çalışmaları mozaikli odanın dört yönünde açılan 4x4, 4x10 m. ölçüle-
rindeki dört açmanın genişletilmesi şeklinde yapılmış, mimari yapının tanımı 
netleştikten sonra, açma numarası yerine mozaikli oda, tuğla tabanlı oda, ap-
sisli oda, avlu ve mutfak olarak isimlendirilmiştir (Plan: 1). 

Açma 1

Mozaikli odanın güney-doğu ucunda 4x4 metrelik bir sondajla başlamış-
tır. Mozaikli odanın güneybatı duvarının doğuya devam ettiği bu açmada 
köşe yaparak güneybatıya uzandığı ve ayrıca kuzey yönde yay çizerek gü-
ney-batıya uzanan başka bir duvarın daha olduğu görülmüştür. Açma güney 
yönde genişletilmiş ve güney-batıya doğru uzanan bu duvarın temel seviye-
sine kadar kazı çalışmasına devam etmiştir. Çalışmalar neticesinde söz ko-
nusu bu duvarın geç dönemde yapılmış kuzeydoğu - güneybatı yönlü bir su 
kanalı olduğu kanalın üst kısmının tahrip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca moza-
ikli odanın temelinin altından sadece temel seviyesinde görülebilen doğu batı 
doğrultulu bir temel duvarı daha tespit edilmiştir.

Açma 2 (Tuğla Tabanlı Oda)

Çalışmalar mozaikli odanın güneybatı kapısının önünde 4x4 m.lik bir 
açma ile başlamıştır. Bir mekanın varlığının anlaşılması üzerine açma doğu 
ve batı yönde genişletilerek kazı çalışmalarına devam edilmiş ve doğu yön-
de Açma 1’de köşe yaparak güneye uzanan duvarları da kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. Bu  duvarın yeni bir mekanın güneydoğu duvarını teşkil et-
tiği görülmüştür. Kuzeybatı duvarının ise yaklaşık 50 cm. derinlikte mozaikli 
odanın kuzeybatı duvarıyla birlikte güneybatıya devam ettiği tespit edilmiş-
tir. Tespit edilen kuzeybatı ve güneydoğu duvarların güneybatıya uzandığı 
anlaşılınca açma güneybatı yönde genişletilmiştir. Kapıdan 600 cm. güneyba-
tıda ve 30 cm. derilikte odanın güneybatı duvarı tespit edilmiş ve seviye inme 
çalışmaları devam etmiştir. Kazı çalışmaları esnasında oda içerisinde yoğun 
miktarda çatı kiremidi parçası bulunmuştur. 

Oda 785x603 cm. ölçülerinde olup, tabanına kare ve dikdörtgen formlu 
tuğla döşenmiştir (Resim: 6). Kapının güneydoğusunda 4 tuğla çift sıra döşe-
nerek kademe oluşturulmuştur, ancak tahrip olmuş durumdadır. Bu tuğlala-
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rın bitiminde çatıyı destekleyen ahşap taşıyıcının kaidesi olduğunu düşündü-
ğümüz yüzeyi düzleştirilmiş taş kaide bulunmaktadır. 

Tuğla döşemeli tabanda kapının önünde yaklaşık 2 m2 lik alan tahrip ol-
muştur. Tuğla döşeme muntazam olmayıp, rastgele kare ve dikdörtgen tuğ-
laların sıralanmasıyla yapılmıştır ve belli bir düzen takip etmemektedir. Tuğ-
laların ebatları 48x48,5 ile 46x49 cm. arasında değişmektedir. Bazı tuğlalar 
üzerinde basit şekiller bulunmaktadır. Duvar diplerine birkaç örneği in-situ 
olarak korunmuş olan yarım tuğlalardan süpürgelik yapılmıştır. Tabanda 
çökmeler, kabarmalar ve tahribat bulunmaktadır. Tuğlaların büyük çoğunlu-
ğunda çatlaklar vardır. 

Oda tabanındaki tuğla döşemenin kodu eşiğin kodundan daha yüksek-
tedir ve bu döşemenin daha sonra yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle 
odanın köşelerinden ve muhtelif yerlerinde birer tuğla kaldırılarak tabanda 
başka bir döşeme olup olmadığına bakılmış ve kaldırılan tuğlalar tekrar yer-
lerine konularak işlem tamamlanmıştır. Kaldırılan tuğlaların altında 2 cm.lik 
bir toprak ve onun altında da mozaik harcı olduğu ancak tesaraların olmadığı 
görülmüştür. Bu da tabanın önceden mozaik tabanın olduğunu; mozaik ta-
banın bozulması neticesinde mozaik harcı üzerine 2 cm. sarımsı sıva toprağı 
serilerek tuğla döşendiğini göstermektedir. 

Kapının tam karşısında 280 cm. mesafede bir ocak bulunmaktadır. Ocak 
tabanın kazılarak bir çukur oluşturulması ve çukura pişmiş toprak küpün 
oturtulmasıyla oluşturulmuştur. Küpün mevcut derinliği 32 cm., kalınlığı 3 
cm.dir. Üst kısmı kırılarak içine düşmüş olup, odanın taban seviyesinden iti-
baren mevcuttur. Mevcut olan kısım da çatlak ve parçalardan bulunmaktadır. 
Ocak içerisinde çok sayıda çivi ve menteşe bulunmuştur. 

Odanın güneydoğu duvarı üzerinde daha sonra devşirme malzemenin de 
kullanılarak kapatıldığı bir kapı bulunmaktadır. 

Odanın duvar kalınlığı ortalama 80 cm.dir ve duvarlar üzerinde yer yer 
sıva izi bulunmaktadır. 

Açma 3 (Apsisli Oda) 
Mozaikli odanın kuzeybatısında 2015 yılında tespiti yapılan kapının önün-

de, kuzeydoğu duvara paralel 4x10 m. ölçülerinde bir açmada çalışmalar baş-
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lamıştır. 1 m. derinliğe kadar herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Seviye 
inme çalışmaları esnasında söz konusu kapı açığa çıkarılmış ve tuğla döşeme-
li bir mekan ve mekanın güneydoğu ve kuzeybatı duvarları tespit edilmiştir. 

Mekanın güneydoğu ve kuzeybatı duvarlarının kuzeydoğu yönde devam 
etmesi üzerine açma kuzeydoğu yönde genişletilmiş ve duvarların belli bir 
mesafeden sonra içeriye doğru yay şeklinde uzanarak apsis oluşturduğu gö-
rülmüş ve mekan apsisli oda olarak adlandırılmıştır. 

Apsisli oda 680x655 cm. ölçülerinde olup, duvar kalınlığı ortalama 80 
cm.dir (Resim: 7). Kuzeybatı duvar 384 cm. kuzeydoğuya uzandıktan sonra 
apsis kıvrımı başlamaktadır ve duvar 100 cm. yüksekliğe kadar korunmuştur. 
Güneydoğu duvarında tek sıra taş mevcuttur ve apsis bölümünde 3 metrelik 
alan taban seviyesine kadar bozulmuş olup, temel seviyesinde korunmuştur. 
Güneydoğu duvarı mozaikli odanın güneydoğu duvarından itibaren belli 
bir açıyla kıvrılmaktadır. Bu oda ve Mozaikli Oda arasındaki kapının eşiği 
200x64 cm.lik tek bir bloktan oluşmaktadır.  

Apsisli odanın tabanı, eşikten 10 cm. derinlikte tuğla döşeme olup, döşe-
me %40 oranında korunmuştur. Döşeme dikdörtgen ve kareden oluşan farklı 
boyutlarda belli bir düzen takip etmeden rastgele sıralanmasıyla yapılmıştır. 
Maksimum tuğla ölçüsü; 56 x 46,5 cm.dir. Apsis bölümünde taban döşeme-
sinin bir bölümü yarım tuğlalardan oluşmaktadır. Tuğlaların büyük bölü-
münün üzerinde basitçe yapılmış bezeme bulunmaktadır. Taban üzerindeki 
tuğlaların tamamına numara verilmiş ve ayrı ayrı ölçekli fotoğrafları çekilmiş 
ve çizimleri yapılmıştır. 

Çalışmalar esnasında tahrip olmuş tuğlaların yerlerinde, altta mozaik ta-
ban olduğu tespit edilmiş ve tuğla olmayan alanlarda seviye inilmiş ve moza-
ik döşemenin üzeri temizlenmiştir. Mozaiğin mukavemeti zayıf olduğundan 
üzerindeki tuğla döşeme kaldırılmamış, tuğla olmayan alanlar açılmıştır.

Mozaik taban bütün odada olmayıp, odanın yalnızca batısında kapının bir 
bölümünü de içine alacak şekilde bulunmaktadır. Mozaik taban tuğla döşe-
menin altında 408x392 cm. ölçülerinde ve temel izleri yer yer korunabilmiş 
duvar ile sınırlandırılmıştır. Bu verilerden apsisli odanın ikinci evre olduğu, 
daha önce kareye yakın formda mozaik tabanlı küçük bir odanın batı duvarı 
sabit kalmak üzere genişletilerek apsisli bir oda inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
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Mozaik taban lacivert, beyaz, sarı ve kırmızı olmak üzere dört renk taş 
ile yapılmıştır. Mozaik meander motifiyle oluşturulan 65 cm. genişliğinde bir 
bordür ile sınırlandırılmıştır. Merkezde bir daire etrafında kare ve karenin 
dört köşesinden çıkan üçgenler ve diğer göbekle birleşmesiyle oluşan baklava 
diliminden oluşmaktadır. Baklava dilimleri de iç içe iki renkten oluşmaktadır.

Açma 3’de apsis dışında yapılan çalışmalarda; kuzeydoğudan gelip iki 
kola ayrılarak doğu ve güneydoğu yönde uzanan daha geç döneme tarihle-
nen iki su kanalı tespit edilmiş ve su kanallarının üzeri temizlenmiş, tahrip 
olmamaları için içleri açılmamış, kazının son günlerinde kanalların içi temiz-
lenmiş ve gerekli belgeleme çalışması yapıldıktan sonra tahribatı önlemek 
amacıyla temiz kum doldurulmuştur. 

Açmanın kuzeybatısında yapılan çalışmalarda odanın kuzeybatı duvarı-
nın üç sıra taştan oluştuğu görülmüştür. Duvarın dış tarafındaki 3. taş sırası 
sonradan eklenmiştir ve apsis dönüşünden sonra kuzeydoğu yönde devam 
etmektedir. 

Açma 4 (Avlu, Mutfak)

Mozaikli odanın bulunduğu 124 No.lu parsel ile kuzeybatı giriş kapısının 
önünde bulunan, alt parselin (122 No.lu parsel) sınırı oluşturan bahçe duvarı 
kaldırılarak mozaikli odanın batısında, girişin önünde kazı çalışmalarına baş-
lanmıştır.

Seviye inme çalışmaları devam ederken giriş kapısının güneyinde düz bir 
lahit sandukası tespit edilmiştir. Çalışmalar esnasında zemin kodu mozaikli 
odanın zemin kodundan 30 cm. derinde taş döşemeli bir mekan olduğu gö-
rülmüş ve mekanın bir avlu olduğu anlaşılmıştır (Resim: 8).

Açma 4 kuzeydoğu ve güneybatı yönde genişletilmiş ve kuzeydoğu yön-
de kuzeybatıya doğru uzandığı tespit edilen duvarın önünde taşla örülmüş 
duvar boyunca devam eden bir seki bulunmuştur. Ayrıca tabanda kuzeydo-
ğu duvarın önündeki sekiye paralel uzanan bir de kanal ve kanal üzerinde 
bulundukları yerde kuzey yöne yıkılmış iki taş paye bulunmuştur. 

Açma genişletme çalışmaları neticesinde avlunun güneybatı duvarı ve bu 
duvar üzerinde küçük bir kapı boşluğu olduğu görülmüş ve duvara paralel 
iki lahit sandukası tespit edilerek sandukalar açılmıştır. Sandukaların için-
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de herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. İlk sanduka ve bu yeni bulunan 
sandukaların ikinci kullanım olduğu, ağız kenarlarına delik açılarak hayvan 
bağlandığı ve sandukaların hayvan teknesi olarak kullanıldıkları anlaşılmak-
tadır. Güneybatı yönde birbirine doğru yatmış durumda iki taş paye daha 
bulunmaktadır.

Avludan mozaikli odaya geçiş kapısı önünde ve avlunun batı köşesinde 
yoğun miktarda düz pencere camı parçası bulunmuştur. 

Kuzeydoğu, güneybatı ve güneydoğu duvarı tespit edilen avlunun ku-
zeybatı duvarını tespit etmek için açma kuzeybatı yönde genişletilmiştir. Ku-
zeybatı yönde devam eden kazı çalışmaları neticesinde avlunun kuzeybatı 
duvarı ve giriş kapısı tespit edilmiştir. Avlunun kuzeybatı duvarı üzerinde 
bulunan giriş kapısının kuzeydoğusunda devam eden duvarın kuzeybatı 
yönde de ilerlediği ve önde bir mekan bulunduğu anlaşılmıştır.

 Avlu içerisinde seviye inme çalışmaları tamamlandıktan sonra taban üze-
rinde bırakılan ortalama 5 cm.lik toprak temizlenerek zeminde döşeli olan 
taşların üzeri açılmıştır.

Avlunun kuzeydoğu duvarına paralel uzanan güneydoğu kuzeybatı yön-
lü kanal temizlenmiş ve temizlik esnasında kanalda 1 adet bronz sikke bulun-
muştur. Kanaldan çıkan toprak elenmiş, ancak eleme çalışmalarında herhangi 
bir buluntuya rastlanmamıştır. 

Avluda kuzey köşesinde yapılan çalışmalar esnasında avludan dışarıya 
açılan üçüncü bir kapının olduğu tespit edilmiştir.

Avlu içerisinde in-situ durumda taşıyıcı eleman olarak kullanılmış ikisi 
kuzeydoğu yönde ikisi güneybatı yönde 4 adet taş paye bulunmuş ve payeler 
kazı esnasında bulundukları yerde yerlerine dikilmişlerdir.. 

Avlu içerisinde zeminden ortalama 50 cm. yüksekliğindeki dolgu topra-
ğında yoğun miktarda çatı kiremidi bulunmuştur.

Avluyu kısaca özetleyecek olursak, 1330x1160 cm. ölçülerinde dikdörtgen 
planlıdır.  Taştan örülmüş duvarları beyaz kireç katkılı harç ile yapılmıştır ve 
tabanı taş döşemelidir. 

Avluya giriş çıkışı sağlayan 4 kapı bulunmaktadır. 1. kapı güneydoğu du-
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varında bulunmaktadır ve mozaikli odaya açılmaktadır. 2. kapı güneybatı 
duvarda yer almaktadır ve dışarıya açılmaktadır. 3. kapı kuzeybatı duvarı 
üzerindedir ve avlu içerisine açılmaktadır. 4. kapı kuzeydoğu duvarın ku-
zey ucunda mutfak duvarının doğu köşesinde bulunmaktadır ve dışarıya 
açılmaktadır. Bunların dışında avlunun kuzeybatı duvarı üzerinde mutfak ve 
avluyu birbirine bağlayan bir kapı daha vardır. 

Avluda üst yapıyı taşıyan dört adet taş paye bulunmaktadır. Avlunun ku-
zeydoğu duvarı boyunca yüksekliği 78 cm., genişliği 45 cm., uzunluğu 900 
cm. olan bir seki bulunmaktadır. Taşla örülmüş sekinin üst kısmı düzgün say 
taşlarla döşenmiştir. Bu döşemenin doğudan batıya doğru 460 cm.si taş ve 
devamında dört sıra tuğla (125 cm.) ve kalan kısmı da bozulmuştur. Sekinin 
önünde 65 cm. mesafede sekiye paralel içten 35 cm. dıştan 54 cm. genişliğin-
de, 87 cm. derinlikte 830 cm. uzunluğunda bir kanal (atık su kanalı) bulun-
maktadır. Mevcutta bulunan 830 cm.lik alan üzerindeki kapak taşları mevcut 
değildir. Ancak, kanalın güneydoğu ve kuzeybatı yönde devam ettiği ve ka-
nalın devamında kapak taşlarının olduğu görülmektedir. Kapak taşı kalınlığı 
18 cm.dir. Sekinin kuzeybatı ucunda güneybatıya 265 cm. uzanan 125 cm. 
yükseklikte korunmuş bir duvar bulunmaktadır. 

Avlunun 3. kapısının güneybatısında  güneydoğuya doğru 210 cm. uza-
nan bir duvar bulunmaktadır. 

Avlunun 3. kapısının kuzeydoğusunda tespit edilen daha sonra mutfak 
olduğu anlaşılan odanın içinde hemen duvarın önünde mermer ağaç gövdesi 
şeklinde bir şamdan parçası (YKK.2016-24) bulunmuştur.  Şamdanın alt kıs-
mını oluşturan bu parça ile birlikte karışık mozaik parçaları ve kiremit parça-
ları bulunmuştur. Bu şamdan parçası kazının ilk haftası tuğla tabanlı odada 
bulunan mermer şamdan parçasının alt bölümünü oluşturmaktadır ve müze-
miz restoratörleri tarafından restore edilmiştir.

Mutfak

570x438 cm. ölçülerinde, avlunun 3. kapısından itibaren kuzeybatı duvarı 
mutfağın güneydoğu duvarı ile müşterek bir mekandan oluşmaktadır ve üze-
rinde avluya açılan 105 cm. genişliğinde bir kapı eşiği bulunmaktadır. Duvar-
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ları kireç katkılı beyaz harç ve taş ile örülmüştür. Korunmuş duvar yüksekliği 
115 cm.dir ve yer yer duvarda sıva izleri görülmektedir. Odanın tabanı kapının 
bulunduğu duvardan itibaren 160 cm.lik alan mozaik döşemeli kalanı ise taş 
döşemelidir. Mozaikli alanda mozaik harcı korunmuş olup, mozaiğin çok az 
bir kısmı korunmuştur ve teseralar büyük oranda tahrip olmuştur (Resim: 9). 

Mutfağın güney köşesinde batıdan 22 cm., doğudan 30 cm. içeride, sadece 
tabana gömülü alt bölümü bulunan ve kiremitlerin kenarlara konulmasıyla 
oluşturulmuş 60x48 cm. ebatlarında ve 30 cm. derinliğinde bir ocak bulun-
maktadır. 

Mutfağın kuzeybatı duvarına bitişik kuzeydoğu duvarından itibaren gü-
neybatıya doğru 205 cm. uzanan ve 75 cm. genişliğinde olan bir seki bulun-
maktadır. Üst kısmındaki döşeme tahrip olmuştur. Ayrıca odanın batısında 
tabanında kısmı ve batı duvarının orta kısmı tamamen tahrip olmuş durum-
dadır.

Oda içerisinde tabandan itibaren 50-60 cm. kalınlığında odaya sonradan 
atılmış, karışık durumda mozaik parçaları bulunmuştur. Bu mozaik parçala-
rı ve teseralar daha sonra restore edilebileceği düşüncesiyle kasalara alınmış 
ve muhafaza edilmektedir.  Çatı kiremitleri mevcuttur, ancak diğer mekan-
lardaki gibi düzenli değil mozaikle karışık olarak bulunmuştur. Söz konusu 
mozaikler bu mekana ait değildir. Başka bir yerden sökülmüş olup, buraya 
atılmıştır. 

Açma 5-6

124 numaralı parselin kuzey doğusunda elma ağaçlarının bulunduğu 
alanda hava fotoğraflarında temel kalıntısı olduğunu düşündüğümüz izlerin 
tespit edilmesi üzerine, alanda 5x5 m. ölçülerinde iki açma açılarak kazı çalış-
ması yapılmıştır. Yüzeyden 10 cm. derinlikte duvar kalıntılarına rastlanmıştır. 
İki açmada da devam eden kuzeybatı güneydoğu yönünde geniş bir duvar ve 
duvarı güneyde dik kesen daha dar duvarlar tespit edilmiştir. Açmalarda 50 
cm. derinliğe kadar inilmiş ve temel kot seviyesine ulaşıldığı görülmüştür. 
Tabanda aşı topraklı  zemin tespit edilmiştir. Geç döneme ait yapı kalıntısının 
bulunduğu bu alanda kazı çalışmasına devam edilmemiştir (Resim: 10). 
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Sadece temel seviyesinde korunmuş bu geç dönem yapısının bulunduğu 
kazı çukurlarının Genel Müdürlüğümüzden alınan izin ile kapatılmıştır. 

HARİTALAMA ÇALIŞMALARI

Kazı alanının yersel fotogrametri ve yersel lazer tarayıcılar ile nokta bulu-
tunun ve 3 boyutlu modelinin elde edilmesi çalışmaları Selçuk Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Yakar başkanlığında bir 
ekip ile işbirliği halinde yapılmıştır. Kazı alanında önce sabit bir nokta belir-
lenmiş, total station ile gerekli ölçümleri yapılmış ve dijital ortam üzerine atıl-
dıktan sonra detaylar işlenmiş ve hali hazır planı çıkarılmıştır. Ayrıca nokta 
bulutu taraması ile bütün alan taranmış ve kazıda çıkarılan mimari yapının 
3 boyutlu modeli elde edilmiştir. Alan gerçek kordinatlarda 10x10 metrelik 
plan karelere ayrılmış mimari yapı harita üzerine oturtulmuştur. 

KORUMA ÖNLEMLERİ

Kazı çalışmalarına paralel olarak 2015 yılında ortaya çıkarılan mozaik ta-
banda tahribatı önlemek için Müdürlüğümüz restoratörleri tarafından geçici 
bazı önlemler alınmıştır. 

Mozaikteki kayıpların önlenmesi için, duvar dipleri, bozulmuş eksik olan 
kısımlarındaki toprak ve çamurlar temizlenmiş ve geri dönüşümü olan harçla 
tamamlanmıştır. 
Odanın kuzeybatı kapısının önünde bulunan yaklaşık 2 m² lik tahrip olmuş 
bölüm temizlenmiştir. İçerisinden mozaik parçaları ve teseralar çıkmış bu 
malzemeler daha sonra restorasyon aşamasında kullanılmak üzere muhafaza 
altına alınmıştır. Temizlenen çukurda taş ve kum ile blokaj yapılmış ve ha-
zırlanan geri dönüşümü olan harç ile üzeri kapatılarak sağlamlaştırılmıştır 
(Resim: 11-12). Son olarak teseralar  üzerindeki harçlar temizlenmiştir. 

Kazı çalışması tamamlandıktan sonra açmanın doğu ve güneydoğusunda 
bulunan su kanallarının zamanla tahrip olmasını önlemek için içleri temiz 
kumla doldurulmuş ve düzleştirilmiştir. 

Apsisli oda içerisinde mozaik ve tuğla döşeme olmayan alanlarda sevi-
ye inme çalışmaları neticesinde oluşan kot farkını kapatmak amacıyla temiz 
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kum dökülerek düzleştirilmiş ve mozaik döşeme ile aynı seviyeye getirilmiş-
tir. Bu şekilde kot farkından dolayı teseraların düşmesi önlenmiştir.

Ayrıca avlu içerisinde bulunan kanalın yan duvarlarındaki taşların za-
manla düşmesini önlemek için kanal içerisi de temiz kum ile doldurularak 
düzleştirilmiştir. 

Kazıda ortaya çıkarılan mimari yapılara ait duvarların seviyeleri birbirine 
eşit değildir.  Bu durum duvarlar üzerindeki taşların zamanla düşmesine ve 
duvarların tahrip olmasına neden olacağından, duvarların üzeri tek ya da ye-
rine göre birkaç sıra taş ile örülerek seviyeleri eşitlenmeye çalışılmıştır. 

Kazı çalışmaları tamamlandıktan ve gerekli koruma önlemleri alındıktan 
sonra kazı alanının üzeri geçici çatı ile tamamen kapatılmıştır. Çatı demir 
iskelet üzerine OSB ahşap tabaka ve en üste iki kat branda serilerek kapa-
tılmasıyla oluşturulmuştur. Çatının yan duvarları da OSB ahşap tabaka ile 
kapatılarak alan tamamen kapalı mekan haline getirilmiş ve havalandırma ve 
içeriye giriş çıkışı sağlamak için bir kapı yapılmıştır (Resim: 13-14). 

Alana gerekli uyarı levhaları asılmış olup kazı alanı 24 saat kapalı kame-
ra sistemi ile izlenmektedir. Çatı yapıldıktan sonra çatı içerisine de elektrik 
çekilmiş, sensörlü ışıklandırma yapılmış ve kamera kurulmuştur. Ayrıca mü-
dürlüğümüz imkanları ile kazı alanının güvenliği ve bakımı için bir görevli 
temin edilmiştir. 

YUNUSLAR’DA YAPILAN İLK ARAŞTIRMALAR

Yunuslar’da ilk araştırmalar Ramsay tarafından yapılmış ve Ramsay Yu-
nusları Vasada olarak kaydetmiş,  ve Yunuslar’da büyük, güzel bir kilise ha-
rabesinin varlığından bahsetmektedir1.  

Ancak 1901 yılında Anderson tarafından Yunuslar’da bulunan ve aynı yıl 
Cronin tarafından kopyalanan bir yazıt ve Yunusların güneybatısında yer 
alan Çukur Ağıl’da bulunan başka bir yazıttan Pappa’nın Yunuslar olduğu 
kesinlik kazanmıştır2.  

1 Ramsey 1960, 368
2 Cronin 1902, 111
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Sterrett, Yunuslar’da 3 yazıt ele almış, ancak  Pappa’yı Antiokheia’nın 
güneyinde aramıştır. Sterrett’in Fele-Belceğiz’de kaydettiği bir yazıtta geçen 
“Pappalı bir yabancı.....” tabiri, Pappa’nın bu çevrede bulunmadığını kanıtla-
mıştır3. Sterrett Yunuslarda ele aldığı 313, 314 ve 315 numaralı yazıtlardır. 
Cronin bu yazıtlardan 315 numaralı yazıtı aradıklarını, ancak bulamadıkları-
nı  ifade etmektedir. Cronin kendilerine yazıtın Kara-Ali’ye götürüldüğü ve 
yüzü aşağı gelecek şekilde caminin merdivenine yerleştirildiğinin söylendi-
ğini ifade etmektedir4. 

Yunuslar ve Çukurağıl’da Anderson ve Cronin tarafından bulunan yazıt-
larla  Pappa’nın günümüzdeki Yunuslar’da kurulmuş olduğu kesinlik kazan-
mıştır. Cronin Pappa’nın Misthia ile birlikte Orondeis’in şehirlerinden biri 
olduğunu ve Pappa’nın Bizans Pisidia’sında bulunduğunu belirtmektedir5. 
Pappa’nın kurulmuş olduğu yer, Misthia ve Ikonion arasındaki en stratejik 
noktadır. Çünkü burada, Misthia’dan gelen yol ve Kıyakdede’nin kuzeyin-
den ayrılan Via Sebaste yolu birleşmektedir6. 

Yunuslar’da 1958 yılında bir inşaat esnasında bulunarak Konya Arkeoloji 
Müzesine getirilen Herakles’in 12 işinin betimlendiği Herakles Lahti, burada 
Bizans Döneminden önce de önemli bir yerleşim yerinin olduğunun kanıtıdır. 
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Plan 1: 2016 yılı Yunuslar kurtarma kazısında ortaya çıkarılan  mimari yapı  (villa).
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Resim 2: Mozaikli oda.

Resim 1: Kazı alanı ve çevresinin hava fotoğrafı.
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Resim 4: Mozaikli Oda tabanının  kuzeydoğusundaki sahne.

Resim 3: Taban mozaiğinin bordürlerinden detay.
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Resim 6: Tuğla tabanlı oda.

Resim 5: 2015 ve 2016 kazılarında ortaya çıkarılan yapının hava fotoğrafı.
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Resim 8: Avlu.

Resim 7: Apsisli oda.



436
Resim 10: Açma 5-6.

Resim 9: Mutfak ve mutfağın tabanından detay görüntü.
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Resim 12: Mozaik tabanın geçici olarak korunması için alınan önlemler.

Resim 11: Mozaik üzerindeki kayıpları önlemek için alınan önlemler.
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Resim 14: Kazı alanı üzerine yapılan geçici çatı.

Resim 13: Kazı alanı üzerine yapılan geçici çatı.
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