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KARAMAN KALESİ 2013 YILI
KURTARMA KAZISI
Abdulbari YILDIZ*
Karaman Kalesi şehir merkezinde, şehre hakim bir nokta da stratejik bir tepenin (Höyük) üzerinde ve iç kale niteliğindedir. Hisar
Mahallesi’nde bulunan Karaman Kalesi’nin kesin yapım tarihi bilinmemektedir.
Kalenin; Karaman’ın tarihiyle yaşıt olduğu ve her dönemin şartlarına
göre yeniden yapıldığı kabul edilmektedir. En önemli onarımlar; 1156
– 1187 yılları arasında Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile oğlu 1187 –
1196 yılları arasında Selçuklu tahtında oturan I. Gıyaseddin Keyhüsrev
döneminde olmuştur. Kentin iç surları; II. Kılıç Arslan döneminde, dış
surları ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kısmen yeniden yaptırılmıştır. Kale, XIII. yüzyılda İlhanlılar, XIV. yüzyılın ortalarında Karamanoğulları, XV. yüzyılın sonunda da Osmanlılar tarafından onarılmış
ve kullanılmıştır.
Karaman Kalesi dış, orta ve iç kale olarak yapılmış, irili ufaklı birbirlerinden farklı olarak dokuz burç ile takviye edilmiştir. Burçların alt
yapılarının XIII.- XIV. yüzyıllarda yapıldığı, XV. yüzyılda da üst kısımlarının tamamlandığı sanılmaktadır.
Günümüze Osmanlı yenilenmesiyle ulaşan kale, köşelerde silindirik
ve prizmatik büyük burçlarla sınırlandırılmış düzgün olmayan dörtgen
* Abdulbari YILDIZ, Müze Müdürü, Karaman/TÜRKİYE,
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planlıdır. Ara kuleler dörtgen planlı yapılmıştır. Silindirik kuleler kuzeydoğu-güneybatı köşelerde, prizmatik kuleler ise kuzeybatı-güneydoğu köşelerde yer almıştır. Dörtgen planlı kuleler her kenarda birer
tane yer alırken, kuzey kenarda, batıda büyük, doğuda küçük olmak
üzere iki adet yapılmıştır (Resim: 2).
Güneybatıdaki orta kulede kalenin giriş kapısı bulunmaktadır. Eski
resimlerde, önünde ahşap bir merdiven bulunduğu görülen kapı, yüzeyden 45 derecelik pahlı bir silmeyle çerçevelenmiştir. Üstteki boşaltma
kemeri sivri kemer formunda yapılmış olup kemer aynasında beyaz
mermerden yazısız kitabe taşı bulunmaktadır. Yığma, kesme taş söveli
kapının kemeri ise basık kemer olarak düzenlenmiştir.
İç Kale; 1961 ve 1975 yıllarında iki kez restore edilmiş, avluya amfi
tiyatro, sahne ve soyunma kabinleri yapılmıştır. 1988-1991 yılları arasında yapılan çevre düzenlemesiyle kalenin orta surları ve içerisinde
bulunan yerleşim unsurları büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
05.07.2012 tarih ve 149521 sayılı yazısı ile Karaman Kalesinin restorasyonun yapılabilmesi amacıyla kale içerisinde bulunan amfi tiyatronun kaldırılmasına karar verilmiş ve Karaman Belediyesi tarafından,
Müdürlüğümüz denetiminde 05.01.2013 tarihinde hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan hafriyat çalışmaları sırasında antik duvar kalıntıları ile karşılaşılması neticesinde hafriyat çalışmaları durdurulmuş
ve konu Bakanlığımıza iletilmiştir.
Bakanlığımızca gönderilen toplamda, 260.000,00 TL. ödenek ile
kaledeki kurtarma kazıları, 08.07.2013 tarihinde başlamış, 31.12.2013
tarihinde çalışmalar sona ermiştir. Kazı çalışmalarında 5 uzman, 46 işçi
görev almıştır1. Kazı çalışmaları öncesinde kalenin iç alanı dört ana
plan kareye bölünmüş olup, A,B,C,D olarak adlandırılmıştır. Her bir
plan kare de kendi içinde dört alana bölünmüş ve 1,2,3,4 olarak numa1 Kazı çalışmalarında görev yapan tüm uzman personele (Arkeolog Ertan Yılmaz,
Hacı Duran Yürük, Emine Fersiz, Hatice Sayım, Bünyamin Akbulut, İsmail Atcı,
Ercan Er, Özlem Evci, Yeter Çetin) ve müze memurlarına (İsmet Öztürk ve Bayram
Doğanlar) teşekkürlerimi sunarım.
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ralandırılmıştır. C ana planı tiyatro hafriyatı sırasında ana koda indirildiğinden bu planda kazı çalışmaları yürütülmemiştir (Resim:3).
08.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Müdürlüğümüz başkanlığında bilimsel metotlarla yürütülen kazı çalışmalarında, önceden kaldırılan amfi tiyatro hafriyatının -50 ile -100 cm. kotlarda kültür varlığı
kalıntıları ile karşılaşılmıştır.
Kazı çalışmalarının A açmasında hamam keşfedilmiş, hamamın su
deposu, cehennemlik ve yıkanma alanları gün yüzüne çıkarılmıştır.
Yıkanma bölümünde oturma sekisi ve hemen önünde bir adet kurna
bulunmaktadır. Hamam ve cehennemlik bölümünde çok sayıda pişmiş
toprak künk tespit edilmiştir. Yıkanma bölümünün duvarlarının sıvalı
olduğu ve itina ile yapıldığı görülmüştür (Resim: 4). Kazı çalışmaları
sırasında 3 adet kemikten satranç taşı ortaya çıkarılmış bu da bize hamamın sadece yıkanma alanı olmadığı ayrıca Roma Döneminde olduğu
gibi zaman geçirilen ve keyif yapılan bir mekân olduğunu da göstermektedir (Resim: 11).
Hamamın güneyinde yapılan kazı çalışmalarında birbirleriyle kapı
açıklığı ile bağlanan 3 adet mekân ortaya çıkarılmıştır. Güney-kuzey
yönünde koridorla birbirinden ayrılan ilk iki mekânda birer pithos yer
almaktadır. Sağlam ve in-situ durumda olan bu pithosların içindeki kalıntı izlerinin analizi sonucu sabun tabakası ile az miktarda mısır ve
arpa tohumları bulunmuştur. Yapılan analizler neticesinde söz konusu
pithosların ikinci kullanımında deterjan saklamasında kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu alanın kiler bölümü olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Güneydeki mekânın doğusunda İslami usullere göre defnedilmiş üzeri
3 adet kesme blok taş ile kapatılmış bir adet erkek (?) mezarı ortaya
çıkarılmıştır. Mezar içerisinde herhangi bir obje bulunmayıp, sağlam
ve in situ durumda olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu mezarın, hamam
yapısının işlevini kaybetmesinden sonraki dönemde yapıldığı görüşü
hâsıl olmaktadır (Resim: 4).
Hamam yapısının doğu cephesinin giriş bölümünde güney-kuzey
uzantılı bir koridor ortaya çıkarılmıştır. Koridorun arkasında ortaya
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çıkarılan dörtgen formda 1 m. yüksekliğinde ve 80 cm. genişliğinde
duvarları olan bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânın kuzeydoğu
bölümünde yine dörtgen formda ikinci bir mekân daha tespit edilmiştir.
Bu ikinci mekânın içinde baş tarafı oval olan ve antik dönemde tahrip
olmuş durumda bir mezar tespit edilmiştir. Mezarın göğüs altının olmadığı ve kemiklerinin de gelişigüzel durduğu anlaşılmıştır. Mezarın
bulunduğu bu mekânın içinde çok sayıda duvar ve tavan köşelerinde
kullanıldığı düşünülen Arapça yazı kuşakları ile geometrik ve bitkisel
motiflerin bulunduğu alçı süslemeler ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânın
güneybatısında ve mezar odası ile bağlantısı tespit edilen alanda abdest
alma bölümü ortaya çıkarılmıştır. Dörtgen formda olan bu yapının bir
hazire (türbe) olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca türbenin duvarlarının alçı
süslemeler ile bezenmiş olması bu mezarın dini veya idari vasıflı olan
önemli bir şahsiyete ait olabileceği fikrini ortaya koymaktadır. Türbenin ortaya çıkarılan yapı kompleksi ile çağdaş olduğu, bu yapı kompleksinin, Gedik Ahmet Paşa tarafından, Karamanoğulları Beyliği’nin
ortadan kaldırılması sırasında mezarın da talan edildiği düşünülmektedir (Resim: 5).
Hazire odasının doğusunda, kuzey-güney uzantılı ve tek sıra kesme
blok taşlar ile birbirinden ayrılan iki adet mekân ortaya çıkarılmıştır.
Güneydeki mekânın mermerden yapılan zemininin kısmen sağlam olduğu tespit edilmiştir. Zeminin üzeri geometrik motifli devşirme taşlardan yapıldığı görülmektedir. Bu mekânın batı duvarında kuzey-güney
uzantılı tek sıra şeklinde orijinalinde mermer kaplamalı olduğu düşünülen oturma sekisi ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânın ortasında mermerden su fıskiye bölümünün olduğu tespit edilmiştir. Fıskiye taşının ortası
istiridye motifinden yapılmıştır. Bu alanın kabul salonu olduğu düşünülmektedir (Resim: 6). Kabul salonunun iç avlu içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Kabul salonunda yapılan kazı çalışmalarında 2 adet kısa
gövdeli top ortaya çıkarılmıştır. Topların birinin içinde in situ taş güllesi
de bulunmuştur. Bu tür kısa namlulu topların yakın menzil savunmasında ve ilk olarak 15. yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir (Resim: 15).
Kuzey mekânda yapılan çalışmalarda ise savaş sırasında büyük bir
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tahribatın geçirdiği eyvan şeklinde olan bu mekânın zemin taşlarının
tamamının yok edildiği tespit edilmiştir. Mekân içerisinde herhangi bir
buluntu ile karşılaşılmadığından, bu mekânın mimari stil ve konumundan dolayı taht salonu olduğu düşünülmektedir (Resim: 7).
Taht salonunun doğusunda giriş kapıları iç avluya açılan kuzey-güney uzantılı birbirlerine paralel durumda iki adet oda tespit edilmiştir.
Batıdaki odanın içerisinde pişmiş toprak testiden oluşan ve künk bağlantısı olan su haznesi ortaya çıkarılmıştır. Doğudaki odada ise kuzey
duvarında kemerli ocak (şömine?) ortaya çıkarılmıştır. Bu iki odanın
konuk odası olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 7).
Konuk odasının doğusunda yine ana girişi iç avludan sağlanan kuzeygüney uzantılı 3 adet odacık tespit edilmiştir. İç avludan bu mekânlara
geçişte mermer zemini kısmen tahrip olmuş bir antreye girilmektedir.
Bu odaların içinde de künk bağlantılı su hazneleri bulunmaktadır. Bu
su haznelerin günlük temizlik ihtiyaçları için kullanıldığı düşünülmektedir.
Kuzeydeki odanın doğu cephesinde mermer zemini olan bir mekân
ortaya çıkarılmıştır. Bu mekân içerisinde ikisi zeminde biri yüksekte 3
adet ocak (fırın) ortaya çıkarılmıştır. Zemindeki ocakların tahrip olduğu görülmektedir. Duvar üzerine kurulan ocağa güneyden 3 basamak
ile çıkılmaktadır. Bütün bu ocaklar içinde yoğun miktarda kül tabakası
ortaya çıkarılmıştır. Mimari stil ve buluntular doğrultusunda yapılan incelemelerde bu mekânın yapı kompleksinin mutfak ve yemek salonu
bölümü olduğu anlaşılmıştır. Yemek salonundan doğuya doğru bir kapı
açıklığı ile dörtgen formda başka bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu
mekânda yapılan kazı çalışmalarında sağlam durumda tuvalet taşları
tespit edilmiştir. Bu da bize bu mekânın yapı kompleksinde yaşayan sakinlerin kullandığı tuvalet bölümü olduğunu göstermektedir (Resim:7).
İç avlunun doğu duvarında yapılan kazı çalışmalarında dörtgen
formda duvar izleri olan içinde sağlam konumda tuvalet taşları ile su
haznesi bulunan ikinci bir tuvalet bölümü daha tespit edilmiştir. Bu tuvaletin konukların kullanımı için yapıldığı düşünülmektedir. Kazı çalış-
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malarında toplam 3 adet su kuyusu tespit edilmiştir. Kuyuların derinliği
5.5-6.5 m. arasında değişmektedir. Su kuyularının çok olması yine yapı
içerisinde yaşayan ve konaklayan insan sayısının fazla olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Kalenin güney bölümünde bir kısım duvarları ayakta bulunan ve
Dizdar Odası olarak adlandırılan bölümün içinde yapılan kazı çalışmalarında çok miktarda cin darısı (kuş yemi) olarak isimlendirilen tahıl
ortaya çıkarılmıştır. İç mekânın tamamında ve yaklaşık 150 cm. derinliğe kadar cin darısının depolandığı tespit edilmiştir. Burada ki mevcut
cin darısının 1930’lu yıllara ait olabileceği düşünülmektedir. Mekânın
duvar hatıllarından dolayı iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının batı
duvarlarının tamamına yakının tahrip olmuş olduğu görülmektedir. Yapıya doğudan anıtsal ve iç içe kemerli bir kapıdan girilmektedir. Bu
yapının kale dizdarının (yönetici) özel odası olduğu düşünülmektedir
(Resim:8).
Dizdar odasının girişinde iki yanı nişli olan ve ortada kapı açıklığı
olan kabul salonunda bulunan zemin ile benzerlik gösteren açık bir avlu
ortaya çıkarılmıştır. Bu avluda da kabul salonunda olduğu gibi ortası delikli ve motifli su fıskiyesi bulunan bir bölüm bulunmaktadır. Su
fıskiyesinin altından derinliği 5.5 m. olan bir kuyu yer almaktadır. İç
avlunun batı duvarında dizdar odasına bitişik durumda çeşme yapısı
ortaya çıkarılmıştır. Çeşme yapısının üst duvarının içinde künk bağlantıları da tespit edilmiştir. Su akıtacağı çeşmenin alt ortasında olup, sağlam durumda ortaya çıkarılmıştır. Çeşmenin üst alınlığında alçı izleri
görülmektedir. Çeşmenin aynasının sonradan söküldüğü düşünülmektedir. Bu mekanda yapılan kazı çalışmalarında üzerinde Osmanlıca …
Muazzam İbrahim…. yazan kırık ve eksik durumda mermerden bir kitabe ortaya çıkarılmıştır. Bu da bize bu mekânın Karamanoğlu İbrahim
Bey’e ait olabileceğini göstermektedir (Resim:12).
Karaman Kalesini XVII. yüzyılda gezmiş olan Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’nde; “…ve Kal’a-i Karaman hamunun ortasında havalesiz üç kat, bir kat şaddadi bina, sarp ve metin ve kavî kal’adır. İç
Kal’ası bir mürtefi topraklı bayır üzre, şekl-i murabba, şeddadi iri iri
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taşlı kal’adır. Ve bu iç kal’anın cürmü altıyüz adımdır. Ve sekiz kule-i
azimdir. Ve cevani bir erbaası amik ve ariz hendektir. Ve garba nazır
ancak bir kapısı var, ağaç cisir ile geçilir. Üç kat demir kapılardır. Ve
bu kapının iki tarafında olan dıvar taşlarının her birinde celi hat ile
esma-ül hünsa tastir olunmuştur. Ve dizdar bunda sakin olur. Cümle
kırkaltı hürde toprak örtülü evlerdir. Ve bir camiden gayri bir şey yoktur. Ve bu kal’adan taşra bir kat kal’a dahi çevrilmiştir. Orta Hisar
derler. Şekl-i ile müdevver bir metin kal’adır. Ve başka hendeği vardır.
Ve dairenmadar cürmü bin yediyüz adımdır. Ve cümle kırk kuledir. Ve
iki kapıdır. Garp tarafından yol kapısı, kıble tarafından Pazar kapısıdır.
Bu şehr-i azimi ihata eder, taşra baru kal’ası üçüncü katıdır. Çepçevirme yedi bin adım, kal’ayı kebirdir. Ve cümle yüzkırk kuledir. Ve cümle
dokuz kapıdır. Evvele Paşa Camiinde kıbleye nazır emildenli kapısı ve
şarka nazır şam kapısı ve garba nazır sekiçeşmesi kapısı ve yine şarka
nazır şam kapısı ve garba nazır sekiçeşmesi kapısı ve yine garba nazır
şam kapısı ve garba nazır kör soğuk kapısı ve Hazret-i Mevlana validesi türbesi dibinde parmakkapı ve cenuba toplar kapısı. Kıbleye imaret
kapısı ve cenube Emir Ahmet kapısı ve kıbleye tekke kapısı ve cürümde
olan ribat-ı azimin içinde cümle otuziki mahalle ve elliüç mihraptır…”
diye bahsetmektedir. Evliya Çelebi‟nin değindiği gibi iç surun güneye
bakan Pazar Kapısı ile bunun çevresindeki burçlar ve duvarlar ayakta
durmaktadır. Pazar Kapısının kemeri ve üst kısmı yıkılmıştır.
Bizans’tan kalan kent iskeleti üzerine kurulup gelişen şehirler farklı
iki kent modeli ortaya koyar. Bunlardan biri antik bir kentin üzerine
konumlanmış küçük ve birbirinden ayrı yerleşmeleri gösteren ‘çok parçalı kent modeli’, diğeri ise ‘kale-kent modeli’dir.
Kale-kentlerin karakteristik özelliği, yerleşim alanının büyük bölümünün sur içinde olmasıdır. Surun kapsadığı alan genelde küçüktür
ve iç kaleyi içinde barındırır. İç kalede yönetici ve askeri kesim yaşar.
Sur ve iç kale arasında kalan bölgede ise yoğun bir yapılaşma örneği
görülür. Bu modelde ticari alan daha örgütlü bir yapıdadır. Sur dışında
tarımsal alan ve varoş yerlerin olduğu söylenebilir. İç Anadolu’da Ankara, Konya, Kayseri ve Lârende (Karaman) şehirleri bu tarz bir kent
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modeli oluştururlar. (A.G. 2007., XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Larende,
AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.
14 – 15.)
Osmanlı şehrinde hisar, Orta Asya Türk şehirlerinin özelliklerini
içinde barındırmaktadır. Eski Türk şehirlerinde, şehrin ortasındaki iç
kale nasıl bir yönetim bölgesi olarak karsımıza çıkıyorsa, Osmanlı şehrinde de aynı özellikle karsımıza çıkmaktadır (Ergenç, Ö. 1995., Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı XVI. Yüzyılda Ankara ve
Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, Ankara , s. 60.).
Osmanlı şehrinde hisar veya diğer tabirle iç kale; devlete ait belgelerin, vergi olarak halktan toplanan paranın, tüccarların mallarının
saklandığı, kale dizdarının ve taşradaki kapıkulu askerlerinin genellikle yasadıkları yerdi. Tehlikeli zamanlarda ise şehir yerleşikleri için bir
sığınak vazifesi görürdü. (Ergenç, Ö. 2006., XVI. Yüzyılın Sonlarında
Bursa, TTK, Ankara, s. 23.). Şehrin ambarı da hisar içinde kale burçlarının bodrum katlarında bulunurdu (Temmuz ortaları 1606 (Evâsıt-ı
R. Aher 1015) tarihli bir belgede, 1015 yılının bedel-i sürsatı olan Karaman Kalesi’nde saklı olan arpanın ordu-yu hümâyûna gönderilmesi
emredilmektedir. KSS. 293, s. 58/15 : Kaynakçı, A.G. 2007, s. 26.).
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular ve literatür çalışmalarından elde edilen veriler ışığında ortaya çıkarılan yapı kompleksinin;
14. yüzyıla tarihlendirilen ve Karamanoğlu Beyliği dönemine ait olduğu düşünülen idari bir yapı (saray-konak) olduğu kanısına varılmıştır (Resim:10). Yapının üst örtüsü ile ilgili hiçbir verinin olmamasının
nedeni, 1465 yılındaki Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Karamanoğlu İbrahim Beyi yenmesi ile kentte büyük ölçüde
tahribat yapmasından kaynaklanmaktadır. Zira hazire (türbe) odası ve
taht salonunun da talan edilmesi savaşın şiddetinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Yine bazı seyyahların Karaman ziyaretlerinde;
“Gedik Ahmet Paşa, Karaman’da taş üstüne taş bırakmadı.” cümleleri
de tahribatın büyüklüğü hakkında bize bilgiler aktarmaktadır.
Kazı çalışmaları sonucunda; 40 adet envanterlik, 36 adet de etütlük
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eser ortaya çıkarılmıştır. Kazı sonucunda ortaya çıkarılan mimari yapıların rölöve çizimleri bir mimarlık bürosuna yaptırılmıştır (Resim:
9). 2014 yılı içerisinde, kalenin restorasyonuna başlanarak, kaleyi bir
arkeo-parka dönüştürüp kent turizmine kazandırması ve kale içerisinde; Karaman ve çevresinde ortaya çıkarılan İslami Dönem eserlerinin
sergilenmesi ile yeni bir turizm destinasyonu oluşturulması önem arz
etmektedir.
DEĞERLENDİRME
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari yapıları bir bütünlük
içerisinde değerlendirdiğimizde yapının; 14-15.yüzyıllarda aktif halde
kullanılan ve Karamanoğullarına ait olduğu düşünülen idari bir yapı
(saray) kalıntıları olduğu görüşü hasıl olmaktadır. Zira bu yapının; kabul ve taht salonu, hazire odası, mescid, dizdar (harem) odası, konuk
odaları, hamam, mutfak, kiler ile tuvalet bölümleri ortaya çıkarılmıştır.
Dizdar odasında yapılan kazı çalışmalarında; üzerinde Osmanlıca
Yüce İbrahim yazan kırık ve eksik durumda mermerden bir kitabe ortaya çıkarılmıştır. Bu da bize bu yapının Karamanoğlu İbrahim Bey’e ait
olabileceğini göstermektedir.
Yapı kompleksi içerisinde iki adet tuvalet ile her mekânda su haznelerinin bulunması, burada yaşayanların çok medeni ve hijyene önem
verdiklerini göstermektedir.
Kazı çalışmalarında toplam 3 adet su kuyusu tespit edilmiştir. Kuyuların derinliği 5.5-6.5 m. arasında değişmektedir. Su kuyularının çok
olması ve yine yapı içerisinde yaşayan ve konaklayan insan sayısının
fazla olmasıyla alakalı olmalıdır. Kale içerisinde güvenlik hariç, 30-40
kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir.
Yapının üst örtüsü ile ilgili hiçbir verinin olmamasının nedeni, 1465
yılındaki Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Karamanoğlu İbrahim Bey’i yenmesi ile kentte büyük ölçüde tahribat
yapmasından kaynaklanmaktadır. Zira hazire (türbe) odası ve taht sa-
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lonunun da talan edilmesi savaşın şiddetinin ne kadar büyük olduğunu
göstermektedir. Yine bazı seyyahların Karaman ziyaretlerinde; “Gedik
Ahmet Paşa, Karaman’da taş üstüne taş bırakmadı.” cümleleri de tahribatın büyüklüğü hakkında bize bilgiler aktarmaktadır.
Kazı çalışmalarında çok sayıda yangın tabakası ortaya çıkarılmıştır.
Bu da bize kalenin düşmesinden sonra sarayın yakıldığı fikrini ortaya
koymaktadır.
Çalışmalarda sarayda kullanılan günlük kullanım malzemeleri ile
değerli objelerin bulunmaması da buranın talan edildiğini göstermektedir.
Ayrıca savaş ve savunma aletleri artıklarının çok az bulunması, karşılıklı çarpışmanın kalede olmadığı kale dışında gerçekleşen savaşta
İbrahim Bey’in yenilmesi ile kaleyi teslim ettiği ve kalenin ganimetlerinin talan edildiği ve sarayın yakıldığı düşüncesi hâsıl olmaktadır.
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Resim 1: 1950’li yıllarda Karaman Kalesi.

Resim 2: Kalenin 2011 yılı genel görünümü.
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Resim 3: Kazı alanı plan karesi.

Resim 4: Hamam ve pithoslar.
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Resim 5: Hazire.

Resim 6: Kabul salonu.
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Resim 7: Kazı alanından genel görünüm.

Resim 8: Dizdar odası.
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Resim 9: Kazı alanının rölövesi.

15

Resim 10: Kazı alanının panoramik görünümü.

Resim 11: Satranç taşları.
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Resim 12: İbrahim Bey yazıtı (...Muazzam İbrahim).

Resim 13: İslami Dönem branz muskalık (ön ve arka)

17

Resim 14: 14. yüzyıla tarihlendirilen kandiller.

Resim 15: 15. yüzyıla tarihlendirilen top namluları.
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DÜĞER KÖYÜ YARIMADA YERLEŞİMİ VE
NEKROPOLÜNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN KURTARMA KAZISI
H. Ali EKİNCİ*
Alime ÇANKAYA
Burdur İli, Merkez İlçe, Düğer Köyü sınırlarında bulunan, Antalya
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.05.1991 tarih ve
1110 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan son yıllarda yapılan yeni tespitler sonucu 18.10.2010 tarih ve 4470 sayılı yukarıda anılan Koruma
Bölge Kurulunca sınırları güncellenen Düğer Büyükada (Yarımada) da
Bölgemizde Frig kültürel etkileşiminin bariz şekilde hissedildiği yerlerden biri olduğu 1960’lı yıllarda Müdürlüğümüze getirilen pişmiş
toprak kaplama levhalarından ve arazi yüzeyinde bulunan Frigya bulgularından anlaşılan alanda, kaplama levhalarının bir tapınağa ait olabileceği düşünülmüştür. Bu tapınağın nerede olabileceği ile ilgili temel
arama yönünde ki jeofizik ve iki sezonluk kurtarma kazısı 2012 ve 2013
yıllarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımıza “Düver Pişmiş Toprak
Kaplama Levhaları ve Çatı Elemanları” başlıklı doktora tezi veren Dr.
Tarkan Kahya da katılmıştır. Kazı ve jeofizik çalışmalarımız toplamda
20 gün sürdürülmüştür. Kazı verileri sonucunda edinilen kanı alanda
Bakanlar Kurulu Kararlı bir kazının gerekliliğidir.
Düğer Köyü; Burdur İl Merkezi’nin yaklaşık 30 km. güneybatısındadır. Kaplama levhalarının bulunduğu Yarımada ise Burdur’a 32 km.
uzaklıkta Yeşilova İlçesi sınırları içinde Yarışlı Gölü kıyısında göle 1
km. dil gibi uzanan kayalık alandır (Resim: 1). Yarımada bu görünü* H. Ali EKİNCİ, Müze Müdürü, Burdur/TÜRKİYE
Alime ÇANKAYA, Burdur Müzesi Uzmanı, Burdur/TÜRKİYE
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müyle Phryglerin bilinen ana yerleşim merkezlerini oluşturan kalelerine benzemektedir1. Ayrıca bölgedeki Phrygia kültürel etkilerinin görüldüğü diğer alanlarla da benzerlik içindedir. Yarışlı Gölü çevresinin
Prehistorik Dönemden Doğu Roma Dönemine kadar iskân gördüğü göl
çevresinde yapılan yüzey araştırmaları, tescil ve tespit çalışmaları ile
saptanan Prehistorik Yerleşimler, Tümülüsler, Demir Çağı Yerleşimleri
ve Geç Dönem nekropol alanları ve kayaüstü resimlerinden anlaşılmıştır (Resim: 2).
Bu Arkaik ile Hellenistik dönemler arasına tarihlenen yerleşimler, territoriumda daha önceden keşfedilmiş yerleşmelerden farklı bir
karaktere ve konuma sahiptirler. Burdur Ovası’nın bu kesiminde biri
Hacılar Tekke, diğeri yarımada olan iki çağdaş yerleşme biliniyordu.
Her ikisi de ova yerine bilakisi tepe üstlerinde konumlanmıştır. Yarışlı
Gölü’ndeki burunda yer alan Yarımada’da ortaya çıkarılan terracotta
frizler ve çatı kiremitleri Gordion’daki evlerde görülenlere benzer tarzda birkaç megaronun varlığını kanıtladığı. Bundan başka civarda tümülüslere de rastlanmıştır. Daha geniş olduğu açıkça görülen bu yerleşme
yüzey araştırmalarında keşfedilmiş küçük köylerden daha görkemlidir
ve Burdur Ovası’ndaki tarım arazilerinin ortasında yer alan (bağlı) köyler açısından merkez işlevi görmüş olabilir.2
Alan çalışmalarına 2010 yılında Jeofizik çalışmasıyla başlanılmıştır
(Resim: 3). Bu çalışmalarda bazı duvar izleri ile karşılaşıldığı sanılarak
2012 yılında gerçekleştirdiğimiz kurtarma kazısı jeofizik uyguladığımız 450m2’lik bir alanda üç ayrı açma yapılarak başlandı. Bu açmalarda
50 cm. derinlikte anakaya zemine ulaşıldı ve bir duvar izine rastlanılmadı (Resim: 4). Jeofizik verilerinin kayalık alanlarda sağlıksız sonuç
verdiği yada iyi yorumlanamadığının anlaşılması ile başka alanlarda,
1 Kahya Tarkan, Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları 2010, Antalya, Anmed 2011-9,
s.219-223
2 Eva Kaptijn – Ralf Vandam – Jeroen poblome – Marc Waelkens, Burdur Ovası’nda
İskan:2010 ve 2011 Sagalassos Projesi Yüzey Araştırmaları, Antalya Anmed 2012-10
S.142-147
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yarımadanın 1 km. kuzeyinde bulunan Prehistorik yerleşim ve tümülüslere yamaç veren kuzey doğu yamaçta iki açma yapıldı. Bu açmalardan
birinde moloz taşlardan oluşmuş anakaya üzerine oturan bir temel kalıntısına ulaşılsa da herhangi bir fikir sahibi olamadık.
Diğer açmada 12.70x6.40 cm ölçülerinde bir alanın temizliği gerçekleştirildi. Bu alanda basamaklarla girilen kapısı olan, 2.44x2.77
ölçülerinde naiskos içinde 1.07 x 84 x 32 ölçülerindeki kaide üzerine
60x45x47 cm. ölçülerinde, anakaya kuzey doğu yöne bakar vaziyette
oturan ana tanrıça heykeli bulunmuştur. Heykelin baş kısmı kırıktır.
Gövde kısmı ise sağlam açığa çıkarılmıştır (Resim:5). Ana tanrıça heykelciğinin oturduğu kaidenin merkezinde 28 cm. çapında anakayaya
oyulmuş sunu çanağı sunu çanağının batı uç kısmında görülen yan
yana bir dizi şeklinde 6 cm. uzunluğundaki iki adet yumurta şeklindeki oyuğu boğa kültü veya üreme ile ilişkilendirmek mümkün olabilir
(Resim: 6).
Bu kült alanının doğusunda kült ile ilişkili basamaklı mekânlarda da
(Resim: 7) temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra yerleşim yerinin
kuzey doğu uç kısmını çevreleyen kaçak kazılar ile iç kısmı açılmış sur
duvarın kalınlığı ve sur hakkında bilgi sahibi olmak için kaçakçıların
açtığı duvarın dış kısmı 1.60x5.70 cm. uzunluğunda bir kısım açıldı.
Bu çalışma sonucunda duvarın yerleşim yerinin kuzeyine doğru izlenebildiği, kült heykelinin kuzey doğu yönde bu duvar ile birleşme noktasından kült heykeline kadar bir düzenlemenin olabileceği arazi yüzeyindeki bulgulardan anlaşıldı (Resim: 8). Bu alanda yapılan iş sonucu
bu izlenimler yanında sur duvarının genişliğinin 1.60 cm. olduğu dış
yüzünün sıvandığı dıştan anakaya ile desteklendiği ana kaya ile açıklık
gösteren alanın düzgün taşlarla bir sıra örülerek kapatıldığı saptandı
(Resim: 9).
2012 yılındaki çalışmamız fiziki ve sosyal koruma güvenlik önlemleri alınarak tamamlanmıştır.
2013 yılında kült alanına ulaşımı sağlayan törensel bir yolun olup
olmadığı sorusuna yanıt bulmak amacıyla, 2012 yılında açığa çıkarılan
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kült alanının ön kısmından kuzeyine sur duvarları yönünde 2x1m. ve
0.90x2m.lik iki açma yapıldı ve 25 cm. derinlikte anakayaya rastlanılması üzerine, naiskosun önüne su birikintisini önlemek amaçlı dolgu
toprağı temizliğine doğal eğim yakalanıncaya kadar devam edildi. Bu
alanda döşem yada işlenmiş anakayaya rastlanılmamıştır.
İkinci bir alan olarak; naiskosun 30 m. kuzeyinde sur duvarlarının bitişik iç kısmında önceki yıllarda kaçak kazı yapılarak ortaya çıkarılmış
dağınık vaziyetteki blok taşlar döşem yolun varlığını işaret ettiğinden
bu alanda 1,70x5,90 m. ölçülerinde bir açma yapıldığında blok taşlarla
oluşturulmuş 1,54 m.lik harçlı taş temel üzerine oturtulmuş döşem ile
karşılaşılmış, bu döşem yolun kente ve naiskosa girişi sağlayan anıtsal kapı olduğu anlaşılmıştır. Bu alanın yapılan kaçak kazılarla oldukça
tahrip edildiği ve dağıtıldığı görülmüştür (Resim:10).
Üçüncü ve son alan olarak naiskosun 10 m. kadar doğusunda görülen düzleştirilmiş kaya, kaya işçiliği izlenimi verdiğinden 6,90x3,10
m. genişliğinde bir açma yapıldığında, alt alta iki kutsal mekân açığa
çıkarıldı.1,90x1,40 m. ölçülerindeki ön odadan bir basamaklı merdiven
ile geçilen 2,91x2,32 m. ölçülerindeki bir tarafı 1.10 m. yüksekliğinde
olan ana kayaya dayanmış orta kısımda anbon bulunan sunu alanı ortaya çıkarılmıştır (Resim:11). Bu alanın üzeri kış şartlarından korunmak
amacıyla kapatılmıştır.
Mimari terrakottalarla önemi vurgulanan bu Demirçağı merkezinin
birçok kültürü içinde barındırdığı yapılan bu kazı ve yüzey araştırmalarıyla açığa çıkarmıştır. Bu kültürel etkileşim ölü gömme geleneğinden,
mimari geleneğe ve üretim ürünlerine kadar yansıdığı izlenir. Düğer
Yarımadanın güney sırtlarında yer alan kaya mezarı tavanı kırma beşik
çatı biçiminde oyulan mezar Phryg dini anıtlarını, kademeli silmelerle hareketlendirilmiş cephesi ile de bazı Phryg kaya mezarlarını akla
getirir. Mezarı “Phrygialı” olarak tanımlayan Prof. Dr. M. Waelkens’a
göre Phrygialı ustaların ürünü değil ise açık bir Phrygia esinlenmesidir.
Kısmen kırmızıya boyalı cephe hem Pisidia Bölgesi hem de dönemi
için ünik kabartma bezeklere sahiptir. Kabartmalardan biri olan lotus
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çiçeği Pisidia’nın İ.Ö. 6. yy.a tarihlenen mimari terrakottaları üzerinde
de görülmektedir3.
Yine Pisidia Bölgesi’nde tespit edilmiş olan Delipınar ve Çestepe tümülüslerinin planları ve yapıları ancak arazide yürütülecek detaylı çalışmalarla tespit edilebilecektir. Ancak, yukarıda sunulan veriler, Pisida
Bölgesi’nde M.Ö.6. yüzyılda Frig ve Lydia tipi tümülüslere rastlandığını göstermeleri bakımından önemlidir4.
Düğer Yarımada ve Pisidia bölgesinde araştırmalar yürüten bilim
adamlarınca oluşan ortak kanı pişmiş toprak kaplama levhaları ve çatı
elemanları ile mezar tiplerinin 6. Yüzyılda Phrygialı ustaların ürünü
değil ise açık bir Phrygia etkisi olduğudur. Bu noktadan hareketle Yarımadada Lidya ve Phrygia kültürünün iç içe olduğunu söylemek mümkündür.

3 Kahya Tarkan, Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları 2011, Antalya, Anmed 2012-10,
s.148-153
4 Hürmüzlü Bilge, Pisidia’da “Gömü Geleneklerinin” Işığında Kültürler Arası İlişkiler,
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2007, Sayı:15, ss. 1-22.
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Resim 1: Yarımadanın genel görünümü.

Resim 2: Yarımadanın güneyinde kayalık alandaki kayaüstü resimleri.
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Resim 3: Jeofizik çalışmasında elde
edilen bulgular.

Resim 4: Jeofizik yapılan alandaki açmalardan biri.
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Resim 5: Naiskos içinde anatanrıça kült heykeli.

Resim 6: Kült heykeli önünde bulunan kayaya oyulmuş sunu çanağı ve
boğa testisi.
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Resim 7: Kült alanı yapı konteksi.

Resim 8: Yarımadayı güney uçtan kuzey uca doğru çevreleyen sur
duvarı.
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Resim 10: Blok kesme taslarla yapılmış anıtsal giriş.

Resim 9: Sıvalı yer yer anakaya
ile desteklenen sur
duvarı.

Resim 11: Naiskosun güney doğusundaki anakaya kültü etkili sunu alanı.
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BEYDAĞ İLÇESİ, ESKİ ÇİFTLİK KÖYÜ
TÜMÜLÜSLERİ KURTARMA KAZISI
Ayşen GÜRSEL*
Çiftlik, İzmir ili, Beydağ ilçesine bağlı bir köydür. Şimdi büyük
oranda Beydağ Baraj Gölünün suları altında kalan bu köyde birbirinden 200 kadar mesafede iki tümülüs bulunmaktadır (Harita: 1; Resim:
1). DSİ Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme ve yazışmalardan
tümülüslerin Beydağ Baraj Gölü suları altında kalacağı öğrenilmiş ve
kurtarma kazıları yapılabilmesi için Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Kazılar,
23.10.2012-15.11.2013 ve 04.02.2014- 28.02.2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
Müze Müdürü Feride Kat’ın başkanlığında yürütülen çalışmalara,
Uzman Ayşen Gürsel, Bekçi Vecdi Bilgiç ve Prof. Dr. Veli Sevin ile
Prof. Dr. Necla Arslan Sevin katılmış, görsel çekimleri fotoğrafçı Selma Arslan yapmıştır.1
ÇİFTLİK I TÜMÜLÜSÜ
Eski Çiftlik Köyü’nün 300 m. kuzeyindeki Çiftlikköy I Tümülüsü
30 m. kadar çapında ve 3 m. kadar yüksekliğindedir. Koordinatları: 38˚
* Ayşen GÜRSEL, Uzman, Ödemiş Müze Müdürlüğü, İzmir/TÜRKİYE
1 Çalışmalarımıza sağladığı araçlarla katkıda bulunan Ödemiş Kaymakamlığı’na,
haritaların temin edilmesi konusunda Ödemiş Kadastro Birimi Yetkilisi Sayın Özcan Tüvsüzoğlu’na, Çiftlik II Tümülüsü’ndeki kazılara Köylere Hizmet Götürme
Birliği bütçesinden destek sağlayan Beydağ Kaymakamı Sayın Ali Cergibozan’a
ve titizlikle alınan güvenlik tedbirleri için Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı’na
teşekkürlerimizi sunarız.
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07.422’ K ve 028˚ 12.794’ D. Dur. Yığma tepe bir kaya kütlesi üzerine
yığılan toprak tabakalarıyla meydana getirilmiştir.
Bölgede yaptığımız tespitlere göre Doğu Küçük Menderes ve kısmen
de Gediz havzalarındaki tümülüs mezar giriş koridorlarının (dromos)
çoğu kez güney yönüne dönük olması ve mezar odalarının da genellikle merkezde bulunması nedeniyle kazı sondaj çalışmalarına yığma
tepenin güney yüzünde başlanmıştır. Lidya tümülüs mezar geleneğinin
tipik özellikleri arasında olan üzeri açık mezar giriş koridorunu bulmak
üzere çeşitli test sondajları gerçekleştirilmiş ve böylelikle yığma tepenin belirli bir düzen çerçevesinde oluşturulduğuna ilişkin veriler elde
edilmiştir. En altta daima, büyük olasılıkla dromos ve oda mezarların
oyuluşu sırasında elde edilen irili ufaklı kırma taşlar, yaklaşık 0.30-0.40
m. kalınlığında bir tabaka halinde dökülerek toprak erozyonunu önlemek amacıyla akışkanlığa direnişli bir zemin oluşturulmuştur. Daha
sonra 0.30 m. kalınlığında toprak+taşlı bir tabaka; üzerine 0.40 m kalınlıkta yeşilimsi killi toprak+ince kırma taşlar; tekrar 0.30 m. kalınlıkta
toprak+taş; 0.20 m. kadar kalınlığında yeşilimsi ince kırma taş ve en
üste de 0.40 m. kalınlığında toprak serilmiştir. Bir program dahilinde
yapılmış bu tür tabakalı yığma sistemi pek çok Lidya tümülüsünün
özellikleri arasındadır.
Tümülüsün kuzeye bakan yüzünde uyguladığımız 3.40x1.50 m. lik
sondaj açmasında, mevcut toprak yüzeyinden 2 m., yığmanın tepe noktasından ise 3 m. derinde dromosun varlığı saptanmıştır (Çizim:1). Mikaşist türü nispeten yumuşak ana kayaya, kuzey-güney doğrultusunda
pürüzlü bir yüzey bırakılarak oyulmuş bulunan dromosun genişliği 1.60
m., uzunluğu 10 m. kadardır. Zaman zaman 4 m. yüksekliğe ulaşan
duvarları kuzeydeki yamaca doğru gidildikçe topografik yapıya uygun
olarak giderek alçalmaktadır. Yan duvarları üzerine, çamur ve kaba taş
kullanılarak karşılıklı olarak duvar örülmüştür. Uzun dromos irili ufaklı
taşlarla doldurularak köreltilmeye çalışılmıştır (Resim: 2). Taş dolgunun yüksekliği 2.50 m.yi aşmaktadır. Ancak bu dolgunun güney uçtaki
bitim kesiminde bir bölüm, üstten açılan bir çukurla girilerek taşlardan
arındırılmış ve mezar odalarının kapılarının açılabileceği bir alan elde
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edilmiştir. Böylelikle mezarlara antik dönemlerde girilmiş olabileceği
ihtimali belirmiştir.
Dromosun temizlenmesi sonunda, koridorun güney ucunda, biri güneye, öteki doğuya açılan iki kapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Bunlardan giriş koridoru ana ekseni üzerinde yer alan güney odasına çatma
çatılı ya da bir başka deyişle semerdamlı küçük bir ante mekânı ve üzeri
kemerli bir kapıyla girilir. Kapı, kemerli ve taş levha ile kapatılmıştır. Kazı sırasında, bu taşın yukarıdan geriye doğru çekilerek aralandığı
ve mezar odasına bu aralıktan girildiği saptanmıştır. Ana mezar odası
2.86x2.40 m. boyutlarında ve 1.94 m. yüksekliğindedir; çatı çatma türü
bir konstrüksiyona sahiptir (Resim: 4).
İnce uçlu taşçı kalemi ile işlenmiş olan odanın güney ve doğu duvarları önünde kayaya oyulmuş iki klineye yer verilmiştir. Zeminden
0.75 m. yükseklikteki klineler 2.00x0.60 m. boyutlarındadır; içleri düz
olarak işlenmiştir ve yanlarda 0.10-0.15 m. yükseklik ve 0.16 m. genişliğinde kenarlık bantları bırakılmıştır.
Antik çağda soyulduğu anlaşılan mezar odasında yalnızca iki adet
erişkin dişi ile bir bebeğe ait süt dişi dışında hiçbir kemik parçasına
rastlanmamıştır. Aynı şekilde, tümü küçük parçalar halinde çanak çömlek kırıkları dışında, arkeolojik anlamda herhangi bir küçük buluntu da
ele geçirilmemiştir.
Dromosun doğu bitim noktasında ikinci bir kapı bulunmaktadır.
Bu kapıyı örten büyük monolitin de hafifçe üstten geri doğru çekilerek aralandığı belirlenmiştir. İlki gibi nispeten yumuşak mikaşist türü
taşa oyulmuş kapı levhası 1.20x0.88 m. boyutlarında ve 0.13 m. kalınlığındadır. Kapı 0.74x0.76 m. ölçülerinde ve 1 m. yüksekliğindedir. Ana
odaya kıyasla daha özensiz bir işçiliğe sahip ikinci odanın boyutları
2.70x1.84 m.dir. Maksimum 1.74 m. yüksekliğindeki tavan, ilkinden
farklı olarak çatkılı değil düzdür. Odada biri doğuda biri de güneyde
olmak üzere iki kline bulunmaktadır. Zeminden 0.72 m. yükseklikteki
klineler 1.92x0.64 m. (doğu) ve 1.81x0.67 m. (güney) boyutlarındadır;
yine kenarlıklı ve düz olarak oyulmuşlardır (Çizim: 3).
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Yığma tepesi altına etkileyici bir cephe işçiliği ve merkezi olarak
yerleştirilmiş iki ayrı mezar odası barındıran Çiftlikköy Tümülüsü’nün
genel anlamda Lidya mezar geleneklerini yansıttığı açıktır. Mimarlık
yönünden Amerikalı arkeolog H.C. Butler’ın 1910’lu yıllarda Sardeis
Batı Nekropolü’nde kazdığı çok sayıda kaya mezarına benzemektedir2.
Bu nekropoldeki pek çok mezar gibi antik çağlarda yağmalanmıştır.
Mezar odalarına yol veren kapıların kolaylıkla tespit edilmiş olmasından hareketle, soygunun gömü işlerinin tamamlanmasından çok kısa bir
süre sonra gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.
Tümülüsün en azından 4 kişi için planlanmış bir aile mezarı ve daha
çok inhumasyon türü gömüler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak
iki adet insan dişi üzerinde görülen yanık izleri kremasyonun da var
olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim Sardeis’teki benzer kaya mezarlarında inhumasyon ve kremasyonun beraberce aynı oda içinde varlığı belgelenmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi yığma tepe ve mezar odalarının kazısı
sırasında çok az sayıda çanak çömlek malzemeye rastlanmıştır. Yığma
tepe dolgusunda ele geçen gri hamurlu ve siyah astarlı birkaç çanak
çömlek gövde parçasının, Lidya bölgesindeki diğer tümülüslerde gözlendiği gibi, daha çok inşaat sırasında kullanılmış olmaları mümkündür. Kısmen restore edilebilir birkaç kap bulunmaktadır (Çizim: 4/1-5).
Genellikle krem-bej renkli ya da gri hamurludurlar; hemen tümü çarkta
yapılmıştır. Bunlardan halka dipli, ağız kenarı hafifçe dışa çekik sığ
çanak hafif mikalı ve gri renkli yerel kilden yapılmıştır (Çizim: 4/1).
İyi pişirilmiş kabın düzgün yüzeyi siyah bir astarla kaplanmıştır. Siyah
firnisli kapların yerel bir öykünmesi görünümündedir. İçe çekik basit
ağız kenarlı bir çanak bej rengi mikalı hamura sahiptir; iç yüzü hafifçe
olukludur ve İç yüzü ile ağız kenarının dışına kırmızı parlak astar geçirilmiştir (Çizim: 4/2). Bu tür çanaklar Hellenize olmuş Sardeis çanak
çömleğinin en yaygın formları arasında sayılır ve ilk üretim tarihleri
2 H.C. Butler, Sardis I: The Excavations, Part I 1910-1914, Leyden 1922, s. 56, 158
vdd., Fig. III.155, 157
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için M.Ö. III. yüzyılın başları düşünülür3. Uzunca boynu oluklu ve tek
kulplu vazo birkaç ayrı kaba ait parçalar halinde ele geçmiştir (Çizim:
4/4). Kiremit renkte hamurunun üzerine mikalı bej astar vurulmuş bu
tür kapların paralelleri de Hellenistik Çağ Sardeis’inde bulunur4. Minyatür amphora olarak nitelendirilebilecek üç parça bulunmaktadır (Çizim: 4/5).
Tümülüs genel planlama anlayışı ve işçilik yönünden kayaya oyulmuş Geç Lidya mezar anıtlarına benzer. Ancak daha kesin bir tarihleme
yapabilecek malzeme yoktur. Çanak çömlek parçaları arasında M.Ö.
VI. yüzyıldan iyi tanınan, Lidya uygarlığına özgü seramiklere hiç rastlanmamıştır. Buna göre mezarın yerli Lidya kültürünün büyük çapta
unutulmaya yüz tuttuğu bir döneme, kanımızca Hellenistik Çağ’ın başlarına (M.Ö. III. yüzyıl başları) ait olduğu düşünülebilir.
ÇİFTLİK II TÜMÜLÜSÜ
Çiftlik I Tümülüsü’nün 250-300 m. kadar güneyinde, hemen hemen aynı kotlarda ikinci bir tümülüsün varlığı Müdürlüğümüzce tespit
edilmiş ve bu tümülüs 2014 yılı çalışmalarıyla belgelenmiştir. Çiftlik II
Tümülüsü büyük çapta kerpiç duvarlı eski köy evleri altında kalmış ve
böylelikle formu iyiden iyiye bozulmuştur. Koordinatları: 38˚ 07.420’
K- 028˚ 12.801’D dur (Çizim: 5).
Çiftlik II Tümülüsü, 28-30 m. kadar çapında, 3 m. kadar yüksekliğindedir. İlkinde olduğu gibi batıdan doğuya doğru alçalan ve denizden
ortalama 200 m. yükseklikte kayalık bir sırt üzerine oturtulmuştur.
Çalışmalara: yığma tepenin kuzeye dik yamaçlar veren topografik
yapısı ve Çiftlik 1 Tümülüsü’nün kuzeye bakan dromosundan hareketle
kuzey yamaç üzerinde başlanmıştır. Dromosun yerini belirleyebilmek
amacıyla bu yamaçta ortalama 4.00 x 1.30 m. boyutlarında dört tranşe
açılmış ve her tranşede yaklaşık 0.50 m. kadar derinliklerde ana kayaya
3 Rotroff, S.I., A. Oliver Jr., The Hellenistic Pottery from Sardis, Cambridge 2003, s.
24, Pl. 7
4 Ayn. Esr., Pl. 35/227
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ulaşılmış ve arkeolojik anlamda her hangi bir bulgu ya da buluntuya
rastlanmamıştır. Böylelikle dromosun, ilki gibi kuzeye yönelik olmadığı anlaşılmıştır. Tümülüsün tepe noktasında, su deposunun bulunduğu
alanda yaptığımız bir diğer sondajda, yüzey toprağının 0.10-15 m. kadar
altında büyük taş bloklar tespit edişmiş ve bunların temizlenmesi sonucu yığma tepenin altındaki mezar odasının tavan örtüsü tamamen ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 5). Her biri 3.00 x 0.80 m. boyutlarında ve 0.50 m.
yükseklikteki yerli kayadan oyulmuş blokların üçü in situ durumdadır.
Doğu uçtaki dördüncü bloğun yerinden sökülüp mezarın kapısı önüne
yuvarlandığı belirlenmiştir. Özenle işlenmiş bloklar birbirine, yatakları
kırlangıç kuyruğu şeklinde oyulmuş demir kenetler ile bağlanmış ve
zaman zaman bağlantı yerlerinde kurşun kullanıldığı tespit edilmiştir.
Arada hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiş blokların karşılıklı
kenar yüzeyleri 0.08-0.10 m.lik şeritler ince ve mümkün olduğunca pürüzsüz biçimde yontulmuş, ortaları ise daha kaba-pürüzlü bırakılmıştır.
Bu tür birleştirme tekniği eski Yunan mimarlığındaki anathyrosis uygulamasının bir benzerini oluşturmaktadır. Bu son derece de ağır tavan
bloklarının daha sağlam bir şekilde birleştirilmesinde taş kenetlerden
yararlanılmıştır. Kırlangıç kuyruğu şeklindeki kenet yuvaları ortalama
32-34 cm. boyunda ve 5 cm. derinliğindedir. Yuvaların karşılıklı iki
ucuna delikler açılmış ve bu deliklere “U” biçimli demir çubuklarla
atkılar atılmıştır. Bu kenet sistemi İÖ. 6. yüzyıldan beri Lydia mezar
mimarisinden iyi bilinmektedir. Sardeis Bintepeler kazılarında Alyattes
Mezarı denilen Kocamutaftepe’deki mermer mezar odasında blokların
buna benzer bir kenet sistemiyle birbirine bağlandığı tespit edilmiş ve
birçok Lydia tümülüsünde yatakları kırlangıç kuyruğunu andıran kenet
uygulamalarına rastlanmıştır5.
Yeri belirlenen ve tümüyle açığa çıkarılan mezar odasının yığma tepenin tam merkezine yerleştirildiği ve Çiftlik 1 Tümülüsü’ndeki kadar
net olmamakla birlikte, belli bir düzen çerçevesinde oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Girişi doğuya bakan oda doğu-batı yönlüdür.
5 C.H. Greenewalt, Jr. “Sardis Campaign of 1977”, BASOR 233, 1979: 11, res. 8; K.
Nayır, “Alibeyli Tümülüsleri Kurtarma Kazısı-1981”, IV. Kazı Sonuçları Toplantısı,
Ankara 1982:
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Kareye yakın bir plan gösteren mezar odası 2.53 x 2.15 m. ölçülerinde ve 1.95 m. yüksekliğindedir (Çizim: 6). Doğu-batı kısa duvarlarında taş örgü sıraları belli belirsiz içe çekilerek tavan genişliği 0.15
m. kadar daraltılmış ve 2.00 m.ye düşürülmüştür. Odanın iç yüzündeki
taş blokların birleşme noktaları sonradan tahrip edilerek büyük oyuklar açılmıştır. Taban, büyük kaplama taşlarıyla döşelidir. Kapı, 1.01 m.
yüksekliğinde, 0.72 m. genişliğinde ve 0.62 m. derinliğindedir; üzeri 3.00 m. kadar uzunluğunda monolit bir lento bloğu ile örtülmüştür.
Bu uzun bloğun kuzey ucundaki çatlaklar, yuvaları kırlangıç kuyruğu
biçimli demir kenetlerle bağlanmıştır. Kapı bloklarının cepheye bakan
yüzleri çok daha özenli işlenmiştir (Resim: 6). Cephe bloklarından kuzey yüzde üstten üçüncü blok rustikalıdır; aynı durum güney yüzdeki
blok üzerinde de daha özensiz bir işçilikle yer almaktadır. Bu tür işçiliğin tam bir benzeri 1998 yılında Ödemiş Müzesi tarafından yapılmış
Üçkonak Tümülüsü kazısında da saptanmıştır6. Kapının önünde 3.40 x
2.00 m. genişliğinde bir sahanlık bulunmaktadır. Sahanlık tabanı son
derecede özenli işçiliğe sahip 4 sıra kaplama taşları ile döşelidir; buradan dromosa geçilmektedir.
Sahanlık önünden itibaren doğuya doğru uzanan, üzeri açık giriş koridoru (dromos) 1.10 m. genişliğinde 10 m. uzunluğundadır (Resim:
7). Yüksekliği 1.20 m.yi bulan kuru örgülü duvarlarında daha çok, zaman zaman uzunlukları 1.40 m.yi bulan 0.25-0.30 m yüksekliğinde
ince uzun dikdörtgen bloklar kullanılmıştır. Dromosun pek çok Lydia
tümülüsünde ve daha önce kazdığımız Çiftlik 1 Tümülüsü’nde olduğu
gibi bilinçli olarak doldurulup köreltildiğini gösteren bir taş dolguya
rastlanmamıştır7.
Büyük bir tahribat görmüş bulunan mezar odasının kazısı sırasında
ölü gömme ile ilgili kline vb. herhangi bir donanım izine rastlanmamış,
6 C. Şimşek, “Beylerbeyi III No’lu Tümülüs Kazısı”, IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 1993: 119 vd.; V. Sevin, A. Coşkuntuna Gürsel, “Güney Lydia’dan Bir Mezar
Anıtı: Ödemiş/Üçkonak Tümülüsü”, Arkeoloji ve Sanat 144, 2013: 47, res. 8. V.
Sevin, A. Coşkuntuna Gürsel, ayn.esr., res. 5, 8.
7 Bkz. H. Dedeoğlu, “Lydia’da Bir Tümülüs Kazısı”, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara 1991: 123, not 16.
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seramik parçası ve küçük buluntu ele geçirilmemiştir. Dromosta üzeri
kabaralar ve hilal biçimli kabartmalarla süslü pişmiş toprak bir lahit çok
dağınık ve parçalar halinde ortaya çıkarılmıştır. Kemerli bir kapağa ait
olduğu anlaşılan bu parçaların ortalama çeper kalınlığı 3 cm.dir. Kiremit renginde hamurlu ve kötü pişirilmiştir.
Özellikle Doğu Küçük Menderes havzasında bu türde pişmiş toprak
lahitler yaygındır. 1980’li yıllarda Ödemiş ilçe merkezinin kuş uçumu
16 km. doğusundaki Köfündere Köyü yakınındaki, blok taşlarla örülmüş bir tümülüs mezarda benzer türde bir pişmiş toprak lahit bulunmuştur8. Yanı sıra parçalar halinde az miktarda seramik buluntu ele
geçirilmiştir. Bunlardan ikisi kiremidî hamurlu, hamurunun renginde
astarlı ve çarkta yapılmış iki kâseye aittir. Mikalı yerel kilden yapılmış
görünen bu kaplar dışa çekik ince ağız kenarları ve keskin karın profilleri ile tipik metal prototiplerin birer kopyası durumundadırlar. Akhaimenid kaseler (phiale) grubuna dahil edilen bu türde kapların Sardeis’te
Akhaimenid-Hellenistik dönemlerde çok yaygın olarak İÖ. 3. yüzyılın
sonlarına kadar kullanıldıkları saptanmıştır9.
Yalnızca ağız parçası eksik olan diğer bir kap siyah firnisli bir kantharosa aittir (Çizim: 7/1). Ağız çapı 8.5 cm., yüksekliği 7.5 cm.dir.
Kiremit renginde katkısız hamurlu ve iyi pişirilmiş olan kabın gövdesi kabartma dilimlerle süslüdür. Bir Attik ithal seramiği olduğu gayet
belirgin olan kabın siyah parlak firnisi İÖ. 4.-3. yüzyıllara ait olabileceğine işaret eder. Parçalar halinde ele geçen kap yapıştırılarak tümlenmiştir. Diğer bir kap, yarım küre gövdeli bir kâseye aittir (Çizim:
7/2). Ağız çapı 11.6 cm., yüksekliği 7.5 cm.dir. Son derece kaliteli katkısız bir hamur ve özenli bir işçiliğin ürünü olan kâse çark yapımı ve
iyi pişirilmiştir. Mat siyah firnisli dış yüzü kiremit renginde alacalıdır;
içi tümüyle mat siyah firnislidir. Yüzeyi oluklar halinde bezelidir; dip
kısmı bir memecik halinde bırakılmıştır. İnce basit ağız kenarı altını
8 A. Evren, Tire ve Çevresinde Bulunan Pişmiş Toprak Lahitler, Arkeoloji ve Sanat
Yayınları, İstanbul 1985: 15.
9 E.R.M. Dusinberre, “Satrapal Sardis: Achaemenid Bowls in an Achaemenid Capital”, American Journal of Archaeology 103/1, 1999: 78.
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oluklu bir silme çevirir ve bunun altına da beyaz boya ile Batı Yamacı
Seramiği türünü anımsatan beyaz noktalarla bezeme yapılmıştır. Beyaz
boya bezemeli kapların Hellenistik Çağ’da Doğu Akdeniz dünyasında popüler oldukları bilinmektedir. Çanak çömlekler içinde en büyük
grubu bölgenin yerli gri seramikleri meydana getirir. Bu parçalardan
bir bölümü içe dönük basit ağız kenarlı ve halka dipli çanaklara aittir;
hafif açkılıdırlar ve kötü pişirilmiştirler. Kiremidi hamurlu, hamurun
renginde ince astarlı büyük bir yonca ağızlı (?) testiye ait kulp üzerine
iki dikey oluk açılmıştır.
Çiftlik 2 Tümülüsü mimari yönden tipik bir Lydia mezar anıtıdır.
Mimaride demir kenetlerin yoğun bir şekilde kullanılmış olması bu
mezarın M.Ö.6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebileceğine işaret etmektedir. Nitekim bu türde kenetlere en erken olarak M.Ö. 560 yılları
civarına yerleştirilen Lydia kralı Alyattes’e ait olduğu sanılan Kocamutaftepe Mezarında da rastlanmaktadır10. En yakın benzer ise Ödemiş
ilçesi, Birgi beldesi yakınındaki Üçkonak (Semit) Tümülüsü’nde görülmektedir11. Tavanın düz oluşu da bu erken tarihe işaret ediyor olmalıdır.
Mimari veriler, yapı ve işleme teknikleri mezarın ilk yapılışının M.Ö.
6. yüzyılın ilk yarısı ile 5. yüzyılın başlarına ait olabileceğine işaret etmektedir. Dromosun temizlenmesi sırasında ele geçen seramikler daha
çok M.Ö. 4.-3 yüzyıllara tarihlenebilecek özelliktedir. Bu malzeme grubu ile birlikte bulunan kabaralı pişmiş toprak lahit parçalarının da ikinci
kullanım evresine ait olması mümkündür.
Buna göre mezar odası en azından iki farklı dönemde kullanım görmüştür. M.Ö. 4.-3. yüzyıllardaki son kullanımı sırasında cesedin pişmiş toprak bir tekne içine yatırıldığı anlaşılmaktadır. Gediz havzası ve
Sardes civarında yapılan tümülüs kazıları sırasında mezarlardan büyük
bölümünün birkaç kez kullanıldığı tespit edilmiştir.12
10 R.U. Russin, G.M.A. Hanfmann, “Lydian Graves and Cemeteries”, Sardis from Prehistoric to Roma Times, Cambridge 1983: 54, 56; C.H. Greenewalt, Jr. ayn. esr.: 11,
res. 8; K. Nayır, ayn. esr., 201; C. Şimşek, ayn. esr.,1993: 119 vd.;
11 V. Sevin, A. Coşkuntuna Gürsel, ayn.esr., 47, res. 8.
12 H.C. Butler, Sardis I: The Excavations, Part I 1910-1914, Leyden 1922: 159.
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Sonuç olarak; Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Çiftlikköy
Tümülüsü kurtarma kazısı Lidya bölgesi arkeolojisine katkılarda bulunabilecek sonuçlar vermiştir. Böylelikle Lidya türü yığma toprak tepe
altı kaya mezar geleneğinin bölgede uzun süre yaşadığı anlaşılmıştır.
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ŞANLIURFA 2013 YILI ÇİMDİN KALE
KURTARMA KAZISI
Bülent ÜÇDAĞ*
Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.05.2013 tarih ve 88273 sayılı Kazı ve Sondaj İzin Belgesi gereği; İlimiz Viranşehir İlçesine bağlı, Eski Kale Köyünde bulunan Eski (Çimdin) Kale Kurtarma Kazısı Çalışmalarına Şanlıurfa Müze Müdürü Müslüm Ercan Başkanlığında ve Müze Uzmanı Sanat Tarihçi Bülent Üçdağ
yönetiminde, Şahin Doğan’ın beraber katılımıyla 27 işçi ve 1 Arkeolog
ile 28.08.2013 tarihinde başlanılmıştır. Kazı alanı Şanlıurfa Merkezden
90 km uzaklıkta olup kazı çalışmaları toplam 45 gün sürmüştür.
ÇİMDİN KALENİN TARİHÇESİ VE KONUMU
Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 61. km.sinden, güneye sapan asfalt yolun 9. km. de yer alan Çimdin Kale (Eski Kale) M.S. II. Yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış olup sırasıyla Bizanslılar, Eyyubiler,
Memlükler ve Akkoyunlular tarafından kullanılmıştır.
Kale Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğü’nün 11.10.1995 tarih ve 1731 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
Çimdin Kale, aynı isim ile anılan köyün içinde büyük bir kayalık
tepe üzerinde inşa edilmiştir. Çimdin Kalesi’nin yüksek kemerli anıtsal
giriş kapısı batıya bakmaktadır. Dar ve yüksek bir eyvan şeklindeki bu
* Bülent ÜÇDAĞ, Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Şanlıurfa/TÜRKİYE.
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kapının kuzey yan duvarının aşağısında oldukça silik üç satırlık Arapça
kitabede “ Allahu lailahe illa hu, El-Melik-el Kuddusi, Lailahe illallah
Muhammeden resulullah” yazısı okunabilmektedir.
Ayrıca anıtsal kapının çıkıntılı yan duvarının kuzeye bakan cephesinde üst kısımda bir taş üzerinde “el mali lillah….” yazılıdır. Kalenin
1182-1239 yılları arasında bölgeyi ellerinde tutan Eyyubiler zamanında
savunma ve konaklama amaçlı “ribat” olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Kale ile aynı isimle anılan köye girişte, anıtsal yapısı ile dikkat çeken Çimdin Kale, Şanlıurfa Kalesi gibi dört tarafı kayadan oyma derin
savunma hendeğiyle çevrilidir. Çimdin Kale’nin batısında yer alan büyük mağaralar ahır olarak kullanılmıştır.
Kale üzerinde çeşitli dönemlere ait yapı kalıntıları ve su kuyusu yer
almaktadır. Ancak kalenin birçok bölümü şu an toprak altında olup Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar
Dairesi Başkanlığı’nın da yoğun şifai talepleri doğrultusunda gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Bazı kaynaklarda kalenin burç ve duvarlarının önemli bir kısmının Urfa bölgesine üç kez hakim olan Memluk
Döneminde onarıldığı bilgisi yer almaktadır1 (Resim: 1).
KAZI ÇALIŞMALARI
D1-C1-B1- AÇMALARI (Batı Cephe Giriş Kapısı)
Kalenin batı cephesinin orta bölümünde yer alır. Anıtsal bir taç kapı
görünümünde olan bu bölümler kazı öncesi tamamen toprak altında
olup üzerinde bir kitabe levhası bulunmaktadır. Ancak bu bölümde herhangi bir yazı bulunmamaktadır.
Kapının hemen kuzey ucunda kûfi hat ile yazılı ve üzerinde Kelime-i
Tevhid yazılı başka bir kitabe daha bulunmaktadır. Bu kitabenin bir bölümü siliktir.
1 A. Cihat Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Uygarlığın Doğduğu Şehir, Ankara 2002, s.137.
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Bu bölümde yaptığımız kazı çalışmalarında, kapının toprak altındaki kısmı tamamen ortaya çıkartılmış ve kapının her iki yanında taştan
örme seki şeklinde bir bölüm bulunduğu ve buraya 4 basamaklı bir çıkış olan merdiven olduğu görülmüştü. Bu bölümdeki kazı çalışmaları
tamamlandı ve ana kayaya ulaşıldı. Toprak altındaki kapı ortaya çıkartıldı. Kapının içten içe genişliği 108 cm. yüksekliği 175 cm., kapının
bulunduğu bölümün genişliği ise 285 cm.dir (Resim 2).
Kazı sonrası görüldü ki ana kayanın zemini işlenerek düz bir zemin
oluşturulmuş ve kale duvarları bu düz zemine inşa edilmiştir. Burada ki
kazı çalışmalarında çok sayıda pişmiş toprak seramik parçaları, İslami
Dönem sırlı seramikler, 1 adet korozyonlu sikke ve 1 adet mancınık
güllesi bulunmuştur (Resim: 3-4).
D2-E3-F-3-G3 AÇMALARI (Batı Cephe Dış Duvarı)
Anıtsal giriş kapısının kuzeyine düşen bu bölümde kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Kazı öncesi bu mekân toprak altında iken kazı
çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılmıştır.
Buradaki kazı çalışmalarında hendeğin hemen sınırından başlamak
üzere bir ön savunma duvarı olduğu görülmüştür. Burada 3x3 ve 2x1
m. ebatlarında kesme taş ile örülmüş odalar ortaya çıkartılmıştır. Bu
mekânların kalenin ön savunma amaçlı askerlerin gözetleme ve nöbet
yerleri olduğu tarafımızdan düşünülmektedir.
Ayrıca bu bölümde kalenin de altına kadar devam eden ve zamanında ahır olarak kullanıldığı düşünülen mağara girişleri bulunmaktadır.
Bu bölümde çok sayıda pişmiş toprak seramik parçaları ve bulunmuştur
(Resim: 5-6).
A-3 AÇMASI (Giriş kapısının güneyi)
Bu bölümdeki kazı çalışmalarında tamamen toprak altında kalan
çimdin kalenin duvarları kazı sonucunda buradaki toprak dolgunun
alınmasıyla ortaya çıkartıldı. Yaklaşık 3 m. yüksekliğindeki duvarların
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bir bölümü yıkılmış vaziyette olup, iri boyutlu düzgün kesme taştan
yapılmıştır.
Duvar sırası boyunca belirli aralıklarla kale duvarına destek olması
amacıyla destek payandaları bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda kalenin
Memlüklülerin hakimiyetine geçtiği dönemde bir onarım geçirdiği yazmaktadır. Memlüklü izleri bu bölümde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Memlüklü restorasyonların da kullanılan
taşların etrafının 5 cm. bir çerçeve içinde plaka şeklinde taşın ortasının
kabartıldığı bu bölümde görülmüştür (Resim: 7).
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Resim 8: Kale içi.

Resim 9: Kale içi üst bölüm.
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HİERAPOLİS KUZEY NEKROPOLÜ
2013 YILI KURTARMA KAZISI
Cevdet SEVİNÇ *
Hierapolis Kuzey Nekropolü Kurtarma Kazısındaki genel amaç;
1983 yılında üzerine asfalt dökülmüş olan Tripolis Caddesi›ni tamamen
açığa çıkarmaktır.
İlk olarak yoldaki asfalt kaldırılmış, 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren kazı çalışmalarına başlanmıştır. 03.07.2013 tarihinde bilimsel danışman ekibi olarak Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden bir
ekip kazı çalışmalarına katılmıştır. 11 Aralık 2013 tarihi itibariyle de
570 m. uzunluğundaki antik yolun kazısı bitirilmiştir.
A) TRİPOLİS CADDESİ
Gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda antik yolun, Lykos
Vadisi’ne hakim bir yamaç üzerine kuzey-güney doğrultulu yapıldığı
görülmüştür. Engebeli yapıya sahip bir alan üzerinde bulunmasından
dolayı alanın uygun yerlerinden geçirilen yol yer yer kıvrımlara sahiptir. Söz konusu antik yolun doğu ve batısında yer alan, sınırlandırıcı
görevi gören traverten taşlarla tretuvar oluşturulmuş, ortasında sıkıştırılmış sert toprak üzerine çay taşlarıyla döşenmiş yolun zemini yer
almaktadır (Resim: 1).
* Cevdet SEVİNÇ, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE.
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Tripolis Caddesi iki kültür tabakasından oluşmuştur. Üst tabaka Erken Bizans Dönemine, alt tabaka Roma Dönemi’ne aittir. Söz konusu
tabakalaşma, Erken Bizans Dönemi tabakasının bir bölümünün tahrip
olması nedeniyle caddenin 131,7 m. ile 152,7 m. aralığında en iyi şekilde gözlemlenmektedir.
Caddedeki en yoğun tahribatlar Erken Bizans Dönemi tabakasında
gözlemlenmiştir. Yer yer tamamen yok olan tabaka nedeniyle caddenin
bir bölümünde yalnızca Roma Dönemi tabakası görülmüştür. Erken Bizans Dönemi tabakasındaki yoğun tahribatların bir bölümü Cumhuriyet
Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Tripolis Caddesi’nin batısı boyunca paralel uzanan Cumhuriyet Dönemi sulama kanalının bir bölümü caddeden
geçmektedir.
Süre gelen çalışmalar esnasında yolun 470 m. ile 570 m. arasında
genel yapının değiştiği, herhangi bir yol kalıntısına rastlanılmadığı görülmüştür. Söz konusu yolda yalnızca traverten ve mermerden oluşan
lahit parçaları tespit edilmiştir.
Tespit edilen parçalardan biri 29.11.2013 tarihinde açığa çıkarılan
lahit kapağıdır. Söz konusu lahit kapağının üzerinde yazıt olmasının
yanı sıra üç ayrı panel yer almaktadır. Çevresel faktörlere bağlı olarak
panellerin genelinde deformasyonlar mevcuttur. İlk panelde kuş figürü,
ikinci panelde erkek büstü ve son panelde ise aslan (?) gövdesi kabartmaları mevcuttur. Kapağın var olan iki tutamağına medusa başları işlenmiştir.
Tespit edilen bir diğer parça ise lahit teknesidir. 02.12.2013 tarihinde
açığa çıkartılan lahdin teknesinin tek cephesi yazıtlıdır ve iki tane panel
yer almaktadır. Panellerde yer yer kırıklar mevcuttur. İlk panelde elinde
buğday başağı tutan bir adam figürü yer alırken, ikinci panelde bir adam
haşhaş tutmaktadır (Resim: 2).
Bizans Dönemi tabakasında büyük ölçekli traverten tretuvar taşlarının yanı sıra devşirme olarak mimari blok parçalarının da kullanıldığı
görülmüştür (Resim: 3).
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Süre gelen çalışmalar sırasında Tripolis Caddesi’nin doğusunda antik döneme ait su kanalı açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Açığa çıkarılan
kısmının 29,5 m. uzunluğa 58,5 cm. genişliğe yaklaşık 60 cm. derinliğe
sahip olduğu görülmüştür. Suyun neden olduğu girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan kanalın yola paralel olarak yolun doğusu boyunca devam ettiği, bazı yerlerde mezarların altından geçtiği, yer yer de büyük
ölçekli düz kesme traverten taşlarla yapılan kapaklarla örtülü olduğu
gözlemlenmiştir. Denizli kentinin su yapısının yoğun kireç içermesi sebebiyle antik kanalın görülebilen kısımları kireç kaplıdır.
B) MEZARLAR
Mezarlar, Tripolis Caddesi’nin doğu ve batısında birbirine paralel
sıralanmıştır. Yol boyunca ev tipli, tapınak tipli, lahit ve tümülüs mezarlar görülmektedir. Tümülüs mezarlar Hierapolis Nekropolünün en
erken örnekleridir.
1) 155 NO.LU MEZAR KOMPLEKSİ
Mezar kompleksi kuzey-güney doğrultulu 15.50 m. uzunluğunda,
doğu-batı doğrultulu 5.30 m. uzunluğundadır. Bu mezar kompleksi üç
evrelidir. İlk evre; Augustus Dönemi’ne, ikinci evre; M.S 2. yy – M.S 3.
yy arasına son evre de Bizans Dönemine aittir (Resim: 5-6).
155 No.lu mezar kompleksi kendi içinde 3 ayrı mezardan oluşmaktadır. 155 C olarak adlandırılan mezar, Augustus Döneminde yapılmış
olan anıt mezarın tahrip edilmesi sonucu, mezara ait bloklar kullanılarak M.S 2-3 yy da ikinci evre mezar yapısı olarak inşa edilmiştir (Resim: 7). Mezarın dört cephesi de kesme traverten bloklardan örülmüş,
girişi ise batıda yer almaktadır. Üst örtüyle ilgili herhangi bir kalıntıya
rastlanmamıştır. Daha sonraki yıllarda tahrip edilmiş olan bu mezara ait
bloklar, yapının doğu, batı ve güney cephelerine dağılmış durumdadır.
Yapılan düzenleme çalışmaları sonucu kullanılabilecek bloklar alanda
uygun bir yere tasniflenmiştir.
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Mezar komleksi içinde yer alan 155 D olarak adlandırılan yapı, oda
mezar biçimindedir (Resim: 8). Yapının günümüze sağlam gelebilen
kısımlarından cephe duvarlarının moloz örgü duvar olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan çevre düzenleme işlemleri sırasında mezarın doğusunda
kapıya ait iki adet söve ve bir adet lento tespit edilmiştir. Bulgular ışığında mezar moloz taş duvarla sınırlandırılmış, girişi de doğu cephede
bulunmaktadır. Üst örtüye ait herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır.
155 E olarak adlandırılan mezarında 155 D No.lu mezar gibi moloz
duvar örgüsüyle yapıldığı duvar kalıntılarından anlaşılmaktadır. Bu mezarın da doğusunda bir adet lento bulunmuştur. Bu doğrultuda girişin
doğuda olduğu anlaşılmaktadır. Mezarın üst örtüsü hakkında herhangi
bir veriye ulaşılmamıştır.
2) 155 NO.LU MEZAR KOMPLEKSİ ALTINDAKİ MEZARLAR
155 No.lu Anıt Mezar Kompleksinin altında iki tanesi hypoje iki tanesi de tonozlu olmak üzere dört adet mezar açılmıştır. Yapılan kazı
sonucunda iki tonozlu mezarın birsinin giriş diğerinin de asıl mezar
odası olduğu anlaşılmıştır.
3) 155 C NO.LU MEZAR
155 No.lu mezar kompleksinde devam eden çalışmalarda son olarak
mezarın güneyinde yer alan ve yıkıntı durumda bulunan çay taşları kaldırılmıştır. Kaldırılan çay taşlarının alt seviyesinden 5.30 m. x 5.45 m.
ayrı bir mezar odası tespit edilmiştir. Söz konusu mezar odasının tabanında devşirme malzeme olarak döşenmiş iki adet geispodes bloğu ile
üzeri bezemeli iki adet tavan kaseti bulunmuştur. Doğudaki sıra 2.06 m.
iken batıdaki sıra 2.82 m.dir. Toplamda yedi adet panonun ortalama boyutları 60 cm.dir. Söz konusu tavan kasetlerinin Augustus Dönemi’ne
tarihlendiği belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında mezarın ilk evresinin
Augustus Dönemi’ne ait olduğu ve ikinci evrede yıkılan mezarın üzerine kalan mimari bloklarla yeniden yapıldığı anlaşılmıştır.

58

4) SM.01 NO.LU SİLİNDİRİK MEZAR
155 No.lu mezar kompleksinin güneyinde yer alan Cumhuriyet Dönemi su kanalının kazılmasıyla Roma dönemine ait mezar temeli kalıntılarına rastlanılmıştır. 155C No.lu mezarın güney duvarı ile Roma
Dönemine ait ev tipi mezarın kuzey duvarı kalıntısının arasına açılan
sondaj sonunda antik yoldan alınan sabit kotlara göre -393 cm. derinlikte, Kuzey-Güney doğrultulu, traverten zemini oyarak oluşturulmuş
5 oyuk tespit edilmiştir. Bu oyukların alandaki kodlara göre derinliği
yaklaşık olarak -375 cm. uzunlukları 208 cm. genişlikleri ise 90 cm.
dir. Batıdan doğuya doğru 2. sırada yer alan traverten oyuk kazıldığında
155C No.lu mezarın güney duvarından 84 cm. güneyinde bulunan silindirik mezara ulaşılmıştır (Resim: 9). Bulunan silindirik mezarın 155C
No.lu mezarın güneyinde bulunan Roma Dönemine ait ev tipi mezarın
kuzey duvar kalıntısının altına uzandığı görülmüştür. Bu sebeple, orta
ölçekli traverten taşlardan oluşan Roma Dönemi duvarı kaldırılmıştır.
Kaldırma çalışmaları sonucunda 1.87 m. uzunluğunda, 53 cm. genişliğinde ve 51 cm. derinliğinde silindirik mezar açığa çıkartılmıştır. Mezar
kuzey-güney doğrultuludur. Üzerinde çentik ve kabartma bezeme bulunan mezarın cidarı 3 cm.dir. Mezarın içinde yoğun tahribata uğramış üç
adet iskelet tespit edilmiştir. Dorsal doğrultulu yerleştirilmiş iskeletlerin
kafatası ve kemik parçaları koruna gelmiştir. Ergen bireylere ait olduğu
belirlenen iskeletlere ait iki kafatasının güney uçta diğer kafatası parçasının ise kuzey uçta olduğu görülmüştür. Kuzey uçta yer alan iskeletin
güney yönündeki iskeletler için ötelenmiş olduğu gözlemlenmiştir. Bu
bilgiler ışığında mezarın iki evreli olduğu anlaşılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında güney uçta üç adet buluntu tespit edilmiştir. Bunlardan ilki
diademe ait altın parçasıdır. İkinci buluntu üzerinde grifon kabartması
yer alan altın diademdir (Resim: 10-11). Son buluntu ise M.Ö 3. yy’nin
ikinci yarısına tarihlenen batı yamacı stilindeki unguentariumdur (Resim: 12). Unguentariumun tarihi ve mezarın iki evreli olduğu göz
önünde bulundurulduğunda silindirik mezarın tarihinin M.Ö 3. yy’nin
ilk yarısına denk geldiği anlaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında Hierapolis
Nekropolü’nün bilinen en eski mezar tarihinin M.Ö 2. yy yerine bu
tarihte olduğu tespit edilmiştir.
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5) 146 NO.LU TÜMÜLÜS MEZAR
Yolun doğu ve batısında devam eden temizlik çalışmaları sırasında etrafı kazılıp hatları belirtilen tümülüs mezarın çapı 11 m’dir. Batı
bölümünde yer alan yıkılmış durumdaki üst kasnağa ait blokların kaldırılmasıyla tümülüsün çevresi düzenlenmiştir (Resim: 13). 146 No.lu
tümülüsün etrafından ise yoğun miktarda Hellenistik ve Roma Dönemine ait parça seramikler ve iki adet Hellenistik Döneme ait kandil ve iki
adet Hermes figürini başı parçası ele geçirilmiştir.
6) KİREMİT ÇATMA MEZARLAR
Kuzey Nekropolünde üç adet kiremit çatma mezar ele geçirilmiştir.
İki tanesi çocuk mezarı bir tanesi yetişkin bireye ait mezardır. Sadece
yetişkin bireye ait mezarda bir adet pişmiş toprak unguentarium ele
geçirilmiştir (Resim: 14). Çocuk mezarının birinde iskelete rastlanmamıştır.
7)163D NO.LU TAPINAK TİPLİ MEZAR
Hierapolis kuzey nekropolü kurtarma kazısında çalışılmış olan son
mezar 163D No.lu tapınak tipli mezardır. Denizli Müze Müdürlüğü’nün
denetimi altında İtalyan Hierapolis Misyon Arkeoloji kazı ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bu sene üçüncü ve son dönemine girmiştir. Musevi bir aileye ait olup altı yüzyıl boyunca kullanılmış olan
mezarın bu sezondaki kazı amacı alt bölümde bulunan mezar odasını
tamamen açığa çıkartmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak iki metre derinliğe inilip üzeri
büyük ölçekli kesme traverten blokla örtülmüş kapının kaldırılmasıyla
çalışmalara başlanmıştır. Klinelerin altında bulunan dağınık durumdaki
kemiklerin kazılması sonucunda karbon parçalarının yanı sıra kandil,
unguentarium, altın küpe, altın yüzük gibi buluntular ele geçirilmiştir
(Resim: 15)
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C) EKSEDRA
146 No.lu tümülüsün güneybatısında yıkık durumda bulunan eksedranın yıkıntı durumundaki bloklarının yerine kaldırılmasıyla eksedra
düzenlenmiştir.
D) STELLER
Hierapolis Kuzey Nekropolü kazısında tespit edilen buluntuların
dördü stellerdir. Stellerden biri Geç Hellenistik Döneme aittir. Stellerin
birinde sekiz satır diğerinde altı satır olmak üzere iki tanesi yazıtlıdır.
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Resim 1: Triplis Caddesi.

Resim 2: Lahit teknesi.
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Resim 3: Bizans Dönemi mimari.

Resim 4: Antik Dönem sulama kanalı.
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Resim 5: 155 No.lu mezar kompleksi.

Resim 6: 155 No.lu mezar kompleksinin üstten görünüşü.
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Resim 7: 155C No.lu mezar.

Resim 8: 155D No.lu mezar.
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Resim 9: Silindirik mezar.

Resim 10: Altın diadem ve unguentarium.
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Resim 11: Altın diadem.

Resim 12: Unguentarium.

Resim 13: 146 No.lu tümülüs mezar.
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Resim 14: Kiremit çatma mezar.

Resim 15: Altın Küpe.
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EDİRNE MÜZESİ
LALAPAŞA DEMİRKÖY TÜMÜLÜSÜ KURTARMA KAZISI
Elif ÇOKAMAN*
Şahan KIRÇIN
Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2011 yılında Müdürlüğümüze yapılan ihbara konu İlimiz, Lalapaşa ilçesi, Demirköy
Köyü köy yerleşim alanı içerisinde yer alan 176 ada, 1 parselde şahıs adına kayıtlı bulunan taşınmazla birlikte yer alan tümülüsün kaçak
kazılar sonucu tahrip olduğu tarafımızca tespit edilmiştir (Resim: 1).
Tespit ve tescil işlemleri sonrası Edirne Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 12.05.2011 tarih ve 3541 sayılı kararıyla 1.derece
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen taşınmazda Bakanlığımız, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2013 tarih ve 2649
sayılı oluru ile Müdürlüğümüz tarafından kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir1.
Edirne İli, Lalapaşa ilçesi, Demirköy Köyü, Köyiçi Mevkii 2 pafta,
176 ada, 1 parseldeki tümülüsün arkeolojik unsur barındırıp barındırmadığı, olası arkeolojik unsur ya da unsurların yer, derinlik ve boyutları
ile ilgili bilgiye ulaşmak amacıyla 17x30 m. olarak planlanmış çalışma
alanında manyetik ve GPR (yeraltı radar) olmak üzere iki farklı metotta
* Elif ÇOKAMAN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü 22100 Edirne / TÜRKİYE.
Şahan KIRÇIN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü 22100 Edirne / 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 yürütülen Demirköy Tümülüsü kurtarma kazısında katkılarından
dolayı Arkeolog Arzu Linga’ya, Arkeolog Müge Taç’a ve Arkeolog Yalçın Batur’a
teşekkür ederiz.
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çalışma yapılmıştır.2 Arkeojeofizik çalışma raporlarına göre tümülüste yüzeyden itibaren yaklaşık 1.5-2m. derinliğinde olasılıkla bir mezar
yapısına, yakın çevresinde ise olası arkeolojik kalıntılara rastlanmıştır
(Resim: 2). Çalışmalarımız anomali haritasına göre 30.10.2013 tarihi
itibariyle başlatılmıştır.
Alanda öncelikle temizlik çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu tümülüsün üzerinde ve etrafında bulunan ot, çalı vb. fazlalıklar temizlendikten sonra tümülüs 25mx25m’lik bir kare içerisine yerleştirilmiş, 4 eşit
dilime ayrılmış ve her dilim baktığı yön doğrultusunda isimlendirilmiştir (Çizim: 1). Dört dilimin de kesiştiği tepe noktaya “T” noktası denmiş
ve bu nokta esas alınarak ölçümler alınmıştır.
Yapılan jeofizik ölçümleri doğrultusunda mezar anomalisinin D.D
(Doğu Dilim)’de kaldığı anlaşılmış ve tümülüsteki çalışmalar bu dilimden başlatılmıştır. Çalışmaların üst kottan zemin koduna inilerek yapılması planlanmıştır.
Üst seviye toprakta yoğun olarak dolgu gözlenen D.D.’de, -20cm.
seviyesinden sonra da yoğun olarak çakılla karışık toprak ile karşılaşılmıştır. -34cm.de atıl durumda gözlenen bir kafatası (cranium) bulunmuş, bireye ait diğer kemikler bulunamamıştır. -86cm. ile -144cm.
arasında sert killi toprak görülmüş olup, bu seviyede bir mezar ile karşılaşılmıştır. M1 olarak adlandırılan 168cm.x40cm. ölçülerindeki mezar,
güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda erişkin bir bireye ait basit mezar
örneğidir. Kafatası güneye bakar durumdadır. Mezar, etrafında yer alan
köklerden etkilenerek yoğun tahribata uğramıştır. Kafatası ve alt çene
(mandibula) haricinde, üst gövdeye ait birkaç omurga (lumbar vertabrae) bulunmaktadır. Kalça kısmı dağınık durumdadır. Her iki bacak
ileriye doğru düz bir biçimde uzatılmış olup diz kapakları (patellalar)
bulunamamıştır. Ayak kemikleri eksik ve dağınık durumda bulunan mezarda herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanmamıştır.
2 Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç – Yrd. Doç. Dr. C. Çağlar Yalçın, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE.
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Toprak yapısının genel olarak yine killi ve sert olarak devam ettiği
-209 seviyesinde yine atıl ve kırık durumda bir kaval kemiği (tibia) parçası bulunmuştur. Bu seviyeye kadar olan kısımlarda, özellikle tümülüsün etek kısımlarına doğru olan bölümlerde, çeşitli boyutlarda birbirinden ayrı taş bloklara rastlanmıştır. Fakat bu taş blokların olası tümülüs
mezar yapısıyla bir ilişkisi olmadığı anlaşılmıştır.
“T” noktası olarak adlandırılan tepe noktasından -209cm seviyesinde 95x36cm. ölçülerinde bir mezara daha rastlanmıştır. M2 olarak
adlandırılan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda erişkin bir bireye
ait olduğu düşünülen mezar, M1’deki gibi basit mezar örneğidir. Kötü
durumda olan iskeletin başı ileriye bakar vaziyettedir. Alt çene (mandibula), göğüs kafesinin (thorax) üzerine kaymış durumdadır. Kollar
düz uzatılmıştır. Birkaç omurga (lumbar vertabrae) haricinde göğüs
kafesi’ne ait hiçbir kemik parçası yoktur. Kalça (pelvis) parçaları kırık
durumdadır. Sol uyluk kemiği haricinde hiçbir bacak kemiği bulunamamıştır. El ve ayak kemikleri ele geçmemiştir. Sağ uyluk kemiğinin
olması gereken yerde yivli bir seramik parçası ele geçmiştir. Bitki tahribatı iskelette yoğun olarak görülebilmektedir. Sağ ve sol kürek kemiği (scapula) tahrip olmuş durumda olup sağ ön kol dış kemiği eksik,
sol ön kol dış kemiği ve ön kol iç kemiği parçalar halinde görülmüştür.
D.D.deki çalışmaların son aşamasında eteğe yakın kısımda
175x50cm. ölçülerinde bir mezara rastlanmıştır. Doğu-batı doğrultulu
uzanan ve M3 olarak adlandırılan mezar, basit mezar örneğidir. İskeletin başı, güneye doğru dönük vaziyettedir. Kollar düz uzatılmış, kemiğin üst ve alt uçları ile gövde kısımları ve kaburgaların sağ tarafı da
tahribattan dolayı bulunamamıştır. Ayaklar düz uzatılmıştır. Mezar içerisinde, sol üst kol kemiği (humerus) hizasında, metal çivi parçaları bulunmuştur. Mezarda herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.
Açma diliminin güneydoğusunda, doğu-batı doğrultusunda uzanan
ve üst kodu -196cm olan 106x23cm boyutlarında bir taş öbeği ile karşılaşılmıştır (Resim: 3). Bu taş öbeklerinin kaldırılmasıyla ve bu taş
öbeklerinin altında yapılan çalışmalarda, -325cm kodunda, tümülüs
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mezar yapısına ait, ölü gömmeden önce yapılan ve tören sırasında yakılan şölen ateşinin olduğu yakma çukuru tespit edilmiştir. Bu alanda toprak yapısı değişmiş, yanık bir bölüm ile karşılaşılmıştır. Yaklaşık 2m2
lik bir alan oluşturan bu alanda gri ve kırmızı hamurlu, iyi pişirilmemiş
seramik parçalarına rastlanılmıştır (Resim: 4). Kırık durumda belgelenen bu seramik grubunun, olasılıkla bu alanda gerçekleştirilen şölen yemeğinde kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Bu yanık tabakalı alanın,
D.D’den G.D’e doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Aynı zamanda bu taş
öbeğinin yaklaşık 1 metre batısında yine kesitte kalan başka bir taş öbeğine rastlanmıştır (Resim: 5). Bu iki taş öbeğiyle de hemen hemen aynı
kotta karşılaşılmıştır. İlk taş öbeğinin şölen yemeği olduğu düşünülürse
ikinci taş öbeğinin altından mezar yapısının gelme olasılığı ile iki taş
öbeğinin de sınırlarının daha net belirlenmesi ve daha net belgeleme
yapılabilmesi için mevcut alanlar korumaya alınarak, açmanın G.D’e
doğru 4 m. genişletilmesine karar verilmiştir.
G.D. (Güney Dilim)’de başlatılan çalışmalarda olası mezar yerinin
bulunduğu alanın sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yine bu dilimde üst kottan başlatılan çalışmalar sırasında -22cm. kodunda basit
bir mezara daha rastlanmıştır. M4 olarak adlandırılan mezar 130x60cm.
boyutlarındadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan iskeletin başı, kuzeybatıya doğru bakmaktadır. Kollar yana doğru düz bir biçimde uzatılmıştır. Bitki ve toprak tahribatlarından dolayı kaburgalar zarar görmüştür. Sağ ön kol kemikleri bulunamamıştır. Sağ ve sol uyluk kemiği 90
derecelik açıyla dışarıya doğru kıvrılmıştır. Kaval kemikleri (tibialar)
ise tam tersine, içeriye doğru kavis yapmaktadır. Bacak kemikleri (fibulalar), iç kısımlarda yer almaktadır. El ve ayak kemiklerinin tespit
edilemediği iskeletin, erişkin bir bireye ait olduğu düşünülmektedir.
Herhangi bir kültür varlığına rastlanılmayan mezarın etrafının moloz
taşlarla sınırlandırılmış olduğu tespit edilmiştir.
G.D. deki çalışmalarda -68cm kodunda baş kısmı güney kesitte kaldığı görülen ve M5 olarak adlandırılan bir basit mezara rastlanmıştır.
Güney kesitte 1x1,20cm. boyutlarında bir cep açılarak iskelet ortaya
çıkarılmıştır. 150x50cm. boyutlarındaki iskelet, güneybatı-kuzeydoğu
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doğrultusundadır. Baş yukarıya doğru bakmaktadır. Toprak yapısından
dolayı kötü durumdaki iskeletin kol ve bacakları düz uzatılmıştır. Mezarda herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır.
Seviye inme çalışmaları devam eden G.D.’de -103cm. kodunda M6
olarak adlandırılan basit bir mezar yapısına daha rastlanmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ve 180x55cm. ölçülerinde olan
iskeletin başı yukarıya bakar vaziyettedir. Kollar yana doğru düz uzatılmıştır. Sol ön kol kemikleri, tahribattan dolayı bulunamamıştır. Bacaklar ileriye doğru düz uzanmakta olup, el ve ayak kemikleri de ele geçmemiştir. Sağ köprücük kemiği (clavicula) eksik olan bireyin sol diz
kapağı (patella) ve göğüs kemiği (stemum) yoktur. Erişkin bir bireye ait
olduğu düşünülen mezarda herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır. Bu mezar diğer 4 mezara göre daha iyi durumdadır.
Açma derinliğinin -202cm. olduğu kotta toprağın kahverengi ve
yumuşak bir yapıya döndüğü gözlenmiştir. -242cm. kodunda olası
mezar yerini belirttiği düşünülen taş öbeklerinin sınırları belirlenmiş
ve 220x170cm. ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir (Resim 6). Bu taş
öbekleri dikkatli bir şekilde kaldırılarak altındaki toprak tabakasında
seviye inme çalışmaları başlatılmıştır. Tüm açma aynı seviyeye gelene
kadar süren çalışmalarda olası mezar yeri olarak düşünülen alan bulunmuş; fakat bu kez de tümülüsün Batı Dilimi (B.D.)’ne doğru uzadığı
fark edilmiştir. Bu sebeple B.D.’de 2.5x4 m. ölçülerinde genişletilmeye
gidilmiştir. Bu dilimde bitirilen çalışmalar ile birlikte Tümülüs mezar
yapısına ulaşılmış; etrafından yaklaşık 20cm. inilerek mezar yapısı askıya alınmıştır.
MEZAR YAPISI VE BULUNTULAR
Basit kremasyon gömü tipindeki mezar yapısının yanmadan dolayı dış hatları net olarak görülebilmektedir (Resim: 7). Mezar ölçüleri
yaklaşık olarak 132x230cm. ölçülerindedir. “T” noktasından -338cm.
kodunda tespit edilen mezar doğu-batı doğrultulu uzanmaktadır. Mezar
yapısının özellikle kuzey yanında libasyon amaçlı kırık seramik par-
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çaları bulunmuştur. Bu parçaların genel olarak kalitesiz hamurdan yapıldığı, az pişirildiği tespit edilmiştir. Mezar içindeki kremasyon belli
bir bölgede yoğunluk göstermiş, bu nedenle buluntulardan bu kısımda
olanlarda yoğun deformasyon görülmüştür. Mezar yapısının güney kısmında bolca demir çivi ele geçmiş, aynı zamanda yanmanın az olduğu
bölümlerden olan doğu yanında iki adet demir mızrak ucu, batı yanında bir adet sikke ve çeşitli metal parçalar bulunmuştur (Resim: 8). Seramik parçalarının yoğun olduğu kısım da yine mezarın doğu yanıdır.
Burada ele geçen seramikler oldukça dağınık ve kırık durumdadır ki bu
da libasyon amacıyla kullanılan parçaların bu kısımda yoğunlaştığını
gösterir. Mezar yapısının kuzeybatı kısmında iskeletin üzerini kapatmak için kullanıldığı düşünülen birbirini kesen yatay ve dikey olarak
döşenmiş yaklaşık 70x70cm. ölçülerinde ahşap kullanıldığı görülmüştür (Resim: 9). Bu ahşapların ele geçmesi bize bunların kremasyondan
sonra konulduğunu göstermektedir. Alt kısımda görülen ahşaplar, üst
kısımdakilerden daha kalın olarak kullanılmıştır. Üst kısımdaki ahşaplar daha ziyade hasır inceliğindedir. İskeletin üzerini kapattığı düşünülen bu ahşaplar, restoratör ekip tarafından üzerlerinde gerekli koruma
önlemleri alınarak dikkatli bir şekilde kaldırılsa da yine de bütün olarak
çıkartılamamıştır (Resim: 10). Yanmanın yoğun olduğu başka bir alanın
da bu ahşapların altı olduğu, iskelete dair ufak birkaç kemik parçası bulunmasından ve yine burada bulunan bronz birkaç parçanın bozulmaya
uğramasından anlaşılmaktadır. Ele geçen bronz parçalar, oldukça yoğun korozyona uğramış; korozyon, parçaların içlerine kadar işlemiştir.
GÖMÜ TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME
Tümülüs mezar yapısında şölen yemeğinin yapıldığı alan ile kremasyon gömü alanında ele geçen buluntulardan (özellikle seramiklerden) tümülüsü Roma İmparatorluk Dönemine (MS 1.yy) tarihlendirebilmekteyiz. Bireyin tümülüsün merkeze yakın konumlanmış kremasyon çukurunda kendi mezarı içinde yakıldığını, üzerinin ahşap bir örtü
sistemiyle kapatıldığını, ölü hediyelerinin ise hem ölünün yanına hem
de mezar örtüsünün yanlarına konulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Kazı
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öncesi yapılan ilk incelemelerde de tümülüsün eteklerinde geç dönem
yazısız kara taş şeklindeki mezar taşlarına rastlanılmış olması M1 ve
M6 olarak adlandırılan toplam 6 adet mezarın tümülüsün geç dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir ki Edirne Müze Müdürlüğü arşiv fotoğraflarında Demirköy Tümülüsü’nün mezarlık olarak
kullanıldığı 1984 yılına ait bir fotoğrafta açıkça görülmektedir (Resim:
11). Arkeojeofizik çalışma raporlarında tümülüsün yakın çevresinde de
olası arkeolojik kalıntıların olabileceği alandaki çalışmalarda ise -100
cm koduna kadar inilmiş fakat anakaya taşlara rastlanılmış; herhangi
bir kültür varlığı tespit edilememiştir. Tamamlanmış olan kazı çalışmaları sonucunda, tümülüste yerinde teşhire yönelik herhangi bir kültür
varlığının çıkmamış olması ve açık durumda bırakılmasını gerektirecek
başka bir neden olmadığından, kazı alanı gerekli güvenlik önlemleri
alınarak kapatılmıştır.
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2013 YILI KONAK TÜNELLERİ
KURTARMA KAZISI
G. Elif ERGİNER*
İzmir’in kalbi Konak Meydanı’nda; İzmir Arkeoloji Müzesi
Müdürlüğü’nün de içinde bulunduğu, 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit
Alanı içerisinde kalan, Bahribaba Parkı, konumu itibariyle antik çağdan günümüze dek aralıklarla da olsa, yoğun bir kullanım görmüştür
(Resim: 1).
İzmir – Urla - Çeşme Otoyolu İkiztepe – Konak - Doğanlar Kent
Geçişi güzergahı kapsamında Konak - Yeşildere Bağlantı Yolu Projesine (Konak Tünelleri) ilişkin 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 27/10/2011 tarih ve 89 sayılı kararı gereğince; projenin 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan “aç-kapa yapısı”nın
imalatı öncesinde, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve D.E.Ü FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Smyrna Agorası Kazı Başkanlığı
tarafından, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü bahçesi içerisindeki, Etnografya Müzesi’nin kuzeydoğusunda kalan Bahribaba Parkı içerisinde, 1885 yılına kadar Musevi Maşatlığı (Mezarlık) olarak kullanılmış
olan alanda 8 Nisan 2013 tarihinde kazı çalışmalarına başlanmıştır1.
* G. Elif ERGİNER, Arkeolog, Müzesi Müdürlüğü, İzmir/TÜRKİYE.
1 İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Mehmet TUNA ile D.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Sayın
Akın Ersoy’a, Smyrna Antik Kenti Kazı Ekibi Üyeleri Sayın Dıjvar Talun ve Abdulaziz Akdemir ile İzmir Arkeoloji Müzesi Uzman ve Restoratörlerine teşekkürü bir
borç bilirim.
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Yapılan kazı çalışmasında ilk olarak; parkın kuzeyindeki modern
dolgu tabakası kaldırıldıktan sonra kuzeyden güneye doğru sondaj çalışmalarına başlanmış mezar ve buluntu yoğunluğu sebebiyle söz konusu güzergâhta bulunan yapılar kamulaştırılmış ve kazı çalışmalarına
devam edilmiştir. Arazinin güneyden-kuzeye doğru %11 eğimli olması
sebebiyle tüm alan içerisinde yaptığımız gözlemler doğrultusunda; mezarların üst kotlarının +20-5 m. arasında değiştiği tespit edilmiştir. 19.
yy. sonu- 20. yy. fotoğrafında da görüleceği gibi; Etnografya Müzesi ile
İzmir Eğitim Diş Hastanesi aksında, doğu-batı doğrultulu 20. yy. duvarı
bulunmuştur (Resim: 2).
20. yy. duvarının güney yönündeki 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit kısmında bulunan alanın, genelinde, in-situ halde, 15.yy.’da İspanya’dan
İzmir’e göç eden Sefarad Musevileri’nin de gömülerinin bulunduğu
alana 16 yy.dan 19. yy.ın sonuna kadar gömü yapılmıştır. +14,94 m. üst
kodunda ele geçen 19. yy.a tarihli, üzeri İbranice yazılı mezarlar (toplamda 336 adet) kaldırıldığında daha eski tarihli mezarlara ulaşılmıştır
(Resim: 3).
Mezar taşları kaldırıldıktan sonra yaklaşık 1,5 – 2 m. derinleşildiğinde kayrak taşından kapakların moloz taşlardan oluşturulmuş çevirme duvarının üstüne kapatıldığı tespit edilmiştir. Kapak taşları kaldırıldığında ise yaklaşık 0,30 – 0,50 m. derinde, doğu-batı yönlü olarak
dorsal vaziyette, sırtüstü olarak yatırılmış, kafatası doğuya doğru olan
gömülere ulaşılmıştır.
Söz konusu sanduka tipi mezarlar kaldırıldıktan sonra, aşağı seviyelerde basit gömüler ele geçmiştir. Mezarlar içerisinde herhangi bir
buluntu ve ölü hediyesi ele geçmemiştir. Sadece 283 no’lu mezardaki iskelette 1 çift küpe bulunmuştur. (Gömü esnasında unutulduğu kanaatindeyiz.) 94 No.lu basit gömü mezarda ender rastlanılabilecek bir
durum gözlemlenmiştir. Bahsi geçen mezarda ele geçen kadın bireyin
pelvisinde, 5-6 aylık olduğunu düşündüğümüz, 1 adet fetüs iskeleti tespit edilmiştir (Resim: 4).
H/I- 14/15 plan karelerinde 19.yy ikinci yarısına ait mezarlar kaldı-
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rıldıktan sonra iki odalı bir yapıya ulaşılmıştır. 0,65-0,75 m. kalınlığında, 17,14 m. üst seviyesinde duvarlara sahip bu yapının kuzey ve güney
mekânlarını ayıran bölme duvarı ile kuzey mekânının doğu duvarının
kısmen korunduğu anlaşılmıştır. Kuzey mekânı olarak adlandırdığımız
mekânın ön mekân olduğu asıl mekanın ise güneyde olduğu, iki mekan arasındaki geçişi sağlayan 1,06 m. genişliğindeki kapı açıklığından
anlaşılmaktadır. Güney ve kuzey mekânlarının 16.14 m. seviyesindeki
tabanı tuğla kırıklı bir harç ile oluşturulduğu ancak kuzey mekânının
zemininin kısmen korunmuş olarak ele geçtiği görülmüştür. Güney
mekânının zemin döşemesi üzerinden çatı kiremitleri ve az sayıda
Roma dönemi seramik parçaları toplanmıştır. (Resim: 5) Ayrıca çatı kiremitlerinin altında küllü bir tabaka gözlemlenmiştir. Böylece yapının
bir yangın sonucu terk edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
G-13/14 ,G-12/11 plan karelerinde kuzey-güney yönelimli üst seviyesi yaklaşık 13,73 m. ile alt seviyede yaklaşık 12 m. uzunluğunca devam eden 1,35 m. genişliğinde A duvarı olarak adlandırdığımız moloz
taş duvar tespit edilmiştir. A duvarının G/11 plan karesinde D1 duvarı
ile organik olarak birleştiği gözlemlenmiştir (Resim: 6). Yukarıda sözü
edilen iki odalı yapının zemin seviyesinin A duvarının korunmuş üst
seviyesi ile eşit olması bir dönem birlikte kullanıldıklarına işaret etmektedir. G/12 ve G/13 plan karelerinde M19, M27, M28, M29, M30
mezarlarının bu A duvarı ve A duvarının ait olduğu yapıyı gömüler sırasında tahrip ettiği söylenebilir.
M.Ö. 8.yy. da büyük bir depremle yıkıma uğrayan Smyrna kentinin
yeniden inşası sırasında kentin üzerinde yer aldığı yarımada birbirine
paralel sokaklar sistemi ile bir dizi yapı şeridine bölünerek, Izgara (Hippodamos) Plan olarak oluşturulmuştur. Kentin planlanması aşamasında
kent işlevlerine göre bölgelere ayrılmıştır. Birbirine paralel sokakların
oluşturduğu her bir yapı adasına kamusal alanlar ve sivil konutlar yerleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından “Nea Smyrna” olarak adlandırılan Konak ilçesindeki “Yeni Kent”, Pagos Dağı’ndan limana kadar
surlarla çevrilmiştir. Pagos Dağı üzerinde olan stadionun aşağısındaki
eğimli arazilerde yamaç evlerinin olduğu bilinmektedir (Resim: 7).
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Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından Basmane MevkiiAltınpark arkeolojik kazı alanında yürütülen çalışmalarda, M.S. 1-6
yy. arasında kullanılmış, birçok defa tadilat gördüğü tespit edilen sivil
konutların farklı mekan kurguları, mozaik taban ve duvar freskleri bakımından Konak Tünelleri Kurtarma Kazısı sırasında ortaya çıkartılan
sivil konutlardan farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Buluntular ışığında,
Konak Tünellerinde yapılan Kurtarma Kazısında ortaya çıkartılan konutun kentin soylu ailelerinden birine ya da kent yöneticilerinden bir
aileye ait olduğunu, Altınpark’ta bulunan konutların ise sivil yurttaşlara ait olduğu düşünülmektedir.
Konak Tünelleri çerçevesinde yapılan Kurtarma Kazısı sırasında,
20. yy.dan, Roma Dönemine, hatta kısmen de olsa Hellenistik Döneme tarihlendirebileceğimiz buluntular, tabakalar halinde ele geçmiştir.
Özellikle, Roma dönemine tarihlendirdiğimiz ve “Smyrna Yamaç Evleri” olarak adlandırdığımız yapı komplesi oldukça dikkat çekicidir.
Güneyden kuzeye doğru eğimli yapıdaki arazide, teraslama yöntemi ile oluşturulmuş ve doğu-batı doğrultulu D1 duvarını, kuzey-güney
doğrultusunda kesen duvarları kapsayan yaklaşık 1000 m2’lik bir alanda farklı kullanım amaçlarına yönelik irili ufaklı mekanlar oluşturarak
Smyrnalı zengin bir soyluya ya da kent yöneticisine ait olduğunu düşündüğümüz sivil yapı kompleksini meydana getiren 11 adet mekan
bulunmuştur (Resim: 8). Bu mekanların bazılarının tabanları mozaikle
kaplı olup, duvarları üzerinde bir bölümü korunmuş freskler mevcuttur.
A, B ve C olarak adlandırdığımız mekânlardan (Resim: 9), A
mekânının D2 duvarı güney kesitinde pişmiş topraktan 1 adet Erken Bizans amphorası ele geçirilmiştir. Ayrıca, D1 duvarının A ve B mekânları
boyunca uzanan yüzünde; A mekânında; M.S. 3. yy.a tarihlendirdiğimiz
fresk ile B mekânında Prokennessos (Marmara Adası) mermeri plakaların bir kısmının korunduğu gözlemlenmiştir (Resim 10). Ayrıca B
mekanının diğer mekanlara ulaşımı sağlamak amacıyla, koridor olarak
kullanıldığı düşünülmektedir.
Konutların su ihtiyacı ağırlıklı olarak kuyu veya çeşmelerden sağla-
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nıyordu. A ve E mekanları arasında kalan, D1 duvarı üzerinde bir adet
Çeşme Yapısı bulunmuştur (Resim: 9) Üst kodu +14,04 m.de, alt kodu
ise . +12,96 m.de olan çeşme yapısının, su depolanma haznesi 1,5x1,5
m. genişliğinde kare bir yapıya sahiptir. Ayna kısmı tahrip olan çeşmenin su depolama haznesinin köşeleri şevli gelmektedir. Çeşmenin doğu
kısmında, hazneye doğru giden pişmiş toprak künk sırası ve (her biri 55
cm. uzunluğunda, 45 cm. çapında olan) künklerin oturduğu yuva tespit edilmiştir. Su depolama haznesinde biriken temiz suyun, kazılarda
bulunan, 7 farklı pişmiş toprak su iletim hattı aracılığıyla başka alanlara dağıtıldığı söylenebilir. Benzer bir örneği Efes Yamaç evlerinde de
görmekteyiz.
D1 duvarının, E mekânından geçen kısmında yer alan freskte; krem
rengi astar boya üzerine kırmızı ve yeşil renklerle çerçevelenmiş metoplar içinde dikey olarak yerleştirilmiş yeşil yaprakları olan sarı ve
kırmızı renkli çiçek motifleri izlenmektedir (Resim: 10).
Mozaikli yapının hemen batısında G ve F mekânları bulunmuştur. G
ve F mekânları aslında, ilk kullanım evresinde +12,10 m. üst kodunda,
tuğla, kiremit ve tessera parçalarının harcın içine sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş 7,30(doğu-batı)x5,30 (kuzey-güney) m. ebatlarında tabana sahip, bütün bir mekân iken, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvarla, ikiye ayrılarak 7,30x3m. (mutfak)–7,30x1,80m.(kiler) ebadında iki
farklı mekân olarak kullanılmıştır. F mekânın ikinci kullanım evresinde
ele geçen pithosların +12,00 m. alt kodunda olması, söz konusu tabanın
tahrip edilerek, “kiler” olarak kullanıldığını, G mekânında tabanın üstüne yapılan ocakta, bu alanın ikinci kullanım evresinde “mutfak” olarak
kullanıldığının bir göstergesidir. (Ayrıca B mekânının koridor olarak
kullanımı sayesinde; ilk evrede G-F mekânlarının giriş açıklıklarına
ulaşıldığı görülmüştür. Ancak D4 duvarı üzerindeki kapı açıklığının
ikinci evrede kapatılarak başka bir kullanım amacına dönüştürüldüğü
gözlemlenmiştir.) İn-situ halde ele geçen kaideli sütun tamburunun,
mekânın üst yapı elemanlarını desteklemek amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. H mekânındaki fresklerde yapının genelinde kullanılan
fresk boyama tekniğinin aksine; koyu kırmızı zemin üzerine krem rengi
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boya ile ince dikey ve yatay çizgilerle paneller oluşturulduğu görülmüştür. I mekânı olarak adlandırılan; +12,03 m. seviyesinde mozaik tabanı
yer yer korunmuş koridor işlevi olan mekânı 19. yy. mezarlarının tahrip
ettiği görülmüştür (Resim: 13).
G (mutfak) mekânının doğu kısmında yer alan mozaikli yapının devamı niteliğinde olup, Roma Dönemine (M.S.3.yy.) tarihlendirdiğimiz,
geometrik şekilleri olan polykrom tessera parçaları ile dekore edilmiş
mozaik taban, üzerine 20. yy.a ait beton kanalizasyon künkü döşenmesi
ve 19. yy.a ait Musevi mezarları ile tahrip olmuş halde ele geçmiştir.
Üzerinde özellikle, giyoş, kalkan ve meander motiflerinin yer aldığı
yaklaşık 39 m2’lik bir alana sahip mozaik tabanın bir bölümünü, özellikle orta kompozisyon (emblema) kısmını, 19.yy.’a ait 4 adet mezar
lokal olarak tahrip etmiştir (Resim: 14). Mozaikli yapının taban döşemesi ve az sonra bahsedeceğim duvar freskoları Efes Yamaç Evleri ile
benzerlik göstermektedir2. Mozaikli yapının duvar freskleri genel olarak krem rengi astar boya üzerine ağırlıkla kırmızı boya ile oluşturulmuş bitkisel ya da çizgisel motifler kullanılarak yapılmıştır. Yapılardaki
fresklerin M.S. 3.yy.dan M.S. 6.yy.a kadar geniş bir dönemde kullanım
gördüğü anlaşılmıştır. (Mozaik ve fresklerin pek çok defa restore edildiği ve yeniden kullanıldığı, genel olarak da M.S. 3. yy.a tarihlendiği
tespit edilmiştir.) A mekânında; M.S. 3. yy.a tarihlendirdiğimiz fresk ile
B mekânında Prokennessos (Marmara Adası) mermeri plakaların bir
kısmının korunduğu gözlemlenmiştir. D2 duvarı ve D6 duvarı yüzeyinde; krem rengi astar boya üzerine, kırmızı boya ile dikey çift bant görülmektedir. Bu bantlara yaklaşık 300 ve 450’lik bir açıyla tabana doğru
çekilmiş kırmızı renkli çift çizgiler kısmen izlenmiştir.
Roma dönemine tarihlenen mozaikli yapının doğu-batı doğrultusunda uzanan, 40 m. uzunluğa ve 0,80 ile 1 m. arasında genişliğe sahip,
+13,50 m. üst kodunda korunmuş D1 duvarı üzerinde A, B, D ve E
mekânları boyunca uzanan freskler ele geçirilmiştir. D1 duvarı yüze2 Efes Yamaç Evleri 3 No.lu Konut 16 No.lu Mekân “Dionysos ve Medusa MozaikleriM.S. 3.yy.’ın 2. çeyreği.
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yinde; krem rengi astar boya üzerine, en altta kırmızı renkli yatay bir
bordür yapılmıştır. Kırmızı bordürün üzerinde birbirini takip eden yeşil, sarı ve kırmızı renklerin kullanıldığı bitki motifi görülmektedir. Bu
bordürün üst kısmında ise kırmızı ve yeşil renklerle çerçevelenmiş metoplar içinde dikey olarak yerleştirilmiş yeşil yaprakları olan sarı ve kırmızı renkli çiçek motifleri izlenmektedir. Dikdörtgen metop içerisinde
ince çizgilerle kasetler (0,21x0,80m.) oluşturulmuştur. Her iki panelde
de bitkisel motiflerin resmedildiği düşünülmektedir. D1 duvarının polygonal duvar tekniği ile örülmüş, bağlayıcı olarak kireç harcı kullanılmış
bölümü devamında, krem rengi astar boya üzerine, kırmızı renkli bordürün üst ve altında yine kırmızı renkli ince bir çift bant ile sınırlandırılmış bir fresk tespit edilmiştir.
Yukarıda bahsettiğim, mozaikli mekânın 2. Derece Arkeolojik Sit
Alanı içinde kalan bölümü; siyah tesseralardan oluşmuş bir dış bordürle duvarla kesişmiştir. Mozaiğin merkezi ile dış bordürü arası beyaz, kirli-beyaz renkli, aralarda çok az sayıda siyah renkli tesseralardan
oluşturulmuştur. Merkezin dış bordürünü oluşturan siyah-yeşil-siyah
renkli tesseraların sırayla, iç içe üçlü çerçeve bezemeli olarak korunduğu görülebilmektedir. Bu çerçeveden sonra siyah renk tesseralardan
oluşan, kısmen görülebilen meander motifinin merkezindeki çerçeve
içerisinde dörtlü, sarı renkli rozet motifi ile mozaiğin açığa çıkarılan
bölümü son bulmaktadır (Resim: 13).
Sonuç olarak; Konak - Yeşildere Bağlantı Yolu Projesi (Konak Tünelleri) kapsamında gerçekleştirilen Kurtarma Kazısı sırasında; 20.
yy.da Bahribaba Parkı olarak kullanılan alanın, 19. yy.da Musevi Maşatlığı (Mezarlık) olarak kullanıldığı ve bu kullanım sırasında, erken
dönemlere ait mimari öğelerin yoğun bir şekilde tahrip edildiği gözlemlenmiştir. Symrna Antik kentinde yaptığımız Kurtarma Kazısında
ele geçen mimari izler ışığında, yukarıda bahsi geçen konut tiplerinin
oluşmasında; ekonomik koşulların, nüfusun, iklimin, coğrafi şartların
ve yerel inşa malzemelerinin etkili olduğu anlaşılmıştır. Kazı sırasında
ortaya çıkarılan M.S. 3.- 6. yy.a kadar geniş bir kullanım gördüğü ele
geçen buluntular ile mozaik ve fresklerden anlaşılan, Roma dönemine
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tarihlendirilen, 11 farklı mekândan (yaklaşık 400 m2) oluşan özgün sivil
konutun mekânlarındaki mermer kaplamalar, mozaikli taban, seramik
ve tessera parçalarından oluşturulmuş harçlı taban ve kaliteli duvar resimleri ile son derece görkemli bir şekilde dizayn edildiği, bu özellikleri ile de Efes Yamaç Evlerinde bulunan konutlarla yarışacak nitelikte
olduğu kanaatindeyim.
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ERSOY A.-ÇELİK G.-YILMAZ S. 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.
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Resim 1-2: Konak Bahribaba Parkı eski ve yeni hali.

Resim 3-4: İbranice yazılı mezarlar.
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Resim 5-6: Çöken çatı kiremitleri D1 duvarı.

Resim 7: Genel şehir planı.
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Resim 8: Genel planı.

Resim 9: D1 - D2 duvarı ve A-B-C mekanları.

Resim 10: D1 duvarı - A Mekanı (Paros
mermeri + Fresk).

Resim 11: Çeşme yapısı
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Resim 12: D1 duvarı detay.

Resim 13: F-G-H-I mekanları mutfak-kiler-pithos-mozaikli mekan D1-D4-D7 duvarları.

95

Resim 14: Mozaik.

Resim 15: D8 duvarı - mozaikli taban.
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HİERAPOLİS ANTİK TİYATRO RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
Elvan ALTINTAŞ*
Hierapolis antik kenti, Denizli İlinin 25 km. uzaklıkta yer alan Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mahallesi’nde yer almaktadır. Hierapolis
antik kenti, Çökelez Dağı eteğinde, Menderes Nehri’nin aktığı, Lykos
Vadisi’ne hakim bir alan üzerinde yer alır. Bergama Kralı II. Eumenes
tarafından M.Ö. II. yy. başlarında kurulmuş olup Bergama’nın efsanevi
kurucusu Telephos’un karısı Hiera’ya ithaf edilmiştir. Şehrin Nüfusu
yaklaşık 30 bin civarındadır (Resim:1).
Hierapolis antik kentinin günümüze kadar ayakta kalabilen başlıca
yapıları arasında Hierapolis antik tiyatrosu gelmektedir.
Hierapolis antik tiyatro, şehrin kuzey bölgesinde bulunan eski tiyatronun yerini almış ve eski tiyatroya ait mimari parçaların kullanılması
ile inşa edilmiştir. İlk tiyatro 1.yy.a ait olup travertenden küçük bir sahne binasına sahipken. İ.S. 60 yılındaki depremde yıkılan yapının yerine
Flaviuslar Döneminde inşasına başlanılmış olup Hadrian Döneminde
(İ.S. 117-138) inşaa halinde olan yapı, Severuslar Döneminde (İ.S.206
yılında) tamamlanmıştır. Yapımı yaklaşık 150 yıl süren yapının, yapımı
sırasında Efes ve Aphrodias’tan da heykeltraş ve ustalar getirilmiştir
(Resim:2).
Tiyatro; yamaca yaslanmış olarak inşa edilmiş, Grek tiyatrosu tipindedir. Yaklaşık 10-12 bin kişi kapasitelidir. Dik olan cavea diazomadan
* Elvan ALTINTAŞ, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE.
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iki kısma bölünmüştür. Caveada 50 oturma sırası olup 8 merdivenle
9 bölüme ayrılmıştır. Caveanın tam ortasından geçen diazomaya her
iki yandan tonozlu birer geçit (Vomitorium) ile girilir. Sahnenin tam
karşısında caveanın ortasında krallık locası bulunmaktadır. Orkestrayı
3,66 m. yüksekliğinde duvar çevrelemekte olup sahne ön duvarında 5
kapı ve 6 niş bulunmaktadır. Bu nişlerin önünde 10 adet burmalı sütun
bulunmakta olup bu sütunların üzeri istiridye kabuğu şeklinde motiflerle dekore edilmiştir. Tiyatro sahne binası orijinalinde üç katlı olup,
günümüze bir katı ulaşmıştır. Tiyatronun mevcut yüksekliği; 22 metre olup 1. katın restorasyon sonrası yüksekliği 7,25 m.ye yükselmiştir
(Resim:3).
Soyunma odalarından sahneye girişi sağlayan oyuncaların girdiği ve
ortada krallık kapısı olarakta geçen orta kapı olmak üzere toplam 5 kapı
ile sahneye giriş sağlanmaktadır. Sahne duvarını süsleyen, giriş kapıları
arasında dört podyum yer alır. Ayrıca sahnede sekizgen kaide (postament) üzerinde büyük sütunlar yükselerek podyumla aralarında bir yay
oluşturarak bütünlük oluşturmaktadır.
Söz konusu podyumlar üzerinde Hera, Aphrodite, Demeter ve Persophene Heykeli olmak üzere dört tanrıça heykeli betimlenmiştir. Ancak şu anda Demeter ve Persephone heykeli günümüze ulaşabilmiştir.
Bunun yanı sıra tiyatronun kabartmalı frizleri de büyük önem taşımaktadır. Bu frizlerde, Apollon ve Artemis’in doğuşu, dini ayin sahneleri,
Dionysos, Satyr ve Menadlardan oluşan eğlence sahneleri, Marsyas
ve Apollon’un müzik yarışması, tanrılar ve devlerin savaşı, Hades’in
Persephone’yi yer altına kaçırma sahnesi ve tiyatronun yapımı için yardım eden İmparator Septimus Severus’un taç giyme merasimi yer almaktadır. Frizlerdeki kabartmaların orjinalleri Hierapolis örenyeri müzesi tiyatro buluntuları salonunda sergilenmekte olup, orijinal yerlerine
kopyaları konulmuştur (Resim: 4).
Sahne binasının kabartmalı frizlerle süslenmesi ve işlenen mitolojik
konuları bakımından Perge, Side ve Nyssa tiyatroları ile benzerlik göstermektedir.
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Tiyatro Roma ve Bizans Döneminde iki farklı kullanım görmüştür.
Roma Döneminde sahne binası caveadan ayrı bağımsız olarak inşa edilmişken, Bizans Döneminde yeniden inşa edilirken orkestra bölümünde
su oyunlarının da yapılması nedeniyle sahne binası caveaya birleşik
olarak inşa edilmiştir (Resim: 5).
Hierapolis antik tiyatrosu kazı ve restorasyon çalışmalarına ilk olarak 1957-1958 yıllarında İtalyan kazı heyeti tarafından başlanılmıştır
(Resim: 6).
1957-1958 sezonunda ilk olarak orkestra içerinde bulunan toprak
yığını kaldırılarak, mimari parçalar ortaya çıkartılmış ve 1982 yılına
kadar malzemeler tiyatro dışına taşınmıştır. Bu çalışma süresine eş zamanlı olarak cavea ve tonozlu giriş kısımlarının restorasyonu yapılmıştır (Resim: 7).
1982-1983 yıllarında sahnenin güney kısmı, alt tonozlu mekanın
üzeri orta giriş kapısına kadar üzeri betonla kaplanarak kapatılmıştır
(Resim: 8).
1994 yıllarında sahne arkasında yer alan soyunma odalarının bulunduğu mekanlarda ve sahne arka duvarında temizlik ve restorasyon
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 1998 yılında tamamlanarak tiyatronun batı girişi ve sahne arka duvarının restorasyonu tamamlanmıştır.
2004-2005 yıllarında sahnenin alt kısmında bulunan tonozlu kısım
ve bu tonozlu kısmın önünde yer alan ve orkestraya girişi sağlayan sütunlu ve nişli kısım restore edilmiştir.
2006-2007 yıllarında sahnenin kuzey kısmının altında yer alan tonozlu mekanın üzeri çelikle kaplanıp sağlamlaştırılmış olup, üzeri traverten plakalarla kaplanmıştır.
2007-2008 yıllarında tiyatro 1. kat sahne binası restorasyon çalışmalarına mimari parçaların tasnifi, çizimi ve numaralandırılması ile başlanılmıştır (Resim: 9).
Ancak restorasyon çalışmaları sağlıklı yürütülmediğinden, 2012
yılında Bakanlığımızca Hierapolis tiyatro restorasyon çalışmaları mü-
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teahhit firmadan alınarak, Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda, restorasyon çalışmalarının İtalyan kazı heyeti ekip üyeleri ile
müdürlüğümüz ve İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verilmiştir.
Buna istinaden Hierapolis tiyatrosu 1. kat sahne binası restorasyon
çalışmalarına müdürlüğümüz denetiminde, İstanbul Konservasyon ve
Restorasyon Merkez Laboratuvarı raporları doğrultusunda 09.07.2012
tarihinde başlanılmıştır.
Öncelikle daha önceki yıllarda tasnifi ve kodlaması yapılan mimari
parçalar sırasıyla çalışma alanında oluşturulmuş kum havuzuna alınarak yapışacak yüzeylerin provası yapıldı. fiberglass (cam çubuk) oturacağı ankraj (delik) yerleri belirlendi ve bu kısımların mekanik temizliği
yapılarak yapıştırılmaya hazır hale getirildi. Belirlenen ankraj alanları
matkapla delinerek yapıştırma işlemine geçildi. Yapıştırma işleminde
mimari parçanın ağırlığı ve yapışacak yüzeyin genişliğine göre belirli
oranlarda epoksi hazırlanarak, yapışacak olan parçanın yine durumuna
göre 14,16,18, 2.’lik gibi fiberglass (cam) çubuklar kullanılarak yapıştırma işlemi tamamlandı (Resim:10-11).
Eğer yapıştırılan parçanın eksik kısımları var ise en az yapıştırma
işleminden bir gün sonra mimari parçanın eksik kalan kısmı alçıpanla
kalıba alınarak içine epoksi, mermer tozu ve İnce çakıl (irmik) kullanılarak dolguları tamamlandı (Resim:12).
Yapışma işlemi gerçekleşen tüm mimari parçalar, çalışma alanında oluşturulan beton podyum üzerinde prova edildikten sonra montaja
alındı (Resim: 13).
Mimari parçaların montajından önce, 2012 çalışma döneminde sahne arka duvarının eksik kısımları traverten bloklarla mevcut yüksekliğe
getirildi. Duvarda ki blok araları hidrolik kireç harcı ile dolgusu yapılarak sağlamlaştırıldı.
2012 yılı Eylül ayı içerisinde, sahnenin güney kısmında yer alan birinci kat podyuma ait mimari parçaların birleştirilmesi işlemi tamamlandıktan sonra provası yapılarak montajı gerçekleştirildi.
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Restorasyon çalışmalarına kış mevsiminde hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle ara verilmiştir. Ancak Hierapolis ören yeri müzesi
Hierapolis tiyatro buluntuları salonunda sergilenmekte olan ve orijinal
yeri tiyatro sahne binasında yer alan podyumların alınlık kısımlarına ait
Apollon Karios, Helios, Selene ve Apollon Lermenos’a ait büstlerin ve
sahne orta kapıda bulunan Nike’li konsol ve Septimus Severus’un taçlandırılma sahnesinin anlatıldığı kabartmanın, Genel Müdürlüğümüzün
uygun görüşleri doğrultusunda 2012 Aralık ayında mülaj çalışmalarına
başlanılmıştır.
Öncelikle kabartmaların mekanik temizliği yapılarak kalıplama
işlemine geçilmiştir. Kalıp silikonu (RTV silikonu) fırça tipine çevirmek için katalizör katılarak akışkanlığı sağlanmış ve rölyefin yüzeyine uygulama yapılmıştır. Rölyefin durumuna göre bu işlem birkaç kere
yapılarak her katı sargı beziyle güçlendirilmiştir. Silikon kuruduktan
sonra üzerine polyester gömlek yapılmış ve bir gün sonra çıkarılarak
dökülmeye hazır kalıp oluşturulmuştur. Hazırlanan kalıplar alçıpan ile
kapatılarak polyester ve mermer tozu karışımı dökülmüş ve kurumaya
bırakılmıştır. Bir gün sonra kalıpları sökülmüştür. Hierapolis ören yeri
müzesinde gerçekleştirilen mülaj çalışmaları şubat ayı itibariyle sonlandırılmıştır (Resim: 14).
2013 yılı mart ayı itibariyle Hierapolis tiyatrosu restorasyon çalışmalarına tekrar başlanarak montaja devam edilmiştir.
Bu çalışmalar kapsamında öncelikle, sahne üzerinde yer alan podyumdaki kaidelerin alt kısımlarında oluşmuş boşluklar epoksi harcı
kullanılarak doldurulmuş ve sağlamlaştırılmıştır. Daha sonra podyum
üzerindeki mimari parçalar sıra numaralarına göre prova edilmiş ve
hazırlanan ankraj deliklerine epoksi harcı kullanılarak montajı yapılmıştır. Podyumda öncelikle kaide üzerine arka kısımda plasterler ön
kısma sütunlar yerleştirilmiştir. Daha sonra başlık, arşitrav, friz, alınlık
ve kornişlerin montajı yapılmıştır.
Podyum aralarında ve kapı girişlerinde yer alan sekizgen kaide
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(postament) üzerine oturan büyük sütunlar, başlık, arşitrav, friz, alınlık
ve korniş arasındaki yaylar da yerleştirilerek podyum ve kapı girişleri arasında bütünlük sağlanmıştır. Podyumlar üzerinde yer alan üçgen
alınlıklar içerisine daha önceki çalışma döneminde müzemizde mülajı
alınarak hazırlanan büstler her podyumun montajı sırasında yerine konulmuştur. 1. Podyum alınlığında Apollon Karios, 2. podyumda Güneş
Tanrısı Helios, 3. podyumda Ay Tanrıçası Seleneye 4. podyumda Apollon Lermenos büstlerinin mülajları yerleştirilmiştir (Resim: 15).
Podyumların montajından sonra orta kapının mimari parçalarının
provası yapılmıştır. Daha sonra sol kapı sövesi epoksi harcı ile desteklenmiş, sağ kapı sövesinin kırık parçası yapıştırılmış, kurşun kenet kullanılarak duvara kenetlenmiş ve montajı yapılmıştır. Lentonun provada
eksik kalan kısımları belirlenerek kalıba alında ve fiber glass çubuk,
epoksi, mermer tozu, ince çakıl ile karıştırılarak dolgusu yapılmıştır.
Tamamlanan Lento orta kapıdaki yerine sabitlenerek yan kısımlarında
yer alan ve mülajı çıkarılan nikeli konsollar ağırlık taşları yapıştırılarak
yerine sabitlenmiştir. Lento üzerindeki yükselti taşları, bir kısmı orijinal bir kısmı imitasyon olan korniş epoksi kullanılarak yerine sabitlendi
ve böylelikle Septimus Severus kabartmasının oturacağı zemin oluşturulmuştur. Ayrıca kapı arkasında yer alan yükselti taşları harç kullanılarak yerine konulmuştur.
Daha sonra önceki çalışma döneminde mülajı çıkarılan Septimus
Severus’un taçlandırma töreni ile ilgili olan kabartma öncelikle çalışma alanındaki beton zemin üzerinde birleştirilmiştir. İç kısımlarına cam
çubuklarla bağlantı çubukları atılarak polyester, irmik (ince çakıl) karışımı hazırlanarak dolgusu yapılmıştır. Dolgusu yapılan rölyeflerin provaları yapılarak orta kapı üzerine montajı yapılmış ve kabartma üzerine
gelen küçük kornişler epoksi ile sabitlenmiştir.
İkinci ve üçüncü podyum üzerine sahne binasının ikinci katının
devam ettiğini gösterme amacıyla birer kaide, yarım sütun konularak
montajı yapılmıştır.
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Montajı tamamlanan tüm mimari parçaların epoksi harcı ile tamamlanan kısımları epoksi harcının korunmasına yönelik hidrolik kireçle
kaplanmıştır.
Montajı tamamlanan sahne binası restorasyonunun korunmasına yönelik konservasyon çalışmaları 2015 yılı programında yapılacaktır.
Restorasyon öncesi Hierapolis ören yeri müzesine taşınan Demeter
ve Persephone heykelleri müzeden getirilerek, yeni mermerden kesilmiş olan 25 cm. yüksekliğindeki kaidelere 2. podyuma Demeter, 3.
podyuma Persephone heykelinin yerlerine montajı yapılmıştır.
Tiyatro restorasyonunda kullanılan yeni mermerler kesilmiş imitasyon parçaların renkleri farklı seçilerek orijinal parça ile imitasyon parça
arasındaki farkın anlaşılmasına dikkat edilmiştir.
Bu çalışmalara eş zamanlı olarak tiyatronun dokuz bölümden oluşan
cavea bölümünde de restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kaldırılan eski harç kalıntıları ve toprakların alınması ve bitki köklerinin kesilerek kök kurutma işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan hidrolik kireç harcı ile oturma basamaklarının eksik kısımları
doldurulmuştur. Harç uygulaması tamamlandıktan sonra sünger ve su
yardımıyla harcı sıkıştırmak ve natürel bir görünüm kazandırmak için
tampon işlemi uygulanmıştır. Hidrolik kirecin reaksiyonu tamamlanana
kadar belli periyotlarla tampon işlemi tekrarlanmıştır.
Caveadaki çalışmalar ortadaki diazomaya kadar olan bölümde yapılarak tamamlanmıştır.
Yaklaşık 1800 yıllık Hierapolis antik tiyatrosu tüm mimari malzemeleri ile birlikte korunabilen, Akdeniz havzası içinde Roma Dönemi
Anadolu tiyatroları arasında tek örnektir.
Restorasyon çalışmalarında tiyatro sahne binasına ait 3000 mimari parça tek tek incelenmiş olup birinci kat restorasyonunda 138 adet
orijinal parça kullanılmıştır. Restorasyon çalışmalarında % 95 orijinal
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parça kullanılarak restorasyonu yapılması bakımından büyük önem arz
etmektedir.
Hierapolis antik tiyatrosu sahne binası restorasyon çalışmalarında
Bakanlığımızca, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’ndan
sağlanan 1.750.000 TL. ödenek kullanılarak, çalışmalar müdürlüğümüz
denetiminde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonrasında iskele sökümü ve genel temizlik yapılarak restorasyon çalışmaları 10.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4

106

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: 11
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Resim: 13
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MÜSGEBİ MİKEN DÖNEMİ NEKROPOLÜ
KURTARMA KAZISI
Emel ÖZKAN*
Banu METE ÖZLER
Ece BENLİ BAĞCI
Müsgebi Miken Dönemi nekropolü Bodrum İlçesi, Ortakent-Yahşi Beldesi’ndedir. Nekropol alanı literatürde beldenin eski ismi olan
Müsgebi adıyla anılır. Coğrafi haritalarda ise alanın ismi Kemer Mevkii
olarak geçer. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nce alanın
“I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olması önerilmiş, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.09.2012 gün ve 960 sayılı karar eki paftada “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescillenmiştir.
Giderleri mal sahibi tarafından karşılanan kurtarma kazısı, Sabahattin
Akgün‘e ait arazide gerçekleştirilmiş ve Miken Dönemine ait mezar
yapıları bulunmuştur. Çalışmalar Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Emel Özkan başkanlığında, Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Adnan
Diler’in bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.
Kazı alanı belde merkezinden 1 km. kadar kuzeydeki Pazar Dağı’nın
eteğinde ve vadi içerisinde yer alır. Bu vadi güneye doğru genişleyerek
denize kadar devam eder. Bodrum-Yalıkavak yolu, mezarların bulunduğu çalışma alanımızın 150 m. kadar kuzeydoğusundan geçmektedir.
Kazı alanının jeolojik yapısını oluşturan ak toprak, halk arasında pek*

Emel ÖZKAN, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü,48400 Bodrum, Muğla/
TÜRKİYE.
Banu METE ÖZLER, Arkeolog, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi,48400 Bodrum,
Muğla/TÜRKİYE.
Ece BENLİ BAĞCI, Arkeolog, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 48400 Bodrum,
Muğla/TÜRKİYE.
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mez toprağı olarak da bilinmektedir. Yöre halkı bu toprağı evlerini sıvamak için kullanmışlardır. Müsgebi Miken Dönemi Nekropolü 1962
yılında develerle ak toprak taşınırken keşfedilmiştir. Böylece kazı çalışmalarına ilk olarak 1963 yılında Prof. Dr. Yusuf Boysal tarafından
başlanmıştır. 1963-1966 yılları arasında dört kazı sezonu boyunca gerçekleştirilen çalışmalara, Fahri Işık ve Abdullah Yaylalı gibi Anadolu
arkeolojisine önemli katkılarda bulunan bilim adamları da öğrenci olarak katılmışlardır1.
Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın çalışmalarında Hüseyin Akgün Bahçesi
olarak tanımladığı alan, günümüzde Sebahattin Akgün’e aittir ve kurtarma kazısı gerçekleştirdiğimiz alanı oluşturmaktadır. Arazi kuzeyden
güneye doğru eğimli bir şekilde inmektedir. Arazinin en yüksek noktasında Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın Hüseyin Akgün evi olarak tanımladığı
ev, şimdi depo olarak kullanılmaktadır. Arazi üzerinde seyrek olarak incir, zeytin ve meşe ağaçları bulunmaktadır. Devecilerin ak toprak alarak
oluşturdukları mağaralar, daha sonra yöre halkı tarafından deve barınağı olarak kullanılmıştır. Arazi tamamen ak topraktan oluşmaktadır ve
bu durum ak toprak içine oyularak yapılmış olan miken dönemi mezar
yapılarını ayırt etmemizde azami dikkat göstermemizi gerektirmiştir.
KAZI ÇALIŞMALARI
Bodrum İlçesi Ortakent Beldesi Kemer Mevkii’nde tapunun 2 pafta 89,1293,1294,1295 ve 1296 parselinde kurtarma kazısının yanı sıra,
sondaj kazıları da gerçekleştirilmiştir. Arazi toplam 11680 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu alan aynı zamanda Prof. Dr. Yusuf
Boysal’ın kazı yaptığı ve B Bölgesi olarak adlandırdığı alandır. Arazi
üzerinde değişik ölçülerde 233 açma içinde çalışılmış ve çalışmalarımız sonucunda Miken Dönemine tarihlendirilen toplam 17 adet dromoslu oda mezar, 4 adet tahrip olmuş oda mezar kalıntısı ve Arkaik
Döneme tarihlendirilen tek bir urna mezar tespit edilmiştir. 17 adet
dromoslu oda mezarın 5 tanesi Prof. Dr. Yusuf Boysal tarafından yapı1 Boysal, Y., 1969., s. 1 vd.
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lan kazılarda bulunamamış olup hiç açılmamış halde ölü hediyeleri ile
birlikte bulunmuş ve ayrıca Arkaik Dönem urna mezar içindeki buluntular da, mesleki yaşamımızdaki unutulmaz eserler olarak belleğimize
yerleşmiştir. Burada tarafımızdan tespit edilen ve aynı zamanda buluntu
veren mezarlar hakkında kısa bilgi verilmiştir.
MSG13-M2 MEZAR YAPISI
Parselin kuzey yarısında açtığımız 8 No.lu açmada 0.50 m. derinliğe
inildiğinde güneybatı köşede şekilsiz birkaç taşla karşılaşılmıştır. Bu
alanda 0.85 m. derinliğe ulaşıldığında ise taşların sert bir zemin üzerinde düzensiz bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Çalışma sonucu açığa
çıkan alan, bir Miken Dönemi mezarının stomion bölümünde bulunma
ihtimalimizi kuvvetlendirmiştir. Böylece tabanda beyaz, sert bir zemin
üzerinde mezar odası girişinin, bir diğer deyişle dromos ile mezar odası arasındaki stomion kısmının düzensiz bir biçimde şekilsiz taşlarla
kapatıldığı anlaşılmıştır. Doğu yönde yürüme zeminine doğru, meyilli
olarak devam eden dromos üzerindeki dolgu toprak temizlenmiş, stomiondaki düzensiz taşlar kaldırılmıştır. Bu sırada toprağın durumu, batı
yönde olması gereken mezar odasının üst örtüsünün tamamen tahrip
olduğunu göstermiştir. Buna dayanarak mezar odası içine dolmuş olan
dolgu toprak, üstten kaldırılmaya başlanmıştır.
MSG13-M2 olarak adlandırdığımız mezar yapısı, doğu-batı doğrultulu ve kareye yakın planlıdır (Resim:1). Mezar odasının ölçüleri 2.69
m. x 3.01 m.dir. Mezar odasının korunabilen yüksekliği 1.10 m.dir.
Yapı, yürüme zemininden stomiona doğru meyilli bir şekilde inen dromosa sahiptir. Mezar odası ak toprak içine oyularak oluşturulmuştur.
Dromosun zemini ve yan kenarlarında, stomionda, mezar odası tabanı ve duvarlarında ak toprağın suyla karıştırılması sonucu oluşturulan
sıva izleri görülmektedir. Mezar odasının kuzey yarısında, baş kısmı
batıda olmak üzere, doğu-batı doğrultusunda uzatılmış bir erkek iskeleti tespit edilmiştir. Özenli çalışma sonucu, iskeletin bacaklarının karnına doğru hafif çekilmiş olduğu, yani yarı hocker tarzda gömüldüğü
belgelenmiştir. Kafatasının hemen yanında pişmiş topraktan yapılmış
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bir adet matara kap, bir adet pyxis ve sağ elinin altında bir adet bronz
kama, ayakucunda ise pişmiş topraktan yapılmış bir adet olpe ve bir
adet armudi-ovaid gövdeli amphora-kap sağlam olarak ele geçirilmiştir
(Resim: 2-3). Mezar odasının güney yarısına ise herhangi bir gömü yapılmadığı anlaşılmıştır.
MSG13-M3 MEZAR YAPISI
Bu mezar, 5 ve 6 numaralı açmaların birleştirilerek, kuzeye doğru
genişletilmesi sırasında rastladığımız sıva izinin, bir dromos olma ihtimalinin göz önünde bulundurulması sonucu tespit edilmiştir. Yürüme
zemininden 0.30 m. derinlikte dromos tabanı ile karşılaşılmış, üstteki
dolgu temizlenerek dromos tamamen ortaya çıkarılmıştır. Dromos, kuzeyde bulunan mezar odasına doğru 45 derecelik bir eğim oluşturarak
inmektedir. Bu eğimin bittiği noktada karşılaşılan stomion kısmı ise
Müsgebi Miken mezarlarındaki kurala uygun olarak, farklı boyutlardaki şekilsiz taşlarla kapatılmıştır. Taşlar toplu halde durmakta ve mezar odasının kapısını oluşturmaktadır. Kuzeyde olduğu anlaşılan mezar
odasının üst örtüsünün korunamamış olduğu tespit edildiğinden, stomionu kapatan taşlar örnek teşkil etmesi amacıyla kaldırılmamış ve mezar odası üstten dolgu toprak boşaltılarak açılmaya başlanmıştır. Mezar
odası içinde 0.30 m. inildiğinde kaplumbağa kemikleri olduğu anlaşılan
kemikler ve başka hayvan kemikleri ile birlikte, hemen aşağısında pişmiş toprak kaplara rastlanmıştır (Resim: 4).
MSG13-M3 olarak adlandırdığımız mezar yapısı yuvarlak planlıdır.
Mezar odasının ölçüleri 1.86 m. x 2.18 m.dir. Korunan yüksekliği ise
0.75 m.dir. Mezar odası içerisinden 9 adet pişmiş toprak kap, 4 adet
pişmiş toprak ağırşak, farklı ölçülerde ve cinslerde çok sayıda boncuk
ele geçmiştir (Resim: 5). Mezar odası içinde dağınık halde ele geçen
insan ve hayvan kemikleri antropolojik açıdan incelenmeye alınmıştır.
MSG13-M6 MEZAR YAPISI
30 No.lu açmanın eğimli olan güneydoğu köşesinde karşımıza çıkan düzensiz taşların etrafı kazılarak temizlenmiştir. Yaklaşık 0.20 m.
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derinliğe inildiğinde bu şekilsiz taşların sayı olarak çoğaldığı ve stomionda mezar kapısını kapatan taşlar olduğu anlaşılmıştır. Toprağın tarım
amaçlı sürülmesi sırasında, taşların doğudan batıya doğru uzanan dromos tabanında dağıldıkları görülmüştür.
MSG13-M6 olarak adlandırdığımız mezar yapısında, dromos, stomion ve mezar odası yürüme zeminine çok yakın olduğundan tahrip
olmuş ve sınırları tam olarak belirlenememiştir. Dromosun, yürüme zemininden stomiona doğru bir eğimle indiği izlerden anlaşılmıştır. Mezar odası 1.92 m. x 1.36 m. ölçülerinde ovale yakın planlıdır (Resim:
6). Korunabilen yüksekliği 0.25 m.dir. Mezar odasının yan duvarları
korunamadığından, olması gereken sıva izlerine rastlanmamıştır.
Mezar odasının güneyinde bir iskeletle karşılaşılmış ve iskeletin kuzeyinde, mezar odasının ortasına yakın bir alanda, üç adet pişmiş toprak
olpe ve iki adet ağırşak, ölü hediyesi olarak ele geçirilmiştir (Resim: 7-8).
MSG13-M9 MEZAR YAPISI
Kurtarma kazısı gerçekleştirilen alanın kuzey yarısında açtığımız 31
No.lu açmada, yürüme zemininden 0.20 m. derinliğe inildiğinde, alanın
jeolojik yapısını oluşturan ak toprak içinde 0.40 m. derinliğe ulaşıldığında, açmanın güney kısmında doğu batı doğrultusunda uzanan dağınık taşlar görülmüştür. Bu taşların stomion girişini örten taşlar olması
ihtimali üzerine, açma içinde güneye, batıya ve doğuya doğru genişleyerek, dromos izi aranmaya başlanmıştır. Batı yönde gerçekleştirilen
genişletme sırasında 0.30 m. derinlikte, beklediğimiz dromos izine rastlanmıştır. Dromos üzerindeki yumuşak ak toprak temizlenerek, dromos
açığa çıkarılmıştır.
MSG13-M9 olarak adlandırdığımız mezar yapısında, dromos diğer
mezar yapılarında karşımıza çıktığı gibi yaklaşık 35 derecelik bir eğimle stomiona doğru inmektedir. Sıva izleri kısmen korunabilmiştir. Doğu
yönde olan mezar odası 1.81 m. x 1.86 m. ölçülerinde, kare planlıdır.
Korunabilen yüksekliği 0.50 m.dir. Tahrip olması nedeniyle, mezar
odası içinde sıva izine rastlanmamıştır.
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Mezar odası içindeki dolgunun boşaltılması sonucunda buluntulara
ulaşılmıştır. Oldukça zengin buluntular veren MSG13-M9 mezar odası
içerisinde, 12 adet pişmiş toprak kap, 2 adet ağırşak, 1 adet biley taşı,
1 adet bronz ok ucu, 1 adet bronz ustura, bronz saç halkaları, cam ve
fayans boncuklar ele geçirilmiştir (Resim: 9-10). Mezarın kuzey ve güney kısmında bulunan ve farklı bireylere ait olduğu düşünülen kemikler, antropolojik açıdan incelenmeye alınmıştır.
MSG13-M11 MEZAR YAPISI
Kuzeyden güneye doğru eğimin giderek azaldığı arazinin güneyinde
açtığımız 41 No.lu açmada, yürüme zemininin hemen altında karşılaştığımız ak toprak içinde 0.20 m. derinliğe ulaşıldığında, açmanın kuzey
doğusunda miken dönemine ait kırık kap parçalarına rastlanmıştır. Bu
yönde devam eden genişletme çalışmalarının ardından, yürüme zeminine yakın bir noktada mezar yapısının stomionunu oluşturan ve şekilsiz
taşlardan oluşan yığıntıya ulaşılmıştır. Daha sonra dromos izleri takip
edilerek temizlenmiş ve mezar odasının yönü anlaşılmaya çalışılmıştır. Kazıya mezar odası yönünde devam edildiğinde, bu bölümün yüzeye çok yakın olması nedeniyle tahrip olduğu fark edilmiştir. Çalışma
sırasında farklı kap formlarına ait çok miktarda miken dönemine ait
seramik parçası bulunmuştur. Mezar odası içindeki dolgu boşaltılmaya başlanmış, odanın güneyden kuzeye doğru eğim yapması nedeniyle, korunabilmiş olan bir iskeletin başı doğu yönde olmak üzere, doğu
batı doğrultusunda yatırıldığı görülmüştür. İskeletin sağ kolu üzerinde,
omuza yakın bir noktada kemiğe saplanmış halde duran bronz bir ok
ucu, kişinin savaşarak öldüğünü göstermektedir. Bu iskeletin sağ tarafında iki adet daha bronz ok ucu bulunmuştur. Mezar odası olması
gereken alanda dağınık halde bulunan kemikler ve kafatası parçaları,
burada en az üç gömü yapıldığını göstermektedir. Mezar içerisinde 2
adet pişmiş toprak ağırşak, ağız hizasında akıtacağı bulunan tek kulplu
bir fincan, tamamına yakın kısmı parçalar halinde ele geçerek tümlenen
üzengi kuplu bir kap ve çok sayıda tümlenebilecek durumda kap parçaları ele geçmiştir (Resim: 11-12).
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MSG13-M11 olarak adlandırdığımız mezar yapısında; Mezar odası
1,82 m. X 1,99 m. ölçülerindedir. Tahrip olmuş olması nedeniyle mezar
yapısının tam bir planı elde edilememiştir. Ancak burada güney-kuzey
yönde uzanan, dromos-stomion-mezar odasından oluşan bir Miken mezarının varlığı kesindir.
AMPHORA-URNA MEZAR
Kurtarma kazısı esnasında ortaya çıkan Miken Dönemi mezarlarının
yaklaşık 50 m. güneydoğusunda, eğimin iyice azaldığı noktada açılan
72 No.lu açmada yürüme zemininden 0.75 m. derinlikte şekilsiz taşlardan oluşan bir yığınla karşılaşılmıştır. Bu taş yığını bize, yine bir
Miken Dönemi mezarı ile karşılaştığımızı, taşların stomion girişini örten, dromos üzerine dağılmış taşlar olabileceğini düşündürmüştür. Çalışmalarımızın devamında ise, bu taşların bir ticari amphoranın ağız ve
boyun kısmını kapattığı, diğerlerine göre daha büyükçe bir taşın kabın
gövde kısmına konulduğu görülmüştür. Amphoranın, üzerindeki taşların oluşturduğu baskı nedeniyle çatladığı, ancak tüm parçalarının bir
arada durduğu gözlenmiştir. Bir urna mezar olabileceğini düşündüğümüz Amphora üzerindeki dolgu toprak ve irili ufaklı taşlar temizlendiğinde, amphoranın ağız kısmının güneydoğuya baktığı ve 45 derecelik
bir açıyla daha yüksekte olduğu görülmüştür (Resim: 13). Amphoranın
ağız kısmından yaklaşık 1.40 m. güneybatıda bulunan az miktardaki
kül öbeği, kremasyon yapıldığını kanıtlamaktadır. Amphora mezarın
tümü açığa çıkarıldıktan sonra, kırık halde olan parçalar numaralandırılarak ağız kısmından itibaren toplanmaya başlanmıştır. Bütün halde
ele geçirilen alt gövde içindeki dolgu boşaltıldığında, bir adet fayanstan
yapılmış kirpi şeklinde aryballos, 1 adet scarabe mühür ve bir adet fayanstan Horus gözü şeklinde kolye ucu ile birkaç küçük kemik parçası
bulunmuştur (Resim: 14).
MSG13-UM1 olarak adlandırdığımız amphora urna mezarın bulunmasının ardından, başka urna mezarların daha olabileceği ihtimali üzerine, açma her yönden genişletilmiş ve yakın çevresi tamamen

119

kazılmıştır. Ancak yakın çevrede kırık seramik parçaları ve Chios
amphorasına ait parçalar ele geçmesine rağmen, başka bir urna mezara rastlanmamıştır. Miken Dönemine ait mezarların bulunduğu Müsgebi Nekropolü’nde, M.Ö. 600-575 tarihleri arasına tarihlendirilen bir
Chios amphorası, ikinci kullanımda bir urna olarak işlev görmüştür2.
Bu durum Müsgebi Nekropolü’nün, Miken Döneminden sonra Arkaik Dönemde de nekropol alanı olarak kullanıldığının bir işaretidir.
Her ne kadar urna mezar elimize geçen tek örnek olsa da, Müsgebi
Nekropolü’nün güneydoğusundan geçtiği anlaşılan dere akıntısının diğer mezarları tahrip etmiş olma olasılığı yüksektir.
SONUÇ
Müsgebi’de 11680 metrekare yüzölçümüne sahip alanda yapılan
kurtarma kazısında, 233 açma içinde çalışılmış ve Miken Dönemine
tarihlenen 17 adet dromoslu oda mezar, adı geçen döneme ait aynı türde
4 adet oda mezar kalıntısı ve bir adet Arkaik Dönem urna mezar tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; yöre halkının yıllarca ak
toprak aldığı yükseltinin çevresinde, Miken Dönemine tarihlendirilen
mezarların olduğu ve bu mezarların çoğunun, Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın
yaptığı kazılarda bulduğu mezarlar olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın 1963–1966 yılları arasında yapmış olduğu kazılar sonucunda, mezar durumlarını gösteren krokide gösterdiği
mezar yapıları (Çizim: 1) ile çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan mezarları karşılaştırdığımızda, aşağıdaki tabloda gösterilen sonuç ortaya
çıkmıştır.

2 Bkz: GJERSTAD E., 1977. s. 23 vd. ve ayrıca SEZGİN Y., 2009., s. 165vd. Lev. 4344.
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Prof.Dr. Yusuf Boysal’ın 1963-66
yıllarında yaptığı kazılarda
bulduğu mezarlar

2013 Yılı Müsgebi
kurtarma kazısında
bulunan mezarlar

24 No.lu mezar
23 No.lu mezar
26 No.lu mezar
22 No.lu mezar
25 No.lu mezar
29 No.lu mezar
33 No.lu mezar
32 No.lu mezar
8 No.lu mezar
28 No.lu mezar
31 No.lu mezar

MSG13-M5
MSG13-M7
MSG13-M10
MSG13-M4
MSG13-M12
MSG13-MK3
MSG13-MK4
MSG13-M13
MSG13-M14
MSG13-M15
MSG13-M16

Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın krokisinde görülen 19,18,19(20?), 21
No.lu mezarların, 89 parselin kuzeyindeki parselde kaldığı anlaşılmıştır. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan tüm mezar yapılarının olduğu alan, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından I.Derece
Arkeolojik Sit Alanı, diğer parseller ve geniş çevresi ise III. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.
Müsgebi Miken Dönemi nekropolündeki dromoslu oda mezarlar,
Akgün Evi’nin bulunduğu yükseltinin kuzeyi ve doğusu boyunca uzanan eteklere yapılmıştır. Bunun sebebi arazi topografyasından faydalanılmış olmasıdır. Bu nedenle Müsgebi nekropolü mezarlarında bir yön
birliği bulunmamaktadır. Mezar odaları, yükseltinin izin verdiği yerlerde ak toprağın oyularak şekillendirilmesi ile oluşturulmuştur. Açığa çıkarılan mezar odalarına baktığımızda, planları ve büyüklükleri ile
ilgili belli bir kuralın uygulanmamış olduğu görülmektedir. Yuvarlak,
oval, kare ve dikdörtgen planlı mezar odalarıyla karşılaşılmış ve her
bir mezar odasının farklı ebatlarda oldukları görülmüştür. Aile mezarı
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olarak kullanıldığını düşündüğümüz mezar odalarındaki ölçü farklılıklarının sebebi, aileyi oluşturan birey sayıları olmalıdır. Mezar yapılarının hepsinde, yürüme zemininden itibaren yaklaşık 35-45 derecelik bir
eğimle stomiona doğru daralarak inen dromos, stomion başlangıcında
son bulmaktadır. Mezar odalarına girişi sağlayan stomion, bütün mezarlarda orta büyüklükte şekilsiz moloz taşların üst üste konulmasıyla
kapatılmıştır. Eğimli bir dromos, stomion ve mezar odasından oluşan
Müsgebi Miken Dönemi mezar yapıları, inşasının son aşamasında ak
toprağın suyla karıştırılmasından oluşan bir sıva ile sıvanmıştır. Bazı
mezarlarda ve özellikle stomionda tabakalar halinde gördüğümüz sıva,
mezarların dönem dönem onarıldığına ve daha sonraki süreçlerde de
gömü yapıldığına işaret etmektedir. Yaptığımız kurtarma kazısında ele
geçirilen mezar yapılarının hepsinde üst örtü korunamadığından, bu konudaki bilgilerimiz Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın aktardıkları ile sınırlıdır.
Müsgebi’de bulunan 5 adet yeni Miken Dönemi mezar yapısı içerisinden pişmiş toprak kaplar, ağırşaklar, bronz ustura, kama ve ok
uçları ile çok sayıda kemik, cam ve fayanstan yapılmış boncuklar ele
geçmiştir. Buluntular Miken Döneminin kendine özgü form ve bezeme
özelliklerini taşımaktadır. Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın yaptığı kazılarda
ele geçirilen 199 adet Miken Dönemi eserine, yaptığımız kazılarla 49
adet eser daha eklenmiştir. Böylece Müsgebi Miken Dönemi nekropol
buluntuları 248 adete ulaşmıştır.
Müsgebi nekropolünün güneydoğusunda, Miken Dönemi mezar yapılarından yaklaşık 50 m. uzaklıkta bulduğumuz tek urna mezar, bir ticari amphoranın ikinci kullanımında urna mezar olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Döneminin en kaliteli ve en pahalı şarabı olan Chios
şarabının saklandığı ve M.Ö. 600-575 yıllarına tarihlendirilen Chios
amphorasının urna olarak kullanılmış olması, Müsgebi nekropolünün
Arkaik Dönemde de kullanılmış olduğunun ispatıdır. Urna içerisinde
bulunan Mısır orijinli buluntular üzerinde araştırmalarımız devam etmekle birlikte, bu eserler aklımıza Mısır’da paralı askerlik yapan Karialıları getirmektedir.
Müsgebi nekropolünün zengin buluntuları, ülkemiz müzeleri içinde
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adı geçen döneme ait en zengin koleksiyonu oluşturmaktadır. Eserler
üzerindeki araştırmalarımız devam etmekte olup çalışmalar tamamlandığında bilimsel yayınları tarafımızdan yapılarak arkeoloji dünyasına
tanıtılacaktır. Ayrıca Eskiçağ tarihi açısından da değerlendireceğimiz
bu eserler, batı Anadolu’daki Miken etkinliklerinin anlaşılmasına da
kolaylık sağlayacaktır. Müsgebi Miken Dönemi nekropolüne ait bütün
bu konsept buluntularının sergilenmesi üzerine çalışmalar proje aşamasında olup, kısa bir süre içinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenerek yeniden hayat bulacaktır.
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Çizim 1: Yusuf Boysal’ın 1962-1966 yıllarında yaptığı Müsgebi kazı
krokisi.

Resim 1: MSG13-M2 plan kesit çizimi.
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Resim 2: Buluntu durumu ve mezar odası.

Resim 3: MSG-M2 buluntuları.
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Resim 4: MSG13-M3 mezar odası içinde buluntu durumu.

Resim 5: MSG13-M3 buluntuları.
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Resim 6: MSG13-M6 plan kesit çizimi.

Resim 7: Mezar odası ve buluntu durumu.
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Resim 8: MSG13-M6 buluntuları.

Resim 9: MSG13-M9 mezar odası ve buluntu durumu.
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Resim 10: MSG13-M9 buluntuları.

Resim 11: MSG13-M11 mezar odası ve buluntu durumu.
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Resim 12: MSG-M11 buluntuları.

Resim 13: MSG13-UM1.

Resim 14: MSG13-UM1 buluntuları.
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KORUCUK KURTARMA KAZISI
Meral TARHAN*
Şerif SÖYLER
Denizli İli, Merkez İlçesi, Korucuk Mahallesi’nde Karayolları 2.
Bölge Müdürlüğü’nün (İzmir) Denizli-Pamukkale yolu genişletme çalışmaları sırasında, Korucuk sulama kanalı köprüsünün kuzeybatısındaki alanda, 31 Ocak 2013 tarihinde müteahhit firma tarafından hafriyat
çalışmaları esnasında mezar yapılarının açığa çıktığı Denizli Müzesi
Müdürlüğü’ne yapılan telefon ihbarı ile bildirilmiştir.
Denizli Müzesi Müdürlüğü’nce alanda yapılan inceleme sonucunda,
arka kısmı yol çalışması sırasında bir bölümü tahrip edilmiş durumda
tonozlu bir mezar (Resim: 1) ve yine tonozlu mezarın güneydoğusunda,
belli bir düzen içerisinde sıralı olarak mezar olabileceğini düşündüğümüz duvar kalıntıları ve traverten bir lahde ait daha önceden kırılmış
parçalar tespit edilmiştir. Bunun üzerine konu Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup alanda kurtarma
kazısı talep edilmiştir. 368 ve 301 parselde Genel Müdürlüğümüzün
05.02.2013 tarih ve 25606 sayılı kazı izin belgesi doğrultusunda, 10 işçi
ile çalışmalara başlanılmıştır.
3 farklı alanda I-III No.lu üç açmada çalışmalar yürütülmüştür.

* Meral TARHAN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE.
Şerif SÖYLER, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Uşak/TÜRKİYE.
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I NO.LU AÇMA
Söz konusu açmanın kuzeyinde Korucuk Sulama Kanalı, güneybatısında ise özel mülkiyette mermer atölyesi mevcut olup, açma 1 adet
tonozlu mezar yapısını kapsamaktadır.

1 No.lu Tonozlu Hypoje Mezar
Güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu 1 No.lu tonozlu hypoje mezarın
kuzeydoğu yönündeki arka duvarı, yol genişletme çalışmaları sırasında
tahrip olmuştur. Kazı çalışmalarına dolgu toprakla dolu olan mezar yapısının bu bölümünden seviye seviye inilerek başlanılmıştır.
Yoğun miktarda çaytaşı, pişmiş toprak tuğla parçaları, hayvan ve insan iskeletleri karışık durumda ele geçirilmiş olduğundan, mezarın Antik Dönemde mezar soyguncuları tarafından dağıtılarak tahrip edildiği
anlaşılmıştır. Mezar, DSİ sulama kanalının yanında olmasından dolayı
sel ve toprak erozyonuyla da doğal tahribata uğramıştır.
Mezarın tavanından 1.34 cm. derinliğe gelindiğinde toplu ve karışık
halde 5 adet insan kafatası, iskelet parçaları, hayvan iskelet parçaları ve
çaytaşı bir arada ele geçmiştir (Resim: 2).
Aynı seviyede, Doğu Roma Dönemine ait kırık ve eksik halde kandil parçaları ve M.S. 4 .yy.a tarihlenen 1 adet bronz sikke ele geçirilmiştir.
Mezarın tavanından 1.56 cm. derinliğine inildiğinde ise tekne mezarların üst seviyelerine ulaşılmıştır. Bu seviyeye kadar dolgu toprak
içinde seramik parçaları, pişmiş toprak tuğla parçaları, yoğun miktarda
çay taşı, insan ve hayvan iskeletleri karışmış halde ele geçirilmiştir.
1 No.lu tonozlu mezar içinde dolgu toprağın alınmasıyla birlikte 3
adet tekne mezar, gezinti alanı ve mezarın giriş kapısının bir bölümü
açığa çıkarılmıştır.
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1.a No.lu Tekne Mezar
Dikdörtgen biçimli, kuzeybatı-güneydoğu yönlü tekne mezarın üst
kotunda 7 bireye ait kafatası ve iskelet parçaları açığa çıkarılırken, hemen alt kotunda ise 5 bireye ait kafatası ve iskelet parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 3). Söz konusu beş bireyin 10 cm. altında iskelet parçaları ve iki adet unguentarium ağız kenarı-boyun parçası bulunmuştur.
Tekne mezarın üst seviyesinden 68 cm. derinliğe inildiğinde tabana
ulaşılmıştır. 1.90 m. uzunluğunda, 88 cm. genişliğinde ve 68 cm. derinliğinde, tabanı ve iç yüzeyi tamamen sıvalı olan tekne mezarın güney,
batı ve kuzeybatı duvarlarında kırıklar mevcuttur. Tabanda yer yer aşınmalar olduğu görülmüştür (Resim: 4).
1.b No.lu Tekne Mezar
Dikdörtgen biçimli, güneybatı-kuzeydoğu yönlü tekne mezarın kazısına seviye seviye toprağın alınmasıyla başlanılmış olup belli bir seviyeye kadar herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Mezar içerisinde iki bireye ait kafatası ve bacak kemikleri ile kandil diskus parçaları, bir adet altın küpe, M.S. 5. yy.a tarihlendirilen iki
adet sikke ve günlük kullanıma ait seramik parçaları ele geçirilmiştir
(Resim: 5).
Tekne mezarın üst seviyesinden 68 cm. derinliğe inildiğinde ise mezarın taban seviyesine ulaşılmış olup tabandaki sıvalarda yer yer aşınmaların olduğu görülmüştür. Bu seviyeye gelene kadar yine dağınık ve
kırık halde kemik, seramik, az sayıda demir obje ve cam gözyaşı şişelerine ait çok kırık halde parçalar ele geçmiştir. Mezar 1.85 cm. uzunluğunda, 88 cm. genişliğinde ve 68 cm. derinliğe sahiptir.
1.c No.lu Tekne Mezar
Dikdörtgen biçimli, güneybatı-kuzeydoğu yönlü tekne mezarda, iki
farklı gömü tespit edilmiştir. Bireylerden birine ait olan ve teknenin üst
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kotunda ele geçirilen iskelet, kafatası ve bacağa ait kemiklerden oluşur.
İskeletle aynı seviyede ve 10 cm. üstünde altı adet kandil ile testiye ait
dip-gövde parçası ele geçirilmiştir. Bu gömüye ait kafatası ve kemik
parçalarının devamı ise 8 cm. alt kotta üç adet unguentarium ile birlikte
bulunmuştur (Resim: 6-7).
Tekne zemininden 5 cm. üstte ise yedi bireye ait kafatası ve iskelet
parçaları açığa çıkartılmıştır. Bu gömülerle birlikte unguentarium parçaları, kandil, krem karıştırma kabı, bronz - kemik obje, bronz halka,
tıp aleti, ağırşak, çömlek, günlük kullanıma ait farklı formlarda seramik
parçaları ile M.S. 6. yy’a tarihlendirilen bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir (Resim: 8).
2.90 m. uzunluğunda, 83 cm. genişliğinde, 65 cm. derinliğinde ölçülere sahip olan tekne mezarın güneydoğu duvarın üst kısmının bir
bölümü aşınmış ve kırılmış vaziyette olup söz konusu duvar 1.a No.lu
tekne mezarın kuzeybatı duvarıyla bitişik ve tek duvar halindedir.
GEZİNTİ ALANI
Mezarın iki basamakla girilen gezinti alanında yapılan çalışmalarda
mezar girişinin ilk basamağında M.S 4 yy.’a tarihlendirilen bir sikke
ve gezinti alanında az miktarda kemik, seramik ve cam parçaları ele
geçmiştir.
66 cm. derinlikte kireç harçla sıvalı tabana ulaşılmıştır. 1.87 cm.
uzunluğunda, 86 cm. genişliğinde olan gezinti alanının tabanında yer
yer aşınmalar mevcuttur.
BASAMAKLI MEZAR GİRİŞİ
Gezinti alanında yapılan çalışma sırasında içerden altı basamağı açığa çıkarılan alanın kazısına tonozlu mezar yapısının üstündeki dolgu
toprağın alınmasıyla devam edilmiştir. Mezar yapısının güneybatı yö-
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nünde giriş kısmına denk gelen alanda derinleşilerek girişe ait ilk basamak bulunmaya çalışılmıştır. 1.90 m. lik dolgu toprağın alınmasından
sonra giriş kısmının ilk basamağı açığa çıkarılmış çalışmaya bu alandan
aşağı doğru ilerlenerek devam edilmiştir (Resim: 9). Açığa çıkarılan ilk
basamaktan gezinti alanına 12 basamakla inildiği görülmüştür. Mezar
yapısının girişine ait yan duvarların da (sadece güneydoğu duvarının
bir bölümü mevcut değildir) açığa çıkarılmasıyla bu alandaki çalışma
sonlandırılmıştır. Bu alandaki çalışmalarda üstten açılmaya başlanan
ilk basamağın toprağının alınması sırasında 1 adet M.S. 4 yy.a tarihlenen bronz sikke ve pişmiş toprak tuğla parçaları ele geçirilmiştir.
Girişe ait basamakların da açığa çıkarılmasıyla birlikte söz konusu I
No.lu açma olarak adlandırdığımız tonozlu mezar yapısında çalışmalar
sonlandırılmıştır (Resim: 10).
I No. lu tonozlu hypoje mezar; dikdörtgen bir plana sahip olup merdivenli bir dromos ve tonozlu mezar odasından oluşmaktadır (Resim:
11). Mezarın duvarları farklı büyüklüklerdeki traverten taşlarla yapılarak gri renkli kireç harçla sıvanmıştır. Mezar odasının dışı ise kireç
harçlı duvar ve çay taşı dolgu ile düzleştirilmiştir. Mezarın girişi güneybatıda olup 10 basamaktan oluşan merdivenli dromosun üstüne yapılan
açıklıktan verilmiştir. Mezar odasına giriş merdiven basamaklarının
sonunda yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Kapı 10cm. girinti
yapan oyuğa oturmaktadır, ancak yapılan çalışmalarda kapıya ait herhangi bir bloğa rastlanmamıştır. Mezar içinde toplamda 27 bireye ait
kafatası ve iskelet parçaları bulunmuştur. İskeletler üst üste ve dağınık
halde olup üç tekne içinde farklı kotlarda ele geçirilmişlerdir. Teknelerin üstünde yer alan iskelet grupları da değerlendirildiğinde söz konusu
bu mezarda yedi farklı gömünün varlığı tespit edilmiştir.
II NO.LU AÇMA
II No.lu açma; I No.lu açma ile aynı aksta ve bu açmanın 5.80 m.
güneydoğusunda yer almaktadır. Kuzeydoğu kısmı yol genişletme ça-
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lışmaları sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştur. Söz konusu alanda
kesitte görülebilen duvar kalıntıları açığa çıkarılmak üzere, üzerindeki
dolgu toprak alınarak çalışmalara devam edilmiştir. 1.10 m.lik dolgu
toprağın alınmasının ardından duvar temellerine ait kalıntıların üst seviyelerine ulaşılmıştır. İrili-ufaklı çay taşları ve harçla oluşturulmuş 7
adet duvar temeli kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlar mezarların
sıralı olarak düzenlendiğini ortaya koymaktadır. II No.lu açmada yapılan çalışmalarda; tek hücreli tuğla örgülü tonozlu mezar ile bu mezarla
aynı aksta olan bir adet örgü tekne, kiremit çatma ve pişmiş toprak künk
mezar açığa çıkarılmıştır.
2a.b No.lu Tuğla Örgülü Tonozlu Hücre Mezar
Güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan tuğla örgülü mezarın kazısına başlanılmadan önce etrafında dağınık bir şekilde yer alan irili ufaklı
çay taşları alınarak çalışmalara devam edilmiştir.
Çalışmalara devam edildiğinde muhtemelen hücre mezarları içine
alan bir mezar odası yapısının kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Mezar odası hem yol yapımı sırasında hem de doğa tahribatından dolayı oldukça
hasar görmüştür. Mezarın kuzeydoğu yönlü olan arka duvarı yol genişletme çalışmaları sırasında tamamen tahrip olmuştur (Resim: 12).
Mezar odasının alınabilen boyutları 4.30x 3.60 m. ölçülerinde olup
kuzeydoğu duvarı tahrip edildiğinden tam boyutları bilinememektedir.
Bu odaya giriş güneybatıdan in-situ halde açığa çıkarılan mermer eşik
taşından sağlanmaktadır. Girişin sağında ve solunda duvarların iç köşelerine birer adet traverten blok yerleştirilmiştir.
Mezar odası içinde, duvara bitişik olarak yapılan ve karşılıklı yerleştirilen, güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu iki adet üzeri tonozlu tuğla
örgülü hücre mezar yer almaktadır. Mezar odasının kuzeybatı yönünde
2b No.lu tuğla örgülü, tonozlu hücrenin bir bölümü görülmekte olup
sadece tonoz kısmının küçük bir bölümü korunagelmiştir.
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Güneydoğu- kuzeybatı yönlü 2a No.lu tuğla örgülü tonozlu hücre
mezar ise tamamen açığa çıkarılmış olup tonozunun bir bölümü tahrip
olmuştur.
Hücre mezarın üzerinde bulunan çay taşları kaldırıldıktan sonra seviye seviye toprağın alınmasıyla çalışmalara devam edilmiştir. Yoğun
miktarda irili-ufaklı çay taşları ve çok sıkı bir toprakla karşılaşılmıştır
(Resim: 13).
Mezarın duvarları; kireç harçla bağlanmış ve sıralı olarak yerleştirilmiş tuğla örgü arasına çay taşı dolgu ile yapılmıştır. Hücre mezarın
girişi mezar odası gezinti ya da dolaşım bölümünden verilmiştir. Ön
kısmı daha sonraki kullanımda kireç harçlı çay taşı örgü ile yükseltilmiştir. Mezarda yapılan çalışmada herhangi bir seramik, iskelet parçası
vb. buluntuya rastlanılmamıştır.

3 No.lu Örgü Tekne Mezar
Örgü Tekne Mezar; 2a No.lu tuğla örgülü tonozlu hücre mezarın
güneydoğusunda ve mezara 2.40 m. uzaklıkta yer almaktadır. Mezar
güneybatısında yer alan çay taşı duvar örgüsüne bitişik olarak yapılmıştır. Güneybatı-kuzeydoğu uzantılı olan mezarın kuzeydoğu bölümü tamamen tahrip olmuştur. Kireç harçlı, tuğla ve travertenden oluşturulan
mezar, yine kireç harçlı olarak içi sıvanmıştır.

4 No.lu Pişmiş Toprak Künk Mezar
I No.lu açmadaki tonozlu hypoje mezarın 7.40 m. güneydoğusundadır. Künk mezarın güneydoğusu ile kuzeybatısında, bu mezara paralel olarak yapılmış, çay taşı ve devşirme bloklarla örülmüş iki duvar
yer almaktadır. Mezar, güneybatı-kuzeydoğu uzantılı olup 52 x 34 cm.
ölçülerindedir. Mezarın her iki ucu da iç bükey profilli çatı kiremidi
parçası ile kapatılmıştır.
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II No.lu açmada açığa çıkarılan mezarlarda herhangi bir gömü ve
mezarlarla bağlantı kurulabilecek ölü hediyesine rastlanmamıştır. Ancak dolgu toprak içerisinden yoğun olarak seramik, pişmiş toprak tuğla
ve çay taşı ele geçirilmiştir. Açma genelinde bulunan seramikler arasında unguentarium, günlük kullanıma ait tabak, kâse ve testi gibi parçalar
yer almaktadır. (Resim: 14).

III NO.LU AÇMA
Denizli-Pamukkale karayolu üzerindeki Korucuk Köprüsü’nün güneydoğu cephesinde yer alır. III No.lu açma; I-II No.lu açmalarla aynı
aksta olup söz konusu açmada bir adet tonozlu hypoje mezar, iki adet
traverten örgü tekne mezar açığa çıkarılmıştır. Bu alanda da II No.lu
açmada olduğu gibi güneybatı-kuzeydoğu uzantılı olarak yapılan, kireç
harçlı çay taşı duvarlar görülmektedir.
III No.lu açmada güneybatı-kuzeydoğu uzantılı olan çay taşı ve traverten duvar örgüsü ile oluşturulmuş bir oda yer almaktadır. Kuzeydoğusu yol genişletme çalışmaları sırasında tamamen tahrip edilmiş olan
bu oda, 6 No.lu traverten örgü tekne mezarın kuzeydoğu duvarı ile bitişik haldedir. Kazı çalışmalarında oda içerisinde herhangi bir bulguya
rastlanmamıştır.

6 No.lu Traverten Örgü Tekne Mezar
Dikdörtgen biçimli, güneybatı- kuzeydoğu yönlü traverten tekne
mezarın öncelikle kapak taşlarının açığa çıkarılması çalışmasına başlanılmıştır. İki parça halinde kırık olarak ele geçirilen traverten kapak
taşlarının kaldırılmasından sonra tekne mezar içinde seviye seviye derinleşilmeye başlanmıştır (Resim:15).
Traverten Örgü Tekne Mezar ’da yapılan çalışmalar sonucunda, mezar içinden iki adet kaval kemiği parçası çıkartılmış olup gömüye ait
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diğer kemiklere ulaşılamamıştır. Mezarda bir adet kandil, bir adet cam
unguentarium, kırmızı astarlı tabak ile günlük kullanıma ait çanak,
çömlek ve amphora parçaları ele geçirilmiştir.
Mezar içinde bulunan gömüye ait kemiklerin eksik olması, ölü hediyelerinin bireyin üst kotunda ve dağınık halde bulunması, kapak taşının
ise kırık ve kayıp olması gibi bulgular antik dönemde bu mezarın soyguncular tarafından tahrip edildiğini göstermektedir.
Sıkıştırılmış toprak zeminli olan mezar 2.60 cm. uzunluğunda, 1.50
cm. eninde ve 85 cm. derinliğinde olup içinin sıvalı olduğu, sıvaların
ise yer yer aşındığı görülmüştür. Mezar içindeki çalışma bitirildikten
sonra iki parça halinde olan kapak taşları yeniden yerlerine konmuştur.

7 No.lu Tonozlu Hypoje Mezar
6 No.lu Traverten Tekne Mezarla aynı aksta, mezarın güneydoğusunda yapılan dolgu toprağın alınması sırasında tonozlu mezarın giriş
kısmına rastlanılmıştır. Söz konusu mezar yapısının giriş kısmının üst
seviyesinde dikine olarak bir blok taş açığa çıkarılmış olup bu taş kaldırıldıktan sonra çalışmalara devam edilmiştir.
Güneybatı-kuzeydoğu yönünde olan tonozlu mezar yapısının giriş
kısmına ait sınırlar belirlendikten sonra çalışmalara devam edilmiş ve 3
basamak ile kemerli bir girişe rastlanılmıştır.
Bu alandaki çalışma esnasında 1 adet pişmiş topraktan kırık, parçalı
tümlenebilir halde minyatür testi ele geçirilmiştir.
Basamakların açığa çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak mezar yapısının kuzeydoğu yönündeki alanın üzerindeki yoğun dolgu toprak alınarak mezar yapısının genel hatları ortaya çıkarılmaya ve bu toprağın mezara baskı yapması önlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma esnasında mezar yapısının tonoz kısmının büyük bölümünün olmadığı görülmüş ve
çalışmalara bu alandan devam edilmiştir. Üst kısımdan mezar odasının
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içine girilmiş ve seviye seviye içindeki dolgu toprak alınmaya başlanmıştır. Yoğun miktarda irili ufaklı çay taşları ele geçmiş olup herhangi
bir iskelet parçasına rastlanılmamıştır. 1.30 m. derinliğe gelindiğinde
klinenin üst seviyesi açığa çıkarılmıştır.
Tonozlu mezar yapısı içindeki çalışmalar gezinti alanındaki toprağın
alınmasıyla devam etmiştir. Çok az miktarda kırık, parçalı halde kemik
ve seramik parçaları ele geçmiştir. Gezinti alanının üst seviyesinden 55
cm. derinlikte bir adet sağlam pişmiş toprak kandil ve yine aynı seviyede çok parçalı ve dağınık halde bir kandile ait parçalar ele geçirilmiştir.
1.92 m. uzunluğunda, 83 cm. genişliğinde olan gezinti alanında 64
cm. derinliğe gelindiğinde doğal zemine ulaşılmıştır.
Mezar içinde taş örgü dolu klineler üzerinde herhangi bir gömüye ait
iskelete rastlanmamıştır.
Mezar tonozunun tamamına yakını eksik olarak açığa çıkartılmıştır.
Dikdörtgen bir plana sahip olup merdivenli dromos ve tonozlu mezar
odasından oluşmaktadır. Bu mezarın üç basamaklı merdivenli dromosu,
çay taşı-travertenden; tonozlu mezar odası ise farklı ölçülerdeki traverten taşlardan yapılmıştır. Mezarın duvarları gri renkli kireç harçla sıvanmıştır. Dışta ise mezar odasının duvarlarından başlayarak, tonozun
üst kısmı, kireç harçla bağlanmış, çay taşı dolgu ile düzleştirilmiştir.
Tonozlu mezar yapısının içinde zemine ulaşılıp temizliğinin yapılmasının ardından III No.lu açma olarak adlandırdığımız alandaki kurtarma kazısı çalışması sonlandırılmıştır.
Çalışmaların sonlandırılmasıyla birlikte Laodikeia Kazı Başkanlığı
tarafından gerekli çizim ve ölçümleri yapıldıktan sonra Aydın Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden müdürlüğümüz
denetiminde çalışılan alanlar kum, kazı toprağı ve ardından jeoteksle
kapatılmıştır.
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SONUÇ
Denizli- Pamukkale Karayolunun 2. km.sinde Korucuk sulama kanalı köprüsünün kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde eş zamanlı olarak
yürütülen kurtarma kazısı yapılan alanlar Laodikeia antik kentine yaklaşık 1 km. mesafede olup kentin güneydoğusunda ve Laodikeia- Kolossai antik kenti arasındaki yol güzergahı üzerinde kalmaktadır. Bu sebeple kazısı yapılan alanlarda açığa çıkarılan mezar yapıları Laodikeia
nekropolünde ortaya çıkan mezar yapıları ile benzerlik göstermekte ve
Laodikeia antik kenti güney nekropolünün devamı olduğunu düşündürmektedir. Ancak buradaki mezarların bir kısmı 1950’li yıllarda yapılan
DSİ sulama kanalı ve yeni yapılan yol çalışmaları sonunda tahrip olmuştur.
Yapılan kurtarma kazısı sonucunda tonozlu hypoje, örgü tekne, pişmiş toprak künk gibi mezarlar açığa çıkarılmıştır.
Açığa çıkarılan mezarların daha önceden soyulması, insanlar tarafından ve doğal yollarla tahrip olması nedeniyle kontekst buluntular ele
geçmemiştir. Bu sebeple mezarların kesin tarihleri belirlenememiş olup
açmalarda ve mezar içlerinde dağınık halde ele geçirilen seramik, altın
küpe ve sikke gibi buluntular genel olarak değerlendirilerek kullanım
aralıkları tespit edilebilmiştir. Yolun her iki yanında mezarların sıralandığı düşünüldüğünde, açmalarda ve mezarlarda dolgu toprak içinde ele
geçirilen seramik parçalarının alanda bulunan ve tamamen tahrip olmuş
diğer mezarlardan gelmesi de olasılıklar dahilindedir. Mezar içinde ele
geçirilen buluntular tören sırasında mezara konan ölü hediyeleri ve mezar sahibinin kullandığı eşyalarıdır.
Tüm alanlarda ele geçirilen buluntular ışığında alanın Helenistik
Dönemden, M.S. 7. yy.a kadar sürekli olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Alanla ilgili daha net yargılara varmak için geniş bir alanda
kapsamlı bir bilimsel kazı yapılması gerekmektedir.

141

Resim 1: Tahrip olan tonozlu mezar.

Resim 2: I No.lu tonozlu hypoje mezar.
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Resim 3: I.a No.lu tekne mezar.

Resim 4: I.a No.lu tekne mezar.
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Resim 5: I.b No.lu tekne mezar.

Resim 6: I.c No.lu tekne mezar.
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Resim 7: I.c No.lu tekne mezar.

Resim 8: I.c No.lu tekne mezar.
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Resim 9: I No.lu tonozlu hypoje mezar girişi.

Resim 10: I No.lu tonozlu hypoje mezar.
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Resim 11: I No.lu açma çizimi.
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Resim 12: 2a.b No.lu tuğla örgülü tonozlu hücre mezar.

Resim 13: 2a No.lu tuğla örgülü tonozlu
hücre mezar.
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Resim 14: II No.lu açma çizimi.
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Resim 15: 6 No.lu traverten tekne mezar.
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JULIOPOLIS NEKROPOLÜ 2013 YILI KAZISI
Enver SAĞIR*
Mustafa METİN
Okan CİNEMRE
Juliopolis antik kenti ve nekropolü Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Beldesi, Gülşehri Mevkii’nde yer almaktadır. Antik kent 1954
yılında su tutmaya başlayan Sarıyar HES baraj gölü suları altında kalmış ancak nekropolün bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Juliopolis
kenti Antik Bithynia Bölgesi ile Galatia Bölgesi sınırında yer alır. Frig
Döneminde küçük bir köy olarak iskan gören köy, Friglerin kurucu
Kralı Gordios’tan dolayı Gordiou kome (Gordios’un Köyü) olarak
bilinmektedir. Kent Helenistik Dönemde küçük bir kasaba olarak yaşamını devam ettirir. Strabon Coğrafya adlı eserinde kentin M.Ö. 1.
yüzyılda Kleon isimli güçlü haydut lideri tarafından genişletildiğinden
bahseder. M.Ö. 27 yılında imparatorluğunu ilan eden Augustus ile iyi
bir ilişki kuran Kleon şehrin adını Julius Caesar’a veya Julius’lar sülalesine atfen Juliopolis (Julius’un Şehri) olarak değiştirir. Juliopolis,
Konstantinopolis’ten Nikaia’ya oradan da Ankyra üzerinden Judaea’ya
(Kudüs) uzanan Hacıyolu üzerinde yer alması nedeniyle M.S. 4. ve 9.
yüzyıllar arasında bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline
gelir ve kentin piskoposlarının isim ve imzaları düzenli olarak Bizans
*

Enver SAĞIR, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü, Ankara/TÜRKİYE.
Mustafa METİN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/
TÜRKİYE.
Okan CİNEMRE, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/
TÜRKİYE.
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Sinot Meclisi (Ruhani Meclis) kayıtlarında görülmektedir. Juliopolis 9.
yüzyılda İmparator I. Basil’e (M.S. 867–886) atfen Basilium-Basileion
ismini alır ve 11. yüzyıla kadar bu isimle varlığını sürdürür1. Bu tarihten
sonra edebi eserlerde ismine rastlanmamaktadır. Böylelikle Juliopolis
tarih sahnesinden çekilir.
2009 yılında başlanılan Juliopolis Nekropolü kazı çalışmalarına2
2013 yılında da devam edilmiştir. 2013 yılı kazı çalışmaları nekropol
alanında bulunan kilise, savunma duvarı ve nekropolda olmak üzere 3
farklı alanda yürütülmüştür.
KİLİSE KAZISI
2012 yılı çalışma sezonunda nekropol alanının güneybatı tepe kısmındaki kayalık alanda tespit edilen şapelin iç bölümü kazıldı. 2013
yılında ise tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş şapelin giriş kısmanda
5 x 5 metre boyutlarında bir açma ile şapelin giriş bölümünde kazıya başlanmıştır (Resim: 1). Açmadaki dolgu alınmaya başlandığında
dolgu içinden bol miktarda çatı kiremidi parçaları gelmeye başlamıştır.
Girişin taban seviyesine inildiğinde, şapelin basamaklı girişinin devamı
olan taş taban döşemesi (Resim: 2) ve döşemenin kuzey bölümünde
kalker bloklarının şekillendirilmesi ile oluşturulmuş 2 basamaklı merdiven açığa çıkarılmıştır. Açmada tespit edilen taban döşemesi ve basamak, yapının daha geniş bir alan yayıldığını göstermekteydi. Bu nedenle çalışma alanı kademeli olarak genişletildi. Batı ve kuzey yönünde
büyütülen açmadaki kazı çalışmaları sonucunda, şapel önünde tespit
edilen taban döşemesinin devam ettiği görülmüştür. Ancak şapel girişi
önünde uzanan döşeme ile kuzeyde tespit edilen döşeme farklı seviyelerde yapılmış ve iki seviye arasındaki geçiş 2 basamaklı merdiven ile
sağlanmıştır. Kazı çalışmalarına, tespit edilen döşemelerin devam ettiği
batı ve kuzey yönde açma genişletilerek devam edildi.
1 Strabon XII.5.2, French 1981, s. 16
2 Arslan ve diğ.2009, s 271-280, 2010, s. 177- 189
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Şapelin girişine paralel olarak devam eden döşemelerin, şapele ulaşmak için sonradan ilave edilmiş bir yola ait olabileceği düşüncesi ile
kazıya devam ederken yapının doğusunda ana kayaya oyulmuş apsise
ulaşıldı ve böylelikle şapelin üstünde bir kilise olduğu anlaşılmıştır. Apsisi, güney nefi ve güney uzun duvarı tespit edilen kilisenin kuzey uzun
duvarı ile batıdaki girişini açığa çıkarmak amacıyla çalışmalara devam
edildi ve kilisenin tamamı açığa çıkarıldı (Resim: 3-4).
Temel kalıntıları tamamen açığa çıkarılan kilise 3 neflidir. Kilisenin
ana girişi batıda olup, ayrıca kuzey uzun duvarında ikinci bir daha küçük bir kapı tespit edilmiştir. Güneyde, şapelin giriş cephesinde yer alan
dar nef, diğer 2 nef oranla daha alt kottadır ve orta nefte iki basamak ile
geçiş sağlanmıştır. Güney nefin tabanı bazı bölümde ana kaya düzeltilerek bazı bölümlerde ise taş döşeme ile oluşturulmuştur. Orta ve kuzey
nef ise tamamen taş döşeme ile yapılmıştır. Güney nefin döşemesinin
orta ve kuzey neften faklı olması, güney nefin daha erken dönemde yapılmış şapelin girişini oluşturuyor olmasından kaynaklanmaktadır.
Kilise yan duvarları arazinin eğimine bağlı olarak 50 cm. ile 130
cm. yükseklikte günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tahrip olan kilisenin
üst örtüsü hakkında bilgi verecek herhangi bir kalıntı tespit edilememiştir.. Ancak kilise içindeki ele geçirilen dolgudan bol miktarda oval
ve düz formlu çatı kiremidi parçaları, kilisenin ahşap çatısında kullanılan kiremitler hakkında bilgi vermektedir. Kilisenin apsis ana kayaya
oyulmuştur. Apsis içinde yaklaşık 40 cm. yükseklikte ve içi sıvanmış
muhtemelen vaftiz havuzu olarak kullanılmış bir havuzu açığa çıkarılmıştır.
Kilise 3 nefli, apsisi tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş ve apsis
içinde vaftiz havuzu yapılmış, ana girişi batıda, yan girişi ise kuzeyde
olacak şekilde inşaa edilmiştir. Ayrıca kilise içinde ve giriş kapısının
her iki kenarında mezarlar tespit edilmiştir. Bunlardan mezar (M 447)
orta nefin apsise yakın kuzeydoğu köşesinde, tahrip edilmiş, mezarın
kapağı kırılmış ve mezarın içi dolmuş halde tespit edilmiştir. Mezarda
çalışmaya başlandığında, nekropoldaki diğer Bizans Dönemi mezarla-
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rından farklı olduğu görülmüştür. Daha derin ve kenarları sıvalı olan
mezarın içinden ahşap kalıntılar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen ahşap
parçaların, bireyi üstüne yatırmak için kullanılan ahşap klineye ait olduğu tahmin edilmektedir. Mezardan iki parça yazıt ele geçirilmiştir
(Resim: 5). Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri
ve Kültürleri Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Fatih Onur tarafından
okunan yazıtta (1):
[† οἶκος δια]φέρων Λύκ[ῳ Λ]έωντος καὶ Φωτινῆς τῖς
αὐτοῦ γνη- σία[ς γαμετ]ῆς ...
“Leon oğlu Lykos ve onun meşru eşi Fotine’ye ait mezar ...”
denilmektedir (Resim: 5).
Yazı stilinden mezar MS 6.-7. yüzyıla tarihlendirmektedir. Kilisenin
ana girişinin kenarlarında tespit edilen mezarlardan bir tanesi (M452)
üstündeki haç bezemesi bulunan parçalanmış mezar kapağı ile diğerlerinden farklılık gösterdiği için kazısı yapılmıştır. M 452 numaralı mezar
içinden dağınık olarak 23 bireye ait iskelet ele geçirilmiştir. Her iki mezarda yatan bireyler, kilisenin hizmetindeki kişiler olmalıdır. Kilisenin
önünde bulunan diğer mezarlar kazılmamıştır.
Kazıda elde edilen verilere dayanarak yapılan değerlendirmede, şapelin olarak nitelendirilen alanın MS 3.-4. yüzyılda bir aziz için yapılmış bir mezar olabileceği, daha sonra mezarın bir şapele dönüştürüldüğü ve MS 5.-6. yüzyılda şapelin üstüne kilisenin inşa edildiği tahmin
edilmektedir (Çizim: 1).
Kilisede yapılan çalışmalar sonunda koruma amaçlı olarak, kalıntıların üstü geotekstil ve layer ile kapatılmış ve üstüne içi toprak dolu
torbalar yerleştirilerek rüzgarda uçması engellenmiştir. Ayrıca şapel ve
girişinin üstü ahşap ve saçlardan oluşan geçici bir sundurma ile kapatılmıştır. Böylelikle yağmur ve kar gibi doğal olayların yapabileceği
tahribatın geçici olarak önlenmesine çalışılmıştır (Resim: 6).
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SAVUNMA DUVARI KAZISI
Nekropolün batısında, kuzey güney yönünde devam eden savunma
duvarının kazısına 2013 yılında da devam edilmiştir. Baraj gölü kıyısı
ile nekropolün bulunduğu sırtın tepe noktasına kadar devam ettiği tahmin edilen savunma duvarının güney bölümünde yapılan 3 açma ile
2011 ve 2012 yıllarında bir kısmı açığa çıkarılmıştı. Duvarın ne kadar
devam ettiğini anlayabilmek amacıyla, nekropoldaki ziyaretçiler için
düzenlenmiş olan patikanın hemen kuzeyinde 6 x 4 m. boyutlarında ve
aynı yönde tepe bölümünde 8 x 6 m. boyutlarında iki açma ile duvarın
ortaya çıkarılması planlanmıştır (Resim: 7).
Patika düzenlemesi esnasında üst örgü seviyesi ortaya çıkarılan
duvarın kuzeye devamını araştırmak amacıyla yapılan açmadaki kazı
çalışmaları esnasında, üstte bitki toprağı alındıktan sonra duvarın üst
seviyeleri görünmeye başlanmıştır. Açma içinde geçmiş yıllarda baraj
gölünden tepedeki su deposuna su borusu döşemek amacıyla yapılmış
çalışmada duvarın bir bölümünün tahrip edildiği görülmüştür. Açma
içinde çalışmalar savunma duvarının temeline kadar devam ettirilmiştir. Bu alanda açığa çıkarılan savunma duvarının devamı kuzeye doğru
aşamalı olarak genişletilerek A açmasına kadar olan bölümü açığa çıkarılmış ve tepede A açmasında açığa çıkarılan kule/bastiyon ile birleştirilmiştir. Açığa çıkarılan savunma duvarı yaklaşık olarak 41.10 metre
uzunlukta genişliği ise 190 cm. ile 220 cm. arasında değişkenlik göstermektedir. Duvarın genişliği stabil olmayıp değişkenlik göstermektedir. Bu farklılık duvarın alt seviyelerinin daha kalın, üst seviyelerinin
ise daha dar olduğundan kaynaklandığı söylenebilir (Resim:10). Tahrip
olmuş duvarın yüksekliği en tepede 47 cm, güneyde ise 160 cm.ye varan yükseklikte korunmuştur. Duvarın alanda yaklaşık olarak 224 metre
uzunluğa sahip olduğu tahmin edilmektedir.
2013 yılı kazı çalışmalarında açığa çıkarılan savunma duvarı kalıntıları, geçen yıllarda göl kenarında açığa çıkarılan savunma duvarı ile
aynı özelliklere sahip olup opus mixtum tekniğinde inşa edilmiştir. Bu
tekniğe göre, temeldeki taş örgünün üstüne 3 veya 4 sıra tuğla üst üste
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konulup düzgün ve sağlam bir düzlem elde edildikten sonra, üzeri yaklaşık olarak 1.5 metre taşla döşenmiş ve elde edilen yüksekliğin üstü
tekrar bir seviye tuğla döşemeyle duvar yükseltilmiştir. Duvarda kullanılan tuğlalar 30 x 30 cm. boyutlarındadır. Duvar örülürken ortada yatay
olarak 5 veya 6 sıra tam tuğla, her iki dış kenarda ise yarımşar tuğlalar
kullanılmıştır. Duvarın bazı bölümlerinde yarım tuğlalar duvarın orta
bölümünde de kullanılmıştır. Bu teknik ile duvarın aynı zaman dilimi
içinde iki aşamalı olarak yapıldığı tahmin edilmektedir. Muhtemelen
önce duvar 3 tuğla sırası (yaklaşık 90 cm.) örülüp sonra her iki dış kenar yine yarımşar tuğlalar ile örülmüştür. Böylelikle birinci aşamada
duvar yaklaşık olarak 120-130 kalınlığa ulaşmış, ikinci aşamada ise ilk
örgüye ilave olarak kente bakan iç bölümünde 2 tam ve 1 yarım tuğla
(yaklaşık 80 cm.) ile inşaa edilerek hem duvar kalınlaştırılmış hem de
sağlamlaştırılmıştır. Duvar temeli yaklaşık olarak 230 cm. genişliğe sahip olup yükseldikçe biraz daha eni daralmış ve en üst bölümlerde 180
cm. genişliğe kadar düşmektedir (Resim: 8).
Açığa çıkarınla savunma duvarının yüksekliğini tespit edebilmek
amacıyla güney ve kuzey uçlarında tabana kadar inilmiştir. Bu alanlarda tabandaki ana kaya veya ana toprak üzerine duvarın oturtulduğu ve
tepe kısmında ana kayanın kısmen kesilerek duvar için yuva açıldığı ve
duvar temelinin açılan bu yuvaya oturtulduğu tespit edilmiştir. Bu alanda duvara ait temel kalıntısı az ve oldukça fazla tahrip olmuştur. Bunun
nedeni, tepede yer alan kısımda, kalan duvarın yıkıma ve tahribata daha
açık ve savunmasız olması olarak değerlendirilebilir.
Savunma duvarı kazısı esnasında, duvarın nekropol alanından geçtiği bilinmekteydi. Duvarın taban seviyesine inilen açmalarda, duvarın inşaası esnasında kısmen tahrip edilmiş basit toprak mezarlar tespit
edilmiştir. Duvarın altında kalan mezarlar tamamen tahrip edilmemiş,
duvar altında kalacak bölümdeki mezar yapısı bozulmuş ancak mezarın duvar altında kalan bölümündeki iskelet parçaları, mezarın tahrip
olmayan ve duvarın doğusunda kalan kısmına özenli bir şekilde yerleştirildiği görülmüştür. Bu davranış, mezarlardaki bireylere ait iskeletlere
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saygılı davranıldığını ve duvarı inşaa edenler ile bu mezarlar arsında
bir bağ olduğunu göstermektedir. Duvarın altında kalan mezarlar M
439 ( sikkeler Caracalla (MS 198-217 ve Valerianus MS 253-260), M
440, M 442, M 443, M 445, M 448, M 449 (sikke Philluppus MS 247249) ve M 453 ( Hadrian MS 117-138 ve Antoninus Pius MS 138-161)
numaralı mezarlardır. Mezarların çokluğu, bu alanın da yoğun olarak
kullanıldığına işaret etmektedir. Mezarlardan ele geçen sikkeler İmparator Hadrian (MS 117-138 ) ile İmparator Valerianus ( MS 253-260)
dönemleri arasını kapsamaktadır. Bu da bize, bu alanın MS 260 yılına
kadar nekropol olarak kullanıldığını göstermektedir (Resim: 9). Duvarın bu tarihten sonra doğan savunma ihtiyacı nedeniyle yapıldığı düşünülmektedir. Savunma duvarının tespitine yönelik nekropol alanında
4 farklı açmada kazı yapılmıştır. Bu açmalara A, B, C ve D açmaları
olarak isimlendirilmiştir.
A AÇMASI
Alanın tepe bölümünde savunma duvarının devam edip etmediği
eğer devam ediyorsa hangi yönde devam ettiğinin anlaşılması için kazı
yapılması kararlaştırılmıştır. Savunma duvarının son bulduğu tahmin
edilen ve kalker blokların kısmen görüldüğü tepe bölümünde 6 x 8 metre boyutlarında A açması ile çalışmaya başlanmıştır. Üstteki bitki tabakası alındıktan hemen sonra kireç harçlı temel kalıntısına ulaşılmıştır.
Kalıntının yüzeye oldukça yakın oluşu, tepe bölümünde erozyon sonucundaki toprak kaybından kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir. Çalışmalar devam ettikçe, açmanın batı sınırında yer alan kalker bloklar açığa çıkarılmaya başlandı. Bu bloklardan bir tanesi yatık halde tabandaki
ana kaya üzerinde yer almaktaydı. Açığa çıkarılan blok atlar formunda
ve ön cephesinde 6 sıra Eski yunanca yazıt bulunmaktadır. Yazıtta (1)
“ ANTOΏNIC o XAPITΏNI AΠEΛEYΘE -MIHΠ-C XAPIN—ETH
KΘ “Antonis, azatlısı Khariton’un anısı vesilesiyle, 29 yaşındayken
(diktirdi)” yazmaktadır (Resim: 10). Atların bulunduğu alanda, sınırları
belirgin tahrip olmuş kaya oygu sanduka mezar tespit edilmiştir. Açma
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içindeki ikinci blok ise dikdörtgen formludur. Bu bloğun bu alanda
Roma döneminde oluşturulmuş mezar kompleksinde kullanıldığı anlaşılmaktadır.
B AÇMASI
Açmanın doğu bölümünde kireç harçlı düzensiz taşlar ile örülü bir
temel kalıntısının devam etmesi nedeniyle daha doğuda 5 x 5 metre
boyutların ikinci bir açma yapıldı. B açması olarak isimlendirilen ikinci
açmada devam eden ve dairemsi mimari kalıntı açığa çıkarıldı. Her
iki açma birleştirilerek açma boyutları 10 x 15 metre olacak şekilde
düzenlendi. Tamamen açığa çıkarılan ve yaklaşık 60 cm’si korunmuş
güney ucunda savunma duvarı ile birleşen kalıntının, savunma duvarının en tepe noktadaki kulesi olduğu anlaşılmıştır. Kule, tabandaki ana
kaya üstüne oturtulmuş ve ana kaya da kule formuna uygun olarak fazla
derinliği olmayan bir yükseklikte işlenmiştir. Kule yuvarlak formu olup
savunma duvarına sonradan ilave edildiğini göstermektedir. Kullanılan
malzeme ve yapım tekniği, kulenin duvardan daha geç bir dönemde ve
daha özensiz yapıldığını göstermektedir (Resim: 11).
C AÇMASI
Kule ve güneyden gelen savunma duvarının tespit edilmesi ile diğer
bir soru ile karşı karşıya kalınmıştır. Güneyden gelen ve en tepe noktada
bir kule ile son bulan savunma duvarı hangi yönde devam etmekteydi
? Bu sorunun cevabını bulmak amacıyla kulenin güneybatısında, A ve
B açmasına paralel olarak 6 x 9 metre boyutlarında C açması ile devam
edilmiştir. C açmasında başlanılan çalışmalar ile kulenin batı köşesinde
üstteki bitki toprağının hemen altında düzensiz taşlar ile örülmüş kireç
harçlı bir duvar temel kalıntısına rastlanılmıştır. Burada açığa çıkarılan
duvar kalıntısı kule ile aynı karakterde olup ortalama olarak 175 cm.
genişliğe sahiptir (Resim:12). Duvarın inşasında Roma dönemi nekropolüne ait kalker blokların tekrar kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu malzemeler arasında tespit edilen 2 adet yazıtlı kalker bloğun, daha önce

158

tespit edilen yazıtlı atlar gibi, bu alandaki Roma Dönemi mezarlara ile
ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu yazıtlar Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim görevlisi
Yard. Doç. Dr. Fatih Onur tarafından okunmuştur.
Kuleden güneybatıya devam eden savunma duvarında yan yatırılarak tekrar kullanıldığı tespit edilen yazıtta (2); “Apolaustos ve Klaudia,
ebeveynleri Aimilius Apolaustos ve Aristainete için, anıları vesilesiyle
(diktirdi)” ifadesi yer almaktadır (Resim: 13).
Kule girişinde tespit edilen diğer bir iki parça halindeki kalker blok
üzerindeki yazıtta (3) (yüzü yukarı bakan iki parçalı): Buradaki isimler
çıkarılmıyor, fakat bir bir adamın eşi ve oğlu, bu adam için diktikleri
anlaşılıyor.“ ... eşi [kadının adı] ve oğlu [oğlun adı], [adamın adı] için,
anısı vesilesiyle (diktirdiler)...” ifadesi yer almaktadır (Resim: 14). Bu
yazıtlar, bu alanda en az 3 adet mezar olabileceğini göstermektedir.
Yaklaşık olarak güney kuzey ile doğu batı yönündeki iki farklı evrede yapılmış savunma duvarlarını birbirine bağlayan kulenin girişi, kente (batıya) bakan iç bölümde yer almaktadır. Giriş olduğu tahmin edilen
alanda yoğun bir yangın tabakası ile çatı tuğla kırıklarının bulunması,
girişin üstünün ahşap yapı ve üstü kiremit ile kaplanmış olduğuna işaret
etmektedir. Tespit edilen yangın tabakası, kule girişinin bir yangın sonucu tahrip olduğunu göstermektedir.
Antik kaynaklar Juliopolis antik kentinin MS 11. yüzyılda terk edildiğini bildirmektedir. Ancak kule girişindeki yangının bu döneme mi
ait olduğu ya da daha önceki bir dönemde mi gerçekleştiğini söylemek
henüz çok erken. Bu alanda tespit edilen Geç Roma ve Bizans seramikleri, savunma duvarı ve kulenin uzun bir süre boyunca kullanıldığını
göstermektedir.
D AÇMASI
Yapılan kazılar ile kısmen açığa çıkarılan savunma duvarının patika
yolun güney bölümünde kalan büyük bir bölümünün tespitine yönelik
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olarak 10 x 10 metre boyutlarında bir açma ile çalışılmaya karar verilmiştir. Kazı yapılması planlanan alan, hafifi bir yüksekliğe sahip küçük
bir tepe görünümünde olup patika ile baraj gölü kıyısında tespit edilen
savunma duvarının arasındaki alanda yer almaktadır. Duvarın geçtiği
hattın yaklaşık olarak tespiti yüzeyden belirlenmiş ve bu alanda kazıya
başlanmıştır. Gerçekleştirilen kazı çalışması ile -30ie -50 cm derinlikte
savunma duvarı kalıntısının üst örgüsüne ulaşılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları ile savunma duvarının nekropol alanında hangi yönde devam
ettiği kesinlikle belirlenme imkanı bulunmuştur.
2013 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda, savunma
duvarı ve kulenin bulunduğu alanda 3 evreli mimari yapılaşma tespit
edilmiştir.
• 1 Evre, MS 2.-3. yüzyıl, bu dönemde alan nekropol olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
• 2 Evre, MS 3. yüzyılın sonu veya 4. yüzyıl, bu dönemde opus
mixtum tekniğinde savunma duvarı inşa edilmiş.
• 3. Evre Geç Roma ve Erken Bizans Döneminde kule ve batı savunma duvarı eklenmiştir.
Sonuç olarak aynı hat üzerinde 5 farklı alanda tespit edilen savunma
duvarının, yapı tekniği ve Nicea ile Nicomedia kentlerinin savunma duvarları ile benzer teknikte inşaa edilen duvarın altında kalan mezarlardan elde edilen sikkeler duvarın en azından MS 260 yılından biraz daha
geç bir dönemde yapıldığına işaret etmektedir. Yapım tekniği ve duvar
altında kalan mezarlardan ele geçen sikkeler dikkate alınarak, savunma
duvarının Geç Roma Döneminde ve MS 3. yüzyılı sonu veya MS 4.
yüzyılda inşaa edildiğini önerebiliriz.
NEKROPOL KAZISI
2013 yılı kazı sezonunda Juliopolis nekropolünde 19 adet mezar çalışıldı. Kazısı yapılan mezarların bir bölümü, savunma duvarı kazısı
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esnasında tespit edilmiştir. Nekropol içinden geçen savunma duvarı altında kalan mezarlar yoğunlukla basit toprak mezarlar olup kısmen duvarın yapımı esnasında tahrip edilmişlerdir. Duvarın yapımı esnasında,
duvar altında kalan mezarlardaki bireylere ait iskeletler duvar yapımcıları tarafından özenli bir şeklide alınarak mezarın duvar dışında kalan
bölümüne yerleştirilmiştir. Bu davranış, duvarın mezarlardan çok da
uzun bir dönem sonra yapılmadığı fikrini vermektedir. Bu alanda tespit
edilen en geç mezardan İmparator Valerianus (MS 253 - 260) sikkesi
ele geçmesi, savunma duvarının en erken ne zaman yapıldığına dair
ipuçları vermektedir.
Ayrıca nekropolün iki farlı alanında Anadolu Yerbilimleri Ltd. Şti.
tarafından yapılan jeoradar tarama çalışması sonucu belirlenen anomalileri test etmek amacıyla kazı yapılmıştır. Tarama sonucu tespit edilen
veriler dikkate alınarak yapılan çalışmada, M 437, M 438, M 450 ve M
451 numaralı mezarlar tespit edilmiş ve kazılmıştır. Bu mezarlar kaya
oygu oda mezar ve sanduka mezar tipindedirler (Resim: 15). Ayrıca
kilise içinde ve ön bölümünde tespit edilen mezarlardan iki tanesi kazılmıştır. M 447 ve M 452 olarak numaralı mezarlar, kiliseye hizmet
eden kişiler ile ilgili mezarlar olup mezardan ele geçirilen yazıtlar ile
MS 6.-7. yüzyıla tarihlendirilmişlerdir.
Nekropol alanında Anadolu Yerbilimleri Ltd. Şti. tarafından 26 Eylül 2013 tarihinde, 5 farklı alanlarda (A, T, G, M ve Ç alanları) jeoradar
tarama çalışması yapılmıştır. Tarama İsveç, Mala Geoscience yapısı
Ramac sistemi ile 250 MHz şilti anten ile yapılmıştır. Seçilen 5 farklı
alandan alınan ~ 180 ns süreli 8 yığmalı radar yansıma kayıtları önce
GPR317 yazılımı ile notebook-bilgisayar üzerine depolanmış ve daha
sonra veriler Groundvision ve ReflexW bilgisayar yazılımları ile işlenmiştir. Sonuçlar gerekli filtreleme ve matematik işlemlerden geçirilip
veriler daha sonra jeoradar kesitler jeofizik Mühendisi Prof. Dr. O. Metin İlkışık başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanıp yorumlanmıştır.
Tarama yapılan 5 alanın ikisinde tespit edilen veriler ışığında kazı yapılmış ve belirlenen noktalarda yukarıda bahsedilen 4 adet mezar tespit
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edilmiş ve kazılmıştır. Diğer 3 alandaki tarama sonuçlarının test edilmesi zaman yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememiştir.
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Resim 14: Kule girişinde temel taşı olarak kullanılmış 3 No.lu
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AKTAŞ MEVKİİ NEKROPOL KAZISI 2013
Nihat ERDOĞAN*
Mehmet DENİZ
Mardin İli, Midyat İlçesi’nde bulunan Aktaş 1. derece arkeolojik sit alanı nekropolü ilçenin doğusunda, Mor Hobil-Mor Abrohom
Manastırı’nın kuzeyinde yer alır.
Manastır ile mezarlık alanını Manastır Caddesi ayırmaktadır. Bu
caddede yapılan yol genişletme çalışması esnasında, iş makinesi yolun kuzeyinde tesadüf eseri, mezar odasının (A Mezar Odası) tavanında
delik açmıştır. Mardin Müzesi uzmanları tarafından yapılan tespitten
sonra, alanın bir mezarlık olduğu görülmüş ve alanda arkeologlar Erkan Atay, Hamza Usta, Mehmet Turan, Onur Dinç, antropologlar Ece
Demirelli ile Demet Delibaş’tan oluşan ekip ile kazı çalışmaları başlatılmıştır.
Alçak bir kayalık alanın batıya bakan yüzüne oyulan mekânlardan
oluşan mezarlık alanında 4 adet kayaya oyulmuş mezar bulunmaktadır.
Kuzeyde ise bir adet yaşam alanı olarak kullanılan günümüze kadar
farklı dönemlerde iskan görmüş çok bölmeli bir mekan bulunmaktadır.
Bu mekânın geçtiğimiz yüzyılda kaya yüzeyine oyulduğu ve yalnızca
iskân amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir.

* Nihat ERDOĞAN, Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
Mehmet DENİZ, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Mardin/TÜRKİYE.
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A MEZAR ODASI
Kazı çalışmaları ‘A’ mezar odasının üst yüzeyinde 954,50 m. kodunda başlatılmış olup; iş makinesinin tahrip ettiği bölgede moloz temizlenmiştir. Yapılan gözlemlerde kapının batı cephesinde olduğu tespit
edildikten sonra kazı çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırılıp 80 cm. yüksekliğinde, 60 cm. genişliğinde mezar odasının kapısı ortaya çıkarılmıştır. Kapının önünde düşmüş ve kırılmış yuvarlak formlu kapak taşı
bulunmuş, kapı önü temizlendikten sonra mezar odasında tahribattan
dolayı tavandan kırılarak düşen moloz yığını temizlenmiştir. İki basamakla inilen mezar odasının içi doğu batı yönünde 9 m., kuzey güney
yönünde 7 m. boyutlarında olup, tavan yüksekliği değişmekle birlikte
en yüksek yeri 1,80 m.dir.
Mezarın ön kısmında (batı) kapının güney bitişiğinde cepheye tekne
biçiminde oyularak oluşturulmuş üç adet archosolium; kapının kuzey
bitişiğinde aynı şekilde 3 adet archosolium mezar olmak üzere toplam
6 adet mezar mevcuttur. Mezar odasının ikinci kısmına, (doğu) ön kısımdan bir kemer ile geçilmektedir. Bu bölümün tam ortasında simetrik
duran, ön cephesinin iki köşesi işlenmiş khamosorion mezar; khamosorionun güney ve kuzeyinde birer adet, doğusunda ise iki adet archosolium mezar bulunmaktadır.
A Mezar odasının tabanında yapılan kazılarda dağınık halde insan
kemikleri açığa çıkarılmıştır. Bu alanın tabanında ayrıca 25 adet pişmiş toprak kandil, 9 adet bronz sikke, 4 adet bronz küpe, 1 adet demir
ve 1 adet bronz yüzük, 1 adet bronz bilezik, 1 adet bronz iğne, 1 adet
bazalt taşından ağırşak, 1 adet bronz halka, 1 adet kemik bız, 1 adet
pişmiş toprak kadeh, 1 adet metal obje, 1 adet takı parçası, 1 adet demir
levha parçası, 1 adet taş sunak ve çeşitli ebatlarda boncuklar ele geçirilmiştir. Mezar odasının duvarlarında görülen su izlerinden buranın
dönem dönem suyla dolduğu anlaşılmaktadır. Tabanda bulunan buluntuların ve insan kemiklerinin mezarların suyla dolup taşması sonucunda
tabana yayıldığı anlaşılmıştır.
A mezar odasının doğusunda bir adet lahit mezar bulunmaktadır. Bu
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lahit 1.9 m. uzunluğunda 85 cm. genişliğinde ve 46 cm. derinliğinde
olup batıya bakan iki köşesi sütun biçiminde şekillendirilmiştir. Lahit
kamasorion tipte olan mezarın önünde sunu için kullanılmış olabileceği
düşünülen platform yer almaktadır. Ön cephesinin tekne kısmının bir
bölümü kırılmıştır. Diğer mezarlarla karşılaştırıldığında özenli bir işçilik vardır. Mezarın yüzeyinde bulunan kemikler kısmen korunmuş olup
alt seviyedekiler çürümüş durumdadır. Bu nedenle birey sayısı belli değildir. Sağlam kemiklere dayanılarak çeşitli yaş gruplarına ait bireylerin
olduğu anlaşılmıştır. İçerisinden 1 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet bronz
metal obje ve çeşitli boncuklar ele geçmiştir.
AOM/001/G, AOM/002/G, AOM/003/G, AOM/004/G, AOM/005/G,
AOM/006/G, AOM/007/G, AOM/008/G, AOM/009/G No.lu mezarlardan ele geçirilen kemikler kısmen korunmuş olup birey sayısı belli değildir. Mezarlardan sikke, kandil, bilezik, yüzük, fibula, kemer iğnesi,
bıçak, ağırşak, çömlekçik, küpe ve çeşitli ebatlarda çok sayıda boncuk
ele geçirilmiştir.
AOM/010/G: 1.9 m. uzunluğunda, 80 cm. genişliğinde ve 25 cm.
derinliği olan mezarda çoklu gömü olup yön birliği yoktur. Mezardaki kemiklerin büyük çoğunluğu korunmuştur. A odasında ki mezarlar
içinde kemikleri korunan tek mezardır. Girişe bakan bir kırıktan hava
almasından dolayı kemiklerin korunduğu düşünülmektedir. En az dört
birey tespit edilmiştir. Her ne kadar yön birliği yokmuş gibi görünse de
bu 4 bireyin yatış yönü tespit edilebilmiştir. Başları kuzeyde, ayakları güneyde olacak şekilde yatırılmışlardır. Mezarın kuzeyindeki yastık
bölümü de düşünüldüğünde diğer bireylerde bu doğrultuda yatırılmış
olmalıdır. Mezarın tek buluntusu 1 adet pişmiş toprak kadehtir.
B MEZAR ODASI
A odasının kuzeyinde yer alır. Mezar odasına 0.65 m. genişliğinde,
1.20 m. yüksekliğinde kemerli bir kapıdan girilip iki basamakla tabana inilmektedir. Odanın kapısı açık olduğundan zamanla toprakla dolmuştur. Toprak atıldıktan sonra mezar odası tabanın doğuda bulunan
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sandukaların önlerine doğru yükseldiği görülmüştür. Odanın güneybatı
tavanında 70x50 cm. ölçüsünde bir açıklık vardır.
Daha önce girilmiş olduğu anlaşılan mezar odasında 2 adet archosolium tip mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar girişin karşısında yan yana
yer almakta olup birbirlerinden farklı boyuttadırlar. Her iki mezarda
tahribata uğramış olup, çok az miktarda küçük ve dağılmış insan kemiği bulunmuştur. 2 numaralı mezarın tek buluntusu 1 adet bronz çandır.
Zeminde yapılan kazılarda odanın kuzey duvarı dibine yığılı halde
kemikler bulunmuştur. Açığa çıkarılan kemiklerin bu iki mezara ait olduğu düşünülmektedir. Odanın kuzeydoğusunda yer alan ve C odasına
açılan bir insanın geçebileceği genişlikte bir delik bulunmaktadır. Deliğin kenarlarındaki keski izlerinden yakın dönemde açıldığı düşünülmektedir.
Odanın tabanından 1 adet demir bilezik, 1 adet pişmiş toprak kandil,
1 adet demir yüzük ve çeşitli tiplerde boncuk ele geçirilmiştir.
C MEZAR ODASI
B-Oda mezarının kuzey bitişiğinde yer alan C-Oda mezarına da bir
dromos ile girilmektedir. Mezar odasının ön bölümünde bulunan moloz
yığını kapı açıklığını kapatmış ve ancak bu moloz temizlendikten sonra
mezara girilebilmiştir.1.20x0.90 m. ölçülerinde, diğer odalardan daha
geniş kapıya ve iki basamaklı bir girişe sahiptir. Kapısının üstü kemerli
olup kapı etrafını çevreleyen biri daha geniş olmak üzere iki adet kemerli girinti bulunmaktadır.
Kapı taşının yarısı mezarın dışında bulunmuştur. Kapı taşının diğer yarısı güney duvarına paralel konularak, girişin sağında bir alan
oluşturulmuştur. Bu alana mezarlardaki kemikler toplanıp yığılmıştır.
Olasılıkla mezarlarda yer açma amacı ile yapılan bu alan içerisindeki
kemikler dağınık bir halde üst üste yığılmış vaziyettedir. Tabanda ki
moloz kaldırıldıktan sonra kazı çalışmalarına başlanmıştır. Üst kısımları molozla karışık olan toprağın alt seviyelerine doğru ince yapılı ve
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açık renkli olduğu görülmüştür. Taban kazısında dağınık halde 12 adet
pişmiş toprak kandil, 2 adet cam bilezik, 1 adet bronz kolye ucu, 1 adet
akik taşı damga mühür, 1 adet bronz yüzük, 1 adet bronz sikke, 1 adet
pişmiş toprak çömlekcik ve boncuk taneleri bulunmuştur.
Girişin hemen sağında 0.35x0.55 m. boyutlarında köşeli bir niş bulunmaktadır. Nişin tavanında aydınlatma amaçlı konulan kandiller yada
mumların bıraktığı belirgin is izleri bulunmaktadır. Bu niş mezar kültü
ile alakalı olabilir. Bunun dışında odanın içinde iki farklı noktada daha
sığ ve küçük nişler bulunmaktadır. Bu nişler ihtiyaca yönelik gelişigüzel yapılmış yine muhtelif yerlerinde is izleri bulunan kandil platformlarıdır.
A-Oda mezarında olduğu gibi bir kemer odayı ikiye ayırmaktadır.
A-Oda mezarından farklı olarak buradaki kemer daha az belirgindir.
Ayrıca ön kısımda yine farklı olarak tek bir mezar bulunmaktadır. Dolayısıyla arka bölüm, ön bölüme göre daha geniş olup güneyde ve kuzeyde 1 adet, doğuda 3 adet ve ön bölümün kuzeyinde de 1 adet olmak
üzere mezar odasın da 6 adet archosoliumlu mezar nişi bulunmaktadır.
Mezar odasına daha önce girilerek mezarların tahrip edildiği anlaşılmıştır.
Taban kazısında dağınık halde 12 adet pişmiş toprak kandil, 2 adet
cam bilezik, 1 adet bronz kolye ucu, 1 adet akik taşı damga mühür, 1
adet bronz yüzük, 1 adet bronz sikke, 1 adet pişmiş toprak çömlekcik ve
boncuk taneleri bulunmuştur.
COM/001/G 2.00 m. uzunluğunda, 0.80 m. genişliğinde ve 0.40 m.
derinliğindeki mezar doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Mezarın alın
kısmı beşik kemerlidir. Daha iyi işçiliğe sahip mezar odadaki diğer mezarlardan bu özelliği ile ayrılır. İçerisinde iskeletlere ait çok az parça
bulunmuştur. Kemiklerin dağınık ve az olması nedeniyle birey sayısı
saptanamamıştır, dolayısıyla mezarda ölünün yatırılış yönü ve tarzı da
bilinmemektedir. Mezardan az sayıda boncuk taneleri dışında başka bir
buluntu çıkmamıştır.
C odasının doğu bölümünde bulunan 6 adet mezarın yoğun şekilde
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tahribata maruz kalması nedeniyle mezarlarının içi dağıtılmış, Kemikler kireç ve nemden çürümüş, geriye ise yalnızca bir kaç parça kemik
sağlam kalmıştır. bu mezarlar içinde az sayıda buluntu mevcuttur. 1
No.lu mezarda da aynı durum söz konusu olsa da diğer mezarlara göre
daha sağlam durumdadır.
COM/002/G kodlu mezarda kemikler kireç ve nemden çürümüş, geriye ise yalnızca bir kaç parça kemik sağlam kalmıştır. İçerdeki toprak
ise kireçli bir tabakaya sahiptir ve oldukça ince bir yapıdadır. Mezardan
1 adet akik taşı ve 1 adet demir yüzük bulunmuştur.
COM/003/G kodlu mezar C odasının içerisindeki en derin ve en çok
tahribata uğramış mezardır. İçerisindeki iskelet parçaları oldukça dağınıktır. Kireç ve nem kemiklerin büyük bölümünü çürütmüştür. Mezarda
2 adet bronz sikke ve boncuk taneleri bulunmuştur.
COM/004/G kodlu mezar COM/003/G kodlu mezardan tabanının
yüksekliği ile ayrılmış ve aralarında bunun dışında bir set bulunmamaktadır. Kuzey-güney yönlü olarak uzanan mezarın iskeletleri de
doğal bir tahribata maruz kalmıştır. Mezardan yalnızca 1 adet gözyaşı
şişesi bulunmuştur.
COM/005/G kodlu mezar ise COM/004/G kodlu mezarın güney bitişiğinde bulunur. İçerisindeki kemikler tahrip olmuştur. Bu mezarda da
az sayıda bulunan kemikler kırık haldedir. İçerisinde 1 adet bronz küpe,
1 adet pişmiş toprak kandil ve boncuk taneleri çıkmıştır.
COM/006/G kodlu mezar tahribata uğramış olup içerisinden 1 adet
demir yüzük, 1 adet bronz kemer tokası ve farklı boyutlarda boncuk
tanesi çıkmıştır.
Arka bölümdeki (doğu kısım) mezarlar ön bölümdeki 001/G kodlu
mezardan farklı olarak daha özensiz bir işçiliğe sahiptir. Bu bölümdeki
mezarların tavan kısımları düzdür. Herhangi bir çıkıntı veya alna sahip
değildir. Arka bölümdeki mezarlar ihtiyaçtan kaynaklanan bir aceleyle
yapılmış olabilir. Ön kısım daha keskin hatlara sahipken arka bölümde
yuvarlatılmış tavanlar, mezar aralarındaki mesafenin kısalığı veya hiç
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olmaması bu nedenden kaynaklanıyor olabilir. Arka bölümdeki nişler
ile ön bölümdeki nişin yapıları ve ortadaki kemerin odayı ikiye ayırması göz önüne alındığında arka kısmın daha sonra yapıldığı söylenebilir.
D-Oda Mezarı Aktaş Mevkii mezarlık alanı içerisindeki en küçük
boyutlu mezar odasıdır. Mezarların oyulduğu kayalık alanda arta kalan
dar bir alana (A odası ile B odası arası) oyulmuş durumdadır. Bu sebeple mezarın ihtiyaçtan ve aceleyle yapıldığı düşünülmektedir. Uzun süre
kullanılmış bir mezar olmadığı muhtemeldir. Boyutları da buna müsaade edemeyecek kadar küçüktür. Ancak yine de kapasitesi zorlanmış ve
mezarda ki kemikler daha sonra ki gömütlere yer açmak için mezarın
bir kenarına istiflenmiştir. Bu istifleme sistemli olmayıp çoğunlukla gelişigüzel seçilip yerleştirilen kemikler ile yapılmıştır.
Kapısı kapalı olan ve yakın dönemde içerisine girilmemiş olduğu
düşünülen mezarın, diğer mezarlardan farklı olarak köşeli bir kapı taşı
vardır. Kapı boşluğu dar ve alçaktır.(0.45x0.52 m.) Kapak taşı açılıp
kapı boşluğuna ulaşıldığında, mezar odasının ağzına kadar kırmızı
renkli toprak ile dolu olduğu görülmüştür. Oda içerisinde üç adet mezar
nefi bulunmaktadır. (DOM/001/G, DOM /002/G, DOM/003/G)
En üstten kademeli olarak kazılmaya başlanan dolgunun üst seviyelerinden 5 adet pişmiş toprak çömlek ilk olarak çıkarılan buluntulardır.
Bunların dışında 1 adet bronz iğne, 1 adet bronz küpe ve 1 adet bronz
zil ise mezar odasının diğer buluntularıdır.
Mezarlık alanında yalnızca bir bireyin gömüldüğü tek mezar D mezar odasının 1 No.lu mezarıdır. Kapı direk olarak DOM/001/G kodlu mezara açılmaktadır. Kapı eşiği aynı zamanda mezar içine inen bir
basamak görevi de görmektedir. Buraya gömülen bireyin kemiklerinin
büyük kısmı korunmuştur. Bu dönemde hocker tarzda gömü görülmezken bu gömü hocker tarzda yapılmıştır. Baş kısmı kuzeyde olan gömünün yüzü batıya bakmaktadır. Büyük oranda sağlam çıkarılan iskeletin
sol bacak ve koluna ait kemikler tahrip olmuş, ayaklarına ait kemikler
ise yoktur. Sol göğüs kafesine ait olan kaburga kemiklerinin bir kısmı
tahrip olmuş ve eksik, kafatası ve çene kemikleri sağlam, yalnızca yü-
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zünde azda olsa bir aşınmıştır. Sağ bacağının diz kısmının altında ve
etrafında karbonlaşmış halde bol miktarda üzüm çekirdeğine rastlanmıştır. Bunların gömülen bireyin yanına sunu olarak bırakılmış olduğunu akla getirmektedir.
Mezarlık alanında mezar odalarının dışında yine kayaya oyularak
oluşturulmuş ancak mezar olarak kullanılmamış bir yaşam alanı da tespit edilmiştir. Bu alanın diğer mezar odaları ile çağdaş olduğu düşünülmektedir. Mekânın yakın döneme kadarda kullanıldığı kazı sırasında
görüştüğümüz yerel halk tarafından da doğrulanmıştır. Bu alanda kış
aylarında duvarlardan gelen suyun tabanda birikmemesi ve bu suyun
günlük yaşamda da kullanılabilmesi için duvar boyunca oluşturulmuş
bir oluk ve suyun birikmesi amacıyla açılmış iki çukurun varlığı tespit
edilmiştir.
BULUNTU DEĞERLENDİRMESİ
Mezar odalarından çıkarılan buluntuların büyük bölümü pişmiş toprak kandillerdir, bunların tamamı kalıp tekniği ile yapılmıştır. Büyük
bölümü armut biçimli gövdeye sahip olup tutamakları konik ve yarı
konik biçimlidir. Bu kandiller çoğunlukla tutamaktan itibaren başlayan,
yağ deliğini ve fitil deliğini de içine alan, bir veya birkaç tane oluk ile
tasarlanmıştır. Olukların dış kısmında, yani kandilin omuz kısımlarında
kabartma olarak yapılan bezemeler çoğunlukla balık kılçığı ve yan yana
kabartma çizgi motiflerdir. Bunlar bazı kandillerde uçları birleştirilerek
bir çerçeve içine alınmıştır. Omuz kısmında bir veya iki bant arasına
yapılan kabartmalarda bulunmaktadır. Bunların yanında yağ deliğinin
etrafını çevreleyen rozet motifleri, dalga motifleri, omuz kısmında boydan boya uzanan paralel çizgiler, kabartma halinde nokta motifleri ve
spirallerle bezenmiş kandiller de vardır. Bazı kandillerde, yeterince ergonomik olmayan konik tutamaklar bezemenin bir parçası olarak tasarlanmış olmalıdır. Kaide kısımları halka şeklinde yükseltilmiş, bezeme
olarak rozetler, buğday başağı ve atölye damgası kullanılanların yanı
sıra bezemesiz olan kaidelerde bulunur.
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Yuvarlak gövdeli olan kandillerin yağ delikleri armut biçimli olanlarından daha yüksek yapılmıştır. Bunların bazılarının burun kısmı fitil
deliğini de içine alacak şekilde ekleme olarak yapılmıştır. Kulpları yağ
deliğinden dikey olarak başlar az sayıda deliklinin yanı sıra deliksiz
olarak tasarlanmıştır. Tamamı bezemesiz ve düz olan kandillerin gövdesi dışbükey, omuz kısımları ise yağ deliğine doğru içbükey olarak
devam etmektedir. Armut biçimli kandillerden farklı olarak yüksek yapılan yağ delikleri etrafında oluk bulunmamakta, kaide kısımları alçak
ve yüzeyi tamamen kavrayacak şekilde yapılmıştır.
Kandillerin bir kısmı odaların zemininde muhtelif yerlerde, diğer
bir kısım kandil ise mezar içlerinde ölünün yanına konulmuş mezar
hediyeleridir. Roma Döneminde mezar hediyesi olarak kandilin kullanılması yaygın bir adettir, ölünün öbür dünyanın karanlığından kurtulmasını sembolize eder. Ancak diğer kandillerin özellikle zeminden
bulunanların aydınlatma amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir.
Roma mezarlarının ve ölü gömme ritüellerinin olmazsa olmazı olan
gözyaşı şişeleri de Aktaş Mevkii mezarlarında karşımıza çıkmaktadır.
Çoğunluğu oda zeminlerinden gelen kırık parçaların yanı sıra mezar
içlerinde de kırık parçalara ve sağlam gözyaşı şişelerine az sayda rastlanılmıştır. Sağlam ele geçen gözyaşı şişeleri açık yeşil renkli ve saydam olup üfleme tekniği ile yapılmış yuvarlak ve düz diplidir. Yuvarlak
gövdeli olanlar gövde ve boyun olmak üzere iki parça olarak tasarlanmış ve birleştirilmiştir. Bunların gövdeleri kabartma bezemelidir. Kırık
parçalara bakarsak mavi ve mor ağırlıklı daha az saydam gözyaşı şişeleri de olmalıydı. Bu kırık parçaların içerisinde mikalı örneklerde göze
çarpmaktadır.
Ölü gömme ritüelleri için bir diğer buluntu grubunu da pişmiş toprak
kaplar oluşturmaktadır. Alanlarda ele geçen kapların tipolojisine bakıldığında örneklerde görüldüğü gibi, genellikle sunumlar için kullanılan,
kulplu testiler uzun boyunlu çömlekler, kadehler ve kaseler kap repertuarını oluşturmaktadır. Genellikle günlük kullanım için basit tarzda yapılmış ve sunumda kullanılmış kaplardır. Kâseler ile büyük çömleklerin
genellikle dip - omuz kısımlarında çizi ve baskı bezeme görülmektedir.
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Aktaş Mevkii’nde çok sayıda boncuk tanesi bulunmuştur. Bu boncuk taneleri mezarlara gömülen bireylerin ziynet eşyası olan kolyelere
aittir. Zeminden bulunan boncukların ise akıntı ile zemine aktığı düşünülmektedir. Farklı ebatlarda yapılan boncukların büyük kısmı camdan
olup, azda olsa taştan yapılan boncuklar da bulunmaktadır. Özellikle
cam boncuklarda farklı bezemeler kullanılmıştır. Yuvarlak, oval, konik, silindirik, dikdörtgen ve boğumlu formda yapılan boncuklar farklı
renklerde yapılmıştır. Mavi, yeşil ve kırmızının tonları ile siyah renkli
boncuklar çoğunluktadır. Bunların yanında cam boncukların içerisinde
üç veya dört rengin kullanıldığı boncuk taneleri de vardır. Kakma olarak farklı bir veya iki renk bazı boncuklar üzerine bezeme olarak işlenmiştir. Bunların yanında mikalı örneklerde bulunmaktadır.
Aktaş Mevkiinde 30 adet sikke bulunmuştur. Tamamı bronz olan
sikkeler aşırı korozyona uğramıştır. Bir adet Bizans sikkesi dışında diğer sikkelerin tamamı Roma dönemine ait sikkelerdir. Sikkeler 3-4.yy’
a tarihlendirilmiştir. Bizans sikkesi ise I. Justinianos (M.S. 527-565)
Dönemine aittir.
Aktaş Mevkii’nde ele geçirilen buluntular göz önüne alındığında ise
mezarların içlerinden ya da zeminden ele geçirilen pişmiş toprak kadeh,
çömlek ve taş sunaktan da anlaşılıyor ki gömüler esnasında sunumlar
ve libasyon törenleri düzenlenmiştir.
Ele geçirilen sikkelerden de yola çıkıldığında Aktaş Mevkii kaya
mezarlığı M.S. 3-6.yy.arası kullanım gören ve pagan dini geleneklerine
göre gömü yapılan bir aile mezarlığı olduğu anlaşılmaktadır.
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Resim 1: Aktaş Mevki hava görüntüsü.

Resim 2: Aktaş Mevkii güneyden genel görünüm.
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Resim 3: Alanın genel görünüşü.

Resim 4: A Mezar odası dromos ve giriş kapısı.
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Resim 5: A Mezar odası kapının içerden görünüşü.

Resim 6 : AOM/011/G kodlu kamosorion mezar (Batıdan görünüş).
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Resim 7: AOM/010/G Kodlu mezar, pişmiş toprak kadeh (AOM
010/G-0010/S/02).

Resim 8: B Mezar odası 001/G ve 002/G kodlu mezarlar (Batıdan).

Resim 9: B Mezar odası zeminindeki kemikler.
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Resim 10: B Mezar odası zeminindeki kemikler.

Resim 11: COM/001/G kodlu mezar.

Resim 12: COM/003/G kodlu mezar.
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Resim 13: COM/006/G Kodlu Mezar.

Resim 14: D Mezar Odası.

Resim 15: DOM/001/G Kodlu Mezar.
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YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ ROMA HAMAMI
2013 YILI TEMİZLİK VE KAZI ÇALIŞMASI
Ömer YILMAZ*
Necip BECENE
Bahar HASIRCI
Yozgat İli Sarıkaya İlçesi, 1935 yılına kadar Boğazlıyan İlçesi’ne
bağlı Terzili Hamamı veya Hamam Köyü olarak bilinmekte iken, dönemin Valisi Bekir Sami Baran tarafından bucak merkezi haline getirilerek Sarıkaya adı verilmiştir. Sarıkaya Bucağı 1957 yılında aynı
adla ilçe merkezi olmuştur. Sarıkaya, Yozgat İli’nin 77 km. güneydoğusunda, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan anayol güzergâhı üzerinde
yer almaktadır. İlçe merkezi deniz seviyesinden 1170 m. yükseklikte
olup genellikle dalgalı düzlüklerin geniş yer tuttuğu bir plato üzerinde
kurulmuştur.
İlçenin tarihi ile ilgili çeşitli kaynaklarda yüzeysel bilgiler olmakla
birlikte geniş ölçüde yapılmış bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır.
Bölgede birçok höyük, tümülüs ve mimari kalıntıların bulunduğu göz
önüne alındığında ilçenin tarih boyunca sürekli yerleşim alanı olarak
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hristiyanlık kaynaklarında Aziz Petrus’un
Sebasteia’dan Mazaka’ya (Caesarea-Kayseri) ve Mazaka’dan da
Tavium’a (Yozgat Büyüknefes Köyü) yaptığı yolculuklarda Therma
Basilica’dan geçtiği ifade edilmektedir. Ayrıca, orijinali 3.-4. yüzyıllara ait “Tabula Peutingeriana” isimli dünya haritasında Tavium ile Caeserea arasında Aqua Sarvenae olarak gösterilen yerleşimin de burası
*
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olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında Sarıkaya İlçe merkezindeki ilk yerleşimlerin tarihini M.S.1. yüzyıla kadar indirmek olasıdır.
Kaynaklarda Roma Hamamı ile ilgili ilk bilgiler Von Der Osten tarafından verilmiştir.1 Alişar Kazı Ekibinden R. Haines1932 yılında burada
yaklaşık bir ay süren bir kazı çalışması yürütmüş, bu çalışmaya ilişkin
bilgiler ancak Kurt Bittel tarafından 1985 yılında yayımlanabilmiştir.2
İçerisinde bulunduğu taşınmaz mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan
Roma Hamamı, Sarıkaya İlçesi, Merkez Kaplıcalar Mahallesi’nde,
halen işletilmekte olan modern kaplıcaların olduğu alandadır. Roma
Hamamı kalıntıları üzerine yapılan eklentilerle hamam olarak 1970’li
yıllara kadar kullanılmıştır. Yeni kaplıca tesislerinin yapılması ile terk
edilen Roma Hamamı sel baskınları, hafriyatlar, çöpler ve bilinçsizce
yapılan beton eklemeler ile izbe bir görüntüye bürünmüştür. Bu durumun ortadan kaldırılması için Yozgat Müdürlüğü’nce temizlik çalışmaları 2010-2013 yıllarında devam ettirilmiştir.
AMAÇ
Sarıkaya İlçe merkezinde termal tesisler içerisinde yer alan Roma
Hamamı’nı bilim dünyasına kazandırmak için öncülük etmek ve içinde bulunduğu kötü durumdan kurtararak ilçe ve ülke turizmine hizmet
vermesini sağlamak, termal turizmle tarih turizmini bir arada sunacak
olanaklara kapı aralamak amaçlanmıştır.
2010 YILI ÇALIŞMALAR ÖNCESİ DURUM
Çalışma öncesinde Roma Hamamı kuzey güney doğrultusunda uzanan, ana cephesi batıya dönük, yaklaşık 25 m. uzunlukta, 4,5 m. yükseklikte onar gözlü, iki katlı, 11 ayaklı bir kemer ve bunun güney ucunda yarım daire görünümünde bir apsisten ibaretti.
1
2
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VON DER OSTEN, H.H.,The Alishar Hüyük Season of 1927, CHICAGO, 1930,
s.31.
Kurt Bittel, Die Badeanlage Von Terzili Hamam, 1985, s. 48-49.

Roma Hamamı’nda malzeme olarak yöresel damarlı beyaz mermer
kullanılmıştır. Kemerleri oluşturan işlemeli mermer blokların tamamında insanlar tarafından yapılan tahribat ile iklim ve çevre şartlarına
bağlı oluşan tahribat dikkat çekmektedir. Kemer ayaklarını oluşturan
blokların ön yüzü Attik-İon kaideli, Korinth başlıklı yarım sütun kesitli payelerle bezenmiştir. Kemerlerin en üst kısmında iki fascialı ve
üzerinde dönüşümlü olarak bukranion ve girland kabartmaları ile süslenmiş yekpare arşitrav blokları bulunmaktadır. Güneydeki iki kemerin
üzerindeki paye başlıkları ile arşitrav blokları yerinde bulunmamaktadır. Apsisin sadece alt kat kemerlerin üst kısmına kadar olan bölümü
mevcuttur. İki kat olan kemerlerden alt kemer açıkları her iki uçta beşik
kemer şeklinde başlayıp, bir beşik kemer bir düz kemer şeklinde devam
ederek ortada iki beşik kemerle bitmektedir. Üst kat kemerleri bunun
zıttı şeklinde düzenlenmiştir. Ana cephenin 4,5 m. doğusunda yine kuzey güney doğrultuda beşik kemerli tek katlı ve üç gözü ayakta kalmış
bir sıra daha kemer ayağı ve devamında diğer kemer ayaklarının üst
kısımları görünmektedir.
ÇALIŞMALAR
Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
03.12.2009 tarih ve 1523 sayılı kararı ile Roma Hamamı’nın kapladığı
alanın tespiti için temizlik ve dolgu toprağının alınması uygun görülmüştür. Bu karara istinaden Genel Müdürlüğümüzün 09.04.2013 tarih
ve 69699 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz başkanlığında temizlik ve
kazı çalışması yapılmasına izin verilmiştir. Çalışmaların birinci etabı
13.05.2013-11.06.2013 tarihleri arasında Bakanlığımızca sağlanan ödenek ile yapılırken, ikinci etabı ise 21.06.2013-06.12.2013 tarihleri arasında iki etap halinde, Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Kaymakamlığı’nca
sağlanan işçi ve malzemeler ile yapılmıştır.
2013 YILI BİRİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI
İlk etap çalışmaları, İl Özel İdaresi’ne ait olan kuaför ve internet
cafe olarak kullanılırken boşaltılarak 2013 yılında yıktırılan binaların
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kapladıkları alanlara doğru genişletilmesi şeklinde planlanmakta idi.
Bu sebeple ilk önce kemerlerin kuzey bitişiğindeki kuzey apsisi olarak
adlandırılan kısmın içerisinde (zemin derinliğini bulmak için) ve bunun kuzey ve batısındaki kısımlarında dolgu toprak temizliği alınması
çalışmaları yapılacaktı. Akabinde durumun seyrine göre dolgu toprak
temizliği çalışmaları farklı alanlara kaydırılabilecekti.
Yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde öncelikle alanda çevre ve
ot temizliği yapılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Kazı alanı genişlediğinden yeniden tel örgü ile çalışma alanı çevrilmiş ayrıca iç
kısımda kemerlerin olduğu kısımlara geçilmemesi için güvenlik şeridi
oluşturulmuş ve gerekli tabelalar uygun yerlere konmuştur.
İlk etap çalışmalarında 1 numaralı alan olarak adlandırdığımız kısmın kuzeyinde ve kuzeybatısında dolgu toprak temizliği alınması çalışmaları yapılırken 2 numaralı çalışma alanı olarak adlandırdığımız
kuzey apsisin iç kısmında dolgu toprak temizliği yapılmış ayrıca çalışmanın son günlerinde ise 3 numaralı çalışma alanı olarak adlandırdığımız betonarme termal su deposu ile bunun doğu kısmında dolgu toprak
temizliği çalışmaları yapılmıştır.
1 numaralı alanda dolgu toprak temizliği yapılan kısım apsisin kuzeyinde 15 m. uzunluğunda 1 m. ile 3,5 m. genişlik aralığında iken kuzeybatı kısmında ise 25 m. uzunluk ile 50 cm. den başlayıp ortalama 4,5 m.
aralığındaki bir genişlikte alanı kapsamıştır. Bu alanlardaki dolgu toprak temizliği ortalama 1,5 m. ile 2 m. derinlik arasında değişmektedir.
Apsisin kuzeyinde kuaför binasına ait olduğu bilinen ve varlığı daha
önce tahmin edilen betonarme fosseptiklere ortalama 30 cm. derinlikten
sonra ulaşılmıştır. Fosseptikler 110 cm. x 110 cm. genişlik ve yaklaşık
110 cm. yüksekliktedirler. Birbirlerine betonarme boru ve ile bağlanmakta iken ayrıca bir tanesinde pik demir boru görülmektedir. Ayrıca
bu kısımda yıkılan kuaför binasına ait olan ve görünen yüksekliği 110
cm. olan ve beton su basmanı üzerine betonarme harç ve taş ile örülmüş
temel duvarları da dikkat çekmektedir. Bilindiği gibi bu bina 1970’li
yıllarda yapılmıştır. 110 cm. seviyesinden sonra daha kuzeyde yer alan
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betonarme fosseptiğin altında doğu batı uzantılı bir kısmı gözüken
muhtemel tüf taşından bir duvarın ön kısmı açığa çıkmıştır (görünen
ölçüler1,30 m. x 50 cm.). Bu alanda duvarın dönemi ile ilgili görüş
belirginleşene kadar mevsimsel şartlarda göz önüne alınarak duvarın
zarar görmemesi için dolgu alma çalışması durdurulmuştur. Bu kısmın
hemen güneyinde geçen yılki çalışmada uç kısmı gözüken kuzey apsisine ait mermer bir bloğun üst kısmı da açığa çıkmıştır. İkinci dönem
çalışmalarında bloğun üst yüzeyi açığa çıkmıştır. İşlemeli kısımların
yüzeyi zarar görmemesi için toprakla geçici olarak kapatılmıştır. Bunun
hemen önünde de başka bir bloğun ucu gözükmektedir. İkinci dilim
çalışmalarında Kemerlerin kuzeyinde yer alan betonarme fosseptikler
kaldırılırken, dolgu toprak alımı ve daha kuzeyde taraçalama yöntemi
ile toprak alımı yapılmıştır. 1 numaralı alandaki çalışmalarda dolgu içerisinden sikke benzeri çok oksitli 2 adet metal parça ile kuaför binası
olarak adlandırdığımız (lokanta amaçlı inşa edilmiş) binanın temelinde
köşe taşı olarak kullanılmış sütun kaidesi parçası çıkmıştır. Bu alanda
başkaca kültür varlığına rastlanılmamıştır.
Çalışmaların ikinci bölümünde 2 numaralı çalışma alanı olarak adlandırdığımız kuzey apsisin iç kısmında dolgu toprak temizliğine başlanmıştır. Bu kısım temizlenerek kemerlerin ve havuzun zemininin derinliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yüzeyindeki çöp ve düzensiz
taş parçacıklarından oluşan kısım alındıktan sonra su sızıntıları çıkmaya başlamıştır. Bu durum tahmin edildiğinden çamurlu dolgu su yardımı ile kum eleğinden geçirilerek yıkanmıştır. Çalışmalar sırasında havuz içerisine dolan dalgıç pompa yardımı tahliye edilmiştir. Bu alanda
zeminden su gelmesi nedeniyle başkaca bir yöntem de kullanılamazdı.
Dolgudan çıkıp ayrıştırılan hafriyat atılmayarak apsisin güney batı kısmına tesviye edilmiş, ayrıca mevcut durumları itibariyle amorf nitelikte
olan pişmiş toprak parçalar ise kemerlerin arasında alana bırakılmıştır. Apsisin görünen ölçüleri güney kuzey uzantılı 4,5 m., doğu batı
uzantılı ise 3,5 m. ebatlarında idi. İlk bölüm çalışmalarında bu kısımda
ortalama 30 cm. ila 50 cm.lik derinlikte dolgu alınabilmiştir. Apsisin
güneybatı kısmında orijinal olup olmadığı ilk zamanlarda anlaşılama-
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yan ancak ikinci dilim çalışmalarında orijinal olduğuna kanaat getirilen ve zeminden yaklaşık 85 cm. yükseklikte küçük bir su savak deliği
betonarme ile kapatıldığı görülürken, daha önce görülmeyen batıdaki
kenar kısımları şimdiki zeminden 30 cm. dolgu alındıktan sonra ortaya
çıkmıştır. İlk dönem çalışmaları ile birlikte ortalama 1,5 m. derinlikte
dolgu temizliği yapılmıştır. Apsis içerisinde bol miktarda gelişigüzel
apsis içerisinde düşmüş iri, yöresel taşlar çıkarılırken, muhtemel Roma
Dönemine ait mermer bir bloğa ait olabileceği düşülen bir parça da çıkmıştır. Ayrıca Roma Dönemine tarihlendirilebilecek kiremit parçaları
ile yakın döneme kadar kullanılmış İslami Dönem kiremit parçaları,
az miktarda tüketim artığı hayvan kemikleri, pişmiş toprak malzemelere ait olabilecek parçalar, ince ve düzgün mermer parçacıklar, antik
döneme ait olabileceği varsayılan küçük cam parçacıklar, aktüel cam
parçası, para olarak değerlendirilebilecek çok kötü durumda metal parçaların bir arada çıkması geçmiş dönemlerde buranın karıştırıldığı görüşünü hâkim kılmıştır. Dolgu alımı sonlandığında mermer kaplı bir
zeminle karşılaşıldı. Batıda apsis oluşturan havuz doğuda basamakla
sonlanmakta idi. Ne acıdır ki basamakların sadece batıya dönük cephesindeki şafak mermerlerinin büyük kısmı hariç, basamağın üzerindeki
diğer mermerler sökülerek kırılmış. Apsisin doğu kısmında ise zeminde
yaklaşık 30 cm. x 20 cm. ebatlarında düzensiz su deliği tespit edilmiştir.
Bu kısımdan ve mermerlerin çatlak olan kısımlarından havuz içerisine
su dolmaktadır. Su, kemerlerin önündeki su ile yaklaşık 1,30 m. civarında seviyelendiğinde durmaktadır. Bu kısımdaki mermerlerde çatlak
ve çökmeler vardır. Ayrıca iki mermerde sivri cisimle yapıldığı tahmin
edilen tahribatlar göze çarpmaktadır. Apsisin içten içe ölçüsü doğu batı
2,10 m. iken basamağın olduğu doğu kısımda kuzey güney uzantılı 4,40
m. ebatlarındadır. Apsisin görünen mevcut yüksekliği 3 ila 1,30 m. arasında değişiklikler göstermektedir. Havuz yüksekliğinin farklı ölçülerde olmasının nedeni geçmiş dönemlerde apsisten sökülmüş olan blokların eksikliğidir. Apsisin tabanındaki mermer bloklar göründüğü kadarı
ile çok da özenli değildir. Bu durum yüzeyde daha ince bir mermer
tabaka olmasını veya mozaik olabileceğini düşündürmektedir. Ancak
muhtemel her dönemdeki tahribatlardan dolayı bunun varlığını ispat-
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lamak zordur. Taban mermerlerin birleşim noktaları ve köşe oluşturan
kısımları muhtemelen yapıldığı dönemde su sızmalarına karşı harçla
doldurulmuştur. Zemin üzerinde ise ilginç olarak mermer zemine pasları işlemiş, parçalara ayrılmış yoğun olarak yok olmaya yüz tutmuş
demirden su borusu olarak değerlendirilen parçalar çıkmıştır. Ayrıca
havuza ait olmayan kalkerimsi, üzerleri oval yivli, dikey duran iki adet
taş havuzda bırakılmıştır. Apsis içerisindeki çalışmalarda kültür varlığı
olarak nitelendirilebilecek ancak hepsi kötü durumda etütlük mahiyette ve kapsam dışı olduğu değerlendirilen buluntularla karşılaşılmıştır.
2 numaralı alan çalışmalar havuzun mermer zemine ulaşıldıktan sonra yüzeyi su ile temizlenerek sonlandırılmıştır. Su dolu havuz içerisine
ise mermer parçacıkları ile envanterlik nitelikte olmayan pişmiş toprak
parçalar bırakılmıştır. Havuzun etrafı can güvenliği açısından tel örgü
ile çevrilerek uyarıcı levhalar konmuştur.
3 numaralı çalışma alanı olarak adlandırdığımız betonarme termal
su deposu ile bunun doğu kısmında dolgu toprak temizliği çalışmaları
yapılmıştır. 14 m. x 1,5 m. ile 3,5 m. ebatlarında değişen ölçülerde 1
m.den 50 cm. arasında değişen derinlikte dolgu alınmıştır. Ayrıca betonarme termal deponun ön kısmındaki tuğlalı bölme kaldırılmıştır. Dolgu içerisinde kapsam dışı 6 adet T.C. ibareli metal paralar çıkmıştır.
Başkaca kültür varlığına rastlanılmamıştır.
2013 YILI İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI
Temizlik Çalışmalarının 2. Etap kısmı betonarme termal depo ve
çevresi, internet kafe olarak kullanılan bina (idare binası) ve çevresi,
lokanta binası (kuaför olarak kullanılan) ve çevresi, internet kafe olarak
kullanılan bina ve lokanta binasının fosseptik müştemilatların olduğu
alan, kuzey apsisin ve kemerlerin kuzeybatısında kalan alanda olmak
üzere beş alanda yürütülmüştür.
1. Alan: Betonarme Termal Depo Çevresi
Çalışmalara öncelikle alan temizliği ile başlanılmıştır. İlk bölümde
internet kafe olarak kullanılan bina (idare binası) ve çevresinde kısa bir
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temizlikte sonra çalışmalara kemerlerin doğu ve kuzeydoğu kısmında
kalan ve içerisinde betonarme su deposu ve çevresinde başlanılmıştır.
Bu alan öncelikle 22 m. x 10 m.lik bir alanı kapsamaktaydı. Yüzeyden
yaklaşık 1,5 m. derinliğe kadar dolgu alımı gerçekleştirilmiştir. Betonarme deponun üst kısmında yer alan 2,80 x 2,60 m. ebatlarındaki 3,5
m. derinlikteki beton harç ve taşlarla örülü kısmı kırılarak kaldırılmıştır. Yine bu işlemden sonra bu kısmın güneybatısında yer alan 1,68 m.
x 1,10 m. kare görünümlü kısım da kaldırılmıştır. Deponun bu kısımları
kaldırıldıktan sonra modern dönem kaplıcalarına su götürmek amaçlı
yapılmış asıl su toplama havuzunun betonarme üst kısım tablası açığa
çıkmış oldu. Depo ile paralel olarak doğu batı yönünde uzanan Büyük
Hamam olarak adlandırılan binaya ait olabileceği düşünülen ve görünen kısmı 3,70 m. uzunluğunda olan duvar ortaya çıkmış olup devam
eden dönem çalışmalarında bu duvarın uzunluğu 5,70 m. ebatlarına
ulaşmıştır. Çalışmalarda deponun müştemilat kısımlarının hemen altında bu duvarın kuzey bitişiğinde, görünen kısmı yaklaşık 1,50 m. yükseklikte 2,50 m. uzunlukta olan kuzey güney uzantılı muhtemel büyük
hamama ait, iri taşlarlardan örülü içerisinden pöhrenk geçen bir duvar
parçası da ortaya çıkmıştır. Bu kısmın üzerinde halen yakın dönemde
atılmış beton harç bulunmaktadır.
Alandaki ikinci bölüm çalışmalarında ise kaldırılan deponun asıl su
toplama havuzunun betonarme üst tablası balyoz, çivi ve makas yardımı ile kırılarak kaldırılmıştır. Deponun üst kısmı beton ve demir ile
yapılırken yaklaşık ebatlarında doğu batı uzantılı 4x5 m. ebatlarındaki
kısım ise muhtemelen büyük hamam olarak adlandırılan ve 1970’li yıllara kadar kullanılan ve sonrasında yıkıldığı tahmin edilen yapının taşları kullanılarak taş ve beton harç ile inşa edilmiştir. Bu kısım şimdilik
suyun alana yayılmasını önlemek için kaldırılmamıştır. Ayrıca deponun
kuzey bitişiğinde cep depo olarak adlandırabileceğimiz ve suyun çıktığı
kısım olan 1,50 m. x 75 cm. ebatlarında bir kısım da yer almaktadır.
Buranın üzeri demir parmaklıklarla kapatılmıştır. Çalışmalarda modern
kaplıcalara su götüren borular da iptal olmalarının ardından peyderpey
kaldırılmıştır.
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Bu alandaki çalışmalarda dolgu içerisinden aktüel çöpler çıkarken az miktarda da farklı derinliklerde kırık taban mermeri parçaları çıkmıştır. Bunları dolgu ile mi geldiği yoksa alandaki binaların tahribatından kaldığı şu an için bilinememektedir.
İnternet Kafe Olarak Kullanılan Bina (İdare Binası) ve Çevresi
İl Özel İdaresi’nce yıktırılan, yaklaşık 40 yıllık bir maziye sahip, son
olarak internet kafe binası olarak kullanılan kaplıca idare binasının olduğu alanda genel bir temizlik çalışması yapılmıştı. Daha sonra alanda
bulunan elektrik direği, bahçe korkulukları ve sonradan dikilmiş birkaç
ağacın Kaymakamlıkça kaldırılması ile bu alandaki temizlik ve dolgu
toprak temizliği çalışmalarına yeniden başlanılmıştır.
İlk etapta bu alanda doğu batı uzantılı 30 m., kuzey güney uzantılı ise 12 ila 14 m. ile 16 m. ila 12 m. ebatlarında değişiklik gösteren
bölümde dolgu toprak ve beton temizliği yapılmıştır. 50 cm. ile 1,20
cm. arasında dolgu alındıktan sonra görüldü ki bu binanın, demir ve
çimento ile oluşturulan betonarme su basmanı üzerine taş ve beton harç
ile temel duvarları oluşturulmuştur. Temel duvarları su basmanları ile
birlikte 1,10 m. ila 1,30 m. arasında değişiklik göstermekteydi. İlk etap
çalışmalarında betonarme depo ile bu bina arasına denk gelen kısımda
betonarme ve büzlerle oluşturulmuş 1m.x1m. ebatlarında foseptik logarları açığa çıkmıştır.
Devam eden dönem çalışmalarında binaya ait, taş ve betonarme harç
ile yapılan temel duvarları balyoz ve manivela yardımı ile kaldırılmaya başlanmıştır. Görünen kısımdaki duvarlar kaldırıldıktan sonra ise 75
cm. genişlikte 30 cm. derinlikte olan ve betonarme harç ve demir ile yapılmış su basmanları altları oyularak balyoz, demir çivisi, manivela ve
demir makası yardımıyla kırılarak kaldırılmıştır. Hemen bu su basmanlarının altında kesik kesik duvar parçalarının üst yüzeyleri ile karşılaşılmıştır. Bu kısmın doğusunda modern dönem termal sondaj kuyusuna ait
olabileceği düşünülen yakın dönemde bims kullanılarak yapılan küçük
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bir toplama havuzu çıkmıştır. Bunun görünen duvarları kaldırılmıştır.
Bu alanda toprakta hafif hafif çökmeler dikkat çeker. Bu çökmelerin
yakın dönemde sondaj atılırken suyun oluşturduğu boşluklardan kaynaklandığı düşünülmekte olup bu alanda daha fazla dolgu alınmamıştır.
Bununla birlikte alanın güneydoğusunda 1 m. ile 4 m. arsında değişen bir alan üzerinde eski internet kafenin bulunduğu alanda yaklaşık
1,50 cm. derinliğinde dolgu toprak alımı yapılmış bu alanda yapılan
çalışmalarda internet kafe olarak bilinen yapının temel betonlarının seviyesine kadar inilmiş ve çalışmalar bu seviyede sonlandırılmıştır.
Bu alandaki çalışmalarda farklı kademelerde aktüel çöpler, (ayakkabı, naylon poşet, cep telefonu v.b.) aktüel küller, tüketim artığı hayvan
kemikleri, T.C. ibareli paralar, sikke benzeri çok kötü durumda metal
objeler, İslami Dönem, Roma Dönemi çatı kiremit parçaları, yeşil sırlı
seramik parçaları çıkmıştır.
Lokanta Binası (Kuaför Olarak Kullanılan) ve Çevresi
Yaklaşık 40 yıllık bir maziye sahip olan lokanta (kuaför) binasının
güneye bakan temel duvarları ve su basmanları 1. Etap çalışmalarında
ortaya çıkmıştı. Temel duvarların büyük kısmı açığa çıkarılmış, balyoz
ve manivela yardımı ile kaldırılmaya başlanmıştır. Temel duvarları 1,10
m. ila 1,30 m. yükseklikte 50 cm. genişlikte taş duvar arası beton harç
ile örülmüştür. Temel duvarlarının altında 30 cm. yükseklikte ve 80 cm.
genişlikte betonarme ve demirli su basmanları ortaya çıkmıştır. Bina
duvarları peyderpey kaldırılmıştır. Su basmanlarının da alt kısımları
hafif hafif oyularak balyoz, demir çivi, makas ve manivela kullanılarak
kaldırılmıştır. Sadece hafif kuzeybatıya denk gelen duvar daha sonra
kaldırılmak üzere bırakılmıştır. Lokanta binasının kuzey köşesine denk
gelen kısımda toprak dolgu içerisine gelen kısımda harç ve düzensiz
taşlardan oluşan (muhtenel dolgu duvar) muhtemelen Geç Osmanlı Dönemine ait duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır. Ayrıca yine su basmanlarının altında kuzeye denk gelen kısımda belli belirsiz muhtemel tarihi
duvar kalıntılarının üst kısımları dikkat çekmektedir. Su basmanlarının
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arasında odaların iç kısımlarına gelen dolgular bu sebeple belli bir seviyeden sonra kaldırılmamıştır.
Dolgu içerisinden aktüel çöpler, kül, hayvan kemik parçaları, İslami
ve Roma Dönemi olması muhtemel eser miktarda çatı kiremit parçaları,
genel olarak İslami Dönem yeşil sırlı seramik parçaları, sikke olabileceği değerlendirilen metal objeler, etütlük mahiyette buluntular, cam
bilezik parçaları, İslami ve farklı dönemlere ait seramik parçacıkları
karışık bir şekilde çıkmıştır.
4. Alan: İnternetkafe Olarak Kullanılan Bina ve Lokanta Binasının
Fosseptik Müştemilatların Olduğu Alan
Bu alanda yaklaşık 2 m. derinlikte dolgu alınmıştır. Her iki binaya
ait birbirine bağlantılı fosseptik lagarları ile bunları birbirine bağlayan
büzler ortaya çıkmıştır. Modern kaplıca binasından gelen plastik boru
gideri de geçici olarak geriye çekilmiştir. Ayrıca bu kısımdaki fosseptikler ve idare binasına ait fosseptik ve büzler gerekli fotoğraflama çalışmalarından sonra kaldırılmıştır. Lokanta binasının kuzeydoğu köşesine
denk gelen kısımda fosseptik büzlerinin kuzeye döndüğü yere denk gelen kare görünümlü yaklaşık 2,80 m. x 240 m. ebatlarında tek sıra taştan muhtemelen sonraki kullanımlarda yapılmış bir bölüm ortaya çıktı.
Lokanta binasının temel duvarlarının alt kısmı ile aynı seviyede idi.
Bu kısımda karenin içerisinde yatay durumda yivli sütun parçacığı ile
duvarda kullanılmış sütun başlığı parçası ile karşılaşılmıştır. Yine bu
alanda modern dönem kaplıca borusunun hemen altında ve bitişiğinde,
idare binasının kuzeybatı kısmına denk gelen yerde üst kısmı gözüken
ortalama 2,5 m. ile 1,50 m. ebatlarında duvar parçası dolgu alımından
sonra ortaya çıkmıştır. Bu duvarların muhtemel Roma Hamamı müştemilatlarına ait olma olasılığı yüksek iken modern dönem yapılaşmalarında nerdeyse tamamen yok edildikleri düşünülmektedir.
Büyük kısmı önceki yıllarda kaldırılan kuzey güney uzantılı beton duvar parçasının açığa çıkan kısmı da bu çalışmalarda kaldırılmıştır. Sadece zeminde bir miktar su basman kısmı kalmıştır.
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Dolgu içerisinden aktüel çöpler, İslami Dönem yeşil sırlı seramik
parçaları, cam bilezik parçaları, sikke benzeri metal objeler ele geçmiştir.
5. Alan: Kuzey Apsisin ve Kemerlerin Kuzeybatısında Kalan Alanda
Yapılan Çalışmalar
Çalışmalar yukarıdaki alanlarda büyük oranda tamamlandıktan sonra çıkan dolguların atılması için rampa olarak bırakılan kuzey apsisin
ve kemerlerin batısına denk gelen kısımda, kuzey güney uzantılı şekilde başlangıçta yaklaşık 20 m. uzunluğunda 1 ila 3 m. genişlikte 10 cm.
ile 1,5 m. derinlikte değişen ebatlarda dolgu toprak temizliği yapılmıştır. 1,5 m. derinlikte daha önce uzantıları kaldırılan termal su boruları,
elektrik kabloları ortaya çıkmıştır. Bu kısım çalışmalarda yoğun bir şekilde aktüel çöpler ile karşılaşılırken aynı katmanda lokanta binasının
batı ile kuzey duvarının birleştiği yerin hemen arkasında dolgu içerisinden envanterlik olarak değerlendirilebilecek işlenmiş kemik bir obje ile
çok kötü durumda sikke görünümlü metal obje ele geçirilmiştir.
Ayrıca otelin doğusunda yaklaşık 15x4 m. ölçülerine sahip bir alanda 10 cm. ile 180 cm. arasında değişen derinliğe sahip dolgu toprak
alımı seviye seviye yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda farklı derinliklerde kanalizasyon borusu, sıcak su borusu, elektrik kablolarına rastlanılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda dolgu toprak içinde
bol miktarda lokantaya ait olabilecek hayvan kemikleri, cam şişeler ve
poşet parçaları gibi atık hafriyatlara rastlanılmıştır. Bahse konu alanda
yapılan çalışmalar belirli bir seviyede tamamlanarak Sinan Otelin arkasında kalan ve modern kaplıcalara geliş gidiş yolu olarak kullanılan
yaklaşık 3 m. genişliğinde ve 15 m. uzunluğunda bir alanda yaklaşık 80
cm. derinlinde hafriyat toprağı alınmıştır.
Yapılan çalışmalarda İslami döneme ait olduğu düşünülen ancak
herhangi bir form vermeyen seramik parçaları ve çatı kiremitlerine rastlanılmıştır. Bahse konu seramik parçaları alanda bırakılmıştır.
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SONUÇ
Sonuç olarak Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Sarıkaya Roma Hamamı
2013 yılı 2. Etap Çalışmaları Betonarme Termal Depo ve çevresi, internet kafe olarak kullanılan bina (İdare Binası) ve çevresi, lokanta binası (kuaför olarak kullanılan) ve çevresi, internet kafe olarak kullanılan
bina ve lokanta binasının foseptik müştemilatların olduğu alan, kuzey
apsisin ve kemerlerin kuzeybatısında kalan alanda olmak üzere yukarıda bahsedildiği şekilde yapılmıştır. Çalışmalar mevsimin kışa dönmesi
ve çalışma alanının daralması nedeniyle 2013 yılı için sonlandırılmıştır.
Seramik örnekleri ve taşınmaz kültür varlığı parçası olan mimari öğeler
alanda bırakılmıştır. Taşınır kültür varlığı olabileceği değerlendirilen
buluntular Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Temizlik çalışması yapılan alan tel örgü ile çevrilerek kapatılmış, gerekli güvenlik
levhaları alana dikilmiştir.
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Çizim 1: Sarıkaya Roma Hamamı çalışma yapılacak alanlar.
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Resim 1: Cepheden 2013 Yılı 1.Etap çalışma öncesi cepheden görünüm.

	
  

Resim 2: Cepheden 2013 Yılı 1.Etap çalışma sonrası cepheden görünüm.
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Resim 3: 1-3 Numaralı alanları çalışma sonrası doğudan görünümüm.

	
  

Resim 4: 2 Numaralı çalışma alanı kuzey apsis-havuz ve mermer zemin.

	
  

	
  

Resim 5: İkinci Etap öncesi 1. ve 2. alan batıdan görüntüsü.

Resim 6: İkinci Etap 2-5. alan doğudan çalışma sırasında genel
görünüm.
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Resim 7: 1. alan çalışma sonrası batıdan
görünüm.

	
  

Resim 8: 2-5. alan çalışma sırasında
beton su basmanları.

Resim 9: 1-5. alan çalışma sonrasında
genel görünüm.
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Resim 11: Alandan sikke benzeri çok
kötü durumda metal objeler.

	
  

Resim 12: Tüm alandaki dolgudan çıkan metal ve cam örnekler.

Resim 10: Kuzey apsis içinden çıkan
metal parçalar.
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Resim 13: Alandan çıkan İslami Dönem seramik parçaları.

	
  

Resim 14: Dolgu içerisinden gelen kemikten mekanik? bir
obje.
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YALVAÇ İLÇESİ, GÖRGÜBAYRAM MAHALLESİ,
DEBBAĞLAR VE HARABELER MEVKİİ
KURTARMA KAZISI 2013
Özgür ÇOMAK*
1) I. ETAP KAZI ÇALIŞMALARI
İlk olarak Görgü Bayram Mahallesi Düzkır Mevkii’nde yer alan
ve Yalvaç Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları sırasında tahrip
edilen yuvarlak yapının iç kısmında çalışmalara başlanmıştır. Yuvarlak
yapı içerisinde seviye düzleme çalışmaları yapıldıktan sonra kuzey-güney yönünde 6.70 m., doğu – batı yönünde ise 8.40 m. ölçülerinde açma
oluşturularak çalışmalara devam edilmiştir. Seviye düzleme işleminden
sonra blok taşların arasında bulunan toprak dolgu kazılmıştır. Blok taşlar ve açma sınırları içindeki toprak kaldırıldıktan sonra açmanın genelinde seviye inme çalışmalarına devam edilmiş olup, kazılan toprak içerisinde çeşitli arkeolojik materyaller açığa çıkarılmıştır. Açma içerisinde günlük kullanıma ait, pişmiş topraktan yapılmış seramik parçaları ve
bunların yanı sıra mermer plakalar ve parçalar yoğunlukla görülmüştür.
Açma içerisinde seviye derinleştiğinde yüzeyde görülen blok taşların
alt kodunda taşıyıcı bloklar ve zemin döşemler açığa çıkarılmıştır. Kazı
çalışmaları sürdürülürken diğer yandan da GPS ve TOTAL STATİON
cihazlarıyla belgeleme çalışmaları yapılmıştır.1 No.lu blok doğusunda
yapılan sondaj içerisinde seviye inildikçe yoğun miktarda kandil kalıpları ele geçirilmiştir (Resim:1). Bu kadar yoğun bir şekilde kalıp ele geçirilmesinin sebebi olarak, bu alanın kandil üretim merkezi olduğu dü* Özgür ÇOMAK, Arkeolog, Yalvaç Müze Müdürlüğü, Isparta/TÜRKİYE.
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şünülmektedir. Alanda kalıpların yanı sıra kırık kandil parçalarının da
bulunması ve ele geçirilen kandillerin üzerindeki bezemelerin, kalıplar
üzerindeki bezeklerle benzer olması kandil üretim merkezi düşüncesini
doğrulamaktadır. Yuvarlak alanın orta kısmında yapılan ikinci sondaj
çalışmasında, 1 No.lu bloğun doğusunda - 145 cm. seviyede 48 cm.
uzunluğunda, 20 cm. genişliğinde mermerden yapılmış çıplak erkek
heykeli açığa çıkarılmıştır. Heykelin baş kısmı bulunmamaktadır. Alan
içerisinde ters çevrilmiş bir konumda ele geçirilen bu heykel mekan
zeminini oluşturan taşlar arasına zemin olarak yerleştirilmiş vaziyette
ele geçirilmiştir.
Yuvarlak alan içerisinde yaptığımız kazılar esnasında çok fazla taban tuğlası, kandil kalıbı, çatı kiremidi ve günlük kullanıma ait pişmiş
toprak kapların ele geçirilmesi bu alan yakınında bir fırın olabileceği
ihtimalini aklımıza getirmiştir ve düşünce doğrultusunda Yuvarlak yapının kuzeyinde, yapıya yaklaşık olarak 13 m. Uzaklıkta 2.50x2.50 m.
ölçülerinde sondaj çalışması başlatılmıştır. Yüzeyden başlayarak 35 cm
derinliğinde kazılan toprak içerisinde tuğla ve kiremit parçaları görülmüştür. Sondaj çalışmaları sırasında, sondaj çukurunun güneydoğu köşesinde -80 cm. derinlikte biri sağlam olmak üzere 2 adet pişmiş toprak
kandil ele geçirilmiştir (Resim: 2).Yuvarlak alanının güneydoğusunda
oluşturulan açmada -80 cm. seviyede 45 x 56 cm. ölçülerinde ortadan
kırık pişmiş toprak zemin tuğlası açığa çıkarılmıştır. Açmanın doğu kesitine doğru ilerledikçe aynı seviyede taban tuğlalarının yanı sıra çatı
kiremitlerinin de zemin döşemesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Tuğlalı alanın fotoğraflandırılması ve çizimi yapılmıştır (Resim: 3-Çizim:
1). Alanın genel fotoğraflandırılması yapılarak 1 Nisan 2013 Pazartesi
günü başlayan ve yaklaşık olarak 2 hafta süren kazı çalışmaları 12 Nisan 2013 Cuma günü son bulmuştur.
I. Etap kazı çalışmaları içinde ikinci kazı alanı olarak belirlenen I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Pisidia Antiokheia Antik
Kenti Batı Kapısı’nın yaklaşık 100 m. batısında ve sit alanı dışındaki
alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Çalışma yapılacak alanlar belirlendikten sonra alan fotoğraflaması yapılmış ilk olarak 5x5 m. ölçü-
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lerinde açma oluşturularak kazı çalışmalarına başlanmıştır. Açma içerisinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde 2.95 m., güneydoğu-kuzeybatı
yönünde 4.10 m. ölçülerinde cadde zemini açığa çıkarılmıştır. Zemini
oluşturan cadde döşeme taşları farklı ölçülere sahiptir. Açmanın kuzeybatı kesitine doğru zemin taşlarının devam ettiği görülmüştür. Açmanın
kuzeydoğu köşesinde 2 m. uzunluğunda pişmiş topraktan yapılmış ve
seviye olarak cadde zeminin alt kodunda yer alan künkler bulunmuştur. Ayrıca stadyumun güneyinde antik kentin ana caddesine ait olduğu
düşünülen yol döşemesi kalıntıları ve bu alandaki mevcut imar planına
göre oluşmuş yapılar göz önüne alınarak bu alanın birinci veya ikinci
derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine yönelik bir jeofizik,
kazı vb. çalışmalarla desteklenen belgelerin iletilmesine denildiğinden
Antiokheia Kazı Başkanlığı’nın desteği ile söz konusu bölgede Müze
Müdürlüğü ve Antiokheia Kazı Başkanlığı olarak arkeojeofizik çalışması da SDÜ Deprem Araştırma Merkezinden Jeofizik Y. Mühendisi
Olcay Çakmak ile birlikte yapılmıştır.
2) II. ETAP KAZI ÇALIŞMALARI
Etap çalışmalarını yürüttüğümüz ve atölye olarak kullanıldığını belirlediğimiz alanın yapı organlarını belirlemek amacıyla alanın güney
doğusunda yeni bir çalışma alanı belirlenerek 24 Mayıs 2013- 8 Haziran 2013 tarihleri arasında çalışmalar yürütülmüştür. Çalışma alanı
belirlenirken alanda arazi içerisinde mevcut topoğrafyaya uymayan yapay olarak oluşturulmuş yükseltinin varlığı ve gene mevcut arazi yapısı
içerisinde bulunmayan ve taşınarak araziye getirilmiş olduğunu düşündüğümüz döküntü nitelikte bol miktarda taşın varlığı dikkate alınarak
çalışmalar yapılmıştır (Resim: 4). Alanda yapılan tesviye ve temizlik
çalışmalarının ardından yürütülen seviye inme çalışmalarında bir adet
orta büyüklükte bir taş üzerinde bağlayıcı malzemesi kireç/harç ile birlikte yerinde tespit edilmiştir. Yerinde tespit edilen unsurların niteliğini
anlamak için devam eden çalışmalarda kireç harç ve kumdan yapılmış
bağlayıcı malzeme ile birlikte yalnızca cephe yüzleri düzeltilmiş büyük
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taşlarla örülerek oluşturulurmuş duvar yapısına ait bir bölümün varlığı
tespit edilmiştir. Çalışma alanının genişletilmesinin ardından duvarın
kuzeyinde kayrak taşının işlevini anlamak amacıyla yürütülen seviye
inme çalışmaları neticesinde 5 adet kayrak taşının mezar kapağı olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir (Resim: 5). Üzeri kayrak taş plakalar ile
kapatılmış olarak tespiti yapılmış mezarın ilk olarak kayrak taşları kaldırılarak mezar içi temizlenerek mezar ve iskelet ortaya çıkarılmıştır.
Doğu-Batı yönünde pişmiş toprak tuğla zemin üzerinde yatan iskeletin
etrafı bir sıra tuğla ile çevrelenerek mezar yapısı oluşturulmuştur. Fotoğraflama, çizim çalışmalarının tamamlanmasının ardından iskeletler
numaralandırılarak bölümlerine göre ayrılarak kaldırılmıştır (Resim:
6-Çizim: 2).
Atölye olarak adlandırılan alanın batısında Yalvaç Belediyesi’nin
yürüttüğü yol açma çalışmalarında toprak üst seviyesinden 35 cm. derinlikte toprak kesitinde görülen ve su sistemine ait olduğunu düşündüğümüz künkün olduğu alanda 4x4 m. ölçülerinde bir alan belirlenerek
çalışmalar yürütülmüştür. Seviye inme çalışmaları esnasında çeşitli seramik parçalarına ait kırık pişmiş toprak malzemeler ele geçirilmiştir.
Çalışmaların devamında herhangi bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır.
Ancak yapılan seviye inme çalışmalarında 1 adet Roma Dönemi bronz
sikke ele geçirilmiştir.
3) II. ETAP KAZI ÇALIŞMALARI
Yalvaç İlçesi, Görgübayram Mahallesi, Debbağlar Mevkii’nde
Yalvaç Belediyesi’nce imar planı kapsamında yol açma çalışmalarını
projesinde belirlenen ve I. ve II. etap kazı çalışmaları yürütülen alanın 300 m. kuzeyine devam ettirilmiş ve bu alanda; üzeri kayrak taşı
kaplı konglomeradan oyulmuş tekne ve pişmiş toprak tuğla ile örülü
mezar yapılarından oluşan toplam 56 adet mezar yapısı ile 2 adet Roma
Dönemi devşirme malzemelerden yapılmış sanduka mezarların tespiti
yapılmıştır. Mezarlara II. etap sonunda kazısı yapılan 1 No.lu mezardan
başlayarak kazısı yapılan her mezar için sıralı numara vermek suretiyle
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MK13.GBMAH. olarak adlandırılan ve açma sırasına göre 2-44 arasında numara verilmiş, sanduka mezarlar içinde 1 ve 2 No.lu mezar olmak
ayrı numaralandırma yapılmıştır. Kurtarma Kazısı kapsamında kazısı
yapılan mezarlardan örnek olarak üzeri kayrak taşı kaplı konglomeradan oyulmuş tekne ve pişmiş toprak tuğla ile örülü sanduka tipi mezar
yapılarından bazı örnekler aşağıdadır.
a) Pişmiş Toprak Tuğla Örgülü Sanduka Tipi Mezar
2 numaralı olarak adlandırılan mezar batı-doğu yönde uzanan etrafı
pişmiş toprak tuğlalar ile örülmüş üst örtüsü kayrak ve pişmiş toprak
levhalar kullanılarak kapatılmış zeminde ise gene pişmiş toprak levhaların kullanılmış olduğu basit sanduka tipi mezardır.
Mezar içerisindeki çalışmalara iskelete ait olan kemik parçalarının
kontürleri açılarak devam edilmiştir. Kemiklerin kontürleri açılırken
çene kemiğinin karın üzerinde yer aldığı görülmüştür. Yürütülen çalışmalar sırasında mezar duvarlarının 30x15 cm. ölçülerinde tuğlalar ile
örülmüş olduğu ve zemindeki pişmiş toprak levhaların ise 4 adet 60x45
cm. ölçülerinde, üzerlerinde ise çift parmak izi ile ‘X’ işaretinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Mezar içinde -50 cm. seviyesinde görülen
iskeletin açık krem rengi kemik renginde korunan ölçüleri ile 1.70 cm
baş kısmı kırılmışçasına ters dönmüş şekilde batıya bakar halde olduğu
ve kafatası göğüs kafesi ve ayak kısmında tahribatın olduğu görüldü.
Yapılan çalışmalar sırasında mezar içinde ve etrafında gömü ile alakalı
herhangi bir buluntuya rastlanılmamış olup gerekli fotoğraflama ve çizim işlemleri tamamlandıktan sonra iskelet; mezar içerisinden alınarak
mezar yatağı boşaltıldı (Resim: 7).
b) Üzeri Kayrak Taşı Kaplı Konglomeradan Oyulmuş Tekne Tipi
Mezar
6 ve 8 numaralı mezarların güneydoğusunda yer almaktadır. Mezar
üst örtüsü olarak tek sıra halinde yan yatırılmış şekilde kayrak taşla-
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rı kullanılmıştır. Üst örtüsünün çizimi ve fotoğraflanması yapıldıktan
sonra kaldırılmış ve -49 cm. seviyede iskelete rastlanmıştır. Mezar yatağında ve etrafında her hangi bir sınırlayıcı yan örgü ve zemin döşemesine rastlanılmamıştır. Mezar yatağının sıkıştırılmış yeşil killi topraktan yapıldığı görülmüştür. İskelet ise tamamen korunmuş bir halde
ele geçmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında iskeletin batı-doğu yönde
elleri göbek üzerinde birleşecek şekilde başı ise yukarıya bakar şekilde
gömüldüğü görülmüştür. Kazı sonrası her hangi bir mezar hediyesine
rastlanılamamıştır. İskeletin gerekli fotoğraf ve çizim çalışmaları yapıldıktan sonra mezar yatağı temizlenmiştir (Resim:8).
9 No.lu mezarın 150 cm. güneyinde yer almaktadır. Mezar doğubatı yönünde uzanmaktadır. Mezar üst örtüsünde 3 adet kayrak taş yer
almakta olup, batı tarafta (ayakucunda) bulunan kayraktaşının yaklaşık
30 cm. si tahrip olarak tespit edilmiştir. Kalan kayrak taşların ölçülebilen uzunluğu 130 cm.dir. Kayrak taşları alındıktan sonra mezar üzerinden alınan toprağın çok fazla killi olup, oldukça sert yapıda olduğu
görülmüştür. Kafatası kemik yapısı yada mezar içinde bulunan ortam
nedeniyle oldukça fazla parçalıdır. Çene kemiğinde 4 adet diş bulunup,
sağlam biçimde olduğu görülmüştür. İskeletin sırt üstü yatırıldığı ve
kolların uzanış biçimi nedeniyle göbekte birleştirilmiş olabileceği düşünülmektedir. El ve el parmakları daha ufak parça halinde görüldüğü
için incelemelere rağmen tespit edilemedi. İskeletin bacakları diz kapağında birleştirilerek yatırılmış olduğu tahmin edildi. Ayak ve ayak parmaklarına ulaşılamadı. İskelet çizim fotoğraflama ve belgeleme yapılarak kaldırıldı. Kayrak taşlarından oluşan üst örtüden itibaren iskeletin
alındığı zemine kadar olan derinlik takriben 53 cm. olarak tespit edildi.
İskeletin yatırıldığı zemin sıkıştırılmış killi topraktır. Mezar hediyesi
olarak herhangi bir buluntuya rastlanılamadı (Resim:9-Çizim:3).
c) Sanduka Mezarlar
I ve II No.lu sanduka mezarlar , geçmişte kaçak kazılar sırasında
ortaya çıkarılan blok taşı vasıtasıyla tespit edilmiştir.5 x 5 m.lik bir aç-
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manın tam olarak batı kenarında yer almaktadır. Gün içerisinde devam
eden çalışmalarda mezarın doğu ve güney duvarları bulunmuştur. Doğu
duvarında bir adet düzgün kesilmiş blok taş, güney duvarında ise iki
adet blok taş yer almaktadır. Güney yönündeki iki bloğun tam önünde
önceki dönemlerde podyum olarak kullanıldığı düşünülen ve üzerinde
silmeler yer alan bir devşirme mimari öğedir. Diğer blok ise köşelerinden anlaşıldığı üzere düz kesilmiştir fakat bloğun bazı kısımlarında
bilinmeyen sebeplerden ötürü kırılmış olduğu gözlemlenmiştir. Mezar teknesinde çalışmaları yürütebilmek için blok taşlarını kaldırmak
zorunlu hal almıştır. Bu zorunluluk nedeniyle, üzerinde aslan ayağı
olduğu düşünülen blok taşın çevresinde yaklaşık -40 cm. seviyesine
inilerek etrafı açılmıştır. Mezarın güney kesitinin kuzeyinde yer alan
aslan ayağının çevresinin boşaltılması için en üstten seviye takip edilerek aşağıya doğru inilmiştir. Çalışmalar esnasında güney kesit ile kuzey
kesitin birleştiği noktada mezar steline ait olduğu düşünülen devşirme
malzeme görüldü. Görülen malzeme içerisinde tavan kaseti gibi düzenlenmiş olan malzeme, içerisinde bir adet ( gön ) yer almaktadır. Güney
kesitin iç yüzü kireç taşından oluştuğu için kat kat dökülmeler yaptığı
anlaşılmıştır. Kazılan toprak içerisinde de bu parçalara rastlanılmıştır.
Aslan ayağından 40 cm. derine inildiğinde mimari öğenin köşesine ulaşılmıştır. Podyum olan bu mimari öğe kuzey tarafta topraktan oluşan
kuzey kesite doğru çekilmiş ve aslan ayağının altında yer alan toprak
seviye takip edilerek inilmiştir. Kazılan toprakta bitki köklerine rastlanılmıştır. Toprak yapısının orta sertlikte olduğu ve kırmızımsı killi
yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Seviye inme çalışmalarında yer yer az
miktarda kemik parçalarına ulaşılmıştır. Bu durum ise mezarın kendi
döneminde ya da daha sonraki dönemlerde kaçak kazılar ile mezarın
açıldığını göstermektedir. Toprak içerisinde oldukça az sayıda profil
vermeyen seramik parçalarına ulaşılmıştır. 2 Numaralı Sanduka mezar
içerisinde yer alan mezar teknesi, içerisine düşmüş olan blok taş gerekli
çizim belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra mezar teknesi içerisinden kaldırılmıştır. Blok taş altında yer alan toprakta seviye inme çalışması yapılmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında mezarın güneyinde bulunan blok taşın toprak seviyesinden -60 cm. seviyesinde 162 cm.
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uzunluğunda 70 cm. genişliğinde kireç taşından bloğun doğu köşesinde
56 cm. derinliğinde yazıta rastlanılmıştır. Yazıt üzerinde ‘S,R,I,T(?),N’
harfleri okunmaktadır. Harflerin yüksekliği 7-7,5 cm. arasında değişmektedir. Bitki köklerinin kireç taşından yazıtı tahrip ettiği görülmüştür. Mezarın güneyinde bulunan ve devşirme malzeme olarak kullanılmış olan mimari taş 2 friz halinde olan bir friz içerisinde gön diğer friz
içerisinde de ağzında halka tutan ve kapı tokmaklarını anımsatan aslan
betimlenmiştir. Mezarın gerekli belgeleme işlemleri tamamlandıktan
sonra çalışmalara son verilmiştir (Resim:10).
A YAPISI KAZI ÇALIŞMALARI
İlk olarak yapıda devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan kapı eşiği
tespit edilmiştir. Blok taşın uzantısı boyunca yapılan çalışmaların neticesinde 16 x14 m. ölçülerinde bir alan açılmıştır. Açılan alanda birbiriyle eşit ölçülerde olan 2 adet bölme ve bölmelerin doğu tarafında bir
avlu olduğu düşünülmektedir. Duvarların yapımında kullanılan blokların tamamıyla devşirmedir. Duvar ölçüleri 75 cm. enindedir. Yapı içerisinde sürdürülen kazı çalışmalarında yoğun miktarda çatı kiremidi ve
tuğla metal çivi parçaları bulunmuştur. Yapının güney tarafında yer alan
bölmenin içerisinde 11 bireye ait olan toplu bir mezar bulunmuştur.
Bulunana toplu gömünün içerisinden insitu olarak 3 adet bronz küpe
ve 2 adet sikke bulunmuştur. Bulanan sikkeler incelenip ve sikkelerin
M.S. 4. yy.a tarihlendiği anlaşılmıştır. Sikkenin M.S. 4. yy.a tarihlenmiş
olması yapı kompleksinin tarihi hakkında önemli veriler sunmaktadır.
Temel seviyesinde yer alan toplu gömünün M.S.4. yy.da yapıldığını ve
yapının bu tarihten önce kullanıldığını kanıtlamaktadır. A Yapısı olarak
adlandırılan bu yapının kuzeyinde ve doğusunda kazıcı iş makinesiyle yapılan sondajlar sonucu yapı kompleksiyle bağlantılı olan duvarlar
uzantıları nedeniyle de oldukça geniş bir alana yapıldığı görülmektedir.
A yapısının kazı çalışmaları tamamlanamadığı için yapının işlevinin
anlaşılması için önümüzdeki dönemlerde kazının tamamlanması sonucu alan ile ilgili daha net bilgiler ortaya çıkacaktır (Resim: 11-12).
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Çizim 1: Pişmiş toprak tuğla taban döşemeli alanın çizimi

Çizim 2 : I No.lu mezarın çizimi
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Çizim 3: X No.lu mezarın çizimi
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Resim 1: Pişmiş toprak kandil kalıları.

Resim 2: Pişmiş toprak kandiller.
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Resim 3: Pişmiş toprak tuğla taban döşemeli alan.

Resim 4: II. Etap kazı alanı.
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Resim 5: I No.lu Mezar.

Resim 6: I No.lu Mezar, kazı sonrası.
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Resim 7: II No.lu Mezar.

Resim 8: VII No.lu Mezar.
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Resim 9: X No.lu mezar.

Resim 10: Sanduka mezarlar.
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Resim 11: A Yapısı kazı alanı.

Resim 12: A Yapısında çıkan toplu mezar.
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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
ÇAYYOLU HÖYÜK KAZISI
Enver SAĞIR*
Sinan DURMUŞ
Çayyolu Höyük, Ankara Yenimahalle İlçesi sınırları içinde yer alan
Çayyolu Mevkii’nde bulunmaktadır. Yerleşme, kazısı yapılmış önemli
İlk Tunç Çağı (İTÇ) buluntu yerleri olan Ahlatlıbel ve Koçumbeli’nin
kuzeybatısında konumlanmaktadır. 2011 yılında T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle
başlanan çalışmalara 2013 yılında da devam edilmiştir. Höyükteki bu
yılki faaliyetler 24 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, müze arkeologlarından Sinan Durmuş yönetiminde,
Yrd. Doç. Dr. G. İlgezdi Bertram’ın (Ahi Evran Üniversitesi) bilimsel
danışmanlığında ve Doç. Dr. Jan-K. Bertam’ın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) işbirliğinde, değişik üniversitelerden çok sayıda öğrencinin
katılımıyla sürdürülmüştür11. Çalışmalarımıza T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Yenimahalle Belediyesi ve Çayyolu Platformu büyük ilgi
göstererek maddi ve manevi destek sağlamıştır. Araştırmalar sırasında
höyüğün hemen karşısındaki arazide konumlanan küçük yapı ve 2 adet
prefabrik kazı evi olarak kullanılmıştır.
* Enver SAĞIR, Arkeolog, Müze Müdürü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/
TÜRKİYE.
Sinan DURMUŞ, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
1 2013 yılı kazı çalışmaları başta Ahi Evran Üniversitesi olmak üzere, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen tüm öğrencilere çok teşekkür ederiz.
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I) 2013 YILI ÇALIŞMALARI
2013 yılı çalışmaları höyüğün kuzeyinde ve konisine yakın bir yerde
konumlanan ve 2011 yılından itibaren kazılan, H9 açmasında sürdürülmüştür (Resim: 1-2). Araştırmanın burada yoğunlaştırılmasının amacı,
höyüğün stratigrafisini aydınlatabilmek isteğimizdir. Önceki yıllarda bu
kısımda yapmış olduğumuz kazılar sırasında yerleşmenin daha eski dönemlerine rastlanmıştır. 2012 yılında H9 plankaresinde ulaşılan en son
evre Geç Kalkolitik Döneme tarihlendirebileceğimiz mallar vermiş ve
yerleşmedeki bu tabakanın varlığını kesinliğe kavuşturmak için burada
daha da derinleşilmesine karar verilmiştir. H9 açmasının kronolojisi şu
ana kadar elde ettiğimiz verilere göre, Ahlatlıbel/Koçumbeli evresinden başlayıp, Geç Kalkolitik/İlk Tunç Çağın en eski evrelerine kadar
inmektedir.
2013 yılında kazı çalışmaları plankarenin sadece kuzey kısmında,
10x5m.lik bir alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar 892,81 m kodunda başlatılmış ve 890,41 m. kodunda sonlandırılmıştır.
II) A. KRONOLOJİ
Bu yıl ki çalışmalarımız sonucunda ilk izlenimlerimize göre bu alanda dört yapı evresi daha gözlemlenmiştir. Kazı, Geç Kalkolitik tabakalar içinde sürdürülmüştür. Bu Anadolu’nun çok sorunlu olduğu bir dönemidir. Araştırma eksikliği ve sistemli kazı çalışmalarının eksikliğinden dolayı Orta Anadolu’da Geç Kalkolitiği kesin olarak tanımlamak
ve anlamak oldukça zordur. Bölgede söz konusu döneme tarihlenen çok
az sayıda buluntu yeri bilinmektedir. Bunların en önemlileri Eskişehir,
Çengeltepe (Yozgat)2, Çadır Höyük (Yozgat)3, Barçın Höyük (Bursa)4
ve Beycesultan’dır (Denizli)5. Bu yerleşmelerden elde edilen veriler
de oldukça sınırlıdır. Höyükte henüz ana toprağa ulaşılmamıştır. Geç
2
3
4
5

Ünal, A. 1968: s. 119-142
Steadman ve. diğ. 2008, s. 53 vd., Tab.1.
Gerritsen & Özbal. 2009: s. 459
5 Lloyd, S. 1962
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Kalkolitikten daha eski tabakaların varlığı ancak burada sürdürülecek
kazılar sonucunda açıklığa kavuşacaktır.
II) B. MİMARİ
Geç Kalkolitiğe tarihlenen yerleşmelerin hiçbirinde iyi korunmuş ve
bu dönemi karakterize eden bir mimari örneği ile henüz karşılaşılmamış olması, bölgede Geç Kalkolitik dönemin mimarisini kesin olarak
tanımlamayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Çayyolu’nda Geç Kalkolitik
tabakalarda yürütülen kazılar büyük önem arz etmektedir. H9 açmasında mimari ile ilgili önemli verilere ulaşabilmek ve dönemin mimarisi
hakkında bilgi edinebilmek için oldukça dikkatli kazı çalışmaları yürütülmüş ve evre/fazlar detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır. Tetkiklerimiz sonucunda Geç Kalkolitik’te yerleşmede ahşap mimari olmadığı
kanısına varmış bulunmaktayız. Açmanın farklı yerlerinde ve değişik
evrelerde taş toplulukları ile karşılaşılmıştır. Bu taş topluluklarının bir
kısmı taş duvar görüntüsü vermekle birlikte bunların hiçbiri bir yapıya ait bir duvar teşkil etmemektedir. Bahsi geçen alanların çalışma birimlerine ait öğelere ait oldukları düşünülmektedir (Resim: 3-4). Sözü
geçen alanlar ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir taban ya da ocak
yapısıyla karşılaşılmamıştır. Bunun yanı sıra alan içinde kerpiç mimari
öğeler de tespit edilmiştir (Resim: 5). Kerpiç mimari kalıntıların iki tipi
vardır; birincisi kerpiç tuğla formunda fakat oldukça kısa görünümdedir. İkincisi ise, olasılıkla kerpiç duvar parçalarıdır. Fakat oldukça kötü
korunmuş olarak ele geçmiş ve toprak içinde sadece gölge görüntüsü
vermekte olduğundan bunların hangi teknikle yapıldıkları (tuğla duvar
ya da bastırma duvar) henüz kesinlik kazanmamıştır. Ayrıca alan içinde
yer yer oldukça ince yaklaşık 1 mm. kalınlığında beyaz izlere rastlanılmıştır. Yapılan araştırmalar bize bu izlerin, yapı içi bir tabana değil,
bitkisel kalıntı içeren açık alanlara ait olduklarını düşündürtmektedir.
Kazılar sırasında tabakaların düz olmadığı, eğimli ve yer yer tümsekler
içerdiği anlaşılmıştır. Tümsek alanların yerleşmede yaşayanlar tarafından kerpiç ile doldurularak düzleştirildikleri gözlemlenmiştir. Höyükte,
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Geç Kalkolitik Dönem mimarisi hakkında daha detaylı verilere ulaşılabilmesi için kazı çalışmalarının devam etmesinin oldukça yararlı olacağı kanısındayız.
II) C. BULUNTULAR
II) C.1. Çanak Çömlekler
Çalışmalar sırasında çok sayıda çanak çömlek parçası ele geçirilmiştir (Resim: 6). İlk izlenimlerimize göre keramiklerin büyük çoğunluğu
Geç Kalkolitik Dönem özellikleri içermektedir. Elde edilen keramiklerin karakteristik özellikleri aşağıda kısaca verilmiştir;
a- Tümü bezemesizdir,
b- Yüzeyleri kötü açkılanmış ya da sadece düzeltilerek bırakılmıştır,
c- Yüzey renkleri gri ya da siyah renktedir,
d- Az sayıda soluk kırmızı renkte gövde parçası ele geçmiştir,
e- Keramiklerin çoğunluğunu ağız kenarında tutamakları olan çömlekler oluşturmaktadır,
f- Çok sayıda meyvelik parçası tespit edilmiştir (Resim: 7),
g- Çok sayıda sayıda tavaya ait parçalar gözlemlenmiştir.
Malzeme üzerindeki detaylı analiz çalışmaları devam etmektedir.
Araştırmalarımız sonuçlandığında dönemin keramik özellikleri ve bölgenin Geç Kalkolitikteki yeri ile doğu/ batı ilişkileri açıklığa kavuşacaktır.
II) C.2. Diğer Buluntular
2013 yılında toplam 20 adet etütlük ve envanterlik özellikte küçük
buluntu elde edilmiştir ve buluntular tipik Geç Kalkolitik, İlk Tunç Çağ
yerleşmesi özellikleri içermektedirler. Eserler arasında en dikkati çeken grup, kötü kalite çakmaktaşından şekillendirilmiş (5 adet) dilgiler-
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dir (Resim: 8). Obsidyene 2013 yılı araştırmalarında rastlanmamıştır.
Önceki yıllardakilerin aksine bezemesiz dört adet yumurta formunda
ağırşak tespit edilmiştir. Bunlar dışında en çok karşımıza çıkan bir diğer buluntu grubunu kemik aletler oluşturmaktadır. Çoğunluğu orta
boy memelilerin uzun kemiklerinden şekillendirilmiş olup delici/bız ve
mablak olarak kullanılmışlardır. Bir adet de ortası delinmiş ve işlenmiş
geyik boynuzu (antler) kayıt edilmiştir (Resim: 9). Yuvarlatılmış keramik objelere H9 açmasında bu yıl sadece iki adet rastlanılmıştır. Ayrıca
kazı çalışmaları sırasında bir adet metal obje elde geçmiştir. Fakat çok
küçük bir parça olduğundan ne tür bir nesneye ait olduğunu söylemek
imkansızdır. Bir adet öğütme taşı ve bir adet söbe ya da dikme taşı olarak kullanılmış olabileceği düşünülen ortası yuvarlak bir taş da buluntularımız arasında yer almaktadır.
III) 2013 YILI ÇALIŞMALARI İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
2013 yılı çalışmaları sonlandırıldıktan sonra daha önceki yıllarda yapıldığı gibi, kış boyunca açmaların içine toprak akmasını ve profillerin
bozulmasını engellenmesi amacıyla açmanın çevresine kum doldurulmuş un çuvalları yerleştirilmiştir. Plankarenin içlerine de jeotekstil ve
level konularak, tabakaların korunması sağlanmıştır (Resim: 10). Kazılar boyunca ele geçirilen çanak çömlek ve buluntular, kazı evinde yıkanarak kurutulmuş ve torbalanmıştır. Araştırmalar sırasında elde edilen
materyal üzerindeki detaylı tetkikler sürdürülmektedir.
2013 yılı çalışmalarımız, Çayyolu’nun önemli bir İlk Tunç Çağ
yerleşmesi olmasının yanı sıra Geç Kalkolitik Dönemde de iskân gördüğünü bize kanıtlamıştır. Bu yıl daha eski periyodlara ait tabakaları
tespit edebilmek ve höyüğün stratigrafisi hakkında daha detaylı verilere ulaşılabilmek için sadece alanın kuzeyindeki H9 açmasında çalışılmıştır. Kazıların gerçekleştirildiği 4 yeni yapı katının da Geç Kalkolitik döneme tarihlendiği elde edilen keramiklerin genel özelliklerinden anlaşılmaktadır. Henüz ana toprağa ulaşılmamış olması ve ön
izlenimlerimize göre halen yaklaşık 4 m. dolgunun varlığı yerleşmede
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Kalkolitiğin daha eski evrelerine ulaşılmanın mümkün olduğunu bize
göstermektedir. Bölgede Geç Kalkolitik hakkında fazla bir veri bulunmamaktadır. Bu çağa tarihlenen birkaç buluntu yerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş (bazılarında halen sürmekte) olmakla birlikte
maalesef dönemin mimarisinin ana özellikleri hakkında halen yeterli
bilgimiz yoktur. Bu nedenle Çayyolu Höyük’te yürütülen çalışmalar ayrı bir önem arz etmektedir. Yaptığımız sistemli ve özenli kazılar sonucunda en azından Çayyolu Höyükte Geç Kalkolitik’te ahşap
mimarinin kullanılmamış olduğunu söyleyebilecek sonuçlara ulaşmış
durumdayız. Yer yer taş ve kerpicin birlikte kullanıldığı görülmüştür.
Taş öğelerin, yapısal özellikleri göz önüne alındığında bunların yapılara değil çalışma alanlarına ait olduklarını bize düşündürtmektedir.
Yapılara ait taban ya da ocak yerlerine rastlanmamış yer yer dağınık
halde kerpiç tuğlalar ve döküntü kerpiç dolguların tespit edilmiş olması, mimaride ana hammadde olarak kerpicin kullanılmış olduğunu bize
göstermektedir. Keramiklerin ana özellikleri yukarıda da belirtildiği
gibi oldukça yalın ve bezemesizdir. Ağız kenarında tutamakları olan
çömlekler, meyvelikler ve tavalar en sık gözlemlenen formlardandır.
Bu tür çanak çömlek özelliklerine Ankara’da Karaoğlan Höyüğün en
alt tabakalarında da rastlanılmıştır. Kazı çalışmalarını gerçekleştiren
hafir R. O. Arık genel özelliklerinden dolayı bu keramikleri Kalkolitik
Döneme tarihlendirilmiştir. Ayrıca kazısı yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından gerçekleştirilen Sincan Höyükte’te bu tabakanın
varlığı tespit edilmiş fakat tahribat nedeniyle ne yazık ki mimari hakkında yeterli bilgi edinilememiştir.
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Resim 1: Çayyolu Höyük genel görünüm.

Resim 2: Çayyolu Höyük topoğrafik plan.
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Resim 3: Taş çalışma alanı.

Resim 4: Taş çalışma alanı.
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Resim 5: Kerpiç duvar.

Resim 6: Kap parçası.
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Resim 7: Meyvelik parçası.

Resim 8: Çakmaktaşı dilgi.
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Resim 9: Antler/geyik boynuzu alet.

Resim10: Kazı sonrası koruma çalışmaları.
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YEAŞ-YLİ KURTARMA KAZILARI 2013 YILI
ÇALIŞMALARI
Ali Sinan ÖZBEY*
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 18.08.2010 tarihli protokol hükümleri çerçevesinde, Muğla ili, Milas ilçesi, YEAŞ-YLİ kömür çıkarma
sahası içerisinde bulunan kültür varlıklarının tespit ve tescil çalışmalarıyla birlikte, arkeolojik alanların kurtarma kazılarını yapmakla ilgili olarak, Milas Müze Müdürlüğü başkanlığındaki ekip görevlendirilmiş1. YEAŞ-YLİ kurtarma kazıları kapsamında 2013 yılında çalışmalar
04.01.2013 tarihinde başlamış, 31.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Belentepe nekropol alanında kazı çalışmaları, bu çalışmalara paralel
olarak yerinde korunması mümkün olmayan mezarların taşıma projesi
ile Hüsamlar Köyü ve Karacaağaç-Işıkdere bölgesindeki dekupaj takibi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
Belentepe yerleşkesi; Muğla ili, Milas İlçesi, Çakıralan Köyü’nün
500 m. güneyindeki tepe üzerinde yer almaktadır. Kuzey ve güneyde
iki tepeden oluşan bu yerleşim alanı Belen Tepesi olarak bilinmektedir. Yerleşim, Milas-Ören eski kara yolunun 300 m. batısında yer alıp
* Ali Sinan ÖZBEY, Arkeolog (MA), Müze Müdürü-TKİ-GELİ-YLİ Kurtarma Kazıları Başkanı Müze Müdürlüğü, Milas, Muğla/TÜRKİYE.
1 2006 yılından itibaren TKİ-GELİ-YLİ Müdürlüğünün daimi desteği ile yürütülen
kazı çalışmalarını yapmakla ilgili olarak, 2007-2008 yıllarında Prof. Dr. Ahmet Adil
Tırpan başkanlığında oluşturulan ekip, 2009 yılından itibaren ise Milas Müze Müdürlüğü başkanlığındaki ekip görevlendirilmiştir.
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burası Güney Ege Linyitleri İşletme Müessesesi Müdürlüğü, Yeniköy
işletmesine bağlı olan dekupaj alanlarından birisidir (Resim: 2).
Belentepe’de M.Ö. 4 yüzyıl başlarından itibaren yoğunlaşan konut
üniteleriyle birlikte depolama alanları, işlikler ve mezarlardan oluşan
yapılaşma, yerleşimdeki iskanın M.S. 1 yüzyılın başlarına kadar kesintisiz devam ettiğini göstermektedir. Temel seviyesinde koruna gelmiş
olan konut organizasyonlarına ait duvarlar genelde anakaya üzerine
oturtulmuştur. Konut üniteleri tarımsal organizasyonun bir parçası olarak değerlendirilmiş olup mekânlar, günlük hayattaki sık kullanımı ve
depolama amaçlı üniteleri içerisinde barındırmaktadır (Resim:3).
Belentepe kazı alanında 2013 yılı kazı çalışmaları sonucunda 126
adet mezarın kazısı tamamlanmıştır. Konteks buluntuları başta olmak
üzere, mezarların tipolojik özellikleri ve çevreyle olan ilişkileri incelendiğinde bu mezarlardan; 4 adedi Eski Tunç Çağı, 52 adedi Geç Geometrik Dönem, 3 adedi Arkaik Dönem, 5 adedi Klasik Dönem, 35 adedi
Hellenistik Dönem, 26 adedi ise Doğu Roma Dönemi içerisinde değerlendirilmiştir. Mezarlardan birinin ise dönem aralığı tespit edilememiştir. Mezarların dönemlere göre dağılımıyla sayısal yoğunluğu söz
konusu nekropolün uzun bir süre kullanıldığını göstermektedir. Dromoslu oda mezarlar başta olmak üzere mimari özellikler bakımından
yedi tip içerisinde değerlendirilen mezarlar, dönem ve tiplerine göre
sınıflandırılarak anlatılmıştır. Dromoslu oda mezar, örgü-tekne, plakatekne, örgü-plaka tekne, örgü-oygu-plaka tekne ve oygu tekne tipinde
inşa edilen mezarlarla urne şeklinde oluşturulan tip, Belentepe’de yer
alan mezarların tipolojik açından çeşitliliğini göstermesi açısından son
derece önemlidir.
ESKİ TUNÇ ÇAĞI MEZARLARI
Belentepe kuzey yamacının güneydoğuya bakan eteğinde yapılan
kazı çalışmaları sonucunda Eski Tunç Çağı I-II evresine tarihlendirilen
dört pithos mezar bulunmuştur. Eski Tunç Çağı I-II evresine tarihlenen
pithos mezarlar, yerleşime ait ilk iskanın ne kadar eskiye gittiğini gös-
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termesi açısından son derece önemli örneklerdir. Belentepe’nin kuzey
yamacının doğuya bakan eteğinde 2008 yılı içerisinde yürütülen kazı
çalışmaları sırasında aynı dönemi işaret eden pithos mezarlar bulunmuştur2.
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu mezarlarda yön birliği bulunmaktadır. Söz konusu pithosların ağız kısımları dip kısımlarına göre daha
yukarı seviyede tutulmuş ve bazı örneklerde ağız kısımları bir kayrakla
kapatılmıştır. Pithoslardan birinin üst bölümünün ise kapak taşıyla kapatılmış olan BLT13-M13 no.lu mezar kayıt altına alınmıştır (Resim:
4). Yine pithosların dip kısımlarında bağlama/taşıma kulpu adı verilen
kulp, yuvarlak kesitli olup dikey şekilde eklenmiştir (Resim: 5). Bir
bireye ait tek gömünün yapıldığı örneklerin yanında iki bireyin gömüsünün yapıldığı pithos örnekleri de bulunmaktadır (Resim: 6).
GEÇ GEOMETRİK DÖNEM NEKROPOL PLANLAMASI
Belentepe’de tespit edilen Geç Geometrik Dönem nekropolünün, İasos3, Damlıboğaz (Hydai)4, Beçin5, Bozukbağ6 ve Börükçü7 Mevkii’nde
tespit edilen mezarlarla analojik açından değerlendirilmesi, bu iki nekropolün, bölge arkeolojisi için son derece önemli olabileceğini ortaya
koymaktadır. Daha önceki dönemlerle karşılaştırılınca Geometrik Döneme ait pek çok kazıda özellikle Geç Geometrik Dönemde gözlenen
mezar çeşitliliği ve komplekslerin giderek artışının bu dönemde gözlenen sosyal yapıdaki organizasyon zenginliğindeki artışla ilişkili olduğu
da söylenmektedir8. Belentepe, Mengefe ve Hüsamlar Köyü sınırları
içerisinde tespit edilen Geç Geometrik Dönem nekropol planlamalarına
2
3
4
5

Söğüt-Gider 2008, 243.
Akarca 1971, 2 vd.
Diler 2002, 227-231.
Muğla’nın Milas İlçe sınırları içerisinde, ilçe merkezinin yaklaşık 5 km. güneyinde
yer almaktadır.
6 Bozukbağ, Yatağan Turgut kasabasının 1,5 km güneyinde bulunmaktadır.
7 Börükçü, Lagina ile Stratonikeia arasındaki alanda, Yeşilbağcılar Kasabası sınırları
içerisinde yer almaktadır.
8 Morris 1989, 139.
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ait kapsamlı yapılaşma yukarıda bahsedilen düşünceyi destekler niteliktedir.
Belentepe ve Mengefe Geç Geometrik Dönem oda mezarlarında
zeminden başlayarak üst örtünün oluşturulacağı noktaya doğru bir daralma görülmektedir (Resim: 7). Sahte kubbe olarak nitelendirilen bu
düzenleme, dikdörtgen planlı oda mezarların taban seviyesiyle üst örtüye ait kapak taşlarının oturma düzlemindeki9 yapısal özelliğin benzeri Dirmil-Gökçebel’de bulunan bir oda mezar ile Mengefe’de bulunan
07MM28 No.lu dromoslu oda mezarda10 karşımıza çıkmaktadır11.
Geç Geometrik Dönem nekropol planlaması içerisinde önemli bir
grubu temsil eden dromoslu oda mezarlar, birer aile mezarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür mezarlar genelde dromos ve mezar odası
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Üst örtülerinde büyük ölçülerde taşların kullanıldığı mezarların vazgeçilmez mimari öğeleri içinde
sayılabilecek giriş düzenlemeleri, birbirinin tekrarı nitelikte özelliklere
sahiptir. Bu tür girişlerin mezar mimarisinde temsili bir anlam ifade ettiği, fonksiyonel özellikler taşımayacak kadar dar oldukları görülmekte
olup işlevsel özellikte genişliği sahip örneklerde bulunmaktadır. Dromosların örgü şeklinin dışında ana kayanın yarım yuvarlak şekilde yontulmasıyla oluşturulmuş örneklerini de nekropol planlaması içerisinde
görmek mümkündür (Resim: 8).
Geç Geometrik Dönem mezarlarında sıklıkla kullanılan raf düzenlemeleri incelendiğinde bu tür rafların mezarın inşası sırasında oluşturulduğu görülmektedir. Birkaç örneğinde rafı oluşturan plaka taşın
uç kısımları mezarın duvarları içerisine girme koşuluyla sabitlenmiştir (Resim: 9). Bazı örneklerde ölü hediyelerinin bırakıldığı yer olarak
tasarlanan rafların, iskeletin yatırıldığı bölümler olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Rafların ölçüleri dikkate alındığında iskeletin hocker
veya yarı hocker pozisyonunda yatırılmış olabileceği düşünülmektedir.
9 Tırpan 2008, Res. 13.
10 Özdemir 2012, 459, Fig. 4,7,8
11 Benzer örnekler için Bkz. Özgünel 2006, 20 vd, plan 2; Boysal 1970, 78, Mariaud
2012, 357-360.
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Ancak bazı mezarın raf düzenlemelerinde, bu alanların ölü hediyesi ve
urne kapların bırakıldığı alanlar olarak da kullanıldığı göz ardı edilmemelidir. Bu tür rafların kullanımı gösteren en iyi örnek BLT13-M17
No.lu mezarın girişi uzun duvardan sağlanmıştır. Önemli konteks buluntuların yer aldığı bu mezarda raflar adeta mezarı iki katlı hale getirmiş ve bu raflar hem gömü hem de ölü hediyelerinin bırakıldığı alanlar
olarak tasarlanmıştır (Resim: 10). Belentepe mezarlarında bulunan raf
düzenlemelerinin tahrip olmamış örnekleri 2008 yılı Mengefe mezarlarında bulunmuştur12.
Belentepe Geç Geometrik Dönem oda mezarlarında, vazgeçilmez
geleneğin unsurlarından biri olarak karşımıza çıkan niş düzenlemeleri13, genel olarak mezarların uzun duvarları içerisinde kremasyon gömü
için hazırlanmış bölümlerdir. Bu konuda kesin bir yargıya varılmamakta birlikte bu tür nişlerin ölü hediyesi olarak kullanıldığı örneklerde göz
ardı edilmemelidir. Bu durum, mezarlardaki niş düzenlemelerinin çok
işlevli kullanımını göstermektedir (Resim: 11).
Kremasyon gömüler ise genelde bir urne kap içerisinde olmak suretiyle mezarlara bırakılmaktadır (Resim: 12). Bölge nekropolünde
genellikle krater ve çömlek gibi kapların urne kabı olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir.
Belentepe’nin güneybatı yamacında birbirinden bağımsız, üst üste
inşa edilmiş üç mezar tespit edilmiştir. 2011 yılında benzer tarzda bir örneğinin bulunduğu tabakalanmayı gösteren BLT13-M42, BLT13-M98
ve BLT13-M99 No.lu mezar grubuyla, BLT13-M36, BLT13-M94 ve
BLT13-M101 No.lu mezarlardan oluşan grup, nekropol planlamasının
uzun bir süre kullanıldığı göstermektedir. Bu grup aynı zamanda bölgenin mezar mimarisindeki tarihsel sürecinin incelenmesi açısından son
derece önemlidir (Çizim: 1-2).

12 Tırpan 2008, 10 vd, Ekici 2009, 266, Res. 15.
13 Erdoğan-Aytaçlar 2012, 363.
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Geç Geometrik Dönem mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılan bir
grup skyphos ise, Geç Geometrik Dönem’in karakteristik özelliklerini
taşımaktadır.
ARKAİK DÖNEM MEZARLAR
Geç Geometrik Dönem nekropol planlaması içerisinde yoğunlukla
kullanılan mezarlığın Arkaik Dönem içerisinde kullanıldığını gösteren
bulgulara ulaşılmıştır. 2013 yılı kazı çalışmaları sonucunda Arkaik Döneme tarihlendirilen ikisi dromoslu oda mezar olmak üzere toplam üç
mezar tespit edilmiştir. Dromos ve mezar oda olmak üzere iki bölümden
oluşan BLT13-M59 No.lu mezar, Geç Geometrik Dönem mezar mimarisindeki geleneğin devamı niteliğindedir. Geç geometrik Dönem oda
mezarlarında dromos mezarın uzun duvarından ya da kısa duvarından
odasına bir girişle mezar odasına bağlanmaktadır. BLT13-M59 No.lu
mezardaki giriş ise, mezarın güneydoğu köşesinden bir kapı aracılığıyla
sağlanmıştır. BLT13-M59, BLT13-M61 ve BLT13-M101 No.lu Arkaik
mezarlarda bulunan ölü hediyeleri Arkaik Dönemin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.
KLASİK DÖNEM MEZARLAR
Belentepe’nin kuzey yamacının güneydoğuya bakan eteğinde bulunan bir grup mezar, Klasik Dönem içerisinde değerlendirilmiştir.
Söz konusu dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan en iyi örnek
BLT13-M39 No.lu mezarda karşımıza çıkmaktadır. Mezarın güneydoğu dış köşesinde anakaya ve kapak arasında ölü hediyelerinin bulunduğu bir alan oluşturulmuştur. Alçak kaideli siyah firnisli iki adet
kylixsin bulunduğu alan 0.50x0.48 m. ölçülerinde yekpare yassı plaka taşla kapatılmıştır. Söz konusu kylixlerin mezarın dışına sunu kabı
olarak bırakıldığı düşünülmektedir . Mezarın 1.30 m. doğusunda yer
alan BLT13-M40 No.lu mezarda bulunan Tıp-Karıştırma aleti mermer
alabastron her iki mezarın da Klasik Dönemde inşa edildiğini göstermektedir.
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Belentepe’nin kuzey yamacının güneye bakan eteğinde sürdürülen
kazı çalışmaları sırasında etrafı tholos planlı bir peribolos duvarıyla
çevrili dromoslu bir oda mezar tespit edilmiştir. Tholos, dromos ve mezar odası olmak üzere üç bölümden oluşan mezar, Belentepe’de daha
önce örneğine rastlamadığımız bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mezar odasını çevreleyen tholos planlı duvarın, aynı zamanda mezarın
parsel sınırlarını belirlemek amacıyla inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Yuvarlak planlı bu duvarın kuzey bölümünde bir giriş yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultulu mezar dikdörtgen bir plana sahiptir.
Mezar odasının güneybatı köşesiyle, kuzeybatı köşesinde olmak üzere
üst bölüme doğru daralan piramidal formda iki niş bulunmaktadır. Mezarın tabanında, kenar kısımları duvar içerisine yerleştirilmiş kireç taşından yapılmış kline yer almaktadır. Yekpare bir kireç taşının kullanılmasıyla oluşturulan kline, mezarın taban döşemesi üzerinden yaklaşık
0.30 m. yüksekte oluşturulmuştur. Bu klinenin etrafında bant şeklinde
bir silme bulunmaktadır. Mezar odası içerisindeki diğer kline ise defineciler tarafından tahrip edilmiş ve taban döşemesinin bazı bölümlerinin
söküldüğü görülmektedir. Mezardaki buluntuların değerlendirilmesi
sonucunda, mezarın M.Ö. 4. yy. başında inşa edildiği ve M.Ö.1 yyM.S.1 yy. aralığına kadar kullanıldığını göstermektedir.
HELLENİSTİK DÖNEM MEZARLAR
Hellenistik Dönem nekropol planlaması içerisinde değerlendirilen
mezarlar genelde plaka-tekne tipinde inşa edilmişlerdir. BLT13-M43,
BLT13-M44, BLT13-M45, BLT13-M52 ve BLT13-M53 No.lu mezarlardan oluşan grup Belentepe’nin Hellenistik Dönem mezarlarındaki
tipolojik çeşitliliği göstermesi açısından son derece önemlidir.
Hellenistik Dönem mezarlarda genelde bir bireye ait tek gömü mevcut olup mezarların söz konusu dönem içerisinde tekrardan kullanıldığı örnekler de bulunmaktadır. Mezarların ikinci kullanımı sırasında ilk
gömüye ait iskelet bir kenara toplanmakta ve sonradan yapılacak gömü
için alan yaratılmaktadır. Söz konusu mezarların tipolojik açından kar-
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şılaştırılabilecek en iyi örneklerini Börükçü tepes14 başta olmak üzere
Stratonikeia Akdağ nekropolü15 ve Kaunos’ta16 görmek mümkündür.
DOĞU ROMA DÖNEMİ MEZARLARI
Belentepe’nin güneydoğu yamacında Doğu Roma Dönemi içerisinde kullanıldığı tespit edilen bir nekropol açığa çıkartılmıştır. Plakatekne tipinde inşa edilen mezarların yönü, nekropol içerisinde yer alan
diğer mezarlarla uyumlu olup havzanın Doğu Roma Dönemi mezar
mimarisi geleneğini yansıtmaktadır. Mimari açıdan birbirlerinin tekrarı
niteliğinde inşa edilen mezarlarda iskeletin yatış pozisyonuyla kafatasının yönlerinde de değişmez bir birliktelik söz konusudur. Genel olarak
iskeletler sırt üstü yatırılmakta baş kısımları ise batıda bulunmaktadır.
SONUÇ
TKİ-GELİ-YLİ kurtarma kazıları kapsamında yürütülen 2013 yılı
çalışmaları, yoğun olarak Belentepe’nin güney ve kuzey yamaçta sürdürülmüş, söz konusu yamaçların büyük bir bölümünün kazısı tamamlanmıştır. 2013 yılı içerisinde 5x5 m. ölçülerinde 189 karelajın kazısı
yapılarak 4740 m² lik bir alan açılmış ve tespit edilen tüm mimari unsurlar ve buluntular bire bir ölçekle halihazır plana işlenmiştir. 2013 yılı
kazı çalışmaları sonucunda 141 adeti envanterlik, 730 adeti ise etütlük
olmak üzere toplam 871 eser bulunmuştur. Bu eserler restorasyon ve
konservasyon çalışmaları sonucunda milimetrik çizimleri yapıldıktan
sonra çizim programları yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış, söz
konusu eserlerin envanter ve etütlük fişleri hazırlanarak Milas Müze
Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
ARKEOPARK ÇALIŞMALARI
Kazı ve bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanan, ancak yerinde
korunması mümkün olmayan kültür varlıklarıyla ilgili, Muğla Kültür
14 Söğüt 2012, 564; Tırpan-Söğüt 2006,602, 607 Fig. 2-3, 611 Fig. 11-12.
15 Küçükçoban 2000, 259, Çiz. 3; Boysal- Kadıoğlu 1998, 215-216.
16 Öğün 2002, 176. Fig. 126.
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Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.09.2011 tarih ve 51 sayılı
kararında kaldırılması öngörülen, dromoslu oda mezarlar başta olmak
üzere her tipten birer örneğin usulüne uygun olarak taşınması kararı
alınmıştır. Söz konusu özellikteki mezarların Koruma Bölge Kurulu’nun
aldığı kararlarda değinilen hususlar doğrultusunda, Müze Müdürlüğü,
Kazı başkanlığı ve bilimsel danışmanlarca gelecek kuşaklara nakledilmesi düşüncesiyle, rölöve projeleri hazırlanarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında
18.08.2010 tarihinde imzalanan protokol esasları dahilinde Milas-Ören
Arkeopark Projesi kapsamında Ören Beldesinde Ören Belediyesi’ne
tahsisli alana nakledilmesi uygun görülmüştür (Çizim: 3).
2013 yılı içerisinde Arkeopark alanında yapılan çalışma sonucunda
bir adet zeytinyağı atölyesiyle, 33 adedi Belentepe, 3 adedi Hüsamlar
Köyü bir adedi ise Işıkdere Mevkii’nden olmak üzere toplam 37 mezarın kurulumu gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu mezarların taşınması öncesinde projeleri hazırlanarak
tüm belgeleme işlemleri tamamlanmıştır. Lazer scanner ile taranması ve
numaralandırma işlemlerinin ardından mezarların söküm ve sonrasında nakil işlemleri yapılmıştır. Taşıma kapsamında yapılan diğer çalışma
ise mezarların kurulumunun gerçekleştirileceği alanın hazırlanması ve
zemin sağlamlaştırma çalışmaları yer almaktadır. Mezarların kurulumu
öncesinde restorasyon çalışmaları yapılarak mezarların kurulumları rölöve planlarına sadık kalınacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Kazı başkanlığı denetiminde uzman ekiplerce taşınarak yeniden kurulumu gerçekleştirilen dromoslu oda mezarların dışında, kazı başkanlığı tarafından
görevlendirilen uzman ekiple birlikte, örgü tekne mezarlar başta olmak
üzere her tipten birer örneğin taşınarak kurulumu gerçekleştirilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA
Akarca, A., “Beçin Altındaki Eski Çağ Mezarlığı” Belleten Cilt: XXXV,
Sayı 137, Ocak 1971, (1-32).
Boysal, Y., “Turgut Kazısı 1969 Yılı Raporu” Anadolu (Anatolia) 12,
Ankara 1970, 63-93.

243

Boysal, Y.-Kadıoğlu, M., “1997 Yılı Stratonikeia Çalışmaları”, XX.
Kazı Sonuçları Toplantısı II. Cilt 1998 (215-228).
Diler, A., “Damlıboğaz/Hydai Araştırmaları-2000”, AST 19.1, 225-236.
Ekici, M., Mengefe Çalışmaları, A. A. Tırpan, B. Söğüt, Lagina ve Börükçü 2008 Yılı Çalışmaları, KST 30.4, (257-258).
Erdoğan, A.-Aytaçlar, N., “Milas-TKİ Kazıları 2012”, Ege Üniversitesi
Arkeoloji Kazıları (357-375).
Kızıl, A., Uygarlıklar Başkenti Milas, Mylasa ve Çevresi 2002.
Küçükçoban, F., “2000 Yılı Akdağ Kurtarma Kazısı”, 12. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu 2001 (251-261).
Mariaud,
O.,
“Postéritémycénienne
et
influenceségéennes
dans lespratiquesfunéraires de la régiond’Halicarnasse à
l’époquegéométrique”, 355-368, K. Konuk, Stephanephoros de
L’economieantique a L’asiemineure, Bordeaux 2012.
Morris, I., Burialand Ancient Society The Rise of the Greek City-State,
Cambridge University Press, New York, Melborne, Sydney, 1989.
Öğün, B., Işık, C., Diler, A., Özer, O., Schmaltz, B., Marek, Chr., Doyran, M., Kaunos Kbid 35. Yılın Araştırma Sonuçları (1996-2001).
Özdemir, M. T., “Milas-Mengefe’den Geç Geometrik bir Mezar”,
Stratonikeia’dan Lagina’ya, Ahmet Adil Tırpan Armağanı, 2012 İstanbul (457-474).
Özgünel, C., Karia Geometrik Seramiği, İstanbul,2006.
Söğüt, B., “Börükçü 2003-2006 Yılları Kazıları”,Stratonikeia’dan
Lagina’ya, Ahmet Adil Tırpan Armağanı, 2012 İstanbul (553-587).
Söğüt, B., Gider, Z., “Belentepe Hellenistik Dönem Zeytinyağı Atölyeleri” (241-257), Ü. Aydınoğlu-A.K. Şenol, Antik Çağda Anadolu’da
Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, Mersin 2008.
Tırpan, A.A., “Geometrik Dönem’den İki Yeni Yerleşim: Belentepe ve
Mengefe”, İdol Dergisi 35-36, 2008, (3-12).
Tırpan, A.A., B. Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2005 Yılı Çalışmaları”,
27. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.Cilt, 2006 Çanakkale (591-612).

244

Resim 1: YEAŞ-YLİ kömür sahaları içerisinde tespit edilen yerleşimlerin uydu fotoğrafı üzerindeki görünümü.

Resim 2: Belentepe kazı alanının kömür sahası içerisindeki görünümü.
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Resim 3: Belentepe’nin güney yamacında bulunan konut düzenlemesi.

Resim 4: BLT13-M13 No.lu mezarın üst örtüsünde kullanılan kapak
taşları.
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Resim 5: BLT13-M02 No.lu mezarın ön kısmında bulunan ölü hediyeleri.

Resim 6: BLT13-M66 No.lu pithos mezardaki hocker pozisyonundaki
iskeletin görünümü.
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Resim 7: BLT13-M17 No.lu dromoslu oda mezarın üst bölüme doğru
daralan pramidal görünümü.

Resim 8: BLT13-M08 No.lu dromoslu oda mezarın dromos ve üst örtüsünün görünümü.
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Resim 9: BLT13-M97 No.lu dromoslu oda mezarın doğu duvarında
bulunan rafın görünümü.

Resim 10: BLT13-M17 No.lu dromoslu oda mezardaki rafların görünümü.
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Resim 11: BLT13-M08 No.lu dromoslu oda mezarın doğu duvarında
bulunan niş.

Resim 12: BLT13-M33 No.lu örgü tekne mezardaki urne kabı.
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Resim 13: BLT13-M42 No.lu mezarda urne olarak kullanılan çömlek
ve kraterin görünümü.

Resim 14: BLT13-M79 No.lu mezarda urne olarak kullanılan çift kulplu çömlek.
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Resim 15: BLT13-M42 No.lu mezarda urne olarak kullanılan çömlek
ve krater.
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ARKEOLOJİK KAZI ALANLARINDA ÖN KORUMA
Uğur GENÇ*
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporları incelendiğinde ülkemizde yürütülen kazı çalışmalarında her geçen
yıl hızla artış yaşandığı gözlenmektedir. Son verilere göre 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilen Bakanlar Kurulu
kararlı 109 Türk ve 34 yabancı kazı ekibince arkeolojik çalışmalar yürütülmüştür. Genel Müdürlüğümüze bağlı Müze Müdürlükleri tarafından ise 65 kazı ve 162 kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Müzelerde
görevli arkeologların tüm bilimsel kazılarda Bakanlık temsilcisi olarak
görevlendirildiklerini de göz önünde bulundurursak müze müdürlüklerinin arkeolojik kazılarda ne kadar yoğun olarak çalıştıkları daha net
anlaşılmaktadır. Bu makalede; her kazı ekibinde bulunması zorunlu
olan koruma uzmanlarına sahip olamayan arkeolojik kazılarda görevli
Genel Müdürlüğümüz personelinin sorumlulukları gereği açığa çıkarılan tarihi buluntuların konservatörlerce gerçekleştirilmesi gereken aktif
koruma uygulamalarına kadar yapabilecekleri önleyici koruma tedbirlerini konu alan yayınlar hakkında bilgi verilmektedir.
ARKEOLOJİK ALANLARIN KORUNMASINA YÖNELİK
ULUSLARARASI KARARLAR
Kültür mirasının korunması üzerine uluslar arası kararların alınma* Uğur GENÇ, Restoratör/Konservatör (MA), İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, Topkapı Sarayı I. Avlu, Sultanahmet-İstanbul/TÜRKİYE.
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sında öncü kabul edilen UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), 1946’da kurulmuş ve uluslar arası
alanda çalışan pek çok kuruma önderlik etmiştir. Konseye Türkiye’nin
de içinde olduğu 67 ülke üye olmuştur. 1959 yılında UNESCO tarafından ICCROM (İnternational Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) kurulmuştur. 1960’lara kadar
anıtlarda uygulanacak restorasyon teknikleri tartışılıp, ilkeler belirlenmeye çalışılırken, sonraki yıllarda arkeolojik mirasın bir bütün olarak
nasıl korunacağı üzerinde düşünülmeye başlanmıştır. Venedik Tüzüğü (1964) bu anlamda hazırlanan ilk uluslararası belgedir. Venedik
Tüzüğü’nün “Kazılar” başlığını taşıyan 15. maddesine göre;
“Kazılar 1956 yılında UNESCO tarafından kabul edilmiş arkeolojik
kazılarda uygulanması istenilen uluslararası ilkelerle tanımlanan kararlara ve bilimsel standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Yıkıntılar
korunmalı, mimari unsurların ve buluntuların sürekli olarak korunması
için gerekli önlemler alınmalıdır. Bundan başka, kültür varlığının anlaşılmasını kolaylaştıracak ve anlamını hiç bozmadan açığa çıkartacak
her çareye başvurulmalıdır. Bütün yeniden inşa işlemlerinden peşinen
(a priori) vazgeçilmelidir. Yalnız anastylosis’e, yani mevcut fakat birbirinden ayrılmış parçaların bir araya getirilmesine izin verilebilir. Birleştirmede kullanılan madde her zaman ayırt edilebilecek bir nitelikte
olmalı ve bu, anıtın korunmasını sağlamak ve eski haline getirmek için
mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.”
Venedik Tüzüğü’nün ardından 1965 yılında, Varşova’da gerçekleşen
kongrede ise Uluslararası Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) kurulması kararı alınmıştır. UNESCO’un 17. Genel Kurulunca 16 Kasım
1972 tarihinde kabul edilmiş olan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın
Korunmasına Dair Sözleşme’de; arkeolojik alanlara her türlü izinsiz girişimin önlenmesi, zorunlu olmadıkça arkeolojik kalıntıların kazılmadan ve olumsuz etkileri olmayan yöntemlerle korunmaları ve belgelenip
değerlendirilmeleri istenmiştir. Ayrıca bilimsel kazı ile ortaya çıkarılan
arkeolojik mirasın en uygun yöntemlerle korunmaları ve sergilenmeleri
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ile arkeolojik miras üzerinde yapılacak çalışmaların yalnızca deneyimli
uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır.
ICOMOS’un günümüzde de geçerli olan uluslararası tüzüğü 22 Mayıs 1978’de Moskova’da yapılan beşinci genel kurulda son biçimini
almış ve yürürlüğe girmiştir. ICOMOS’un 1990 yılında duyurduğu Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nün, “Bakım ve Koruma” başlıklı 6. maddesine göre;
“Arkeolojik miras yönetiminin genel hedefi, bütün bilgi, belge ve
koleksiyonların da uzun vadeli koruma ve bakımını sağlayarak, anıt
ve sitleri yerinde korumak olmalıdır. Bu mirasın bazı ögelerinin yeni
konumlara taşınması mirası özgün ortamında koruma kuralının çiğnenmesi anlamına gelir. Bu ilke sürekli bakım, koruma ve yönetime olan
gereksinimi vurgulamakta, ayrıca eğer kazıdan sonra gerekli bakım ve
yönetim sağlanamayacaksa, arkeolojik mirasın kazılarak ortaya çıkarılmamasını ve çıkarıldıktan sonra her türlü etkene açık bırakılmaması
gerekliğini hatırlatmaktadır.”
Avrupa Konseyi’nin 1992 yılındaki Malta toplantısında kabul edilen
Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesinde; kültürel mirasa zarar
veren etkenler arasında bilimsel olmayan kazılar da sayılmış ve 3. maddesinde kazılarda arkeolojik mirasa zarar verecek tekniklerden kaçınılması, arkeolojik mirasın parçalarının kazı sonunda yeterli koruma ve
değerlendirme yapılmadan bırakılmaması gerektiği belirtilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 21/7/1983 tarihinde kabul edilen
5879 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 45. Maddesine göre:
“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile yapılan kazılarda ortaya
çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve çevre
düzenlemeleri ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımları kazı başkanlığınca yapılır.”
1990 yılında hazırlanan Müzeler İç Hizmet Yönetmeliği’nin müze
uzmanının görev ve sorumluluklarını belirleyen 10.a maddesine göre
Müze Uzmanı;
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“Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili,
envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması,
korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin
alınmasını sağlar.”; 10.g. maddesinde ise “(müze uzmanı) Eserlerin
sağlık durumunu sürekli izler ve laboratuvarda müdahale edilmesi gerekenleri idareye rapor eder.”, denmektedir. Söz konusu tanımlardan da
anlaşılacağı gibi, taşınabilir kültür varlıklarını koruma (konservasyon)
ile ilgili sorumluluklar, arkeolojik buluntuların toprak üstüne çıkarıldığı
ilk andan başlayarak “kazıbilimci”ye aittir.1
Ülkemizde kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler, 1983 tarih
ve 2863 sayılı yasa doğrultusunda, 1989 tarihinde kurulmuş olan Kültür Bakanlığı›na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Genel
Müdürlüğü, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda kültür varlıklarının korunması için raporlar hazırlayarak
uygulamalarda bulunan ilk laboratuvar olan İstanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü 1984 yılında kurulmuş
ve 1985 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Bakanlık Makamının 13/03/2013 tarih ve 94949537-160.99-51264
sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge gereğince de heyet üyelerinin kazının niteliğine
uygun bilim dalında ve yeterli sayıda olması gerekmektedir. Kazı heyetinde o yılki çalışma programına bağlı olmak üzere “mimar/yüksek
mimar”, “restorasyon uzmanı” “restoratör”, “konservatör” gibi koruma
uzmanlarının bulunması esastır. Aynı yönergenin “Kazı Çalışmalarına
İlişkin Genel Kurallar” başlığındaki madde 11’e göre:
“Kazı sırasında ortaya çıkarılan korunması gerekli taşınır veya
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, arazide yapılacak ilk müdahaleler bir konservatör veya mimar/
1 Hande Kökten, “Türkiye’de Arkeoloji ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma(ma)”,
Prof. Dr. Hayat Erkanal’a Armağan, Ankara 2004.
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yüksek mimar/restorasyon uzmanı gözetiminde pasif koruma niteliğinde olmalıdır.”
İlgili madde arazide yapılacak ilk müdahalelerin konservatör gözetimde olmasını söylese de son yıllarda Genel Müdürlüğümüz bünyesine
katılan yaklaşık 270 restoratör (konservatör) istihdamı dikkate alındığında ülkemizde yürütülen her kazı çalışmasında en az bir konservatörün görev aldığını söylemek güçtür. Bu nedenle kazılarda konservasyon
ve restorasyon ihtiyaçları genellikle ya staj çalışması amacıyla kazıya
katılan öğrencilerle ya da kazıda görevli başka kişilerin uğraşlarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu şartlar altında değerlendirildiğinde arkeoloji ve hatta sanat tarihi bölümlerinde öğrencilere temel konservasyon
ve önleyici koruma eğitiminin verilmesi isteği bir temenni olmaktan
çıkarak zorunluluk halini almıştır. Bu eğitimler sayesinde yıllardır arkeolojik koruma alanında çalışan bilim insanlarının da dile getirdikleri
gibi “her arkeolog pasif konservatördür” düşüncesiyle bütüncül korumanın amaçlanması, arkeolojik kazı alanlarında ön korumanın temelini
oluşturmaktadır. Madde 11’e göre ayrıca:
“Çağdaş restorasyon ilkelerine uygun hazırlanan koruma projelerinin, ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce incelenmesinden ve ilgili
Koruma Bölge Kurulu’nun kararından sonra, Yüksek Kurul İlke Kararlarına uygun yürütülmesinden Kazı Başkanı sorumludur. Çalışma, heyet üyesi mimar ile Bakanlığın görevlendireceği ilgili personel gözetiminde gerçekleştirilir. Özel durumlarda Restorasyon ve Konservasyon
Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ile irtibata geçilerek, uygulamalar
görüş birliğine varılarak yapılır.”
Kazı başkanlıklarının ve kazılarda görev alan Bakanlık temsilcilerinin ilgili yönetmeliklerce kültür varlıklarının korunmasında son derece
büyük sorumluluklar üstlendikleri ortadadır. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce arkeolojik kazılarda ve müzelerde önleyici koruma uygulamaları hakkında bilgiler veren hizmet içi eğitimlerin ve yayınların
yapılması oldukça yararlı olmaktadır. Diğer yandan müze uzmanlarının
arkeolojik alanlarda ya da kurtarma kazılarında karşılaştıkları koruma
sorunları sırasında Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarla-
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rından görüş almaları ve teknik destek yoluyla yardım istemeleri, tarafımızca her fırsatta dile getirilmektedir.
ARKEOLOJİK ALANLARDA ÖN/ÖNLEYİCİ KORUMA
Arkeolojik kazı alanlarında yapılacak pasif konservasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren akademik yayınlara ulaşmak mümkündür. Laboratuvarımızca 23.Müzecilik Toplantısı’nda arkeolojik alanlarda önleyici koruma uygulamaları anlatılmışsa da, etik olarak, bu yazıda konuyla
ilgili önceki yayınların tekrar edilmemesi amacıyla, Müze Uzmanlarının yararlanmaları daha doğru olacaktır.
Önleyici koruma; toprak altından kazılarla açığa çıkartılan mozaik,
duvar resmi ve kerpiç yapıların üzerlerinin çatı sistemleriyle kapatılıp
geçici örtülerle dış etkenlere karşı korunmalarından, eserin taşıma ve
depolama koşullarının uygun şartlarla sağlanmasına kadar bir dizi dolaylı koruma çalışmasını kapsamaktadır. Ankara Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürü Kimya Mühendisi Latif Özen,
uzun yıllardır müzelerde ve arkeolojik kazılarda önleyici koruma üzerine uygulamalı ve eğitici çalışmalar yürütmektedir. Sayın Özen’e göre
önleyici koruma:
“Kültür varlıklarının korunması için en uygun koşulları temin ederek, çeşitli tehlikeler karşısında oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek ve kültür varlıklarının bozulmalarını yavaşlatmayı amaçlayan
dolaylı koruma yöntemlerini planlamak ve uygulamaktır. Önleyici koruma: eseri tutuş şeklinden, bir yerden bir yere nakline; paketlenmesinden, uygun depolama ve teşhir koşullarının sağlanmasına; sel, yangın, hırsızlık gibi tehlikelere karşı önlem almaktan, deprem gibi doğal
afetlerden kültür varlıklarını korumak için hazırlanmaya; eserlerin
tam olarak belgelenmesinden, ticaretinin yapılmasına engel olunmasına; kültür varlıklarının tanıtımından, koruma bilincinin uyandırılmasına kadar çok geniş yelpazede yer alan planlı bir prosedür gerektirir.
Önleyici koruma süreklidir ve kültür varlıklarının yaşamları boyunca
devam eder. Aktif anlamda hiçbir işlem bu süreci sona erdirmez ve
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kültür varlıkları ile ilgili olan herkesin öncelikli görevleri arasında
olmalıdır.”2
Cengiz Çetin’in hazırladığı “Arkeolojik Kazı Alanlarında Önleyici
Koruma” başlıklı makale, literatüre kazandırılmış en kapsamlı Türkçe
yayındır. Önleyici korumanın “Planlama” aşaması detaylı olarak anlatılarak restorasyon ve konservasyon çalışmalarının, kazı başkanlığınca
koruma uzmanıyla birlikte kazı faaliyetlerinden en az 6 ay önce projelenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Kazı sezonu içinde Koruma
Uzmanı bulunsun ya da bulunmasın önleyici koruma uygulamaları sırasında bir uzmandan görüş alınması gerektiği hatırlatılmaktadır. Arkeolojik buluntuların topraktan kaldırılmasında kullanılan yöntemler,
taşınabilir objelerin önleyici konservasyonları ve in-situ korunacak arkeolojik kültür varlıklarının gerekli işlemleri de ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Makalenin sonunda Kazı Alanında Önleyici Koruma Planlaması şematik olarak verilmekte ve uluslar arası zengin bir kaynakça
sunulmaktadır.3
Önleyici koruma hakkında çeşitli makaleleri olan Hande Kökten’in
de içinde yer aldığı çok sayıda bilim insanının katkılarıyla, Japon Anadolu Arkeoloji Estitüsü tarafından hazırlanmış olan, “Kazı Notları”
serisi, konservatörler ve arkeologlarca başucu kaynak niteliğindedir.4
İnternet üzerinden erişimin sağlanabildiği 20 makaleden oluşan bu serinin aşağıda sıralanan sayıları, eser korumaya yönelik önleyici uygulamaları da içermektedir.
10- Türkiye’de Arkeolojik Alanların Korunması
11- Arkeolojik Kazılarda Metal Buluntuların Konservasyonu
12- Arkeolojik Kazılarda Pişmiş Toprak Buluntuların Konservasyonu
2 Latif Özen tarafından verilen meslek içi eğitim notları, kişisel görüşme 2013.
3 Cengiz Çetin, ed. Görkem Gökdeniz, “Arkeolojik Kazı Alanlarında Önleyici Koruma”, Orhan Bingöl’e 67. Yaş Anı Armağanı, Ankara 2013, s.83-102.
4 http://www.jiaa-kaman.org/en/fn2.html. Erişim Tarihi: 27.09.2013.
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13- Arkeolojik Kazılarda Taş Buluntuların Konservasyonu
14- Arkeolojik Kazılarda Pişirilmemiş Toprak Objelerin Konservasyonu
15- Arkeolojik Kazılarda Ahşap Bitkisel Malzemelerin Konservasyonu
16- Arkeolojik Kazılarda Kemik, Fildişi ve Boynuz Objelerin Konservasyonu
17- Arkeolojik Kazılarda Deri ve Tekstil Buluntuların Konservasyonu
18- Arkeolojik Kazılarda Mozaik Konservasyonu
19- Arkeolojik Kazılarda Duvar Resimlerinin Konservasyonu
20- Arkeolojik Sualtı Kazılarında Buluntuların Konservasyonu
Hande Kökten’in “Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Organik Buluntuların Pasif Konservasyonu”5 ve Bekir Eskici’nin “Taş Eserlerin Korunması Üzerine Notlar”6 başlıklı çalışmaları kazılarda önleyici koruma
ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Arkeolojik alanlardaki mozaiklerin ve diğer yapı malzemelerinin korunmasına yönelik Prof. Dr. Selçuk
Şener’in iki yayını dikkat çekicidir. Bunlardan ilki “Arkeolojik Alanda
In situ (Yerinde) Mozaik Koruma Yöntemleri”7 diğeri ise “Arkeolojik
Alanda Yapı Malzemelerinin Korunması: Temel Yaklaşımlar, Yöntem
ve Uygulama Biçimleri”8 başlıklı makaleleridir. Şener’e göre:

5 Hande Kökten, “Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Organik Buluntuların Pasif Konservasyonu”, V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, 2-8 Eylül.2002, Çorum, s.
519-527.
6 Bekir Eskici, “Taş Eserlerin Korunması Üzerine Notlar”. Türk Arkeoloji Dergisi
XXXI, Ankara 1997, s.383- 392.
7 Selçuk Şener, “Arkeolojik Alanda In situ (Yerinde) Mozaik Koruma Yöntemleri”,
Journal of Mosaic Research 5, 2012, s.201-220.
8 Selçuk Şener, “Arkeolojik Alanda Yapı Malzemelerinin Korunması: Temel Yaklaşımlar, Yöntem ve Uygulama Biçimleri”, Orhan Bingöl’e 67. Yaş Anı Armağanı, Ankara 2013, s.611.
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“Arkeolojik alanda kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan mozaiklerde
yapılacak koruma çalışmaları, etkin ve önleyici koruma olmak üzere
iki şekilde gerçekleştirilebilir. Etkin koruma, koruma meslek elemanları (ören yeri konservatörü, mozaik koruma uzmanı, konservatör ve
konservasyon teknikeri) tarafından yapılması gereken, mozaikteki temel ve/veya kapsamlı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalardır. Bu
nedenle, mesleki bilgi ve deneyim gerektiren uygulamaları içermektedir. Önleyici koruma ise koruma meslek elemanı yanında diğer kazı
elemanları tarafından da uygulanabilen, mozaiğe müdahale etmeden
korunmasını gözeten, daha çok mevcut sorunlara ve olası risklere karşı alınacak önlemleri kapsayan müdahalelerden oluşmaktadır. Koruma
çalışmalarının, “ikinci planda” kalan bir çalışma algısından kurtarılması önemlidir. Kazıyla ortaya çıkarılan diğer malzemeler için olduğu
gibi mozaiklerin de, kazının ve müzenin var olma nedenini oluşturan
bütünün parçası olduğu, korumanın en az kazı işlemleri kadar gerekli
ve önemli bir çalışma niteliğini taşıdığı dikkate alınmalıdır.”
Arkeolojik alanlarda gün ışığına çıkarılan kültürel değerler, değişik
konsalidasyon ve konservasyon teknikleri kullanılarak koruma altına
alınırlar. Ancak duvar resimleri, mozaikler, kerpiçten yapılmış yapı
elemanları gibi bazı eserler vardır ki; gerçekleştirilen konsalidasyon,
konservasyon çalışmaları sonrasında bile doğanın olumsuz etkileri karşısında çoğu kez korunamamaktadır. Bu durumda yani, arkeolojik alanlarda koruma girişimlerinin yeterli olmadığı durumlarda, bir koruma
strüktürünün tasarımı gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Arkeolojik kazı
alanlarının koruma çatıları ile kaplanması, taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasında yararlanan önleyici bir yöntemdir. “Arkeolojik Alanlarda Koruma Çatıları ve Gezi Platformlarının Düzenlenmesi Kriterleri”9
hakkında geniş bilgi veren yayın, alanında önemli bir araştırmadır.

9 Mine Tanaç Zeren, Oğuzhan Uyar, “Arkeolojik Alanlarda Koruma Çatıları ve Gezi
Platformlarının Düzenlenmesi Kriterleri”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik
Bilimleri Dergisi, Mayıs 2010, c.12, S.2, s. 55-64.
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Arkeolojik kazı alanlarında sezon bitiminde gerekli koruma önlemlerinin alınıp uygun örtü sistemlerinin kaplanmaları hatta yeniden gömülmeleri bile bir sonraki sezona kadar bu buluntuların insan eliyle
zarara uğratılmayacağına garanti vermemektedir. Bu nedenle kazı ile
ilişkili çevrelere (civarda yaşayan halk, öğrenciler vb.) koruma bilinci
veren sunum ya da gezilerin yapılması ve periyodik kontrollerin düzenli sağlanması, önleyici korumayı sürekli kılacaktır.
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ÇAĞA ROMA HAMAMI
2013 YILI KAZI ÇALIŞMALARI1
Enver SAĞIR*
Umut ALAGÖZ
İlknur ERYILDIRIM
Çağa Beldesi Roma Hamamı kazı alanı, Ankara İli, Güdül İlçesi,
Çağa Beldesi sınırları içerisinde Sarıkaya Mevkii’nde yer almaktadır.
Konum olarak Güneyce Çayı’nın aktığı vadinin güney yamaçlarında
ve Ankara-Beypazarı karayolunun 75 km. sinde bulunmaktadır. Kazı
alanının bulunduğu I. ve III. Derece Sit Alanı içerisinde hamama su
getirdiği düşünülen anakayaya oyulmuş kanallar ile Roma Döneminde
ve sonrasında su kaynağı olarak kullanılan ve aynı zamanda doğal bir
jeolojik oluşum olan kubbe şeklinde kayalık bir alan bulunmaktadır2
(Resim 2).
*
1

2

Enver SAĞIR, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü, Ankara/TÜRKİYE.
Umut ALAGÖZ, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
İlknur ERYILDIRIM, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
Güdül İlçesi, Çağa Beldesi Roma Hamamı 2013 Yılı Kazı, Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları 26.06.2013-30.11.2013 tarihleri arasında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Enver Sağır başkanlığında, Anadolu Medeniyetleri Müzesinden
Arkeolog Umut Alagöz ve Restoratör İlknur Eryıldırım’ında bulunduğu bir ekip
tarafından yürütülmüştür.
Canik 1973, s.137-152 Yazar kazı alanında bulunduğu Ayaş ve Güdül İlçelerinin bir
bölümünü kapsayan araştırma sahasında yapmış olduğu incelemelerde Antik Kaynağın olduğu traverten domun tabakasının adının, Çoban Hamamı olduğunu ifade
etmiştir. Yazar Jeolojik açıdan değerlendirdiği kaynağın, Mahrım burnunda, travertenlerin içinde, çapı 9-10 m ve yüksekliği 2 m civarında olan, yarımküre şeklindeki bir traverten domun tabanında olduğunu belirtmiştir. Domun ortasından suyun
çıkışı, insanlar tarafından yapılan bir yarma vasıtasıyla görülebilmektedir. Eskiden
debisinin çok fazla olduğu, kaynak civarındaki travertenlerden ve domun 100 m
NW sında, travertenler içindeki, çapı 20 metreye ulaşan eski bir kaynak kraterinden
anlaşılmaktadır. Bahse konu alanın, 1985 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi
tarafından tescili yapılmış, arazi 1993 yılında sit alanı olarak ilan edilmiştir.
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Kazısını yapmakta olduğumuz yerleşim alanı Hacı Yolu olarak bilinen yol güzergâhının Constantinopolis-Nicaea-Ancyra hattı içerisinde Lagania ve Ancyra yerleşmeleri arasında yer almaktadır (Resim:
1). Bilim adamları Constantinopolis’ten Ancyra’ya oradan da Antiochia ve Kudüs’e uzanan yolun, Roma Çağında Küçük Asya’nın ana yol
güzergâhı olduğu görüşündedir.3 M.S IV. yy’da Constantinopolis-Antiochia hattının Hıristiyanlığın yayılımı ile birlikte önemi artmış ve bu yol
güzergahı Hacı Yolu4 olarak lanse edilmiştir. Kazı alanımızın yakın çevresinde doğusunda Bal Çiçek Çiftliği yakınlarında Mnizos5 yerleşmesi
ile Telestobogates kabilesinin efsanevi lideri Deiotaros6’un hazinesinin
bulunduğu Peium7 (Tabanlıoğlu Kalesi) yer almaktadır. Yerleşim alanı
ayrıca ve çevresi, Helenistik Dönemden itibaren bir Galat kavimi olan
Telestobogates8 hükümranlık alanındadır9.
Halk arasında Kötü Hamam olarak isimlendirilen alanda, 2012 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları, kazılan alanda bir hamam yapısının olabileceği düşüncesini,
çevresindeki kalıntılar ve termal kaynaklar ile birlikte değerlendirildiğinde ortaya koymuştur10. 2012 yılı kazı çalışmaları ile eliptik
3
4

French 1981, s. 16
French 1981, s. 16 Yazar, bu yol güzergahının ilk olarak Itinerarium Hierosolymitanum’ da (Kudüs Seyahatnamesi) yer aldığını söylemiş, Ramsay bu ismi meşhur
etmiş ve kendisinin de bu adı kullandığını belirtmiştir.
5 Belke ve Restle 1984, s. 207; Itin. Hieros. P.575; It. Ant. P.142; Notit. Episc., Mnizos yerleşmesinden Antik kaynaklarda Galatia’da Lagania (Beypazarı) ve Ancyra
(Ankara) arasında küçük bir kasaba olarak bahsedilir. İmparator Anastasius’un burda bir süre kaldığı ve birkaç kanunun yayınlandığı bildirilmektedir. Bu kaynaklarda
Μνῆζος olarak adlandırılır. Hierocl. P.697, burada olarak Π̓εγέμνηζος görülmektedir. Tab. Peut. Yerleşim Mizagus olarak geçer.
6 Arslan 2000, s. 150 Tolistobog Kabilesinin Tetrakhes’i unvanlı lideri Deitoros,
Roma Kralı Pompeius tarafından tüm Galatia nın Kralı ilan edilmiştir. Ayrıca konu
hakkında bkz. Mitchell 1974, s.61-75; Kaya 2000 s. 87
7 Strabon XII.5.2, Aslan 2000, s. 161 Yazar Caesar ‘ın Pontus zaferi sonrası Kral
Deitoros’un hazinesinin bulunduğu Peion da misafir edildiğini söyler. Mitchell
1974, s. 63-70
8 Kaya 2000, s. 22-24
9 Mitchell 1974, s. 61 Yazar Galat Kaviminin M.Ö 3. yy dan itibaren Anadolu’da
Sivrihisar ve Yozgat arasında kalan coğrafyada üç kabile olarak bulundukları bilgisini verir.
10 Alagöz 2013, 365-366
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bir forma sahip frigidariumun havuzu ile birlikte açığa çıkarılmıştır. Hamam yapısının frigidarium olan ana mekânı ile bu mekânla
bağlantılı küçük çaplı mekânlar (servis odaları) daha bulunmuştur11
(Resim: 3- 4).
2013 yılı Roma Hamamı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, T.C
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nden sağlanan ödenekle, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Müdürlüğü başkanlığında 26 Haziran – 30 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Amaç 2012 yılı kazı çalışmalarında çıkarılan mekânların
kuzeyinde ve batısında yer alan mekânları ortaya çıkarmak ve yapının planını tam olarak ortaya çıkarmaktır. Kazı çalışmalarında kontekst
kazı sistemi uygulanmış, bu sisteme göre kazı sırasında açığa çıkarılan her bir stratigrafik toprak katmanı ile mimari oluşumlar birer birim
kabul edilerek 1’den başlayan ve devam eden kontekst numaraları ile
kodlanmışlardır.
Bu yılki kazı çalışmalarına hamam yapısının batısında ve kuzeydoğusunda 660.30 kotunda başlanmıştır (Resim: 5). Öncelikle yapının kazılan bölümünün içerisinde ve çevresinde temizlik çalışmaları yapılmış
ve alan kazı çalışmalarına uygun hale getirilmiştir. 2012 yılı çalışmalarında bir bölümü ortaya çıkarılan X Mekânı ve Caldariumu sınırlayan
doğu-batı doğrultulu duvarın kalan kısmı tamamen ortaya çıkarılmıştır.
Ortaya çıkarılan bu duvarın caldarium mekânının Güney duvarı olduğu görülmüştür. Bu gelişmenin devamında kazı çalışmaları caldarium
mekânının içinde yoğunlaştırılmıştır. 2012 yılı kazı çalışmalarında olduğu gibi mekânlar içindeki dolgu toprak belli bir seviyeye kadar alınmış; mekânların tabanın üzerinde bulunan kültür katmanlarının olduğu
toprak tabakası kazılmamıştır. Mekânların tamamen kazılarak açığa çıkarılmamasındaki amaç, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile
mekânların duvarlarını sağlamlaştırmak ve gerekli koruma ve güvenlik
tedbirlerini almaktır. Gerekli koruma önlemleri alındıktan sonra ilerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmaları ile bahsi geçen mekânlardaki
kültür katmanları kazılarak mekânlar tümüyle açığa çıkarılacaktır.
11

Alagöz 2013, 365-385
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CALDARİUM (SICAKLIK)
Konum olarak yapının merkezinde yer alması, duvarlarının diğer
mekânlara göre daha kalın olması ve mekâna ait güney duvarı içerisinde yer alan altı adet buhar tahliye borusunun (tubuli) görülmesiyle bu mekânın caldarium olabileceği yorumu yapılmıştır. Mekânların
duvarlarında tubuli kullanımı ile ısının dolaşımı ile birlikte yalıtım da
sağlanırdı. Oldukça soğuk bir coğrafyada yer alan hamam yapısında
ısıtma sistemiyle ilgili tubuliler haricinde bir veri an itibariyle yoktur12.
Mekânın tabanın kazılması ile ısıtma sistemi tamamıyla gün yüzüne çıkartılmış olacaktır. Hamam binasını ısıtmak ve yıkanılabilir bir duruma
getirmek için sıcak su ve sıcak hava sağlayabilmek şarttır. Dolayısıyla
suyun kullanımı ve özellikle sıcak su elde etmek için bazı düzenlemeler
gerektirmektedir. Bunun için temiz suyun hamama ulaşması ve ısıtılmasının yanı sıra suyun ısıtılması aşamalarını irdelemek gerekmektedir13. Antik Döneme ait bir yazıt üzerinde “… burada (hamamda) ne
su ateşi söndürür, ne de ateş suya ilişir…” ifadesiyle her iki unsurun
birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ve birbirlerini tamamladığını
göstermesi açısından dikkate değerdir14. Romalılar su ve ateşi insanın
ihtiyacına göre düzenlemiş ve bunu hamamlarda en güzel şekilde uygulamıştır. En basit hamamlardan imparatorluk hamamlarına kadar her
bölgede hamam inşa edilmiş ve özellikle hizmet alan ana mekânların
yanına hizmet veren mekânlar da yapılmış ve en mükemmel hale gelmişlerdir. Roma hamamlarının temelinde ısıtma sistemi yatar. Hamama
gelenler zamanlarının büyük bir kısmını hamamın frigidarium ve caldarium bölümlerinde geçirmektedir16.
Dikdörtgen bir forma sahip mekânın kısa kenarlarında doğu ve batı
yönde birer kapısı bulunmaktadır. Açığa çıkarılan güney duvar üze12 Hamamımızdaki gibi duvar içerisine döşenen buhar ve gaz tahliye borularına Yunanistanda Zevgatlio Hamamlarında sıkça rastlanır. Ginouves and Charitodinis 1955,
109 n. 2 , Yegül 2006, s. 128 Dipnot 6
13 Davut Kaplan Smintheion Hamamları (Yayın aşamasında)
14 Yegül 2006, s.88
15 Davut Kaplan Smintheion Hamamları (Yayın aşamasında)
16 Yegül 1992, s.39.
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rinde de biri niş içerisinde olmak üzere iki adet kapı yer almaktadır.
Mekânın çapraz eksenlerinde birbirlerine simetrik dört adet yarım daire
niş (konkhos) bulunmaktadır. Mekânın duvarları genel olarak orta ölçekte moloz taşlarla örülmüş; nişlerin olduğu bölümlerde düzgün kesme blok taşlar kullanılmıştır. Kemerler diğer mekânlarda olduğu gibi
yassı traverten taşlarla örülmüştür.
Caldariumda bulunan kapılardan batıdaki kapının servis odalarından birine açıldığı görülmektedir. Mekânın kuzeyde bulunan duvarı
tahribata uğramış; ancak genel hatlarıyla ortaya çıkarılabilmiştir. Bu
alanda yapılan kaçak kazıların tahribatta rolü büyüktür. Ayrıca bu birimde kuzeyde bulunan nişin doğu bölümünde sıva izlerine rastlanmış
ve bu bölümde fresk olduğunu düşündüren boyalı sıva parçaları da bulunmuştur. Mekânda kazı çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam
edecektir (Resim: 6-7).
SERVİS ODALARI/HİZMETLİ ODALARI
Hamam yapılarında ısıtma sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için hizmet mekânları da olmalıdır. 2012 yılında iki adeti ortaya çıkarılan hizmetli odalarından üçüncüsü caldarium mekânın batısında ortaya çıkarılmıştır. Koridor şeklinde dikdörtgen planlı bu odalar hem geçişi sağlıyor hem de hizmetlilerin beklediği alan olarak kullanılıyor olmalıydı.
2013 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan Servis Odası, batısında bulunan ve frigidariuma kapı aracılığıyla bağlanan diğer mekanla da bir
kapı yoluyla bağlantılıdır. Caldariuma bağlanan ve batıda bulunan servis odasında geç dönemde yapıldığı anlaşılan ve kaba taşlarla örülmüş
bir duvar hattı dikkat çekmektedir. Bu alanda ortaya çıkarılmış olan
kireç tabakası, geç dönemde mekânın kireç söndürme işlevi gören bir
işlik olduğu düşünülmektedir. Caldariumun güneyinde bulunan kapı da
geç dönemde örülerek işlik olarak kullanılmıştır. Bu alanda da kireç
tabakası gözlemlenmiştir. Söz konusu bölümün işlevi hakkında çeşitli
fikirler öne sürülse de hangi işlevle kullanıldığı konusunda kesin bir
görüş söz konusu değildir.
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TEPİDARİUM (ILIKLIK)
Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan başka birim hamamın kuzey
batısında bulunan ve kuzeyi yarım daire formlu duvar örgüsü ile sınırlandırılan tepidarium olduğunu düşündüğümüz mekândır. Söz konusu
mekâna girişi sağayan dört adet kapı bulunmaktadır. İlki frigidariumun
kuzeyindeki kapıdır, ikincisi mekânın batısında bulunan ve diğer birimlerdeki kapılarla simetrik olmayan ve yapının sınır duvarı olduğu düşünülen duvarda bulunmaktadır. Üçüncü kapı ise daha kuzeyde, hizmetli
odasıyla bağlantıyı sağlayan kapıdır. Dördüncü kapısı da caldariumun
güneyinde, frigidariumun kuzeyinde bulunan dikdörtgen planlı servis
odasına bağlanmaktadır. Tepidarium mekânı sıcak mekânlarla soğuk
mekânlar arasında geçiş işlevi görse de hamamı kullanmaya gelenler
vücudu frigidariumda sıcağa hazırladıktan sonra, çok sıcağa dayanıksız
kişiler tepidariumda yıkanabiliyorlardı. Vücudu dayanıklı olanlar herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar ise caldariumda yıkanmaktadırlar. Sıcak havuzlarda ve nişlerde yıkanma işleminden sonra en son uğranılan
bölüm yine firigidariumdu17.
Bu mekândaki kazı sırasında yüzey toprağının hemen altından gelen ve mekanın üst örtüsüne ait döküntü mekânın beşik tonozla örtülü
olabileceği konusunda bize bilgi vermiştir. Bahsi geçen üst örtü döküntüsü 641.39 kotunda yangın tabakasının hemen üstünde yer almaktadır.
Hamam yapısının genelinde görülen yangın tabakası, yapının özellikle
yangından sonra büyük bir tahribat geçirdiğini ortaya koymaktadır. Bu
birimde bulunan üst örtü döküntülerinin, birbirlerine ve yer aldığı birime göre konumu bu bölümün üst örtüsünün Roma’ da oldukça kullanılan beşik tonoz olduğunu düşündürmektedir (Resim: 7-8).
X MEKâNI
Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan mekânlardan bir diğeri de bir
bölümü 2012 yılında ortaya çıkarılan ve fonksiyonu henüz bilinme17 Nielsen 1993, s.154
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diği için X olarak adlandırılan mekândır. Bu birim hamam yapısının
doğusunda bulunmaktadır. Tamamen sınırları belirlenemeyen mekân,
caldariuma bir kapı ile bağlanmaktadır. Mekânda bulunan diğer kapı
ise caldariumun güneyinde kalan ve servis odası olarak adlandırılan
mekâna açılmaktadır. Mekânın Kuzey duvarında daire ve kare nişler
bulunmaktadır. Mekânın doğu duvarının açılması ve taban seviyesine
ulaşılması sonucunda mekânın fonksiyonu kesin olarak anlaşılacaktır.
SONUÇ
2013 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalarda envanterlik ve etüdlük
düzeyde buluntu ele geçmemekle birlikte çok sayıda ele geçen; amorf
durumdaki mermer, seramik, taş ve cam buluntular fişleri ile birlikte
önümüzdeki yıllarda detaylı bir şekilde çalışılmak üzere kazı alanındaki prefabrik evde bırakılmıştır. Özellikle kırmızı hamurlu, mika katkılı
tipik Roma seramiği örnekleri yoğun miktarda ele geçirilmiştir. Bulunan mermer buluntular arasında konsol mermeri olduğu düşünülen parçalar hamamda mermerin dekorasyon ve kaplama amaçlı olarak bolca
kullanıldığını göstermektedir.
Kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan yapıya ait duvarlarda,
kaba yontulu moloz taş örgüsü egemen olsa da birkaç duvar örgü tekniğinin kullanıldığı bölümler gözlenmiştir. Hamamın bazı duvarlarında
örneğin frigidariumun doğu duvarında rastlanan tuğla+moloz taş örgülü almaşık duvar örgü tekniği bulunurken, yapının genelindeki kemer
ve tonozlarda Roma mimarisinde sıkça kullanılmış bir duvar tekniği
olan opus incertum tekniğini görülmektedir.
Roma hamamlarında, Krencker’in plan tiplerine göre sınıflandırması ve genel olarak kabul edilen bir metodtur18. Bu sınıflandırmaya
göre Çağa Roma Hamamı‘sıra tipi’ne dahil edilebilir. Bu hamamlarda
mekânlar yan yana sırasıyla apodyterium–frigidarium–tepidarium-caldarium olarak düzenlenmektedir. Bu düzenlemede hamama gelen kişi
18 Krencker 1929, s. 175 Yazar hamam yapılarını dört ana grupta incelemiştir.
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ilk apodyteriuma girmekte ve yıkanma işleminden sonra gittiği yönden tekrar geri dönerek yine apodyteriumdan hamamı terk etmektedir.
Özellikle bu tip hamamlar Pompei tipi olarak da adlandırılmaktadır19.
Hamam, kazılan bölümü itibariyle, plan ve mimari açıdan Anadolu
hamamlarına özgü özellikler de taşımaktadır. Frigidariumda doğu-batı
yönlü dik eksendeki kapılar, birbirleri ile aynı eksende bulunan büyük
tonozlar ve kör kemer nişleri, caldariumda bulunan yarım daire konkhoslar, yine caldariumdaki doğu batı yönünde dik eksendeki kapılar
simetrik plan özelliklerini yansıtmaktadır. Yarım yuvarlak nişler ya da
konkhoslar ve kare nişler izlediği sıra düzen nedeniyle genellikle Roma
hamamlarında, apodytarium ve caldarium gibi mekânlarının duvar elemanları olarak görülebilmektedir. Ankara Caracalla Hamamı’ndaki gibi
bolca kullanılan nişli, apsisli kemerli uygulamalar erken Roma İmparatorluk Dönemi yapılarını anımsatır20. Hamamın üst örtüsünde beşik
tonoz ve çapraz tonoz kullanıldığı düşünülmektedir. Özellikle frigidariumda bulunan çatı destekleme birimlerine ait delikler bu bölümün üst
örtüsünün beşik tonoz olduğunu düşündürmektedir.
Hamam yapısı Ankara Ulus’ta bulunan hamamın aksine kuzey-güney yönünde uzanmaktadır21. Mevcut haliyle tek caldariumu bulunan
Anadolu tipi hamam yapılarının bir örneğidir (Çizim: 1-Resim: 9-10).
Söz konusu yapı aynı zamanda Allinoi Termal Hamamı konseptinde
olduğu gibi hidroterapi amaçlı kullanılarak yıkanmanın yanında sağlık
amaçlı kullanım görmüştür. Akdeniz havzasındaki birçok ülkede Roma
Döneminden kalma sağlık amaçlı kullanım görmüş hamam yapıları
bulunmaktadır. Yegül bu yapıları dört ana grupta toplamıştır22. Şifalı
termal suyun antik dönemde de kullanımı, günümüzde olduğu gibi alanın Roma Döneminde de cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır.
Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek kazı çalışmaları Çağa Roma Ha19
20
21
22

Yegül 1992, s.130, dipnot 2
Farrington 1987, s.50-59
Akok 1969, s. 8 Plan 2
Yegül 2006, s.147-150
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mamı yapısının tamamıyla açığa çıkarılmasını sağlayacaktır. Akdeniz
havzasındaki ve Anadolu’daki Hieropolis, Laodikya ve Alianoi, Sarıkaya-Basilika Terma gibi merkezlerdeki hidro-terapi ve yıkanma amaçlı
kullanılan yapılarla ilişkisi net biçimde açığa çıkarılacaktır.
RESTORASYON - KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
1- Caldarium Mekânı Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Bu alanda taş örgünün derzleri yer yer 15-20 cm.ye kadar boşalmış ve bu kısımlar toprakla dolmuş, kısmi olarak ta orijinal kireç harçlı
derzler görülmekteydi. Ayrıca bu bölümlerde duvarların bazı kısımlarındaki taşların daha önceki dönemlerde sökülmesinden dolayı taş örgüde eksiklikler bulunmaktaydı. Buda statik açıdan duvarda daha fazla
tahribata, yıkılmaya neden olacak bir durumdu, yine duvar üst kısmında da toprakla kaplı yer yer orijinal harç gözlenmekteydi. Yağmur vb.
durumlarda üsten duvar bünyesine giren su tahribata neden olabilecek
durumdaydı. İlk olarak boş derzlere ve örgüdeki eksik kısımlara dolan
topraklar temizlenmiştir. Bu işlem orijinal harç açığa çıkacak şekilde,
topraktan tamamen arındırılıncaya kadar devam ettirilmiştir. Ayrıca
orijinal harcın dokusuna uygun kireç bağlayıcılı harç denemeleri yapılmıştır. Yapılan denemelerden doku ve renge en uygun olan derz harcı
belirlenmiştir (bu harç oranı 3 birim kum, 2 birim kireç 1 birim mermer
tozu). Aynı zamanda örgüdeki eksik kısımların örülmesi için hamam
çevresinde atıl durumda bulunan bu yapıya uygun taşlar toplanmıştır23.
Örgü ve derz doldurma işlemleri yapılmıştır, bu işlemeler sırasında
gerek örgüde gerekse derzde orijinal dokuya uygun uygulamalar seçilmiştir, üst kısımlarda temizlik yapıldıktan sonra kepink uygulaması
yapılmıştır (böylece yağmurun yapıya olası zararları önlenmiştir). Tüm
bu işlemler kapsamında bu alanın tahrip olma durumu ortadan kaldırılmıştır (Resim: 11-12).

23 Bunlar kazı çalışmasında topraktan düzensiz bir şekilde çıkan taşlardır.
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2- Caldariumun X Mekânına Açılan Kapısındaki Restorasyon ve
Konservasyon Çalışmaları
Arkalı önlü iki kemerden oluşan bu kapıda, kemerlerin içerisi toprakla kaplı, kemer örgüsünde taşlarda parça kayıpları ve kısmı derz boşalmaları görülmekteydi. Bunlar statik olarak önemli sorun teşkil etmemekteydi, ancak kemerlerin oturduğu taşıyıcı duvarda ciddi problemler
bulunmaktaydı. Bunlar taş örgüde eksiklikler ve mevcut taşların duvar
bünyesinden ayrılmaya yakın durumda olmalarıydı. Arka kısımdaki kemer büyük ölçüde tahrip olmuş kalan kısımlarında ise ciddi anlamda
yıkılma tehlikesi vardı. Yine burada kemerin oturduğu duvar üzerinde
taşların daha önceki dönemden sökülmesi ya da tahrip olup düşmesi ile
ilgili eksiklikler vardı. Toprakla kaplı olduğu için bugüne kadar gelebilmiştir, bu da kemerin tamamen tahrip olması ya da yıkılmasına yol
açacak bir problemdi.
Yıkılma tehlikesi olan bu yerde öncelikli olarak toprak boşaltılmadan önce taşıyıcı duvar ve kemer üzerinde gerekli sağlamlaştırma ve
destek (askıya alma) işlemi yapılmıştır. Olası kaymalar ve çökmeleri
önlenmek için taşıyıcın güçlendirilmesi bu işlem yer yer örgü ve enjeksiyon yapılarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra toprak kademeli olarak
boşaltılmaya başlanmıştır. Ufak alanlar şeklinde açılan yerlerde derhal
sağlamlaştırma işlemine başlanmıştır. Tamamen topraktan arındırılan
bu bölgede kemerin taşıyıcı duvarında eksik olan yerler bulunmaktaydı ve bunlar ileride tahribata neden olmaması için tamamlanması gerekmekteydi. Bu kısımlar özgün dokuda taşlarla tamamlanmıştır ancak
bazı yerlerde taşıyıcı duvarın hatları net olarak anlaşılmamaktaydı bu
gibi yerlerde tamamlama yüzeyden daha düşük bir seviyede yapılmıştır devam edecek kazı çalışmaları sonrası bu hatlar belli olduğunda tamamlamaya engel bir durum oluşturmaması açısından bu yöntem seçilmiştir. Aynı zamanda derz uygulaması da yapılmıştır (Resim: 13-14).
3- Caldarium Mekânı Güney Servis Odasına Açılan Kapı Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalar
İçerisi toprakla kapalı olan bu bölümde derzlerde boşalma ve taş
örgüde kayıplar görülmekteydi. İlk olarak toprak kademeli olarak bo-
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şaltılmıştır, boşaltılan yerlere gerekli sağlamlaştırma işlemi yapılmıştır. Burada yapılan sağlamlaştırma işlemleri; oldukça boşalan derzlerin
daha öncede tespit edilen uygun renk ve dokudaki harçla doldurulması
ve taş örgüde bulunan eksik kısımların tamamlanıp üst kısmına kepink
yapılmıştır.
4- Caldariumun Batısındaki Servis Odasına ait Kapının Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Büyük ölçüde toprakla dolu olan bu yerde kemerin oturduğu duvar
taşıyıcı özelliği önemli ölçüde kaybetmiş durumdaydı, bunun nedeninin taşıyıcı duvarın örgü taşlarının yer yer sökülmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktaydı. Ayrıca tonozdaki örgü taşlarının derzlerinin yer yer
boşaldığı da görülmekteydi.
Öncelikli olarak olası çökmeleri önlemek amaçlı ulaşılabilen yerlerden enjeksiyon ve paslanmaz çelik dübellerle sağlamlaştırma işlemi yapılmıştır. Daha sonra toprak kademeli olarak boşaltılıp bu boşluklardan
kemeri askıya alma işlemi gerçekleştirilmiş ve taşıyıcı duvar üzerinde
örgüde bulunan eksiklikler mevcut dokuya uygun taşlarla örülmüştür.
Tamamen açığa çıkan bu kapının sağlamlaştırma, derz işlemleri ve kepink uygulaması yapılarak bitirilmiştir.
5- Frigidarium Bölümü Havuz ve Kuzey Nişli Duvarı Restorasyon
ve Konservasyon Çalışmaları
Havuzda, basamakta bulunan taşın tabaka tabaka kırılması ve taşın
yapıştırıldığı harcın özelliğini kaybetmesi, ayrıca taban sıvasının bazı
bölümlerinin zayıflaması, duvardaki sıvanın taşıyıcıdan yer yer 4-5 cm.
ye yakın ayrılması ve sıva yüzeyinin bazı yerlerinin zayıflayıp ufalanma şeklinde bozulmalar görülmekteydi. Doğu mekâna açılan kapı ve
ait olduğu duvarda yer yer örgüne boşluklar, bazı kısımlarda harcın
bağlayıcı özelliğini kaybetmesinden dolayı örgü taşlarında oynamalar
görülmekteydi. Ayrıca kemerde de yine diğer yerlerde olduğu kemerin
oturduğu taşıyıcı duvar üzerinde tahribatlar bulunmaktaydı.
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Havuz tabanında taban sıvasının mekanik olarak temizlik işlemleri
yapılıp yüzeyin net olarak anlaşılması ve ortaya çıkmasın sağlanmıştır.
Mevcut taban sıvasında ufalanmalar ve boşluklar bulunmaktaydı. Bu
boşluklar kireç bağlayıcılı orijinal dokuya uygun harç ile tamamlanmıştır. Aynı zamanda yıpranmış olan taban sıvası primal ac-33 ile sağlamlaştırılmıştır. Havuzun basamaklarını oluşturan taşlarda tabakalar
şeklide kırılmalar ve boşluklar mevcuttu, bu bölümde araldit ve primal
ac-33 kullanılarak enjeksiyon ve ayrılan taş parçalarının yerine yapıştırılmasından sonra, eksik kısımlar renk ve dokuya uygun harçla tamamlanmıştır. Mekânın nişlerinde gerekli sağlamlaştırma işlemi ve derz uygulaması yapılmıştır24. Duvardaki mevcut boşluklar tahribatın daha da
ileriye gitmemesi amacıyla örülmüş, üstü kepink yapılmış ve çatlaklara
paslanmaz çelik kenet ve enjeksiyon yapılarak güçlendirilmiştir.
Çağa Beldesi Roma Hamamı kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları 30.11.2013 tarihinde sonlandırılmıştır. 2013 kazı çalışmalarında yapının ana planı tamamen kazılmasa da belirmeye başlamıştır.
Alanda ortaya çıkarılan tüm duvarlarda gerekli restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıldıktan sonra kış şartlarına karşı tüm duvarların
üzeri jeotekstil ve layerlarla kapatılarak çalışmalar bitirilmiştir.
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F= Firigidarium
T= Tepidarium
C= Caldarium
S= Servis Odası

Çizim 1: Çağa hamam kazısı hamam planı.

Resim 1: Kazı alanının yerini gösteren harita.
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Resim 2: Solda kazı alanı hava fotoğrafı, sağda üstte Roma Dönemindeki sıcak su kaynağı, ortada su kanalları ve hamam yapısının
kazılmadan önceki hali.

Resim 3: 2012 yılı kazı yapılmadan önceki genel durum.
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Resim 4: 2012 Kazı çalışmaları son durum.

	
  

Resim 5: 2013 yılı kazı çalışmalarında kazılacak bölümler.
	
  

Resim 6: 2013 yılı caldarium mekanı çalışması.
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Resim 7: 2013 Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan caldarium ve tepidariumun bir bölümü.

Resim 8: Tepidarium mekanı ve çöken üst örtüsünün detayı.
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Resim 9: 2013 Yılı kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan genel plan.

Resim 10: 2013 Yılı kazı çalışmaları son durum.
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Resim 11: Caldarium güney duvar restorasyon öncesi.

	
  

Resim 12: Caldarium güney duvar restorasyon sonrası.
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Resim 13: Caldarium ve X Mekanı arasındaki kapının restorasyon öncesi hali.

Resim 14: Caldarium ve X Mekanı arasındaki kapının restorasyon sonrası hali.
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2013 YILINDA KONYA İLİ, SELÇUKLU İLÇESİ,
SİLLE MAHALLESİNDE BULUNAN
ERKEN HIRİSTİYANLIK DÖNEMİNE AİT
KAYA KİLİSESİ VE KAYA MAĞARA YERLEŞİMLERİNDE
YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Yusuf BENLİ*
Ali AKYILDIZ
Konya’nın Selçuklu İlçesi’nin 8 km. kuzeybatısında yer alan Sille’deki en eski yerleşim, kuzeyde yer alan Sızma Höyüğü’dür. Burada
yapılan araştırmalarda M.Ö. 8-7. yüzyıl Frig uygarlığına ait kalıntılar
bulunmuştur. Antik Dönemde Sylata ya da Sylla olarak isimlendirilen
Sille’nin Roma Döneminde iskân gördüğü, şehir içinde bulunan antik
mimariye ait taş eserlerden anlaşılmaktadır. Muhtemelen kent bu dönemde, Efes’ten doğuya giden Kral Yolu üzerindeki Konya’nın yakınında bir durak noktasıdır. Aynı yüzyılda Aziz Paul Konya’dan geçmesi
sırasında Sille’ye uğramış olmalıdır.
M.S. 4. yüzyılda Efes önemini kaybetmiş, Doğu Roma
İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul önem kazanmıştır.
İstanbul’dan Kudüs’e giden yol üzerinde de bulunan Konya, bu dönemde de önemini korumuş Kudüs’e giden hacıların uğrak noktası
olmuştur. Aya Elenia Kilisesi’nin kitabesi, yapının bu tarihte Büyük
Konstantin’in annesi Helene tarafından yaptırıldığını belirtmektedir.
Bilindiği gibi ilk hıristiyan aristokrat olan Helene yaşamı sırasında Hz.
*

Yusuf BENLİ, Müze Müdürü, Konya/TÜRKİYE.
Ali AKYILDIZ, Müze Müdürlüğü, Konya/TÜRKİYE.
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İsa’nın gerildiği kutsal haçı bulmak amacıyla Kudüs’e gitmiş, geçtiği
yollarda birçok kilise inşa ettirmiştir. Aya Elenia Kilisesi Sille’nin gerçekten de bu yol üzerinde bulunduğunu göstermektedir.
Doğu Roma İmparatorluğu dönemi tarihi kaynaklarında ismi geçmeyen yerleşim, M.S. 7-10. yüzyıllar arasında tüm diğer kentler gibi
Arap akınlarına maruz kalmıştır. Önemli bir stratejik nokta olan Kevele
Kalesi bu dönemde bölgeyi açık bir hedef haline getirmiş ve bu yüzden
bölge sık sık işgal edilmiştir. Arap akınlarının Anadolu’da sonlanması
ile kent önemli bir dini merkez olmuştur. Bölgede bulunan kaya kiliseleri ve özellikle Ak Manastır bu önemi açıkça göstermektedir.
Sille’nin önemi 1071 yılından sonra Selçukluların Konya’yı ele geçirip, başkent yapmaları ile artmıştır. Konya’daki Türk hâkimiyeti sonucunda şehirdeki gayrimüslimlerin bir kısmının kent dışına yerleştikleri sanılmaktadır. Muhtemelen bu dönemdeki en fazla göç Konya’nın
çok yakınında bulunan Sille’ye olmuştur.
3 Temmuz 1097 yılında Sultan I. Kılıç Arslan, Konya’ya gelen I.
haçlı ordusu yüzünden şehri boşaltmış ve dağlara yerleşmiştir. Bölgeye
gelen haçlı ordusu bir süre burada kalıp Konya ile beraber Sille’yi de
talan etmişlerdir.
Dönem kaynaklarından 1116-1118 yıllarında I. Alexios tarafından
Konya’ya yapılan seferin geri dönüşünde, Konya çevresinde yaşayan
birçok Rum’un Doğu Roma ordusu ile İstanbul’a döndükleri öğrenilmektedir. Böylece bölgedeki gayrimüslim nüfusunun bir miktar azaldığı sanılmaktadır.
1146 yılında Doğu Roma İmparatoru Manuel, Philomelion’da (Akşehir) Selçuklu Sultanı Mesud ile yaptığı savaşta galip gelince Konya’yı
kuşatmış, Selçuklu ordularıyla Kevele Kalesi eteklerinde tekrar mücadele etmiştir. Ioannes Kinnamos’un anlattığına göre bu saldırılarda
Doğu Roma ordusu Konya dışındaki yerleşim yerlerini yakmışlardır.
Savaşların dışında dönem dönem meydana gelen doğal afetlerde
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bölge nüfusunu olumsuz yönde etkilemiştir. 1153 yılındaki Konya’da
meydana gelen büyük veba salgını tarihçilerin belirttiği bu afetlerden
birisidir.
1226 yılında Sultan I. Alâeddin Keykubad, Ermenistan seferi dönüşünde bir grup Hıristiyan Peçenek Türkü’nü Konya’ya getirip, Sille’ye
yerleştirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra Konya ve çevresi
Karamanoğulları Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. Karamanoğulları
ile Osmanlılar arasında Kevele Kalesi civarlarında yapılan mücadeleler
sonunda bölge Osmanlı toprağı olmuştur.
Sille, Fatih Sultan Mehmed, II. Beyazıd, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve III. Murad dönemlerinde Konya Kazası’na bağlı
bir karyedir. 17. yüzyıldan itibaren Sille’nin idari statüsünün net olmadığı görülmektedir. Başlıca geçim kaynağı buğday, arpa ve hayvancılık
olan bölgede giderek müslüman nüfusu artmıştır. 19. yüzyılın ikinci
yarısında bölgeye gelen Charles Texier, Sille’de Ermeni ve Rumlar’ın
yazlıklarının olduğunu söylemektedir. 20. yüzyılın başlarına ait maliye ve arazi emlak defterlerinde Sille’nin nüfusunun %56’sı Müslüman,
%44’ü Gayr-i Müslim olarak görülmektedir. 1913 yılında Konya’ya gelen Bela Horvath ise Konya’daki Rumların Sille’de özel kiliseleri olan
yazlıklara sahip olduklarını ve Sille’de atmışa yakın kilisenin bulunduğunu söylemektedir. 1923 yılından sonra yapılan nüfus değişim politikası çerçevesinde Sille’deki Hıristiyan halk Yunanistan’a göç etmiştir.
Sille, Selçuklu İlçesi’ne 1989 yılında iki mahalle olarak bağlanmıştır. 1995 yılında Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 19.6.1995 gün ve 2292 sayılı kararları doğrultusunda kaya
kilisesi, kaya mağara yerleşimleri, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tespit edilmiştir. Koruma kurulunun 13.9.2012 gün ve 801 sayılı kararları ile Sille’de esas yerleşme alanları, kentsel sit alanı olarak tescili
güncellenmiştir.
Sille’nin tekrar canlanmasına ve hareketlenmesine yerel yönetimin
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payının çok olduğunu söylememiz gerekmektedir. Yerel yönetim, özel
müteşebbise de kolaylıklar sağlayarak, Sille’nin gelişmesi için gerekli
restorasyon çevre düzenlemesi çalışmaları yapmalarına vesile olmuştur.
Sille de Osmanlı Dönemine ait Çay Camii’nin, Mormi Camii’nin,
Aya Helenia Kilisesi’nin, şapelin ve Sille girişindeki hamamın geleneksel türk evlerinin restorasyonları yaptırılmıştır. Bu vesile ile tarihten günümüze kültürler bileşkesi olarak dinler arası hoşgörüyü en iyi şekilde
yaşayarak gelen bu mekânlar tekrar canlandırılmıştır. Sille, çömlekçisi,
halısı ve kilimi, geleneksel Türk evleri, şehrin ortasından geçen çayı,
konakları, restoranları, kafeleri ile ziyaretçilerini beklemektedir.
Konya Müze Müdürlüğü ile Konya Selçuklu İlçesi Belediyesi işbirliği ve Konya Müze Müdürlüğü’nün görevlendirmesi ile Sille’de kaya
kilisesi ve kaya mağara yerleşimleri, Selçuklu Belediyesi’ne ait beş
işçi ile eylül ayının son haftasında temizlik çalışmasına başlanılmıştır.
Ekim ayının 20’sine kadar olan sürede geniş çaplı bir temizlik çalışması
yaptırılmıştır. Temizlik çalışması yapılan Kaya Kilisesi ve kaya mağara yerleşimleri, eğimli bir araziye sahip olmakla birlikte, yaklaşık 500
metre uzunluğunda geniş bir alana yayılmıştır.
Temizlik çalışmasına ilk olarak Koimesis Tes Panagias Kaya
Kilisesi’yle başlanılmıştır. Kilise, Sille’nin güney yamacındaki dağın
eteğinde, Dikili Kaya Mevkii’nde kayaya oyularak yapılmıştır. Üç nefli
bazilikal planlı olan kilisedeki duvar işçiliğinden yapının en az iki farklı
dönemi olduğu anlaşılmaktadır. Başlangıçta iki nefli olan kilise güney
ve doğu yönünde genişletilerek bugünkü halini almıştır. 2006 yılında
yapılan temizlik çalışmalarında kilise zemininde çeşitli mezarlar bulunmuştur.
Kilise’nin kuzey duvarında ve kemer yüzeylerindeki freskolardan
bazıları hala görülebilmektedir. Bugün bu freskolar oldukça deforme
olmuştur. Freskolarda kiliseye adını veren Meryem’in ölüm sahnesi
(koimesis) seçilebilmektedir. Kompozisyonun sol tarafında, İsa’nın ku-
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cağında Meryem’in çocuk ruhu, sağ tarafta ise başları haleli, öne hafifçe
eğilmiş aziz fiğürleri yer almaktadır. Apsis önündeki payeleri birbirine
bağlayan kemer karınlarında ve paye yüzlerinde ayakta, boydan resmedilmiş Meryem ve aziz tasvirleri bulunmaktadır. Kilisenin doğusuna
geniş bir mekân eklenmiştir. Dikdörtgen planlı olan bu mekân biri günümüze gelememiş dört ayak ile bölünmüştür. Yapılan kazılarda tespit
edilen ocak nişleri ile tahıl veya sıvıların saklandığı çukurlar, buranın
bir manastır yemekhanesi (trapeze) olduğunu ortaya koymuştur.
Kaya kilisesinin ve kayaya oyularak yapılan mezarların içleri ve
tahıl çukuru kâğıt, toprak, moloz taş, naylon atıkları, ahşap parçaları,
ateş yakılması sonucu yanık atıkları ile kirletilmiştir. Bu atıklar toplanarak dışarı çıkartılmış, kilise içi ve mezar içleri temizlenmiştir. Kilise
içerisinde nereden geldiği bilinmeyen etrafta dağınık biçimde bulunan
moloz taş yığınlar düzenli bir şekilde toplanarak, olduğu yerde istiflenmiştir. Kaya kilise giriş önündeki alandaki ot ve dikenler çapalar ile
temizlenmiştir.
Kayaya oyularak yapılan kaya yerleşimleri ise genel olarak moloz
taş, kağıt, naylon, metal, ahşap parçaları, plastik atıklar, kilim ve kumaş
parçaları, yatak, yastık, kanepe atığı, biriken toprak atıkları ve ateş yakılması sonucu yanık atıkları yer almaktaydı. Bu atıklar temizlenmiştir.
Ayrıca ısınmak ya da çeşitli nedenler ile yakılan ateş sonucu mağaraların iç ve dış kısımlarında is nedeniyle kararmalar ve yanık izleri mevcut
durumdadır.
Sille halkından küçükbaş hayvanları olanlar, Hayvanlarını kaya yerleşimlerinde barındırmışlardır. Bu durum maalesef kaya mağaralarının
kötü kokmasına sebep olmuştur. Mağaraların önleri ve aşağısındaki
alanları kaplayan ot ve dikenli örtü çapa ile temizlenmiş, çevre temizliği yapılmıştır. Çalışmalar sona erdirilmiştir.
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Resim 1: Türkiye haritasında Sille’nin konumu.

Resim 2: Sille’den genel görünüş.
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Resim 3: Sille Aya-Elenia Kilisesi.

Resim 4: Sille Aya-Elenia Kilisesi.
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Resim 5: Sille Çay Camii.

Resim 6: Sille Halk Müzesi.
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Resim 7-8: Sille halıları.

Resim 9: Sille konak.
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Resim 10: Sille Çayı.

Resim 11: Sille, konak.
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Resim 12: Sille kaya mağaraları ve yerleşimlerinin havadan görünüşü.

Resim 13-14: Sille Erken Hıristiyanlık Dönemine ait kaya kilisesi.
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Resim 15: Sille Erken Hıristiyanlık Dönemine ait kaya kilisesi.
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CİZRE İÇKALE 2013 YILI KAZILARI
Nihat ERDOĞAN*
Mesut ALP
Gülriz KOZBE
Şırnak İli’ne bağlı Cizre ilçesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde,
Cudi ve Gabar dağ sıralarının kesiştiği alanın güneyinde ve Dicle
Nehri’nin güney kıyısında yer almaktadır. Türkiye’nin güneydoğusunda, Suriye’nin kuzeybatısında, tarihsel süreç içerisinde ise Yukarı
Mezopotamya olarak adlandırdığımız bölgenin doğusunda kalan Cizre,
stratejik ve bir o kadar da önemli ticari ve askeri yolların kavşak noktasında kurulmuştur. 639 yılında başlayan İslam fetihleri ile beraber adı
geçen bölge, Dicle Nehri burada kıvrılıp bir su adası gibi bir görüntü
oluşturduğu için Arapça “ada” anlamına gelen el-Cezire ismiyle anılmaya başlarken; Cizre şehri de şehrin yöneticisi Ömer’den yola çıkarak
Cezire-i İbn-i Ömer olarak adlandırılmıştır.
Kent tarihinin önemli bir bellek alanı olan Cizre İçkale, yerel adıyla
Birca Belek Kalesi ise 135 yıl kadar askeri bölge olarak kullanım gördüğü için güvenlik tedbirleri nedeniyle araştırılamamış ve bilim dünyasına kazandırılamamıştır. 2010 yılında Cizre Kalesi’nin Hudut Tabur
Komutanlığı olarak kullanılmasına son verilerek askeriye tarafından
* Nihat ERDOĞAN, Kazı Başkanı, Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
Mesut ALP, Müze Temsilcisi, Müze Müdürlüğü, Mardin/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Gülriz KOZBE, Proje Danışmanı, Batman Üniversitesi, Batman/TÜRKİYE.
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boşaltılması sonrasında, Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı’nın yürüttüğü “Şehri Nuh Diriliyor” başlıklı projesi kapsamında 2013 yılında
sur duvarlarında restorasyon çalışmaları başlatılması hedeflenmiştir.
Bu çerçevede, Cizre Kaymakamlığı’nın Mardin Müze Müdürlüğü’ne
yapmış olduğu başvuruyla, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Cizre
Kalesi’nde yapılacak restorasyon ve yıkım çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için bir kurtarma kazısı talep edilmiştir. Bu
başvuru neticesinde Genel Müdürlüğümüzün izniyle, Mardin Müzesi
Müdürlüğü, Prof. Dr. Gülriz Kozbe’nin bilimsel sorumluluğu altında,
11 uzman arkeolog (Başar Yücel, İbrahim Ulu, Onur Mercan, Akarcan
Güngör, Ramazan Yılmaz, Uğur Candar, Yücel Erdaş, Mehmet Boz,
Zehra Özdoğan, Recep Çakır ve Reyhan Ece Şentürk) ile 1 Haziran-31
Aralık 2013 tarihleri arasında Cizre İçkale kazılarını yürütmüştür.
Cizre ilçe merkezinde, Dicle Nehri kenarında, düz bir alanda kurulmuş olan kale, Anadolu’nun birçok kalesinde olduğu gibi dışkale ve içkale olarak iki bölümden oluşmaktadır (Resim: 1). Kalenin çevresinde
savunmayı kolaylaştıracak bir yükselti bulunmamakla birlikte savunma
açısından doğal bir engel olan Dicle Nehri bu amaçla kullanılmıştır.
Siyah bazalt taşlardan yapılmış sur duvarları, Diyarbakır surlarıyla aynı
özellikleri taşımaktadır. Dışkale’ye ait surlar, İçkale’den başlayarak
şehri güney tarafta tamamen kuşatmasına rağmen, günümüzde maalesef az bir bölümü ayakta kalabilmiştir ve sadece merkezde Mezarlık
Alanı’nın güney kesiminde izlenebilmektedir. Doğu yönündeki Deşt
Kapısı’ndan batıdaki Abdaliye Medresesi’ne kadar 800 m.lik bir sur
duvarı, kavisli bir şekilde devam etmektedir. Genel görünüş itibariyle
damla motifini andıran kalenin sur duvarları üzerinde dört adet yarım
daire planlı burç yer almaktadır.
Asıl yapısını Ortaçağ İslam devletleri tarafından alan bu önemli
kaleden günümüze Sultan Abdülhamit Han zamanında, Cizre Miran
Aşiretleri Reisi Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Hamidiye Kışlası,
Sarayburnu Aslanlı Kapı, Mem u Zin Zindanı, 360 odalı olduğu rivayet
edilen kalenin residans kısmı, medrese, dönüşümlü olarak bir sıra beyaz
ve siyah kesme taştan yapıldığı için Belek Burcu olarak adlandırılan
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burç ile sur duvarlarının bir kısmı kalmıştır. Bunun yanı sıra İçkale’de,
zamanında kervan develerinin barındığı, sütunlar üzerinde yükselen,
Hanadeva adı ile anılan yapı gibi veya içinde çeşitli ağaç ve hayvanları
barındıran “Beyler Bahçesi” (Rezimran) gibi tarihte var olup ancak günümüze dek ulaşamayan yapılardan da söz edebiliriz.
Cizre İçkale 2013 kazıları, toplam 25 adet 10x10 m.lik plankarede
ve 16 adet 2x5 m.lik sondaj çukurunda (İçkale’nin kuzeyinde 9, doğusundaki nehir yatağında 7 adet) yürütülmüştür (Çizim: 1). Çalışmaların
ilk etabı, kalenin doğusunda bulunan tescilli alanda bir kültür dolgusunun olup olmadığının anlaşılması için açılan 7 adet sondaj çukuru
şeklinde gerçekleşmiştir. İki haftalık bir çalışma sonrasında zemin seviyesinden 4 m kadar aşağıya inilmesine rağmen herhangi bir kültür
dolgusuna rastlanmamıştır. Kale içinde diğer alanlarda sürdürülen kazı
çalışmalarıyla ise taşın, tuğlanın ve bir tür kaba alçı sıva olan yerel
adıyla “cas”ın kullanıldığı mekanlar, avlular, su kanalları ve kuyuları,
foseptik çukurlar, sur duvarları, işlik alanları, hamam ve medrese bir
başka deyişle kalenin mimarisi açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca
basit toprak gömü tarzının yanı sıra tuğla mezar ve ahşap tabutun da
kullanıldığı 32 adet gömü ile İçkale Mezarlık Alanı da kısmen gözler
önüne serilmiştir. Bu doğrultuda kazı alanındaki 2013 yılı çalışmalarımızı kısaca tanımlarsak:
DİCLE NEHİR YATAĞI SONDAJ ÇALIŞMALARI
01 Haziran 2013 tarihinde aşağıdaki koordinatlara sahip olan alan
kapsamında arkeolojik sondaj çalışmalarına başlanılmıştır:
B1/ x:433032.50 y:517258.86
y:517299.86 z:385.67m

z:386.601m; B2/ x:4132960.63

B3/ x:4132896.34 y:517230.46 z:388.33m; B4/ x:4132906.19
y:517195.54 z:388.14m
Dicle Nehir yatağı üst z: 383.92.
İlk olarak, batısında kale ve sur üstü meskenlerin, doğusunda çay
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bahçelerinin, kuzeyde Dicle Nehri’nin ve güneyde karayolunun yer aldığı alanda yüzey araştırması yaparak kültür kalıntıları araştırılmıştır.
Bu çalışma sonucunda yüzeyde herhangi bir kültürel bulguya rastlanılmamış olup alanın yüzeyinde akıntı toprak ve modern yapı molozları
gözlemlenmiştir. Alandan daha net bir sonuç elde edilebilinmesi için
tüm alan, 10x10m’lik açmalara bölünüp, olası bulgu elde edilebilecek
toplam 7 açmada (10x10m kareler; B4, D3, D4, D5, D6, D7 ve H7)
2x2m’lik sondaj çukurları açılmıştır. 10.06.2013 tarihinde sona eren bu
alandaki sondaj çalışmaları sonucunda alanda yer alan dört açma (B4,
D4, D6, D7) dışında arkeolojik kültür verisine rastlanılmamıştır. Alanda arkeolojik sondaj kazıları tamamlanmış; yaklaşık olarak nehir yatağı
seviyesine ulaşılmış olup alanın herhangi bir kültür dolgusu barındırmaması nedeni ile arkeolojik sit alanı özelliğinde olmadığı yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.
D 5 AÇMASI
Cizre İçkale kazılarının yürütüldüğü kazı alanının güney sınırını
oluşturan D5 açmasındaki ilk çalışma 05.07.2013 tarihinde başlatılmış
olup 23.07.2013 tarihine dek devam etmiştir. Söz konusu kazı alanı,
kuzey sur duvarının güneyindeki, kalenin müştemilatının da yer aldığı sur içi yerleşim alanın sınırları içinde kalmaktadır. Açmada yapılan
çalışmalara a plankaresinde 397.11m, b plankaresinde 397.08m, c plankaresinde 397.06m ve d plankaresinde 397.06m seviyelerinden başlanmış; tüm alanda 396.78m seviyesinde sonlandırılmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda altı adet duvar ve üç adet zemin ile bunların oluşturduğu iki
adet mekan açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2).
E4 AÇMASI
Kuzeyinde modern dönemde Askeriye’nin Yemekhane olarak kullandığı ve aynı zamanda Cizre Kalesi müştemilatının da içinde olduğu
sur içi yerleşime bağlayan Develer Hanı’nın giriş kısmının bulunduğu
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bina yer almaktadır. E4 açmasının güneyinde de doğu- batı doğrultulu
ulaşımı sağlayan yol yer almaktadır. Kazı alanının büyük bir kısmını
kaplayan ve modern dönemde kullanılan asfalt tabakasının kaldırılmasından sonra 10x10m ölçülerinde açılmış olan E4 açmasında ilk çalışmalar c plankaresinde 397.06 m seviyesinde yüzeydeki dolgu toprağının kaldırılmasıyla başlanmıştır. Derinleşme çalışmaları sırasında yüzeydeki toprak tabakasının çok sıkıştırılmış olmasından dolayı sert bir
yapı göstermektedir. Açmadaki çalışmalarımız d plankaresinde 396.33
m seviyesinden itibaren sonlandırılmıştır.
E4 açmasında yoğun olarak gelen keramik ve lüle parçalarının dışında boncuk, hayvan kemiği, cam parçaları, bilezik parçaları, demir obje,
bronz obje, kandil, pişmiş toprak ayak gibi buluntular ele geçmiştir.
Geç İslam-Osmanlı Dönemine ait olduğu bilinen tarak, dalgalı tarak,
rulet bezemeli, türkuaz renkli, koyu yeşil, lacivert, açık yeşil/sarı sırlı
keramikler, çift oluklu şerit kulplar, parmak baskılı kaba düz dipler, saman ve taşçık katkılı kaba malların yanı sıra barbotin tekniği ile yapılmış keramikler de ele geçen bulgular arasındadır.
E5 AÇMASI
E5 Açması kazı çalışmalarına 11.06.2013 tarihinde başlanılmış olup
kazı çalışmaları asfalt ve asfalt dolgusunu kaldırma çalışmaları ile
397.10m seviyelerinde başlanılmış olup 03.07.2013 tarihinde 396.45m
seviyelerinde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu tarihler arasında yapılan kazı çalışmaları sırasıyla c, a, b ve d plankarelerinde yapılmıştır. Asfalt dolgusunun yaklaşık 10cm altında kültür katına ulaşılmıştır
(396.96m-396.90m). Plankarede yapılan kazı çalışmalarında dağınık
taşlar arasında yapı enkazlarına ait taşların kaldırılması ile asıl yapının
duvarları olduğunu düşündüğümüz mimari hatlar açığa çıkartılmıştır.
Plankarede çok sayıda duvar kalıntısı, taş döşeme, foseptik kuyusu ve
I No.lu Mekan olarak adlandırılan bir adet mekan tespit edilmiştir. Mekan içinde yapılan kazı çalışmalarında ele geçen çok sayıda lüle örnekleri dikkati çeken buluntulardandır. Foseptik kuyusunun güneydoğu
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kısmında bulunan boşaltım kanalının üst kısmı taş levhalar ile kapatılmıştır. Kuyunun taşlar örgüleri arasında bağlayıcı unsur olarak cas harcının kullanıldığı ve bu kuyunun modern dönemde su borusu döşeme
esnasında tahribatta uğradığı ve üzeri modern çöplerle doldurulmuştur.
E7 AÇMASI
E7 açmasında çalışmalara 11.06.2013 tarihinde başlamıştır. c plankaresinde başlanılan sondaj çalışmalarında alanın genişletilmesine karar verilerek sırasıyla a,b ve d plankareleri de kazı çalışmalarına dahil
edilmiştir. Plankarenin geneli 397.08 m.den -396.90 m. seviyelerine
kadar asfalt dolgu ile kaplıdır. Asfalt dolgusunu kaldırma çalışmasından sonra a, b ve c plankarelerinde mimari öğelere ulaşılmıştır. Üst seviyeleri dağınık halde taşlardan oluşan alanın işlevseli olmayan taşlar
kaldırıldığında düzgün hat veren duvarlar ve taban açığa çıkarılmıştır.
Ayrıca güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan, 9 m. uzunluğunda, 80
cm. genişliğinde ve 30 cm. derinliğinde; 30-40 cm.lik taşlardan karşılıklı iki sıra halinde yapılmış bir su kanalı açığa çıkarılmıştır (1 No.lu
Kanal). Açmadaki çalışmalar a plankaresinde 396,40 m.de; b plankaresinde 396,00 m.de; c plankaresinde 396,38 m.de; d plankaresinde ise
396,00 m.de olmak üzere 12.08.2013 tarihinde sonlandırılmıştır.
E8 AÇMASI
E8 açmasındaki çalışmalar, 11.06.2013 tarihinde başlamıştır. C plankaresinde 396.55 m. üst seviyelerinde tespit edilen kuzey kesit önünde
0.90 m. çapında taş örgülü su kuyusu, 1 No.lu Kuyu olarak isimlendirilmiştir (Çizim: 3). Açma içerisindeki çukurların dışındaki alanlarda
395.80 m. seviyelerine kadar derinleşilmiştir. Açmada iki tabaka tespit
edilmiştir. Bu tabakalar mimariler ve alt seviyedeki mezarlardır. Açma
içerisinden gelen keramik buluntular ise yeşil sırlılar, barbotin bezemeliler ve kazıma bezemeli çanak çömleklerden oluşmaktadır. Açmada,
14.03.2013 tarihinde çalışmalar son bulmuştur.
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F7 AÇMASI
Açmada çalışmalar 04.07.2013 tarihinde 396.92 m. seviyelerinde b
plankaresinde başlamıştır. Sıkıştırılmış asfalt altı dolgusu kaldırıldıktan
sonra genel seviye derinleşme çalışmalarına hız verilmiştir. C plankaresinde yapılan çalışmalar sonucunda E7 açmasından gelen su kanalının
devamı F7c plankaresinin kuzeydoğu kesiminde bulunmuştur. Burada
kanalın üzeri büyük blok taşlarla kapatılmıştır. Kanal, açmanın sadece
kuzeydoğu kısmında ortaya çıkmış; E7 açmasındaki devamıyla arasında F7 açmasının ortasına denk gelen 3 m. civarında tahribattan kaynaklı bir boşluk vardır. 1 No.lu Kanal olarak adlandırılan kanal, 9,30 m.
uzunluğunda ve 0.75 m. genişliğindedir. Ele geçiriliş seviyeleri ise ise
396,87 m. ile 396,60 m. arasında değişmektedir. Kanalın yan yüzleri,
büyüklükleri 15-25 cm. arasında değişen şekilsiz taşlardan çamur harcıyla yapılmıştır. İç yüzeyi sıvasız ve tabanı sert topraktır. Kanalın dibinde tortu birikmesinden dolayı atık suların tahliyesi için kullanıldığı
anlaşılmaktadır. C plankaresinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda
künklü bir boru hattı tespit edilmiştir. Hattın iki yanına ve üst kısmına
betondan ve düzgün taşlardan bir set yapılmıştır. Bu künk hattı, 2 No.lu
Kanal olarak isimlendirilmiştir. Kanal, 6,50 m. uzunluğunda, 0.60 m.
genişliğinde oval bir yapıdadır. Suyun akış yönü güneydoğudan kuzeye
doğrudur. Kanalın bu kadar korunaklı ve özenli yapılmış olması bu hattın tatlı suyu taşımak için kullanıldığını göstermektedir.
F8 AÇMASI
A plankaresinde 396.71 m. seviyesinde 2 No.lu Çakıllı Zemin, belgenip kaldırıldıktan sonra, kuzey kesit önünde apsis görünümlü bir duvar örgüsü gözlemlenmiştir. 396.70 m. seviyelerinden itibaren içerisindeki toprak boşaltılmış ve 395.30 m. seviyelerinde 4 adet tüme yakın
akıtacaklı çömlek (Çizim: 4) , 1 adet sikke, 2 adet bronz obje, cam bilezik parçası ve tüme yakın 1 adet lüle parçası ele geçmiştir. Bu yapının,
E7, F7 ve G8 açmalarında açığa çıkarılan kanal sistemiyle bağlantılı bir
foseptik kuyusu olduğu tespit edilmiştir.
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F8 açması genelinde 20 adet mezar tespit edilmiştir (Çizim 5). Bu
mezarlar 3 farklı tipte olup; bunların 10 adeti basit toprak gömü, 1 adeti
tabut gömü ve 9 adeti tuğla mezardır. Aşağıda iskelet ve mezar no.ları
ile mezar seviyeleri ve türleri verilmiştir:
1 No.lu İskelet - 1 No.lu Tuğla Mezar - 396.10 m.
2 No.lu İskelet - 2 No.lu Tuğla Mezar - 396.40 m.
3 No.lu İskelet - 3 No.lu Tuğla Mezar - 396.21 m.
4 No.lu İskelet - 1 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.12 m.
5 No.lu İskelet - 2 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.03 m.
6 No.lu İskelet - 4 No.lu Tuğla Mezar - 396.16 m.
7 No.lu İskelet - 5 No.lu Tuğla Mezar - 395.95 m.
8 No.lu İskelet – 6 No.lu Tuğla Mezar - 396.24 m.
9 No.lu İskelet - 6 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.11 m.
10 No.lu İskelet - 7 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.32 m.
11 No.lu İskelet - 8 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.05 m.
12 No.lu İskelet - 9 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.10 m.
13 No.lu İskelet - 10 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.01 m.
14 No.lu İskelet – 3 No.lu Tuğla Mezar - 395.94 m. ve
İkinci gömüler:
15 No.lu İskelet - 7 No.lu Tuğla Mezar - 396.08 m.
16 No.lu İskelet - 3 No.lu Basit Toprak Mezar - 395.95 m.
17 No.lu İskelet - 4 No.lu Basit Toprak Mezar – 395.90 m.
18 No.lu İskelet - 1 No.lu Tabut Gömü- 395.77 m.
19 No.lu İskelet - 2 No.lu Basit Toprak Mezar – 395.98 m.
20 No.lu İskelet - 5 No.lu Basit Toprak Mezar – 395.96 m.
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G8 AÇMASI
G8 açması, F8 açmasının kuzeyinde yer alır. G8 açmasında başlatılan çalışmalarla, F8 açmasında açığa çıkarılan İslami Dönem mezarlar
ile F8a plankaresinin kuzey kesitinde yer alan Foseptik Çukur’un ve 1
No.lu Duvar’ın kuzey yönündeki uzantılarını görmek amaçlanmıştır.
Bu nedenle G8 açmasında 396.91 m. seviyesinde 17.09.2013 tarihinden
itibaren asfalt altı dolgu toprak kaldırılmaya başlanmıştır. B plankaresinde 1 No.lu Kanal, 396.80 m. üst seviyesinde tespit edilmiştir. Kanal
11.60 m. uzunluğunda, 0,70 m. genişliğinde olup, güneybatı- kuzeydoğu doğrultuda, b ve c plankarelerinde uzanmaktadır. Kanalın iki yanı
taşlar dizili ve içerisinde 0,40 m. genişliğinde kanal oluğu bulunmaktadır. Üstü geniş düz yüzeyli kapama taşları ile kapatılmıştır. Kanalın
büyük kapama taşlarının araları ufak taşlarla sıkıştırılmış olup atık su
tahliye kanalı olduğu düşünülmektedir (Çizim: 6). 1 No.lu Kanal’ın doğusunda ve b plankaresinde aynı aksta uzanan ikinci bir kanal 396.81
m. seviyesinde tespit edilmiş ve 2 No.lu Kanal olarak isimlendirilmiştir.
2 No.lu Kanal 10 m. uzunluğunda ve 0,80 m. genişliğindedir.
Açma içerisinde 1 ve 2 No.lu Kanallar’ın çevresinde 396.45 m. ile
396.39 m. aralığında 12 adet İslami Dönem mezar tespit edilmiştir (Resim: 2) :
1 No.lu İskelet - 1 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.45 m.
2 No.lu İskelet - 1 No.lu Tuğla Mezar - 396.44 m.
3 No.lu İskelet - 2 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.43 m.
4 No.lu İskelet - 3 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.42 m.
5 No.lu İskelet - 4 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.40 m.
6 No.lu İskelet - 5 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.40 m.
7 No.lu İskelet - 6 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.45 m.
8 No.lu İskelet - 7 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.45 m.
9 No.lu İskelet - 8 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.42 m.
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10 No.lu İskelet - 9 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.42 m.
11 No.lu İskelet - 10 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.42 m.
12 No.lu İskelet - 11 No.lu Basit Toprak Mezar - 396.39 m.
Mezarların 11 adeti basit toprak gömü, 1 adeti ise tuğla mezardır.
F8’de tespit edilen Mezarlık alanının G8 açmasında da devam ettiği
gözlemlenmiştir.
H4 AÇMASI
Açmadaki çalışmalar, 26.08.2013 tarihinde 396,90m seviyelerinde
başlatılmıştır. Bu alanda yüzeyden kalın bir asfalt dolgusu kaldırıldıktan sonra yoğun bir taş dolgu kazılmıştır. Açmada b ve d plankarelerinde, alanın güney kesiminin orta kısımlarını kaplayan ve açmanın
ortasına kadar uzanan bir tuğla taban tespit edilmiştir. 2 No.lu Tuğla
Taban adı verilen mimari öğe, 396,54 m.-396,48 m. seviyeleri arasındadır. Tuğlalar 30 cm.e 30 cm. genişliğinde olup çeşitli renklerdedir.
Tuğlalar arasında birleştirici madde olarak kireç harcı kullanılmıştır.
Tabanın bir mekânın iç döşemesi olduğu anlaşılmaktadır. Doğuda açama profiline de giren dikey konumlandırılmış sıra halinde uzanan 3 sıra
su künkü açığa çıkmıştır. Künklerin boyları yaklaşık 30 cm., çapları
14-18 cm arasında değişmektedir. Künkler 395,95 m. / 395,80 m. seviyelerinde olup açmanın doğusundaki bir su ısıtma sistemiyle ilgili
olabileceği düşünülmektedir. Çevre açmalarda da yine dikey künklerin
ve kanalların olması bu düşünceyi destekler niteliktedir. Açmada çalışmalar 04.10.2013 tarihinde koruma önlemleri alınarak a plankarede
395,35 m.de, b plankarede 396,05 m.de, c plankarede 395,85 m.de ve d
plankarede 396,25 m. seviyelerinde durdurulmuştur
H5 AÇMASI
Ayrıca H4c ve H5a arasındaki yürüme yolu kaldırıldıktan sonra buradaki dikey su künklerinin H4 açmasındaki künklerle arasındaki bağlantı ortaya çıkarılmıştır. Dikey su künklerinin ve korumalı kanalların
bu denli yoğun olması bu bölgede sıcak su üretildiği ve kullanıldığını
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göstermektedir. Açmadaki çalışmalara 18.11.2013 itibariyle koruma
önlemleri alındıktan sonra a plankaresinde 396,17 m.de, c plankaresinde 396,12 m.de ve d plankaresinde 396,35 m.de durdurulmuştur. B
plankaresinde çalışılmamıştır.
I5 AÇMASI
Cizre Kalesi’nin kuzey sur duvarının dışında, güneyinde, kalenin
müştemilatının da yer aldığı sur içi yerleşiminde bulunan I5 açması,
aynı zamanda H4 açmasının kuzeydoğusunda, H5 açmasının ise kuzeyinde kalmaktadır (Resim: 3). Modern dönemde Kale’de faaliyet gösteren askeriyenin yemekhane binası olarak kullandığı binanın güneyinde bulunan I5 açmasındaki ilk çalışmalar, d plankaresinde 397.02 m.
seviyesinde 18.08.2013 tarihinde başlamıştır. Derinleşme çalışmaları
sırasında yoğun olarak çatı künkleri ele geçmiştir. Modern dönemde askeriye tarafından yemekhane binası olarak kullanılan ve “Hana Deva”
olarak bilinen Develer Hanı’nın tavanında da gözlediğimiz bu künklerin benzerleri I5 açması dışında, L10 ve L11 açmalarındaki çalışmalar
sırasında yoğun olarak bulunmuştur.
K11 AÇMASI
Sur dibi Medrese yapısının yer aldığı alanda 14.09.2013 tarihinden
itibaren arkeolojik kazılara başlanılmıştır. K11 olarak adlandırılan açmanın büyük bir kısmı medrese ana binası (Resim: 4), batı ve doğu
duvarlarında içine almaktadır. Bu nedenle kazı yapılan alan tam bir grit
(10x10 m.) sistemine uygun değildir. Açmanın sadece üç (a, c ve d)
plankaresinde kazı çalışması yapılabilmektedir. B plankaresinin tamamı medrese ana binasının ve sur dur duvarının sınırlarındadır. C plankaresinin de 1.00 m. genişliğinde 5.80 m. uzunluğundaki alanı, medrese
binasının doğu duvarı kaplamaktadır.
Modern dönemde askeriye tarafından kadınlar hapishanesi olarak
kullanılan bu mekanın kanalizasyon çukuruna ait üst beton örtüsünün
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kaldırılma çalışması ile kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Çalışmalarda yoğun oranda çatı künk (akustik künk) parçaları ele geçmiştir. Bu
da bu alanda üst yapıya (çatı, tonoz, kubbe) ait kalıntıların olduğunu
ve modern dönemde bir tahribat yaşandığından tüm ya da tüme yakın
hiçbir parça ele geçmemiştir. Yapılan kazı çalışmaları esansında 2 adet
mimari öğe tespit edilmiş; bir tanesi medrese doğu ve batı duvarları
ile birleşen doğu-batı uzantılı kuzey duvarı ile kuzey–güney uzantılı
iç bölme duvarıdır. Medrese ana duvarının önünde yapılan 23.10.2013
ve 02.11.2013 tarihleri arasındaki kazı çalışmalarında 3 adet duvar, bir
tandır, bir mekân ve bu mekâna ait üç bölme tespit edilmiştir.
Bu alandaki kazı çalışmaları sırasında iki grup halinde aynı özellikte
gümüş olduğunu düşündüğümüz toplam 155 adet sikke bulunmuştur.
Bu sikkelerin yapılan okumaları sonucunda Osmanlı padişahı I.Ahmet
dönemi hicri 1012 senesinde darp edildikleri tespit edilmiştir. Bu sikkelerin dışında II No.lu Mekân’ın c bölmesinde yapılan kazı 2 adet gümüş
sikke ve bir adet tüme yakın testi ile keramik parçaları ele geçmiştir.
Alanda ulaşılan en derin seviye, 397.98 m.dir.
L10 AÇMASI
Açma sınırlarının bulunduğu alanda sur duvarı ve modern dönemde
kullanım gören jeneratör binasının yer almasından dolayı L10 açmasında sadece c plankaresinde kazı çalışmaları gerçekleşmiştir. Kazı çalışmaları 399.80 m. seviyesinde başlanılmış olup 399.10 m. seviyesinde
kesme taşlardan oluşan 1 No.lu Taş Taban Döşemesi’nin bulunmasıyla
kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Kazı çalışmaları esnasında plankarenin kuzeybatısında birbirine bitişik durumda çok sayıda üst örtüye ait
çatı künkü (akustik künk) tespit edilmiştir. Bu künkler, 399.67 m. seviyesinden 399.24 m. seviyesine kadar kesintisiz olarak devam etmektedir. Akustik künkler düz dipli; hepsinde olmasa da bazılarında parmak
baskının olduğu örnekler var. Gövde kısmı silindir biçimli, dipten omuz
kısmına kadar incelen bir cidara sahip omuz kısmında oval bir dönüşle
ağız kısmına kadar daralan, ağız kısmı oldukça dar ve yuvarlak formda
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olanlar da söz konusudur. Bu künklerin kubbeli bir yapıda hem kubbenin yükünü azaltmak hem de içerde sesin ve ısının dağılmasını sağlamak için kullanıldığı bilinmektedir (Çizim: 7)
L11 AÇMASI
Sur dibi Medrese yapısının önünde, doğudaki alanda 16.08.2013 tarihinde 399.80 m. seviyesinde başlanılan kazı çalışmalarıyla kuzeyde
399.10 m., güneyde 398.50 m. seviyelerine kadar derinleşme çalışması
yapılmıştır. Çalışmalar esnasında dokuz duvar, üç mekân, bir havuz, 4
tabandan oluşan bir mimari kompleks ile çok sayıda in situ olmak üzere
kültürel bulgularda ele geçmiştir. Bu mimari öğeler daha sonra medrese
yapısıyla ilişkilendirilmiştir.
M6 AÇMASI
M6 açması, İçkale’deki Belek Burcu’nun güneyinde yer alan bir
açmadır. 10x10 m. ebatlarındaki M6 açmasının güneyinde modern
dönemde kullanılan yemekhane binası yer alırken; batısında yine askeriyenin kullanımından dolayı Hamam olarak anılan tonozlu bir yapı
yer almaktadır. Açmanın kuzeydoğusunda N7 açması, doğusunda ise
Medrese’nin kalıntıları bulunmaktadır. M6d plankaresinin bir kısmı, b
plankaresinin ise büyük bir kısmı yemekhane binasının sınırları içerisinde yer aldığından sadece sur duvarına bitişik olan ve çalışmaların
yapılabileceği alanlar açığa çıkarılmıştır.
M6 açmasındaki çalışmalarımız a plankaresinde 10.09.2013 tarihinde 402,75 m. seviyesinden itibaren yüzeydeki dolgu toprağının kaldırılmasından sonra seviye indirme çalışmaları şeklinde yürütülmüştür.
M6 açmasında açığa çıkarılan 1, 2 ve 3 No.lu duvarların birleşmesiyle
oluşan yapıya I No.lu Mekân adı verilmiştir.
I No.lu Mekân içinde yapılan seviye indirme çalışmaları neticesinde
400,15 m. seviyesinde, 80-90 cm. kalınlığında, grimsi yumuşak küllü
toprak tabakası belirlenmiştir. M6 açmasında tespit edilen oldukça nite-
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likli taşlarla yapılmış olan duvarların saray yapısı ile ilişki olabileceği
düşünülmektedir (Resim 5).
I No.lu Mekan içinde tespit ettiğimiz küçük buluntular çok dikkat
çekmektedir. Özellikle grimsi yumuşak küllü toprak tabakasının içinden çok sayıda ele geçen lüle parçaları kaydedeğer buluntular arasındadır. Pişmiş topraktan yapılmış olan bu lülelere bakıldığında “kaideli
ve süzgeç çanaklı lüleler” ile “süzgeçli yuvarlak çanaklı lüleler” başta
olmak üzere farklı tip ve bezeme unsurlarına sahip oldukları, tek kullanımlık olmayacak kadar özenli yapıldıklarını görüyoruz. Bu nedenle
üzeri kazıma, baskı ve rulet baskı teknikleri kullanılarak itinayla bezenmiş söz konusu lülelerin üst düzey sınıf tarafından kullanılmış olduklarını ve tütünün yanı sıra afyon da içilmiş olabileceğini düşünmekteyiz.
Ayrıca I No.lu Mekan içinden tüme yakın testiler, tam kandiller, porselen kaplar (Çizim: 8), akustik künk parçaları, parmak baskılı kaba
düz dipler, cam bilezik parçaları, boncuk vb. buluntular tespit edilerek
kayıt altına alınmıştır.
N7 AÇMASI
Cizre Kaleiçi kazı alanında açığa çıkartılan kültürel bulguların yayılım alanını görebilmek için, kazı alanının kuzeybatı uç açması konumunda olan N7 açmasında 21.08.2013 tarihinde kazı çalışmalarına
başlanmıştır. 21.11.2013 tarihinde, açmanın kuzeydoğu bölümünde açığa çıkarılan III No.lu Mekan içerisinde seviyenin daha derine inmesi ve yağışla birlikte bu mekan içerisinde birikebilecek suların mimariye zarar vereceği düşüncesiyle bir tek bu alanda çalışmalar tamamlanamamıştır. Burada bırakılan kapanış seviyesi ise 398.13
m.dir.
N12 AÇMASI
Cizre Kaleiçi kazı alanındaki çalışmalardan sonra, sur dışında
da olabilecek mimari unsurları ve kültür bulgularını gözlemleyebil-
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mek için surun kuzey bölümü ile yol arasında kalan N12 açmasında
25.10.2013 tarihinde yüzey toprağının kazılmasıyla çalışmalara başlanmıştır (393.77 m.). 28.11.2013 tarihinde de açmanın güneyden kuzeye
doğru yükseklik seviyeleri azalan mimariler açığa çıkınca açmanın kuzey bölümünde 392.84 m. seviyesinde çalışmalar tamamlanmıştır.
Açmanın güney bölümdeki çalışmalarda 20-30 cm. yüksekliğinde
dolgu malzemesiyle karşılaşıldıktan sonra burç çıkıntısının devamını
gösteren tahribe uğramış, çeşitli boyuttaki taşların kireç harcıyla oluşturulduğu mimari uzantısı tespit edilmiştir (393.20 m.). Bu uzantıyı da
dik bir şekilde kesen yaklaşık 3.0 m. uzunluğunda, batı bölümünde karşılıklı çift sıra taşların örüldüğü, doğu kısmının ise daha geniş olduğu
kireç harcıyla taşlarla yapılmış, bir nevi destek duvarı gibi duran mimari öğe açığa çıkarılmıştır (392.35 m.). Bu duvarlar arasında kalan alanda ise sadece üst dolgudaki topraktan sonra sertleşmiş kireç görülmeye
başlamıştır. Burada genel olarak kirecin çok görülmesi, üst seviyelerde
kullanılmaya hazır kirecin olması, kireç cürufunun çokca ele geçmesi,
kimi yerlerde de seviyeli olarak küllü alanlarla karşılaşılması, bu alanın
kirecin üretildiği bir alan olarak kullanıldığını düşündürebilir.
O13 AÇMASI
Sur duvarın kuzeyindeki istinat duvarının derinliğini, genişliğini ve
duvar üzerinde birbirine yakın mesafede gözlediğimiz iki çıkıntıyı anlamak üzere 11.11.2013 ve 06.12.2013 tarihleri arasında O13 b+d plankarelerinde 4.5x7 m2lik alanda çalışma yapılmıştır. Çalışma öncelikle
duvarın kuzey kısmında 388,85 m. seviyesinde başlamıştır. 388,65 m.
seviyesinde istinat duvarında yer alan çıkıntıların devamı belirlenmiştir.
Bu iki çıkıntı, istinat duvarına dik olarak 83 cm. uzatılarak ve 135 derecelik bir açı ile dönüş yaparak biri kuzeybatı, diğeri kuzeydoğu olmak
üzere 1.63 m. uzatılmıştır. Bu iki çıkıntının birleşerek yarım altıgen bir
şekil oluşturduğu gözlenmiştir (Resim: 6). Bu mimari unsurun küçük
bir burç olduğu düşünmekteyiz. Duvar üzerinde yer alan kesme bazalt
taşlarda kabartma bir yazı yer almaktadır.
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Yaklaşık yedi aydır kesintisiz süren kazılar sonucunda kalenin milattan önceki kullanımına dair şimdiye dek hiçbir arkeolojik kanıt ele
geçmemiştir. Bizler için önemli bir tarihleyici unsur olan çanak çömlekler göz önüne alındığında, yerel yönetimin ikamet ettiği stratejik bir
kale-saray olan Cizre Kalesi’ndeki yerleşimin bugünkü veriler ışığında
ağırlıklı olarak 12. yy - 14. yy a ait olduğunu söyleyebiliriz. Tek renk
sırlı, sıraltı, sgraffito ve barbutin tekniklerinin kullanıldığı ve yoğun
olarak Ortaçağ İslami Döneme ait olan seramiklerin bir kısmı da Suriye ve Irak menşeilidir. Bunların dışında Bizans, Uzak Doğu ve geç
dönem Osmanlı seramikleri, sikke ve mühürler, tütün ve afyon içmekte
kullanılan, farklı tiplere sahip yüzlerce lüle Cizre Kalesi 2013 yılı kazı
çalışmalarında ele geçen diğer önemli buluntulardır (Resim: 7) .

310

Çizim 1: Cizre İçkale 2013 Kazıları, çalışılan alanlar.
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Çizim 2: D5 Açması, genel mimari çizim.

Çizim 3: E8 Açması, 1 No.lu kuyu.
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Çizim 4: F8 Açması, tüme yakın akıtacaklı çömlekler.

Çizim 5: F8 Açması, İslami Dönem gömüler.
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Çizim 6: G8 Açması, 1 ve 2 No.lu kanallar ve İslami gömüler.

Çizim 7: L10 Açması, çatı künkleri.
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Çizim 8: M6 Açması, porselen kaplar.

Resim 1: Cizre Kalesi genel görünüm.

315

Resim 2: G8 Açması, İslami Dönem gömüler genel görünüm.

Resim 3: I5 Açması, genel görünüm.
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Resim 4: K11 Açması, medrese cepheden
genel görünüm.

Resim 5: M6 Açması, genel görünüm.
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Resim 6: O13 Açması, sur duvarı önünde yer alan su yaran.

Resim 7: Cizre İçkale kazıları lüleleri.
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ÇORUM MÜZESİ MÜZE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
Önder İPEK*
Meral YILMAZ
Müze, toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde, halka açık, insanların eğitimi ve eğlenmesi için maddi olan ve maddi olmayan insana
ve çevreye ilişkin unsurları toplayan, koruyan, araştıran, iletişim kuran
ve sergileyen kâr düşüncesinden bağımsız ve sürekliliği olan kuruluştur
ICOM (2004).
Müzeler; kültürün, tarih ve toplumla bütünleşmiş önemli parçaları
olarak, toplumlar değiştikçe değişmekte, bilgi ve deneyim oluşturucusu görevini üstlenmektedir. Son elli yılda pek çok müze, koleksiyon
biçimlerinde, müze izleyicilerinin özelliklerinde ve yönetim organizasyon biçimlerinde eğitimi önceleyecek değişiklikler yapmıştır. Bilgiye
yapılan vurgunun artması müzelerde gerçekleşen eğitim önceliğinin,
öneminin ve niteliğinin bilgi çağına geçişte özellikle müzelerin eğitim
birimleri, izleyicilerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak amacıyla müze
programlarında çok sayıda değişiklik yapmıştır.
Müzelerin mevcut koleksiyonlarını kullanarak ziyaretçilerde merak,
ilgi ve heyecan uyandıracak ziyaretçi merkezli eğitim programları ve
uygulamalı etkinlikler hazırlama süreçlerine “müze eğitimi” adı verilmektedir. ICOFOM’a göre ise müze eğitimi, izleyicinin gelişimini
* Dr. Önder İPEK, Müze Müdürü, Çorum/TÜRKİYE.
Meral YILMAZ, Uzman, Müze Müdürlüğü, Çorum/TÜRKİYE.
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sağlamak amacıyla çeşitli değer, kavram ve bilgilerden yola çıkarak ve
pedagojik yöntemler kullanarak geliştirilen bir kültürlenme sürecidir.
Bu kültürlenme süreci aynı zamanda etkili bir okul dışı eğitimdir.
Türkiye’de müzecilik faaliyetlerinin 19. yüzyılda başlamış olmasına, müze eğitimi çalışmalarının 20. yüzyıl içerisinde tartışılmasına ve
20. yüzyıl sonlarına doğru çağdaş müzecilik ve müze eğitimi amacıyla
dernek, üniversite, kişi ve özel kuruluşların girişimleri olmasına rağmen 21. yüzyılın hemen başındayken batı ülkelerinde gelişen etkinlikler göz önüne alındığında iyi durumda olunmadığı, hatta bazı hususlarda (müzelerin eğitim amaçlı kullanımı, uzman müze elemanları ve
müze pedagogları yetiştirme ve müze dışında müze eğitimi olanaklarına sahip olma da) geri olunduğu görülmektedir. Dolayısıyla eğitim, bu
zamana kadar göz ardı edilen ve müze tanımı içerisinde yer alan önemli
faktörlerden biri olmuş ve müzeler artık geleneksel tanımıyla sadece
nesneleri depolayan, koruyan, sergileyen yerler olmaktan çıkıp, günümüz çağdaş müzecilik tanımına yakışır bir şekilde iletişim ve ziyaretçi
odaklı yerler haline dönüşmelidir.
Son yıllarda ülkemizde müze amaçlı yapılan binalarla birlikte sergileme, bilgilendirme, dijital teknolojiden yaralanma gibi birçok alanda
önemli gelişme sağlanmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra müze eğitimi konusunda da örnek oluşturacak faaliyetlere başlanılmıştır. Bu bağlamda
Çorum Müzesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Küçük Ölçekli
Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri
Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı” çerçevesinde hazırladığı
“Herkes Müzeye” projesi ile müzeleri yılda bir kez okul ziyareti yapılan mekânlar olmaktan çıkarıp, müzelerden eğitimde sürekli yararlanılacak şekilde projeler geliştirilmesi ve müze kaynaklarının eğitimde
yeterince kullanılması amaçlanmıştır (Resim:1).
Türkiye’de bir ilk olarak yatılı müze eğitimi çalışmalarının yapıldığı
Çorum Müzesi’nde; Eğitim Atölyesi, Teşhir Salonu, Hitit Evi, Drama
Odası, Kazı Havuzu ve Seramik Çarkları gibi uygulamalı eğitim birimleri bulunmaktadır (Resim: 2-3).
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Çorum Müzesi Yatılı Müze Eğitimi Uygulaması kapsamında, 2011
yılından itibaren il içi ve il dışı olmak üzere çeşitli yaş guruplarından
yaklaşık 4000 kişi müze eğitimine katılmıştır. Eğitime katılanların
800’ü yatılı müze eğitimi uygulamasından yararlanmıştır (Resim: 4).
Çorum Müzesi’nde sürdürülebilir müze eğitimi çalışmalarında, okul
öncesi çocuklarından yetişkinlere kadar her yaş gurubuna yönelik eğitim
programları ve sosyal sorumluluk projeleri de yürütülmektedir. Çağdaş
müze anlayışı doğrultusunda eğitim işlevini görev haline getirmekte
olan Çorum Müzesinde gerçekleştirilen projelerden bazıları şunlardır:
• “Faylardan Gelen Kültür Elçileri”
• “Müzeden Yansıyan Işık”
• “Bugün Servis Müzeden Kalkacak”
• “Toprağa Hayat Ver’’ ve ‘’Haydi Kazıya”
• “Toprağımın Kültürü Benim Mirasımdır”
• “Çekül Vakfı Kültür Elçileri”
• “Sevgi Evleri”
• “Komşularla Müzede Bir Gün”
• LÖSEV
Faylardan Gelen Kültür Elçileri: Proje kapsamında Van depremini
yaşamış olan, valilik kanalıyla bir süreliğine ilimize yerleştirilen ailelere ve çocuklarına yönelik 2 günlük bir müze eğitimi çalışması yapılmıştır. Çorum Müzesi Eğitim Atölyesi’nde ve müze içerisinde çeşitli
eğitim etkinliklerinin dışında, çocukların bir süreliğine de olsa yaşadıkları travmaları hafifletmek, motivasyonlarını arttırmak, sosyokültürel
ve duygusal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla: müzik
dinletisi, film gösterimi, eğitici oyunlar gibi etkinlikler düzenlenmiştir
(Resim: 5).
Müzeden Yansıyan Işık: Çorum Müzesi ve TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile yapılan projede, Çorum’da farklı ilk okullardan, yaş-
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ları 6 ile 12 arasında değişen 500 öğrenciye, 8 Nisan-9 Mayıs 2013 tarihleri arasında, 1 ay süren müze eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
18 Mayıs 2013 “Müzeler Gününde” Çorum Müzesi bahçesinde sergi ve
çocuk şenliği düzenlenmiştir. Eğitime katılan 500 öğrencinin aileleri,
yakınları ve halkın da katılımıyla şölen havasında geçen ‘’Çocuk Şenliğinde’’ günümüz çocuklarının uzağında kalmış çuval yarışı, ip atlama,
yumurta taşıma, halat çekme gibi oyunlar oynanmıştır (Resim: 6). Ayrıca palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinlikleri yapılmış, TEGV (Türk
Eğitim Gönüllüleri Vakfı) öğrencilerinin kendi yaratıcılıklarıyla tasarladıkları, Hitit kıyafetleriyle bir defile düzenlenmiş ve öğrencilerin bir
aylık çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkan eserleri müze bahçesinde
sergilenmiştir (Resim: 7). TEGV(Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile
düzenlenen “Müzeden Yansıyan Işık” isimli proje, 2012-2013 Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı ulusal toplantısında yapılan oylama sonucu
ilk üçe kalarak iyi örnekler arasında birinci olmuştur.
Bugün Servis Müzeden Kalkacak: Çorum Anadolu Öğretmen Lisesiyle yürütülen ve 2 hafta süren bir projedir (Resim: 8). Toplamda 125
lise öğrencisi guruplara ayırılıp, yatılı müze eğitimine alınmıştır. Seramik boyama, Hitit figürlü takı tasarımları, Hitit çiviyazısı, renkli kum
ve mozaik çalışmaları, cam üzerine akrilik boyama, donuk imge ve arabul oyunları yapılan etkinliklerdir.
Aynı zamanda tüm öğrenci guruplarına ‘’Unesco Dünya Miras Alanları’’ ve ‘’Kültürel Değerlerimiz’’ konulu sunumlar verilmiş, öğrencilerin kültür varlıklarını koruma bilinci üzerinde durulmuştur. ‘’Bugün
Servis Müzeden Kalkacak’’ isimli proje, ulusal ve yerel basın tarafından takip edilmiş, Ulusal ana haber bültenlerine de konu olmuştur.
Toprağa Hayat Ver/Haydi Kazıya: Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileriyle 2013-2014 yıllarında ortaklaşa gerçekleştirilen bir
çalışmadır. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerine, müze bahçesinde yer
alan kazı havuzunda arkeolojik kazı teknikleri gösterilip, sembolik arkeolojik kazılar yaptırılmıştır. Bununla birlikte müze eğitim atölyesinde; Hitit çiviyazılı tablet etkinliği, boyama, drama etkinlikleri gerçek-
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leştirilerek, çocukların yaratıcılıkları ve fiziksel gelişimlerine yönelik
kazanımlar sağlanmıştır (Resim: 9).
Kültür Elçileri: Çorum Müzesi ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) tarafından yürütülen bu proje, Çorum
Merkez, Alaca, Mecitözü ve İskilip ilçelerinden yaklaşık 200 öğrencinin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin kültürel ve doğal hazinelerinin değerini bilen, bu varlıkları koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip,
bilinçli kuşaklar yetiştirmek, ülke çapında yapılacak kültürel eğitim uygulamalarıyla, çocukların önce yaşadıkları kenti, sonra da ülkelerini tanımaları, kentlilik bilinci kazanmaları ve edindikleri bilgileri paylaşarak
çoğaltmalarının hedeflendiği projenin bir günü de Çorum Müzesi’nde
müze eğitimi olarak devam etmiştir. İldeki kültürel değerlerin anlatılmasının ardından müze teşhir salonlarında eserleri inceleyerek notlar alan
çocuklar, keşfetmenin hazzını yaşamışlardır (Resim: 10).
Toprağımın Kültürü Benim Mirasımdır: Çorum Bilim Sanat Merkezi ile yürütülen yatılı müze eğitimi çalışmasında, 2 grup halinde eğitime
alınan çocukların bilişsel gelişimleri göz önünde bulundurularak, yaratıcı drama ve kil eser tasarımı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir (Resim:
11). Sürdürülebilir müze eğitimine yönelik uygulamalar, eğitim atölyesi ile sınırlı kalmayıp müze içi teşhir salonlarında öğrenmeye açık
olan ziyaretçilere, özellikle çocuk ve gençlere yönelik çeşitli interaktif
görseller üzerinde de devam etmiştir. Bu çalışma yerel basın tarafından
ilgiyle takip edilmiştir.
Sevgi Evleri: Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen
bir diğer çalışma da Sevgi Evleri çocuklarıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Bahçelievler Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar müzede bir gün
konaklamıştır. Birlikte yapılan müze eğitimi çalışmalarında çocuklar,
duygusal yalnızlık hissinden uzaklaştırmak ve güzel vakit geçirmelerini
sağlamak amacıyla, gurup çalışmaları yapılarak bir takım müze eğitimi
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları, dönemin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin’de ziyaret etmiştir (Resim: 12).
Komşularla Müzede Bir Gün: Çağdaş müzelerin artık eser odaklı
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değil ziyaretçi odaklı olmasından yola çıkarak, öncelikli hedefin en yakınımızdakilere ulaşmak olduğunu söylemek çokta yanlış değildir. Çorum Müze binasının çevresinde ikamet eden, müzeye komşu olan insanların; her gün önünden geçtikleri ancak, içerisinde ne tür işler yapıldığı,
güvenlik önlemlerinin ve kameraların neden gerekli olduğu hususunda
fazla fikir sahibi olmadıkları kanısına varılarak, müze yerleşkesinin hemen arkasında yaşayan, orta gelir düzeyine sahip komşularımız müzeye
davet edilmiştir. 30 kişilik bir katılım beklenirken, beklenilenin üstünde
katılım gerçekleşmiş, 60 civarında mahalle sakini müzeye gelmiştir. Bu
proje ile amaçlanan, müze ile halkı etkileşim içine sokmak müze ve
müzecilik hakkında bilgi aktarımı yapmaktı. Komşulara önce müze gezisi yaptırılmış daha sonra ‘’Müzede Neler Oluyor?’’ konulu müzenin
işlevini, müze çalışanlarının görevlerini ve müzenin faaliyet alanlarını
konu alan bir sunum yapılmıştır. Programın devamında, Çorum Müzesi
eğitim atölyesi tanıtılarak gönüllülük çerçevesinde müze personeli tarafından hazırlanan ikramlar, kendilerine sunulmuştur (Resim: 13).
LÖSEV: Sosyal sorumluluk projelerinden biri olan bu çalışmada,
Çorum’da yaşayıp yaşları 5 ile 15 arasında değişen, lösemi hastalığını
yenmiş kardeşler ile birlikte bir müze eğitimi gerçekleştirilmiştir. Müze
gezisi ve atölye çalışmalarının ardından, müze bahçesinde çeşitli oyunlar oynanmış, çalışmaya katılanlara kalem, kitap gibi hediyeler dağıtılmıştır (Resim: 14).
Sonuç olarak, çocukların ve yetişkinlerin gelişimlerine katkıda bulunarak, katılımcıların algılarındaki müze kavramını değiştirmek, toplumun her kesiminden insanı müzeye çekmek, yaşayan, dinamik, çağdaş
bir müze olarak imkanlar dahilinde gerçekleştirilen müze eğitimi ve bu
kapsamda yapılan etkinliklere yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye’deki müze eğitimi çalışmalarına katkı sağlayan müzelerimizin sayısı oldukça az olmakla birlikte ulusal ve uluslararası alanda
başarılı Müze eğitim çalışmaları yapan müzelerimiz bulunmakla birlikte, müze eğitimi alanında akademik eğitim almış kişilerin müzelerde
istihdam edilmesi, eğitim işlevini ön plana alan müzelerimizin sayısının
artmasına da olanak sağlayacaktır.
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EDİRNE SELİMİYE KÜLLİYESİ
YEMİŞ KAPANI KAZISI
İbrahim TÜRKMENOĞLU*
TARİHÇESİ
1568 yılında Selimiye Külliyesi’nin inşasına başlanmış, 1572 yılında, görülen lüzum üzerine Mimar Sinan’ın teklifiyle projeye yemiş kapanı da ilave edilmiştir1. Ancak Sultanın 15 Aralık 1574 yılında vefat
etmesi üzerine projenin durdurulmuş, daha sonra 1588 yılında Sultan
III. Murad tarafından görevlendirilen Mimar Hüseyin Çavuş, Yemiş
Kapanını inşa etmiştir2.
1752 senesinde yaşanan depremde hasar görmesi üzerine tamir edilmiştir. İmparatorluğun son dönemlerinde birçok vakıf eseri gibi bakımsız kalmış ve bazı bölümleri kullanılmaz hale gelmiştir. 19. yy’ın
ikinci yarısında, 1891 yılından önceki bir tarihte, belediye tarafından
yıkılmıştır3. Arsa vasfına düşen taşınmazın mülkiyeti vakıflardan belediyeye devredilmiştir. 1937 yılı itibarıyla da enkazı kaldırılarak alan
düzlenmiştir. Daha sonraki zamanlarda hanın yeri okul bahçesi, pazar
yeri ve park olarak kullanılmıştır (Resim: 1).
* İbrahim TÜRKMENOĞLU, Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Edirne/TÜRKİYE.
1 Sönmez Zeki, Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar, Belgeler, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 129.
2 Meriç Rıfkı Melül, “Türk Sanat Tarihi Vesikaları” Türk Sanat Tarihi Araştırma ve
İncelemeleri 1, İ G S A Türk Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları 1, İstanbul 1963 s.746
3 Badi Ahmed, Riyaz-ı Belde-i Edirne, Cilt 1, Trakya Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2014, s. 252.
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1976 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
tarafından tescillenmiştir.
2013 yılında Belediyenin bu alanda yeni bir düzenleme yapma talebi
üzerine, hana dair kalıntıların ne boyutta olduğunu anlamak üzere sondaj kazısına ihtiyaç duyulmuştur.
YAPISI
Kareye yakın dikdörtgen planlı han, doğu batı doğrultusunda uzanmakta olup avlu etrafına sıralanan iki katlı dükkânlardan oluşmaktaydı
(Çizim: 1). Ayrıca avlu ortasında bir de şadırvan bulunmaktaydı4. Bazı
duvarlarda kaba yonu moloz taş kullanılırken bazı duvarlarda iki sıralı tuğla hatılla almaşık düzen uygulanmıştır. Duvar içlerinde ahşap
hatıllardan kalan yuvalar görülmektedir (Resim: 2). Dükkânların üzeri
kubbe, revakların üzeri çatı örtülüdür. Kuzey cephesindeki çift kubbeli
giriş dışa taşkındır (Resim: 3). Güneyde caddeye bakan dış cephede,
içten tonoz, dıştan çatı örtülü 12 dükkân sıralanmıştır (Resim: 4).
KAZI ÇALIŞMALARI
Sondaj çalışmaları öncesinde hana ilişkin arşiv ve kaynak taraması yapılmış, görseller toplanmıştır. Sondaj çalışmasıyla birlikte Edirne
Belediyesi harita ekibi ile hanın araziye izdüşümü işaretlenmiş ve sondaj açılacak noktalar belirlenmiştir. Yer belirleme konusunda binanın
referans noktası olabilecek giriş kapısı, bina köşesi ve avlu sınırı gibi
konular dikkate alınmıştır. Ayrıca arazinin eğiminden dolayı, yüksek ve
alçak kotlardan ayrı ayrı açmalar belirlenerek kalıntı farkının mukayese
edilebilmesi gözetilmiştir.
Günümüzde park olarak kullanılan bu alan, şehrin merkezinde günlük hayatın aktif olarak yaşandığı bir noktada yer almaktadır. Bu açıdan
yapılan çalışmalardan kent sakinlerinin en az etkilenmeleri adına, daha
az kullanılan noktaların seçilmesine dikkat edilmiştir. 20 Eylül 2013’te
başlayan çalışmalar 22 Kasım 2013 tarihinde tamamlanmıştır (Çizim: 2).
4 Badi Ahmed, a.g.e, s. 252.
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1 numaralı açma 5x5 m. boyutlarında -185 cm. derinliğindeydi. Açma
içinde - 32 cm. inildiğinde, güney duvarından kuzeye uzanan bir duvara
rastlandı. Açma boyunca uzanan duvar 120 cm. genişliğe sahiptir. Duvarın kuzey ucunda bir paye oluşturulduğu görülmüştür. Hanın bu yöndeki
dükkânlarını ayıran bir duvar olduğu düşünülmektedir (Resim: 5).
2 numaralı açmaya 1. Açmanın doğusunda 5x5 m. ölçülerinde başlanmıştır. Açmanın doğu ve batı kenarlarında, güney duvarından kuzeye uzanan, birbirine paralel iki duvar ortaya çıkmıştır. Ayrıca açmanın
kuzeyinde, bu iki duvarı birbirine bağlayan moloz taş örgülü muhdes
bir duvara rastlanmıştır. -59 cm. seviyesine gelindiğinde, iri parçalar
halinde tonoz ve kubbe yıkıntılarına rastlanmıştır. -165 cm. seviyesine
gelindiğinde açmadaki çalışma sonlandırılmış olup mimari kalıntılar
haricinde arkeolojik bir bulguya rastlanmamıştır (Resim: 6).
3. açma hanın güneydoğu köşesinde, 5x5 m. ölçülerinde gerçekleştirilmiştir. Bu açmayla hanın güneydoğu köşesinde güney ve doğu duvarlarının başlangıçları ortaya çıkarılmıştır. Açma içerisinde parkın elektrik kablolarını gizleyen beton künklere rastlanmıştır. -158 cm. seviyesinde sonlandırılan çalışmalarda 1 m uzunluğunda L biçimli bir demir
gergi kirişi parçasından başka arkeolojik bir buluntuya rastlanmamıştır
(Resim: 7).
4. açma 2 numaralı açmanın kuzeyine bitişik olarak 5x5 m. ölçülerinde açılmıştır. -70 cm. seviyesinde, 2 numaralı açmanın yanlarında
rastlanan duvarların devamına rastlanmıştır. Açma içerisinde parkın
elektrik kablolarını gizleyen beton künklerin duvara zarar verdiği görülmüştür. -130 cm. seviyesinde sonlandırılan 4. açmada 19 adet bronz
sikke, çeşitli formlarda sırlı ve sırsız seramik parçası bulunmuştur (Resim: 8).
5. açma hanın kuzey batı köşesinde 5x10 m. ölçülerinde gerçekleştirilmiştir. Açmada hanın kuzey ve batı duvarlarının birleştiği köşe ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca kuzey duvarı üzerinde bir de paye ayağına rastlanmıştır. -134 cm. kotunda bu açmadaki çalışmalar tamamlanmıştır. 1
adet sikkeye rastlanmıştır (Resim: 9).
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6. açma hanın kuzey duvarı ortasında bulunan giriş kapısını tespit
için yapılmıştır. 5x5 m. olarak başlatılmış, ancak ihtiyaç duyulmasıyla
önce doğusuna 5x5 m. sonra kuzeyine 2,5x10 m. ve batısına 5x5 m.
ölçülerinde ilave açmalar gerçekleştirilmiştir. Açmada hanın kuzey duvarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği görülmektedir. Ayrıca güneye doğru uzanan duvarlardan kalan çıkmalar da görülmektedir. Kuzey
duvarının dış tarafında duvar dibine açılan gider kanalının üzeri kaba
yontu taşlarla kapatılmış vaziyette görülmektedir. Burada rastladığımız
duvar kalınları 120 – 130 cm. arası değişmektedir. Çalışma -136 cm.
seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 10).
Açma 7 hanın avlusunda doğu duvarı ortalarına yakın bir noktada
açılmıştır. 5x5 m. ölçülerindeki açmada -102 cm. seviyesinde, açmanın
güney kenarında, doğudan batıya uzanan bir kanala rastlanmıştır. Çalışmalar -130 cm. seviyesinde sonlandırılmıştır. Açmada çeşitli formlarda
sırlı ve sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır (Resim: 11).
8. açma avluda, hanın batı duvarı ortalarına yakın bir noktada 5x5
m. ölçülerinde açılmıştır. Hanın yıkıntılarından başka herhangi bir şeye
rastlanılmayan bu açmada çalışmalar -154 cm. kotunda bırakılmıştır
(Resim: 12).
9. açma 7 ve 4 numaralı açmaların arasında kalmaktadır. Avlu içerisinde kalan bu açmayla avluda bulunan şadırvanın tespiti amaçlanmıştır. 5x5 m. ölçülerinde olan açma -130 cm. seviyesine kadar indirilmiştir, ancak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. -110 cm. kotunda 290
cm. uzunluğunda bir demir gergi kirişine rastlanmıştır (Resim: 13).
Sonuç olarak yapılan sondaj çalışmaları eldeki plan şemasını doğrular niteliktedir. Açmalarda görüldüğü kadarıyla beden duvarlarının,
temel seviyesinde de olsa, varlığını koruduğu görülmüştür. Kalıntılar
arazinin yüksek yerlerinde temel seviyesine kadar inerken aşağılarda,
özellikle güney hattında, 180 cm. gibi daha yüksek seviyelere kadar
korunduğu görülmüştür. Buna göre yapının plan detaylarını hâlâ koruduğunu, alanın bütünüyle kazılması durumunda farklı birçok detaya da
ulaşılabileceğini düşünüyoruz.
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Yemiş Kapanı, içinde bulunduğu tarihsel topografyaya kimlik kazandıran ana unsurlardan bir tanesidir. Edirne’nin Osmanlı ile birlikte
değişen şehir merkezi II. Selim Külliyesi, Üç Şerefeli Camii ve Ali Paşa
Çarşısı arasındaki bölge olmuştur. Bu bölge 19. yy. sonlarına kadar
cami, mescit, hamam, çeşme ve sebil gibi bazı sosyal yapıların dışında
tamamen han ve aralardaki boşlukları dolduran dükkânlardan oluşmaktaydı (Harita: 1). İstanbul’da Unkapanı, Cağaloğlu ve Beyazıt arasında
kalan hanlar bölgesinin Edirne’ye mahsus bir benzeriydi. Osmanlı şehirleşme modelinin ilklerinden olmakla birlikte çap bakımından ikinci
veya üçüncü sırayı işgal etmektedir.
Yukarıda da belirtildiği üzere Yemiş Kapanı, külliyenin proje sahibi
Mimar Sinan tarafından uygulanmamış olsa da, bizzat onun tarafından
projeye eklenen, yaklaşık 350 yıl boyunca külliyenin bir unsuru olarak
onunla birlikte hizmet veren ve kısmen varlığını sürdüren bir vakıf eseri olması bakımından geleceği konusunda verilecek karar çok önemlidir. Ortadan kaldırılması yalnızca bir kültür varlığının yok olması değil
aynı zamanda külliye bütünlüğünün kalıcı olarak bozulması, tarihsel
topografyanın biri unsurunun daha kaybedilmesi demektir. Daha önceki hataların tekrar edilmemesi dileğimizdir.
KAYNAKÇA
Sönmez Zeki, Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar – Belgeler, Mimar
Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1988.
Meriç Rıfkı Melül Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri 1 “Türk
Sanat Tarihi Vesikaları” İ G S A Türk Sanat Tarihi Enstitüsü yayınları 1, İstanbul 1963 s. 746.
Badi Ahmed, Riyaz-ı Belde-i Edirne, cilt 1, Trakya Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.
Kayıcı Haluk, Salnamelere Göre Edirne Sancağı,Edirne Valiliği Kültür
Yayınları, İstanbul 2013.
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Harita 1: Osmanlı Dönemi Edirne şehir merkezini gösteren harita (Edirne Belediyesi Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nden alınmıştır).

338

Çizim 1: Yemiş Kapanı’nın planına dair bir çizim.

Çizim 2: Yemiş Kapanı’nın arazideki iz düşümüne göre açmaların konumu.
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Resim 1: Yemiş Kapanı arsasının okul bahçesi, pazar yeri ve park olarak kullanıldığı dönemler.

Resim 2: Sağ üstte almaşık duvar örgüsü, solda kaba yonu moloz taş
duvar örgüsü ve altta duvar içlerindeki ahşap hatıllardan
kalma yuvalar.
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Resim 3: Yemiş Kapanı’nın örtü sistemi ve solda sarı çizgiyle kuşatılan giriş bölümü görülmektedir.

Resim 4: Yemiş Kapanı’nın Yediyolağzı Sokağı’na bakan dükkânların
harap hali aşağıdan ve yukarıdan görülmektedir (Meriç Rıfkı Melül, a.g.e, s. 754).
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Resim 5: 1 Numaralı açmanın görünümü.

Resim 6: 2 Numaralı açmanın görünümü.

Resim 7: 3 Numaralı açmanın görünümü.
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Resim 8: 4 Numaralı açmanın görünümü.

Resim 9: 5 Numaralı açmanın görünümü.

Resim 10: 6 Numaralı açmanın görünümü.
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Resim 11: 7 Numaralı açmanın görünümü.

Resim 12: 8 Numaralı açmanın görünümü.
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EFES ÖRENYERİ 2013 YILI BAKIM, ONARIM VE
GEZİ GÜZERGAHLARI DÜZENLEME UYGULAMALARI

Cengiz TOPAL*
EFES ÖRENYERİ GEZİ GÜZERGâHI İYİLEŞTİRME VE
DÜZENLEME PROJESİ
Efes Örenyeri’nde eser ve ziyaretçi güvenliğini artırarak ziyaret
konforunu yükseltme amacıyla müzemiz uzmanları ile Bakanlığımız
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü teknik personeli birlikte çalışarak “Efes Örenyeri Gezi Güzergahı İyileştirme ve Düzenleme
Projesi” adında bir proje hazırlamıştır. Müzemiz bağlı birimi olan I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Efes Örenyeri içinde kalan uygulama projeleri, İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 07.06.2012 tarih 980 sayılı kararı ile tashih edilerek onaylanmıştır. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 13.11.2012
tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
Efes Örenyeri’nde ziyarete açık olduğu saatlerde ziyaretçi sayısı çok
fazla olduğundan, ziyareti engellememek ve görsel kirlilik oluşturmamak için birçok çalışma, müzemiz uzmanlarının özverili gayretleri ile
örenyeri ziyarete kapandıktan sonra akşamları yapılmıştır.
Bu iş kapsamında müzemiz ve Efes Kazı Başkanlığı görevlileri
kontrolünde:
* Cengiz TOPAL, Efes Müze Müdürü, Selçuk-İzmir/TÜRKİYE.
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1- Yukarı Kapı, Aşağı Kapı, Yediuyuyanlar, Tiyatro, Açık Alan Deposu çevresinin tel çitlerinin değişikliği yapılmış, servis giriş
kapıları yenilenerek yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca örenyeri içinde yer alan depoların çevrelerindeki tel çitler panel çit ile
değiştirilmiştir. İş kapsamında 750 m. panel çit, 1.800 m. tel çit
uygulaması yapılmıştır.
2- Aşağı Kapı Meryem Kilise önünden başlayıp Yukarı Kapı Meryem Ana Yolu’na birleşen Müze ve Kazı Başkanlığı tarafından
kullanılan örenyeri içi servis yoluna (granit) küp taş döşeme yapılmıştır. Bu iş kapsamında 3.000 m. uzunluğunda 10.000 m2 döşeme yapılmıştır.
3- Ziyarete açık alanlarda mermer caddelerde bozulmuş olan yerler
düzeltilmiş, daha önce betonla yapılan tamamlamalar temizlenip
yerlerine caddelerde kullanılan mermerlere benzer ölçülerde mermer döşeme yapılmıştır. Bu mermerler bazı alanlarda amorf, bazı
alanlarda düzgün kenarlı olarak ve yaklaşık 10 cm. kalınlığında
büyük plakalar şeklinde uygulanmıştır. Çalışmada çoğu Liman
Caddesi’ne olmak üzere 1.750 m2 mermer döşeme yapılmıştır.
4- Örenyeri içinde zemini koruma, geçişleri kolaylaştırma, engelli erişimini sağlama ve ziyaret konforunu yükseltmek amacıyla
demiryollarından sökülen ahşap traversler kullanılarak döşeme
yollar ve geçişler yapılmıştır. Ayrıca örenyerinde iyi görüntü veren ve fotoğraf çekilen Domitian Meydanı üstüne, Yamaçevler II
çıkışına ve Hadrian Tapınağı arkasına seyir terasları yapılmıştır.
Çalışmalarda 5.900 m2, 10.000 adet travers döşemesi yapılmıştır.
5- Örenyerinin bütününü ve topografyasını göstermek amacıyla;
Yukarı Kapı girişine Efes Antik Kentinin 1/500 ölçekli topografik
maketi yapılarak, branda altında hazırlanan camlı bölme içerisine yerleştirilmiştir.
Yüklenici bir firma ile çalışılarak bu uygulamalar yapılırken Efes
Kazı Başkanlığı işbirliği ile de örenyeri içinde bazı düzenleme, sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
1- Geçmiş yıllarda kazıları yapılmış ancak mimari buluntular düzene
konulmamış olan ve günümüzde ziyaretçiler için sorun oluşturan
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ve görsel algıyı da olumsuz etkileyen Liman Caddesi, Mermer
Cadde, Domitian Meydanı, Domitian Caddesi ve Agora Güney
Cadde’de temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Caddelerin üzerinde yer alan mermer bloklar kaldırılmış veya yerinde
daha düzenli hale getirilmiştir.
2- Efes Antik Kenti’nde, Doç. Dr. Sabine Ladsdatter başkanlığında
gerçekleştirilen 2013 yılı kazı çalışmalarının tamamlanmasının
ardından Efes Müze Müdürlüğü denetiminde olmak üzere sezon
sonrası restorasyon ve konservasyon uygulamalarına devam edilmiştir. Çalışmalar Mermer Cadde, Büyük Tiyatro, Verulanus Galerisi Konut Duvarları, Yamaç Evler 1 ve Hadrian Tapınağı’nda
sürdürülmüştür. Uygulamalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve ziyaretçi akışını engelleyecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Efes Kazısı sonrası restorasyon ve
konservasyon çalışmalarında 4 (dört) adet bronz sikke ve 1 (bir)
adet pişmiş toprak kandil bulunmuştur.
3- Efes Antik Kenti içerisinde Kuretler Caddesi’nin güney cephesinde bulunan Yamaç Ev 1’de toplam dört adet tavernanın (dükkân)
sağlamlaştırmaları tamamlanmıştır. Sağlamlaştırması yapılan
XII, XI, X, IX numaralı dükkânların toplam ölçüsü 110,9023
m2dir. Yamaçevler 1 geniş bir alandır. Eski yıllarda kazılmış ve
yeterince önlem alınmamış olduğundan kötü durumdadır. Sağlamlaştırma ve koruma amaçlı bu çalışmaların gelecek yıllarda da
devam etmesi Kazı Başkanlığı tarafından planlanmaktadır. Öncelikle üzerinde daha önceki dönemlerde yapılan beton kaplamalar
alınmıştır. Daha sonra hareket eden taş ve tuğlalar yerlerinden alınarak kompresör ile hava üflemek suretiyle temizlik yapılmıştır.
Yapılan kireç harcı ile taşlar aynı yerlerine konulmuştur.
4- Hadrian Tapınağı’ndaki onarım çalışmaları Restoratör Martin
Pliessnig başkanlığında 3 restoratör ve işçilerden oluşan bir ekip
ile yürütülmüştür.
Derz aralıkları 60’lı yıllardan kalma bağlayıcı olarak kullanılmış çimento harcı, bozulmuş kireç harcı, demir ve bitki kalıntılarından temizlenmiştir. Derzlerdeki eski harç kalıntıları alındıktan sonra derzlerin bo-
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şalan bölümlerinin yeniden doldurulmasında, 2011 yılında Tapınak’ta
uygulanan ve başarılı sonuç veren harç karışımı kullanılmıştır (sönmüş
kireç, kum ve tuğla tozu).
Bloklar kaldırıldıktan ve çalışma platformuna taşındıktan sonra detaylı belgelemeleri yapılarak özellikle blokların tüm yüzeyleri fotoğraflanmıştır.
Çalışmalar taşınan blokların kırık yüzeylerinin polyester yapıştırıcı
ile yapıştırma işlemiyle sürmüştür. Temizlik çalışmalarında çekiç, keski, mikrokeski, kumlama aleti, su ve fırça kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek basınç ve buhar ile kabuklanma ve kirin temizlenmesinde de cam
elyafı ile bisturi kullanılan aletlerdir. Yapıştırma işleminde kullanılan
malzemeler ise, epoksi reçine ve fiberglas dübellerdir.
Mimari bloklarda temizleme, arındırma ve sağlamlaştırma çalışmaları yapıldıktan sonra vinç ve iskele yardımıyla yerlerine yerleştirilerek
çalışma tamamlanmıştır.
LAHİT KURTARMA KAZISI
Artemis Tapınağı’ndan Efes’e ulaşan kutsal yol olan Damianus
Stoa kenarında, tarla içerisinde kaçak kazı sonucu bir lahit kapağının
açığa çıktığının tespit edilmesi üzerine derhal durum Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek, Müzemiz başkanlığında
Efes Kazı Başkanı Sabine Ladstatter’in katılımıyla kurtarma kazısı izni
alınmış ve 06.08.2013 tarihinde kazıya başlanmıştır. Bu alanda yakın
çevrede 1993 yılında da Müzemiz tarafından kazı yapılmış, mezar odaları ve lahitler tespit edilmiştir.
2 x 2 m. ölçülerinde bir alanda kazıya başlanmış, yaklaşık 50 cm. derinlikte lahitin kapağının güneye doğru kaydırılarak içinin karıştırıldığı
ve üzerinde yer alan mısır tarlasının sulanması nedeniyle de içinin su ve
çamurla dolmuş olduğu görülmüştür.
Kapak alındıktan sonra balçık şeklindeki toprak tabakalar halinde
alınıp elek üzerinde su ile yıkanmış, 40 cm. derinliğe kadar buluntuların insitu olmadığı, çamur halindeki toprağın karıştırılmış olduğu tespit edilmiş, güneybatı köşede bir cam unguentoriuma rastlanmış ve ilk
incelemelerde en az 5 iskelet olduğu tespit edilmiştir. Toprağın çamur
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şeklinde olması nedeniyle iskeletlerin düzgün bir şekilde çıkartılması
mümkün olmadığı görülmüş, bu seviyede lahitin boşaltılmasına ara verilmiştir.
Yüzeyden 1,5 m. derinlikte lahitin oturduğu zemine ulaşılmış, biri
yarım 5’i tam 6 pişmiş toprak kandil bulunmuştur.
Lahit buradan taşınarak Efes açık alan deposuna götürülmüş, kazı
çukuru belgeleme sonrası toprakla doldurulmuştur.
Toprağın biraz kuruması sonrası lahitin boşaltılması çalışmaları
Efes Kazı ekibinden Antropolog Dr. Jan Novacek ve M.A. Kristina
Scheelen’in katılımıyla 15-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılmıştır.
Lahit içerisinde en az 5 gömü olduğu tespit edilmiş, 1 altın kolye
ucu, 2 altın yuvarlak plaka ve 1 cam unguentoryum bulunmuştur.
Lahitin üç yüzünde işlenmemiş girlandlar ve farklı gömülere ait olabilecek çok satırdan oluşan yazılar dikkat çekicidir.
M.S. 3. Yüzyıla tarihlendirilen lahitin üç yüzünde ve kapağında bulunan yazıtlar Efes Kazı ekibinden Prof. Dr. Hans Taeuber tarafından
incelenmiştir. Lahitin ana yüzünde işlenmemiş girlandların üzerinde Hibiros adlı bir kişi kendini mezarın sahibi olarak nitelendirir ve
Artemis’in fülüt çalanı olarak karısı Severa’nın bu lahite gömülmüş olduğunu bildirir. Ayrıca lahitlerde genellikle görüldüğü gibi lahitin tekrar kullanılması durumunda verilecek cezalar belirtilmektedir. Lahitin
dar kısmında ise lahitin bakımının aralarında Museion doktorları Artemisiastai (şimdiye kadar bilinmeyen büyük olasılıkla Artemis Mysterien kültürünün düzenleyicileri) kurban törenlerinde görev yapan fülüt
çalanlar ve törenlerde bağıranların (ololyktriai) da bulunduğu altı gruba
verildiği belirtilmektedir.
Lahitin diğer uzun yüzünde oldukça aşınmış durumda 15 satırdan
oluşan bağış yazısı ve belki sonraki kullanımına ait lahitin diğer bakım kuralları yer almaktadır. Lahitin kapak bölümündeki tek satırlık
yazıda kendisini Efesli olarak nitelendirdiği dikkati çeken Aurelios
Metrodoros’tan bahsedilmektedir.
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Resim 1: Efes Örenyeri gezi güzergahı iyileştirme ve düzenleme projesi yukarı kapı bölümü.

Resim 2: Efes Örenyeri gezi güzergahı iyileştirme ve düzenleme projesi ticaret agorası bölümü.
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Resim 3: Efes Örenyeri gezi güzergahı iyileştirme ve düzenleme projesi örenyeri maketi.

Resim 4: Efes Örenyeri gezi güzergahı iyileştirme ve düzenleme projesi tel çit çalışması.
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Resim 5: Efes Örenyeri gezi güzergahı iyileştirme ve düzenleme projesi tel çit çalışması.

Resim 6: Efes Örenyeri gezi güzergahı iyileştirme ve düzenleme projesi tel çit çalışması.
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------- Mevcut ziyaret yolları
------- Proje kapsamında yapılan granit küptaş döşeme örenyeri içi servis yolu
------- İlave yapımına ihtiyaç duyulan granit küptaş döşeme örenyeri içi servis yolu
------- Efes koruma amaçlı imar planında önerilen giriş kapıları

Resim 7: Efes Örenyeri hava fotoğrafı üzerinde gezi yolları.

Resim 8-9: Proje kapsamında yapılan granit küptaş döşeme örenyeri içi
servis yolları.
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Resim 10-11: Proje kapsamında yapılan mermer plaka döşemeler Domitian Meydanı eski-yeni.

Resim 12-13: Domitian Caddesi mermer döşeme çalışmaları.

Resim 14: Celsius Kütüphanesi Resim 15: Liman Caddesi mermer
önü mermer döşeme.
döşeme.
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DUVAR RESİMLERİ VE KONSERVASYON EVRELERİ
Fazlı AÇIKGÖZ*
Gülseren DİKİLİTAŞ
DUVAR RESİMLERİNİNTARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
İlk duvar resimleri Paleolitik Dönemde, günümüzden yaklaşık olarak 40.000 yıl önce mağara duvarlarına yapılmış olan kırmızı renkli daire şekilleri ile negatif ve pozitif el izleridir.(Resim: 1) Pozitif el izleri;
genellikle kırmızı toprak boya gibi renkli bir madde içine daldırılan elin
taşıyıcı yüzeye bastırılarak izinin çıkartılmasıyla yapılmıştır. Negatif
el izleri; yağ ile kaplanan taş yüzeyine bastırılarak elin etrafına kuru
pigmentlerin bir boru yardımı ile üflenmesiyle elde edilmiştir. Paleolitik Dönem kaya resimleri doğrudan kaya yüzeyine yapılmış, oldukça
gerçekçi çalışılmış olan (Resim: 2) bazı resimlerde duvar yüzeyindeki
girinti ve çıkıntıların meydana getirdiği biçimler resimlerin oluşturulmasında bilinçli olarak kullanılmıştır. Paleolitik resimlerde kullanılan
başlıca pigmentler doğal toprak pigmentler (çoğunlukla sarı ve kırmızı
doğal demir oksitler), yanmış odun ya da kemik kömürü, manganez
oksit siyahı ve kahverengisi ile kalsit beyazıdır. Pigmentlerin yağ, kan,
idrar, yumurta ve süt gibi bağlayıcılarla karıştırılmasıyla elde edilen
boyalar, hayvan tüyü ve kılı, ucu fırça haline getirilmiş olan çubuklar,
insan eli ve hayvan pençeleri kullanılarak kaya yüzeyine uygulanmıştır.
İspanya’daki, Altamira ve Fransa’daki Lascaux mağaralarında görüldüğü gibi Paleolitik kaya resimleri Magdalenian Döneminde tam gelişimlerine erişmiştir.
*

Fazlı AÇIKGÖZ, Arkeolog-Restoratör, Müze Müdürü, Niğde/TÜRKİYE.
Gülseren DİKİLİTAŞ, MA.Uzman Konservatör, İstanbul/TÜRKİYE.
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Ana taşıyıcı ve boya tabakasından oluşan mağara resimlerinin yapımında kullanılan teknik ve malzemelere, farklı ortam koşulları ve edinilen deneyimlerin de katkısıyla zaman içinde yenileri eklenerek çeşitli
duvar resmi teknikleri geliştirilmiştir.
Neolitik Dönemde yerleşik düzene geçilmesiyle taş ya da kerpiç yapıların duvar yüzeyleri çamur/balçık esaslı sıvalar ile sıvanmaya başlanmış, duvar resimleri bu sıvaların yüzeylerine uygulanan kaolin, alçı
ve kireç esaslı daha ince sıva yada badana tabakalarının yüzeylerinde
yer almaya başlamıştır1.
Antik Dönem ve sonrasında kuru2 ve yaş kireç sıva3 yüzeylerine çalışılan diğer duvar resmi teknikleri gelişmiştir. Fresko tekniği ile çalışışmış olan en yetkin duvar resimleri Roma Döneminde geliştirilmiştir4.
Bizans dönemi duvar resimlerinde Kapadokya Bölgesi duvar resimlerinde olduğu gibi farklı teknikler kullanılmıştır (Resim: 3). Kapadokya’daki kayaya oyulmuş kiliselerde genel olarak dört farklı duvar resmi
yöntemi mevcuttur. İlk yöntem, doğrudan ana kaya yüzeyine yapılmış
olan süslemeler ya da sembolik biçimlerdir (Resim: 4). İkinci yöntemde, klasik Bizans fresko resmi ile doğrudan ilişkili olan duvar resimleri,
düzgün olmayan kaya yüzeyindeki düzensizlik ve derin çukurlar, genellikle daha kaba hazırlanan bir sıva ile düzeltildikten sonra, ince bir
kireç sıva yüzeyine çalışılmıştır. İlk iki teknik kiliselerin birçoğunda bir
arada ya da ikincisi ilkinin üzerine uygulanmış olarak bulunabilmektedir. Üçüncü yöntemde, Ihlara Vadisi’ndeki bazı kiliselerde olduğu gibi,
duvar resimleri alçı sıva üstüne çalışılmıştır. Dördüncü yöntemde ise
kaya yüzeyinin daha düzgün olduğu alanlarda, resimler sıva uygulanmadan ya da sadece kayadaki çentik ve çukurlar sıva ile kapatıldıktan
sonra, uygulanan badana katmanı üstüne çalışılmıştır. Bu uygulamanın
1
2
3
4
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Konya, Çatalhöyük ve Antakya, Aççana Höyüğü duvar resimleri.
Kuru sıva üstüne pigmentlerin bir bağlayıcı ile karıştırılarak çalışıldığı sekko resim
tekniği.
Kireç esaslı yaş sıva üstüne pigmentlerin herhangi bir bağlayıcı ile karıştırılmadan,
su ya da kireç suyu ile karıştırılarak uygulandığı ve sıvadaki karbonatlaşma ile sabitlendiği fresko resim tekniği.
İtalya, Pompei, Türkiye, Efes duvar resimleri gibi.

ikinci yöntem ile bir arada kullanılmış olduğu durumlar da mevcuttur.
Kapadokya bölgesindeki bazı duvar resimleri üzerinde yapılan son araştırmalarda, kireç sıvaların belli oranlarda alçı içerdiği de saptanmıştır.
DUVAR RESMİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
Duvar resimleri genellikle ana taşıyıcı (kaya yüzeyi, duvar, tonoz vb
mimari yüzeyler), harç, sıva, boya ve bazen de koruyucu tabakasından
oluşan çok katmanlı yapılardır.
ANA TAŞIYICI
Ana taşıyıcılar mağara duvarlarında olduğu gibi doğal kaya yüzeyleri ya da Kapadokya bölgesinde olduğu gibi kayaya oyulmuş duvar
yüzeyleri ve kerpiç, taş, tuğla, ahşap ve benzeri malzemelerin birlikte
veya tek başına kullanılmış olduğu yapıların duvarlarıdır.
HARÇ, SIVA VE BADANA TABAKALARI
Duvar resimlerinin taşıcısı olan harç, sıva ve badana tabakaları ana
taşıyıcının yüzeyini düzeltmek ve boyamaya hazırlamak için kullanılan
katmanlardır. Sıva tabakası en basit biçimiyle çeşitli oranlarda karıştırılan bir bağlayıcı ve dolgu maddeleri içermektedir. Kil/çamur/balçık,
alçı ve kireç gibi bağlayıcı özelliği olan çeşitli malzemelerin tek başına, inorganik dolgu malzemeleri ve/veya organik ya da inorganik katkı
maddeleri ile çeşitli oranlarda karıştırılmasıyla üretilen sıvalar, çamur
(kerpiç) sıva, kireç sıva ve alçı sıva gibi bağlayıcısının adı ile adlandırılırlar. Dönem, bölge, teknik ve geleneğe bağlı olarak, kaba5 ve ince
sıva6 katmanları tek tabaka (ince ya da kalın olmaksızın) veya birden
5
6

Kaba sıva: İnce sıva yada badana tabakalarına zemin hazırlamak için kullanılmış
olan ve dolgu malzemesi (agrega) boyutları genellikle ince sıvaya göre daha büyük
olan, kerpiç (kil, çamur, balçık), kireç ve alçı esaslı sıvalardır.
İnce sıva: Duvar yüzeylerindeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve duvar resimlerinin taşıyıcısı olarak kullanılmış olan kerpiç (kil, çamur, balçık), kireç ve alçı
esaslı sıvalar.
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çok tabakalar halinde olabilmektedir. Dönemsel değişikliklere bağlı olarak kerpiç, kireç ve alçı sıvalar bir arada bulunabilmektedir. Bazı durumlarda duvar resmi taşıyıcısı olarak, duvar yüzeyinde sadece badana
tabakası ya da sıva tabakası yüzeyine uygulanmış olan badana tabakası
kullanılmış olabilmektedir. Badana tabakası kireç, kireç+kum, kireç+kil
ve kireç+alçı karışımı olabildiği gibi pigment de içerebilmektedir.
Kil (çamur, balçık) Sıvalar: En eski sıvalar kil esaslıdır. Kil sıvalarda
kalsiyum karbonat ya da kilin yapısından gelen kalkerimsi maddeler de
bulunabilmektedir. Örneğin Çatalhöyük sıvalarının kalkerimsi agrega
içerdiği saptanmıştır.
Kil sıvalar yüzeyleri düzeltilerek olduğu gibi ya da beyaz homojen
bir yüzey elde etmek için badanalanarak kullanılmışlardır. Bu badanalar, erken dönemlerde kaolin gibi daha saf olan bir kil, sonraki dönemlerde alçı veya kireçtir (Mora v.d.,1984:34-38).
Kil (çamur, balçık) esaslı sıvalara kuruma esnasında çekme özelliği nedeniyle oluşan çatlamaları azaltmak ve dayanımını artırmak için
hayvan kılı ve saman gibi lifsi katkı maddeleri veya dayanım gücünü
arttırmak için bağlayıcı işlevi gören hayvansal katı/sıvı dışkılar ve bitkisel özler ilave edilmiştir.
Alçı Sıvalar: Alçı harç ve sıva olarak Ortadoğu ve Mısır’da yoğun
biçimde kullanılmıştır. Başka hiçbir katkıya gerek duyulmadan basit
harçlar gibi kullanılmış olan anhidrit ve ½ mol sulu alçı gibi türlere ek
olarak pozzolana veya kum içeren karışımlar da kullanılmıştır (Güleç,
1992). Kalsiyum oksit (CaO) ve alçı su ile karıştırılarak da harç elde
edilmiştir.
Kireç Sıvalar: Kireç Neolitik dönemden günümüze kadar hemen hemen her dönem ve bölgede kullanılmıştır. Kireç harcı ve sıvalarının
yapımında kullanılan dolgu maddeleri (agregalar) kireç ile reaksiyona
girmeyen ve reaksiyona giren (puzolanik) agregalar olarak sınıflandırılabilir.
Karbonatlaşma kirecin dış yüzeyinden iç yüzeyine doğru olmaktadır. Bu nedenle, kireç harçlarının ve sıvalarının kalınlığı, kireç/agrega
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oranları, agrega dağılımları, karıştırma ve bunların sonucunda oluşan
gözenekli yapı karbonatlaşmaya etki etmektedir7.
Sıvalarda Kullanılan Dolgu Maddeleri (Resim: 5): Harç ve sıvalara
hacim ve dayanıklılık veren agregalar olup kireçle reaksiyona girmeyen
kum, taş parçacıkları, tuğla kırığı ve tozu, tüf ya da kireçle reaksiyona
giren tuğla kırığı ve tozu, tüf, tras gibi puzolanik malzemelerdir.
Harç ve sıvaların dayanımları, dolgu maddelerinin kalitesiyle ilgilidir. Dolgu maddeleri dayanıklı parçacıklar içermeli, parçaların kenarları
köşeli olmalıdır. Çözülebilir veya az çözülebilir tuzlar gibi zarar verici
maddeler içermeyen dolgu maddeleri kullanılmalıdır. Harç içindeki boşlukların miktarı bağlayıcının miktarını belirleyeceği için dolgu maddelerinin boyutları ve oranları da önemlidir. Büyük parçacıklar arasında
kalan boşluklar küçük parçacıkların yeterince doldurabileceği kadar olmalıdır. Böylece kuruma sırasında hacim küçülmesi en aza indirgenmiş
olacağı için karışım daha dayanıklı olacak, çatlama riski de azalacaktır.
Sıvalarda Kullanılan Katkı Maddeleri (Resim: 6): Harç ve sıvalara
çatlamasını engellemek, çalışılabilirlik sağlamak (geç katılaşması ve
plastikliğini artırmak), daha çabuk katılaşmasını sağlamak, kıvam vermek, yoğunluk arttırmak ya da geçirimsizlik sağlamak gibi nedenlerle
çeşitli katkı maddeleri katılmaktadır. Bunlar saman ve kıtık gibi çeşitli
bitkisel lifler, incir sütü, bitki özsuları gibi bitkisel malzemeler ve süt,
kesik süt, kıllar, sıvı ya da katı dışkılar, yağlar, yumurta akı ve tutkal
gibi hayvansal malzemelerdir8.
BOYA TABAKASI
Boya pigment, bağlayıcı ve sıvı (çözücü, taşıyıcı) karışımından oluşmaktadır.
Pigmentler (Resim: 7): Pigmentler9 genel olarak mineral, bitkisel ve
7
8
9

H. Böke ve diğ. Tarihi Yapılarda Kullanılan Horasan Harcı ve Sıvaların Özellikleri,
http://www.renovanews.com/dosyadetay.asp?id=36
Hasan Böke vd. Tarihi Yapılarda kullanılan Horasan Harcı ve Sıvalarının Özellikleri
0269 Hasan Bıke-Horasan.
Pigmentler tane boyutları genellikle 0,5 - 10 mikron arasında değişen boyutlarda
öğütülerek renkli maddelerdir.
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hayvansal kökenlidir. Duvar resimlerinde genellikle ortam koşullarına
daha dayanıklı olan inorganik pigmentler kullanılmıştır. İnorganik pigmentler mineral ve kayaçların öğütülmesiyle, ham maddenin pişirilmesiyle ve kimyasal reaksiyonlarla elde edilirler10. Genel olarak karşılaşılan pigmentler şunlardır:
Beyaz pigmentler; kurşun beyazı, çinko beyazı, kireç beyazı, alçı
beyazı, titanyum beyazı,
Yeşil pigmentler; toprak yeşili, krom oksit yeşili, zümrüt yeşili,
malahit(dağ yeşili),
Mavi pigmentler; azurit,ultramarin mavisi, prusya mavisi, kobalt,
mısır mavisi,
Kırmızı pigmentler; toprak kırmızısı, civa kırmızısı, kurşun kırmızısı,
Sarı pigmentler; kurşun monoksit, toprak sarısı, kadmiyum sarısı,
stronsiyum kromat, kobalt sarısı, krom sarısı,
Siyah pigmentler; karbon siyahı ve is siyahı.
Bağlayıcılar (Resim: 8): Bağlayıcı olarak kullanılan doğal ya da yapay maddelerin tamamı film yapıcıdır.
Doğal film yapıcı malzemeler çok çeşitli olup aşağıda belirtildiği
şekilde sınıflandırılabilmektedir.
a) Lipitler ve yağlı malzemeler; hayvansal yağlar, bitkisel yağlar,
kuruyan ve yarı kuruyan yağlar, mineral mumlar*11 (parafin ve mik10 İnorganik pigmentler sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşil toprak, lapis lazuli, azurit,
malahit, civa sülfür kırmızısı (cinnabar), kurşun kırmızısı ve beyazı, Mısır mavisi
ve yeşili gibi doğal ya da yapay yolla elde edilen pigmentlerdir. Duvar resimlerinde
inorganik pigmentlerin yanı sıra çivit mavisi (indigofera bitkisi) ve alizarin kırmızısı (mader lake, Rubia tinctorium bitkisi) gibi bitkisel kökenli ya da vermilion (crimson lake, cochineal - kermes böceğinden) kırmızısı gibi hayvansal kökenli boyar
maddeler de (dye) kullanılmıştır.
11 Burada sözü edilen mumlar, İngilizce “Wax” olarak tanımlanan jel ya da katı haldeki ağır yağlardır.
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rokristalin mum gibi petrolden elde edilen mumlar), bitkisel mumlar,
hayvansal mumlar, steroidler (yumurta sarısı, ox-gall),
b) Proteinler veya albuminsi malzemeler; jelatin ve hayvansal tutkallar, balık tutkalı, kazein, yumurta beyazı ve sarısı, temperalar-distemperler,
c) Glusitler veya şeker bileşimleri; polisakkarit zamklar (arap
zamkı gibi), bitkisel zamklar (nişastalar, dextrinler12), selüloz kökenliler (selüloz nitrat, asetat ve selüloz eterler),
d) Terpenler, reçinemsi malzemeler; terebentin yağları, Kanada
balzamı, sandarak, damar, mastik, elemi,
e) Emprenye malzemeler; tars, bitümler olarak sınıflandırılmaktadır (Masschelein-Kleiner 1985).
DUVAR RESİMLERİNİN BOZULMA NEDENLERİ
Duvar resimlerinin bozulmasına neden olan etkenler genel olarak,
yapımlarında kullanılan malzemelerinin yapısı, yapım teknikleri ve
içinde bulundukları ortam koşullarıyla ilişkilidir. Bulundukları yapıyı
etkileyen sorunların hemen hepsinden etkilenirler. Zarar görmelerine
neden olan etkenlerin anlaşılabilmesi için bozulma türleri ve nedenleri doğru tanımlanmalıdır. Çevresel ya da insan kaynaklı olabilen bu
etkenlerden en sık karşılaşılanlar genel olarak aşağıdaki tabloda belirtilenler olup tamamına karşı gereken önlemler alınmalıdır.
İnsan Kaynaklı Etkenler

Çevresel Etkenler
-Deprem

-Savaşlar, terör

-Sel, su baskını

-Vandalizm ve grafitiler

-Rüzgâr, Fırtına

-Hırsızlık

-Güneş

-Yangın

12 Nişastanın hidroliziyle elde edilmiş düşük molekül ağırlıklı bir karbonhidrat grubu.
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-Kar, yağmur
-Yapısal sorunlar

-Yoğun trafik (atmosferik kirlilik,
titreşim)

-Su sızıntıları

-Yoğun ziyaretçi akını
-Tehdit oluşturan sanayileşme,
şehirleşme, baraj yapımı (atmosferik kirlilik)
-Taş ocakları (atmosferik kirlilik,
titreşim)
-Uygun olmayan yöntem ve malzemelerle yapılan onarımlar

-Tuzlar

-Kontrol ve bakım eksikliği

-Biyolojik oluşumlar

-Titreşim

-Rutubet ve yükselen nem
-Bağıl nem ve yoğuşma

-Kuşlar, kemirgenler ve böcekler
Yukarıda belirtilen etkenlerden su ile ilişkili olarak sıklıkla karşılaşılan tuzlar ve biyolojik kökenli bozulmaların araştırılması özellikle
önem taşımaktadır.
TUZLAR
Duvarlarda sıklıkla karşılaşılan tuzlar karbonat, sülfat, klor, nitrat
ve silikat tuzlarıdır. Duvarlar ya da duvar resimleri yüzeyinde çiçeklenme, kabuk oluşumu ve ince bir tül tabakası biçiminde görülürler. Yapı
malzemelerinde, sıva ve boya tabalarında ayrışma ve kayıplara neden
olurlar. Kökenleri ve davranışlarının bilinmesi alınacak önlemlerin belirlenebilmesi açısından önemlidir.
Duvarlarda Bulunabilen Çözünür/Çözünmez Tuzlar;
Özgün yapı malzemelerinin yapısında bulunabilir;
Özgün yapı malzemelerinin çeşitli nedenlerle değişime uğraması
veya eskimesinden kaynaklanabilir;
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Atmosferik koşullar nedeniyle meydana gelen reaksiyonlardan kaynaklanabilir;
Topraktan gelebilir;
Biyolojik bozulmaya bağlı olabilir;
Metallerin elektro-kimyasal korozyonu nedeniyle oluşabilir;
Restorasyonlarda uygun olmayan temizlik, sağlamlaştırma ve dolgu
malzemeleri ya da yöntemlerinin kullanılması sonucu oluşabilir;
Deniz suyunun rüzgârlarla taşınmasından kaynaklanabilir.
Çözünür tuz hareketlerinin başlıca nedeni kılcal yükselme ile sıvının
ıslak alandan kuru kılcal alana doğru hareketi olayı ve çözelti içindeki tuzların dinamik denge nedeniyle yayılması, yani çözeltinin yoğun
olduğu alandan daha seyreltik olduğu alana doğru hareketidir. Tuzların taşınmasındaki tek araç olan, su hareketini önlemek çözüm olsa da,
uygulamada çeşitli zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bununla birlikte
yükselen nem, sızıntı, yoğuşma veya bir başka kaynaktan suyun duvara
girişi uygun yöntemlerle, mümkün olduğunca durdurulmaya çalışılmalıdır (Tabasso, 1992).
BİYOLOJİK ETKENLER
Yaşamaları için yeterli ısı, ışık ile bağıl nemin % 65’in üstünde olduğu ortamlarda, duvar resimleri ve sıva yüzeyinde lekeler veya benekler
halinde oluşan mantar, yosun, liken ve bakteri gibi mikroorganizmaların neden olduğu bozulmalardır. Lekeler veya benekler halinde görünen
bu tür biyolojik aktivasyonlar sıvada ve boya tabakalarında çeşitli bozulmalara ve ilk bakışta fark edilmeyen küçük boşluklar halinde renk
kayıplarına neden olurlar. Nem kaynağı belirlenip ortadan kaldırılmadığı, uygun bir dezenfektan kullanılmadığı takdirde, biyolojik aktivasyon
duvar resimlerinin tamamı tahrip oluncaya kadar yayılabilmektedir.
Harçlar, sıvalar, duvar resimleri, seramikler, taş ve tuğlalar kimyasal
bileşimleri bakımından farklı olsalar da gözenekli olmaları nedeniyle,
özellikle mikroflora gelişimine uygundurlar. Buna ek olarak bağlayıcı-
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lar ve/veya pigmentler bu tip canlıların yaşamasını sağlayacak besinler
de içerebilmektedir (Torraca,1988:49-51).
İnorganik yapı malzemelerinin yüzeylerinde atmosferik kirlilikler,
polenler, önceki biyolojik oluşumların artıkları, kuş pislikleri, mikroflora gelişimi, uygun olmayan eski koruma uygulamaları (mumlar, yağlar)
ve yeni uygulamalar (organik esaslı yüzey koruyucuları, sağlamlaştırıcılar) gibi duvar resimlerine zarar verebilen pek çok organik birikinti ile
de karşılaşılmaktadır.
KORUMA SAFHALARI
Koruma uygulamalarının ilk safhası belgelemedir.
Belgeleme (Resim: 9-10):
Belgeleme esas olarak fotoğraf ve video gibi görüntüleme teknikleri
ve çizimlerle eserle ilgili her türlü bilginin ayrıntılarıyla kayıt altına
alınmasıdır.
Belgeleme evresi duvar resminin ve taşıyıcısının koruma uygulamaları öncesi genel durumu, incelemeler sırasında elde edilen veriler,
koruma uygulamaları aşamasında yapılan işlemler ve uygulamalar sonrasındaki durumunun fotoğraf ve çizim ile kayıt altına alınması ve bu
verilerin yazılı bir raporla desteklenmesi ile tüm koruma çalışmaları
boyunca sürdürülür.
Koruma uygulamaları sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlarda konservatörlerin gerek duyacağı tüm bilgiler, yapılan araştırma ve analizler,
uygulamalar ve kullanılan malzemeler tam olarak kayıt altına alınmalı,
mümkünse yayınlanmalıdır. Bu belgeler zarar görmeyecek şekilde istendiğinde kolay ulaşılabilecek bir düzen içinde arşivlenmelidir.
Rapor Yazımı
Genellikle koruma işlemleri sonunda tamamlanan raporun yazımı
belgeleme aşamasında başlamaktadır. Toplanan tüm, tarihsel ve bilimsel bilgi, yapım tekniklerine ilişkin gözlemler, yapılan uygulamaların
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geçerliliğini kanıtlayan denemeler (testler), uygulanan yöntemler ve
kullanılan malzemeler ile önceki uygulamalar ve korumada karşılaşılan
sorunlar raporda belirtilmelidir.
İNCELEME, ARAŞTIRMA VE ANALİZLER (Resim: 11)
Bozulma mekanizmaları özgün malzemelerin özellikleri ve uygulanış biçimleri ve bulundukları ortam koşulları ile doğrudan ilişkili olduğundan duvar resminin yapım tekniği, malzemelerinin içeriği ile bozulmaya neden olan sorunlar ve bu sorunların nedenleri araştırılmalıdır.
Yeterince araştırma yapılmadan alınan konservasyon kararları eserlerin daha fazla zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle;
konservasyonda hangi yöntem ve malzemelerin kullanılacağına, eserlerin malzeme içerikleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, bozulmaların
nedenleri, türü ve boyutu saptandıktan sonra karar verilmelidir.
Teşhis aşamasındaki görsel incelemeler, basit laboratuar analizleri
ya da gerektiğinde daha gelişmiş teknikler kullanılarak yapılan incelemelerle sorunların türü ve boyutları doğru olarak saptanabilecektir.
KORUMA UYGULAMALARI
Çevresel etkenlerin kontrol altına alınamadığı alanlarda gereksiz uygulamalardan kaçınarak, ‘minimum müdahale’ ilkesi ile hareket edilmeli, çevre koşullarından etkilenebilecek malzemeler kullanılmamalı,
fiziko-mekanik ve kimyasal özellikleri bakımından özgün malzemeyle
uyumlu, benzer malzemeler kullanılmalıdır.
Uygulamaların sıralaması bazı durumlarda değişse de koruma uygulamalarına genellikle yüzeydeki tozun yumuşak fırçalar yardımı ile
kaldırılması ile başlanır.
Herhangi bir dokunmayı tolere edemeyecek kadar kötü durumdaki
duvar resimlerinin koruma uygulamalarına ise ön sağlamlaştırma ya da
sağlamlaştırma işlemleriyle başlanmalıdır.
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SAĞLAMLAŞTIRMA (Resim: 12)
Sağlamlaştırma eserin kaybetmiş olduğu mekanik direncin belirli
bir seviyede yeniden kazandırılmasıdır. Sıva ve boyadaki ayrışma benzeri sorunların giderilerek kohezyonunun artırılması ile tabakalar arası
ayrılmaların yapıştırılarak adezyonun sağlanması, çevre koşullarına ve
dokunmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmesi, duvar resmi sağlamlaştırılmasında yapılan genel uygulamalardır.
Organik13 ya da inorganik14 maddelerin kullanıldığı sağlamlaştırma
uygulaması, ihtiyaç duyulmadığı takdirde kesinlikle yapılmamalıdır.
Bunun nedeni, eser içeriğine sağlamlaştırıcı, koruyucu ya da yapıştırıcı
olarak katılan her türlü yabancı malzemenin uzun vadede çeşitli gerilimlere yol açabilmesi ve beklenmeyen sorunlara neden olabilmesidir.
Bazı tecrübeler, uygun konservasyon malzemelerinin bile zaman içinde
değişerek geri alınması zor, hatta imkânsız hale gelebildiğini göstermiştir. Tekrarlanan geri alma uygulamaları orijinal malzemenin daha
fazla zarar görmesine neden olabilmektedir.
TEMİZLİK (Resim: 13)
Temizlik yüzeyi örten, tarihi ve/veya estetik değeri olmayan yüzey
birikintileri ve esere zarar veren kirliliklerin uzaklaştırılmasıdır. Geri
dönüşümsüz bir uygulama olan temizlik, yüzeyde zamanın oluşturduğu
koruyucu bir tabaka olan patina ve özgün yüzeyi korumak için çok dikkatli bir şekilde, aşırıya kaçmadan, uygulayıcıya işlemi yeterince kontrol etme olanağı verecek yavaşlıkta yapılmalıdır.
Temizlik yöntemi ve kullanılan malzemeler, gelecekte koruma sorunlarına neden olabilecek artık madde bırakmamalıdır. Özgün malzemenin direncini azaltacak, aşınmalara ve mikro çatlaklara neden olabilecek yöntem ve malzemeler kullanılmamalıdır. Temizlik yöntemi
giderilecek kirin türüne, özgün malzemenin karakteristiğine ve sağlamlığına, temizlenecek yüzeyin büyüklüğüne uygun olarak seçilmelidir.
13 Yapay reçineler (Paraloid B72, Primal AC33 gibi akrilik reçineler)
14 Kireç suyu, amonyum oksalat, baryum hidroksit gibi mineral esaslı malzemeler.
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Genel olarak duvar resimlerinin temizliğinde önerilebilecek yöntemler sulu yada susuz mekanik, fiziksel ve kimyasal yöntemlerdir.
Bazı durumlarda iki veya daha fazla yöntem birleştirilerek uygulama
yapılabilmektedir.
Tam olarak zararsız bir temizlik yönteminin olmadığı bilinmelidir.
Bu nedenle, uygun yöntemin seçimi için mümkün olduğu kadar çok
sayıda ve çeşitte analiz ve deneme yapılmalıdır.
ESTETİK SUNUM (Resim: 14-15)
Restorasyonun en önemli ilkelerinden biri yanıltıcı olmaması ve
eserin geçmişine ait izleri yok etmeden özgün bütünlüğünün yeniden
kazandırılmasıdır.
Bozulmuş olan bütünlüğü yeniden oluşturmak için yapılan tamamlamalar yakından incelendiğinde daima ayırt edilebilir olmalı, uzaktan
bakıldığında görsel bütünlüğü sağlamalıdır.
Resimsel kayıpların, çok ve büyük boşluklar halinde olduğu durumlarda varsayımlara dayalı resimsel tamamlama yapılmamalı, mevcut
kalıntılar oldukları gibi korunmalıdır.
PERİYODİK KONTROL VE BAKIM
Periyodik kontrol ve bakım yapılmadığında eski sorunların tekrarı ve yeni sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Gereken koruyucu
önlemlerin zamanında alınabilmesi ve müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için tüm eserler periyodik olarak kontrol edilerek bakımları
yapılmalıdır.
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MİLET NEKROPOLÜ, DEĞİRMENTEPE MEVKİİ KAZI
ÇALIŞMALARI (2012-2013)
Hasibe AKAT İSLAM*
Arife ASLAN
Milet Nekropolü’nün büyük bir bölümü, Milet Antik Kenti’nin yaklaşık olarak 2 km. kuzey batısında yer alan Kalabaktepe, Değirmentepe ve Zeytintepe’nin eteklerinde yer almaktadır. Bu bölgede yer alan
nekropolün, M.Ö. II. bin yıl ile M.S. I. bin yıl arasında kullanılmış olduğunu yapmış olduğumuz kazıların sonrasında elde ettiğimiz veriler
dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz.
Değirmentepe Mevki’inde ilk olarak 1901-1906 yılları arasında
Alman Kazı ekibinden Salis ve Watzinger, 1906-1907 yıllarında Wiegand, 1977 yılında ise Kossatz Zeytintepe Mevkiinde kazılar yapmıştır.1 Daha sonra 1990-1997 yıllarında Alman Kazı ekibi üyelerinden
Elke Forbeck, “Milet Nekropolü Mezar Tipleri ve Planları” adlı doktora
çalışmasına veri toplamak amacı ile Alman kazı günlüklerinden yola çıkarak bu mevkide önceki yıllarda açığa çıkmış olan mezarların tespitini
yapmıştır.
*
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TÜRKİYE.
Arife ASLAN, Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçi, Milet Müze Müdürlüğü, Aydın/
TÜRKİYE.
Araştırmalarımızda bize yardımcı olan dostumuz Alexander Herda’ya sonsuz teşekkürler. Miken Dönemi seramiklerini tarihlendirilmesine katkıda bulunan Penelope
Mountjoy’a ayrıca Epigrafist Wolfgang Günther’e ve Patera için Kathrin Fuchs’a
teşekkürler.
I No.lu mezar çalışmalarında görev yapan emekli Müdür Mehmet Arif Bilici ve
Arkeolog Habibe Göğce’yi sevgiyle anmayı bir borç biliriz.
Milet Müzesi Arşivi, Milet Kazısı Bakanlık Temsilcisi Raporları, 2005.
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100’e yakın tespiti yapılmış olan mezarlardan 11 tanesi, yarım daire
veya kareye yakın oda ile dromostan oluşan Miken Dönemine özgü
tholos plan tipindedir2. II Nolu Mezar tholos planlı olması itibariyle
özel bir önem taşımaktadır.
I NO.LU MEZAR (Geç Hellenistik Dönem Mezar Yapısı)
Ören yeri bekçilerinin günlük arazi kontrollerini gerçekleştirdikleri
sırada kaçak kazı çukurunu tespit edip müzeye bildirmeleri üzerine,
yerinde yapılan inceleme sonrasında; kaçak kazı çukurunun bulunduğu yerde kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınır alınmaz kaçakçıların açmış oldukları kaçak kazı
çukurundan başlanılan kazı çalışmalarında; tavanın kaçakçıklar tarafından tahrip edildiği 1 metre derine inildikten sonra anlaşılmış, dolgu
toprağın bu bölümünün alınması ile 3,5 metre derinlikte tabana ulaşılmış ve sonrasında iki tane tekne mezar ile karşılaşılmıştır. Oda mezar
içerisinde yürütülen çalışmaların gittikçe zorlaşması sebebiyle girişi
bulmak ve çalışmalara buradan devam etmek için, kazı çukurunun 5
metre kuzeyinde 2 x 2 metre boyutlarında yapılan sondaj ile mezarın
dromosuna ulaşıldıktan sonra güney yönünde devam eden çalışmalar
ile mezarın giriş kapısına ulaşılmıştır. Kandillerin çoğunluğuna, amphora parçalarına ve pinax gibi buluntulara kapı önünde ve çevresinde
ulaşılmıştır.
Kapının önünde, farklı derinliklerde üç tane sunu çukuru yer almaktadır (Resim: 1). En sağdakinde 39 cm. uzunluğunda, pişmiş topraktan
yapılmış bir künke ulaşılmıştır. Helenistik Dönem mezarlarında bu çukurların sunu amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Kossatz; 1977 yılında
çalışmalarını yürüttüğü Zeytintepe’deki mezarlarda aynı şekilde, aynı
tip sunu çukuruyla karşılaştığını belirtmiştir. Wiegand’ın ise açmış olduğu çoğu mezarda bu tarz künkler ile karşılaştığını yine Kossatz’dan
öğreniyoruz. Wiegand’ın “bu künklerin yüzeye kadar uzadığı ve ölü
2
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Bkz.Gür, Anadolu’da Geç Hellas III C Dönemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi,2012,cilt: 1, s. 58.

için sunuların buradan bırakıldığını kesin bir ifadeyle dile getirdiği”
Kossatz’ın açıklamaları arasında yer almaktadır.3
Parçalarına; ön odada, kapı önünde ve dromos içerisinde ulaştığımız kapı kanadının, çerçevesine bütün halde ulaşılmıştır. Lento taşının
muazzam bir şekilde kapı sövelerinin üzerine yerleştirildiği tespit edilmiştir (Resim 1). Lento taşının ölçüleri 128 x 23,5 cm. eşiğin ölçüleri
ise 105 x 16,5 cm.dir. Süslemesiz sade bir şekilde işlenen lento taşına,
dış bükey silmeler ile derinlik kazandırılmış ve bu silmeler ile sınırlandırılmış dikdörtgen boşluğa, üç satır yazı kazıma tekniği ile işlenmiştir. Sövelerde, kapıyı tutan kenet delikleri içerisinde kurşun izlerine
rastlanılmamıştır. Kapının da ele geçen parçalarından çerçevenin alt
ve üst köşelerinde yer alan söve deliklerine oturmuş olduğu anlaşılmaktadır. Yazıt iki katmandan oluşmaktadır ilk katmanı silinmiş, biz
ikinci katmanını görmekteyiz. Üçüncü katmanın da bazı yerleri silik
olduğu için birinci satırda sadece …HEROON…. ikinici satırda ise …
SYNESİAS….‘ı net bir şekilde okuyabiliyoruz.
Kapının ön tarafında, dromosun her iki yanında 2 metre uzunluğunda banklar yer almaktadır (Resim: 1). Kandil, amphora ve ungentarium gibi buluntu parçalarının birçoğuna kapı önünde rastlayışımızı, biz
mezar yağmacılarının değerli bulmadıkları eşyaları bıraktıkları veya
mezarın içerisine dolan sel sularının, mezar sunularının kapı önüne
sürüklenmesine sebep olmuş olabileceği şeklinde yorumladık. Fakat
sonrasında Kossatz’ın mezar sunularını: seramik kaplar, cam ungentariumlar ve adak levhaları gibi birçok buluntuya bu bankların üzerinde
in-sitü olarak ulaştığını öğrendiğimizde; bizim açmış olduğumuz mezarın kapısının önündeki buluntuların yoğunluğunun sebebi de açıklığa
kavuşmuş oldu.4
Zeytintepe’deki mezar ile Değirmentepedeki mezarın planları ve kesitleri karşılaştırıldığında aradaki benzerlik aşikârdır (Plan: 1). Üstüne
bir de buluntuların bezerliği eklenince her iki mezarın aynı dönemlerde
kullanılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
3
4

Kossatz,A.U., IstMitt 29, 1977, s. 176.
a.g.e., s. 177.
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Buluntular
Mezar sunuları arasında yer alan adak levhalarını, kapı sövesi ile
ana kayanın arasına yerleştirilmiş olduğu tespit ettikten sonra levhaları alabilmek için kapının üzerindeki lento taşını kaldırmak zorunda
kaldık. Kapı sövesini yatırıp adak levhalarını aldıktan sonra söveyi ve
lento taşını yerine yerleştirdik. Kossatz, kazısını gerçekleştirmiş olduğu
mezarda bu adak levhalarının aynısına ulaşmıştır. Ayrıca, Wiegand’ın
ulaştığı adak levhalarında da aynı temanın işlenmiş olduğuna gönderme yapmaktadır. Ve Wiegand’ın deposundan, müzemize gelen böyle
bir adak levhası mevcuttur.
Sol tarafta matrone (yani yaşlı bilge bir kadın) ile genç bir kadın
sağa dönük olarak tasvir edilmiş, sağ tarafta ise atı dörtnala koşan bir
süvari ve atın ayaklarının altında bir yılan tasviri yer almaktadır. İki
kadının duruşundan bir tapınma sahnesi olduğunu anlıyoruz. Askerin
üzerinde başlık, zırh ve uçuşan bir pelerin yer almaktadır (Resim: 2).
Kossatz; bu adak levhalarının benzerlerine; Troya - Athena
Tapınağı’nda ulaşıldığını ve tapınakta ayine gelenlere hediye olarak
verildiğini belirtmektedir.5 Ve Thomson’ın sınıflandırmasından yola çıkarak, Erken Hellenistik Döneme tarihlenen bu adak levhalarının aksine, Millet’teki levhaları K tipine yerleştirmekte ki bu da tarihsel olarak
Helenistik Dönemin sonlarına karşılık gelmektedir.6
Bu adak levhalarının Troya grubundakilerden bir diğer farkı ise;
kenarlarındaki bordürlerin çerçevenin dışına çıkarak artı oluşturacak
şekilde birbirini kesmesi ve köşelerin yuvarlaklaştırılması olarak açıklanabilir. Bu da yine Hellenistik dönemin sonlarına ait bir özelliktir.7
Diğer önemli buluntu ise koç başı tutamaklı pateradır. Kaidesine
tekne mezarın içerisinde, tutamağına ve diğer parçalarına ise mezar
odasının farklı noktalarında ulaşılmıştır. Pişmiş topraktan yapılmış olan
patera kırmızı renk astarlıdır (Resim: 3). Derin bir gövdesi olan kabın
5
6
7
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Bkz., Kossatz, s. 185.
a.g.e., s. 185.
a.g.e., , s.185.

içerisinde kabartma şeklinde kadın ve erkek tasviri, kaidesinde ise rozet
betimi yer almaktadır. Symplegma sahnesinin işlendiği bronz pateraları, M.S. 1. yy’da Pompei de görmekteyiz. Bronz pateralarda, figürler
Satry ve Nymph olarak tanımlanmaktadır. Bu eserde bronz pateraların
bir taklidi olabilir. Muhtemelen de M.S. 1. yy’a aittir.
Büyük çoğunluğunu Roma Dönemine tarihlendirdiğimiz kandillere, özellikle kapı önünde ve mezar odasının tabanında ulaşılmıştır. Hiç
biri in-situ durumunda olmayan kandillerin çoğunluğu açık bej renk
hamurlu ve astarsızdır. Kimisinin üzerinde Eros ve Artemis gibi mitolojik betimler yer almaktadır. Geç döneme tarihlendirilmiş olmalarından
ötürü, çoğunluğu muhtemelen mezar yağmacıları tarafından oda mezar
içerisinde bırakılmıştır.
Dört tane loculusu, iki tane tekne mezarı, bir niş ve iki ocağı ile
oldukça büyük ve gösterişli bir yapısı olan oda mezar içerisinde, kemik parçalarının hiçbirinin in-situ olmayışı parçalanmış olup loculuslar
yerine ön oda ve giriş bölümünde oluşu mezarın yağmalanmış olma
ihtimalini kuvvetlendirmektedir (Resim: 4). Adak levhalarından yola
çıkarak bu mezarın Geç Helenistik Dönemden itibaren, yazıttan yola
çıkarak da M.Ö. II. yüzyıl ile M.S. I. yüzyıl arasında kullanıldığını söyleyebiliriz
II NO.LU MEZAR (Miken Dönemi Mezar Yapısı)
Yukarıda bahsi geçen I No.lu mezarın kazısının tamamlanmasından
yaklaşık bir ay sonra, ören yeri bekçileri tarafından bir önceki mezarın
10 metre doğusunda yeni bir kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir.
Aynı yöntemle, kaçakçıların açmış oldukları kaçak kazı çukurundan başlanılan çalışmaların, bir müddet sonrasında üst örtünün tahrip
edildiği anlaşılmış ve parçalanmış tüffit tabakası kaldırılmıştır. Ana oda
içerisinde olduğumuzun tespit edilmesi üzerine zaman içerisinde biriken erozyonlu toprak tabaka takibi yapılarak tahliye edilmeye başlanıldığında ilk olarak kuzey duvarında kemerli bir geçiş noktasının üst
bölümü açığa çıktı. Tabana yaklaşıldığında ise, ilk olarak bir küp ile
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karşılaşıldı. Üzerindeki toprağın basıncından ötürü birçok yerinden kırılmış olan küpün etrafı açıldıktan sonra içerisindeki toprağı ile beraber
müzeye getirildi.
Temizlik ve tümleme çalışmaları bittikten sonra Miken Dönemine
tarihlendirdiğimiz üç kulplu, priform bir küp ile karşılaştık (Resim: 5).
Yapmış olduğumuz araştırmaların sonrasında, bu formdaki üç kulplu priform küpün; Rodos - Apollona ve Astypalaia kökenli olduğunu
söyleyebiliriz.8 Mountjoy bu formun Geç Hellas IIIC Erken (LH IIIC
Early BC 1190-1130) döneminde popüler olduğunu tespit etmiştir.9
Kulpların arasındaki betime gelince: “Melez çiçek” olarak adlandırılan
zikzaklarla bağlantılı çok saplı spiraller özellikle Kos ve Miletos’un
tipik desenleridir.10 Horizontal çizgilerle kombine edilmiş spirallerin
altında, yan kolların dışında büyüyen double-axe’ı andıran betim görülmektedir. Görüldüğü coğrafya daha geniş olan bu betimi ise Furumark
“bant yapraklı, çift kanatlı çiçek” olarak tanımlamaktadır.
Miken Döneminin sayılı seramik uzmanlarından olan Mounjoy ile
yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında farklı motiflerin bir arada
yeniden yorumlanması nedeniyle bu eserin ünik ve yerel bir üretim olduğu sonucuna ulaşıldı.11
Tabanda ulaştığımız bir diğer eser ise; kaidesi gövdesiyle bütünlük
arz eden içerisinde, kaidesinde ve dudak bölümünün altında düz bantların; kulplarının arasında ve dudak bölümünün üstünde ise dalgalı bantın
yer aldığı geniş ağızlı, sepet tipi kalathostur (Resim 6). Halka tabanlı,
bu kalathosları Geç Hellas III B ve III C Erken (LH IIIB BC 1300-1200
ve LH IIIC Early BC 1190- MÖ 1130) dönemlerinde görmekteyiz.12
Değirmentepe’den ele geçen aynı form ve benzer desendeki diğer bir
Mountjoy,P.A., The East Aegean-West Anatolian Interface in the Late Bronze Age:
Mycenaeans and the Kingdom of Ahhiyawa, Anatolian Studies,1998, syf.54.
9 Bkz., Mountjoy,P.A., The East Aegean-West Anatolian Interface in the Late Bronze
Age: Mycenaeans and the Kingdom of Ahhiyawa, Anatolian Studies,1998, syf.54.
10 a.g.e., syf. 54
11 Bu bağlamda; söz konusu eserin ünik bir örnek olduğu düşünülebilir.
12 Mountjoy, syf.55.
8
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kalathostan yola çıkarak, bu formu ve motifi M.Ö. 1300-1130 yılları
arasına tarihlendirebiliriz.13
Mezar içerisinde dağılmış halde ulaştığımız in-situ durumunda olmayan kemikler, bize mezarın antik dönemde soyulmuş olduğunu düşündürtse de altın takı parçalarının ve küpelerin ele geçmesi mezarın
konseptinin doğal afetler sonrasında değişmiş olabileceğini de akla
getirmektedir. Taban seviyesinden çıkardığımız tüm toprağı elenmesinden sonra küçük kemik parçaları haricinde herhangi bir buluntuya
ulaşılamamıştır.
Mezar odasının içerisindeki dolgu toprak tamamen alındıktan sonra,
kuzey duvarında yer alan geçiş bölümünde çalışmalara devam edildi
(Resim: 7). Yarısına kadar örülü olan taş duvar, fotoğraflanması ve çizimi tamamlandıktan sonra kaldırıldı, bir miktar ilerledikten sonra taş
duvarın üst bölümüne ait taşlara hemen duvarın dibinde ulaşıldı. Sonrasında ise dromostaki çalışmalara mezarın dışarısında ve kuzey yönünde
devam edilmesine karar verildi. Dromosta döneminin özelliklerini yansıtan küçük, renkli seramik buluntular ve taş duvarın parçaları haricinde
bir kalathosun parçalarına ulaşıldı (Resim: 8).
Miken Dönemine özgü tholos plan tipininin karakteristik özelliklerini taşıyan mezarın, planı (Plan: 2) ve buluntuları ile Değirmentepe
Mevkiinde yer alan nekropolün dönem aralığının genişliğine muazzam
bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.
MEZAR KOMPLEKSİ (Geç Hellenistik- Erken Roma Mezar Yapısı)
2012 yılında peşi sıra kaçak kazıların olması üzerine, Genel Müdürlüğümüze burada bilimsel bir kazının yapılmasının uygun olacağı
görüşünde olduğumuzu ilettik. Bunun üzerine Genel Müdürlüğümüz
Müze Başkanlığında, Alman Kazı Ekibinin de bilimsel desteği ile kazı
faaliyetlerinin sürdürülmesini 2013 yılı için uygun buldu.
13 Mountjoy, syf.63.
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Alman Kazı Ekibi’nin 2012 yılında, yukarıda bahsi geçen iki mezarın batısında yapmış oldukları jeofizik çalışmalarında farklı bir toprak
tabakasının varlığı tespit edilmişti. Bu jeofizik raporu doğrultusunda
açmanın koordinatlarına göre ilk açmanın boyutları 18 x 5 metre olarak
belirlendi (Resim: 9). Öncelikle sınırları belirlenen alan üzerindeki otlar temizlendi ve 15 cm. kalınlığında toprak tabakası alındıktan sonra,
bazı noktalarda ana kayaya ulaşıldı ve yer yer seramik parçaları gelmeye başladı. Bunun üzerine yeni açma alanları belirlendi. Jeofizik sonuçlarına göre mezarın yerini tahmin edip girişinin de daha önce bahsi
geçen mezarlar ile aynı hizada olabileceği düşünülerek ilk önce 18 x 5
metrelik açmanın tam orta bölümünde 5 x 5 metrelik A açmasının yeri
daha sonra da buluntuların yoğunluğuna göre kuzeyde B güneyde ise
C ve D açmalarının yerleri tespit edildi (Plan: 3).
A AÇMASI
Erken Klasik Dönem Mezarı, Helenistik Dönem Mezarı ve Roma
Dönemi yapı kalıntısından oluşmaktadır.
Erken Klasik Dönem Mezarı
A açmasının kuzeydoğu bölümünde yüzeyin hemen 15- 20 cm. altında Erken Klasik Dönem mezarına ulaşıldı.
Mezarda, özellikle kafatasının yer aldığı bölümde, tarım araçlarının
vermiş olduğu ağır tahribatın izleri görülmekteydi. Buna karşın mezarın ayak tarafında ele geçen sunu objeleri iyi durumdaydı. Mezarın
doğu tarafına başı gelecek şekilde yatay olarak yerleştirilmiş olan defin,
muhtemelen bir kadına aittir. Her iki kolu da vücudunun iki yanına uzatılmış, elleri ise uyluk kemiğinin üzerine yerleştirilmiş olarak bulunan
definin kafatası ve ayakları büyük oranda tahrip olmuştu. Diğer yandan,
sırasıyla üç amphoriskosun parçalarına ulaşıldı, Erken Klasik Dönemde yapılmış, aynı tip ve desensiz olan amphoriskoslar sunu amaçlı mezara bırakılmıştır. Amphoriskoslar, toprağın sürülmesinin vermiş oldu-
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ğu zarardan ve onu çevreleyen toprağın basıncından ötürü kırılmış ve
parçaları dağılmıştır. Müzede yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında
amphoriskoslardan bir tanesini tümlemeyi başardık. Bunların dışında,
bir tane kehribar boncuk, midye (genellikle kabuk şeklinde) ve bir tane
yanmış kil obje mezarın içine yerleştirilmiş olarak bulundu. Bu buluntular ışığında mezar M.Ö. 5. yy.’ın ilk yarısına tarihlendirilebilir.
Oda Mezarı
Klasik mezarın hemen batısında, bir nişi ve dört tane loculusu ile bir
oda mezar açığa çıktı (Resim: 10). En geç Ortaçağ Döneminin başlarında tavanı çökmüş olan oda mezarın ana mekanı, güney bölümünde
yer almaktadır. Ana odanın batı duvarı sadece ana kayadan ve küçük bir
açıklıktan oluşmaktadır. Mezara, kuzey yönünde bir tarafı doğal olarak
bırakılmış olan, işlenmemiş, küçük bir dromosun önünde düzenlenmiş
olan mimari bir giriş ile ulaşılmaktadır.
Dromosun doğu duvarı (duvar b), girişin hemen gerisinde üç sıra
halinde yükselen kabaca yontulmuş gri-mavi kireçtaşından örülmüştür.
Buradaki taşların büyük çoğunluğu muhtemelen yağmalanmıştır. Girişin ön tarafında kapı sövesi olduğunu tahmin ettiğimiz, büyük bir taş
levhaya ulaşıldı. Girişin ardından kısa bir koridor ve hemen sonrasında
kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana oda yer almaktadır. Asimetrik
olan girişin tamamı, ana odanın kuzey-güney aksinden yaklaşık olarak
0,30 metre batıya doğru sapma göstermektedir.
Odanın girişinde, doğu duvarında yer alan nişi, dört tane farklı boyutlarda loculus takip etmektedir, bu nedenle bu niş bitmemiş beşinci loculus olarak da yorumlanabilir. Nişin hemen yakınında, güney tarafında
loculus I (genişlik: 0,70 metre ) ve loculus II (genişlik: 0,79 metre) yer
almaktadır. Odanın güneydoğu köşesinde yer almakta olan loculus II’
nin uygun genişliğini elde edebilmek için güney yönünde daha da geri
çekilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Loculus II’ nin hemen yanında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan loculus IV’ün (genişlik: 0,75 metre)
loculus II’ ye bitişik olan doğu duvarı içinde aynı durum söz konusudur.

385

Bu nedenle loculus II ve IV’ ün ön tarafının, diğer iki loculusun hizasından, güneydoğu yönünde daha geride kaldığı görülmektedir. Odanın
güney duvarının batı duvarı ile birleştiği noktanın yakınına oyularak
loculus III açılmıştır (genişlik: 0,66 metre). Güney duvarında yer alan
loculus IV ve loculus III arasındaki mesafe, doğu duvarında yer alan
loculus I ve loculus II arasındaki mesafeden fark edilebilir ölçüde daha
fazladır. Görünen o ki bu durum, loculus IV ve loculus III’ü ayıran duvarın önünde yer alan ocak için, kasten yapılmıştır. Odanın batı duvarı
düzleştirilmiş anakayadan oluşmakta beraber her hangi bir loculus yer
almamakla beraber güney köşesinde niş olma ihtimaline sahip göçmüş
bir açıklık mevcuttur.
Bahsi geçen ocak, ana odanın genişliği boyunca devam eden ve loculus IV ile loculus III’ün önünde yer alan merdiven sahanlığının üzerinde yer almaktadır. Bu sahanlığın önündeki alan, kuzeydeki girişe açılan kısa koridora kadar, antik dönemde birkaç kuşak tarafından birçok
defa kullanılmıştır (Resim: 11).
Kapının mimari konseptten tamamen kaldırılmış olması, büyük ihtimalle istinad duvarının (duvar a) yanı sıra, girişin mimari olarak şekillenmesi ile oluşmuş olan tek tek mimari elemanların post antik dönemde, yağmacıların izlediği yol ile ortadan kaldırılmış olmasıyla açıklanabilir. Bu, tavanın o dönem çökmüş olmasına ve bunun sonucu olarak
da eğimden kaynaklanan erozyon ile dolmaya maruz kalışına da uygun
düşen bir açıklamadır. Şöyle ki kapı sövesinin durumu; yağmacıların
istenilen taşları alabilmek için bir çukur açtığını ve kürekleyerek içindeki dolgu malzemeyi atmak zorunda kaldıklarını göstermektedir. Bu
nedenle, mimari unsurların yağmalanması ile mezarların yağmalanması
arasında geçen zaman önemlidir. Mezarın yağmalandığı sırada, loculusların içindeki definler, için bırakılmış olan sunu objeleri çalınmış olmalı.
Aynı tabaka üzerinde, dağınık bir şekilde bronz parçalar, kandil ve
terracotta figürinler gibi sunu objelerine ulaşıldı. Loculusların ön tarafında, yoğun bir şekilde muhtemelen ahşap tabutları mühürlemek için
kullanılan demir çiviler bulnmaktaydı Ana odanın güneydoğu köşesinde (tam olarak loculus II’nin önünde) yatay pozisyonda iyi korunmuş
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bir kandile ulaşılmıştır. Kandil büyük ihtimalle orijinal mezar düzenin
bir parçası değildir ve muhtemelen mezarlar yağmalandığı sırada soyguncular tarafından kullanılmıştır. Mezarların ilk yağmalandığı tarih
M.S. sonra II. ve III. yüzyıl olmalı, bu bölgedeki roma disk-kandil grubuna ait olan bu kandil bu tarihlere karşılık gelmektedir.
Mezar soyguncuları hem orijinal giriş boyunca hem de loculus
II’nin tavanından zorla içeriye girmiş olmalı. Odanın içerisine erozyonlu toprağın dolmuş olması bu şekilde açıklanabilir. Bu yağmalamadan
sonra ana odanın tavanının önce batı tarafı daha sonra ise doğu tarafı
çökmüş olmalı, biz bu olaylara rağmen gerçekleştiği tarihi henüz tam
olarak bilemiyoruz. Erozyonlu toprağın kalınlığı ve sağlam oluşu, bize
bu olayın, ortaçağın başlarında gerçekleştiğini düşündürmektedir.
Görünüşe göre mezar soyguncuları, ana odanın zeminindeki definleri çok iyi araştırmamışlardı. Daha önce bahsi geçen ana odanın içerisindeki doğu-batı uzantılı sahanlığın ön tarafında, yoğun bir şekilde
iskeletlerin olduğu görülmüştü ki bu da ana odanın uzun yıllar boyunca
kullanıldığını göstermektedir. Ana odanın zeminin tamamında definlerin başlarının, genellikle kuzey yönüne gelecek şekilde uzatıldığı görülmektedir. Kemiklerin durumuna bakıldığında yeni definlere yer açmak için eskilerin bir kenara itildiği anlaşılmaktadır. Bazı durumlarda
ise en yeni defin bir öncekinin üzerine olduğu gibi yerleştirilmiştir. Bu
süreç içerisinde kafatası gibi bazı uzuvların asit eksiyle tahrip olduğu
görülmüştür. En son defini gerçekleşenlerden bir tanesi odanın ortasında in-situ olarak bulunmuştur. Definin kumaş kalıntılarına rastlanmıştır
(kefen) içerisinde kollarının bağlanmış bir şekilde bunlunmuş olması
bize bu durumu kanıtlamaktadır ki bir diğer definde de aynı durumu
gözlemlemekteyiz. Sunu objeleri olarak; bronz sikkeler, bronz ziller kemikten yapılmış iğneler, strigilis ve kandillere ulaşılmıştır.
Kazı boyunca loculuslardan alınan kemikler değerlendirildiğinde,
12 -15 kişinin buraya defnedildiğini söyleyebiliriz. Kemiklerin arasında yoğun miktarda demir çivi ve ahşap kalıntısının bulunması, bedenlerin ahşapla kapatıldığını veya ahşap tabut kullanıldığını göstermektedir.
Bedenlerin yatırıldığı yerde özellikle baş tarafında, yoğun miktarda sik-
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ke bulunmuştur. Bu durum, ölü gömme adetlerine göre sikkenin, gözlerin üzerine veya dile yerleştirildiğini göstermektedir. Batı duvarının
önünde sunu eşyası olarak, definlerin doğusunda onlarla bitişik olarak
üç tane strigilis ve bir tane kandile ulaşılmıştır, strigilisler kemiklerle
ilgili olduğu için bedenlerin hemen yakınında yer almaktaydılar.
Loculus III’ün ön tarafında kemik kalıntılarının yakınında, iki tane
terracotta figürüni bulunmuştur; bunlardan ilki duvak takmış ve tahta
oturmuş olan tanrıça figürüni, diğeri ise uzanmış erkek figürünidir. Ana
odadaki en eski üç definin doğusunda, çok iyi korunmuş başı taçlı genç
bir Hermes terracottasına ulaşılmıştır. Bu üç definin batı tarafında ayak
bölümünün altında ise mavi camdan yapılmış küçük bir unguentarium
bulundu. Muhtemelen ölüler için oda hazırladığında bu her iki buluntuda ince bir toprak tabakası ile örtülmüş ve korunmuşlardır.
Definler arasında ele geçen kandiller, İonia bölgesi üretiminin ayrıt
edici özelliklerine sahip olmasına karşın tarihlendirme yapmayı zorlaştırmaktadır.
Dikkat çekmeye değer bir diğer buluntu ise oval çerçevesi ve desenli, kırmızı renkli değerli taşı bulunan (lal) gümüş ve muhtemelen
mühür olarak kullanılan yüzüktür. Bununla birlikte iki gümüş sikke ile
üzerinde bir binek hayvanı bulunan, etrafı noktalı, muhtemelen bir baş
tacına ait ince varak halinde, yuvarlak bir altın parçasına ulaşılmıştır.
Diğer buluntular; bronz sikkeler ve cam parçaları ile bunların dışında, amorf parçalardan oluşmaktadır. Terracottalarla ilgili olarak da,
loculus IV ve loculus III’ ün önündeki ocağın çok yakınında bulunmalarından ötürü, ölüler için yapılan bir ayinde kullanılmış olduğunu
söyleyebiliriz.
Kazı sırasında, ana odanın içinde, giriş bölümünde ve dromosta,
farklı katmanlara ait orijinal ritüel gereği veya profan olan bir takım
üniteler tespit edildi. Birbirinin üstünde yer alan midyeler ile kombine
edilmiş farklı ateş yerleri ve hayvan kemiklerine ulaşıldı. Bunların bazıları mezar henüz zarar görmeden ve doldurulmadan önce kullanılmış
olmalı. Bununla beraber, ateş yerlerinin ana mezara ait olması için bu

388

veriler yetersiz çünkü dromos; kiremitlerin dik bir açı oluşturacak şekilde kullanılarak üzerinin örtülmesiyle bir bebek mezarı için kullanılmıştır. Ateş yerlerinden biri muhtemelen bu gömü için hazırlanmıştı.
B AÇMASI ( Bebek Mezarı )
Yukarıda bahsi geçen oda mezarın kuzeyinde yer alan dromosunda, kapı sövesi olduğunu düşündüğümüz mimari parçanın (muhtemelen
kapı sövesi) altında, Roma Dönemi özelliği taşıyan iki kiremit parçasının minik bir çatıyı oluşturacak şekilde yerleştirilmiş olduğu tespiti
yapıldı (Resim: 12). Mimari parça desteklenerek altındaki toprak tahliye edildikten sonra, içine ancak bir bebeğin sığabileceği büyüklükte,
biçimsizce yapılmış ticari bir amphora ile karşılaşıldı. Müzeye getirdiğimiz amphoranın içerisindeki toprağı henüz almadığımız için, içinde
her hangi bir sunu objesi olup olmadığını bilmiyoruz. Diğer kemikler
gibi bir antropolog tarafından incelenmeyi bekliyor.
C AÇMASI
Kazı alanının kuzeybatısında bir bölümü A açması içerisinde kalan,
duvarları yok olmuş mimari bir yapının temel kalıntısına ulaşıldı. Bu
duvar seramik ve tuğla parçaları ile/moloz taşlardan gevşek bir şekilde
örülmüştür. Kapı sövesinin yanındaki duvarda karşılaşılan resimli sıva
kalıntıları, yapının prestijli bir tarza sahip olduğunu göstermektedir.
D AÇMASI (Roma Dönemi Mezar Yapısı)
Kazı alanının güneybatısında, kuzeybatı doğrultusunda yer alan tuğla kemerin, yıpranmış tüffit tavanlı odayı desteklediği Roma Dönemi
mezar yapısına ulaşılmıştır. Tuğla kemerli mezar odasının batısında
yer alan taban döşemesine in-sitü olarak ulaşılmıştır. Odanın içerisinde
herhangi bir sunu objesine ve kemik buluntusuna ulaşılmamıştır. Buna
karşın ön tarafta ve taban döşemeli bölümün üzerinde in-situ olmayan
kemik parçalarına ve kandil, ayna, ungeuanterium gibi sunu objeleri ele
geçmiştir.
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Plan 1: Değirmentepe, I No.lu mezar planı.

Plan 2: Değirmentepe, II No.lu mezar planı.
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Plan 3: Değirmentepe, mezar kompleksi.

Resim 1: Dromosun bitiminde yer alan kapı, lento taşı, sunu
çukurları ve banklar.
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Resim 2: Adak levhası.

Resim 3: Koçbaşı tutamaklı patera.

Resim 4: Mezarın içeriden görünüşü.

393

Resim 6: Kalathos.

Resim 5: Üç kulplu priform küp.

Resim 7: Mezar odasından girişin görünümü.

394

Resim 8: Dromostan mezar odası- Resim 9: Mezar kompleksinin genel görünümü.
na bakış.

Resim 10: Oda mezarın tabanında görülen definler.
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Resim 11: Oda mezarın genel görünümü.

Resim 12: Bebek mezarı.
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EDİRNE MÜZESİ
HIDIRLIK TABYA MEVKİİ ROMA DÖNEMİ LAHİT MEZAR
KURTARMA KAZISI
Hasan KARAKAYA*
Şahan KIRÇIN
İlimiz, Merkez İlçesi, Yıldırım Mahallesi, Hıdırlık Tabya Mevkii’nde
yeni açılan imar yolu üzerinde yapılan doğalgaz çalışması esnasında lahit mezara rastlandığı 01.06.2013 Cumartesi günü saat 08:45’te haber
verilmiş; tarafımızca 09:30’da yerine gidilmiş; alanda 2 tane yan yana
lahit mezar olduğu tespit edilerek çalışmalara başlamak üzere malzeme
ve ekip temini için müzeye gidilmiş ve Müze Müdürü Hasan Karakaya,
Müze Arkeologu Şahan Kırçın ve Arkeolog Yalçın Batur’la birlikte saat
11:00’de 6 işçi ile çalışmalara başlanmıştır (Resim: 1).
Söz konusu lahit mezarların, ortada 32cm. genişliğinde ortak bir
mermerden yan kapak ile birleştirilmiş olduğu görülmüştür. Her iki
mezar yapısında da mermer kullanılmıştır. Kuzeybatı ve kuzeydoğu
yönünde yerleştirilmiş olduğu görülen her iki lahtin de birer kapağının
kaldırıldığı tespit edilmiştir (Resim: 2).
Çalışmalarda öncelikle alanın temizlenmesi ve açma boyutlarının
tespiti yapılmış, 5x5 m. ölçülerinde açma sınırları belirlenmiştir. Toprak seviyesinden -48 cm. kodunda ortaya çıkan mezar yapılarının kalan
diğer kapakları da kaldırıldıktan sonra, yapıların ortaya çıkarılması için
etrafında seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar -100
cm. kodunda sonlandırılarak, mezar yapılarının içinde çalışmalara devam edilmiştir.
*

Hasan KARAKAYA, Müze Müdürü, Müze Müdürlüğü 22100 Edirne / TÜRKİYE.
Şahan KIRÇIN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü 22100 Edirne / TÜRKİYE.

397

Kuzeybatı yönünde kalan ve bundan sonra M1 olarak adlandırılacak
mezar yapısında tahribata bağlı olarak dağınık kemik parçaları gelmeye
başlamıştır. M1 yapısının sol yan kapağı 13 cm., kuzey kapağı 14cm ve
güney kapağı 12 cm. kalınlığındadır. İç uzunluğu ise 202 cm.dir. Burada yapılan çalışmalarda -65 cm. kodunda M1-Birey 1 olarak adlandırılan iskelete rastlanmış olup bu iskelet oldukça harap durumda bulunmuştur (Resim: 3). M1 yapısının içindeki iskeletin gövdesinde -90 cm.
kodunda bir adet bronz fibula bulunmuştur. M1 yapısında -100 cm. kodunda dağınık olarak M1-Birey 2 olarak adlandırılan bir iskelete daha
rastlanmıştır. Bu iskeletin göğüs kısmında bir adet üzerinde porte olan
altın küpeye rastlanmıştır (Resim: 4-5). Altın ve taş işçiliğinin bir arada
kullanıldığı bir başka örnek olarak, 2002 yılında yapılan kazılar çerçevesinde, Hadrianopolis Kalesi’nin ayakta kalan tek kulesi konumunda
olan Makedonya Kulesi kurtarma kazılarında bulunan altın kolye ucu
gösterilebilir. Yine İtalya’daki kazılarda bulunmuş ve 2. yüzyıla tarihlendirilmiş bir başka küpe örneğinde de aynı uygulamaya ek olarak,
mezar içerisinde bulunan cam boncuğun da küpeyle birlikte kullanılmış
bir aksesuar olabileceği düşünülmektedir (Resim: 6). Dağınık şekilde
bulunan her iki iskelet temizlenerek kaldırılmıştır. -110 cm. kodunda
mezar tabanına gelinmiş, herhangi bir başka buluntuya rastlanmamıştır.
Kuzeybatı yönünde kalan ve bundan sonra M2 olarak adlandırılacak
mezar yapısının iç kısmında da çalışmalara aynı anda başlanmıştır. M2
yapısının sağ yan kapağı 18 cm., kuzey kapağı 11 cm. ve güney kapağı 13 cm. kalınlığındadır. İç uzunluğu ise 212 cm.dir. Burada yapılan
çalışmalarda -75 cm. kodunda bir adet iskelete rastlanmıştır. Bu iskelet
üzerindeki çalışmalar devam ederken M2 mezar yapısında bu iskeletin
yanlarında 3 tane daha farklı bireylere ait iskelete rastlanmıştır (Resim:
7). M1 yapısındaki iskeletlere göre nispeten daha iyi durumda olan bu
iskeletlerin ortaya çıkarılması çalışmalarında Birey 2 olarak adlandırılan iskeletin sadece kafatası ele geçmiştir. Birey 1, Birey 3 ve Birey 4
kuzeybatı – güneydoğu yönlü olarak uzanmış durumdadır. Çalışmalarda M2-Birey 3’ün göğüs kısmında bir adet bronz fibula ele geçmiştir.
Erken Roma İmparatorluk Dönemi tasarımlı fibulalar arasında en yaygın kullanılan ve literatürde ‘yunus formlu’ya da uzun yapılmış mente-
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şeleri nedeniyle ‘kol menteşeli fibula’ olarak adlandırılan gruba ait bir
örnektir. Müze koleksiyonları içerisinde bu tipe ait yakın örnekleri Akşehir Müzesi ve Mersin Silifke Müzesi’nde görmek mümkündür. Erken
İmparatorluk Dönemine ait olan bu tip, M.Ö. 1. yüzyılın sonlarından,
M.S. 1. yüzyılın sonlarına kadar olan dönemde yaygın olarak kullanılmaktadır1 (Resim: 8). İskeletlerin temizlenerek kaldırılma aşamasında
Birey 3 ile Birey 4 arasında bir adet bronz Roma Dönemi sikkesine ve
2 adet bronz objeye rastlanmış, aynı zamanda bir adet altın varak ele
geçmiştir (Resim: 9). Bunun yanı sıra yine aynı mezar içerisinden, iskeletlerin kaldırılması ile birlikte, antik dönemde yazma işlevi için kullanılan ve bir çeşit antik kalem olma özelliğini taşıyan bronz bir stylusa
rastlanmıştır. Styluslar, genellikle Romalı öğrenciler tarafından kullanılan ve üzeri bal mumu ile kaplı olan ahşap tahtaya sivri ucuyla yazı
yazmak suretiyle kullanılan bir araç olarak bilinmektedir. Kaynaklarda
gösterilen bilgiler doğrultusunda, stylusun arka yüzündeki keski kısmı
da tableti tekrar kullanmak veya balmumunu yumuşatmak için kullanıldığı düşünülmektedir2 (Resim: 10).
İskeletlerin ayak kısmındaki çalışmalarda bu iskeletlere dikey olarak konumlandırılmış iki iskelete daha rastlanmıştır. Fakat bu iskeletler
ancak kafataslarından tespit edilebilmiştir; çünkü oldukça dağınık ve
iç içe geçmiş durumda bulunmuşlardır. M1 yapısı ile aynı seviyede,
yani -110 cm. kodunda yapının tabanına gelinmiş ve bu seviyede iç içe
geçmiş kemiklerin kaldırılması esnasında 1 adet pişmiş toprak kandile
rastlanmış olup Mezar 2’de toplamda 6 birey tespit edilmiştir (Resim:
11-12). Herhangi bir başka buluntuya rastlanmamış olup yapının iç çalışmaları bu seviyede sonlandırılmıştır.
Sonuç olarak, lahit kapaklarının alt seviyeleri görüldükten sonra çalışmalar -202 cm. derinliğinde sonlandırılmış olup mezar yapılarının
yan yana blok mermer taşlarla oluşturulmuş süslemesiz lahitler olduk1
2

Mehmet Tekocak, Akşehir Müzesi’nde bulunan bir Grup Fibula, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 13, 2012, sf.27-42
Nancy L.Thompson, Roman Art: A Resource fot Educators, Metropolitan Museum
of Art, 2007.
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ları anlaşılmıştır. Mezar içi buluntuları ışığında M.S. 1. veya 2. yüzyıl
Roma Dönemine ait olduğu anlaşılan mezarların dış bölümünde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında herhangi bir arkeolojik buluntuya
rastlanmamıştır (Resim: 13- Çizim: 1).
Mermer blokların yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulmuş mezar
tiplerine Edirne coğrafyası içerisinde sıkça rastlanmaktadır. Edirne ili,
Merkez İlçesi’ne bağlı Hasanağa Köyü’nde 2012 yılında Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında ele geçen lahitte de benzer bir
gömü ve mezar tipine rastlanılmıştır. Yine Edirne ili, Merkez İlçe’ye
bağlı Doyran Köyü’nde yer alan ve Edirne Müzesi tarafından 2012 yılında kazısı gerçekleştirilen lahit mezar da blok mermerlerle oluşturulmuş ve buluntuları ve mezar tipi itibariyle Roma Dönemine tarihlenen
mezar yapılarına örnek teşkil etmektedir (Resim: 14).
Kurtarma kazısı çalışmaları sonucunda Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2013 tarih ve 192108 sayılı yazısında uygun görülen ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik”in
9. maddesinin (c) bendi gereğince, yeni açılan yol üzerinde yer alan
kazı çukuru 10.02.2014 tarihinde nokta koordinatı ve gerekli güvenlik
önlemleri alınarak kapatılmıştır (Resim: 15).
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Çizim: 1

Resim: 1
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

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: 11

Resim: 12
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Resim: 13

407

Resim: 14

Resim: 15
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MARDİN MÜZESİ MÜZE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ
Nihat ERDOĞAN*
Müzeler, evlerimizde barındıramadığımız, anlatmakla da kavratamadığımız geçmiş yaşamlara ait görsel, yazınsal ve işitsel her türlü belgeyi
bizler için sergileyen tarihin laboratuvarları konumundaki mekânlardır.
Farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği ve ortak ruhun oluştuğu
topluma hizmet veren kurum, koleksiyonları insanlara ilham vermesi
için kullanan fikirlerin ve diyalogların mekânıdır.
İnsanlar, insanlık tarihi boyunca, unutmaya ve unutulmaya karşı sürekli bir direniş içerisinde olmuştur. Unutulmaya karşı gösterilen bu duyarlılık, her türlü sanat yazıcılığını, kütüphaneleri, arşivleri ve müzeleri
meydana getirmiştir. Bu duyarlılığın başarıya ulaşmasında en büyük
paylardan birisi şüphesiz ki müzelerdir. Toplumun kültürel mirasını1
toplayan, araştıran, koruyan ve halkın eğitimi için sunan müzeler, günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken temel kurumlardan
biri olarak kabul edilmektedirler (Vural A.R, Somers, J.W, 2012).
Müzeleri ziyaret etmek, aslında tarih içinde bir yolculuğa çıkmaktır.
Bir müzenin gücü, tarihi daha dokunabilir ve canlı yapmasıdır (Adıgüzel, 2002). Müze tanımı Uluslararası Müzeler Komitesince (ICOM)
2007 yılında toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık,
insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemelerin üzerinde
araştırma yapan, bu malzemeleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan
*
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ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen,
kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurum olarak ifade
edilmiştir. Kuşkusuz müzenin temel işlevlerinden biri eğitimdir. Eğitim ister doğrudan bilime ve bilgiye, ister duygu ve sezgilere yönelsin,
bireye kattığı yaşantısal zenginliklerle ona yeni ufuklar açar, bilişsel ve
duyuşsal açıdan onu donatır, onu daha yaratıcı bir yaşama yöneltir, bireye gerekli tarih bilinci ve çevre bilincini verir, kısaca müzeler bilgisel
öğrenmenin yanı sıra, duyuşsal ve yaşantısal öğrenmenin de sağlanacağı bir ortamdır (Müze ve Eğitim Bildirgesi, 1998).
Müzeler, gidilecek yönleri önceden belirlenmeden zihinleri harekete
geçirir. Müzelerin pek çok çeşitleri, boyutları ve biçimleri vardır ama
her biri tam ele alınacak konular ve fikirler yelpazesi sunar. Müzelerde
gelenleri uzak ülkelere, geçmiş zamanlara ya da mikroskop aracılığıyla
bulunan dünyalara yolculuklara gönderebiliriz. İster tanıdık ya da egzotik, ister kişisel ya da evrensel biçimde sunulsunlar, müzeler düş gücü
uyarmak ve yaratıcılığı kışkırtmak için kullanılabilirler. Müzeler bize,
düşüncelerin fikirlerin arasında başıboş gezinmesi gibi, nesneler arasında başıboş gezinme olanağı sağlar. Böylece müzeler yaratıcılık için
mükemmel bir kışkırtma sağlarlar; çünkü büyük bir anlamlılıkla dolu,
hem zihinsel hem bedensel açıdan çok çeşitli yönlerden yaklaşabilecek
ilginç nesneler sunarlar (Gartenhaus, 1997).
Dünyada müzeler, iki yüz yıllık serüveninin son 50 yılında ziyaretçi odaklı bir anlayışı benimseye başlamıştır. Müzeler bir yandan katılımcılığı kapsayıcılığı ve eşit erişimi; diğer yandan pazarlama marka
yaratma ve izleyici geliştirmeyi tek seferlik ziyaretçiden çok seferli
ziyaretçiye yönelik programlar, müze eğitim çalışmaları yapmaktadır.
Günümüzün müzeleri, hayatı anlamlandırmaya çalışan çocuktan, yeni
ufuklara açılmaya çalışan kadına, tecrübelerini başka tecrübelerle birlikte kullanmak isteyen yaşlılara, engelliye eğitim veren; toplumun eğitimini yapan, bireyin gelişmesine ve toplumun kalkınmasına katkıda
bulunan gerçek bir eğitim kurumu niteliğini kazanmıştır.
Eğitim 20. yüzyıl ortalarından başlayarak müzelerin temel işlevlerinden biri olmuş, eğitim aracılığıyla izleyicilerin müze koleksiyonları-

410

na ulaşmalarını sağlamak en önemli görevleri arasında kabul edilmiştir.
Böylece müzecilikte “Müze Eğitimi” olarak adlandırılan ayrı bir alan
ortaya çıkmıştır (Artar, 2010). Müze eğitimi, özellikle zaman ve mekan
içinde kendini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel
varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yasatma, kendi kültürünü,
farklı kültürleri çok yönlü bir yaklaşımla tanıma ve anlama, arası anlayış ve empati geliştirme, müzeyi bir yasam biçimi haline getirme ve
müzelere yasayan kurum niteliği kazandırma çabasıdır. Müze ve pedagoji kavramlarının buluştuğu müze eğitimi kavramı; tarihsel bir fenomen, pedagojik bir disiplin olduğu kadar2 müzecilik servisini, öğrenme
ve sosyalleşme gibi birçok öğeyi de içinde taşır (Adıgüzel, 2006).
Her müzenin sunduğu eğitim müze türüne, içeriğine, koleksiyonlarına bağlı olarak kendine özgüdür. Türkiye’de müze eğitimi çalışmaları
yavaş yavaş oturmaya başlamaktadır. Atölyeler ağırlıklı ve müzelerin
aktif öğrenme ortamları olarak görülmesi ve kullanılması anlayışı diyebileceğimiz bu anlayışın temelinde, müzelerin aktif öğrenme3 ortamlarına dönüştürülmesi yatmaktadır. Aktif öğrenme ortamlarının oluşturulması ise ortamda uygulanan etkinliklerdir. Müze içerisinde çocuğu
sürecin içinde tutacak, onun objelerle bağını kuracak, bütünleşmesini
sağlayacak, objelerin dün, bugün ve gelecekteki yerini tartıştıracak etkinlikler planlanmaktadır. Objelerle ilgili resim ve heykel yapma, boyama çalışmaları, yaratıcı drama etkinlikleri, kilden heykel çalışmaları,
objelerle ilgili şiir, masal, öykü yazdırma etkinlikleri, yaşayan tarih ya
da sözlü tarih çalışmaları, objelerle ilgili çeşitli duyu çalışmaları, objelerin koku ve seslerini düşünme, objeleri konuşturma, objeleri kendi
bedenleri ile anlatma gibi birçok etkinlik planlanıp uygulanmaktadır.
En önemli unsur ise çocukların oynayarak öğrenmesi ve eğlenmesidir.
Müze eğitimi, günümüzde çağdaş müzelerin müzeye ziyaretçi çekme
çabalarını en etkili biçimde sergiledikleri alandır. Müzede eğitim; çocuk nüfusunun artışı, toplumsal yapıda yaşanan değişiklikler, aile yapısının değişmesi, yeni eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi, resmi eğitim
ve öğretim sistemini destekleyecek yeni yaklaşımlara gerek duyulması,
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kaliteli serbest zaman geçirme bilincinin yaygınlaşması, çocuklar için
güvenli ve ulaşılabilir ortamlar yaratılması isteği, çocuk haklarına ilginin artması ve müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması anlayışının
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır (Karadeniz,
2009). Bu yeniden yapılanma son yıllarda müzeleri, sadece4 çocuklara
nesneleri öğreten eğitimden, her yaştan bireyin müzeyi kendi yararı için
kullanmasını içeren öğrenmeye doğru değişmiştir.
Müzedeki öğrenme, okuldaki gibi okulöncesi, ilköğretim ya da yükseköğretim gibi belirli öğretim kademeleri ile sınırlı değil, tüm yaşam
boyu, aktif, canlı, katılımlı, yenilikçi ve müze ziyaretini üretken hale
getirmek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ziyaretçiye ulaşma
yollarını kapsamaktadır. Belli bir belgeyi ya da not almayı gerektirmediği ve katılımda çoğu zaman gönüllük esas olduğu için geleneksel
okulun dışında geniş bir mekânda katılımcılarına ya da ziyaretçilerine
özgür bir öğrenme ortamı sunar.
Mardin Müzesi, müzelerin “tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer” kimliğini aşarak farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği,
topluma hizmet veren bilim ve eğitim merkezi olması için ziyaretçilerinin öğrenme süreçlerine etki eden, sosyalleşmelerini sağlayan, içinde
bulunduğu kültürü ve farklı kültürleri derinlemesine tanıtan programlar
ile müze eğitimi çalışmaları yürütmektedir. Mardin Müzesi toplumu
müzeye yaklaştırmak için bireyler ile müze arasında iletişim kurarken
bir yandan da somut ve somut olmayan kültür mirasın tanınması ve
korunması hakkında farkındalık çalışmaları yürütmektedir. İnsanların
bugünkü yaşantılarının, geçmişin ve geleceğin, eserler ile bağlantısını
kurarak siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarını sağlayarak araştırmacı yönlerini geliştirmeyi hedefleyen müze,
koleksiyonundaki kültürel nesnelerle sınırlı kalmayıp halkın kültürü,
gelenekleri ve yaşamını korumak bilinci ile halkın yaşamında bir değişim yaratmak çabasındadır.
Mardin Müzesi 8000 yıllık geçmişi olan kentin kültürünü temsil etmekte olup Mardin’in arkeolojik kent tarihini Mardinlilere tanıtan bir
müzedir. Mardin’in kültürel ve etnik çeşitliliği nedeniyle farklılıklara
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saygıyla yaklaşma yolunda bir liderlik görevi de üstlenmektedir. Demokratik bir müze hizmeti vererek ve sosyal adalet kavramına inanarak
farklı kültürlerle işbirliği yapmakta ve ziyaretçi çeşitliliğini arttırmayı
amaçlamaktadır. Yaptığı müze eğitimi çalışmaları ile çocuklarda doğal
ilgi, merak, yaratıcılık, eleştirel düşünme becerisi, hayal gücü ve keşif
eğilimlerini geliştirerek kültürel mirasını tanıyan, koruyan ve yaşatan;
farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve
kendisiyle barışık, bilime değer veren müze kültürlü nesillerin yetişmesini de amaç edinmiştir. Bazı çocuklar için bu durum, daha formal
olan sınıf ortamında fazla görülmeyen yetenek ve becerileri gösterme
şansını bulma anlamına da gelmektedir
Topluma hizmet bakış açısıyla faaliyetlerini planlayan, tarihi kentsel
sit alanında somut olmayan kültürel mirasın yoğunlaştığı eski Mardin’in
meydanında bir başka deyişle kalbinde bulunan Mardin Müzesi müze
çevresindeki halk ile sürekli ve sürdürülebilir bir ilişki başlatmış; daha
önce müzeye gitmemiş, müze ziyaretçisi olmayan her kesimden genç
bir kitlenin aktif müze kullanıcısı olmasını sağlamak amacı ile etkinlikler, atölye çalışmalarını hayata geçirerek şehirde çekim merkezi haline gelmiştir. Müzeyi gezmeye gelen ziyaretçilere, okul dönemlerinde
randevulu sistemle sınıflarıyla gelen öğrenci ile5 öğretmenlere, ailelere
ve mahalledeki komşulara yönelik müze eğitimi çalışmaları müze eğitimcisi, Arkeolog, görsel sanatlar öğretmeni heykeltıraş ve usta eğiticilerden oluşan bir ekiple uygulamalı olarak dört yıldır sürdürülmektedir.
Müze, eğitim çalışmalarına ilk önce eğitim alanlarını oluşturmakla işe başlamıştır. Bunun için Mardin Müzesi ön kısmında 2000 m2lik
bir alanın peyzajı yapılmış, Arkeopark olarak isimlendirilen yer müze
eğitim alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu alan Mardin taşı ve
kabartmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Alanın etrafı defne ağaçlarıyla
çevrelenmiş, bunun yanı sıra mevsimsel çiçekler ve güllerle donatılmış,
ahşap saksılı oturma bankları konulmuştur. Sonraki süreçlerde müze binasının giriş katında bulunan 150 m2lik kapalı bir eğitim salonu oluşturulmuştur. Arkeopark’ta kerpiçten Neolitik Ev modeli içerisinde dönem
eşyaları ile birlikte tasarlanmıştır. Bu alanda 2x3 m. ölçülerinde 50 cm.
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derinliğinde 4 adet açma (kazı alanı) oluşturulmuş, mimari buluntularla
birlikte geçmişin bilgi kaynağı olan ve çocukların yorumlayabilecekleri eserlerin imitasyonları (heykelcik, tablet, kandil, kap kacak, fibula,
ok vb) kazı alanı içerilerine bırakılarak üzerleri toprakla kapatılmıştır.
Ayrıca bu alanda bilgi panoları, el değirmenleri, seramik çarkı, Mezopotamya uygarlıklarını temsil eden çocuk figürleri, güneş saati, çalışma
masaları ve 500 kişilik amfi tiyatro bulunmaktadır. Kapalı müze eğitim
salonunda ise sikke basma kalıpları, geleneksel el sanatları malzemeleri, seramik çarkı, kil ve pişirme fırını, heykel, mühür, çivi yazısı gibi
atölyelerde kullanılan araç gereçler, müzik için enstrümanlar, geleneksel ata sporlarımızın araç gereçleri, eski zaman oyuncakları ve kukla
çalışmaları için sahneleri yer almaktadır6.
Ülkemizde müzelerin, çocukların ve halkın eğitimine katkısı yeni
yeni önemsenmeye başlanmış olsa da henüz müze ve okul işbirliği tam
olarak gelişmemiştir. Bu nedenle çocuklarımızın tarihle karşılaştırılmaları görevi büyük ölçüde öğretmenlere ve ailelere düşmektedir (Abacı,
2005).
Mardin Müzesi müze eğitimi çalışmalarına başlarken müze eğitimi çalışmalarının yaygınlaştırılması, anlatılması gerektiği gerçekliğinden hareketle müze eğitimi programlarını okul-öğretmen, müze ve veli
işbirliğini en üst noktaya çıkaracak şekilde planlamıştır. Halen birçok
öğretmen tarafından müze eğitimi konusu tam anlamıyla anlaşılmamış
ve yapılan müze gezisi çok kısa bir sürede, hızlıca yapılan, müze ziyaretine gelen bir kişinin müze atmosferini yaşamadan gitmesi şeklinde
uygulanmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle Mardin Müzesi müze eğitimi konusunda önemli bir rolü olan öğretmenin müze eğitimi konusunda
daha bilinçli hale gelmesi için seminerler7 düzenlemiştir. Müzedeki uygulamaları yerinde gören öğretmenlerin müzedeki eğitim çalışmalarına
öğrencilerini katma konusunda çok istekli oldukları, bunun için randevu alıp öğrencilerini müzeye getirdikleri gözlemlenmiştir. Öğretmenler
müze gezisi sonrası yapılan uygulamaların keyifli ve eğitici olduklarını
belirtmişlerdir. Herhangi bir okuldan gelen bir sınıf ile yapılan müze
eğitimi çalışmalarından sonra bütün okul öğretmenlerini müzedeki eği-
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tim çalışmalarına katılmak için randevu istemişlerdir. Okul-müze işbirliğinin geliştirilmesi, atölyelerin daha geniş kitlelere ulaşması, yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün arttırılması için okul gezileri yapılmış,
müzedeki uygulamalar anlatılarak farkındalık yaratılmıştır. Bu şekilde
çocukların müzeye gelmek ve etkinliklere katılmak için daha istekli oldukları gözlemlenmiştir. Randevu sistemi ile eğitim çalışmaları daha
sistemli hale getirilmiş, belirlenen saat ve gün için randevu talep eden
öğretmenler ile müze gezisi öncesinde sınıfta yapabilecekleri etkinlik
örnekleri paylaşılmıştır. Öğrenciler müze gezisi öncesinde yaptıkları bu
etkinlikleri müze ile paylaşmışlardır. Bu etkinliklerden bazıları “Mardin Müzesi Müze Eğitimi Etkinlikleri” kitabında paylaşılmıştır.
Ülkemizde müzeyi anne-babasıyla veya sınıf gezisi ile ziyaret eden
çocukların çok hızlıca8 ve müze atmosferini yaşamadan çıkıp gitmekteyken; arkeopark eğitim çalışmaları ile bu anlayışın yerini, oyunlar oynayan, dikkatlice bakan, eserlere dokunan ve yaparak öğrenen çocuklar
almıştır, müze artık bir eğitim ve bilgi merkezi olmuştur. Mardin Müzesinin okullara yönelik hazırladığı öğretimle bütünleştirilmiş etkinlikler:
insanların nesneyi ve bağlamını keşfederek, nesneden öğrenebileceği
düşüncesi üzerine kurulmuş nesne merkezli uygulamalar ile çocukların
çok yönlü gelişimini sağlayacak çok sayıda atölye çalışması şeklindedir9. Mardin Müzesi 2010 yılından itibaren çağdaş müzecilik anlayışı
doğrultusunda müze eğitimi çalışmalarını birbirinden farklı bilimsel ve
sanatsal atölyeler şeklinde yürütmektedir. Müze farklı gelişen tüm bireylere, farklı yaşlarda ki bireylere ve örgün eğitim dâhilinde tüm okul
gruplarına yönelik uyguladığı programlarıyla çekim merkezi haline gelmiştir. Müze de gerçekleştirilmekte olan çalışmalara Mardin il merkezi
başta olmak üzere, ilçe ve köylerden öğrenciler sınıflarıyla katılmışlardır. Çocuklar sınıf olarak, en fazla 30 kişilik gruplar halinde haftanın 4
günü atölye çalışmalarına katılmaktadır. Müze yürüttüğü çalışmaları ile
2500’ü köylerden gelen çocuklar olmak üzere 10 binden fazla öğrenciyi müze ile buluşturmuştur. Özellikle 7-14 yaş arası çocuklara yönelik
programların düzenlendiği müze eğitim çalışmalarından birbirinden
farklı çok sayıda atölye çalışması yapılmaktadır.
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Arkeopark’ta kerpiçten Neolitik Ev modeli ve eşyaları tıpkı dönemindeki tasarlanmıştır. Çocuk ve gençler bu alanı gezip dönemin yaşamına dair bilgileri sorarak, dokunarak yerinde öğrenmişlerdir. Öğrenciler Neolitik evin ziyareti sırasında kısa bir tiyatrol gösterimle karşılaşmaktadırlar. Dönem kıyafetlerini giymiş, o dönemin aletlerini kullanan
Ungo karakteriyle tanışan öğrenciler Ungo’ya merak ettikleri sorular
sormuş, aldıkları yanıtlarla geçmişe yolculuğa çıkmışlardır.
Arkeopark’ta arkeoloji bilimini tanıtmak, müzelere eserlerin geliş
süreçlerini yaparak ve yaşayarak öğretmek amacıyla 2x2 m. ölçülerinde
50 cm. derinliğinde dört adet açma (kazı alanı) oluşturularak mimari
buluntularla birlikte eserlerin imitasyonları içerilerine bırakılarak toprakla kapatılmıştır. Bilimsel kazının geçmişi öğrenebilmek için, geçmişin bilgi kaynaklarına ulaşmak amacı ile yapıldığını öğrenen çocuklar
kazıda buldukları tablet, çanak çömlek, mutfak kapları, heykeller, figürünler, para, fibula, parfüm10 şişesi, takı vb. eserlerin hangi malzemeden, ne için yapıldığı ve ne işe yaradığı sorularına cevaplar arayarak yorumlamaktadırlar. Çocuklar kazı alanında arkeolojik bir kazının
izinleri dâhil bilimsel tüm aşamaları arkeologlar eşliğinde uygulamalı
olarak öğrenmişlerdir.
Müze eğitimine katılan öğrenciler eski çağlardaki gibi seramik çarkında çanak ve çömleğin nasıl yapıldığını izlemiş daha sonra çarkı
kullanmıştır. Günlük hayatından her gün kullandığı yazının serüvenini
öğrenmiş, kil tabletler hazırlayıp üzerine çivi yazısını uygulamıştır. El
değirmeninden un öğütmüş, sikkenin ilk kez nasıl basıldığını deneyerek
öğrenmiş, ata sporlarını tanıyıp ok atmıştır. Topaç çevirip, eski çocuk
oyunlarını oynamış, geleneksel sanat olan ebruyu denemişlerdir.
Müzemiz sanat galerisinde sergi açan sanatçılar ile öğrenciler buluşturulmuş; bu sanatçılarla resim, heykel ve gravür atölyeleri yapılmıştır.
Müzik ve ritm atölyeleri yapılmış ve arbane kursu açılmış, 15 öğrenci
bu çalgının kullanımını öğrenmeleri sağlanmıştır. Somut olmayan kültürel mirasın önemi çerçevesinde öğrencilere masallar11 anlatılmış ve
daha sonra masalla ilgili drama ve telden heykel çalışmaları yapılmıştır.
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Müze eğitimi için gelen gruplar müze uzmanı eşliğinde gezi düzenlenmiştir. Müze gezisi sırasında oyunlar oynanmış, öğrencilerin
müze nesnelerini daha yakından tanımaları amacıyla hazırlanan bir temel müze eğitimi etkinliği olan “Neredeyim” etkinliği ile yapılmıştır.
Öğrencilerden bu nesneleri müze içinde arayıp bulmaları ve kâğıttaki
bilgileri doldurmaları istenmiştir. Çalışmanın sonunda öğrenciler bulmakla sorumlu oldukları nesnenin adını, hangi malzemeden, nerede ve
ne zaman üretildiğini ve hangi amaçla kullanıldığını öğrenmiş ve arkadaşlarına aktarmışlardır. Müze uzmanı müze gezisi boyunca öğrencileri
müze ve nesneler hakkında bilgilendirmiştir. Ara - bul çalışması dışında
öğrencilere müzedeki nesnelerin fotoğraflarından oluşan kâğıtlar dağıtılmış ve kâğıtlardaki nesneyi bedenleriyle canlandırmaları istenmiştir.
Eser yorumlama ve eserden masal oluşturma gibi farklı etkinlikler ile
müze gezisi daha keyifli hale getirilmiştir. Müze gezisi eser salonları
dışında müze restorasyon ve konservasyon laboratuvarının, ihtisas kütüphanesinin ziyareti ile tamamlanmıştır. Gelen öğrenciler müze eğitimi sonrasında küçük arkeolog belgesi alarak müzeden ayrılmışlardır.
Müze eğitimi öncesi ve sonrasında öğrenciler sınıflarında ziyaret
edilip müze eğitimi uygulamaları hakkında görüşleri alınmış ve değerlendirme formları uygulatılmıştır. Katılımcılara arkeopark hakkında
düşüncelerini ölçecek anket uygulanmıştır. Bu anketler sonucunda arkeopark eğitimlerinde geçmişteki insanların nasıl yaşadıkları, o dönemde kullanılan araç ve gereç bilgisini iyi kavradıkları, müze koleksiyonuyla aralarında bağ kurdukları, arkeoloji bilimi hakkında farkındalık
kazandıkları, yeni kavram ve bilgiler edindikleri anlaşılmıştır. Drama
ve oyunla eğlenerek katıldıkları atölyelerden çok mutlu ayrıldıklarını
gerek anketlerde gerekse mutluluklarını ifade eden mektuplar ile kendilerini ifade etmişlerdir. Atölye çalışmaları sonrasında katılımcıların
tekrar katılma talepleri, hafta içi ve sonu yoğun randevulu grupların
gelmesi ziyaretçi memnuniyetinin bir göstergesidir. Mardin müzesi
müze eğitimi uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla “okul-çanta”
gezileri düzenlemiş; uygulama ile kutu içerisinde sınıfa getirilen imitasyon eserler “dokun-anlat-yap” nesne merkezli etkinlikler yapılmıştır.
Bu çalışmada tarihi eser, müze, arkeoloji gibi kavramlara dikkat çe-
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kilmiş, müzeye gelemeyen çocuklar bilinçlendirilmiştir. Hafta sonları,
yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde de sanatsal ve sosyal12 atölyeler, film
gösterimleri ve festivalleri düzenleyerek şehirde kültür merkezi işlevi
görmektedir. Müze eğitimine katılmış sınıflar gün boyunca yaptıkları
tüm çalışmaları13 beraberinde sınıflarına götürmüş ve orada sergi açmışlardır. Mesleki rehberlik açısından okul-müze işbirliği kurularak
liselerde sunumlar, konuşmalar gerçekleştirilerek arkeoloji bilimi hakkında bilgiler verilmiştir.
Arkeopark eğitim uygulamalarının etkin tanıtımı ve eğitim programları için ayrıca oluşturulan www.arkeoparktabirgun.com.tr web sitesinden geniş kapsamlı bilgiye ulaşılması sağlanmıştır. Site içinde tanıtım
filmi bulunmakta, yapılacak etkinlik ve eğitimleri önceden bildiren haberler ve randevu sistemi mevcuttur. Katılımcıların yaşadıkları deneyimleri aktarabilecekleri iletişim alanı sayesinde olumlu ya da olumsuz
tüm geri dönüşleri düzenli bir şekilde okunup değerlendirilmekte, telefon ve mail aracılığı ile iletişim sağlanmaktadır. Yapılan müze eğitimi çalışmaları sonucunda projelerin tanıtımı TV, dergi ve gazetelerde
yapılmıştır. Müze eğitim etkinlikleri kitabı yayıma hazırlanmış, 2000
adet basılan kitabın dağıtımı yapılmıştır. Afiş, broşürler ve tanıtım filmi
ile uzaktaki hedef kitleye ulaşılmıştır. Müze çevresinde oturan topluluk
evlerinde ziyaret edilerek komşuluk ilişkileri başlatılmış ve 300 aile
müze gönüllüsü yapılmıştır.
Müzede 140 m2 sanat galerisi, 10 bin kitaba sahip ihtisas kütüphanesi, tam donanımlı restorasyon konservasyon ve analiz laboratuvarı,
50 bin eserin muhafaza edildiği modern depolar, 50 ve 150 kişilik konferans salonları 50 kişilik 3D sinema salonu ve etkinlik alanları olarak
kullanılabilen teraslar bulunmaktadır. 5 adet teşhir salonunda 5000 adet
eser din ve inanç sistemi, ticaret, sosyal yaşam, güç ve iktidar, savaş,
süslenme ve beslenme başlıkları adı altında ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre ve müze pedagojisi göz önüne alınarak tematik olarak sergilenmektedir. Müzede sergiler, sergi atölyeleri, konserler, konferanslar,
sinema, tiyatro ve sirk gösterimleri gibi etkinlikler gerçekleştirilerek
daha önce müzeye gitmemiş, müze ziyaretçisi olmayan bir kitlenin aktif müze kullanıcısı olması sağlanmıştır. Müze binaları ve müze sokağı
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mahallelinin katılımı ile çiçeklendirilmiş; petunyalar, camgüzeli, sardunya gibi 10 bin çiçek ekilmiştir. Evlerin kapıları maviye boyanmış,
sokağa saksılar asılmış, banklar ve çöp kovaları konulmuştur.
Mardin Müzesi, müzenin sınırlarının ve kapsamının kentlilerle birlikte belirlenmesi gerektiğine inanarak “müzeler yaşamları değiştirebilir” sloganı ile halkın yaşantılarını değiştirmek için bilgilendirerek,
danışarak, birlikte karar vererek, birlikte hareket ederek, bağımsız girişimleri destekleyerek Mardin’de varlığını sürdürecektir.
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Resim 1: Mardin Müzesi’nde öğretmenler ile müze eğitimi semineri.

	
  

Resim 2: Müze eğitiminde dokun-öğren etkinliğinden.
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Resim 3: Neolitik ev modeli.

Resim 5: Arkeopark eğitim alanında arkeolojik kazı yapan öğrenciler.
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Resim 6: Arkeolojik kazı atölyesi.
	
  

Resim 7: Arkeolojik kazı belgeleme çalışması.
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Resim 8: Arkeolojik kazı buluntuların sergilenmesi.

Resim 9: Drama çalışması.
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Resim 10: Neolitik Dönem, drama.

	
  

Resim 11: Eski zaman çocukları fotoğraf
çektirme.

Resim 12: Heykel atölyesi.
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Resim 13: Tablet ve yazı atölyesi.

	
  

Resim 14: Oyun.

Resim 15: Mardin Müzesi, arkeopark.

426

	
  

	
  

ANTALYA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIĞI’NDA
PERGE ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZILARI
Onur KARA*
Restoratör Alper ÇELİMLİ’nin anısına …
Prehistorik kültürel birikimi1 Geç Neolitik/Kalkolitik Çağa2 kadar geriye giden, Erken Tunç Çağı seramik repertuarı3 Batı Anadolu
kültürleriyle özdeşleşen, Hitit yazılı belgelerinde Parha4 olarak geçen
Pamphylia Bölgesi’nin ana istasyonlarından olan Perge’de kent dokusunun aydınlatılması ve planlamaya esas kent dokusunun geçirdiği safhaların belirlenebilmesi amacıyla 2013 yılı kazı çalışmalarına; Aşağı
Kentin kuzeyindeki Sütunlu Batı Cadde’de, Sütunlu Ana Cadde’de ve
Batı Nekropol’de devam edilmiştir. Devam eden süreçte kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak alan yönetimi ve saha arkeolojisi kapsamın*
1
2
3

4

Dr. Onur KARA, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, 07050 Antalya / TÜRKİYE.
Perge’nin prehistorik potansiyeline yönelik genel kritik için bkz.; Özdizbay, 2008,
“Pamphylia - Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi Öncesi Perge’nin Gelişimi: Güncel Araştırmalar Işığında Genel bir Değerlendirme” 839-872.
Martini – Abbasoğlu 2003, “Historische Schlußfolgerungen” (Ed. H. Abbasoğlu W. Martini) Die Akropolis von Perge, 1. Survey und Sondagen 1994-1997, 179.
Güneybatı Anadolu seramik kültürleri ile benzerlik arz eden Perge’nin MÖ 3. bin
yıl seramik kültürü için bkz.; Umurtak 2003, “A Short Report on a Group of Prehistoric Pottery”, (Ed. H. Abbasoğlu – W. Martini) Die Akropolis von Perge, 1. Survey
und Sondagen 1994-1997, 82.
1985 yılında Hattuşa kazılarında ele geçirilen ve IV. Tuthalia’nın bronz tablet üzerine yazdırmış olduğu antlaşma metini için bkz.; Otten 1988, Die Bronzetafel aus
Boğazköy. Ein Staatsverstag Tuthalijas IV, 61-62.

427

da ziyarete açık durumdaki gezi güzergâhının ıslahına, taşınmaz kültür
varlıklarının belgelenmesine, restorasyonuna-konservasyonuna dönük
faaliyetlerde de bulunulmuştur5.
I. KAZI ÇALIŞMALARI
I.1 Sütunlu Batı Cadde Kazıları [Jb]
Kentin batı aksında kalan ve Demetirus Takı önünde Sütunlu Ana
Cadde ile birleşen Sütunlu Batı Cadde kazıları, 2013 yılı çalışmalarının
odak noktasını oluşturmuştur. Kendi içerisinde bütünlük arz eden [Jb]
çalışmalar, Su Kemeri, Güney Portiko ve Palaestra kazıları olmak üzere
üç etaba ayrılmaktadır.
I.1.1 Su Kemeri (Aquaduct)
Roma İmparatorluk Döneminde kentin artan su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla inşa edilmiş olan Su Kemeri, kuzeyde kentin önde
gelen kamusal yapılarından olan Palaestra’ya organik biçimde bağlanmıştır (Resim: 1). 2012 yılı çalışmalarında kısmen kazısı tamamlanan
kemer, Sütunlu Batı Cadde üzerinde kuzey-güney istikametinde uzanmakta olup yerel karakterde düzgün kesilmiş bloklardan inşa edilmiştir.
Güney tarafta tepenin eteklerinde olması lazım gelen bir sarnıçtan kaynağını alan Su Kemeri, öncelikle [Jb] aksı boyunca Güney Portiko’ya
paralel uzanan su kanalını beslemektedir6. Diğer taraftan ana kemer
vasıtasıyla Palaestra’ya yaslanan aquaduct, sözü edilen yapının içindeki muhtemel yıkanma mekânlarına ya da havuzlara su taşımaktadır.
5

6

428

Perge Antik Kenti 2013 yılı kazı, restorasyon-konservasyon ve alan rehabilitasyonu
çalışmaları Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel başkanlığında, Dr. Onur Kara
denetiminde, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.02.2013 tarih, 26901 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” doğrultusunda 18.02.201331.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Özverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı Arkeologlar Cemgil Öztürker’e, Semih Orhan, Hakan Kızıltaş’a,
Öner Altunkılıç’a teşekkür ederiz.
Albek 1972, “Perge Şehri Su Yolları”, Belleten 36-143, 289.

Günümüze değin iyi koruna gelmiş aquaductün ana kemer yüksekliği
4.25 m., ayak genişliği 6.80 m., beden genişliği 1.80 m. olarak kaydedilmiştir. Güney Portiko üzerinde kalan daha mütevazı boyutlardaki
ikinci kemerin yüksekliği ise 3.30 m., ayak genişliği 3.80 m., benden
genişliği 1.90 m. olarak ölçülmüştür.
I.1.2 Palaestra
Sütunlu Batı Cadde üzerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının
ikinci etabını Palaestra kazıları temsil etmektedir (Resim: 2). Kentin
kuzeybatısında, akropolün güney eteklerine olan Palaestra, Perge’nin
diğer önemli yapıları gibi düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklardan inşa
edilmiştir. MS 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yapı, 76.00 x 76.00
m.lik boyutuyla kare plan arz etmektedir7. Kuzey duvarı dışında doğu,
batı ve güney duvarı kısmen ayakta kalan iki katlı yapının biri güneyde
diğeri batıda olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Sütunlu Batı Cadde
üzerinde yürütülen kazılar, yapının güney duvarına MS 4. yüzyılın ilk
çeyreğinde bir podyum eklendiği ortaya koymuştur8 (Resim: 3). Antik Dönem mimarlarınca büyük bir ustalıkla ana yapıya eklenmiş olan
podyum, doğuda 1.30 m. yüksekliğinde olup kot farkından dolayı batıda cadde zeminiyle bütünleşmektedir. Yaklaşık 2.60 m. genişliğindeki
podyum, 0.70 m. yüksekliğindeki parapetlerle desteklenmiştir. Parapetler standart aralıklarla yarım daire formundaki sabit düzenlemelerle hareketlendirilerek bir nevi nympahion oluşturulmuştur. Böylelikle yapının Cadde’ye bakan anıtsal cephesinin kütlevi görünümü hafifletilerek
estetik bir görünüme kavuşturulmuştur.
Perge kazı tarihçesinde herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiş
olan bu alanda yapılan araştırmalar, Palaestra’ya geçişin iki aşamada
sağlandığı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4 a, b). Öncelikle cadde zemininden yükselen üç basamakla podyum by-pass edilmiş sonrasında
7
8

Yapı hakkında genel bilgi için bkz. Mansel 1956, İlkçağ’da Antalya Bölgesi, 17 vd..
Julius Cornelius Palaestrası olarak da bilinen yapının, Hellenistik Dönem Agorası
olabileceği hakkındaki görüşler için bkz.; Akarca 1987, Yunan Arkeolojisinin Ana
Çizgileri I: Şehir ve Savunması, 82; Alanyalı 2004, “Perge Antik Kentindeki Şehircilik Anlayışı”, 6.
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podyumun zemini iki sıra basamakla 2.10 m. genişliğinde, dışa doğru
açıldığı saptanan ana kapıya bağlanmıştır. Bu noktada MS 4. yüzyıl düzenlemesinin, yapının simetrisine uygun olarak şekillendirildiği dikkati
çekmektedir. Güney cephede yer alan ana kapının her iki yanına konumlandırılmış tali kapılar 1.70 m. genişliğindedir. Bizans Dönemine
harçla bağanmış tuğla ile örülerek nişe çevrilen kapıların önlerinde 0.60
x 0.60 m. ölçülerinde ikişer kare formlu postament ele geçirilmiştir.
Sözü edilen postamentlere Attik-İon tarzında kaideler eşlik etmektedir.
Duvar örgüsünde ciddi yapısal ayrışmaların ve kırılmaların meydana
geldiği yapının güneybatısı köşesinde yürütülen çalışmalarda stabilizesini büyük ölçüde yitirmiş olan bu kısmın konsolidasyonu sağlanmıştır.
Sözü edilen sağlamlaştırma çalışmalarının ardından Batı Kapısı’nın kazılarına geçilmiştir (Resim: 5, 6). [N.13.T.BK] açmasında gerçekleştirilen kazılarda Batı Kapısı’na geçişin anıtsal bir portalle yapıldığı tespit
edilmiştir. Düzgün kesilmiş bazalt bloklardan müteşekkil 5.00 x 5.00
m.lik boyutundaki geçiş mekânı yazıtlarla ve konsollarla donatılmıştır
(Resim:7 a, b). Kapının hemen iç kısmında, güneybatı köşede dairesel
planlı bir Bizans Dönemi kalıntısıyla karşılaşılmıştır. Çoğunluğu ana
yapıdan düşmüş blokların ikincil kullanımıyla oluşturulmuş düzenlemenin çapı 3.00 m.yi, derinliği 2.20 m.yi, bulmaktadır. İç yüzleri sıvalı
olan düzenleme, kireç söndürmek ya da heykellerden kireç elde etmek
amacıyla kullanım görmüş olmalıdır. Kül ve yanık izlerinin takip edilebildiği sabitin çevresinde çok sayıda yazıtlı, yazıtsız ya da üzerinde
standart boyutlarda köpek patisi şeklinde damgalı plakalar ele geçirilmiştir. Bu hali ile Palaestra’nın bu kısmının Roma Dönemi sonrasında
işlik/atölye olarak kullanım gördüğünü söylemek mümkündür.
I.1.3 Güney Portiko Kazıları
2013 yılı içerisinde Güney Portiko’ya paralel uzanan Sütunlu Batı
Cadde’nin 210 m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Kendi içinde iki ayrı etapta sürdürülen kazının ilk etabını, başlangıç noktasından Su Kemeri’ne
uzanan 86 m.lik kısım, ikinci etabı ise Palaestra’nın güney cephesini
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takip ederek Kuzey Hamamı’na uzanan 124 m.lik hat oluşturmaktadır.
İlk etap kazılarında, portikoya bitişik olarak tasarlanmış yaklaşık 70 m.
uzunluğunda bir su kanalı açığa çıkarılmıştır (Resim: 8 a). Tabanı pişmiş topraktan plaklarla kaplanmış kanalın derinliği 0.80 m., genişliği
içten 1.35 m., dıştan 1.95 m.dir.
Geneli itibariyle iyi durumda koruna gelmiş cadde, 8.00 m. genişliğindedir. Güney Portiko’nun stylobatına geçiş (ikinci etap), zeminden
iki basamakla sağlanmıştır. Genişliği 5.40 m. bulan portik üzerinde toplam 69 adet in-situ durumda postament ele geçirilmiştir. İlk etap kazılarında açığa çıkarılan, 1.60 m.lik mesafeyle yerleştirilmiş 35 postament,
sekizgen formludur. İkinci etapta saptanan, 0.85 x 0.85 m. boyutundaki,
1.50 m.lik aralıklarla konumlandırılmış 34 postament ise kare formundadır. Alanda devam eden restorasyon çalışmalarında portiko üzerindeki ilk postamentin altından bronzdan ve gümüşten kesilmiş 42 adet
sikke gelmiştir. MS 300-325 yılları arasında tarihlendirdiğimiz sikkeler, caddenin süreç içerisinde en az iki kez planlandığını doğrulamaktadır9. Verilere bütüncül yaklaşıldığında, Erken İmparatorluk Döneminde
caddeden portikoya geçişi sağlayan basamakların MS 4. yüzyıl başında
iptal edilerek, caddenin ve portikonun, su kanalıyla ayrılmak suretiyle
birbirine bağlandığını söylemek mümkündür. Diğer taraftan, aquaductün batısında, Güney Portiko’ya paralel uzanan 0.90 m. genişliğinde,
yer yer toprak altında kemerlerle desteklenmiş kanalizasyon sisteminin bu bölüm sonrasında Kuzey Portiko’ya yönlendirildiği saptanmıştır
(Resim: 8 b).
2013 yıl kazı sezonu dahilinde Perge’de en önemli buluntu grubunu,
Palaestra podyumu havuz tabanından ve cadde zemininden gelen heykeltıraşlık eserleri temsil etmiştir. Perge ekolünün seçkin örneklerini
yansıtan bu eserler arasında; Athena, Artemis ve Herakles gibi Yunan
mitolojisinin önde gelen figürleriyle, giyimli kadın yontuları ve yapının ruhuyla özdeşleşen çıplak atlet heykelleri bulunmaktadır (Resim:
9

Perge’de planlamaya dönük aşamalar hakkında detaylı tartışmalar için bkz. Özdizbay 2012, Perge’nin MS 1.-2. Yüzyıllardaki Gelişimi.
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9 a-c). Hemen hepsi MS 2. yüzyıla ait bu eserlerin yanı sıra, yetkin
işçilik gösteren erkek, kadın ve Sabina10 portrelerini de anılan grupta
değerlendirmek mümkündür11 (Resim: 9 d).
I.2 Sütunlu Ana Cadde [Ja] Batı Portiko
2013 yılında Müdürlüğümüz başkanlığında yürütülen diğer bir çalışma alanı Sütunlu Ana Cadde üzerine yer alan Batı Portiko ve F3
Nymphaionu’dur (Resim: 10). Sütunlu Ana Cadde’nin kent tasarımındaki yerinin netleşmesi amacıyla, şehri dört aksa ayıran kavşaktan F3
Nymphaion’una değin uzanan güzergâhta toplam 84 m.lik alan kazılmıştır (Resim: 11). Kazılar sonucunda anılan portikonun Bizans Döneminde yoğun olarak kullanım gördüğü tespit edilmiştir. Kentin diğer
portiklerinde izlendiği üzere stylobata geçiş zeminden iki basamakla
sağlanmıştır. Genişliği 5.40 m. olan portikte toplam 19 adet in-situ
halde postament açığa çıkarılmıştır. Kare formlu postamentler, 0.90 x
0.90 m. boyutlarında olup 1.75 m.lik aralıklarla yerleştirilmiştir. Güney
Portiko’da gözlemlendiği üzere bu portik de, Bizans Dönemi’ne yoğun
biçimde kullanılmıştır. Nitekim, yapı göçükleri altında saptanan kül
katmanlarından gelen çok sayıdaki geç dönem sikkeleri ve bronzdan
dökülmüş fevkalade eserler (tamamı iyi derecede korunmuş cella curulis üzerinde duran buhurdanlıklar, minyatür bakraçlar ve şamdanlar)
farklı evrelere tanıklık etmektedir. Buna mukabil, Portiko’yu batıdan
sınırlandıran dükkân sıralarının ön cephelerinde de çok sayıda Roma
Dönemine ait devşirme architrav, sütun parçaları ve sütün başlıkları
yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.
10 Antalya Müzesi Müdürlüğü’nde [Prg13[47]/2108.45(2013/228)] envanter numarasıyla yerini alan Sabina portresinin Stockholm Medelhavsmuseet’te korunan [Env.
No: MM 54212] benzeri için bkz.; Bol P. C. 2010, Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst IV. Plastik der römischen Kaiserzeit bis zum Tode Kaiser Hadrians,
Lev.306, şek. 306 b.; anılan eserin Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek’te [Env.
No: 774] sergilenen paraleli için bkz.; a.g.e. Lev. 307, şek. 307 a.
11 Perge’nin Roma Dönemi yontu sanatı için bkz.; İnan 2000, Perge’nin Roma Devri
Heykeltraşlığı I, İnan 2003, Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı II.
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I.2.1[Ja.13.T1-T4 Açması]
Sütunlu Ana Cadde’nin, anıtsal Nymphaion’a komşu olan açmalarını kapsayan alanda, zemin kotundan (+Ta: 23.58) daha yukarıda bir
mekânla karşılaşılmıştır. Yalnızca 3 duvarı açığa çıkarılan yapı, kuzeyde yer alan anıtsal çeşmeye in-organik şekilde bağlanmıştır (Resim:
12). Genel hatlarıyla; 11.10 m. genişliğindeki yapının bir de ön avlusu
bulunmaktadır. Ön avlunun (+Ta: 20.72) girişinin genişliği 3.21 m. olarak kaydedilmiştir. Giriş düzenlemesi kuzey tarafta bir kırık sütunla,
güney tarafta ise üst üste konmuş iri bloklarla sağlanmıştır. Ön avlunun,
mekâna olan genişliği 2.36 m.dir.
Öte yandan; ön avludan asıl mekâna giriş karşılıklı duran iki postementle sağlanmıştır. Burada bulunan söve dikkate alındığında, kapının
genişliği 1.86 m.yi bulmaktadır. Bunun yanı sıra açmalarda ahşap kapı
sistemiyle bağlantılı hatıl yuvaları saptanmıştır. Ayrıca mekân içinde
kendi içinde dizayn edilmiş ayrı bir oda (1.30 x 2.17 m.) mevcuttur.
Kuzeyde kalan yan duvarı, diğer duvardan farklı olarak pişmiş topraktan tuğlalardan örülmüş duvarın yüksekliği yaklaşık 4.00 m.dir. Üst
kısımları kemerli nişlere haiz bu düzenlemenin dışında, duvarın orta
kısmında yerden yaklaşık 1.00 m. yukarıda bir niş daha yer almaktadır.
Sözü edilen bu nişin yüksekliği 1.51 m. olup genişliği 1.02 m., derinliği
ise 0.63 m. olarak ölçülmüştür. Zemin üzerinden gelen 2 adet sikke ise
gelen az sayıdaki taşınır kültür varlıkları arasındadır.
I.2.2 [JB.13.T-Köşe Mekân]
Her iki caddenin kesiştiği noktada yer alan [JB.13.T-KM] açmasında
Bizans Dönemi eklentisi olduğunu düşündüğümüz niteliksiz bir duvar,
yapıyı 3.50 x 5.30 m. boyutunda iki ayrı odaya ayırmıştır. Bu odalardan
güneyde kalan mekânda üzerinde kabartmaların bulunduğu mermerden
4 adet friz kuşağı ele geçirilmiştir (Resim:13, 14). Yıl içerisinde onarımı sağlanarak Müzemiz’de sergilenmeyen başlayan eserin yüksekliği
0.60 m., genişliği 0.40 m., toplam uzunlukları 7.60 m.dir12. Yüksek ka12 Eserin diğer resimleri için bkz.; Kara – Demirel 2013, “Perge 2013 Yılı Kazıları /
Excavations in Perge in 2013”ANMED 12, 283, res. 9 – 10.
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bartma tekniğinde işlenmiş, mitolojik tasvirlerin izlendiği frizlerde ana
tema, mevsimsel döngü temelinde doğanın uyanışı ve kompozit olarak
aktarılmış Dynoissos şenlikleridir. İkonografik açıdan, farklı pozlarda
gösterilen çıplak ya da yarı çıplak erkek figürlerinin ağırlıkta olduğu
tasvirlerde Dynoissos, Apollon, Eros, Meanad ve Satyr gibi tiplemeler
ustalıkla verilmiştir. Doğaya özgü betimlerle mask tasvirlerinde izlenen
estetik kıvrımlar, insan ve hayvan figürlerindeki gerçekçi pozlamalar
dönemsel açıdan Hellenistik Dönem yontu sanatının Roma Dönemi
(MS 2. yüzyıl sonu) etkilerini yansıtmaktadır.
I.3 Batı Nekropolü Kazıları
Türk ve İsviçre makamlarınca yürütülmekte olan soruşturmaya esas
olmak üzere Cenevre kenti gümrüğünde ele geçirilen Pamphylia tipindeki lahdin menşeinin saptanmasına yönelik olarak kazı programına
dahil edilen alanlardan diğeri Batı Nekropol’dür. Kent surlarının dışında, Akropolün batı yamacı boyunca uzanan bu büyük gömü alanında
dört anıt mezarın kazısı tamamlanmıştır. MS II. ve III. yüzyıla tarihlendirdiğimiz mezarlar, kentin batı şehir kapısı yakınlarında, nekropolün
güney ucunda yer almaktadır.
I.3.1 [M-58] Mezarı
Batı Nekropol’de 2012 sezonunda kazısına başlanan ve 2013 yılında
çalışmaları tamamlanan ilk mezar [M-58]’dir. Tek yapı ölçeğinde gömü
alanının en büyük yapılarından olan anıt mezar, zeminden üç basamakla yükseltilmiştir (Resim: 15). Dıştan 11.50 x 8.00 m. boyutundaki mezarın korunan yüksekliği 5.50 m.yi aşmaktadır. Düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklardan örülmüş, iki katlı ve dikdörtgen planlı yapının duvar
örgüsündeki muntazam işçilik dikkate değerdir. Yapının üst katında yer
alan anıtsal nitelikteki giriş, batı cepheden verilmiştir. Yalnızca söveleri
korunabilmiş kapının boyutları 1.75 x 3.50 m.dir. [M-58]’in üst katında
yer alan mezar odası 6.30 x 2.40 m.lik boyutuyla göz doldurmaktadır.
Zemini kireçtaşı bloklardan müteşekkil odanın üst yapısı korunama-
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mıştır. Asıl mezar odasının alt katında, girişleri kuzeye bakan iki giriş
daha bulunmaktadır. Yaklaşık 0.66 x 0.92 m.lik standart boyutlara haiz
girişlerden doğuda yer alanı “T”, batıda yer alanı ise “L” biçimli mezar
odasına açılmaktadır. Üst katta tespit edilen lahit parçaları, bu bölümünün Perge’nin önde gelen ailelerinden birisine, zemindeki odaların ise
ailenin diğer fertlerine ya da hiç değilse mezar sahiplerinin maiyetine
ait olduğunu düşündürmektedir.
Anılan mezarın batıya bakan ön cephesinde, yapıya yaslanmış dokuz
basamaklı bir merdiven odası tespit edilmiştir. Anıt mezara asimetrik
biçimde bağlanmış düzenleme, gösterdiği işçilik bakımından göreceli
olarak kaba durmaktadır. [M-58] kazılarında sözünü ettiğimiz merdiven
odasının güney batısında, in-sutu halde iki taşınmaz kültür varlığı daha
açığa çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, 1.75 m. uzunluğundaki mermerden
yapılmış yivsiz bir sütundur. 1.15 m. çapındaki sütun, 0.40 m. yüksekliğindeki kaidenin üzerindedir. Üst bölümündeki zıvana deliklerinden
anlaşıldığı üzere anıtsal işleve sahip sütun, güneyde sahte Pamphylia
tipindeki lahitle komşudur. Mermerden yapılmış ve korunma durumu
iyi olan lahit, 2.15 x 1.15 x 1.00 m. boyutundadır. 2.40 x 1.20 x 0.60 m.
ölçülerindeki beşik çatılı kapağın her dört kenarı da akroterlidir. Bezemesiz lahdin batıya bakan kısa yüzünde 5 satırdan oluşan Hellence bir
yazıt, güneyde kalan uzun yüzünde ise yazıtsız bir tabula ansata yer almaktadır. Kazısı tamamlanan mezarda bütün halinde koruna gelmiş iskelet bulunmamasına karşın 17 bireye ait kafatası saptanmıştır. Buluntu
paketlerinde yerini alan; altından yapılmış ve üzeri Medusa başlarıyla
dekore edilmiş küpeler, yine altından bezemesiz küpeler, altın kolyeler
ve hammaddeleri değişkenlik gösteren şık boncuklar mezar sahiplerinin şatafatlı geçmişlerini gözler önüne sermektedir.
I.3.2 [M-59] Mezarı
Nekropol alanında gerçekleştirilen çalışmalarda açığa çıkarılan [M59], Perge’nin tonozlu anıt mezarlarının tipik bir örneğini yansıtmaktadır. Düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklardan inşa edilmiş yapı, dıştan 6.00
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x 4.80 m.lik boyutlarıyla dikdörtgen plan arz etmektedir. Zeminden üç
basamakla yükseltilmiş mezarın doğusunda, ana yapıya organik olarak
bağlanmış bir geç dönem düzenlemesi bulunmaktadır. Tahrip olmuş vaziyetteki tonozlu mezar odasında, modern zamanlara ait döküntülerin
temizlenmesinin ardından kazılara devam edilmiştir. Tabanı, ana yapıda kullanılan malzemeden, kireçtaşı bloklardan oluşan mezar odası,
3.05 x 2.95 m.lik ölçüleriyle kareye yakın plan vermektedir. Yüksekliği
2.20 m. olarak kaydedilen mezar odasını girişi 0.70 m. genişliğinde,
0.90 m. yüksekliğindedir. Antik Dönemde soyulduğu anlaşılan mezardan, pişmiş toprak kandiller, bronz sikkeler ve aynı lahde ait dört
girlandlı parça gelmiştir. Pamphylia tipindeki lahit parçalarından ikisinde girlandları taşıyan nikeler izlenmektedir. Diğer iki parça da ise
kurdeleyle bağlanmış girlandların arasından sarkan narlar görülmektedir. Diğer taraftan süregelen çalışmalarda birbirini tamamlayan üç lahit parçası daha ele geçirilmiştir. Kaliteli işçilik gösteren parçalarından
biri [M-59] mezarının dışında, diğer ikisi mezar odasında bulunmuştur.
Friz kuşaklarından oluştuğu anlaşılan bu plastiklerde canlı ve akıcı üslupta verilmiş figürlerden zırh kuşanmış Achilles, bir eliyle ata binmiş
Penthesilia’nın başına uzanmaktadır. Sahnenin solunda ise Eros izlenmektedir.
I.3.3 [M-60] Mezarı
Anıt mezar olarak niteleyebileceğimiz [M-60] mezarındaki kazılar
yapının üç cephesinde ve mezar odasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda yapının üst kısmında yığılı halde duran blokların güneye ve güneydoğuya doğru kaydığı gözlemlenmiştir. Sözü edilen blokların vinç
marifetiyle taşınmaları sırasında aralarında aslan kabartmalı çörtene
haiz geison, merkez kısmında Medusa başı kabartması olan tympanon
ve üzerinde Hellence yazıt olan “L” biçiminde architrav bloklarıyla
karşılaşılmıştır. Düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklardan yapılmış mezarın
yüksekliği 2.20 m.dir. Dıştan 5.30 x 5.05 m.lik ölçüleriyle kareye yakın
plan veren mezarın güney cephesi, kenarları fil ayağı formunda iki basamakla yükseltilmiştir. Doğu cepheden verilen 0.60 x 0.72 x 1.30 m.lik
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giriş, iki basamaklı bir düzenlemeyle sağlanmıştır. Üzerinde dört satır
Hellence yazıt bulunan kapı lentosu ve profilleri, Sütunlu Batı Cadde
üzerinde izlenen mevcut kapılarla yakından benzeşmektedir. Yapının
kuzey cephe duvarı, Bizans Döneminde yapıldığını düşündüğümüz,
tuğla örgüyle kaplanmıştır. Üzeri sıvalı olan ve kırmızı renkte basit çizgilerle dekore edilmiş duvarın hemen karşısında, aynı teknikte yapılmış
diğer bir duvar bulunmaktadır. Anlaşıldığı üzere bu duvarlar aracılığıyla bir koridor oluşturulmuştur. Esasında [M-61] yapısına geçiş sağlayan
koridorun tabanında, mezar yapılarının dışında çok kötü koruna gelmiş
bir basit toprak gömütle karşılaşılmıştır. Baş kısmı güneye dönük bireyin hemen yanı başında bir de köpek iskeleti tespit edilmiştir. Seviye
indirme çalışmalarında eşik seviyesinin 0.70 m. altında mezar odasına
ulaşılmıştır. Yapının tümünde gözlendiği üzere, zemin de blok taşlardan
yapılmıştır. Yaklaşık 2.65 x 2.45 m.lik mezar odası, Antik Dönem soyguncuları tarafından tahrip edilmiştir. Bununla birlikte dört adet pişmiş
toprak unguentarium ve bronzdan bir kaşık ele geçirilmiştir.
I.3.4 [M-61] Mezarı
Tipolojik açıdan tonozlu mezarlar sınıfına dahil olan [M-61] mezarı,
[M-60]’ın hemen kuzeybatısındadır. Harçla bağlanmış tuğlalardan inşa
edilmiş olan mezarın batı ve güney duvarları kazılmamış profillerin
içinde kalmaktadır. Girişi güney cepheden verilen mezarın bu bölümünde kemerli bir niş mevcuttur. Nişin zeminine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, kentin MS 3. yüzyıl mezarlarından tanınan libasyon
kuyusuyla karşılaşılmıştır. Yaklaşık 1.95 x 1.45 x 180 m. boyutundaki
mezar odasında gömü alanı olarak kullanılan arcosoliumlar ve tonozlar
sıvalıdır. Doğu arcosoliumda herhangi bir gömüyle karşılaşılmamıştır.
Buna karşın batı arcosoliumda tek bireye ait gömüt saptanmıştır. Dorsal vaziyette yatırılmış bireyin göğüs kısmında iki adet bronzdan ok ucu
ve camdan bir unguentarium bulunmuştur. Batı arcosoliumdan farklı
olarak kuzey arcosolium kapalı bir duvar görünümdedir. Kapak vazifesi
gören ve üzerinde Hellence yazıt bulunan mermerden plaka, duvara ters
biçimde aplike edilmiştir. Yazıtlı plakanın alınmasının ardından yine
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tek bireye ait bir gömüyle karşılaşılmıştır. Zengin sayılabilecek buluntu
paketini; altın küpeler, kötü korunmuş altından bir obje, bir bronz ayna,
biri pişmiş topraktan diğeri camdan iki sağlam unguentarium oluşturmuştur.
Diğer taraftan, [M-60] mezarının kuzeyinde, [M-61] mezarının batısında kireçtaşından bir lahit açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş [L-3] lahdi, 2.50 m. uzunluğunda, 1.10 m. genişliğindedir. Sahte Pamphylia tipindeki lahdinin, tam korunmuş kapağıyla
birlikte yüksekliği 1.82 m.dir13. Beşik çatı kapaklı lahdin köşelerindeki
akroterler bezemelidir. Kapağın güney alınlığında, alınlığın her üç kenarına paralel şekilde konumlandırılmış Hellence bir yazıt okunmaktadır. Altı satırdan oluşan diğer bir Hellence kitabe ise güneye bakan kısa
kenarda, tabula ansata içindedir. Kuzeydeki bezemesiz uzun yüzde ise
tek satırlık üçüncü bir yazıt vardır. Kapağın kaldırılmasının ardından
toplam 24 bireye ait kafatası ve bunlara ait kemikler ele geçirilmiştir. Mezar hediyelerini, büyük bölümü korozyona uğramış bronzdan 23
sikke oluşturmaktadır.
II. ALAN YÖNETİMİ VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
II.1 Alan Yönetimi ve Saha Arkeolojisi
2013 sezonunda kazı faaliyetlerinin yanı sıra kültürel mirasın yönetilmesi temelinde saha arkeolojisine dönük uzun soluklu çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Demetrius Takı’nın güneyinden
Kent Meydanı’na uzanan güzergâhta Sütunlu Ana Cadde’nin Doğu
Portikosu üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda öncelikle zemin üzerinde biriken dolgu topraklar tıraşlanmıştır. Akabinde, tüm Doğu Portiko
üzerinde geçmiş yıllarda yürüme zemini ve cadde önlerine atıl halde
bırakılmış sütunlar, sütun parçaları, sütun başlıkları ve diğer mimari
öğeler fotoğraflanıp, numaralandırılmıştır. Envanterleme çalışmalarına
esas işlemlerinin ardından bu kültür varlıkları vinç yardımıyla yerle13 Karş. için bkz.; Özdizbay 2002, “Perge Batı Nekropolis’nden Bir Mezar Yapısı”
503, res. 6.
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rinden alınarak, kazılmamış portikoyu sınırlandıran dükkân sıralarının
üst kısımlarına nakledilmiştir. Diğer taraftan, dükkânların yerinden oynamış ya da düşmüş lentoları sağlamlaştırılmıştır. Tüm bunların yanı
sıra mekân girişlerindeki bitkiler temizlenmiş, ön cepheler kuru moloz
duvarla örülmüştür. Son olarak Sütunlu Ana Cadde üzerinde yer alan
Doğu Portiko’nun zeminine, basit konservasyon önlemleri kapsamında
kum serilmiştir. Alan yönetimi kapsamında benzeri çalışmalar Batı Portiko üzerindeki anıt ile bu anıtın hemen güneyinde Bizans Dönemi’nde
şapel olarak kullanım görmüş yapıda da gerçekleştirilmiştir.
II.2 Restorasyon ve Anastylosis Çalışmaları
Arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan taşınmaz kültür varlıklarının
yerinde, ivedilikle korunması prensibinden hareketle belirli bir disiplin
çerçevesinde sezon içinde Müdürlüğümüzce restorasyon-konservasyon
ve anastylosis çalışmalarına hız verilmiştir. Bu amaçla ören yeri içinde eser deposu olarak kullanılan baraka, restorasyon malzemelerinin
depolanmasına yönelik olarak yeniden tanzim edilmiştir. Öte yandan,
Demetrius Takı’na ait mimari parçaların bulunduğu beton zemindeki
bloklar tasniflenerek kaldırılmış, açılan alanda 4.00 x 4.00 m.lik bir
kum havuzu inşa edilmiştir. Bunların yanı sıra, üç tonluk dört işlevli
caraskal destekli bir de sabit vinç platformu kurulmuştur.
Tüm bu teknik hazırlıkların devamında, Güney Portiko üzerinde
toplam 13 sütun, kötü korunmuş stylobat zeminiyle birlikte elden geçirilerek modern restorasyon ilkeleri kapsamında ayağa kaldırılmıştır.
Restorasyon çalışmalarında öncelikle onarıma alınacak mimari öğelerin sağlamlıkları denetlenmiştir. Akabinde sağlam durumdaki mimari
parçalar yerinde bırakılmış, restore edilecek parçalarsa vinç marifetiyle
kum havuzuna taşınmıştır. Sonrasında kum havuzuna nakledilen kırık
ya da parçalı taşınmazlar kompresör marifetiyle topraklarından arındırılmıştır. Örneğin; kayıp oranı % 40 olan bir stylobat bloğunun çürüyen kısımları murçlanmış, noksan bölümlerinin tamamlanabilmesi için
blok, krom-nikel donatılarla bağlanmıştır. Süreç içinde ahşap kalıba
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alınan blok, traverten tozundan ve beyaz çimentodan hazırlanan karışımla tamamlanarak yontma işlemi için donmaya bırakılmıştır. Daha
sağlam durumdaki bir postamentin ise çatlaklarına kumdan, hidrolik kireçten ve porselen tozundan hazırlanan macunla derz yapılmış, onarımı
tamamlanan parça teraziye alınmıştır. Krom-nikel donatılarla konsolidasyonu sağlanan kırık sütunlarsa epoksi reçineyle yapıştırılmıştır ve
vinç vasıtasıyla kaide üzerine yerleştirilmek suretiyle teraziye alınarak
sabitlenmiştir.
Yıl içinde anastylosis çalışmaları çerçevesinde ele alınan diğer bir
yapı, F3 Nympahionu’dur. Anıtsal yapının düşme tehlikesi bulunan, yerinden oynamış ya da yıpranmış blokları vinç yardımıyla kaldırılmıştır,
mevcut bloklar arasındaki toprak dolgular ve bitki kökleri temizlenerek konservasyonu sağlanan bloklar tekrar yerlerine konulmuştur. Öte
yandan, gerek F3 Nymphaionu’nun uzantısı olan su kanalının gerekse
sezon içinde kazısı tamamlanan, Sütunlu Batı Cadde’ye başat kanalın
yıpranmış parapetlerinin ve köprülerinin onarımı tamamlanmıştır.
III. DEPO VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
2013 sezonunda titizlikle yürütülen diğer bir ekip çalışması da belgeleme işlemlerine dönüktür. Bu amaçla 2012 yılında Antalya Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile Stadium yapısının doğuya bakan üç galerisi, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan
sonra taş eser deposu olarak düzenlenmiştir ve bu galeriler yeni sezonda kullanıma alınmıştır. Öte yandan Batı Nekropol alanında, yine Kurul
iznine müteakiben kapalı depo alanları oluşturulmuştur. Kilit parke taşlarından yapılan zemin üzerine toplam on adet konteynır yerleştirilmiş,
önceki sezonlarda barakalara bırakılmış eserler Perge kazı tarihinde ilk
kez modern depolara nakledilmiştir.
Özünde, ilerleyen yıllarda kazı malzemesi üzerinde gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara ve yayınlara temel oluşturacak depo çalışmalarına, Müdürlüğümüz başkanlığında 2012-2013 sezonunda yürütülen
kazılarda ele geçirilen etütlük eserlerin kendi içlerinde (seramik, pişmiş
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toprak, taş, cam, maden, kemik vb.) tasniflenmesiyle başlanmıştır. Bu
eserler, yıllara göre yeniden gruplandırılmış, bilgisayar ortamında hazırlanan envanter bilgileri korunmak kaydıyla kasalara yerleştirilmiştir.
Çalışmaların devamında 2012 yılı öncesinde atıl ve sağlıksız vaziyette
depolanmış malzemeler elden geçirilmiştir. Bu aşamada öncelikle eserlerin konulduğu ve büyük bölümü yıpranmış ya da yırtılmış durumdaki
poşetler değiştirilmiş, okunabilen eserlerin künye bilgileri yenilenmiştir. Son olarak verileri bilgisayar ortamına aktarılan 250 kasa eser, yukarıda özetlediğimiz yöntem esasında gruplanarak yeniden konteynırlara konulmuştur.
SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA
Abbasoğlu H. – Martini W., “Historische Schlußfolgerungen”, Die
Akropolis von Perge, 1. Survey und Sondagen 1994-1997, Mainz,
2003, 179-186.
Akarca A., Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri I: Şehir ve Savunması,
1987, Ankara.
Alanyalı H. S., “Perge Antik Kentindeki Şehircilik Anlayışı”, Anadolu
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1-2, C. 2., 2004, 1-14.
Albek A., “Perge Şehri Su Yolları”, Belleten 36-143, 1972, 289-290.
Bol P. C., Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst IV. Plastik der
römischen Kaiserzeit bis zum Tode Kaiser Hadrians, 2010, Mainz.
İnan J., Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı I, İstanbul.
İnan J., Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı II, İstanbul.
Kara O. – Demirel M., “Perge 2013 Yılı Kazıları / Excavations in
Perge in 2013”, ANMED 12 Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri,
277-291.
Mansel A. M., İlk Çağda Antalya Bölgesi, 1956, İstanbul.
Otten H., Die Bronzetafel aus Boğazköy. Ein Staatsverstag Tuthalijas

441

IV, 1988, Weisbaden.
Özdizbay A., “Perge Batı Nekropolisi’nde Bir Mezar Yapısı” Anadolu
Araştırmaları XVI, 2002, 483-508.
Özdizbay A., “Pamphylia - Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi
Öncesi Perge’nin Gelişimi: Güncel Araştırmalar Işığında Genel bir
Değerlendirme” (Ed. İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö.
Turak) Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGERTES, 839-872.
Özdizbay A., Perge’nin MS 1.-2. Yüzyıllardaki Gelişimi, 2012, Antalya.
Umurtak G., “A Short Report on a Group of Prehistoric Pottery”, (Ed.
H. Abbasoğlu – W. Martini) Die Akropolis von Perge, 1. Survey und
Sondagen 1994-1997, 2003, Mainz, 81-85.

442

Resim 1: Su Kemeri, kazı sonrası batıdan görünüm.

Resim 2: Sütunlu Batı Cadde, Palaestra, kazı öncesi, doğudan.
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Resim 3: Su Kemeri, kazı sonrası batıdan görünüm.

Resim 4 a-b: Palaestra, giriş kapısı, kazı
öncesi-kazı sonrası.
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Resim 5: Sütunlu Batı Cadde, Palaestra, kazı öncesi, batıdan.

Resim 6: Sütunlu Batı Cadde, Palaestra, kazı sonrası, batıdan.
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Resim 7 a-b: Palaestra Batı Giriş
Kapısı, kazı öncesi
- kazı sonrası.

Resim 8 a-b: Sütunlu Batı Cadde, su kanalı, kazı
öncesi - kazı sonrası.

Resim 9 a-d: Sütunlu Batı Cadde, heykeller ve portreler.
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Resim 10: Sütunlu Ana Cadde,
kazı öncesi, kuzeyden.

Resim 11: Sütunlu Ana Cadde,
kazı sonrası, kuzeyden.

Resim 12: Sütunlu Ana Cadde, Batı Portiko, [Ja.13.T1-T4 Açması].
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Resim 13: Köşe Mekân Frizleri.

Resim 14: Köşe Mekân Frizleri.

Resim 15: [M-58] Mezarı.
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ÇAĞDAŞ MÜZELERDE İNTERAKTİF SİSTEMLERİN
MÜZE EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ:
KAMAN-KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ ÖRNEĞİ
Pınar TEMİZ*
1.GİRİŞ
Modern müzecilik anlayışında toplumun her kesimini kucaklayan
programlar, etkinlik takvimleri ile müzelerin bir kültür merkezi olarak
toplumla bütünleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılacak etkinliklerin internet aracılığıyla sosyal medyada basında duyurulması, müze
programlarının afiş veya pankartlarla sergilenmesi, broşür dağıtılmasıyla halkla iletişim kurulmakta ve böylece müze ziyaret alışkanlığı olmayan kesimin de ilgisi çekilmektedir.
Müzelere her yaş grubundan ziyaretçiyi çekebilecek diğer bir yöntem ise çağın gereksinimine uygun olarak bilgisayar destekli sergi,
dokunmatik interaktif sistem ile simülatör gibi teknolojinin getirdiği
imkanlar kullanılarak eserlerin ve tarihin etkili ve kalıcı bir şekilde sunumu gerçekleştirilmesidir.
Bu kapsamda içerik yazılımları, araştırmaları ve koordinasyonu
Kaman- Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan
“Tarihle Teknolojinin Buluştuğu yer: Kaman-Kalehöyük Arkeoloji
Müzesi” isimli proje ile Ahiler Kalkınma Ajansı Turizm Mali Destek
Programı’nın verdiği hibeye başvurulmuştur. Anılan programa başvuran yaklaşık 240 proje arasından 2. seçilerek toplam 349.358,00 TL
bütçe ile proje çalışmaları tamamlanmıştır.
*

Pınar TEMİZ, Arkeolog, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, II. TBMM
Ulus-Ankara/TÜRKİYE.
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2. KAMAN-KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ
Kırşehir’in Kaman İlçesi Çağırkan Kasabasında yer alan Kalehöyük
kazıları, 1986 yılında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından
başlatılmıştır. Yıllardır süren kazılarda çıkarılan eserlerin yerinde sergileme ihtiyacı ortaya çıkmış bu sebeple, Japon hükümetinin “kültürel
mirası koruma programı” kapsamında verdiği hibe ile yapılan, 2008
yılında inşaatına başlanan müze, Japon Prensi Tomohito Mika ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın katılımları ile 2010
yılında açılmıştır.
Müze, günümüz müzecilik anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiş,
enstitü ve kazı alanıyla birlikte bir bütün oluşturması ülkemizdeki tek
örnek olmuştur. Aynı zamanda gerek mimari gerekse teknolojik açıdan
birçok alanda ülkemiz müzecilik anlayışına değişik bakış açıları kazandırmıştır. Müzeye dışarıdan bakıldığında Kalehöyük örnek alınarak yapılan, üzeri çimlerle kaplı, höyük şeklindeki görünümü doğayla uyumlu
bir görüntü verir. Bu sebeple 1950’li yıllardan itibaren Amerika’da verilen ‘En İyi Yeşil Müze (Green Good Design)’ ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında Bakanlığımız tarafından Avrupa’da 2012
Yılının En İyi Müzesi (European Museum of the Year 2012 Award) yarışmasına aday gösterilmiş olup, Portekiz’in Penafiel kentinde yapılan
yarışmada ilk Avrupa’nın ilk 30 müzesinin arasına girerek Halk Kalitesi
Belgesi almıştır.
Müzenin kazı alanı yakınında inşa edilmesi, müze için sıra dışı bir
özellik kazandırmasının yanı sıra ilginç bir şekilde aleyhine bir durumun da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kazı alanı Kırşehir İli, Kaman İlçesi’ne bağlı Çağırkan isimli kasaba yakınındadır ve insanların
uğrak noktası bir konumda değildir. Tarihle Teknolojinin Buluştuğu
yer: Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi projesi ile öncelikli hedefimiz, kalabalık yerleşim yerlerine nispeten uzak bir noktada bulunan ve
aslında gerçek bir cazibe merkezi olan müzenin çeşitli teknolojik araçlar sayesinde erişilebilir eğitim merkezi haline getirilmesidir.
Ayrıca çağımızda müzeler, durağan sergi stantları işlevini gören
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merkezler olma durumundan çıkmaktadır ve ziyaretçilerine sergilediği
eserleri en yeni metotlarla öğretme hatta yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlamak durumundadır.
Projenin en önemli hedefleri arasında müzenin özellikle çocuklar dahil toplumun her kesimden ziyaretçi için cazip hale getirilmesi vardır.
Hologram ve etkileşimli simülasyon gibi teknolojik unsurlar sayesinde
tarihi ve arkeolojiyi sıkıcı bir unsur olmaktan çıkarıp, her yaş grubu için
eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlanmaktadır.
Böylelikle, bu proje ile genel amacımız doğrultusunda, bölgesel bir
kültürel değer olan Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin, modern
yöntemlerle hizmet kalitesini artırılmış olup eğitim ve tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunulmuştur.
3. İNTERAKTİF SİSTEMLER
3.1.Bluetooth Kulaklıklı Görüntülü 5 Dil Eşliğinde (Türkçe, İngilizce, Japonca,Almanca ve Fransızca) Rehber Uygulaması: T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığına bağlı bir müzede ilk defa projelendirilmiş ve
hizmete sunulmuştur. Ziyaretçi bu sayede boyutları küçük eserleri yakından inceleme olanağı bulup aynı zamanda bu eserlerin nasıl kullandığını anlatan animasyonlarla müze ve tarih bilincinin keyifli sunumuyla karşılaşmaktadır (Resim: 1).
3.2.Sanal Tur: Müzenin tarihi, müzenin planı (harita), müzede sergilenen eserler, ziyaretçilere genel kısa bilgilendirmeler şeklinde sunulmuştur. Böylelikle müzeye gelemeyen vatandaşlar internet ortamından
sanal bir şekilde gerçeğe yakın ziyaretlerini yapabileceklerdir (Resim:
2).
3.3. Kazılarla ilgili Video Gösterimi ve Holografik Canlandırma:
Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerinde ziyaretçilere bölge, tarihçesi ve
kazılar hakkında bilgi veren bir sanal karakter olan Hitit Prensesi Harapşili bir rehber gibi müzeye gelen ziyaretçiyi karşılar ve interaktif bir
şekilde bilgi verir (Resim: 3).
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3.4. 3 Boyutlu Sanal Ortamda Gezinti: Osmanlı, Demir, Hitit, Neolitik ve Kalkolitik çağları yansıtan antik alan şu anki hali ile değil, aktif
olarak kullanıldığı zamanlardaki haline uygun, mekân ve objelerde az
bir eskime ve bozulma verilerek, günümüz grafik teknolojisi standartlarında canlandırılmıştır.Böylelikle müzeye gelen ziyaretçi keyifli bir
şekilde görsel hafızalarını etkileyerek höyükte yaşanan kronolojik dönemleri 3B gözlükler aracılığıyla bir sinema ortamında öğrenmektedirler (Resim: 4).
4. SONUÇ
Müzeler koruma işlevlerinin yanında bir eğitim-öğretim kurumu görevini üstlenir. Tarihin yanı sıra, kültürleri, ilginç araç ve gereçleri ve
hatta farklı sanatsal yaklaşımları öğrenebileceğiniz bir mekândır. Ancak öğrenmenin, yaşayarak oluşan bir kavram olduğunu düşünürsek,
vitrinlerde sergilenen küçük veya parçalar halindeki buluntuların, ziyaretçiler için çok anlaşılır olmayacağını rahatlıkla söyleyebilir.
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen bu proje
ile tasarım yönüyle ödül almış müze, modern müzecilik anlayışında da
örnek olma durumunu devam ettirerek sanal ortamda uzaktan ziyaret
edilip tanıtımını daha geniş kitlelere ulaştırmıştır.Ayrıca tarih yaşanarak
öğrenilir ilkesiyle her yaş grubundan ziyaretçi için çok daha cazip hale
gelmiştir.

452

Resim: 1

	
  

	
  

Resim: 2

453

	
  

Resim: 3

	
  

Resim: 4

	
  

454

ALANYA KALESİ 2013 YILI KURTARMA KAZISI
ÇALIŞMALARI
Seher TÜRKMEN*
Alanya Kalesi’ndeki ilk arkeolojik kazılar Prof. Dr. M. Oluş Arık
başkanlığındaki bir ekip tarafından 1985 yılında yapılan yüzey araştırmalarıyla başlamış; 1986 yılından itibaren sistemli arkeolojik kazılara geçilmiş, iç kalenin güneydoğu köşesinde, tarihi kaynaklarda sözü
edilen, Selçuklu Sarayı’nın harabesi ortaya çıkartılmış; planı, strüktürel özellikleri ve inşa tekniği aydınlatılmış; ayrıca bu yönetsel birimin
parçaları olmak üzere yine iç kalede doğu kanattaki “koğuş” denilen
tonozlu bölüm ile iç kalenin “Esas Kapısı”, iç kalenin kuzey kanadındaki “Freskli Avlu” denilen sivil yapı (konut/köşk?) ile “Tonozlu Galeri”
denilen üç bölümlü yapı, ayrıca iç kalenin güney kanadındaki revaklı avlu ünitesinde çalışmalar yapılmıştır. Kazılar sonucunda, bir kısmı
Selçuklu Dönemi için ünik sayılabilecek çini, fresko, boyalı alçı ve tuğla mozaiklerden oluşan zengin mimari dekor parçaları ile önemli sayıda
ve çeşitliliğe sahip farklı tekniklerde ve atölyelerde üretilmiş kullanma seramiği, cam ve madeni parçalar ele geçirilmiş; ayrıca ilk kez, I.
Alaeddin Keykubad’ın adı, lakap ve unvanlarının yazılı olduğu yıldız
formlu bir duvar çinisi ile aynı sultana ait kurşun mühürlere rastlanmıştır. Prof. Dr. Oluş Arık başkanlığındaki kazıların 2008 yılında bitirilmesinin ardından Alanya Kalesi kazıları 2011 yılında Prof. Dr. Bekir
Deniz başkanlığında devam etmiş, ancak 2012 yılında sonlandırılmıştır.
*

Seher TÜRKMEN, Alanya Müze Müdürü, Antalya/TÜRKİYE.
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Ancak gerek bazı projelendirme çalışmalarına hazırlık gerekse koruma önlemleri açısından çalışma yapmak amacıyla 2013 yılında Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Eravşar’ın bilimsel danışmanlığında 01.10.2013-29.11.2013 tarihleri arasında beş işçi ve ekip
üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süre içerisinde kazı ekibi
Alanya Kalesi, liman bölgesinde, 2012 yılında Alanya Belediyesince
kazı evi olarak kullanılmak üzere kiralanan evde konaklamıştır
2013 yılı kazı çalışmaları iki ana başlık altında Alanya Kalesi’nin iki
farklı bölgesinde ve kazı deposunda gerçekleştirilmiştir.
Alanya Kalesi yaklaşık 14 hektarlık bir alana sahip çevresi surlarla
çevrili bir yarımadadır. İçerisinde yaklaşık beş yüz kişinin ikamet etmesi nedeniyle kale iki mahalleli yaşayan bir kaledir. Mimari tasnif açısından kale kendi içerisindeki sur bölümlemeleri nedeniyle beş ayrı bölge
olarak incelenebilir. Bu bölgeler içerisinde İçkale ve Ehmedek olarak
adlandırılan iki içkale Bakanlığımız denetiminde ücretli Alanya Kalesi
bölümleridir. Kızılkule ve Tersane gibi yapıların yer aldığı küçük koy
çevresindeki doğu ve batı yönde surlarla ayrılmış başka bir bölüm ise
liman bölgesidir.
Liman bölgesinde yürütülmekte olan “Kızılkule-Tersane Ekseni
Gemi ve Denizcilik Müzesi” projesi kapsamında 2007 yılından beri yürütülen çalışmalar kapsamında uygulamalar gerçekleştirilmiş ve alan
ziyarete açılmıştır. Bu alan içerisinde yer alan ve koruma amaçlı imar
planında antrepolar olarak bahsedilen ve beş mekandan oluşan yapılara
ilişkin eksen projesinde “arkeolojik kazı çalışmaları yapılarak” projelendirilmesi hükmü bulunduğundan ve bu mekanların projelendirme
ödeneğinin Tarihi Tarihi Kentler Birliği tarafınca gönderilmesi nedeniyle 2013 kazı çalışmalarına öncelikle bu mekanlardan başlanılmıştır.
Selçuklu Dönemi yapıları olan Tersane ile Kızılkule arasında, liman
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bölgesinde, liman surlarına bitişik, kuzey-güney yönünde uzanan ve
tonozlu beş mekândan oluşan Antrepoların içerisine yıllardır birikmiş
olan çöplerin temizlenmesi ve yapıların rölöve ve restorasyon projelerine esas kazı çalışmaları yapılmıştır. Moloz taş ve harç kullanılarak
yapılmış olan dikdörtgen planlı birbirine bitişik ve beş mekanın doğu
yönü aynı zamanda liman surlarıdır. Liman surları üzerinde pencere
şeklinde açıklıkları bulunan mekânlarından güney yönü (liman surları) 1950 yıllarında onarılmış ve bir takım tamamlamalar ile günümüze
değin gelmiştir. 1, 2, 3 No.lu mekânların tonozları yıkık diğer tonozlar
ise tamam olup, kapalı birer mekan durumundadır. Tonozları yıkık olan
üç mekanın üstündeki yaklaşık 60 cm. kalınlığındaki toprak tabakası
alınmış mekan içleri ise temizlenmiştir.
Çalışmalar esnasında güneydeki tonozlu mekân üzerinde doğu - batı
(150x85 cm.) ve kuzey-güney (357x90 cm.) istikametinde uzanan ve
birbirini dik kesen iki duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Özellikle doğu-batı yönünde uzanan duvar örgüsünde görülen tuğlaların ve sıva yapısının özellikleri göz önüne alındığında benzeştikleri dolayısıyla antrepo olarak adlandırılan yapıların iki katlı yapılar olma olasılığının da
göz ardı edilmemesi gerektiği, ya da tek katlı olduğu ancak üzerinde seyirdim benzeri bir yapılanmanın olduğu ihtimali ortaya çıkarmaktadır.
1 No.lu mekan 334x590 cm. ölçülerinde olup, 130 cm. dolgu toprağının alınması ve mekan içerisinde yapılan sondaj sonucunda döşenmiş
bir taban zemininin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak
bu alanın yakın dönemlerde tahrip edilmiş olma ihtimali düşünülebilir.
Sondaj çukurundan ele geçen ve muhtemelen tonoza ait olduğu düşünülen birkaç parça kırık tuğla dışında amorf seramikler; çok yakın döneme ait birçoğu çöp niteliğinde olan metal, cam, plastik objeler ile
Osmanlı Dönemine ait az sayıda lüle ele geçen buluntular olmuştur.
2 No.lu mekan da 1 No.lu mekanla aynı ölçülere sahiptir. Ancak bu
mekânın kuzeydeki mekân kadar dolgu toprağa maruz kalmadığı görülmüştür. 20 cm.de mekânın eşik seviyesine inilmiştir. Mekânın yaklaşık
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ortasına denk gelen bir alanda kuzey-güney yönünde uzanan tuğla döşeme kalıntıları bulunmuştur. İnsitu olarak doğu-batı yönünde iki sıra,
kuzey güney yönünde ise bir sırasında beş, bir diğer sırasında bir tanesi
kırık olmak üzere yine beş sıra muhtelif ölçülerde ancak düzenli bir sıra
ile tuğlalar tespit edilmiştir. Bu tuğla döşemenin orijinal döşeme olması
gerekmektedir. Bu mekândan alınan toprakta ise bir adet kırık lüle parçası ve az sayıda metal obje ele geçen buluntulardır.
3 No.lu mekânda da diğer mekânlar gibi doğudaki giriş açıklığındaki
eşik seviyesi bulunarak başlanmış ve bu seviyeden devam edilmiştir.
Bu alanda 40 cm.ye kadar inilmiş ve doğu-batı yönünde toprak alınarak
çalışma sürdürülmüştür. Bu mekândaki dolgu toprak, çoğunlukla moloz
taş ve çöp niteliğindeki atıklardan oluşmaktadır. Söz konusu mekânın
güney duvarına bitişik olan ve batı duvarına kadar uzanan muhtemelen
daha erken döneme ait bir duvar kalıntısı da ortaya çıkarılmıştır. Bu
mekânın güney-batı köşesinde ise yerel tabirle “kayrak” olarak adlandırılan oldukça mukavemetsiz ana kaya kütlesi de gün yüzene çıkarılmıştır.
Tonozlu mekânların, kalenin eğimli ve erozyona maruz kalan bir bölgesinde olması nedeniyle, buluntuların oldukça düzensiz ve kronolojik
bir tarihlendirmeye imkân tanımayacak nitelikte olduğu görülmüştür.
Antrepolardaki kazı ve temizlik çalışmalarımız mekânların mimari çizimleri yapılarak sonlandırılmıştır.
2013 yılı çalışmaları İçkale’nin batı surlarında, kalenin doğal eğimli
yapısı sonucu meydana gelen erozyonlarla biriken toprak tabakasının
kaldırılması ve batı surlarına uygulanan yoğun baskının azaltılması
amacıyla İçkalede gerçekleştirilmiştir. Antalya Anıtlar ve Rölöve Müdürlüğü uzmanları ve kazı ekip üyesi teknik elemanları ile yerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda daha çok korumaya yönelik önlemler
şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün teknik raporunda “ kışları çok ya-
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ğış alan bu bölgede yoğun erozyon oluştuğu, akan toprağın zamanla
batı surları önünde birikmesi, sur duvarlarında baskı oluşturması, bu
nedenle alanın kazılarak orijinal drenaj deliklerinin açığa çıkartılması
gerektiği, arazi şartlarını iyileştirmek ve yağmur akışını kontrol altında tutulabilmek için alanda moloz taşlarla kademelendirme yapılması,
toprağın akmasının önlenmesi için de alanın çimlendirilmesi” önerildiğinden, 2011 yılında Prof. Dr. Bekir Deniz başkanlığındaki kazı ekibi
bu alanda çalışmış, İçkale batı surlarınn bir kısmında seyirdim olarak
adlandırılan yürüme alanlarından yaklaşık 2 metre derinleşerek çalışılan alanda içerisinde sur duvarlarına ait drenaj açıklıkları çalışır duruma
getirilmiş idi. Bu kapsamda 2013 yılı çalışmalarına da batı surlarının
sur boyunca toprağının yaklaşık 50 cm.lik kademelerle alınmasıyla
başlamış ve toprak birikmesin en yoğun olduğu surların kuzey doğu
yöne doğru kıvrım yaptığı noktaya kadar getirilmiştir. Derinliği yer yer
eğime göre değişebilen 2-4 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda
bir alanın çalışması tamamlanmıştır. İçkale içerisinde yağmur sularının
akış yönlerine göre 2011 yılında başlanılan kademelendirme çalışmalarına da devam edilmiş, erozyonun yoğun olduğu alanlara, kuru duvar
setleri yapılarak oluşturulan sekilerde çimlendirme yapılmıştır. Çalışmalar ile sur duvarlarının dışından görülebilen drenaj açıklıkları ve sur
duvarlarının dışında meydana gelen çatlaklar ve deformasyonlar tespit
edilmiştir. Sur duvarının bir bölümünde baskı nedeniyle oluşan çatlaklar ve drenaj soruna karşı alınması gereken önlemler ile ilgili konu Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş karar alınmıştır.
Surlara baskı yapan toprağın tahliyesi ve drenaj deliklerinin açılması,
sur duvarları dibinde yaklaşık 40 cm. genişliğinde bir su yolu oluşturulması bunların horasan harcı ile sıvanarak deliklerin tekrar tıkanmasının
önüne geçilmesi, tıkanması durumunda ise kolaylıkla temizlenmesi ve
yağmur sularının özellikle sur duvarlarına asgari teması amaçlanmıştır Söz konusu duvarın onarım çalışmaları için gerekli malzeme temin
edilmiş, onarım işlemi de gerçekleştirilmiştir.
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Bu alanda muhtelif kotlarda Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi ve
20.yy’ın başlarına ait bol miktarda sırlı-sırsız seramik parçaları ve az
sayıda da metal obje ele geçen buluntular olmuştur. Ayrıca yüzeyden 4
adet etütlük nitelikte bronz sikke bulunmuştur.
İçkale’nin aynı zamanda Bakanlığımıza bağlı bir ücretli örenyeri olması nedeniyle yılın her döneminde yoğun bir ziyaretçi potansiyeline
sahip olan alanda hem erozyonun önlenmesi hem de ziyaretçiler için
mevcut yürüme güzergâhının bozulan kısımlarının onarılması şeklinde
devam etmiştir.
1985-2011 yılları arasında yürütülen çalışmalarda 1 No.lu kazı deposu olarak kullanılmış İçkale bölümünün kuzey surlarına bitişik bir
burç içerisindeki depoda da bulunan etütlük eserlerin 2011 yılında
Prof. Dr. Bekir Deniz başkanlığındaki ekip ile sayım işlemleri gerçekleştirilmiş depoda sayım sonrası belirlenen envanterlik nitelikteki buluntular ise Alanya Müzesi’nde oluşturulan Alanya Kalesi Bölümü’nde
sergilenmeye başlanmış idi. Bu depoda yapılan temizlik ve düzenleme
çalışmalarından sonra ekip üyesi ve doktora öğrencisi Yurdagül Özdemir ve oluşturulan çalışma grubu ile geçmiş yıllara ait kazılardan ele
geçen etütlük nitelikte yaklaşık 1200 parça çininin fotoğrafları çekilmiş, envanter bilgileri oluşturulan veri tabanına işlenmek üzere kayıt
altına alınmıştır.
Sonuç olarak, 2013 yılı Alanya Kalesi kazısında planlanan çalışmalar daha çok yağmur sularının drenajına yönelik koruma önlemlerinin
alınması, projelendirme yapılacak alanın kazılması ve temizliği ile depoda bulunan eserlerin belgelemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
1-Alanya Kalesi I. derece arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel sit alanı içerisinde liman bölgesinde yer alan ve Selçuklu Dönemi tersanesi
ile yine Selçuklu Dönemine ait Kızılkule ekseninde bulunan, dolayısı
ile yoğun bir ziyaretçi potansiyeli olan ve antrepo olarak adlandırılan
tonozlu mekânlar, özellikle kısmen yıkılmış olan üst örtülerinden içeri

460

akan ve çöp olarak nitelendirebileceğimiz kötü görüntüden kurtarılmıştır. Ortadaki tonozlu mekânın zemininde bulunan tuğla döşemeler ve en
güneydeki mekânın üstünde ortaya çıkarılan duvarlar, söz konusu yapının planına ve dönemine ait ipuçlarına erişmemize olanak sunmuştur.
2-Alanya Kalesi I. derece arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel sit alanı
içerisinde, İçkale bölümünde, batı surların uzun yıllar yoğun bir erozyona maruz kaldığı tespit edilmiş ve bu erozyonla beraber oluşan ciddi
tahribatlara ilişkin alınabilecek önlemler hususunda ilk ve acil adımlar
atılmıştır. Bu kapsamda müdürlüğümüzün 09.12.2013 gün ve 1059 sayılı yazısı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sur duvarına ait tahribatlar ve çözüm önerilerini içerir gerekli
bilgilendirme yapılmış ve kurul kararı alınmıştır.
3-Erozyonun önlenmesi amacıyla doğal yükseklik eşikleri ile sekileme yapılması ile erozyon yolları kesilmiştir. Ayrıca ziyaretçi yönlendirmesine yönelik güzergah onarımları gerçekleştirilerek, toprağın İçkale
içerisinde sekilerde kalmasını sağlayacak ve ziyaretçilerin daha rahat
dolaşımı için önlemler alınmıştır.
4- Kazı deposunda yapılan çalışmalar ile önceki yıllarda ele geçirilen buluntuların araştırma çalışmalarına başlanılmıştır.
Alanya Kalesi ülkemizin en iyi korunagelmiş ve Anadolu Selçuklu anıtsal mirasının ender örneklerini barındıran, M.Ö.4 yüzyıldan beri
günümüze kadar yerleşimi devam eden bir yarımada üzerine kurulmuş,
surların içerisindeki tescilli sivil mimarlık örnekleri ve bir turizm kenti olan Alanya içerisinde çok özel bir konumda olan arkeolojik, kentsel, tarihi ve doğal özeliklere sahip bir miras alanıdır. Alan Yönetimi
uygulaması da devam eden Alanya Kalesi’nde Kaymakamlık Makamı
ve Alanya Belediyesi ile işbirliği yapılarak birçok koruma-restorasyon
projesi hayata geçirilmiştir.
Alanya Kalesi’nde yeni arkeolojik kazı alanlarının açılmasından çok
surlar, anıt yapılar gibi mirasın öncelikle belgelenmesi restitüsyon ve
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restorasyon projelerinin hazırlanması ve mevcudun korunmasına yönelik önlemlerin alınması için belirlenecek eylem planı çerçevesinde
sürekliliğinin sağlanması amacıyla geniş katılımlı bir kazı ekibinin
oluşması, Alanya da bir Anadolu Selçuklu Araştırma Merkezi’nin açılmasının Anadolu Selçuklu mirasının önemli kalıntılarını barındıran
Alanya Kalesi’nin korunması, araştırılması ve yayınlaması için yarar
sağlayacağı düşünülmektedir.
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Şekil 1: Liman Bölgesi.

Şekil 2: Tonozlu mekanlar plan ve kesit.

463

Şekil 3: Tonozlu mekanlar plan ve kesit.

Şekil 4: İçkale
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Resim 1: Alanya Kalesi yarımadası genel.

Resim 2: Alanya Kalesi liman bölgesi.
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Resim 3: Liman bölgesi tonozlu yapılar (antrepo) çalışma sonrası.

Resim 4-6: Tonozlu yapılar, buluntu örnekleri
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Resim 7-9: İçkale Batı surları çalışma sonrası.
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Resim 10: İçkale buluntu örnekleri.

Resim 11: İçkale buluntu örnekleri.
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İZMİR İLİ, URLA İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ,
KALABAK MEVKİİ KLAZOMENAİ ANTİK KENTİ
(SUR DIŞINDA) ÇİFTLİK YAPISI KURTARMA KAZISI
Erdal KORKMAZ*
Zuhal KÜÇÜKGÜNEY
İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, Kalabak Mevkii’nde İzmir I
Numaralı KTVKK nun 05.07.1996 tarih ve 6121 sayılı kararı ile tescilli
III. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan 11C3C Pafta, 902 ada, 160
parsel numaralı 3398.10 m2’lik bir alanı kaplayan taşınmazda yeni yapılanma (inşaat) talep edildiğinden sondaj kazıları yapılması gerekmiştir. Parsel düz bir arazi yapısına sahip olup; denizden yüksekliği +1.00
+1.20 metre seviyelerindedir. Koruma amaçlı imar planına göre parsel
tek başına bir yapı adası olacak şekilde planlanmıştır (Resim: 1).
Sondaj kazılarına başlanıldığında bazı sondaj açmalarında antik çağda kullanılmış yapı ve/veya yapılara ait moloz taşlardan oluşturulmuş
döşeme izleri ile duvar/temel kalıntıları olabilecek taş sıraları ortaya
çıkmış ve çalışma kurtarma kazısına dönüştürülmüştür. Çalışma yapılan alanın Klazomenai Antik Kenti sur dışında yer alması nedeniyle
çalışmanın Klazomenai Kazı Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yürütülmesinin yararlı olacağı görüşü benimsenmiştir1. Çalışmalarda ortaya çıkan
*

1

Erdal KORKMAZ, Arkeolog, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 35260 Konakİzmir/TÜRKİYE.
Zuhal KÜÇÜKGÜNEY, Arkeolog, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 35260 Konak-İzmir/TÜRKİYE.
Kazımızı her yönüyle destekleyen Müze Müdürümüz Mehmet Tuna’ya; kazı çalışmalarında ortaya çıkan kalıntı ve buluntuların çizilmesinde katkıda bulunan Arkeolog Hacer Topuz, Arkeolog Günsel Güngör ile kurtarma kazısı süresince desteklerini esirgemeyen Klazomenai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy ve ekibine teşekkür
ederiz.
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kalıntı-buluntuların çizimleri ED-50 ITRF 3o memleket koordinat sistemine bağlı olarak sayısal haritalar üzerine işlenmiştir2.
KURTARMA KAZISI ÖNCESİ SONDAJ ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmaları sırasında (Plan:1-2) A1, A2, A3, A4, B7 F5,
G1,G2,G3,G4 ve G5 numaralı plan karelerdeki açmalarda parselin kuzey-güney, F5 ve G5 numaralı plan karelerindeki açmalarda doğu-batı
yönünde devam eden, yürüme tabanından -0.35 ila -0.50 metre derinliklerde plaka şeklindeki kireç taşları tek sıra yan yana dizilerek oluşturulan ve üzerleri de plaka şeklindeki kireç taşı ile kapatılmış tarımsal
amaçlı sulama kanalları belirlenmiştir (Resim:2). Bu kanalların hemen
yüzeyde bulunmaları da dikkate alınarak bölgede halen kullanılan geleneksel tarımsal sulama sisteminin yakın tarihlerde yapılmış olduğu ve
antik çağ ile ilişkilerinin olmadığı belirlenmiştir. (Aynı su kanallarının
6 ve 13 No.lu açmalarda da devam ettiği açma kesitlerindeki izlerden
bellidir. Ancak buralardaki kalıntılar yüzeye daha yakın olduğundan
geçen yıllardaki tarımsal faaliyetler nedeniyle tahrip olmuştur.)
Kazı çalışmaları sırasında ayrıca güney ve güney-doğu bölümlerindeki sondaj açmalarında -0.60 metre seviyelerinde alt kotlara doğru
(örneğin 2,11,16,17,18, 23, 24, 25, 26,28 numaralı sondaj açmalarında) bugün olduğu gibi antik çağlarda da yer yer bataklık olan bu bölgedeki başka parsellerde daha önceki yıllarda yapılan kazılarda belirlenmiş; yüksek taban suyundan korunarak çeşitli alanlara ulaşabilmek için
irili ufaklı moloz taşlardan düzensiz bir şekilde oluşturulmuş yürüme
yolu olarak adlandırılan taş dizileri ile arazilerdeki su taşkınlarına engel olabilmek ve/veya serbest akan yüzey sularını belli mecralara yönlendirmek amacıyla yapılmış setlere ait olduğunu düşünülen moloz taş
dizileri belirlenmiştir (Resim: 3) (Plan:1). Yürüme ve/veya yüzey sularını yönlendirme amacıyla yapılmış olduğu düşünülen moloz taşların
2
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Kurtarma Kazısına ilişkin plan, kesit, çizimler ile bunların DWG ve NCZ dosyası
formatlarına ulaşmak için İzmir Müze Müdürlüğü’nde görevli kişilere başvurulması gerekmektedir.

bulunduğu derinliğe kadar yapılan çalışmalar sırasında -0.30 ila -0.70
metre derinliklere kadar kültür tabakası oluşturmayan çeşitli dönemlere
tarihlenebilecek pişmiş toprak kaplara ait amorf parçalar ele geçmiştir.
Örneğin M.Ö. 6 yy.a tarihlenen bir pişmiş toprak kap parçasının daha
alt kotundan M.Ö 4 yy sonlarına tarihlenen başka bir kaba ait parçalar
bulunmuştur. M.Ö 6 yy ortaları veya son çeyreğine tarihlenen Klazomenai Lahti olarak adlandırılan pişmiş toprak lahitlere ait -sürüklenerek
buralara geldiği aşınma izlerinden de anlaşılan- parçalar ile aynı kotlarda M.Ö 4 yy ortalarına tarihlenen amfora parçaları ile günlük kullanıma ait pişmiş toprak kaplara ait parçalar ele geçmiştir (Resim: 4).
Yukarıda anlatılan çalışmalar sonunda; kazı alanının güney ve güney-batı bölümde alt kotlarında bir kültür tabakası olmadığı, moloz
taşların bir plan oluşturmadığı, ayrıca farklı dönemlere ait olan çeşitli
formlardaki pişmiş toprak kap parçalarının karmaşık bir şekilde aynı
seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre kazı alanının güney ve güney-batı bölümünde antik çağlarda düzensiz akan bir dere
yatağının bulunduğu; yakın dönemlerde ise yapılan arazi iyileştirmeleri
ile taban suyu düşürülen bu alanda tarımsal faaliyetlerin günümüze kadar sürdürüldüğü söylenebilir.
ANTİK ÇAĞ ÇİFTLİK YAPISI
Sondaj kazıları sırasında 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 numaralı açmalarda ortaya çıkan döşeme ve duvar/temel izlerini takip ederek bunların
yayılma alanlarının belirlenmesi ve eğer plan veriyorlar ise planlarının
elde edilmesi amacıyla kazı çalışmaları parselin kuzey ve kuzey-doğu
bölümünde sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları sonunda burada ortaya çıkan döşeme ve duvar/temel kalıntılarının M.Ö 4 yy başlarından M.Ö 4
yy sonlarına kadar kullanılmış bir çiftlik yapısına ait olduğu anlaşılmıştır (Plan:3-Resim:5).
Çiftlik yapısı E2,E3,F3,F4 plan karelerinde yer alan iki büyük mekan etrafında gelişmiş ve bazı duvarları ortak kullanan büyük-küçük
odacıklardan oluşmaktadır (Plan: 2). Çiftlik yapısının kullanıldığı dö-
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nemlerde bazı odalarının üzerinde kiremit çatı örtüsü olduğunu kazılarda ele geçen (kalypter ve stroter) çatı kiremitleri parçalarından anlaşılmıştır. Kazılar sırasında C2, C3 ve D1 plan karelerindeki duvarın doğu
veya batısındaki açmalarda çatı kiremidi ele geçmediğinden bu alanların üzerlerinin açık olduğu veya daha basit gölgelik tarzında sistemler
ile örtülmüş olabileceği söylenebilir. Çiftlik yapısının bazı bölümlerinin
bir duvar ile çevrili, üzerleri ya tamamen açık veya sundurma şeklinde
kapalı ahır/depo ya da hayat olabilecek mekânlardan oluştuğu saptanmıştır (Resim: 6).
Klazomenai kırsalına ilişkin bir çiftlik yapısı olarak tanımladığımız
bu kompleksin kuzey yönde ne kadar yayıldığının tespiti buradaki imar
yolu nedeniyle kazı yapılamadığından mümkün olamamıştır. Bu nedenle de E1 ve F2 plan karelerinde kuzey güney yönünde görülen duvarların kuzeye doğru (imar yolunun altında) ne kadar devam ettiği sorunu
bilimsel olarak çözülememiştir (Resim: 7). Ancak çiftlik yapısı kuzeyinde yer alan yapılaşmasını tamamlamış parselde geçen yıllarda yapılan sondaj kazıları sonunda bu çiftlik yapısı ile ilişkili olabilecek her
hangi bir kalıntı ve buluntuya rastlanılmamış olması nedeniyle yapının
kuzeye doğru fazlaca devam etmediği; H2, H3 ve H4 plan karelerindeki mekânları oluşturan yaklaşık doğu-batı yönünde uzanan ışınsal duvarlar (Resim: 8) ile kıyaslanarak uzunlukları anlaşılmaya çalışılabilir
(Plan:2). Yapının diğer yönlere yayılımı saptanmış ve planı çıkarılmıştır. Yapı bulunduğu haliyle yaklaşık 450 m2 lik bir alanı kapsamaktadır
(Plan:3).
F2 plan karesi güney doğusunda 45x47 cm. ebatlarındaki zemin döşemesine ait olduğunu düşündüğümüz yüzeyinde çekiç-keski izleri bulunan taşın boyutlarını anlamak için yapılan çalışmalar sonunda bu taşın
0.45x0.47x0.40 metre boyutlarında olduğu ve çatıyı taşımaya yarayan
ahşap bir dikmenin kaidesi(?) olabileceği anlaşılmıştır. Bu taşın hemen
dibinde yaptığımız çalışmada -0.70 metre seviyesine inilmiş; bu seviyede ana toprak tespit edildiğinden çalışmalara sona ermiştir (Resim:
9). Yapının zemin döşemesi altındaki buluntu durumunu anlamak ve
yapının erken evresi olup olmadığını tespit etmek için F2 plan karesin-
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deki 40x47x45 cm ebatındaki taş çevresindeki kazılar ile F2, F3, G2 ve
G3 plan karelerindeki kazılarda tespit ettiğimiz -0.30 netre derinlikteki
kuzey-güney aksındaki duvar/temel ve döşeme kalıntısı ile döşeme dolgusu içinden ele geçen (pişmiş toprak çatı kiremidi parçaları ve günlük
kullanıma ait kaplar) arkeolojik verilere göre; bu yapının yapıldıktan
sonra en az bir kez yıkıldığı ve/veya ağır hasar gördüğü bu tahribattan
sonra yapının taban döşemesinin 30-40 cm kadar doldurulmak suretiyle biraz daha yükseltildiği ve plan şemasının da kısmen değiştirilerek
esaslı bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır (Resim: 9). Çiftlik yapısına ait duvar/temellerinin en fazla iki-üç taş sırasının +0.40-0.45 metre
yüksekliklere kadar günümüze ulaşabildiği saptanmıştır. Bu moloz taş
duvar/temellerin üstünde yapının kerpiç veya daha zayıf bir malzemeden -hımış- beden duvarları yükseliyor olmalıydı. Yapı son evresine
ait taban döşemesi arazinin zemin yapısından ve geçmişte yaşanmış
depremlerden kaynaklanan çökmeler nedeniyle dalgalı bir hal almıştır.
Yapı döşemesi kademeli olmayıp, yukarıdaki nedenlerle döşeme taşları F2 plan karesinde denizden +0.28 metre yüksekteyken, D4 plan
karesinde döşeme taşlarının deniz seviyesinden de aşağıda -0.39 metre
seviyesinde olduğu belirlenmiştir.
Çiftlik yapısının güneyinde ana mekânların dışındaki alanda, D4 ve
E4 plan karelerinde ele geçen amorf durumdaki günlük kullanıma ait
çeşitli pişmiş toprak kap parçaları ile adeta kırıldıklarında anda buraya -kuyunun kuzeyine- atılmış değişik tiplerdeki amfora parçalarından
oluşan çöplük niteliğindeki alan ile aynı kotlarda olduğundan buradaki
kuyunun yapı ile çağdaş olabileceğini düşündürmüştür. 24 numaralı açmada bulunan bir amfora kulpu üstüne baskı tekniğiyle oluşturulmuş
yazı üzerinde inceleme yapan Prof. Dr. Mustafa ADAK tarafından kulpun üzerinde nominatif halinde KALLIKRATIDHS ismi yer alıyor. Bu
Kallikratides amforanın sahibi olsa gerek. Harf karakterlerinden dolayı amforayı Helenistik Dönem’e tarihlemek mümkün. şeklinde değerlendirilmiştir (Resim:10).
F3 plan karesi batısında, kuzey-güney yönde devam eden duvarda
devşirme yapı malzemesi olarak kullanılmış çeyrek daire formundaki
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kısmı günümüze kalabilmiş üzerindeki dairesel kanal izi nedeniyle zeytin veya şarap presleme ile ilgili olabilecek kireçtaşı parça ilk anda bize
burada bir şarap veya zeytinyağı üretim atölyesi olabileceğini düşündürmüştü. Ancak kazı çalışmalarında pres taşı parçasına ait başkaca bir
parça ve bu işlik ilgili olabilecek bir kalıntı buluntu ele geçmediğinden,
burasının bir şarap veya zeytinyağı işliği olamayacağı anlaşılmıştır.
Pres taşı parçası yakın çevrelerden buraya getirilerek çiftlik inşasında
devşirme yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.
Kazılar sırasında ele geçen pişmiş toprak malzemenin erken
M.Ö.4.yy dan geç 4.yy a kadar olan dönemlere yoğunlaşması bize yapının tarihini vermektedir. Ayrıca H4 plan karesinde yapının temelinde
devşirme malzeme olarak kullanılmış Klazomenai lahit parçası bize
yapının yapıldığı en erken tarihi saptamamızda önemli veri olmuştur.
Temellerin daha alt seviyelerindeki yaptığımız çalışmalarda metoplu
ve kuşlu kâse olarak bilinen M.Ö 7-6 yy.lara tarihlenen az miktarda
amorf seramik parçaların ele geçmiş olması bu yakın çevrede arkaik
dönemde de bir yaşamın olduğunu ancak yapı içinden ele geçen pişmiş
toprak malzemeye ve temeller seviyesinde yaptığımız çalışmalara göre
arkaik çağa ait bir yapı olmadığı, çftlik yapısının M.Ö 4 yy.a ait olduğu
belirlenmiştir.
Klazomenai antik kenti sur dışı -kırsal- alanındaki yaşamın izlerinden günümüze kalabilmiş bu çiftlik yapısı içinde kazılar sırasında ele
geçen dokuma tezgahı ağırlıklarının yoğunluğu dikkate alınarak çiftlik
yapısında kumaş v.b. dokuma işlerinin yapıldığı söylenebilir.
Ortaya çıkarılan çiftlik yapısı kalıntılarının bulunduğu alan
hâlihazırda kış aylarında yağışlara bağlı olarak yükselen taban suyu nedeniyle yazın kuruyan bir bataklık durumundadır. Kalıntılar şu anda
yükselen suların altındadır. Urla Taşı adıyla bilinen kireç taşından yapılmış taban döşeme izleri ve yine aynı taşlardan yapılmış duvar/temel
kalıntıları ayrıntılı olarak fotoğraflanmış ve memleket koordinatlarında
(x,y,z değerleri) belgelemeleri yapılarak planı elde edilmiştir. Bu alanda koruma bölge kurulunca yapılan değerlendirmeler sonunda her hangi bir yeni yapı (inşaat) yapılmasına izin verilmemiş olup; bulunduğu
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konum ve fiziki şartlar nedeniyle ortaya çıkarılan Çiftlik Yapısına ait
kalıntıların tahrip olup tamamen yok olmalarını engellemek amacıyla
yıkılmaları engellenecek şekilde desteklenerek, steril bir malzeme ile
üzeri örtülecek ve kazı alanı yürüme tabanına kadar kazıdan çıkan toprak ile doldurulacaktır.
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