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KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 
2015 YILI ÇALIŞMALARI

Metin TÜRKTÜZÜN*
  Serdar ÜNAN

Nazan ÜNAN

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü’nde, DSİ Eskişehir 3. Böl-
ge Müdürlüğünce inşasına devam edilmekte olan Kureyşler Barajı nede-
niyle, baraj sahasından etkilenen Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy 
Nekropolü’nü kapsayan Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014 yılında 
başlamış olup, 2015’de aralıksız sürdürülmüştür1.  Kureyşler Barajı Kurtar-

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

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

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

1 Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyünde, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünce inşa-
sına devam edilen Kureyşler Barajı nedeniyle, baraj sahasından etkilenen Höyüktepe, Attepe 
Yerleşimi ve Dereköy Nekropolü’nü kapsayan Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları’na ilişkin 
Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan 24.04.2015 tarih 
ve 80762 sayılı kazı ruhsatı ve Kütahya Valiliğinden alınan 24.04.2015 tarih ve 900/602 sayı-
lı olur neticesinde, 01.05.2015 tarihinde başlanılan kazı çalışmalarının arazi boyutu 31.11.2015 
tarihinde tamamlanmıştır. 15 teknik personel ile bilimsel belgeleme ve yayına yönelik kazı evi 
işlemleri ise 31.12.2015 tarihine dek sürdürülmüştür. 2015 yılı sezonunda 25 teknik personel, 
150 işçi ve 2 danışman görev almıştır. Çalışmalar, Kütahya Müzesi Müdürü Metin Türktüzün 
başkanlığında; Müze Uzmanı (MA) Arkeolog Serdar Ünan’ın sorumluluğunda, serbest arke-
ologlar, (MA) Hakan Bilgiç, (MA) Merve Andaç, (MA) Osman Vuruşkan, Mehmet Çeri, Feh-
mi Yaşar, Semih Ünal, Özge Akın, Sevilay Ünal, Hüseyin Yücel, Ece Altınay, Hakkı Yıldırım, 
Yunus Aslan, Büşra Yıldız, Şeyma Gazcı, Halil İbrahim Sağdıç, Gülsüm Neşe Tekin, Murat 
Nurtekin, Sevda Altunkaynak, Hasan Anagör, Muhammet Çetin, Gizem Karaarslan,  Damla 
Işık, Yunus Çiftçi, Sibel İnal, Zekeriya Yavuz, Bayram Keskin, Mehtap Külahlı, Gözde Köymen, 
Ercan Kılıç, Mehmet Yavuz; Seramik Uzmanı Şadiye Yeşilbaşlı, Mehmet Yörür, Mimari Res-
toratör Berkay Culha, Ressam Gürkan Cihangir; Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
lisans talebeleri Kübra Buğra, Dilara Sabırsız, İsmihan Karakaya, Şaban Tiryaki, Sermil Göz, 
Miraç Aslan, Nermin Yıldız, Nurgül Hıra, Fatoş Yiğit, Birsen Aytüre, Erol Şeker, Sedat Çalışkan, 
Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans talebeleri Duygu Kıvrak, Büşra Eren, Fırat Kurt, 
Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans talebesi Selin Sevcan YAZICILAR, Çukuro-
va Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans talebeleri Özge Alişan, Mevra Çıtık; Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans talebeleri Sibel ÖZek, Gülsüm ZengiN kazının teknik
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ma Kazıları’nın 2015 yılı çalışmaları Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy 
Nekropolü olmak üzere, aralarında 3 km. mesafe bulunan alanlarda gerçek-
leştirilmiştir. Höyüktepe’de 2014 yılında toplam 35, Attepe Yerleşimi’nde 2, 
Dereköy Nekropolü’nde 7 plankarede kazılar yapılmış, Höyüktepe’de Erken 
Tunç Çağı ve Geç Doğu Roma Dönemi mimari kalıntıları, Attepe Yerleşimi 
ve Dereköy Nekropolü’nde Erken ve Geç Doğu Roma Dönemleri mimari ka-
lıntıları ve buluntuları tespit edilmiştir2. 2015 yılında 10.00x10.00 m. ölçüsün-
de, Höyüktepe’de 54, Attepe Yerleşimi’nde 29, Dereköy Nekropolü’nde ise 6 
plankarede çalışmalar sürdürülmüştür. Höyüktepe’nin doğusunda ve güne-
yinde yer alan E-17, G-22, H-22, H-23, J-22, M-19, M-24 plankarelerinde, bu 
sene ilk defa Orta Tunç Çağı’na ait mimari kalıntılar ve buluntular tespit edil-
miştir. Bu sonuca göre Höyüktepe’de Erken Tunç Çağı ve Geç Doğu Roma 
Dönemi’nin yanı sıra Orta Tunç Çağı tabakasının varlığı da ortaya çıkarılmış-
tır. Attepe Yerleşimi’nde yamaca yaslı bir Geç Doğu Roma Dönemi yerleşi-
mi tespit edilmiş, bu yerleşimin batısında ise Erken Doğu Roma Dönemi’ne 
ait bir bazilika ortaya çıkarılmıştır. Dereköy Nekropolü’nde ise Erken Doğu 
Roma Dönemi’ne ait yeraltı tonozlu mezar çevresinde ortaya çıkarılan mima-
ri yapının sınırları genişletilmiş ve etrafında yeni mezarlar tespit edilmiştir.

1- HÖYÜKTEPE

Höyüktepe’de 2015 yılında 10.00x10.00 m. ölçülerinde 60 adet plankarede 
çalışılmıştır. Plankareler şunlardır; C-22, D-19, D-24, E-17, E-18, E-19, E-24, 
E-25, E-26, E-27, E-28, F-22, F-25, F-26, F-27, G-21, G-22, G-23, G-24, H-22, 
H-23, I-17, I-22, I-23, I-24, I-25, J-13, J-14, J-15, J-17, J-18, J-22, J-24, K-14, K-15, 
K-16, K-17, K-18, K-21, K-22, K-23, K-24, K-27, L-15, L-16, L-17, L-18, L-20, 
L-21, L-22, L-23, L-24, L-27, M-19, M-24, M-27, N-24, O-24, O-25, U-24. İki 
plankarede ise sondaj çalışmaları yapılmıştır, A-16 plankaresinin kuzeydoğu 

 ekibini oluşturmuştur. Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden Yrd. Doç. Dr. 
Uğur AVDAN ile Arş. Gör. Resul ÇÖMERT, kazı alanının tümünü içeren ortofoto haritasının 
çıkarılması çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümünden, Doç. Dr. Ali Umut TÜRKCAN ve Dumlupınar Üniversitesi MYO Mimari Resto-
rasyon Bölümünden, Öğr. Gör. Nazan ÜNAN kazının bilimsel danışman heyetini oluşturmuş-
tur. Kazıda çalışan işçiler Aslanapa ilçesi, Dereköy, Kureyşler, Bayat, Çalköy, Göynükören, Ku-
yusinir, Pınarbaşı, Ortaca, Pazarcık, Yağcılar, Yalnızsaray ve Terziler köylerinden sağlanmıştır.

2 Türktüzün vd. 2016: 470-471.
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köşesinde ve B-15 plankaresinde güneybatı köşede sondaj çalışmaları tamam-
lanmıştır (Plan: I). 2014-2015 yıllarında süren kazı çalışmaları sonucunda, Er-
ken Tunç Çağı II’ye tarihlenen 15 adet mekân3 ve sur, Orta Tunç Çağı’na ta-
rihlenen 3 adet mekân, Geç Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen 34 adet mekân 
tespit edilmiştir4.

ETÇ II’ye ait mimari ve buluntuların tespit edildiği plankareler J-14, J-15, 
J-17, J-18, I-17, K-15, K-16, K-17, K-18, L-15, L-16, L-17 ve L-18’dir. Bu planka-
relerde yapılan çalışmalar sonucunda anakayaya oyulmuş silolar, mekânlar, 
teras ve sur kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Bu tabakaya ait küçük buluntular 
ise pt çanak çömlek, pt ağırşak, pt ağırlık ve mühürler ile kemik, taş ve metal 
aletler oluşturmaktadır. Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda, höyükteki yer-
leşim alanının yayılımı, ETÇ II, GDR ile ilk kez bu yıl saptanan OTÇ’ye ait ka-
lıntıların tespiti ile genişlemiştir. Genel olarak höyüğün tepe noktası ve tepe 
noktasının doğu yamaca doğru olan kısmında ETÇ II ile M-19 plankaresiyle 
eteklere doğru M-24, N-24, O-25, K-21, K-22 ve H-23 plankarelerinde OTÇ 
çanak çömleği ve mimarisine ait kalıntılar tespit edilmiştir. Eteklere doğru 
eğimin azaldığı alanda ise yoğun olarak GDR yerleşimi karşımıza çıkmakta-
dır. GDR’nin tespit edildiği plankareler ise E-25, F-25, E-28, G-22, G-23, G-24, 
I-22, I-23, K-23, M-24, H-22, H-23, J-22, L-21, L-23’tür. 2015 kazı sezonunda 
GDR mimarisinin kuzeydeki sınırları da tespit edilmiştir. Büyük bir kısmı 
sivil mimariyi teşkil eden mekânların yanı sıra höyüğün güney eteklerinde, 
apsisli bir şapele ait mimari kalıntılar tespit edilmiştir. Bu döneme ait mimari 
buluntuların yanı sıra küçük buluntuları, 2014 kazı sezonunda olduğu gibi 
ağırlıklı olarak metal buluntular5 oluşturmaktadır. Ayrıca GDR plankareleri-
nin alt seviyelerinde de OTÇ’ye tarihlenen mimari ve buluntular tespit edil-
miş olup, bu plankareler E-17, G-22, H-22, H-23, M-24, N-24 ve O-25’dir. Bu 
plankarelerdeki GDR yerleşiminin hemen altında, OTÇ buluntularının çıkmış 
olması, bu yılki çalışmaların en önemli tespitlerinden birisidir (Resim: 1-3). Bu 
döneme ait buluntular arasında, pt kaplar, küpler, ağırşak, ağırlık ve metal 
buluntular yer almaktadır. 

3 Ünan 2015: 211-222.
4 Makalenin bundan sonraki kısmında Erken Tunç Çağı için ETÇ, Orta Tunç Çağı için OTÇ, Erken 

Doğu Roma  Dönemi için EDR, Geç Doğu Roma Dönemi için GDR kısaltmaları kullanılacaktır.
5 Oransoy 2015: 595-652.
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2- ATTEPE YERLEŞİMİ

Attepe Yerleşimi’nde 2014 kazı sezonunda çalışmalara 23.09.2014 tarihin-
de başlanılmış, bu alanda sadece bir ay süreyle, I-17 ve I-18 plankarelerinde 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmişti6. I-17 ve I-18 plankaresinde açığa çıkartılan 
duvarlar ve mekânlar, buranın, tescillendiği şekilde bir nekropol değil, yer-
leşim alanı olduğunu göstermiştir. 2014 yılında bu iki plankarede sadece 10 
adet etütlük mahiyette eser ele geçmiştir7. Attepe Yerleşimi’nde 2015 yılında 
iki ayrı alanda, 10.00x10.00 m. ölçülerinde 29 adet plankarede çalışılmıştır. 
Eğrek Deresi’nin doğusundaki yamaçta yer alan plankareler şunlardır; H-15, 
H-16, H-17, H-18, I-15, I-16, J-17, J-18, J-20, K-17, K-19, K-20, K-21, K-22, K-26, 
L-19, L-20, L-21, L-22, L-23, M-22 ve M-23. Eğrek Deresi’nin batısındaki plan-
kareler ise A-21, A-22, B-21, B-22, B-23, C-21, C-22 plankareleridir (Plan: II).

Attepe Yerleşimi’nde 2015 yılında 102 adet envanterlik, 125 adet etütlük 
mahiyette kültür varlığı ele geçmiştir. Buluntular arasında pt kaplar, metal 
buluntular ağırlıklı grubu oluşturmaktadır. Burada 2014 ve 2015 yıllarında 
sürdürülen kazılar neticesinde, şu ana dek on bir mekân tespit edilmiş olup, 
bu mekânlar GDR’ye tarihlendirilmiştir. Yamaca yaslanmış bir konumda, ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultulu akan Eğrek Deresi’nin doğusundaki yerleşim 
alanının,  mimari yapı, küçük buluntular ve çanak çömlek parçaları incelendi-
ğinde, M.S. VIII.-XI. yüzyıllar arasına tarihlendirilebilecek, GDR’de yerleşilen 
bir alan olduğu saptanmıştır. Sadece K-19 plankaresinde ele geçmiş olan 2 
adet taş balta, ETÇ özellikleri yansıtsa da, bu iki buluntu olasılıkla buraya ta-
şınmış olmalıdır. Bu iki ETÇ bulgusu dışında, ETÇ’ye ait herhangi bir veriye 
şimdilik rastlanmamıştır. Yerleşimin batısında, Kureyşler Köyü’yle bağlantıyı 
sağlayan toprak yolun hemen yanındaki plankarelerde yapılan çalışmalarda 
ise bir bazilikaya ait yapı ve bu yapının çevresinde yer alan bir nekropol orta-
ya çıkarılmıştır. Bu yapı, mimari özellikleri bakımından, doğudaki yerleşim-
den farklı olarak, daha erken bir tarihe, olasılıkla M.S. VI. yy süreci sonrasına 
aittir (Resim: 4-6). Tespit edilen mezarların ise buluntularına dayanarak daha 
geç bir döneme, GDR’ye ait olduğu düşünülmektedir.

6 Türktüzün vd. 2015: 19.
7 AttepeYerleşimi’nde 2014 yılındaki çalışmalara ilişkin bkz. Türktüzün-Ünan 2015: 66 vd.
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3- DEREKÖY NEKROPOLÜ8

Dereköy Nekropolü’ndeki çalışmalara 2013 yılında, burada birkaç gün 
devam eden kurtarma kazısı ile başlanılmıştır. Bu çalışmalarda Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’ne ait mermer lahit kapakları, lahit teknelerinin yanı sıra, 
daha önce kaçak kazıyla tahrip edilen, yeraltı tonozlu bir mezar saptanmıştır9. 
2014 yılındaki kazılarda alanda yaklaşık 1 ay süreyle çalışılmıştır. Bu alanda 
CC-19, DD-19, DD-23, EE-19, EE-24 ve EE-27 olmak üzere, toplam 16 planka-
re açılmıştır (Plan: III). EE-27 hariç, diğerlerindeki çalışmalar, plankarelerin 
dört köşesinde yapılan sondajlar şeklinde olmuştur. EE-27’de ise çalışmalar, 
2013 yılında, izinsiz kazı/kazılar sırasında ortaya çıkan yeraltı tonozlu me-
zarın açılması amacıyla yapılmıştır. Bu tonozlu mezarın etrafında, düzgün 
kireçtaşı sıralarıyla oluşturulmuş ve yoğun kireçli bir harç kullanarak yapılan 
ve üç sırası tespit edilen bir mekâna ait duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Tonozlu 
mezarın etrafını çevrelediği ve bir mekâna ait yapı kalıntısı olduğu anlaşılan 
bu duvarların güneyinde, 1 adet mermer lahit teknesi bulunmuştur. Tonoz-
lu mezarın etrafından, olasılıkla izinsiz kazılar nedeniyle oldukça dağınık 
halde insan kemikleri, pt çanak çömlek parçaları, cam kap parçaları, hayvan 
kemikleri ele geçmiştir10. Dereköy Nekropolü’nde 2015 yılındaki çalışmalar-
da gelindiğinde, alanda DD-26, DD-27, EE-26, EE-27, EE-28 ve FF-27 olmak 
üzere toplam 6 plankarede çalışılmaya devam edilmiştir. Nekropolde 32 adet 
envanterlik, 188 adet etütlük mahiyette taşınır-taşınmaz kültür varlığı kayıt 
altına alınmıştır. Bu buluntular, taş, pt, metal ve cam eserlerden oluşmakta-
dır. EE-27 plankaresinde, tonozlu mezarın etrafında bulunan duvarlar açığa 
çıkarılmıştır. Plankarenin kuzey ve güney sınırına paralel şekilde devam eden 
duvarlar ile batıda bu duvarlar ve batı sınırına yakın bir alan, kuzey güney 
doğrultusunda uzun duvarlarla birleşen bir duvar daha açığa çıkarılmış 
olup, bu duvarın bazı bölümlerinin korunamadığı görülmüştür. Mekânın iç 
kısmında yer alan tonozlu mezarın bulunduğu kısmın ise geçmiş yıllardaki 
izinsiz kazılar sebebiyle tahrip olduğu saptanmıştır (Resim: 7).

8 Ünan 2015b: 515-568.
9 Türktüzün vd. 2014: 140-141.
10 Türktüzün vd. 2015: 20.
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SONUÇ

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015 yılı çalışmaları sonucunda 599 
(beş yüz doksan dokuz) adet envanterlik, 875 (sekiz yüz yetmiş beş) adet 
etütlük mahiyette olmak üzere, toplamda 1474 (bindörtyüzyetmişdört) adet 
taşınır ve taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alınmıştır. Bu eserlerin yanı 
sıra ETÇ, OTÇ ve GDR dönemlerine ait mimari kalıntılar da bölgenin arke-
olojisine ışık tutacak mahiyettedir. Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy 
Nekropolü’nden oluşan kazı alanlarında, şu ana dek, en erkenden en yakın 
döneme gelecek şekilde arkeolojik kalıntıların kronolojik sırlamasına baktığı-
mızda, baraj sularının kaplayacağı alanda yapılan incelemeler neticesinde or-
taya çıkan Paleolitik Çağ11 insanının taş aletlerinden başlayarak, Erken Tunç 
Çağı II, Orta Tunç Çağı, çok az miktarda Hellenistik Dönem, Roma İmpara-
torluk Dönemi, Erken Doğu Roma Dönemi ve Geç Doğu Roma Dönemi’nde12 
yaşayan insan topluluklarının kültür mirasının, bu topraklar üzerinde iz bı-
raktığı saptanmıştır. 

Höyüktepe yerleşiminden ele geçen ve ilk çalışmaları tamamlanan pt ça-
nak çömlek13, mühür14, figürin15, ağırşak-ağırlıklar16, metal17 ve taş aletler18’in 
incelenmesi sonucunda, Batı Anadolu’da Aizonai, Seyitömer Höyük, Çiledir 
Höyük, Karaoğlan, Kusura, Çavdarlı Höyük, Beycesultan, Limantepe ile İç 
Anadolu’da Küllüoba, Demircihöyük ile Göller Bölgesi’nde Elmalı-Karataş, 
Bademağacı, Kuruçay ile Marmara Bölgesi’nde Troya, Yortan ve Yeniba-
demli Höyük ile Orta Anadolu’da Koçumbeli, Etiyokuşu ile kültürel ilişkileri 
saptanmıştır.  Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi’nin Geç Doğu Roma Dönemi 
mimari19 ve küçük buluntular20 ise bölgenin belirtilen dönemlerdeki tarihi-
nin aydınlatması bakımından büyük önem arz etmektedir. Kureyşler Barajı 

11 Dinçer 2015: 191-210.
12 Gencer 2015: 569-594; Ünan 2015a: 497-514.
13 Ünan 2015: 233-236.
14 Türkcan- Beyoğlu 2015: 435-436.
15 Sandalcı 2015: 454-455.
16 Köymen 2015: 331-332.
17 Türktüzün vd 2015: 476-477.
18 Andaç 2015: 386-387; Bostancı 2015: 349-378. 
19 Ünan 2015a: 501-502.
20 Karaca 2015: 657-658; Bilgiç 2015: 675.
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Kurtarma Kazıları 2014 yayınında olduğu gibi, 2015 yılı sonuçları da tüm de-
taylarıyla, 2016 yılında yayımlanması planlanan bir kitapla bilim dünyası ile 
paylaşılacaktır. 
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Plan 1: Höyüktepe.
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Plan 2: Attepe yerleşimi.



11

Plan 3: Dereköy nekropolü.
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Resim 4: Attepe Yerleşimi hava fotoğrafı (26.11.2015).

Resim 5: Attepe Yerleşimi, Eğrek Deresi’nin doğusu, GDR yerleşim alanı.
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Resim 6:  Attepe Yerleşimi, Eğrek Deresi’nin batısı, Erken Doğu Roma Dönemi, bazilika ve nek-
ropol. 

Resim 7: Dereköy Nekropolü hava fotoğrafı (26.11.2015).
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ÇİLEDİR HÖYÜK KURTARMA KAZISI 
2015 YILI ÇALIŞMALARI

Metin TÜRKTÜZÜN*
Serdar ÜNAN

Bayram UYGUN

Kütahya İli, Merkez, Aslanlı Köyü, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim 
AŞ’nin çalışma ve kömür alma sahası içinde yer alan Çiledir Höyük  Kurtar-
ma Kazısı çalışmaları 2015’de devam ettirilmiştir. 2015 yılı kurtarma kazısı 
çalışmaları, yerleşimin batı yamacında sürdürülmüştür. Çiledir Höyük’de, 
batı yamaçtaki topografik eğime göre şekillendirilen mekânlar açığa çıkarıl-
dığında, özellikle Erken Tunç Çağı II1, Roma İmparatorluk ve Erken Doğu 
Roma Dönemi (Bizans) kalıntılarının yoğunluğu dikkat çekmiştir. 2015 yılı 
kazı çalışmaları, 2009-2014 yılları arasında gerçekleştirilen kazıların devamı 
niteliğinde olup (Plan: 1), batı yamacın en kuzey kesiminde gerçekleştirilmiş-
tir (Resim: 1-2). Geç Doğu Roma Dönemi’ne ait mimari ve küçük buluntuların 
ele geçtiği alanda az sayıda Erken Tunç Çağı’na ait bulgulara da rastlanmıştır 
(Harita: 1-2)2.

Çiledir Höyük’te 2015 yılında batı yamaçta üç yapı açığa çıkarılmış olup, 
yapılar dışında seviye inilen alanlarda ana kayaya ulaşılmıştır. Söz konusu 
yapılar, aynı döneme ait olup, biri tek odalı, diğer ikisi çok odalıdır. En kuzey-

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

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

 Bayram UYGUN, Arkeolog, Çiledir Höyük Kurtarma Kazısı, Kütahya/TÜRKİYE.
1 Türktüzün vd. 2015: 49-72.
2 Türktüzün vd 2014: 147-185; Türktüzün vd 2015: 51-66; Türktüzün vd. 2016: 460. Ayrıca bkz. 

kutahyamuzesi.gov.tr
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de yer alan çok odalı yapının dinsel işlevli olduğu düşünülmektedir. Odalar, 
taş döşeli ya da sıkıştırılmış kil tabanlıdır. Odalar içerisinden çok sayıda pt 
çatı kiremidi parçasının ele geçmesi, mekânların üst örtü sistemi hakkında 
bilgi vermektedir. Yapı tabanlarının alt kodlarında pt künk parçaları ve ka-
nallar olduğu görülmüştür.

Açığa çıkarılan yapılar hakkında değerlendirmelerde bulunmak gerekirse; 
kompleks bir yapı olma özelliği gösteren 3 No.lu yapı, 13.08x15.60 m. ölçüle-
rinde, dikdörtgen tarzda ve bazilikal planlıdır3. Yapının doğu, kuzeydoğu ve 
güneydoğu köşeleri tahrip olmuştur. Doğu-batı doğrultulu yapının yer yer 
taş döşemeli ve sıkıştırılmış toprak tabanı da yapıyla aynı yönde eğimlidir. 
Yapının tahrip olan doğu kesiminde yapılan kazı çalışmaları sonucu, yer yer 
korunmuş pt tuğla döşeme açığa çıkarılmıştır. Yoğun olarak yangın izinin 
bulunduğu döşemenin yapıya ait ilk kullanım tabanını oluşturduğu, yaşa-
nan yangın olayının ardından üstü kapatıldığı ve yeni taban döşemesinin taş 
kullanılarak inşa edildiği belirlenmiştir. Mekân duvarları düzleştirilmiş taşlar 
ve yoğun olarak pembe renkte horasan harcı4 kullanılarak inşa edilmiştir. Ya-
pının batı kesiminde taban döşemesinden 0.10 m. yükseltilerek inşa edilmiş, 
form olarak “haç” işaretini andıran iki platform ortaya çıkarılmıştır. Söz ko-
nusu platformların kuzey ve güneyinde olmak üzere, küçük bir havuz oldu-
ğu düşünülen iki bölme yer almaktadır. Yapı içinde ele geçen haç kabartmalı 
mermer blok, sütunce başı ve diğer mermer buluntular, kilise içinde yer alan 
ambon kürsüsüne ait parçalar olabileceğini göstermektedir5. Ayrıca, yapının 
güney girişinde 1 adet demir söve ve yapının güney kesiminde 1 adet mermer 
sütun başlığı, 5 adet mermer blok, 1 adet sütunçe parçası, 4 adet pirinç-demir 

3 Eyice 1988: 45-51’de bahsedilen apsidal yapılar ve özellikleri Çiledir Höyük örnekleri ile benzer-
lik göstermektedir.

4 Böke, 2004: 91’de horosan harcı ve kullanım alanları ilgili olarak  “tuğla, kiremit ve benzeri malze-
meler, kireç ile karıştırılarak birçok tarihi yapının harç ve sıva malzemesinin hazırlanmasında kullanılmış-
tır. Bu harç ve sıvalar hidrolik olup ülkemizde, horasan harcı ve sıvaları olarak bilinmektedir. Bu harçlar 
Roma döneminde “Cocciopesto” , Hindistan’da “Surkhi”, Arap ülkelerinde “Homra” olarak adlandırıl-
mıştır. Hidrolik özelliklerinden dolayı bu harç ve sıvalar Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemi dini 
yapılar, sarnıç, su kuyusu, su kemeri ve hamam yapılarında kullanılmıştır” şeklinde bir bilgi verilmiş-
tir.

5 Söz konusu havuzlar ve “haç” şeklindeki platformların benzerlerine Parman 2002: Çizim: 15’de 
rastlanmıştır. Kilise planı verilen çizim (M.S. 5.-6. yy.), Çiledir Höyük planıyla yakın benzerlik 
göstermektedir.
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malzemeli kabaralı çivi6, 1 adet mermer masa, 1 adet mermer sütunçe, 1 adet 
mermer stel parçası,  2 adet bronz obje, 4 adet demir obje, 1 adet taş obje, 1 
adet bronz yüzük, 1 adet cam parçası, 15 adet demir kabaralı çivi, 1 adet piş-
miş toprak kapak, mermer parçaları, 1 adet tümlenebilir pt pithos ve 3 adet 
demir çivi ele geçmiştir. Yapının güney duvarı üzerinde 1.82 m. genişliğinde 
kapı girişi (eşik) yer almaktadır. 

Söz konusu giriş ile bir koridordan 2 No.lu yapıya geçilmektedir. Dikdört-
gen planlı, 18.62x19.12 m. iç ölçülerindeki 2 No.lu yapı, kompleks yapıya ait 
depo odası niteliğinde kullanım görmüş olmalıdır. Yapının batı ve kuzey du-
varında daha belirgin olmak üzere, tüm duvarlarda mor renkli Horasan har-
cının kullanıldığı görülmektedir. Sıkıştırılmış topraktan yapılmış olan taban, 
doğu-batı yönde eğimlidir. Yapının batı duvarı üzerinde neredeyse standart 
ölçülerde, payanda şeklinde üç çıkıntı yer almaktadır. Yapının doğu duvarı 
üzerinde ise batı duvarında yer alan payanda çıkıntılarına karşılık gelecek 
şekilde duvarlar eklenerek, eşit olarak üçe bölünmüştür. Küçültme işlemin-
den sonra yaşam alanı olarak yetersiz büyüklüklere sahip odalar birer depo 
odası olarak kullanılmış olmalıdır. Ayrıca söz konusu yapı, kuzey odasında 
yer alan bir geçiş ile 3 No.lu yapının da eklemlendiği taş döşemeli koridora 
bağlanmaktadır. Bu durum, yapının başlangıçta bağımsız bir konut olduğu-
nu, daha sonra gerçekleştirilen tamirat evreleri sonucu 3 No.lu yapının bir ek-
lentisi haline getirilerek, depo mekânı olarak kullanım görmüş olabileceğini 
düşündürmektedir. 2 No.lu yapının batı duvarına paralel olarak inşa edilmiş 
4.85 m. uzunluğunda bir duvar açığa çıkarılmıştır. Duvar herhangi bir mimari 
öğeyle bütünlük oluşturmamaktadır. Olasılıkla 2 No.lu yapının batı duvarına 
çok yakın olarak inşa edilmiş olması, istinat duvarı olarak inşa edilmiş olabi-
leceğini düşündürmektedir. İkinci bir düşünce ise duvarın bir alt evreye ait 
olduğu ve 2 No.lu yapının inşası aşamasında duvarın yer yer tahrip edildiği 
şeklindedir. Ancak, yerleşme genelinde yapılan kazı çalışmaları sonucu, ikin-
ci bir evrenin varlığından söz etmek mümkün değildir. 2 No.lu yapı içinde 

6 Bu çivilerde göbek olarak adlandırılan baş kısmı döküm tekniğinde üretilirken, demir sapla-
ma döküm kalıbı merkezine yerleştirilmiştir. Benzer örnekler, bu işlevsel aksamın Helenistik 
Dönem’den başlayarak yaygın bir şekilde kullanılmış olmasından dolayı çok geniş zaman ara-
lıklarına ait olsalar da, Kibyra buluntusu göbekli çiviler M.S. 3. yy. ortalarına tarihlenmektedir. 
Bu konuda bkz. Demirer 2013: 92-93, Lev. XXX, İ1-İ4.
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yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen küçük buluntular; 9 adet demir çivi, 
1 adet pt teker ağırlık, 1 adet cam kaide parçası, 1 adet demir mızrak ucu, 1 
adet taş elcik, 1 adet pt kapak, 3 adet pt kandil, 1 adet cam parçası, 3 adet 
demir çivi, 4 adet demir obje, 2 adet cam parçası, 1 adet kemik saç iğnesi7 ve 1 
adet taş boncuk şeklindedir.

Tek odalı olarak açığa çıkarılan son yapı ise 7.20x8.68 m. ölçülerinde olup 
dikdörtgen planlıdır.  Mekânın korunan duvarları üzerinde bir girişe rastlan-
mamıştır ve olasılıkla girişin tahrip olan kuzey duvarı üzerinde olduğu düşü-
nülmektedir. Açığa çıkarılan mekân duvarları ana kayaya oturtulmuş olup, 
kalıntılar olasılıkla yapının temeline ait olmalıdır. Bu nedenledir ki, yapının 
kullanım tabanı tespit edilememiştir. Yapının kuzey kesiminde kuzeybatı-
güneydoğu doğrultulu 0.46x6.26 m. ölçülerinde su kanalı açığa çıkarılmıştır. 
Yapı içinde yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçirilen küçük buluntular 1 
adet bronz sikke8 (Resim: 5) ve 3 adet demir çivi şeklindedir.

F-6 ve G-6 plankarelerinin iki yanında yer alan açmalarda amaç, önceki 
kazı sezonlarında açığa çıkarılan mimari kalıntıların birbirleriyle bağlantılı 
olup olmadığını tespit etmekti. Bu bağlamda yapılan seviye inme çalışmaları 
sonucunda, iki yanda bulunan mimari kalıntıları birleştirebilecek herhangi 
bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak, söz konusu alanda birbiri ile herhangi 
bir bağlantısı olmayan üç su kanalı tespit edilmiştir. Su kanallarından yola 
çıkarak, kanalların bu alanda toplanıp, buradan yerleşime dağıldığı ya da 
buradan yerleşimin dışına tahliye edildiği düşünülmektedir. Ancak, bu hi-
potezin geçerli olup olmayacağı gelecek sezonlarda yapılacak kazılar sonu-
cunda belirlenecektir. Söz konusu iki plankare içinde yapılan kazı çalışmaları 
sonucu ele geçen küçük buluntular; 1 adet sabun taşı mühür, 1 adet marn 
teker ağırlık, 1 adet sabun taşı boncuk, 1 adet bronz sikke9 ve 1 adet bronz ok 
ucu şeklindedir. Ayrıca, D-11 plankaresinde yapılan çalışmalar sonucu 4 adet 
bronz sikke10  ile G-10 plankaresinde 1 adet bronz sikke11 ele geçirilmiştir.
7 Çiledir Höyük’te tek örnekle temsil edilen kemik saç iğnesi için bkz. Robinson 1959: Pl. 56, L.73. 

Bu kaynakta, belirtilen kemik saç iğnesi benzeri M.S. 5. yy.’a tarihlenmiştir.
8 Çiledir Höyük’te tek örnekle temsil edilen ve M.S. 351-354’e tarihlenen sikkenin benzeri örneği 

için bkz. Bruck 1961: Pl.19.
9 Söz konusu sikke M.S. 326-329 tarihine ait olup, benzeri için bkz. Bruck 1961: Pl.31.  
10 Ele geçirlen 3 adet sikke M.S. 326-329 tarihleri arasına ait olup, benzeri için bkz. Bruck 1961: Pl. 

31. Diğer sikke ise M.S. 350-353 yıllarına ait olup, benzeri için bkz. Bruck 1961: Pl.31.
11 Söz konusu bronz sikke M.S. 350-353 yılları arasına ait olup, benzeri için bkz. Bruck 1961: Pl.59. 



21

C-12 ve D-12 plankarelerindeki çalışma sonucunda doğu-batı doğrultu-
lu, 17.65 m. uzunluğunda, 0.96 m. kalınlığında bir duvar açığa çıkarılmıştır. 
Ana kayaya oyularak inşa edilmiş olan duvarın yaklaşık ortasına denk gelen 
bölümünde, 1.30 m. genişliğinde giriş yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen 
duvarları bir konut olarak değerlendirmek gerekirse, güney kısmı tamamen 
tahrip olmuş bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkündür. 
Kullanım amacıyla ilgili değerlendirme ise odanın başlangıçta bir depo ya 
da ahır olarak kullanıldığı,  daha sonra 3 No.lu yapıyla olan bağlantı noktası 
kapatılarak, ayrı bir mekân oluşturulduğu ya da kullanımına son verildiği 
şeklindedir. Kullanımının sona erdirilmesi ihtimali göz önüne alındığında, 
yapım tekniği açısından diğer yapılardan farklı olarak, özensiz bir işçiliğe sa-
hip olması, bir istinat duvarı haline getirilmiş olabileceği düşüncesini akla 
getirmektedir. Plankarede yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen küçük 
buluntular, 1 adet bronz çan12 ve 8 adet demir çivi şeklindedir. 

Sonuç olarak; 2015 yılı kazı sezonu boyunca yapılan çalışmalar neticesin-
de, yerleşime ait kilise ve yanında yer alan yapılar büyük oranda açığa çıkarıl-
mıştır. Ancak, kilisenin taban döşemesi altında yer yer tespit edilmiş olan pt 
tuğla döşeme, yapıya ait bir alt evre olması ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca, pt künk sisteminin 2 No.lu yapının doğu kesiminden başlayarak, ya-
pının alt kodlarına girmesi, aynı şekilde burada da bir alt evre olgusundan 
bahsetmeyi güçlendirmektedir. 2016 yılı kazı sezonunda bahsi geçen alanlar-
da gerekli çalışmalar yapılarak konuya açıklık getirilmesi planlanmaktadır.  
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Harita 1: Çiledir Höyük’ün konumu (www.googleearth.com’dan alınmıştır).

Harita 2: Çiledir Höyük’ün Seyitömer Höyük’e göre konumu (www.googleearth.com’dan alın-
mıştır).
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Plan 1: 2015 yılı çalışmaları sonuçlarına göre şekillenen genel plan.
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Plan 1: 2015 yılı çalışmaları sonuçlarına göre şekillenen genel plan. Re
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HIDIRLIK KULESİ DIŞ CEPHE
2015 KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI

Ferhan BÜYÜKYÖRÜK*
Hülya YALÇINSOY

Antalya Merkez Kaleiçi Kılınçarslan Mahallesinde konumlanan Hıdırlık 
Kulesi, Attaleia’nın Roma döneminden günümüze sağlam olarak gelmiş ya-
pılarından birisidir. Kaleiçi’nde Hesapçı Sokağı’nın denize ulaştığı noktada 
falezler üzerinde olup, Antalya körfezine ve yat limanına hakim bir noktada 
yer almaktadır.

Asıl işlevi bir anıt mezar olan ve İ.S. 1. yy. ya da 2. yy.’a tarihlenen yapı 
formu ve anıtsallığı ile Anadolu içinde tek örnektir. İ.S. 4. yy. sonlarında me-
zar işlevini yitiren yapı, Erken Bizans Dönemi ile birlikte önce dinsel bir yapı, 
sonrada kentin savunma sisteminin bir parçası olarak bu işlevini 19. yy.’a ka-
dar sürdürmüştür. 

Kullanıma bağlı değişikliklere ve küçük onarımlara rağmen özgün formu-
nu korumuştur. Kuzeydoğu-güneybatı ekseninde yerleştirilmiş olan yapı, üç 

* Ferhan BÜYÜKYÖRÜK, Arkeolog Antalya Arkeoeloji Müzesi Müdürlüğü 07050 Antalya/TÜR-
KİYE.

 Hülya YALÇINSOY, Arkeolog Antalya Arkeoeloji Müzesi Müdürlüğü 07050 Antalya/TÜRKİ-
YE.

1 Hıdırlık Kulesinin onarımına yönelik olarak hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon pro-
jeleri kapsamında 2. Etap Kazı Çalışmaları Antalya Müze Müdürlüğünce 02.07.2015-04.04.2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımız sırasında desteğini esirgemeyen Müze 
Müdürümüz M. Demirel ile Müdür Yardımcılarmız A. Çelik ve M. Samur’a, Hıdırlık Kulesi 
Yüksek Lisans Tezi ve Hıdırlık Kulesi Rölöve Restorasyon Restitüsyon Projeleri çizimleri ile 
katkılarından dolayı Sayın Mimar Ş. Alp’e, eski fotoğrafları kullanmamıza izin veren Sayın H. 
Çimrin’e,  Burdur M.A.E. Üniversitesi Antropoloji Ana bilim Dalı Araştırma Gör. Sayın A. Y. 
Yavuz’a,  İslami sikke konusunda M. Değer’e, Hıdırlık Kulesi kazı çalışmalarına katkılarından 
dolayı müzemiz uzmanları A. Çiziltepe, N. Sezgin ve J. Kayahan’a teşekkür ederiz.
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basamaklı krepis üzerinde yükselen alt kısmı kare planlı kaide ve silindir for-
munda üst kısımdan oluşmaktadır.

Yapının ana cephesi kuzeydoğudadır. Cephe merkezine yerleştirilmiş 
olan kapılardan alttaki iç mekâna, üstteki kemerli kapı ise üst kata girişi sağ-
lamaktadır. 

Ana giriş kapısının her iki tarafında taş yüzeyine kabartma halinde iş-
lenmiş 6’şar adet fasces yer almaktadır. Konsüllük makamını simgeleyen bu 
fascesler yapının tarihlendirilmesinde önemli bir ipucu olarak karşımıza çık-
maktadır. Buna dayanarak yapının kentin yerlisi bir Roma konsülü için İ.S. 
1. ya da 2. yy.’da yapılmış bir mezar olabileceği düşünülmektedir (Çizim: 1). 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi, Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı içinde 96 ada 34 parselde yer alan, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Bele-
diyesine ait anıt eser olarak tescilli Hıdırlık Kulesinin onarımına yönelik ola-
rak hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri kapsamında 2010 
yılında (20.09.2010-03.11.2010) yapının çevresindeki kazı çalışmaları Antalya 
Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılı Hıdırlık Kulesi 2. etap dış cephe kazı çalışmaları kapsamında, 
2010 yılında yapının dış cephelerinde başlanan kazılar tamamlanarak Anıtsal 
Mezar’ın ana kotuna ulaşılmıştır. 

DIŞ CEPHEDEKİ KAZI ÇALIŞMALARI

Mezar yapısının dört cephesinde yapı boyunca uzanan 4 açma alanı be-
lirlenmiş, kuzeydoğu ana cephe dışında her cephede kare planlı kaide kıs-
mından 4.00 m. genişliğinde ölçüm alınarak açma sınırları oluşturulmuş ve 
arazi eğimine bağlı olarak  -1.30 m. ile -2.40 m. derinliklerde yapının özgün 
kotuna ulaşılmıştır. Güneybatı cephedeki üçgen alan 3-4 ve 5 No.lu açmalarla 
tümüyle kazılmıştır. Güneybatı Cephenin güneyinde açılan 7. açma ile top-
lam 8 açma alanı belirlenerek dış cephedeki kazı çalışmaları tamamlanmıştır 
(Plan: 1).

Güneydoğu Cephe / Açma 1 

Kazı sonucunda yapının üç basamaklı krepis üzerinde yükselmekte oldu-
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ğu anlaşılmıştır. Krepidoma, traverten bloklardan inşa edilmiş olup, krepi-
domanın 2. basamağı üzerinde genişlikleri 0.11 ile 0.21 m., yükseklikleri 0.05 
ile 0.15 m. arasında değişen blok taşıma çıkıntıları belirginleştirilmiştir. Bu 
çıkıntıların bazıları aşınmış veya yer yer kırıktır. (Toikhobat altındaki 1. basa-
mak gen: 0.42 m. yük: 0.40 m., ortadaki 2. basamak gen: 0.44 m., yük: 0.42 m., 
alttaki 3. basamak gen:0.53 m. yük: 0.32 m.dir.) (Resim: 1).

Açmanın doğusunda basamaklar üzerine gelecek şekilde doğu-batı doğ-
rultusunda yapılmış olan sur duvarının genişliği yaklaşık 6.00 m. olup, açma 
sınırları içerisindeki uzunluğu 2.88 m. ile 2.60 m.dir. Korunan yüksekliği ise 
yaklaşık 1.70 m.dir. Bu duvar, Mezar Anıtı’nın sur sistemine dahil edildiği 
döneme ait olmalıdır. 

Hüseyin Çimrin’in arşivinde mevcut olan 1920’li yıllara ait bir fotoğrafta 
Hıdırlık Kulesi’nin ikinci kat seviyesine kadar tam ve sağlam bir durumda 
olduğu görülmektedir (Resim: 2). 

Yapının doğu köşesindeki bu sur duvarının izleri yuvarlak üst yapı üze-
rinde de görülebilmektedir (Resim: 3). Lanckoronski’nin Hıdırlık Kulesi çizi-
minde bu sur duvarının güneydoğu çörtenin doğu kanadını kapsadığı görül-
mektedir1. Surların yıkımı sırasında tahrip olan bu çörtenin doğu kanadı 2. 
Etap kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak tamam-
lanmıştır.

Güneybatı Cephe / Açma 2 

Yapının güneybatı cephesindeki üç basamak belirginleştirilerek -1.80 m. 
derinlikte sert zemine ulaşılıp çalışmalar bu seviyede sonlandırılmıştır. Açma 
2’de blokları taşıma çıkıntıları toikhobat’ın altındaki 1. basamak üzerinde yer 
almaktadır (Toikhobat altındaki 1. basamak gen: 0.42 m. yük: 0.40-0.43 m.; 
ortadaki 2. basamak gen: 0.41-0.43 m. yük: 0.44 m.; alttaki 3. basamak gen: 0.52 
m. yük: 0.45 m.) (Resim: 4).

1 K.G.Lanckoronski,Pamphylia ve Pisidia Kentleri, 1.Cilt, Pamphy, Çev.S.Bulgurlu Gür, AKMED, 
2004, s.12, Resim: 6.
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 Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanan sur duvarının yapı ile bir-
leştiği batı köşede, güneybatı cephedeki basamakların batı köşesinde toikho-
bat üzerine kadar uzanan 0.65 m. yüksekliğinde 0.06 m. kalınlığında harçlı 
ve batıya doğru hafif eğimli toprak bir dolgu ortaya çıkarılmıştır. Seramik 
çamuru dinlendirme havuzu olarak değerlendirilen bu harçlı dolgu belgele-
me çalışmalarının ardından kaldırılarak basamakların ve toikhobatın üzeri 
açılmıştır (Resim: 5).

Güneybatı Cephe / Açma 3

Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarını belirginleştirmek için ala-
nın batı sınırında,  Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarının güneyin-
de Açma 3’ün kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Kazı çalışmaları sonunda 7. yy.’da Mezar yapısının sur sistemine dahil 
edildiği dönemde yapıyla bütünleştirilen ve batı köşeden yapıyla birleşen 
Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarının falezlere kadar uzanan yak-
laşık 9.85 m. uzunluğundaki kısmı ile birlikte aşağıya doğru -1.50 m.lik bir 
bölümü daha açığa çıkarılmıştır. Sur duvarının en yüksek noktada korunan 
yüksekliği yaklaşık 4.22 m., genişliği ise 4.20 m.dir. Sur duvarı üzerinden 
-2.09 m. aşağıda sura bağlantılı ikinci bir duvar örgüsü tespit edilmiştir. Alt-
taki suru destekleyen bu duvar 2 ile 4 taş sırasından oluşmaktadır. Kuzeydo-
ğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarının yapımında yer yer devşirme mimari 
parçaların kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna örnek olarak doğu cephesinde-
ki bir sütun tamburu, silmeli bir mimari parça ile 3 bölümlü bir kapı sövesi 
veya lentosunu gösterebiliriz (Resim: 6). Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu 
sur duvarı Açma 2‘de yapının güneybatı köşesindeki krepidomanın 1, 2.ve 3. 
basamakları ile toikhobatı üzerine oturmakta ve yapının kare planlı kaidesine 
dayanmaktadır (Resim: 4).

Açma 3 ve Açma 4’ün güneybatı sınırını oluşturan toprak dolgu üzerinde 
yükselen iki sıra işlenmiş traverten taşlardan oluşan bir duvar örgüsü açığa 
çıkarılmıştır. Bu duvarın mevcut Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur du-
varı ile organik bir bağı bulunmamaktadır (Resim: 7).

Ancak bu duvarın batısında, Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duva-
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rının alt kısmındaki destek duvarının güneybatı köşede güneydoğuya döne-
rek köşe yaptığı kısımda surla bağlantılı bir duvar tespit edilmiştir. Yani sur 
güneybatıya doğru devam ederken, alt kısmındaki destek duvarı güneydo-
ğuya doğru dönüş yapmaktadır. Bu kısımdaki mekânın güneybatı cephesini 
oluşturduğunu düşündüğümüz bu duvar, şimdiki durumda alanın güney-
batı sınırını oluşturan duvarın 1,38 m. güney yönde arkasında kalmaktadır. 
Sadece 0,77 m.lik kısmı belirginleştirilen bu duvarda, blokların arası küçük 
moloz taş ile kiremit takviyeli olup minik çakıl taşı ve minik kiremit katkılı ki-
reç harcı ile birbirine bağlanmıştır. Ön kısımdaki duvar kaldırılınca arkadaki 
orijinal duvar görülebilecektir (Resim: 8). 

Güneybatı Cephe /Açma 4- 5

Hıdırlık Kulesi’nin güneybatı cephesi önünde açılan 2, 4 ve 5 No.lu aç-
maların güney sınırında doğu-batı doğrultusunda uzanan kesme taş bloklar-
dan yapılmış duvar, Bizans Döneminde dış sur duvarlarının dışına kentin 
savunmasını güçlendirmek için yapılan gömlek surlarına ait olabilir. Hadrian 
Kapısı’ndan güneye doğru, Atatürk Caddesi’nin batısında görülen gömlek 
surları ile yapısal anlamda büyük benzerlikler görülmektedir Korunabilen 
yüksekliği 1,90 m., kalınlığı 55 cm., uzunluğu 6,15 m. olan büyük blok taşlarla 
oluşturulmuş 3-4 taş sırasından oluşan bu duvarda bağlayıcı malzeme olarak 
moloz ve harç kullanılmıştır (Resim: 9). 

Kuzey yönde bu duvarı kuzey-güney doğrultusunda kesen başka ara du-
varlar tespit edilmiştir. Moloz taşlardan harçla örülü olarak yapılmış olan ara 
duvarlar, yaklaşık 0.44 m. toprak dolgu üzerinde yükselmektedir. Genişlik-
leri 0.30 ile 0.65 m. arasında değişen bu ara duvarlar ile büyük bloklardan 
oluşan doğu-batı doğrultulu duvar arasında organik bir bağ bulunamamıştır. 
Ara duvarların arasındaki taş toprak dolgu ile bu mekânın kuzey yönünü 
sınırlayan taş sırasının oluşturduğu alan, geç dönem kullanımlar sırasında 
oluşturulan mekânlar görünümündedir (Resim: 10). Doğu-batı doğrultusun-
da uzanan duvar korunarak, bu duvara dayandırılmış olan ve paralel uzanan 
taş ve topraktan oluşan dolgu kaldırılmış, -1,30-1,10 m. seviyesinde yapının 
özgün kotuna ulaşılmıştır (Resim: 4,9).
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Kuzeybatı Cephe / Açma 6

Kazı çalışmaları sonucunda yapının kuzeybatı cephesinde toikhobat ile 
krepidomanın üç basamak sırası belirginleştirilerek 2. kata girişi sağlayan ka-
pının alt bölümündeki eşik taşı ortaya çıkarılmıştır. (Buna göre, toikhobat al-
tındaki 1. basamak uz: 18,67 m. gen: 0.42 m. yük: 0.42 m.;  ortadaki 2. basamak 
uz: 19.37 m. gen: 0.46 m. yük:0.42 m.; alttaki 3. basamak uz: 20.73 m. gen: 0.59 
m. yük: 0.37 m. 1.basamak üzerinde cephelerde 0.06 m. kadar yuvarlatılmış 
dışa taşkınlık bulunmaktadır).

Açma 6’da blok taşıma çıkıntıları 2. basamak üzerinde yer almakta ve ge-
nişlikleri 0.06 ile 0.17 m., yükseklikleri 0.05 ile 0.14 m. arasında değişmektedir. 
Sağlam olan bir çıkıntıdan alınan derinlik 0.07 m. olarak ölçülmüştür.

Açmanın kuzeybatısında 3. basamak üzerine oturan ve ortadaki 2. basa-
mak seviyesine kadar uzanmakta olan, üst dış yüzeyinde düzgün blokların 
kullanıldığı ortası yöresel moloz taş dolgulu duvar kalıntısının 3.00x2.33 
m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. 0.93 m. yüksekliğindeki bu duvar kalıntısı, bel-
geleme çalışmalarının ardından 2. Etap Kazı çalışmaları sonrası kaldırılacak 
alanlar kapsamında kaldırılmıştır. Kaldırma işlemi sırasında ortadaki moloz 
dolgunun harçla birbirine sıkıca bağlandığı gözlenmiştir. Bu duvar kalıntısı-
nın kaldırılmasıyla birlikte yapının kuzeybatı cephesinde 3 basamak tümüyle 
açılmış ve krepislerin uzunlukları tamamıyla ölçülebilmiştir (Resim: 11).

Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarı güneye doğru genişletil-
miş ve surun görünen uzunluğu 3.93 metreye ulaşmıştır. -1.90 metrede suru 
destekleyen işlenmiş küçük bloklardan oluşan surun kuzeybatı cephesine ait 
kaplama duvar örgüsü tespit edilmiştir.

Ayrıca Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarını batı yönde kesen 
ve 6 No.lu açmanın güneybatı sınırını oluşturan geniş derzli, harçlı, büyük-
lükleri farklı taşlardan örülü, bir duvar tespit edilmiştir. Yapının orijinal kotu 
dikkate alındığında bu duvarın genişliği 4.50 m., yüksekliği ise 2.50 m.dir. 
Sur duvarı ile aynı dokuda olmayan bu duvar kalıntısı sonradan örülüp sura 
dayandırılmış olmalıdır (Resim: 12).
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Güneybatı Cephe / Açma 7

Güneybatı Cephenin doğusundaki Açma 7 boyunca -0.30 m.de belirgin-
leştirilen yaklaşık 16 m.lik bölümü açığa çıkan 1.70 m. genişliğindeki beton 
kaplı alanın yağmur suyu tahliye kanalı (drenajı) olduğu anlaşılmıştır. ASAT 
yetkililerince kanalın halen aktif kullanılmakta olduğu ifade edilince kazı ça-
lışmaları sırasında tarafımızdan açılan kısmı yeniden onarılmıştır. Kazı ça-
lışmalarına açmanın ve yağmur suyu tahliye kanalının doğusundaki toprak 
alanda devam edilmiştir. Bu alanda -0.57 m.den itibaren traverten moloz taş 
dolgulu bir toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. Seviye ise -1.30 m.’ye kadar in-
dirilmiştir. Açmanın güney ve kuzey kısa kenarlarında tespit edilen iki duvar 
arası mesafe 10 m.dir. Açma 3 ve 4’ün güneybatısında ortaya çıkarılan duvar 
(Resim: 5) ile bağlantısı olmayan bu duvar da geç dönem kullanımlar sırasın-
da oluşturulan mekânlar görünümündedir.

Kuzeydoğu Cephe / Açma 8

Yapının ana cephesini oluşturan kuzeydoğudaki bu açmada genişletme 
yapılamamış, yapının orijinal kotuna kadar seviye inme çalışmaları gerçek-
leştirilerek toikhobat ile krepidomanın üç basamak sırası belirginleştirilmiş-
tir. 2. basamak üzerinde yer yer “blok taşıma çıkıntıları” tespit edilmiştir.

2010 yılı kazılarında açmanın batı yarısında toikhobat seviyesinde düzenli 
olmayan iki kafatası ve iskelet parçaları içeren bir mezar ortaya çıkarılmış-
tır. 2010 yılında 2. basamak seviyesinde ortaya çıkarılan kanal yapısı ve geç 
dönem duvar kalıntıları, 2015 kazı çalışmaları başlangıcında belgeleme çalış-
malarının ardından Hıdırlık Kulesi Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon projesi 
gereği 2. Etap Kazı çalışmaları sonrası kaldırılacak alanlar kapsamında kaldı-
rılmış ve basamakların üzeri açılarak belirginleştirilmiştir.

Ana Giriş kapısı önündeki 3.90x2.40 m. boyutlarındaki temel kalıntısının 
dış yüzeyi değişik boyutlarda harçlı molozlardan, iç kısmı moloz taş ve kire-
mit kırıklarından oluşmaktadır ve yüksekliği 1.93 m.dir. Söz konusu temel 
kalıntısı da kazı çalışmaları sonrası onarım öncesi kaldırılacak duvarlar kap-
samında kaldırılmıştır. Ana kapı önündeki kaldırılan bu dolgu, 1920’li yıllara 
ait bir fotoğrafta izlenen, olasılıkla 1930’lu yıllardaki sur yıkımı sonrası yapı-
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dan kaldırılan ek mekâna ait olmalıdır. Bu kemerli mekânın yapı girişine ek-
lenmesi ile yapının özgün girişinin korunaklı bir hale getirilmesi amaçlanmış 
olabilir (Resim: 13).

Temel kalıntısının kaldırılmasının ardından orijinal kapı eşiği ile kapı açık-
lığı ortaya çıkarılmıştır. Mevcut haliyle kapı eşiğinin üzerinde 1,50 m. yüksek-
liğinde 3 sıra blok taş dizilerinden harçla örülerek yapılmış, dromosa girişte 
kullanılmakta olan 3 basamak merdivenin alt kısmına denk gelen bir dolgu 
vardır. Bu dolgunun dış yüzünün orta sırasında devşirme dolgu malzemesi 
olarak kullanılan sütun parçası profilden izlenebilmektedir (Resim: 13). 

Dış Cephedeki Kazı Çalışmaları Sırasından Ele Geçen Buluntular

Dış cephedeki kazı çalışmaları sırasında çoğunluğu 6 No.lu açmadan ol-
mak üzere, dolgu topraktan çok az Roma ve Selçuklu Dönemi ile pek çok Os-
manlı Dönemine ait sırsız ve yeşil, hardal sarısı, krem, kahverengi sırlı, slip ve 
sgrafitto tekniğinde yapılmış seramik parçaları,  mavi-beyaz Avrupa porselen 
parçaları, üçayaklar, lüleler, ağırlık parçası, kandil parçaları, cam parçaları 
ortaya çıkarılmıştır. 6 No.lu açmanın buluntuları arasında üçayakların fazla 
oluşu dikkati çekmektedir. Üçayaklardan biri sgrafitto bir kab parçasına ya-
pışık halde bulunmuştur. Yumruk yapılmış elinde bir nesne tutan çocuğa ait 
(eros-?) mermer el parçası da 6 No.lu açmada ele geçmiştir. 

Sonuç

Kazı çalışmaları sonucunda ön cephesindeki fasceslerden dolayı Roma-
lı bir konsüle ait olduğu düşünülen anıtsal mezar yapısının tüm cepheleri 
orijinal kotuna kadar kazılmış, çevresinin üç basamaklı krepidoma ile çevrili 
olduğu tespit edilmiştir. Basamaklar üzerindeki “blok taşıma çıkıntıları” be-
lirginleştirilmiştir. Söz konusu çıkıntılar Açma 1, 6 ve 8’de 2. basamak, Açma 
2 ‘de toikhobatın altındaki 1. basamak üzerinde yer almaktadır. 3. basamaklar 
diğerlerine oranla daha geniş olarak yapılmışlardır.

7. yy.’da Mezar yapısının sur sistemine dahil edildiği dönemde yapıyla 
bütünleştirilen ve batı köşeden yapıyla birleşen Kuzeydoğu-Güneybatı doğ-
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rultulu sur duvarının taban seviyesine ulaşılmış, alt kısmına sonradan ekle-
nen destek duvarı bu dönemdeki kazılar sonucunda netleşmiştir (Resim: 6). 
Güneydoğu cepheden yapının doğu köşesine birleşen Doğu-Batı doğrultu-
sundaki sur duvarı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). 

Hıdırlık Kulesi’nin güneybatı cephesinin güneyinde Doğu-Batı doğrul-
tusunda uzanan kesme taş bloklardan yapılmış Bizans Döneminde dış sur 
duvarlarının dışına kentin savunmasını güçlendirmek için yapılan gömlek 
surlarına ait olabilecek duvar yapısı belirginleştirilmiştir (Resim: 9). Bu du-
varın kuzeyindeki geç dönem kullanımlar sırasında oluşturulan mekânlar 
kaldırılmıştır (Resim: 10).

Hüseyin Çimrin’in arşivinden 1920’li yıllara ait bir fotoğrafta mezar ya-
pısına doğudan ve batıdan birleşen sur duvarları ile güneyindeki doğu-ba-
tı doğrultusundaki Doğu Roma duvarı ve geç dönemde yapılan mekânların 
tam ve sağlam bir durumda görülmektedir (Resim: 2). 
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Plan 1: Hıdırlık Kulesi 2015 yılı dış cephe kazısı.
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Resim 1: Güneydoğu Cephe kazı sonrası genel görünümü ve Doğu-Batı doğrultusundaki Sur 
Duvarı kalıntı.



39

Resim 3: Güneydoğu Cephe ve Doğu-batı doğrultusundaki Sur Duvarının üst yapı üzerindeki 
izi.

Resim 2: H.Çimrin’in arşivinden 1920’li yıllara ait bir Hıdırlık Kulesi fotoğrafı.
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Resim 5: Güneybatı cephe seramik dinlendirme havuzu.

Resim 4: Gb Cephe kazı sonrası genel görünümü (2,3,4 ve 5 No.lu açmalar) ve Kd-gb doğrultu-
sundaki su.
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Resim 7: Güneybatı cephedeki duvar yapısı.

Resim 6: Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusundaki Sur Duvarı.
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Resim 9: Doğu Roma Gömlek Suru kalıntısı.

Resim 8: Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusundaki Sur 
Duvarının köşe yapan kısmı.
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Resim 10: Doğu-Batı doğrultusundaki duvarın kuzeyindeki geç dönem yapı ka-
lıntıları.

Resim 11: Kuzeybatı cephe ve kaldırılan duvar.
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Resim 13: Kb cephede kaldırılan temel kalıntısı ile 1920’li yıllardaki ....

Resim 12: Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu sur duvarının kuzeybatıdan görünümü ve Açma 
6’nın güneybatı.
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HIDIRLIK KULESİ MEZAR ODASI
2015-2016 KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI1

Ferhan BÜYÜKYÖRÜK*
Hülya YALÇINSOY

Asıl işlevi bir anıt mezar olan ve İ.S. 1. yy. ya da 2. yy.’a tarihlenen,  İ.S. 4. 
yy. sonlarında mezar işlevini yitirerek, Erken Doğu Roma Dönemi ile birlikte 
önce dinsel bir yapı, sonra da kentin savunma sisteminin bir parçası olarak 
işlevini 19. yy.’a kadar sürdüren yapının kuzeydoğu cephesi ana giriş cephesi 
olup, hem altta hem de üstte cephe merkezine yerleştirilmiş kapılar vardır. 
İon tarzındaki ana giriş kapısından bir dromosu andıran uzun bir koridor 
aracılığıyla mezar odasına geçilmektedir. Ana mekâna açılan üç büyük niş 
bulunmaktadır. Mekân nişlerdeki mazgal pencereleri ile aydınlatılmaktadır. 
Dromos ve mezar odası içindeki bütün mekânların üstü, yarım daireye yakın 
formda tonozla örtülmüştür (Plan: 1).

Kare alt yapının merkezine yerleştirilmiş dendanlarla sonlandırılan silin-
dirik formdaki üst yapı en dışta seyirdim yolu, silindirin merkezine yerleş-

* Ferhan BÜYÜKYÖRÜK, Arkeolog Antalya Arkeoeloji Müzesi Müdürlüğü 07050 Antalya/TÜR-
KİYE.

 Hülya YALÇINSOY, Arkeolog Antalya Arkeoeloji Müzesi Müdürlüğü 07050 Antalya/TÜRKİ-
YE.

1 Hıdırlık Kulesinin onarımına yönelik olarak hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon pro-
jeleri kapsamında 2. Etap Kazı Çalışmaları Antalya Müze Müdürlüğünce 02.07.2015-04.04.2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımız sırasında desteğini esirgemeyen Müze 
Müdürümüz M. Demirel ile Müdür Yardımcılarmız A. Çelik ve M. Samur’a, Hıdırlık Kulesi 
Yüksek Lisans Tezi ve Hıdırlık Kulesi Rölöve Restorasyon Restitüsyon Projeleri çizimleri ile 
katkılarından dolayı Sayın Mimar Ş. Alp’e, eski fotoğrafları kullanmamıza izin veren Sayın H. 
Çimrin’e,  Burdur M.A.E. Üniversitesi Antropoloji Ana bilim Dalı Araştırma Gör. Sayın A. Y. 
Yavuz’a,  İslami sikke konusunda M. Değer’e, Hıdırlık Kulesi kazı çalışmalarına katkılarından 
dolayı müzemiz uzmanları A. Çiziltepe, N. Sezgin ve J. Kayahan’a teşekkür ederiz.
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tirilmiş, orjinalde mezar sahibinin heykelini taşıyan zeminden yükseltilmiş 
kare bir kaide ve arada kalan döşemeli açık alan olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır (Plan: 2).

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi, Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı içinde 96 ada 34 parselde yer alan, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Bele-
diyesine ait anıt eser olarak tescilli Hıdırlık Kulesinin onarımına yönelik ola-
rak hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri kapsamında 2012 
yılında (13.02.2012-17.02.2012) Anıtsal Mezar yapısının dromosundaki ve 
mezar odasındaki sondaj kazıları Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında 
gerçekleştirilmiştir (Plan: 3). 

2015 yılı Hıdırlık Kulesi 2. etap kazı çalışmaları kapsamında, dış cephe-
deki kazı çalışmalarının ardından 2012 yılında Mezarın dromosunda ve iç 
mekânında yapılan araştırma kazısı niteliğindeki sondajlar ile başlatılan çalış-
malara devam edilmiş, yapının büyük traverten bloklardan oluşan zeminine 
kadar kazısı tamamlanmıştır. Üst katta kaide ile seyirdim yolu arasında kalan 
alanın kazısı yapılarak orjinal taş zemine ulaşılmıştır.

MEZAR YAPISININ DROMOSUNDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI

Ana giriş kapısı önündeki temel kalıntısı kaldırıldıktan sonra, profilden 
daha net bir şekilde izlenebilen, mezarın dromosuna girişteki orijinal olma-
yan üç basamak merdiven ve altındaki büyük blok taşlardan oluşan dolgu 
kaldırılmıştır. Basamaklar üstten sırasıyla 26-26-36 cm. yüksekliğinde olup, 
genişlikleri 57-68- 46 cm.dir (Resim: 1). 

Basamakların kaldırılma çalışmaları sırasında 1. basamağın altında -26 cm. 
seviyesinde kireç taşından ikonografik bir levha ele geçirilmiştir. Levha üstte 
oval bitimli olarak iki kısma ayrılmıştır. Arkası düz olup artı (+) şeklinde ka-
zıma çizgi mevcuttur. Üzerinde kırmızı boyalar seçilebilmektedir (16,5 x 19,5 
cm. kal: 2,5 cm. (Resim: 2).

Merdiven basamaklarının kaldırılmasının ardından orijinal kapı eşiği ile 
kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır. İç kapı açıklığı 3.55 m. yüksekliğindedir. İki 
ayrı bloktan oluşan kapı eşiği ise 0.54x1.82 m. boyutlarında olup dış cephede 
krepidomanın 1. basamağı üzerine oturtulmuştur.
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2012 yılı kazılarında, yapının kuzeydoğu cephesindeki ana kapısından gi-
rilince güneybatı yöne uzanan işlenmiş traverten bloklarla örülü 4,30 m. yük-
sekliğinde, 1,84 m. genişliğinde ve 7,70 m. uzunluğundaki tonozlu dromosun 
mezar odasına yakın sol kenarında açılan sondajda (1,80 x 1,40 m. Plan: 3, 
Sondaj:  III). - 37 cm.lik dolgu topraktan sonra -54 cm.de güneybatı-kuzey-
doğu doğrultusunda uzanan 1,60 x 56 cm. boyutlarında bir mezar tespit edil-
miş ve -60 cm.de mezar tabanına ulaşılmıştı. Sırt üstü yatırılan bireyde sağ 
ve sol kol dirsekten bükülü vaziyette karın ve göğüs hizasındadır. Sağ kolun 
iç kısmında bronz haç bulunan iskeletin irili ufaklı moloz taşların kum kireç 
karışımı harçla düzlenmesi ile oluşturulmuş zemin üzerine yatırıldığı tespit 
edilmiştir. Mezarın güneybatı ve kuzeydoğu kısa kenarlarını sınırlayan blok-
lardan biri üzerinde 22 x22 cm. ölçülerinde bir tuğla parçası bulunmuştur. -60 
ile -85 cm. arasında da moloz taşlardan ve kum kireç karışımı harçtan oluşan 
dolgu devam etmiş olup -85 cm.de taş zemine ulaşılmıştır. Buna göre iskele-
tin traverten ve perdahlı büyük bloklardan oluşan zemin ile en üst sırada yer 
alan pişmiş toprak tuğla zemin arasına yerleştirildiği söylenebilir (Çizim: 1).

Bu dönemdeki kazı çalışmalarına 2012 yılı kazılarında mezar bulunan 
açmanın kuzey yarısından başlanarak tamamı traverten ve perdahlı büyük 
bloklardan oluşan zemine kadar (-85 cm.) kazıya devam edilmiştir. 

2012 yılı kazılarında ortaya çıkarılan iskeletin kuzeydoğusunda yine aynı 
seviyede 2. sıkıştırılmış zeminin altından başlayıp, 3. zeminin altındaki taş ve 
kum kireç karışımı harçtan oluşan dolgu tabakasında sona eren ve güneyba-
tı-kuzeydoğu doğrultulu 1.70 x 0.57 m. boyutlarında bir mezar daha ortaya 
çıkarılmıştır. Sırt üstü yatırılan bireyde sağ ve sol kol dirsekten bükülerek 
göğüs hizasında birleştirilmiştir. İskeletin başının her iki yanında yarı dik bir 
durumda yerleştirilmiş iki adet tuğla bulunmuştur. Mezarda herhangi bir bu-
luntuya rastlanmamıştır.

Dromosda da mezar odasında tespit edilen 3 adet sıkıştırılmış toprak ze-
min ile karşılaşılmıştır. Ancak mezar odasında güneybatı nişin önünde görü-
len tuğla zemin dromosta görülmemektedir. Bunun nedeni mezar oluşumu 
sırasında tahrip edilmiş olmasıdır. Ayrıca tuğla parçalarından birkaçı iskelet-
lerin başının iki yanında kullanılmıştır. 2. ve 3. sıkıştırılmış toprak zeminle-
rin alt kısmındaki iri moloz taş ve kum kireç karışımı harç tabakası dış kapı 
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yönünde izlenmektedir. Ancak iskeletlerin bulunduğu mezar odasına yakın 
kısımlarda, 2. sert zeminin altındaki dolgu sadece topraktan oluşmaktadır. 3. 
sert zeminin altındaki dolgu ise mezar odasındaki gibi irili ufaklı moloz taşlar 
ve kum kireç karışımı harçtan oluşturulmuştur. -85 cm. seviyesinde büyük 
perdahlı traverten bloklardan oluşan zemin seviyesinde kazıya son verilmiş-
tir (Resim: 1).

MEZAR ODASINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI

Mezar Odasındaki kazı çalışmalarına tüm mezar odasının tabanının yüze-
yindeki -10 cm. seviyesindeki mıcır tabakasının kaldırılması ile başlanmıştır. 
Bunun alt kısmında yer alan yaklaşık 2-2,5 cm. yüksekliğindeki sıkıştırılmış 
toprak zemin kaldırıldıktan sonra toprak dolgu tabakası ile karşılaşılmıştır. 
Toprak dolgunun yüksekliği 8-10 cm. arasında değişmektedir.

Bir alt tabakada yer alan 22 x 22 cm. boyutlarında 5 cm. yüksekliğindeki 
pişmiş toprak tuğla döşeme güneybatı cephedeki nişin ön kısmında belirgin-
dir. Kuzeybatı cephede çok az tuğla döşeme parçalarına rastlanmıştır. Bu tuğ-
la döşeme mezar odasının diğer kısımlarında görülmemiştir. Sonraki dönem-
lerde yapılan onarımlar ve yeni düzenlemeler sırasında kaldırılmış olmalıdır. 
Ayrıca mezarlarda da bu plakalar kullanılmıştır.

Tuğla döşemesinin hemen alt kısmında 2. bir sıkıştırılmış toprak zemin-
le karşılaşılmıştır. Bunun alt kısmındaki kum-kireç karışımı harç ile bir alt 
seviyedeki irice moloz taşlardan ve işlenmiş, yarı işlenmiş kırık küçük blok 
taş parçaları ile çeşitli seramik parçalarından oluşan dolguda, taşların boyu-
tuna bağlı olarak kum-kireç karışımı harç tabakasının yüksekliği yer yer de-
ğişmektedir. Harç, hem düzleme amaçlı, hem de dolgu içerisinde bağlayıcı 
unsur olarak kullanılmıştır. Bu grubun toplam yüksekliği 30 cm.dir.

Bir alt tabakadaki 3. sıkıştırılmış toprak zemin de bir sıra taş ve üzerindeki 
kum-kireç karışımı harç üzerine oturtulmuştur. Bu tabakadaki taşlar diğerin-
den daha küçük boyuttadır ve toplam yüksekliği 35-40 cm.dir (Resim: 3).

Kuzeydoğudaki girişin solundaki 60 cm.lik girinti içerisinde bulunan üst 
kenarı profilli atlar bu 3. sıkıştırılmış toprak zemin üzerinde bulunmuştur. 
Mekânın merkezinde duran özgün bir parça olabilir (Resim: 3).
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Daha sonra -85 cm. seviyesinde ortaya çıkarılan eşit olmayan boyutlardaki 
perdahlanmış traverten kesme taşlardan oluşan zeminde kazı çalışmalarına 
son verilmiştir (Resim: 4).

Güneybatı cephenin önündeki kazı çalışmaları sırasında mıcır tabakası 
kaldırıldıktan sonra en üst seviyedeki toprak dolgunun altında ortaya çıka-
rılan pişmiş toprak tuğla döşeme, büyük traverten bloklardan oluşan zemin 
üzerinde yer alan iki blok taşı da kapsayacak şekilde 134 cm. batıya uzanmak-
tadır. Ön kısımdaki büyük taş bloklardan biri 145 x 87 cm. diğeri 125 x 87 cm. 
boyutlarında olup her ikisi de 60 cm. yüksekliğindedir. Ana zemin üzerine 
oturtulmuş olan bu blokların dip kısımlarındaki 17 cm. yüksekliğindeki sil-
me, 10 cm.lik bir eğimle daralarak yukarıya doğru devam etmektedir. Her 
ikisinin yanında 45 cm. bir boşluk vardır. Nişin toplam uzunluğu 3,60 m.dir 
(Resim: 5).

Güneybatı nişin hemen ön kısmında solda yer alan 110 x 30 cm. boyutla-
rında ve 83 cm. yüksekliğinde dikine yerleştirilmiş blok taşın hemen altında 
22 cm. yüksekliğinde toprak dolgu bulunmaktadır. Üst seviyedeki pişmiş 
toprak plakalardan oluşan zemin kaldırılınca bu taşın batısında bir mezar or-
taya çıkarılmıştır.

Etrafı pişmiş toprak plakalarla çevrili mezar yapısının üzeri dikdörtgen 
4 adet blok taş ile örtülmüştür. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uza-
nan mezar yapısı 185 cm. uzunluğunda, 40 cm. yüksekliğindedir. Genişliği 
ise kuzeybatıda 58 cm., güneydoğuda 35 cm.dir. Mezar yapısı üst örtüsü ve 
kenarlarındaki pişmiş toprak plakalarla düzgün bir şekilde ortaya çıkarılma-
sına karşın iskeletin dağınık ve eksik olduğu görülmüştür. Kafatası, sol kolu 
ve sağ bacağı yoktur. Sağ kolu sadece dirsek kısmı kenarındaki pişmiş toprak 
plakanın altına sıkışmış olarak bulunmuştur. Ayaklarının olduğu kısımda 
aynı iskelete ait olamayacak başka kemik parçaları da tespit edilmiştir. Mezar 
traverten ana zemin üzerinde yer almaktadır.

Mezar odasının duvarlarında yapının dinsel amaçlı kullanımına işaret 
eden fresk izlerine rastlanmıştır. Kuzeybatı nişin dış çerçevesinde hale izle-
rini görebilmek mümkündür. Güneybatı nişin solunda ve güneydoğu nişin 
kuzeyinde kırmızı boya izleri belirgindir.
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Mezar odasındaki kazı çalışmaları sırasında tarihlendirmeye yardımcı ola-
bilecek bir buluntuya rastlanmamıştır. Kazı çalışmalarına başlamadan mezar 
odasında bulunan yazıtlı parçanın Mezar Yapısına ait olabileceği düşünül-
memektedir.

ÜST KATTAKİ KAZI ÇALIŞMALARI

Yapının mezar işlevinde kullanıldığı dönemde yaklaşık kare planlı alt 
yapının merkezine yerleştirilmiş silindirik üst kata çıkışı sağlayan kuzeybatı 
cephesindeki kapı moloz taşlarla doldurulup kapatıldığından, ana mekânın 
sağındaki niş içindeki açıklıktan (Resim: 7) geçilerek 18 basamaklı taş bir mer-
divenle kaide üstüne çıkılmaktadır (Resim: 8). Kuzeybatı kapı 2. Etap Kazı 
Çalışmaları kapsamında orjinaline uygun olarak açılmıştır (Resim: 6). 

Üst kata çıkışı sağlayan 18 basamak merdivenin son iki basamağı kazı ça-
lışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. Merdivenin girişindeki sahanlığın önündeki 
eşik taşı yapının dış kısmını çevreleyen basamakların ilk sırasına taşmaktadır.

Buradan doğu yönüne doğru 90 derecelik bir dönüş ile üç basamak üze-
rinden podyumun yürüme zeminine ulaşılmaktadır. Daha sonra kuzeydoğu 
cephesinde yer alan kemerli bir girişin açıldığı dairesel 17 basamaklı bir mer-
divenle üst kata çıkılmaktadır (Resim: 8). 

Üst katın iç yapısı en dışta seyirdim yolu olarak nitelendirilebilecek bö-
lüm, silindirin merkezine yerleştirilmiş ve zeminden yükseltilmiş kare bir ka-
ide ile seyirdim yolu ile kaide arasında kalan düşük döşemeli açık alan olmak 
üzere üç bölümden oluşmaktadır (Resim: 9, Plan: 2).

Kazı çalışmaları kaideyi çevreleyen ve genişliği 2,65-2,70 m. arasında de-
ğişen alanda gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara kuzeybatı cephede yer alan 
çörtenin önündeki pişmiş toprak plakaların kaldırılması ile başlanmıştır. 
Bu kısımdaki plakalar 30x30 cm. boyutlarında 4 cm. kalınlığında olup me-
zar odasındaki benzer örnekleriyle karşılaştırılınca buradakilerin su yalıtımı 
amaçlı daha iyi pişirilmiş olduğu görülmüştür. Güneybatıda üst tabakadaki 
bu zemine ait plakaların sadece izleri mevcuttur. Güneyden güneydoğuya 
doğru yerleştirilmiş plakalar ise 34x27 cm. boyutlarında, 4 cm. kalınlığında-
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dır. Kuzeydoğu cephede pişmiş toprak plakalardan oluşan bu tabakanın tes-
pit edilememesinin nedeni büyük blok taşların düşüşü sırasında tahrip oluşu 
olabilir (Resim: 9). 

Pişmiş toprak plakalardan sonra kiremit tozu, taş tozu, dere kumu ve ki-
reçten oluşan 3-4 cm. kalınlığındaki döşeme harcı ve altındaki 13-14 cm. kalın-
lığındaki kum, kireç karışımı ve küçük taş kırıntılarından oluşan dolgu harcı 
kaldırılmıştır. Bu tabakanın altındaki 20-22 cm. çok az moloz taş ve kiremit 
kırığı katkılı toprak dolgu, 2-3 cm. kalınlığındaki kum kireç karışımı harç ve 
5-6 cm. kalınlığındaki toprak dolgu kaldırılınca kuzeybatıda atölye artığı ki-
remit kırıklarından oluşan bir zeminle karşılaşılmıştır. Bu zemin güneybatı 
ve güneydoğu cephelerde bulunamamıştır; ancak atölye artığı kiremit kırık-
larından oluşan zemine kadar diğer tabakalar bu cephelerde de izlenmekte-
dir. Yüksekliği 45-50 cm. arasında değişen bu tabakaların yerini kuzeydoğu 
cephede sadece moloz taş ve seramik kırıkları içeren toprak dolgu almıştır; 
bu cephede pişmiş toprak plakalardan oluşan zemin olmadığı gibi döşeme ve 
dolgu harcı, altındaki toprak dolgu ve harç tabakası ile kiremit kırıklarından 
oluşan zemin mevcut değildir. 

Kiremit kırıklarından oluşan zeminin altında kireç ve kömür karışımı bir 
sıva tabakasının ardından küçük moloz taş ve kiremit kırıkları karışımından 
oluşan bir toprak dolgu ile karşılaşılmıştır. Toprak dolgu kuzeybatıda 21-22 
cm. kalınlığında iken, güneybatıda 50 cm. ye ulaşmakta, güneydoğuya dö-
nerken 5-10 cm.ye kadar düşmektedir. Taş zeminden önce moloz taş, kiremit 
kırıkları ve kum kireç karışımı harçtan oluşan çok sert bir tabaka daha tes-
pit edilmiştir. Bu tabaka kuzeybatı ve güneybatı cephede 30 cm. kalınlığında 
iken, güneydoğu cepheye dönüşte 25 cm.ye düşmekte ve güneydoğu çörtene 
doğru sadece duvar dibinde görülmektedir. Güneydoğu cephede taş zemin 
üzerinde -45 cm. toprak dolgu ve 5 cm. kalınlığında ince bir harç tabakası tes-
pit edilmiştir. Kuzeydoğuda ise diğer cephelerde izlediğimiz tabakalar tahrip 
olduğundan -60 cm. irice moloz taş içeren toprak dolgudan sonra taş zemin 
ortaya çıkarılmıştır. Taş zemine kadar toplam dolgu kuzeybatıda çörtenin ya-
nında 70 cm. iken, güneybatıya doğru yükselmekte çörtenin yanında 1,20 m. 
ye ulaşmakta, güneydoğuya doğru yine azalmaya başlamaktadır. Güneydo-
ğuda toplam dolgu 60 cm.dir. Buna göre güneybatıdaki çörten kapatılırken 
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eğimi kuzeybatı ve güneydoğudaki çörtenlere vermek için zeminin yükseltil-
diği söylenebilir.

Güneybatıdaki çörten ikinci kullanımda 2 x 0,75 m. boyutlarında, irice mo-
loz taş ve kum kireç karışımı harçtan oluşan bir dolgu ile kapatılmıştır. Kapatı-
lan bu kısım taş zeminin üzerindeki harçlı dolgunun üzerinde toprak dolgu se-
viyesindedir. Yüksekliği batıda 50 cm. iken, güneyde 35 cm.dir. Altındaki harçlı 
tabaka ise batıda 30 cm., güneyde 18 cm.dir (Resim: 10). Bu dolgu kaldırılınca 
çörtenin iç tarafa bakan kısmının, üst kısmı oluk şeklinde olan yamuk bir taş ile 
kapatıldığı görülmüştür. Çörtenin dışa açılan kısmındaki orijinal oluğu bu taş 
çıkartıldıktan sonra tespit edilmiştir. 1,40 m. uzunluğunda ve 20 cm. çapındaki 
oluk, 40 cm. yüksektedir. Böylece diğer yönlerdeki çörtenlerle seviye eşitlen-
mektedir. Çörtenin girişini kapatan taşın üst kısmında yukarıya doğru uzanan 
baca benzeri açıklığın uzunluğu tespit edilememiştir (Resim: 11).

Eşit boyutlarda olmayan ve iki sıra halinde kaideyi çevreleyen büyük 
düzgün kesme taşlardan oluşan zeminde her cephenin ortasına denk gelen 
boşluklar bulunmaktadır. Kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatı cephelerde taş 
zeminin ortasında blok taşlardan birinin yerinde olmadığı görülerek içindeki 
moloz taş katkılı toprak dolgu temizlenmiştir. Ancak bu kısımlardaki boş-
luğun derinlere uzandığı tespit edilince, çalışma alanı çok dar olduğundan 
oluşum anlaşılamadan kazı çalışmalarına son verilmiştir. 

Güneybatı yönde ise çörtenin ön kısmındaki traverten döşeme taşlardan 
eksik olanın bulunduğu kısımdaki boşluğun içinin, irice moloz taşlarla ve ka-
baca düzeltilmiş bloklarla dolu olduğu görülmüştür. Bu mekânın içine giri-
lebildiği için üstten taşlar boşaltılmaya başlanmış, ancak güvenlik nedeniyle 
çok fazla derinlere inilememiştir. Kaide ile çevre duvarları arasında kalan iç 
mekânın moloz taşlarla oluşturulmuş basık bir tonoza sahip olduğu anlaşıl-
mıştır (Resim: 10). Üstten çıkarılan taşların birisi üzerindeki kırmızı lacivert 
renkteki fresk ile dikkati çekmektedir.

Söz konusu boşluklar kuzeybatı ve güneybatıda moloz taş katkılı kum ki-
reç karışımı harç tabakasının altında iken, güneydoğuda bu harç tabakasının 
kaldırıldığı ve yerinin toprak ile doldurulduğu görülmüştür. Kuzeydoğuda 
ise boşluk, düşmüş büyük blok taşlar nedeniyle tüm tabakalar tahrip edil-
diğinden toprak dolgunun altındadır. Kuzeybatı, güneybatı ve kuzeydoğu 
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yönlerdeki boşluklar toprak dolgulu iken, güneydoğudaki moloz taşla dol-
durulmuştur.

Üst kattaki kazı çalışmaları sırasında tarihlendirmeye yardımcı olabilecek 
bir buluntuya rastlanmamıştır. Dolgu içinde çok az tüm Kaleiçi kazılarında 
karşılaşılan geç dönem seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kuzey-
doğu yönünde kaidenin kuzey köşesindeki bir taşın altında Selçuklu Sultanı 
II. Keykavus’un 1. Cülusuna (1246-1250) tarihlenen bir sikke bulunmuştur 
(Ön Yüz: Es-sultan’ül azam İzzeddünya [veddin], Arka Yüz: Silik).

Sonuç

Kazı çalışmaları sonucunda Anıt Mezar olarak kullanıldığı dönemde üst 
kata çıkış için kullanılan, yapının sur sistemine bağlanması sırasında kapatı-
lan kuzeybatı cephedeki kapı aslına uygun bir duruma getirilmiş (Resim: 6) 
ve alt yapı içindeki üst kata çıkışı sağlayan merdivenlerin son iki basamağı 
ortaya çıkarılmıştır (Resim:  8).

Mezar Odası yaklaşık kare planlı olup üç yönde yüksek nişler yer almak-
tadır (Plan: 1). Nişlerin mezar odasının tabanına kadar olan yüksekliği her 
cephede farlılıklar göstermektedir. Buna bağlı olarak nişlerin iç yükseklikleri 
de değişmektedir. Mekânın aydınlatması nişler içindeki mazgallar ile sağlan-
maktadır (Resim:  7). 

Güneybatı nişte büyük blok taşlardan oluşan iç dolgu eksiktir. Dış cephe-
ye bakan kısımdaki sonradan oluşan boşluk taş ve briket ile gelişi güzel dol-
durulmuştur. Restorasyon çalışmaları kapsamında bütün bu noksan kısımlar 
aslına uygun bir şekilde tamamlanmıştır (Resim:  5).

Mezar Odası ve dromosunda yapılan kazılarda üç tabaka halinde sıkıştı-
rılmış toprak zemin tespit edilmiştir. Aralarında moloz taş ile kum-kireç karı-
şımı harçtan oluşan dolgu bulunmaktadır. Ortadaki zeminin üzerinde yer yer 
pişmiş toprak tuğlalardan oluşan zemin ile karşılaşılmıştır. -85 cm. seviyesin-
de büyük perdahlı traverten bloklardan oluşan tabana ulaşılınca kazıya son 
verilmiştir (Resim:  1,4). 

Mezar yapısının duvarlarının bu zemin üzerine oturmakta oluşuna daya-
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narak Roma Dönemine ait bir zemin olduğu düşünülebilir. Ancak üst kıs-
mındaki kazılarda ortaya çıkan 3 tabakada Roma Dönemi’ne tarihlenebilecek 
hiçbir buluntuya rastlanmamıştır. Ayrıca ikisi dromosta, biri ana mekânın 
güney nişinde olmak üzere üç mezar bulunmuştur. Dromostaki mezarlardan 
birinde İskeletin sağ göğüs hizasında haç bulunması yapının dinsel amaçlı 
kullanımını doğruladığı gibi, kutsal mekâna gömü olayının Hıdırlık Kulesi 
içerisinde de gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemektedir. Ana mekânın du-
varlarında görülen fresk izleri de dinsel amaçlı kullanımı düşüncesini destek-
lemektedir. 

Bütün bu verilere dayanarak bu dönemdeki kazı çalışmaları ile yapının 
Doğu Roma Dönemi’nin açığa çıkarıldığı söylenebilir. Henüz Roma Dönemi 
mezar yapısına ilişkin bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Kare alt yapının merkezine yerleştirilmiş olan silindirik üst yapının  den-
dan blokları arası,  sur sistemine dahil edildiği dönemde, güneybatı, güney 
ve güneydoğu yönlerinde moloz taşlarla doldurularak yükseltilmiştir. Batı 
köşeden ve doğu köşeden yapıyla birleşen sur duvarlarından seyirdim yolu-
na geçişi sağlayan kapı boşlukları bulunmaktadır.  

Üst yapı üzerinde güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı yönlerde, hemen 
hemen cephe merkezine gelecek şekilde yerleştirilmiş, birer adet çörten yer 
almaktadır. Kazı çalışmaları sonucunda eğimi kuzeybatı ve güneydoğu çör-
tenlerine doğru verebilmek için güneybatı bölümün yükseltilerek bu yöndeki 
çörtenin kapatıldığı tespit edilmiştir. Kuzeybatı ve güneydoğu çörtenlerinin 
üst kısmında seyirdim yolu altından başlayıp üç blok dizisi boyunca dikine 
uzanan bir girinti gözlenmektedir. Su ile bağlantılı olması gereken bu uygu-
lama tahliye amaçlı künk döşemek için yapılmış olabilir. Çörtenlerin oluğu 
alttan 1 ve 2. taş sırası arasındadır.

Seyirdim yolunun dış kenar çizgisini belirleyen den-dan bloklarının arası 
yapının kuzeydoğu bölümünde büyük ölçüde orijinal haliyle korunmuş olup, 
güneydoğu ve güneybatı cephede dıştan moloz taslar, kiremit kırıkları ve ki-
reç katkılı bir harçla oluşturulmuş bir duvarla örülmüştür. İçten ise profilli 
büyük blok taşlar, anıtsal bir yapıdan getirilmiş olması gereken korniş ya da 
toikhobata ait bloklar ile odeon ya da tiyatroya ait olabilecek oturma sıraları 
kullanılarak oluşturulan 4 taş sırası ile 2,30-2,40 m. yükseltilmiştir. Kuzeybatı 
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cephede sonraki dönemlerde eklenen bu duvarın iki taş sırası eksiktir. Kuzey-
doğu cephede seyirdim yolunu orijinal haliyle görebilmekteyiz.

Kazı çalışmaları başlangıcında yükseltilen bu duvarın alt kısmındaki ori-
jinal yapıya ait çevre duvarının güneybatıda iki taş sırası, diğer cephelerde 3 
taş sırası görülmekteydi.  Kazı çalışmaları sonunda 4 taş sırasından oluştuğu 
ve 2,30-2,40 m. yüksekliğinde olduğu anlaşılmıştır. Üst kısmına eklenen dev-
şirme 4 taş sırası ile günümüzdeki yüksekliği 4,80-5 m.ye ulaşmaktadır. 

Üst katın tam ortasında yer alan 4,85x4,85 m. boyutlarındaki kaide 4 sıra 
devşirme iri blok taşlarla kuru duvar tekniğinde, kenet ve dübel kullanılmak-
sızın oluşturulmuştur. Silindirik üst yapıyı çevreleyen orijinal duvarla aynı 
yüksekliktedir (2,30 m.). Güneydoğusunda üstteki bir sıra eksiktir. Yan yüz-
lerinde harçla yapılmış sıva izleri görülmektedir.

Kazı çalışmaları sonucunda pişmiş toprak plakalardan oluşan zeminin 
altında kiremit kırıklarından oluşturulmuş ikinci bir zeminin bulunduğu an-
laşılmıştır. Büyük traverten taşlarla yapılmış zeminde her cephede boşluk-
lar ortaya çıkarılmış, çalışma alanının darlığı ve güvenlik nedeniyle kazısı 
tamamlanamamıştır. Sadece güneydoğudaki boşluk çalışmaya uygun oldu-
ğundan, moloz taşlarla oluşturulan basık tonozlu bir mekân olduğu anlaşı-
labilecek kadar üst kısmındaki taşlar alınmıştır (Resim: 10). Bu mekânların 
şekli ve amacı tam olarak tespit edilememiştir. Uygun koşullar sağlandığında 
kazısının tamamlanarak bu mekânların işlevinin anlaşılması gerekmektedir.
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Plan 2: Üst kat.

Plan 1: Mezar odası ve dromosu.
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Plan 3: 2012 sondajları.
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Çizim 1: Dromostaki 2012 yılında bulunan mezar.

Resim 1: Dromosa girişte kaldırılan merdiven yapısı ve  dromosun kazı sonrası görünümü.
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Resim 2: Dromosa girişteki basamakların altındaki dolguda bulunan İkonografik levha.

Resim 3: Mezar Odasında kaldırılan 85 cm.lik dolgunun örneği ve 3. sıkıştırılmış toprak zemin 
üzeri.
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Resim 4: Mezar Odasının traverten kesme taşlardan oluşan zemini.

Resim 5: Mezar odasında güneybatı cephenin genel görünümü.
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Resim 6: Kuzeybatı cephesinin dıştan görünümü ve aslına uygun 
açılan kapı yapısı.

Resim 7: Mezar odasında k.b. cephenin genel görünümü ve üst kata çıkış için kullanılan niş için-
deki.

Resim 8: Silindirik üst yapıdaki üst kata çıkışı.
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Resim 9: Üst kat kazı çalışmaları başlamadan görünümü.

Resim 10: Üst kat güneybatı çörteni kapatan dolgu, taş zemin ve tabakaların 
görünümü ile güneydoğu.

Resim 11:  Üst kat güneybatı çörteni kapatan taş ve dışa açılan kısmındaki oriji-
nal oluk.
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2015 YILI EVDİRHAN BİTKİ TEMİZLİĞİ VE 
KAZI ÇALIŞMALARI

Mustafa DEMİREL*
 İsmail AYDEMİR

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yukarıkaraman Mahallesi, Hanönü Mevkii, 
190 parselde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan, mülkiyeti Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne ait “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” ola-
rak tescilli Evdir Han’da yapılacak olan rölöve – restitüsyon ve restorasyon 
çalışmaları öncesi bitki temizliği ve kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Kazı 
çalışmalarına Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Denktaş ve Yar. 
Doç. Dr. İbrahim Bakır’ın bilimsel danışmanlığında 16.03.2015 tarihinde söz 
konusu, firma bünyesindeki 1 Arkeolog, 1 Sanat Tarihçi ve 30 işçi ile kazı 
çalışmaları sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda önceden hedef-
lendiği gibi kapalı kısımlar avlu ve tüm cepheler 15.12.2015 tarihinde rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanabileceği duruma getirilmiş-
tir. Antalya’nın 18 km. kuzeybatısında, Antalya-Burdur yolu üzerinde yak-
laşık 2 km. içeridedir. Kitabesinden Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin 
Keykavus’un saltanatı zamanında Miladi 1211-1220 yılları arasında yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Taç kapısı üzerinde bulunan kitabe 1940 yılında Süleyman 
Fikri Erten tarafından yayınlanmıştır. Kitabenin bazı bölümleri okunamamış-

* Mustafa DEMİREL, Müze Müdürü, Antalya Müzesi Müdürlüğü: Konyaaltı Cad. No:88 07050 
Antalya/TÜRKİYE.

     İsmail AYDEMİR, Sanat Tarihçisi,  Antalya Müzesi Müdürlüğü: Konyaaltı Cad. No:88 07050 
Antalya/TÜRKİYE.

 Antalya Müze Müdürü Mustafa DEMİREL başkanlığındaki kazı çalışmaları, Sanat Tarihçisi 
İsmail AYDEMİR, Arkeolog Meryem DEĞER, Müze Araştırmacısı Emel DURMUŞ, firma ça-
lışanları; Sanat Tarihçisi İsmail ALP, Arkeolog Nasibe ÇAM YILDIRIM, Sanat Tarihçisi Semih 
SEÇKİN ve 30 işçinin katılımıyla yürütülmüştür. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölü-
münden Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK kazıya bilimsel destek sağlamıştır.
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tır. Yapının günümüzde kitabesi yoktur. Antalya Ovası’nın bu noktasında 
Eudokias Antik Kenti yer almaktadır. Evdir Han’ın bulunduğu yere bakıla-
rak Selçuklu hanlarının Roma ve Doğu Roma yol tesislerinin yerinde ya da 
yakınında kurulduğu tezinin doğrulandığı söylenebilir. 

Koruma alanının güneydoğusunda bitki temizliğine başlanmış olup sınır 
olarak Antik dönemden kalma su kanalı baz alınmıştır. Bitki temizlik çalış-
maları hanın giriş kapısının (Taç Kapı) karşısında bulunan yoğun bitki ör-
tüsünün alınmasıyla devam ettirilmiş ve bu sırada bir adet basit taş meza-
ra rastlanılmıştır (Resim: 1-2). Mezar güneydoğu doğrultusunda uzanıp bu 
yönüyle de İslami Dönem ölü gömme geleneğine göre düzenlendiği düşü-
nülmektedir. Devşirme malzeme kullanılarak yapılan mezar 2,42x1,67 cm. 
uzunluğundadır. Eudokias Antik kenti üzerine kurulan Evdir Han’da yapı 
malzemesi olarak, devşirme malzemeler kullanılmıştır. Evdir Han çevresin-
de daha önce kazısı yapılan alanlarda ele geçen bazı mimari parçalar, hanın 
güney kısmındaki antik su kanalı doğrultusunda yapılan bitki temizliğinden 
sonra oluşturulan, taş tarlasına Döşemealtı Belediyesi’nden gelen iş makinesi 
yardımıyla taşınmıştır.

Kapalı kısımlar

Evdir Han, avlu kenarlarına sıralanmış çift sıra revaklarının üzeri tonoz-
larla örtülü ve giriş eyvanı ile birlikte dört ana eyvandan oluşan kendine has 
plan tipine sahip menzil kervansarayıdır (Şekil: 1). Evdirhan içerisinde gi-
riş kapısının (Taç Kapı) sol tarafında bulunan revakta 1 No.lu mekân olarak 
adlandırılan yerde kazı çalışmasına başlanmıştır. Burada dolgu toprak içe-
risinde kiremit-seramik parçaları ele geçirilmiş ve açmadan -37 cm.inilerek 
dolgu toprak alınmıştır. Hanın giriş eyvanının doğusunda yer alan 37 No.lu 
mekân’ın yönetici, nöbetçi veya eşya emanet odası olarak kullanıldığı düşü-
nülmektedir. Alanda bulunan oda 410x380 cm. ölçülerindedir. Kapı girişi 205 
cm. yüksekliğinde olup, kilit yuvası 14 cm. yüksekliğindedir. Mekânın kuzey 
kısmındaki duvarın yüksekliği 1,18 cm., genişliği 2,14 cm. olan duvar örgüsü 
mevcut olup, odanın güney tarafında ise bir pencere yer almaktadır. mekân 
içindeki yüzeyde döküntü halde bulunan moloz taşların kaldırılmasıyla 
oda temizlenmiş ve çalışmaya devam edilmiştir (Resim: 3). Ayrıca 37 No.lu 
mekân’ın doğu duvarında 94x45 cm. ölçülerinde Roma Dönemi taş blok üze-
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rinde kalkan betimlenmiştir. Ayrıca Tabula Ansata (Kulaklı Tabela) içerisinde 
Grekçe yazıta ait 5 (beş) harf okunabilmektedir. Kazı çalışmaları daha sonra 
Taç Kapı’nın doğusunda revaklı bölümde sürdürülmüştür. 32 No.lu mekân 
içerisinde genişliği 70 cm., uzunluğu 490 cm. olarak ölçülen (mekân dışın-
da devam ediyor) üzeri taş ve harçla kapalı kanal ortaya çıkarılmıştır. Hanın 
doğu duvarında yer alan kanal ile su tahliyesi sağlanmıştır. Tuvalet olarak 
kullanılan payanda içerisine, doğu revaklarının olduğu bölümden giriş sağ-
lanmıştır. Payanda içerisinde, tuvalet uygulaması Emevi saraylarında da sık-
ça görülen bir mimari uygulamadır. Erken dönem İslam saraylarında payan-
dalar genellikle moloz ile doldurulmuş ya da tuvalet olarak kullanılmıştır. 
mekân’ın içerisinde tunç sikkeler, bir adet pişmiş toprak ve üzerinde Grekçe 
yazı bulunan tezgâh ağırlığı bulunmuştur. Duvar kenarlarında ve tabanda 
harç izlerine rastlanmıştır (Resim: 4).

Yapının doğusunda yer alan IV No.lu Eyvan’ın revaklı bölümün arka ta-
rafının hayvanlar için ayrıldığı, ön kesiminde yer alan mekânlarda bulunan 
sekilerin ise insanların konakladığı yer olarak düşünülmektedir. Üst örtüsü 
tamamen içerisine çökmüş durumdaki alanda kazı çalışmaları sürdürülmüş-
tür. Eyvan içinde çalışmalarımız -118 cm.de sonlandırılmıştır. Yapılan çalış-
malar sırasında çok miktarda moloz taş kaldırılmış ve az sayıda kesme taş ve 
parçaları çıkarılmıştır. Batı duvarda 145x95 cm. yıkıntı görülmektedir. Eyvan-
da Roma Dönemi’ne ait 120x40 cm. ölçülerinde mimari parça insitu olarak 
ele geçmiştir. Bu çöküntü alan içinde ağaç kökü çok fazla deformeye neden 
olmuştur. Duvar içinde bulunan ağaç ve kökleri restorasyon aşamasında ku-
rutulması için bırakılmıştır. Eyvanın güneydoğu duvarı önünde 9 (dokuz) 
adet tunç, 1 (bir) adet gümüş sikke bulunmuştur. Açmalardan çıkan sikke 
buluntuları İslami Dönem eserleridir (Resim: 5). Kuzey Eyvanı (III No.lu Ey-
van) yaklaşık zemin seviyesine kadar yıkılmıştır ve giriş eyvanının karşısında 
bulunmaktadır. Eyvanlar konum olarak diğer mekânlardan daha önemlidir. 
mekân olarak daha büyük, avlunun zemin kotundan daha yüksek ve sosyal 
faaliyetlerin yaşandığı mekânlardır (Resim: 6)

Avlu

Evdir Han yalnız avludan oluşmaktadır. Bu sebeple Selçuklu hanları için-
de başka örneği olmayan bir yapıdır. Avlu içerisinde öncelikle 5x5 ve 3x5 m. 
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ölçülerinde gridlere ayrılmış, Nevo kullanılarak giriş eyvanından (Taç Kapı) 
kapının sağ ve sol zemininden kod alınıp avluda çeşitli yerlere kod verilerek 
avlunun seviyesi belirlenmiştir ve çalışmalara alınan kod uygulanarak baş-
lanmıştır. Avluda devam eden E-3 açmasındaki çalışmalar  -37 cm. seviyede 
son bulmuştur. Açmada 415x290 cm. ölçülerinde irili ufaklı moloz taşlarla 
yapılmış yuvarlak formda mekân mevcuttur ve duvar kalınlığı 70 cm.’dir. Bu 
mekân yakınında 2 (iki) adet blok taş 1 (bir) adet söve bulunmaktadır. Yarım 
daire şeklinde olan blok 140x80 cm. ölçülerindedir. Dikdörtgen şeklinde olan 
blok ise 140x55 cm. ölçülerindedir. Söve 155x48 cm. ölçülerinde olup, üzerin-
de 8 adet oyuk bulunmaktadır. Bu oyuklardan birinin yüksekliği 12 genişli-
ği 4 ve derinliği ise 8 cm. ölçülerindedir.  Daha sonra avlunun merkezinde 
devam edilen çalışmalarda en fazla – 40 cm. seviyeye kadar inilmiştir. D-8 
açmasında uzunluğu 3.05 cm., genişliği 3.35 cm. ve yüksekliği 25 cm. ölçüle-
rinde olup ne amaçla kullanıldığı tespit edilemeyen fakat form olarak havuzu 
andıran harçlı zemin ortaya çıkarılmıştır. D-5 açmasındaki çalışmaya -20 cm. 
seviyede son verilmiştir. Bu alanda uzunluğu 3.05 cm., genişliği 3.35 cm. ve 
yüksekliği 25 cm. ölçülerinde olup yine aynı formda ne amaçla kullanıldığı 
tespit edilemeyen harçlı zemin ortaya çıkarılmıştır. Buluntular arasında 2 (iki) 
adet tunç sikke, 1 (bir) adet metal anahtar parçası, 1 (bir) adet demir bıçak ve 
1 (bir) adet demir çuvaldız bulunmuştur (Resim: 7). 

Dış Cepheler

Hanın batı cephesinde bitki kökü ve çalılar ile kaplı olan alanda ilk önce 
bitki temizliği yapılmıştır. Hanın batı duvarı hizasında duvardan düşen blok 
taşlar ve irili ufaklı moloz taş yığınları kaldırılmıştır. Blok taşlar numaralan-
dırılarak taş tarlasına bırakılmıştır. Mekândaki çalışmalar -50 cm. seviyede 
bırakılmıştır. Buluntular, 2 (iki) adet tunç sikke olup, bunların çapı 1.6-1.5 cm. 
ölçülerindedir. Alan içinde 70x70 cm. ölçülerinde aşağıya açılan bir boşluk 
bulunmaktadır ve bunun kenarlarında blok taşlarla çevrilmiş 240x260 cm. öl-
çülerinde bir alan kaplanmıştır. Bu boşluğun içi dolgu toprakla dolu halde 
iken içindeki toprak alınmıştır ve 260 cm. uzunluğunda olan yer, kapı olarak 
düşünülen yerin üstündeki blok taştan -155 cm. seviyeye kadar tabana indiril-
miştir. Bu alanında içinde bulunduğu güneybatı dış duvarı önünde bulunan 
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tek mekânlı, tonoz örtülü sarnıcın çağdaş mı yoksa geç döneme mi ait olduğu 
kesin değildir. mekân 420x446 cm. ölçülerinde olup, yapı içerisinde toplam-
da -230 cm. seviyeye kadar inilmiştir. Hanın duvarına bitişik olarak inşa edi-
len yapının üstü tonozludur. Tonozun mevcut kalıntısı güney kısmında 356 
cm. kuzey kısmında ise 113 cm. genişliğindedir. Tonozun üstünde çalı ve irili 
ufaklı moloz taş yığınları bulunmakta olup, bunlar kaldırılarak temizlenmiş-
tir. Yapının batısında duvar kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Duvar kalınlığı 54 
cm’dir. Kuzeybatı duvarın köşesinde duvar örgüsü içinde Roma Dönemi’ne 
ait postament açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu duvarın köşesinde duvar örgü-
sü içinde Roma Dönemi mimarisine ait malzeme devşirme olarak kullanılmış 
olup, 75x50 cm. ölçülerindedir. Yapının duvarlarında kalın sıva tabakası yer 
yer görülmektedir. Duvarlarda bölgenin yerel taşı kullanılmış olup duvarda 
yosunlaşma gözlenmektedir. Ayrıca hanın batı duvarının destek payandası 
bu mekân içerisinde yer almaktadır. Destek payandası 254 cm. genişliğinde 
olup güney kısmında 16 cm. ölçüsünde kırıklık vardır. Bu mekân hizasında, 
Roma Dönemi su kanalı boyunca yapıya bağlanan künk veya arık gibi su ta-
şıma yollarının varlığı için sondajlar atılmıştır (Resim: 8). 

Daha sonra kazı çalışmaları hanın güney cephesinde Güney A-III 
Açması’nda sürdürülmüştür. Açmadaki çalışmalar -26 cm. seviyede sonlan-
dırılmıştır. Çalışma esnasında taş bir yalakla birlikte 2 (iki) adet taş döveç ve 
1 (bir) adet tunç sikke bulunmuştur. Güney A-III Açması’nın hemen bitişi-
ğinde destek amaçlı kare payanda bulunmaktadır. Bu tip payandalar takviye 
işlevinin yanısıra gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Payanda içindeki 
merdiven bunu kanıtlar niteliktedir. Evdir Han’ın çevresinde bununla birlikte 
toplam 10 adet destek payandası bulunmaktadır. Yapılan kazıda 72 (yetmiş 
iki) adet tunç sikke ele geçmiştir. Ayrıca 1 (bir) adet pişmiş topraktan yapılmış 
lüle ve 1(bir) adet metal makas parçası bulunmuştur (Resim: 9). 

Hanın doğu duvarından 74 cm. uzaklıkta bulunan ağız genişliği 102 cm. 
olan yarım armudi formlu sarnıç açığa çıkarılmıştır. Sarnıç 3 metre derinliğe 
kadar inmektedir. Dip genişliği 170x178 cm. aralığındadır. 3 cm. kalınlığında 
sıvası vardır. Armudi sarnıcın doğu tarafının 1 m. batı kısmında ise 36 cm. 
uzunluğunda sıva dökülmüştür. Güney duvardan düşme blok taşlar armudi 
sarnıcın içerisinden çıkarılmış numaralandırılarak taş tarlasına bırakılmıştır 
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(Resim: 10). Doğu duvarının destek payandasının, tuvalet tahliye kanalının 
altında Roma Dönemi devşirme malzemesi olarak kullanılan lento üzerin-
de iki satırlık Latince yazıt bulunmaktadır. Uzunluğu 3.40 cm. genişliği 35 
cm’dir (Resim: 11). Hanın doğu duvarından 126 cm. uzaklıkta dikdörtgen 
sarnıç açığa çıkarılmıştır. 17.70x8.60 metre ölçülerindedir. Sarnıcın üstü muh-
temelen tonoz örgüsüyle kapalıydı, batı duvarında mevcut olarak 2.83 cm. 
duvar örgüsü korunabilmiştir. Sarnıç 4 bölümden oluşmakla birlikte bölüm-
ler arası geçişi kemerle sağlandığı düşünülmektedir. Duvar ve zemin sıvası 
iki kat yapılmış, sıva kalınlığı ise 1 ve 2 cm. civarında değişmektedir. Sarnıcın 
güney duvarında 3 adet merdiven basamağı açığa çıkarılmıştır. En alt mer-
divenden başlayarak ölçüleri 12x53 30x55 20x50 cm.’dir. Sarnıcın kuzeyinde-
ki zemininden 67 cm. yüksekliğinde 40 cm. genişliğinde aşağı doğru eğimi 
olan duvar çıkıntısı bulunmaktadır. Sarnıcın bölüme geçişini sağlayan kemer 
blokları insitu olarak 6 adettir. Buluntu olarak 1 adet metal obje ele geçmiştir 
(Resim: 12). 

Mimari Parçalar 

Çalışmalar sırasında revaklı bölümlerde duvar içlerine yerleştirilmiş, av-
luda dolgu toprak kaldırıldıktan sonra meydana çıkan ve hanın dış cephele-
rinde çok sayıda mimari parçaya rastlanılmıştır.

Küçük Buluntular

2015 yılında kapalı kısım avlu ve cephelerde gerçekleştirilen kazı çalışma-
larında çok sayıda etütlük küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntuların 
önemli bir kısmını sikkeler oluşturmaktadır. Ele geçirilen sikkeler Anadolu 
Selçuklu, Osmanlı Dönemi, Beylikler ve Doğu Roma dönemlerine aittir. Ge-
nelde silinmiş, aşınmış durumdaki sikkelerden fikir veren 5 tane sikke envan-
tere alınmış ve temizliği restorasyon ve konservasyon tekniklerince gerçekleş-
tirilmiştir. Sikkelerin yanısıra envantere tunçtan yapılmış ok yüzüğü (zıhgir) 
ve  pişmiş topraktan yapılmış tezgah ağırlığı alınmıştır. Küçük buluntuları 
oluşturan diğer bir eser grubu ise çeşitli tekniklerle bezenmiş sırlı ve sırsız 
seramiklerdir. Bu seramikler içerisinde sgrafitto ve sıraltı teknikli örneklerin 
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yanısıra tek renk sırlı ve sırsız örneklerde yer almaktadır. Kazı çalışmaların-
da birçok örneği bulunan lüleler de, lale biçimli ve diskli gövde örnekleriyle 
dikkat çekmektedir. 

Sonuç 

Evdirhan’da rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik olarak 
2015 yılında gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları, öngörülen program 
dahilinde büyük ölçüde hedefine ulaşmıştır (Resim:13-14).
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Plan 1: Evdirhan.

Resim: 1
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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ÖZEL TIP MERKEZİ İNŞAATI - ROMA HAMAMI
KURTARMA KAZISI

Ayşen GÜRSEL*

2014 yılında özel bir tıp merkezi inşaatı temel hafriyatı çalışmaları sırasın-
da tespiti yapılıp kurtarma kazılarına başlanan İlçemiz, Hürriyet Mahallesi, 
67 pafta, 407 ada, 78 parseldeki çalışmalara Bakanlığımız, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden sağlanan izin ve ödenek ile 2015 yılının 
ekim ayından aralık ayı sonuna kadar devam etmiştir. Kazılar sırasında çalış-
malar 900 m2 tutarındaki alanın 300 m2’lik bir bölümünde sürdürülmüştür. 
Söz konusu alanda toplam 8 adet açma yapılmıştır (Plan: 1-2, Resim: 1). Bun-
lardan bir kısmında, silik bir Roma dönemi tabakası ile Doğu Roma (Bizans) 
mezarlarına rastlanmış, diğerlerinde ise Roma İmparatorluk Çağı’na ait bir 
hamam kompleksi açığa çıkarılmıştır.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

Şimdiye kadar toplam 8 açmada yapılan çalışmalarda 60 kadar Doğu 
Roma (Bizans) dönemine ait mezar açılmıştır. Tümü doğu-batı yönlerine 
bakan mezarlar taş sandık ve kiremit çatma mezar türündedir. Taş sandık 
mezarların üzerleri ağır kapak taşlarıyla kapatılmış, bir mezarda ise Roma 
İmparatorluk Çağı’na ait mermerden ve köşeleri akroterli olarak işlenmiş bir 
lahit kapağından yararlanılmıştır (Resim: 2).  Bu türde mezarlara genellikle 
ayrı ayrı zamanlarda iki erişkin, başları batıya gelecek şekilde yatırılmıştır. 
İskeletler; sol el altta, göbek üzerinde, sağ el üstte göğse yakın durumdadır.  
Birkaç mezarda pişmiş topraktan kaba hamurlu kilden yapılmış koku şişele-
rine rastlanmıştır (Resim: 3).

* Ayşen GÜRSEL, Uzman, Ödemiş Müze Müdürlüğü, Ödemiş/İZMİR
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Pişmiş topraktan iki çatı kiremidinin karşılıklı çatılması sonucu oluşturul-
muş kiremit çatkı türü mezarlar küçük çocuklar için yapılmıştır. Bu nedenle 
mezarlarda hiç iskelet kalıntısına rastlanmamıştır. Çatı kiremitleri ortalama 
0.70 x 0.40 m. boyutlarındadır ve üzerleri hamur yaşken parmakla yapılmış 
bezemelerle süslüdür.

Değerlendirme

Gerek 2015 ve gerekse 2014 yılı kazıları, en geç evresinde çalışma alanı-
nın geniş bir Erken / Orta Bizans Dönemi nekropolü olarak kullanıldığı-
nı ortaya koymuştur. Bu çalışmalar sırasında III ve IV No.lu açmalarda üç 
adet bakır sikke ele geçirilmiştir. Çapları 26 mm. ile 33 mm. arasında de-
ğişmektedir (Resim: 4). Bunlardan biri anonim Bizans follisi türünde olup 
11. yüzyıla tarihlenmektedir. Diğer ikisi ise yazıtları ve betimlemelerinden 
anlaşılacağı üzere, Heraclius Dönemine 6.yüzyıla tarihlenmektedir. Aynı 
türde bir follis 2014 yılı kazılarında da ele geçmiştir. Bu nümizmatik veri-
lerden hareketle Bizans nekropolünün M.S. 6. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar 
süren birkaç yüzyıllık bir kullanıma sahne olduğunu söylemek mümkündür. 
 

HAMAM KOMPLEKSİ ÇALIŞMALARI

Sondaj alanının kuzeybatı tarafında yaptığımız çalışmalar sonucunda bu 
alanın bir hamam kompleksine ait olduğu belirlenmiştir (Plan: 1-2). Doğu-
batı doğrultusunda uzanan ve hipokaust sistemi ile ısıtılmış bulunan hamam, 
açılabildiği kısmıyla yaklaşık 104 m²’lik alana yayılır. Genel olarak dikdört-
gen bir plana sahiptir ve mevcut boyutları 18 x 7.70 m.’dir; kuzeybatı köşesi 
pahlanmıştır. Şimdilik üç ana salonu tümüyle açılan hamamın doğudaki giriş 
bölümü ile batıdaki külhan mekânları kısmen incelenebilmiştir. Kompleks iki 
tadilat ve kullanım evresi geçirmiştir (Plan: 3).

Erken evre duvarları horasan harç ve moloz taş karışımı bir malzeme (opus 
caementicium) ile örgülü ve 0.90 m. kalınlığındadır. Geç evre taş duvarları ise 
0.60 m. kalınlığındadır ve zaman zaman pişmiş toprak tuğla bloklarla örülü-
dür. Duvar yüzeyleri kalın bir sıva tabakasıyla kaplanmıştır. Zaman zaman 
bu sıva tabakası üzerine sarı, kırmız ve yeşil gibi renkli boyalar sürüldüğüne 
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ilişkin bazı sıva parçaları ele geçirilmiştir. Erken evrenin iç mekânları ayıran 
bölme duvarlarının örgüsünde ısı ve neme karşı son derecede dayanıklı bir 
yapı malzemesi olan tuğla levhalardan da yararlanılmıştır. Bu tür pişmiş top-
rak levhaların antik çağ hamam mimarisinin vazgeçilmez bir elemanı olduk-
ları bilinmektedir.

Hamama doğu kısa yüzden girildiği anlaşılmaktadır; ancak ana giriş 
mekânı kapı geçidi henüz ortaya çıkarılamamıştır.  Doğu uçta, şimdilik çok 
küçük bölümü açılabilmiş tabanı, kalın bir harç kaplama ile örtülü bir oda (1 
No.lu mekân) yer alır. Odanın güneybatı köşesine açılmış 0.15 m. çapında bir 
gider ile pis su taş bir oluk yardımıyla dışarı akıtılmıştır. Kısmen açılabilmiş 
bulunan bu odanın kazısı sırasında çok sayıda cam kap parçaları ele geçiril-
miştir.

1 No.lu mekândan 3.20 X 5.70 m. boyutlarında bir odaya girilir (2 No.lu 
mekân). Odanın, kısmen çökmüş olan tabanı, tuğla kırıkları ve kireç karışımı 
bir horasan harç ile duvarlar ise sıvalı ve yer yer mermer levhalarla kaplıdır. 
Kalın taban, hipokaust sisteminin tuğla ayakları üzerine oturtulmuştur. Bu 
ayaklar odanın güneybatı ve güneydoğu köşesi yakını ile batı duvarı önün-
de açığa çıkarılmıştır. 2 No.lu mekândan, büyük olasılıkla kuzeybatı köşesi 
yakınındaki bir açıklıkla başka bir odaya geçilir (3 No.lu mekân).  Bu odanın 
kuzey, doğu ve batı duvarları sağlık merkezi temel inşaatı sırasında iş maki-
naları tarafından tahrip edilmiştir. Bu nedenle, 2 No.lu odanın kuzeybatı kö-
şesinde olması gereken kapı geçidi bulunamamıştır (Plan: 3). 3 No.lu mekân 
ilki gibi 3.20 X 5.70 m. boyutlarındadır (Resim: 5). 

Tabanı, arnavut kaldırımı türünde taş döşeli olup üzerine hipokaust 
sistemine ait tuğla ayaklar yerleştirilmiştir. Birbirinden 0.50 m. mesafede-
ki ayaklar kare tuğla bloklar üzerine basan 0.28-0.30 m. çapındaki yuvarlak 
tuğla levhalardan oluşur. Bazı ayakların yüksekliği, 7 tuğla sırasıyla 1 m.’ye 
ulaşmaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğu köşelerinde, yükseklikleri 1 m., ge-
nişlikleri ise 0.50 m.’yi bulan iki buhar tüneline yer verilmiştir (Resim: 6). Bu 
mekân hamamın geç kullanım evresinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan 
0.60 m. kalınlığında bir duvarla bölünerek iki hacme ayrılmıştır (3A ve 3B 
No.lu mekânlar (Plan: 3). Bölme duvarı alttaki erken evre hipokaust ayak-
ları üzerine oturtulmuştur. Bu tadilât sırasında odanın kuzeydeki bir bölü-
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mü (3A) tümüyle terk edilmiş, tabanı yaklaşık 1 m. kadar yükseltilen güney 
bölümde (3B) ise kullanım sürmüştür. Geç evre yıkanma mekânının toprak 
tabanı üzerine genellikle üst üste 3-4 sıra plakadan ayaklar oturtulmuş, ancak 
bu ayakların desteklediği taban tümüyle çökmüştür. Buhar girişi olarak, oda-
nın ortasında batıdaki mekâna açılan kapı geçidinin alt tarafı tuğla bloklarla 
daraltılarak yeni bir tünel oluşturulmuştur.

Mekânın kazısı sırasında  cam parçaları ve tam durumda demirden sivri 
uçlu bir mala ele geçirilmiştir (Resim: 7). En ilginç buluntu grubunu çok sayı-
da cam tüp parçaları oluşturur (Resim: 8). İç içe iki gövdeli oluşlarıyla dikkat 
çeken bu tüplere yalnızca bu mekânda rastlanmış oluşu odanın özel bir amaç-
la kullanılmış olabileceği ihtimalini akla getirir.

 3 No.lu odadan batıdaki büyük salona (4 No.lu mekân) geçilir. Esaslı bir 
tadilât geçirdiği anlaşılan bu salonun ilk kullanım evresindeki boyutları 4.80 
X 5.70 m. kadardır. Taban altı tümüyle hipokaust sisteminin tuğla ayakları ile 
doldurulmuştur. Kuzey ve batı duvarları üzerinde buhar tünelleri bulunmak-
tadır. Kompleksin batı ucuna konuşlandırılmış olan bu salon, külhan bölü-
müne bitişik olması yüzünden hamamın en sıcak odası (caldarium) olmalıdır. 
4 No.lu mekân ikinci kullanım evresinde büyük bir tadilat geçirmiştir. Bunun 
sonucunda odanın kuzey ve batı duvarları üzerinde 1.10 X 2.00 ve 1.40 X 1.10 
m. boyutlarında özel cepler oluşturulmuştur (Plan: 3). Mekânın kazısı sırasın-
da pişmiş toprak yağ kandilleri ve parçalarına rastlanmıştır.

 4 No.lu salonun batısında, ana hamam duvarı dışında ve daha alçak sevi-
yede içinde bol kül bulunan bir hacim (5 No.lu mekân) yer alır. Bu bölümden 
4 No.lu mekâna, sonradan ağzı örülerek köreltilmiş bir tünel açılır. Henüz çok 
küçük bir bölümü açılabilmiş olan bu derin hacmin hamamın ısıtma mahalli 
yani külhan olması mümkündür. 

Bol miktarda kül ve cüruf topaçlarına rastlanan bu bölümde mutfak kabı 
türünde çok sayıda kaba çömlek parçaları ile iki parça halinde mermer bir 
ostotek ele geçirilmiştir.

Doğu-batı doğrultusunda aynı eksen üzerine yerleştirilmiş ve birbirine bi-
rer kapıyla bağlanan odaların soğuktan sıcağa doğru sıralanmış olabileceğini 
düşündüren bir konum söz konusudur. Buna göre 2 No.lu mekân soğukluk 
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(frigidarium), 3 No.lu mekân ılıklık (tepidarium)  ve 4 No.lu mekân da cehen-
nemlik (caldarium) olarak kullanılmış olabilir. Hamam çatısının 0.64 m. bo-
yunda pişmiş toprak kiremit örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

Küçük Buluntular

Gerek sondajlar ve gerekse hama kompleksi kazıları sırasında çoğu par-
çalar halinde çok sayıda pişmiş toprak, maden ve cam ele geçirilmiştir. Bu 
küçük buluntular aynı zamanda hamamın tarihlemesi konusuna da katkıda 
bulunmaktadırlar. Çanak çömlekler: terra sigillata denen parlak cilalı lüks 
mallardan kaba mutfak kaplarına doğru değişken kalitelere sahiptirler.

Terra sigillata türü basit ağız kenarlı küçük kaselerin içine çoğu kez hamur 
yaşken pergelle çizilmiş bir dairenin ortasına yıldız ve rozet gibi damgalar 
vurulmuştur. Çok küçük bir parçada, bir baskıyla vurulmuş birkaç harfli Yu-
nanca bir yazıt görülmektedir. Basit ağız kenarı dik ve kabarık bir silme ile 
belirtilen omuzu rulet motifi ile bezeli kaplar Batı Sigillataları arasında sıklık-
la görülen bir türün temsilcileridirler. Bu türde çanaklar genellikle M.S. 2.-3. 
yüzyılara tarihlenirler. Hamam kazısı sırasında, kimi parçalar halinde toplam 
10 kadar pişmiş toprak yağ kandili ele geçirilmiştir (Resim: 9). Roma İmpara-
torluk döneminin küçük doldurma delikli kandillerinden, burun kısmı dışın-
da sağlam durumdaki birinin kulbu yaprak şeklinde stlize edilmiştir(Resim: 
9/1). Burun kısmı 9.5 cm. uzunluğunda ve yaklaşık 2.2 cm. yüksekliğindeki 
kiremit hamurlu ve çift kalıp yöntemiyle yapılmış bir kandil ise geniş doldur-
ma deliğiyle diğerlerinden ayrılır (Resim: 9/3). Gövdesi kabartma şeklindeki 
noktalarla bezeli kandilin fitil deliğinden discusa doğru uzanan bölümü dil 
motifleriyle nakışlandırılmıştır. Deliksiz kulp bir kulakçık çıkıntısı halinde-
dir. Bu tip kandillerin Batı Anadolu atölyelerinde M.S. 5. yüzyılda üretildik-
leri bilinir. Söz konusu kandil hamamın, geç dönem kullanım mekânının M.S. 
5. yüzyıl’a kadar devam etmiş olabileceğini kanıtlamaktadır.     

 

ANITSAL PLATFORM

Hamam kompleksinin güneybatısında 2014 yılındaki kazılarımız sırasın-
da yerel kumtaşı kesme bloklardan yapılmış bir mimari kalıntı ortaya çıka-
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rılmıştır. Bu yılki çalışmalarımızda açılabildiği kadarıyla henüz tüm boyut-
ları belirlenemeyen platform görünümlü bu yapı, doğu-batı doğrultusunda 
6.40 m. uzunluğunda, kuzey-güney doğrultusunda 2.20 m. genişliğindedir. 
Kesme taş blokların dış yüzleri gayet özenli işlenmiş, iç kısımlar ise kaba bı-
rakılmıştır (Resim: 10). Kesme taş bloklar, 1.30 m.’yi aşan yükseklikte, kaba 
taşlardan harçlı bir kaide üzerine oturtulmuştur. Yükseklikleri 0.20 m. civa-
rındaki bazı blokların uzunluğu 1.20 m.’yi bulmaktadır. Kuzey yüzde, 0.33 
m. genişlik ve 0.20 m. kadar yükseklikteki bir basamak boydan boya uzanır. 
Güney ve doğu tarafları büyük çapta tahrip edilmiştir. Söz konusu taş kaide, 
tek basamakla çıkılan dikdörtgen bir platform görünümündedir. Ancak, kıs-
men hamam kompleksi, kısmen de Erken / Orta Bizans dönemi nekropolü 
mezarları tarafından tahrip edilmiş bulunan bu platformun boyutları ve var-
sa üzerinde yükselen yapı konusunda her hangi bir bulgu ve bilgi edinileme-
miştir. Stratigrafik durum, söz konusu platformun Roma hamam kompleksi 
öncesine ait olduğuna işaret etmektedir. 

DERİNLİK SONDAJI

Roma İmparatorluk dönemi yapı katlarının altındaki durumu anlayabil-
mek amacıyla 2014 yılında alanın kuzeybatı köşesi yakınında 1.50 X 1.00 m. 
ölçülerinde bir sondajda bulunulmuş ve bu sondaj da yüzeyden 4.00 m. de-
rinliğe kadar monokrom gri bucchero türünde Lydia Dönemi (M.Ö. 6.-5. yüz-
yıl) seramikleriyle birlikte zayıf bir taş duvar parçasına rastlanmıştı.

2015 yılında söz konusu alandaki sondaj çukuru biraz daha genişletilmiş 
(Plan: 1-2) ve yüzeyden 4 m. derinliğe kadar inilmiştir. 2.20 m. kadar derin-
likte, kuzeydoğudan güneybatıya, hamamın külhan bölümüne doğru uzanan 
iki pişmiş toprak künk in situ olarak bulunmuştur. Roma mimarisinin altın-
da, yaklaşık 0.30 m. kalınlığında bir toprak tabakası içinde bucchero türü gri 
açkılı çanak çömlek parçaları ile Attik bir kantharosa ait ağız ve karın parça-
ları ele geçirilmiştir.

Hellenistik türde malzeme veren bu tabakanın altında 0.40 m. kalınlığında 
bir akarsu mil-kum tabakası yer alır. Bu tabaka, günümüzde Genev (Zeytin-
lik) Çayı denen ve birkaç yüz metre doğudan akan derenin eski yatağı ile ilgi-
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lidir. Yaklaşık 3.70-3.80 m. derinlikte birkaç zayıf taş duvar parçası ve seramik 
veren küllü bir tabanla temsil olunan Lydia kültür katına ulaşılmıştır. Toplam 
birkaç m2. genişliğindeki bu dar alanda toplam 68 parça seramik elde edilmiş-
tir. Bunların kimileri düz, kimileri de açkılıdır. 13 adedi kırmızı hamurludur. 
Toplam parçaların % 80 kadarı yerli mikalı kilden yapılmış, bucchero türü 
çanak çömleklere aittir. Lydia seramiğinin en karakteristik türü olan merme-
rimsi bezemeli kyliks’lere ilişkin 3 parçaya rastlanmıştır (Çizim: 1). 

SONUÇ

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; daha düne kadar Fatih 
Sultan Mehmet Devri’nden (15. yy.) önceye gitmediği düşünülen kentin yak-
laşık 2600 yıllık bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmıştır. Özellikle 4 m. derin-
likte mil ve sel katmanları altında tespit edilen Lidya kültür katı son derecede 
ilgi çekicidir. Çünkü Küçük Menderes Havzasında bugüne dek sürdürülen 
yüzey araştırmaları sırasında Lidya kültürüne ilişkin izlere Tümülüs türü me-
zar anıtları dışında rastlanabilmiş değildir. 

Sard ekibi tarafından yıllardır yapılan araştırmaların ortaya koyduğu üze-
re, M.Ö. 7.-6. yüzyıllara ait Lidya yerleşimlerine Sardeis dışında çok ender 
kimi noktalarda rastlanabilmiştir. Böyle bir yerleşimin izine Küçük Menderes 
vadisindeki kazı alanımızda rastlanmış olması Lidya arkeolojisi adına önemli 
bir keşiftir.  

Yaklaşık 140 m2. genişliğinde bir bölümünü inceleyebildiğimiz, M.S. II.-
III. yüzyıldan V. yüzyıla kadar kullanılmış görünen, hipokaust sistemi ile ısı-
tılmış hamam kompleksi ise Ödemiş ilçe merkezinin antik çağda önemli bir 
yerleşim birimi durumunda olabileceğine işaret etmektedir.    

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Hamamın üzeri naylon bir örtü 
ile kapatılarak hava şartlarından zarar görmesinin kısmen önüne geçilmiştir. 
Kazı alanının etrafı tel örgü ve şeritler ile kapatılmıştır (Resim: 11).



84

Çizim: 1

Plan: 1
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Plan: 2



86
Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 3



88
Resim: 6
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İZMİR İLİ, MENDERES İLÇESİ, ÖZDERE MAHALLESİ
DIOSHIERON ANTİK KENTİ 

GEÇ ANTİK ÇAĞ HAMAMLI VİLLA YAPISI
KURTARMA KAZISI

Erdal KORKMAZ*
Ulaş GÖÇMEN

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Mahallesi, Ötealan Mevkiinde otel inşa-
atı yapılan alanda (16 ada, 4 parselde) bazı arkeolojik kalıntılar bulunduğu-
nun Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2015 Ağustos’ta 
müze müdürlüğüne bildirilmesi üzerine konumu belirtilen alan İzmir Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler 
sonrası söz konusu kalıntıların yayılma alanı İzmir I Numaralı Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 12.12.2014 tarih ve 2624 sayılı 
karar ile 3.derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ve aynı kurul kararı ile alan-
da sondaj kazılarının yapılması istenmiştir. 

Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi istenilen alan; İonia Bölgesinde ko-
numlanan (Harita: 1) Notion ile Lebedos antik kentlerinin arasında sahil şe-
ridinde yer almaktadır. (Harita: 2) Günümüze gelinen süreçte; Kurukemer, 
Kırıkkemer ve Kesre gibi isimlerle anılan bölge ve çevresinde yapılan arkeo-

* Erdal KORKMAZ, Arkeolog İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak/İZMİR.
 Ulaş GÖÇMEN, Arkeolog İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak/İZMİR.
 Kazı çalışmamızı her yönüyle destekleyen Müze Müdürü Vekilimiz Efes Müze Müdürü Cengiz 

Topal’a, kazı ekibinde uyumlu ve özverili çalışmaları nedeniyle Arkeolog Hacer Topuz’a, Şehir 
Plancısı Serkan Örnek’e, Restoratör Yenal Özalp’a, Harita Teknikeri Mehmet Aslan’a, mevcut 
alanın antik dönemdeki konumlandırılmasına yönelik çalışma ve katkılarından dolayı Arkeolog 
Celil Samet Harmandar’a, çalışmalarımız sırasında bilimsel desteklerini esirgemeyen Metropo-
lis Kazı Başkanlığı, Teos Kazı Başkanlığı ile kazıda bulunan yazıtlı parçalar üzerindeki değerlen-
dirmelerinden dolayı Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Adak’a teşekkür ederiz.
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lojik ve epigrafik araştırmalar kazı çalışması gerçekleştirdiğimiz alanın antik 
dönemde Dioshierion olarak isimlendirildiğine işaret etmektedir. İzmir Müze 
Müdürlüğü arşivine göre kazı çalışması gerçekleştirdiğimiz alanın yakın çev-
resinde geçtiğimiz yıllarda arkeolojik mimari öğelerle karşılaşıldığı kayıtlara 
geçmiştir. Kurtarma kazısı yapılan alanın 4 km. kuzeyinde yer alan Özdere-
ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi sahilinde insitu durumda bulunmayan sütun 
tamburları ve sutün başlıklarının  tespit edildiği rapor edilmiştir.

ARKEOLOJİK VERİLER

Sit ilanı öncesi yapımına başlanmış ve inşaatı tamamlanmak üzere olan 
otelin hemen güneyinde tescil edilen 5500 m2 lik 3. derece arkeolojik sit ala-
nında denetimimizde arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir.

Tescil edilen 3. derece arkeolojik sit alanı iki bölüme ayrılabilir. Alanın 
deniz kıyısına yakın olan 2200 m2‘lik kısmı +3.00 metre kotundadır. Bunun 
hemen doğusunda ise birden yükselen yamacın üstünde 3300 m2‘lik +14.00 
metre kotundaki alan yer alır. 

Sondaj kazıları öncelikle +14.00 metre kotundaki otel inşaatı başladığın-
dan ana kayaya kadar hafredilmiş alanda yürütülmüştür. Bu alandaki çalış-
malarımız sırasında ana kaya tespit edildiğinden çalışmalara son verilmiştir. 

+3.00 metre kotundaki alanda yürütülen sondaj kazılarında bazı açma-
larda duvar/temel kalıntıları ile bir hypocaust sistemine ait pilayeler tespit 
edildiğinden çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılmış ve duvar/temel kalıntıla-
rının bir plan oluşturup oluşturmadıklarını anlamak için kurtarma kazısı ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca kazı alanının güneyinde -otel havuzlarına doğru olan 
bölümde- beş adet inhümasyon mezar saptanmıştır.

Kurtarma kazısı çalışmaları sondaj açmalarında tespit edilen duvar/temel 
kalıntılarının niteliklerini anlamak, hypocaust sisteminin nasıl bir yapıya ait 
olduğunu saptamak ve korunabilmiş kısımlarından hareketle bu alandaki mi-
mari yapı öğelerinin planlarının elde edilmesi amacıyla yapılmıştır.* Sondaj 
açmalarının araları +3.00 metre kotundaki kazı alanımızın güney-doğusun-
dan itibaren kuzeye doğru daraltılmıştır. Buluntu veren açmalar belli bir plan 
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dâhilinde kazı alanı güney ve güney doğusundaki yamacın dibindekilerden 
başlamak üzere alanın kuzeyine doğru duvar izleri takip edecek şekilde ge-
nişletilerek kazılar yürütülmüştür. Kazılar sırasında -40 cm. kotundan itiba-
ren tespit edilen duvarların yüzeylerinde sıva tabakaları ile bu sıvalı yüzey-
lerde boyalı panolar tespit edildiğinde çalışmalara kazı ekibine dahil edilen 
restoratör ile birlikte devam edilmiştir. 

1-) ISITMA SİSTEMİ OLAN VİLLA

Villa yapısı kazı alanının güney ve güney-doğusundaki yamaca konum-
landırılmıştır. Kazılar sonunda bu yapının en az üç kez esaslı onarımlar geçi-
rerek kullanıldığı saptanmıştır (Çizim: 1) (Resim: 1). Villa yapısının güney ve 
güney-doğu duvarları yamaçtaki ana kaya yüzeyi düzleştirilerek ana kayaya 
bitişik olarak örülmüş ve harç ile sıvalıdır. Duvarlardaki harç sıvalarda zaman 
içinde oluşan tahribatlar sonunda üstüne yeni sıva yapılması suretiyle onarım 
yapıldığı bellidir. Sıva onarımlarının her seferinden sonra duvar yüzeyleri ki-
reç ile sıvanmıştır. Sıvalı yüzeylerin de yeşil, kırmızı, sarı ve siyah renkler ile 
dikdörtgen panolar oluşturacak şekilde boyandığı ve stilize motifler ile bezen-
diği görülmüştür (Resim: 2) Bu harçlı sıva onarımlarının yapının kullanıldığı 
dönemler içinde en az dört kez yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 3).

Yürütülen kazı çalışmaları sırasında fotografik belgelemeler, GPS (Global 
Positioning System) ve nivo ile yapılan ölçümlerin yanı sıra, ortaya çıkan ar-
keolojik kalıntı ve buluntuların x, y ve z değerlerinin tespiti 3 derece memle-
ket koordinat (ED-50 ITRF 3o) sistemine bağlı olarak GPS ve total station ile 
yapılmıştır. Ölçüm sonuçları bilgisayar ortamında DWG ve NCZ dosyaları 
olarak derlenmiştir. Kurtarma kazısına ilişkin ayrıntılı plan, kesit çizimler ile 
bunların DWG ve NCZ formatlarındaki dosyalara ulaşmak için İzmir Müze 
Müdürlüğü’nde görevli kişilere başvurulması gerekmektedir. 

Gerek sıvalı ve boyalı duvar yüzeyleri gerek mermer kaplı zeminler ile 
duvar kalıntıları genelinde ve kazı sonunda açığa çıkarılan mozaik döşeme 
ve diğer buluntular hakkında yapılan koruma ve onarım uygulamaları hak-
kında restoratör tarafından hazırlanan detaylı uygulama fişleri İzmir Müze 
Müdürlüğü arşivindeki dosyasında incelenebilir.
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Villa yapısının güney bölümündeki mekânların ilk evresinden itibaren en 
az iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Güneyden kuzeye eğimli arazinin tonozla 
düzleştirilip yükseltilmesiyle elde edilen alanda su depolama havuzlarının 
yapıldığı saptanmıştır. Zemin kat ise mutfak ve yiyecek içecek depoları ola-
rak kullanılmış olmalıdır. Bu bölümde zeminde insitu olarak belirlenen iki 
büyük pithos ile günlük kullanım kaplarına ait parçalar, tahıl öğütme değir-
menleri ve ekmek mührü bu tezimizi güçlendirmektedir. Yapının ilk evresin-
den günümüze kalabilmiş güneyden ana kayaya bitişik şekilde tuğlalardan 
örülmüş ikiz apsis şeklindeki iki küçük nişin fonksiyonu kesin anlaşılamamış 
olsa da benzerleri ile karşılaştırıldığında ve ayrıca bu alanda belirlenen yoğun 
yanık tabaka izleri de bu bölümün ilk evresinden itibaren mutfak olarak kul-
lanıldığı görüşümüzü desteklemektedir (Resim: 4) (Çizim: 2).

Villa yapısının kuzey-batı bölümünde ayrı ayrı girişleri olan iki ayrı yapım 
evresi tespit edilen hypocaust sistemine sahip apsisli iki hamam bulunmak-
tadır. Bu hamam yapılarının kuzeyde olanından sadece zemin döşemesinden 
benzerleri ile kıyaslama yapmaya yetebilecek hypocaust sistemine ait pilaye 
ve tubuliler günümüze kalabilmiştir. Apsisli büyükçe bir yıkanma bölümü 
ve hemen onun doğusunda da soyunma veya yıkanma öncesi hazırlık odası 
bulunmaktadır. Bu bölümün deniz tarafında ise her iki hamam yapısının da 
ısıtma sisteminin preforyumunun (külhan) olduğu hypocaust sisteminin izle-
rinden anlaşılmaktadır. Çünkü güneyden buna bitişik daha sağlam durumda 
ele geçmiş hamam bölümünün preforyumu yoktur. Kuzeydeki hamam bölü-
münün deniz tarafında belirlenen izlerden preforyumun burada olduğu ve 
hamam bölümlerinin tek noktadan ısıtıldığı ve sıcak su servisinin yapıldığı 
söylenebilir (Resim: 5).

Villa yapısının orta bölümünde bulunan ve daha erken yapılmış olan 
hamam yapısının hypocaust üstündeki döşeme ve mermer kaplama daha 
sağlam ele geçmiştir. Buradaki izlerden bu hamam bölümünün apsisinin iki 
basamakla inilen bir havuzu olduğu anlaşılmaktadır. Tek preforyumdan ısı-
tılan bu bölüm için daha erken dönemde yapılmış olduğunu kuzeyden bi-
tişik olarak buna yapılan ikinci bölümün ise daha sonra ki dönemde ilave 
yapıldığı ara duvarları arasındaki tibulilerin yapısına bakılarak söylenebilir. 
Bu durumda hamam bölümünün ilk evresinin perforyumunun ikinci bölüm 
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yapılırken yerinin değiştirildiği; deniz tarafında bugün sadece yanık izleri ve 
temel kalıntıları görülen alana yerleştirildiği söylenebilir.

Villanın hamam bölümlerine mermer söve ve lentosu bulunan anıtsal ni-
telikli, lentosunda iki satır onarım yazıtı bulunan bir kapı ile girildiği saptan-
mıştır. Bu kapıdan sağ ve sola dönülerek apsisli yıkanma bölümlerine girme-
den önce soyunma/hazırlanma odalarına girilmektedir. Kapı lentosundaki 
yazıt ΑΥΞΗ Ω ΚΥΡΙΕ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ω ΑΝΑΝΕΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙ (ΒΑΤΟΥ) 
‘Yaşa, efendimiz Polykarpos hamamın onarıcısı’ şeklinde değerlendirilmiştir. 
Yazıt stil karakteri ile M.S. 5. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Ayrıca bu kapının 
sövesinde işlenmiş kristogram yapının erken Hıristiyanlık döneminde esaslı 
bir onarım geçirdiğini söylememizi mümkün kılmaktadır (Resim: 6).

 Hamam bölümlerinin doğusunda yapının ilk evresine ait zemini siyah 
beyaz mozaik kaplı büyükçe bir salon bulunmaktadır. Bu büyük salon zaman 
içinde yapılan onarımlar sırasında bazı duvarlar ile bölünerek küçük bölüm-
lere ayrılmıştır. Bu alanda yaptığımız kazılarda dolgu toprak içinde bir büst 
parçası bulunmuştur. Geç Roma dönemine tarihlenen büst olasılıkla bu ya-
pının ilk evresinden sonra yaşanan büyük tahribattan sonra kalmış olmalıdır 
(Resim: 7). Çünkü yapının zamanla değiştirilmiş planı duvarlarındaki boyalı 
pano bezemeleri ile düzgün tuğlalardan yapılmış apsisli duvar dokusu yapı-
nın ilk kez Geç Roma Döneminde M.S. 3. ve 4. yüzyıllarda yapıldığını ortaya 
koymaktadır.

Kazılarda ortaya çıkan M.S. 3-4 yüzyıldan başlayıp M.S. 11-13 yüzyıllara 
kadar tarihlenen seramik parçaları, (Resim: 8) yoğun M.S. 7-8 yüzyıla tarihle-
nen küçük amphora parçaları, küçük cam parçaları bu villa yapısının uzunca 
bir süre esaslı onarımlar sonunda kullanılmaya devam ettiğini ortaya koy-
maktadır (Resim: 9).

Hamamlı villa yapısının plan ve fotoğraflarda görüldüğü şekilde daha ku-
zeye doğru devam etmediği anlaşılmıştır. Bu denli büyük hamam bölümle-
rine sahip bu villanın günümüzde sadece güney ve güney-doğu ana kayaya 
yaslanan duvarları üzerinde döşeme izleri izlenebilmektedir. Bu izlerden ya-
pının ikinci katının var olduğunu ve buraların günlük yaşam alanlarını oluş-
turduğunu söylememiz mümkündür. 
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1-) MEZARLAR

Hamamlı villa yapısının kuzey-batısı ile kuzeyindeki alanlarda yaptığımız 
kazılarda yürüme tabanının hemen 20-30 cm. altında bir plan bütünlüğü gös-
termeyen duvar ve/veya temel kalıntıları saptanmıştır. Bu duvarların yapılış 
amaçları saptanamamış olmakla birlikte, villa yapısına ait müştemilatların 
veya bahçesindeki açık veya yarı açık kullanım alanlarının sınırları olabilece-
ği görüşü ortaya çıkmıştır (Çizim: 3).

Bu kalıntıların niteliklerini saptamaya yönelik yaptığımız kazı çalışmala-
rı sırasında bu alanda beş adet mezar bulunmuştur. Mezarların buralardaki 
niteliklerini saptayamadığımız duvarların taşları sökülerek oluşturulduğu, 
ölülerin doğrudan toprağa yatırıldığı ve mezar üzerinin de yine bu alandaki 
duvarlardan sökülmüş taşlar ile kapatıldığı saptanmıştır. İskeletler dışında 
bir buluntu vermeyen mezarların doğu-batı yönünde gömülmüş oldukları 
görülmektedir. Konum ve kotları da göz önünde bulundurulduğunda M.S. 
11. ve 13. yüzyıllara ait olabileceği söylenebilir.

KONUMLANDIRMA

Toponym olarak; Διòς ‘Iερόν (Dioshieron), kent etniği ise Διοσιερίτης (Di-
oshierites) olarak bilinen Dios Hieron yerleşiminin, Byzantion’lu Stephanos 
ve Thukydides referans gösterilerek yapılan konumlandırılmasında; Lebedos 
ile Kolophon arasına yer alan bir liman olduğu belirtilmiştir. Dioshieron/Di-
oshierion ismi ile anılan bir diğer yerleşim Lydia bölgesinde Küçük Menderes 
nehri yakınlarında, günümüz Ödemiş Birgi de yer almaktadır (Harita: 3).

İonia bölgesinde yer alan Teos, Ephesos ve Kolophon üçgeninde yapılan 
epigrafik araştırmalarda Dios Hieron yerleşiminin konumlandırılmasına yö-
nelik öneriler mevcuttur. Etnik isim ve toponym farkları göz önünde bulun-
durularak yapılan araştırmalarda, veriler Özdere yerleşimi ve sahil şeridinde 
uzanan çevresine dikkat çekmektedir. Kolophon, Lebedos ve Diosheritai ara-
sında M.Ö. 5. yüzyılda yapılan bir anlaşmaya göre; Notion’da konuşlanan 
Kolophonlu Apollophanes’in Dioshierion çevresinin Atinalıların eline geçme-
mesi amacıyla bölgenin askeri savunmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. 
Bu noktada mevcut yerleşimin askeri önemi ve Notion ile stratejik bağlantısı 
ön plana çıkmaktadır. 
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Delphoi Theorodokoi’larından bahseden bir diğer listede Karia’ya doğ-
ru uzanan bir dizi İonia kentinin ismi verilir. Samos ve Ephesos’tan sonra 
Lebedos/Ptolemais, Teos, Oroanna ve Kolophon yerleşimleri ile birlikte 
Dioshieroi’dan bahsedilir. Diğerlerine oranla küçük ölçekli olarak nitelendiri-
len bu yerleşim günümüz Özdere sahil şeridine konumlandırılması gereken 
bir noktada yer almaktadır. 1954 yılında Notion Lebedos arasındaki sahil şe-
ridinde araştırma gezileri yapan, aralarında Louis Robert ve Roland Martin’in 
de bulunduğu ekip tarafından o dönem Kesire/Kesre adıyla anılan Özdere 
Köyü ve çevresindeki arazilerin Dioshierion territoryumunda yer alması ge-
rektiği önerilmiştir. Weber’in bölgede yaptığı araştırmalara göre ise Kalemlik 
Burnu olarak bilinen alanın kuzey-batısında yer alan Kurukemer mevkii, su 
kemerleri ve mevcut yapı kalıntılarıyla ilişkilendirilerek Diosherion olarak 
konumlandırılmıştır. Weber’in konumlandırmasında denize doğru daralarak 
uzanan alanın Lebedos yerleşimine benzer bir yarımada olduğu belirtilmiştir.

Attika-Delos Deniz Birliğinin İonia kentleriyle olan ekonomik ilişkileri 
üzerine yapılan araştırmalarda Dios Hieron yerleşiminin diğer İonia kentleri-
ne kıyasla daha düşük bütçeli bir ekonomik yapısı olduğu belirtilerek düzenli 
ve sistemli olarak vergi ödeyen İon yerleşimlerden biri olduğu sonucuna ula-
şılmıştır.

DEĞERLENDİRME 

Yukarıda anlatılan kazı çalışmalarının nedeni bu alanın hemen kuzeyin-
de 2014 yılı ortalarında başlanmış ve kazı için alana gittiğimiz de neredeyse 
tamamlanmak üzere olan otel inşaatıdır. Alana gittiğimizde tamamlanmak 
üzere olan otel inşaatı alanının daha kuzeyindeki alanlarda saptadığımız insi-
tu olmayan kalıntılar ile otel inşaatı hafriyat toprağı içinde görülen arkeolojik 
mimari parçalar ile Kenthauros Kherion’a ait olduğunu düşündüğümüz mer-
mer torsa, bu alanın başta da söylediğimiz gibi Dioshierion Antik kentinin 
teritoryumu olduğunu önermemize olanak sağlamıştır. 

1984 yılı yüzey araştırmalarında Prof.Dr. Numan Tuna tarafından mev-
cut bölgede antik döneme tarihlenen seramik örnekleriyle karşılaşıldığı be-
lirtilmiştir. Bu belgeleme Kesre yerleşim alanı adıyla yapılmıştır. Bu isim Geç 
Doğu Roma Döneminde bu bölge için kullanılan isimdir. 
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Tüm bu bulgu ve bilgilerden hareketle tüm verileri ve kaynakları değer-
lendirdiğimizde Dioshierion lokalizasyonu için önerimizin hatalı olmadığı 
bugün Ödemiş Birgi için önerilen Dioshieron isimli yerleşimin ise Lydia böl-
gesinde aynı adlı diğer bir yerleşim olduğu açıktır.

Hamamlı Villa yapısının bulunduğu alan kazılardan sonra hemen 1.de-
rece arkeolojik sit olarak belirlenmiştir. Bu villa yapısı ve çevresinde görülen 
arkeolojik buluntu ve kalıntılar nedeniyle de genişçe bir arkeolojik sit alanının 
belirlenmesi için tespit çalışmaları sürdürülmektedir.
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Harita 1: Bölge haritası.

Harita 2: Barrington atlas.
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Çizim 1: Villa yapısı genel plan.

Harita 3: Dioshieron-Özdere sahili ve birgi.
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Çizim 2: Villa yapısı mutfak bölümü.
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Çizim 3: Villa Yapısı Kuzey-Batı bölümü.

Resim 1: Villa yapısı hava fotoğrafı.
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Resim 2: Duvar sıva detayları.

Resim 3: Sıvalı duvarlar.
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Resim 5: Preforyum bölümü.

Resim 4: Villa mutfak bölümü.
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Resim 7: Roma Çağı büst parçası.

Resim 6: Yazıtlı Kapı Lentosu ve Kristogram.
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Resim 9:  Amphora ve cam buluntu parçaları.

Resim 8: 11. ve 13. yüzyıla ait seramikler.
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DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, 
HIERAPOLIS ANTİK KENTİ KUZEY NEKROPOLÜ

2015 YILI KAZISI

 Cevdet SEVİNÇ*

1. KAZI ÇALIŞMALARI

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hierapolis Antik Kenti Kuzey Nekropolün-
deki kazı çalışmaları 2013 ve 2014 yıllarında yapılmıştı.2014 yılında tespit edi-
lerek kazısı yapılan tonozlu mezarın sağlamlaştırma çalışmalarının yapılması 
ve 2014 yılındaki kazı çalışmalarında eksik kalan kısmın kazı çalışmalarına 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.01.2015 
tarih ve 13956 sayılı ruhsatları gereği devam edilmiştir.

Hierapolis Kuzey Nekropolü’nde sürdürülen kazı çalışmalarına 2 arkeo-
log, 1 restoratör ve 17 adet kazı ve restorasyon işçisi katılmıştır. 

Kazı çalışmalarının amacı; 

• Kuzey Nekropolü kazı çalışmalarını 2014 yılında bırakıldığı yerden gü-
neye doğru devam ettirmek, 

• 122 numaralı mezarın doğu, batı ve kuzey cephesindeki alanları açığa 
çıkartmak,

• 117 numaralı tümülüs mezarın çevresini açarak sınırlarını ortaya çı-
kartmak ve blokların genel temizliğinin yapılıp restorasyon çalışması-
na hazır konuma getirmek,

* Cevdet SEVİNÇ, Arkeolog Denizli Müze Müdürlüğü Denizli/TÜRKİYE.
 Müze Müdürümüz H.Hüseyin Baysal ve Sanat Tarihçi Yunus Aydın ile Restoratörümüz Esma 

İvrendi’ ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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• 118 numaralı lahit altı sanduka tipi mezarı tamamen açığa çıkartmak, 

• Yıkıntı halde olan 113 numaralı anıt mezarın çevresini kazarak sınırla-
rını ortaya çıkartmak ve mezar bloklarının genel temizliğinin yapılarak 
restorasyon çalışmasına hazır duruma getirmek,

• 122 numaralı mezarın güneyi, 117 numaralı mezarın doğusu ve 118 nu-
maralı mezarın kuzeybatısında kalan alanı açığa çıkartmak,

• 114 numaralı anıt mezarın kuzeydoğusundaki alanda yer alan traver-
ten lahit mezarları ve çevresini ortaya çıkartmak,

• 108 numaralı mezarın kazısını yapmak,

• 102 numaralı mezarın güney ve doğu çevresindeki alanı açığa çıkart-
mak,

• 114 numaralı anıt mezarın çevresindeki alanları görünür duruma geti-
rerek bir gezi güzergâhı oluşturmaktır.  

Bu amaçlar doğrultusunda kuzeyden güneye doğru 71x30 m.lik bir alan 
içerisinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Söz konusu alan içerisinde, çevre 
temizliği yapılarak kazı yapılmaya uygun hale getirilmiştir 

Kazı çalışmalarına 122 numaralı mezarın doğusunda ve kuzeydoğusunda 
kalan alan içerisinde başlanılmıştır. Bu alan içerisinde kalan önceki çalışma 
yıllarında açığa çıkartılan lahitlerin etrafındaki sel suyundan kaynaklı dolgu 
toprak tabakası alınarak, lahit mezarlar görünür duruma getirilmiştir.

122 numaralı mezarın doğusundaki alan içerisinde çok sayıda traverten 
lahit mezar ve bu mezarlara ait tekne ve kapak parçaları ile karşılaşılmıştır. 
Travertenin gözenekli bir malzeme olması sebebiyle mezarlar statiğini koru-
yamayarak deforme olmuştur. Ayrıca sağlam halde olan lahit mezarların da 
kapağının açık ya da yarı açık halde olduğu ve içlerinin boş görülmüştür. 
Mezarların soyguncular tarafından tahrip edildiği düşünülmektedir.

Lahitlerin arasındaki alanda yapılan kazı sırasında toprak yapısının dolgu 
toprak olduğu gözlemlenmiştir. Kazılan toprak içerisinde az miktarda kandil, 
koku şişesi gibi mezar hediyesi olarak kullanılmış olan pişmiş toprak mal-
zeme parçalarıyla karşılaşılmıştır. Tümüyle görünür duruma getirilen lahit 
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mezarlar içerisindeki ortalama 10 cm. yüksekliğindeki toprağın dolgu toprak 
olduğu görülmüş olup, içerisinden herhangi bir arkeolojik materyal ele geç-
memiştir. 

122 numaralı mezarın doğusundaki lahitlerin çevresinde sürdürülen kazı 
çalışmalarında ele geçen seramik ve malzemelerin, lahit mezarlar içerisinden 
değil, lahit mezarların çevresinde çok parçalı ve çoğunluğunun amorf olarak 
ele geçmesi dikkate alındığında mezar soyguncularının tahribatıyla ilişkilen-
dirilebilir. Lahit mezarlara yapılan soygunların pişmiş toprak ve cam malze-
melere yönelik değil, değerli madenlerden yapılmış takı ve mezar hediyeleri-
ne yönelik bir soygun olduğu düşünülmektedir.

122 numaralı mezarın doğu bitişiğindeki açıklık alanda yapılan kazı sıra-
sında toprak yapısının dolgu toprak olduğu ve yüzeyden 25 cm.lik bir tabaka-
nın çok gevşek bir oluşum içerisinde, alt kodlara doğru sürdürülen çalışma-
larda toprak yapısının sertleştiği gözlemlenmiştir. Çalışılan alanın genelinde 
moloz taşlar, küçük ve orta ölçekli çay taşları, kırıklı halde traverten ve mer-
mer parçaları ile karşılaşılmıştır. Traverten ve mermer parçalar lahit tekne 
ve kapaklarına aittir. Kazılan toprak tabakası içerisinde çok sayıda dağınık 
ve çok parçalı halde pişmiş topraktan yapılmış unguentarium, kandil, kase, 
amphora, testi gibi değişik formlara ait parçalar bulunmuştur. Bunların yanı 
sıra az sayıda cam unguentarimlara ait çok kırıklı halde parçalar ele geçmiştir.

Devam eden kazı çalışmalarında 122 numaralı mezarın doğu bitişiğindeki 
12x8 m.lik alanı çevreleyen 60 cm. kalınlığında, toprak harç kullanılarak örü-
len duvar hattı ile karşılaşılmıştır. Ağırlıklı olarak orta ölçekli çay taşları, yer 
yer amorf mermer ve traverten parçalar ile devşirme blokların da kullanıldığı 
duvar büyük ölçüde açığa çıkartılmıştır. Söz konusu duvar hattının, bir aileye 
ait mezarlığın sınırını belirleyen parsel duvarı olduğu düşünülmektedir. Par-
selin kuzey duvar uzunluğu 8,10 m. olarak ölçülmüştür. Parselin doğu du-
varı 12 m. uzunluğunda olup 9 m.lik kısmı açığa çıkartılmıştır. 122 numaralı 
mezarın doğu sınırına bitiştirilerek örülen parselin batı duvarı, güneydoğuya 
doğru kavislenerek parselin doğu duvarı ile birleşmekte olup, 9 m.lik kısmı 
açığa çıkartılmıştır. Duvarların açığa çıkartılamayan kısımlarında lahitlere ait 
tekne ve kapak yıkıntıları olduğu için kazılamamıştır.

Bahsi geçen parselin güney duvarı bitişiğindeki 3x3 m.lik alan içerisinde 
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orta ölçekli çay taşları ile az miktarda kırıklı traverten parçalardan oluşan bir 
yıkıntı ortaya çıkartılmıştır. Açığa çıkartılan yıkıntının parselin güney duvarı 
üzerinden bu alana yıkıldığı düşünülmektedir.

122 numaralı mezarın doğusundaki alanda sürdürülen kazı çalışmaların-
da buluntu numarası verilebilecek nitelikte 3 adet eser ele geçmiştir. Bunlar-
dan ilki HKN.2015.MR.01  buluntu numarası verilen mermer kabartma par-
çasıdır. Parça lahit kapağının ön cephesinde kabartma şeklinde betimlenmiş 
olan Medusa başına aittir. Diğer 2 eser ise HKN.2015.M.01 ve HKN.2015.M.02 
buluntu numarası verilerek kayıt altına alınan bronz malzemeden yapılmış 
tıp aletidir.

Kazı çalışmaları 122 numaralı mezarın batısındaki alanda sürdürülmüş-
tür. Bu alanda toprak yapısının dolgu toprak tabakası olduğu gözlemlenmiş-
tir. Ortalama 40 cm.lik toprak tabakası alınarak alan açığa çıkartılmıştır. Dol-
gu toprak içerisinde HKN.2015.PT.01 buluntu numarası verilen pişmiş toprak 
koku şisesi bulunmuştur. 

Çalışmaların güneye doğru ilerletilmesiyle; 117 numaralı tümülüs meza-
rın 7,50 m. kuzeyinde, 122 numaralı mezarın 5,88 m. batısında pişmiş toprak 
mezar ile karşılaşılmıştır. Mezara HKN.2015.KM.01 numarası verilmiştir. Do-
ğu-batı yönlü mezar, 110x65x40 cm. boyutlarında olup; 33x32x5 cm., 33x33x5 
cm., 35x34x5 cm. gibi standarda yakın ölçülerde tuğlaların dikilmesiyle oluş-
turulmuştur. Ancak mezarın güney uzun kenarına dikilen tuğlalar oldukça 
tahrip olmuş durumdadır. Dikdörtgen bir hatta sahip mezarın üstü pişmiş 
toprak tuğla ve düz yüzlü, ince yonulu traverten blok ile kapatılarak sanduka 
tipinde oluşturulmuştur. Ancak mezarın üstüne örtülen tuğlalar doğu kısım-
da korunamamış olup çok parçalı halde bulunmuştur.

Mezarın mevcut üst örtüsü alınarak mezar içerisindeki toprak tabakası 
belirli seviyelerle kazılarak elenmiştir. Mezar içerisinde sürdürülen kazı ça-
lışmalarında 20 cm. derinliğe inildiğinde mezarın batı kısmından omuz üze-
rinden itibaren eksik halde bulunan pişmiş toprak testi parçası ile karşıla-
şılmıştır. Parçaya N.2015.PT.06 buluntu numarası verilerek, eser kayıt altına 
alınmıştır. 

Devam eden kazı çalışmalarında mezarın kuzeybatı iç köşesinin 10 cm. 
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doğusunda, zemin seviyesi üzerinde cam unguentarium bulunmuştur. Eser 
oldukça parçalı ve deforme durumdadır. 

Kazı sırasında gömü pozisyonu verebilecek bir iskelete ve iskelete ait hiç-
bir kemik parçası ele geçmezken;  kremasyon gömüye ait herhangi bir izede 
de rastlanılmamıştır. 

Mezar içerisindeki toprak tabakasının tümüyle kazılarak alınmasının ar-
dından zemin seviyesine ulaşılmıştır. Zemin batı kısımda büyük ölçüde ko-
runabilmiş tuğla ile oluşturulurken, doğu kısımda ise kireç harç ile oluştu-
rulmuştur. Zemin üzerindeki kireç harç yer yer mezarı çevreleyen tuğla ke-
narlarına doğru yükseltilerek destek oluşturulmuş ve tuğlaların dayanaklılığı 
arttırılarak sağlamlaştırılmış olduğu gözlemlenmiştir. Zeminin orta kısmında 
kuzey-güney yönlü 12 cm. genişliğinde 55 cm. uzunluğundaki alanda yatık 
döşenmiş tuğlalar ile bant şeklinde zemin uygulaması yapılmıştır. Bahsi geçen 
bu uygulama ile mezarın uzun kenarlarına dikilen tuğlaların statiğini arttır-
mak amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir. Mezarın kuzeydoğu köşesi-
ne dikilen tuğla üzerinde 5 satırdan oluşan Grekçe yazıt yer almaktadır. Par-
çaya HKN.2015.YZ.01 buluntu numarası verilmiştir.Mezar içerisindeki toprak 
tabakasının tümüyle kazılmasının ardından mezarın temizliği yapılmış ve 
fotoğraflar ile belgelendirilerek mezar olduğu yerden kaldırılarak alınmıştır. 

Kazı çalışmalarının güneye doğru ilerletilmesiyle; 122 numaralı mezarın 
3,50 m. güneybatısında, 117 numaralı tümülüs mezarın 3,65 m. kuzeydoğu-
sunda, kuzey-güney yönlü lahit altı sanduka tipi mezar ile karşılaşılmıştır. 
Söz konusu bu mezarın çevresindeki dolgu toprağın kazılması sırasında, me-
zarın girişi önünden 1 adet pişmiş toprak kandil parçası ele geçmiştir. Esere 
HKN.2015.PT.05 buluntu numarası verilerek, eserin veri kaydı yapılmıştır. 
170x70-60 cm. boyutlarında olan mezarın derinliği 150 cm.’dir. Mezarın ori-
jinal genişliği 70 cm. iken, depremden kaynaklı hasar nedeniyle yer yer 60 
cm.’e kadar daralmıştır.

Mezar 140x40 cm., 90x30 cm., 150x70 cm. gibi standart olmayan ölçüler-
de düz yüzlü, kaba yonulu traverten bloklar ile lahit altına sanduka tipinde 
örülmüştür. Mezarın üst örtüsünü lahit teknesi oluşturmaktadır. Ancak lahit 
teknesi büyük ölçüde korunamamış durumdadır. Mezarın duvarları tümüy-
le kireç harç ile sıvalı olduğu düşünülmektedir. Mezarın batı duvarı kuzey 
yarısı dibinde kısmen korunabilmiş kireç harç sıva kalıntısına rastlanılmıştır.
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Mezarın kuzey kısa cephesinde mezar girişi yer almaktadır. Söz konusu 
bu giriş önünde kuzeye doğru yıkılmış halde 75x60x28 cm. boyutlarında me-
zar kapağı bulunmuştur.

Mezarın kuzey cephesi önü kazılarak mezar kapağı alınmıştır. Mezar gi-
rişinin tamamen açılmasının ardından mezar içerisindeki ortalama 80 cm.’lik 
toprak tabakası kazılarak elenmiştir. Kazı sırasında mezar içerisinden birkaç 
adet pişmiş toprak kandil ve unguentarium parçası, metal obje parçası ve bir 
kaç adet cam unguentarium parçası ele geçmiştir.

Devam eden kazı çalışmalarında gömü pozisyonu verebilecek nitelikte 
iskelete rastlanılmamış olup, birkaç adet diş, az miktarda uyluk kemiği, ön 
kol kemiği, kaburga kemiği ve kafatası kemiği parçaları ele geçmiştir. Ancak 
kemikler çok parçalı halde ve oldukça deforme durumdadır.

Mezar içerisinde sürdürülen kazı çalışmalarında buluntu numarası verile-
bilecek nitelikte 2 adet eser ele geçmiştir. Eserler tümlenebilir nitelikte ikişer 
parça halinde bulunan pişmiş topraktan yapılmış unguentariumdur. Eserlere 
HKN.2015.PT.07-08 buluntu numarası verilerek, veri kaydı yapılmıştır.

Mezar kapağının yıkık vaziyette bulunması, mezar içerisindeki buluntula-
rın ve iskelet kalıntılarının çok parçalı ve dağınık halde ele geçmesi göz önü-
ne alındığında; mezarın soyguncular tarafından tahrip edilmiş olduğu anla-
şılmaktadır. Soyguncuların pişmiş toprak ve cam eserleri almaması dikkate 
alındığında, sadece değerli madenlerden yapılmış takılar ya da mezar hedi-
yelerine yönelik bir soygun olduğu ve geç antik dönemde soyularak tahrip 
edildiği düşünülmektedir. 

Mezarın tamamen açığa çıkartılmasının ardından temizliği yapılıp, fotoğ-
raflar ile belgelendirilmiş ve mezar kapağı orijinal yerine konmuştur. Kapa-
ğın düşerek hasar görmemesi, mezar içerisine sel suyu akışını önlemek ve 
ziyaretçi güvenliğinin arttırılması amacıyla kapağın çevresi çay taşları ile des-
teklenerek dolgu toprak  ile sağlamlaştırılmıştır. 

Kazı çalışmaları güneye doğru ilerletilerek devam etmiştir. 122 numaralı 
mezarın güneybatısı ve 117 numaralı tümülüs mezarın kuzey ve kuzeydoğu-
sunda kalan alanda, oldukça deforme olmuş durumda traverten lahitlere ait 
parçalar ile karşılaşılmıştır. Söz konusu bu parçaların temizlenmesi sırasında 
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bronz bir yüzük ele geçmiştir. Esere HKN.2015.M.04 buluntu numarası veril-
miştir.

Kazı çalışmaları 122 numaralı mezarın doğusunda açığa çıkartılan parse-
lin güney duvarı bitişiğinden güneye doğru sürdürülmüştür. Bu çalışmalar 
sırasında; 117 numaralı tümülüs mezarın 7,45 m. kuzeydoğusunda, 122 nu-
maralı mezarın 4,30 m. güneydoğusunda kiremit mezar ile karşılaşılmıştır. 
Mezara HKN.2015.KM.02 numarası verilerek, mezar kayıt altına alınmıştır. 
80x55x50 cm. boyutlarındaki doğu-batı yönlü mezar, 70x70x5 cm., 70x50x5 
cm., 50x50x5 cm. gibi değişik ölçülerdeki kiremitlerin dikilmesiyle oluşturul-
muştur. Dikilen kiremitlerin dip kısımlarının, küçük ölçekli çay taşları ve tra-
verten parçaları ile desteklenmiştir. Dikdörtgen bir hatta sahip olan mezarın 
üstü kiremit ile örtülmüştür. Ancak üste örtülen kiremit malzeme korunama-
mış olup çok parçalı halde mezarın içine çökmüştür. 

Mezarın üstüne dağınık halde dökülmüş olan küçük ölçekli çay taşları ve 
kiremit parçaları alınarak mezarın kazısına başlanmıştır. Mezar içerisindeki 
toprak tabakası belirli seviyelerle kazılarak çıkarılan toprak elenmiştir.

Mezar içerisinde sürdürülen kazı çalışmalarında, mezar yüzey seviyesi 
ile 30 cm. derinliğindeki toprak yapısının oldukça gevşek bir yapıda olduğu 
gözlemlenmiş olup söz konusu bu tabaka içerisinden herhangi bir arkeolojik 
materyale rastlanılmamıştır. Alt kotlara doğru devam ettirilen kazı çalışmala-
rında 30 cm. ile 50 cm. derinliği (zemin seviyesi) arasında kalan toprak taba-
kasının oldukça sert bir oluşum içerisinde olduğu görülmüş ve buluntuların 
hepsi bu katmanda ele geçmiştir. 

Kazı sırasında herhangi bir iskelet kalıntısına ve kremasyon gömü ile iliş-
kilendirilebilecek bir kalıntıya rastlanılmamıştır. Mezar içerisinde kemik ka-
lıntısının  olmaması ve mezar boyutları dikkate alındığında, mezarın kemik 
gelişimini tamamlamamış olan bir bebeğe ya da cenine ait olduğu düşünül-
mektedir. 

Çalışmaların ilerletilmesiyle, mezar üst seviyesinden 50 cm. derinliğinde 
mezarın zemin seviyesine ulaşılmıştır. Zeminin sıkıştırılmış toprak zemin ol-
duğu görülmüştür.

Sürdürülen kazı çalışmalarında buluntu numarası verilebilecek nitelikte 
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10 adet eser ele geçmiştir. Bunlardan 2 tanesi HKN.2015.PT.15-16 buluntu 
numarası verilerek kayıt altına alınan pişmiş topraktan yapılmış unguenta-
riumdur. Diğer bir eser ise HKN.2015.C.02 numaralı, cam malzemeden ya-
pılmış olan ve tümlenebilir nitelikte 2 parça halinde ele geçen alabastrondur. 
Alabastronun gövdesi mezarın orta kısmında, omuz üzerinden kırık olan bo-
yun parçası ise mezarın güneybatı kısmından bulunduğu dikkate alındığında 
gömü esnasında kırıldığı düşünülebilir. Eserlerden 6 tanesi mezarın doğu kıs-
mından ele geçen ve sırasıyla HKN.2015.S.03-04-05-06-07-08 buluntu numa-
rası verilen bronz sikkelerdir. Son eser ise bronz malzemeden yapılmış olan 
bir yüzüktür. Esere HKN.2015.M.05 buluntu numarası verilerek, eserin veri 
kaydı yapılmıştır. Bunların yanı sıra az sayıda cam boncuk ve bir kaç adet çok 
küçük boyutta metal parçasına rastlanılmıştır.

Kazısı bitirilen mezarın fotoğraflar ile belgelendirilmesinin ardından me-
zarı oluşturan kiremitler bulunduğu yerden alınmıştır.

Kazı çalışmaları; 122 numaralı mezarın güneyi, 117 numaralı mezarın do-
ğusu ve 118 numaralı mezarın kuzeybatısında kalan alanı açığa çıkartmak 
amacıyla 4 grup halinde devam ettirilmiştir. 2 grup 122 numaralı mezarın do-
ğusunda açığa çıkartılan parselin güneyinden başlayarak güneye doğru çalı-
şırken, diğer 2 grup ise 114 numaralı anıt mezarın kuzeydoğusundaki lahitler 
önünden kuzeye doğru çalışmıştır. 

Kazı sırasında toprak yapısının oldukça gevşek bir yapı içerisinde oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Kazılan ortalama 40 cm.lik toprak tabakası içerisinden 
moloz taşlar, küçük ve orta ölçekli çay taşları, traverten ve mermer parçala-
rı ile karşılaşılmıştır. Ayrıca alanın genelinden çok sayıda pişmiş topraktan 
yapılmış unguentarium, kandil, kase, tek kulplu testi, amphora gibi değişik 
formlara ait parçalar ile karşılaşılmıştır.

Sürdürülen kazı çalışmalarında 118 numaralı mezarın kuzeybatısı ile 117 
numaralı tümülüs mezarın kuzey doğusundaki alanda lahit mezarların otur-
duğu altlıklara ve bu altlıklara ait mimari bloklarla karşılaşılmıştır. Bahsi ge-
çen bu altlıkların üzerine oturtulan lahit mezarlara ait olduğu düşünülen çok 
parçalı ve oldukça deforme halde traverten parçalara rastlanılmıştır.

Devam eden kazı çalışmalarında 114 numaralı anıt mezarın kuzeydoğu 
köşesinin 5,20 m. kuzeydoğusunda ve 118 numaralı mezarın batı bitişiğinde 
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5,50x5,50 m.lik bir alan içerisinde zemin döşemesi açığa çıkartılmıştır. Bahsi 
geçen zemin; 155x75 cm., 140x75 cm., 90x70 cm. gibi büyük boyutlu, standart 
olmayan ölçülere sahip düz yüzlü, kaba yonulu traverten bloklarla oluştu-
rulmuştur. Açığa çıkartılan döşemenin bir mezar yapısının üst örtüsüne ait 
bloklar olup olamayacağını kesinleştirmek için; kuzeybatı kenarında 1,50x50 
cm. ebatındaki bir alanda sondaj çalışması yapılmıştır. Yapılan sondaj çalış-
masında hiçbir arkeolojik veriye rastlanılmazken, çok sayıda küçük ölçekli 
kırık traverten parçaları ile karşılaşılmıştır. Söz konusu küçük moloz traver-
ten parçalar, zemin bloklarının ince işçiliğinin bu alanda yapıldığının göster-
gesidir. Blokların boyutları, sıralanış biçimleri ve sondaj çalışması sonucunda 
blokların bir mezara ait üst örtü olamayacağı kesinlik kazanmıştır.

Kazı çalışmaları 117 numaralı tümülüs mezarın doğu bitişiği ve 114 numa-
ralı anıt mezarın kuzeyindeki alanda sürdürülmüştür. Bu alanda sürdürülen 
kazı çalışmalarında az sayıda pişmiş toprak unguentarium, kandil, amphora 
ve testi gibi değişik formlara ait parçalar, traverten ve mermerden yapılmış 
lahit teknesi ve kapak parçaları ile karşılaşılmıştır. Ancak lahitler oldukça 
tahrip edilmiş durumda olup, lahitlere ait birçok kısım bulunamamıştır. La-
hitlerin oldukça deforme durumda olması mezar soygunları, put kırıcılığı 
inancının yanı sıra devşirme mimari blok olarak kullanımlarıyla da ilişkili ol-
duğu düşünülmektedir. 2 parça halinde ele geçen mermer lahit kapağının her 
2 alınlık kısmında kabartma şeklinde medusa başı betimlenmiş, çörtenler ise 
cepheden aslan başı şeklinde oluşturulmuştur. kuzey alınlıktaki kabartma ile 
batı kısımdaki çörtenler soyguncular tarafından kırılarak alınmış olmalıdır.

Çalışmaların ilerlemesiyle 114 numaralı anıt mezarın kuzey doğu köşe-
sinde yer alan 118 numaralı lahit altı mezar kazısına başlanılmıştır. 200x90 
cm. ebatlarında olan mezarın derinliği ise 150 cm.’dir. 80x50 cm., 100x55 cm., 
90x45 cm. gibi büyük boyutlu standart olmayan ölçülerde düz yüzlü, kaba 
yonulu traverten bloklarla oluşturulmuştur. Sanduka tipinde olan mezarın 
üst örtüsünü ise mezarın üzerine konulan traverten lahit teknesi oluşturmak-
tadır. Mezarın kuzey kısa cephesinde 80x 55 cm. ebadında mezarın girişi yer 
almaktadır. Bahsi geçen girişin kuzeyine yıkılmış vaziyette mezar kapağı ile 
karşılaşılmıştır. Mezar soyguncuları tarafından bu kapağın yerinden oynatıl-
dığı düşünülmektedir.
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Mezar içerisinde bulunan 60 cm.’lik toprak tabakası belirli seviyeler kazı-
larak mezar dışarısında elenmiştir. Üst kodlarda yapılan kazı çalışmaların-
da mezar içerisindeki alanın genelinden moloz taşlar, küçük ve orta ölçekli 
amorf mermer parçaları ve ambalaj atıkları ile karşılaşılmıştır. Alt kodlara 
doğru sürdürülen kazı çalışmalarında çok parçalı ve dağınık halde pişmiş 
topraktan yapılmış unguentarium, kandil, kase gibi formlara ait parçalar ele 
geçmiştir. Ayrıca az miktarda cam unguentariumlara ait boyun, gövde ve dip 
parçalarıdır.

Kazı sırasında gömü pozisyonu verebilecek nitelikte bir iskelet ile karşıla-
şılmamıştır. Dağınık ve çok parçalı halde uyluk kemiği, kalça kemiği, ön kol 
kemiği ve kafa tası kemiği gibi vücudun değişik uzuvlarına ait kemik parça-
ları ile karşılaşılmıştır. Ancak kemikler oldukça deforme olmuş durumdadır.

Mezar içerisinde sürdürülen kazı çalışmalarında buluntu numarası verile-
bilecek nitelikte 3 adet eser bulunmuştur. Eserler zemin üzerindeki toprak ta-
bakası üzerinden bulunmuş olan, pişmiş topraktan yapılmış unguentarium-
lardır. Eserlere sırasıyla HKN.2015.PT.02-03-04 buluntu numarası verilmiştir.

Mezar içerisindeki toprak tabakasının tamamen alınmasının ardından 
mezarın zemin seviyesine ulaşılmıştır. Zeminin sıkıştırılmış kireçli toprak ile 
oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mezar duvarlarının kireç harç ile sı-
valı olduğu düşünülmektedir. 1,5 ile 2 cm. arasında değişen bir harç kalınlığı-
na sahip olan kireç harç sıva, mezarın doğu duvarında ağırlıklı olmak üzere  
kısmen korunabilerek günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Mezarın temizliği yapılarak ölçekli fotoğraflar ile belgelendirilmesinin ar-
dından kazı çalışmalarına son verilmiştir.

Kazı çalışmalarına 117 numaralı tümülüs mezar üzerinde devam edilmiş-
tir. Mezarın üst örtüsünün oldukça tahrip olmuş durumda olduğu görülmüş-
tür. Bloklar mezar içerine çökmüş haldedir.

Bu alanda sürdürülen kazı çalışmalarında tümülüs mezar üzerindeki ya-
bani otlar temizlenmiştir. Tümülüs mezarın sınırlarını tam olarak görünür 
duruma getirebilmek için tümülüsün üst kasnak seviyesinden 50 cm. derinli-
ğe kadar kazılarak açılmıştır. Mezarın ana gömü odası,ön oda ve giriş kısmı-
nın içerisindeki yabani otlar temizlenerek, yıkıntı halindeki bloklar açığa çı-
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kartılmıştır. Ayrıca ana gömü odasının arka duvarını oluşturan kuzey duvar 
hattı görünür duruma getirilmiştir. Duvarın düz yüzlü, ince yonulu traverten 
bloklarla oluşturulduğu görülmüştür. Blokların mezar odası içine bakan yüz-
leri taraklanmıştır. Duvarın kuzey yüzünde ise duvarı sağlamlaştırmak ama-
cıyla orta ölçekli çay taşlarının dolgu malzemesi olarak kullanılmış olduğu 
görülmüştür.

117 numaralı tümülüs mezar üzerinde sürdürülen kazı ve temizlik çalış-
malarında buluntu numarası verilebilecek nitelikte herhangi bir eser ele geç-
memiştir.

Çalışılan alanın temizlenerek, fotoğraflarla belgelendirilmesinin ardından 
bu alandaki çalışmalar sonlandırılmıştır.

Kazı çalışmalarına 114 numaralı mezarın doğusu ve 113 numaralı mezarın 
kuzeyinde kalan alan içerisinde devam edilmiştir.

Çalışmalar 114 numaralı anıt mezarın doğu duvarı önünden başlanarak 
doğuya doğru devam ettirilmiştir. Kazı sırasında toprak yapısının sert bir 
oluşum içerisinde olduğu gözlemlenmiş olup, çalışılan alanın genelinden kü-
çük boyutlu çok sayıda mermer ve traverten parçalarına rastlanılmıştır. Bahsi 
edilen mermer ve traverten kırıkları, bu alanda blokların ince işçiliğinin ya-
pılmasıyla ilişkili olmalıdır. 

Devam eden kazı çalışmalarında 114 numaralı anıt mezarın 2,75 m. doğu-
sunda 8,50x8,50 m.lik alanı çevreleyen bir duvar örgüsü ile karşılaşılmıştır. 
Orta ölçekli çay taşları ve traverten parçalar ile örülen duvarın kalınlığı 60 
cm.dir. Aile mezarlığına ait olduğu düşünülen yapının batı duvarının 2,40 
m.lik kısmı güneye doğru açığa çıkartılmış olup, duvarın devamına rastla-
nılmamıştır. Yapının kuzey duvarı 8,50 m. uzunluğundadır. Yapının doğu 
duvarının 8,10 m.lik kısmı açığa çıkartılırken, güney duvarı ise 113 numaralı 
mezarın yıkılmış halde olan blokları altında kaldığı için açılamamıştır. Söz 
konusu yapının kuzeybatı köşesinde 250x110 cm. iç ölçülerinde örgü tekni-
ğiyle oluşturulmuş alan ortaya çıkartılmıştır. Açılan alanın mezar için ayrıl-
mış olduğu ve yapının genelinde de bu tarz gömü için ayrılmış alanların ol-
duğu düşünülmektedir.

Sürdürülen kazı çalışmalarında çalışılan alanın genelinden pişmiş toprak-
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tan yapılmış unguentarium, kandil, kase, amphora, tek kulplu testi gibi deği-
şik formlara ait çok sayıda parça bulunmuştur. Ayrıca az sayıda unguentari-
umlara ait dip, boyun ve kaide parçası ele geçmiştir.

Yapılan çalışmalarda yapının kuzey duvarının kuzey bitişiğinde HKN.2015.
PT.10 buluntu numarası verilen ve urne kabı olarak kullanılan pişmiş toprak 
amphora bulunmuştur. Yapının orta alanında kırık halde bulunan lahit tek-
neleri önünden 1 adet bronz yüzük ele geçmiş olup, esere HKN.2015.M.03 
buluntu numarası verilmiştir. Yapının doğu duvarının doğu bitişiğinde ise 1 
adet pişmiş toprak kandil ile karşılaşılmıştır. Esere HKN.2015.PT.09 buluntu 
numarası verilmiştir.

114 numaralı anıt mezarın doğusunda sürdürülen kazı çalışmalarında 114 
numaralı anıt mezarın kuzeydoğu köşesinin 3,80 m. güneydoğusunda, me-
zarın güneydoğu köşesinin 5,10 m. kuzeydoğusunda kiremit mezar ile kar-
şılaşılmıştır. Mezara HKN.2015.KM.03 numarası verilerek kayıt altına alın-
mıştır. Mezar, 114 numaralı anıt mezarın 2,75 m. doğusunda 250x110-90 cm. 
iç ölçülere sahip dikdörtgen formlu taş örgü mezar yapısının kuzeybatısı iç 
köşesinde yer alır.

Doğu-batı yönlü olan mezar 70x50x40 cm. boyutlarındadır. Kiremitler ile 
oluşturulan mezarın, oldukça deforme durumda olduğu gözlemlenmiştir. 
Alt kodlara doğru devam ettirilen kazı çalışmalarında mezar içerisinden cam 
unguentarium parçası ele geçmiştir. Parça boyun kısmından kırıktır. Esere 
HKN.2015.C.01 buluntu numarası verilerek, eserin veri kaydı yapılmıştır.

Mezar içerisinde sürdürülen kazı çalışmalarında herhangi bir iskelet ka-
lıntısına ve kremasyon gömü ile ilişkilendirilebilecek bir veriyle karşılaşıl-
maması ve mezarın ebatları dikkate alındığında mezarın, kemik oluşumunu 
tamamlamamış bir bebeğe veya cenine ait olabileceğini düşündürmektedir.

Mezardaki toprak tabakasının tamamen alınmasının ardından, alanın te-
mizliği yapılıp fotoğrafla belgelendirilerek çalışmalar bitirilmiştir.

Kazı çalışmalarının ilerletilmesiyle 114 numaralı anıt mezarın kuzeydoğu 
köşesinin 2,40 m. kuzeydoğusunda, 114 numaralı mezarın güneydoğu köşe-
sinin 5,50 m. kuzeydoğusunda pişmiş toprak bir mezar ile karşılaşılmıştır. 
Mezara HKN.2015.KM.04 buluntu numarası verilmiştir.
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Kuzey-güney yönlü mezar, 51 cm. uzunluğunda 35 cm. çapında pişmiş 
toprak künk kullanılarak oluşturulmuştur. Küngün kuzey ve güney ağzı 
birer tane 32x32x4 cm. ölçülerindeki tuğla dikilerek kapatılmış olup, künk 
mezarın etrafı ise küçük ölçekli çay taşları ve amorf traverten parçaları ile 
desteklenmiştir.

Mezarın etrafını çevreleyen çay taşları ve tuğlalar alınarak, mezar tümüyle 
açığa çıkartılmıştır. Açığa çıkartılan künk mezar içerisindeki 23 cm.’lik toprak 
tabakası seviye seviye alınarak elenmiştir. Çalışmalar sırasında herhangi bir 
iskelet kalıntısına ve kremasyon gömü ile ilişkilendirilebilecek bir arkeolojik 
veriye rastlanılmamıştır. Sürdürülen çalışmalarda hiçbir kalıntıya rastlanıl-
maması ve mezarın boyutu da dikkate alındığında; mezarın kemik oluşumu-
nu tamamlamamış olan bir bebeğe ya da cenine ait olduğu düşünülmektedir.

HKN.2015.KM.04 numaralı mezar kazısı sırasında hiçbir arkeolojik mater-
yale rastlanılmamıştır. Çalışılan alanın ve künk mezarın temizliğinin yapıla-
rak fotoğraflar ile belgelendirilmesinin ardından, mezar bulunduğu yerden 
alınmıştır. 

Yapılan bir diğer çalışma ise 114 numaralı anıt mezarın batı ve güneybatı 
bitişiğindeki alanda sürdürülen temizlik çalışmalarıdır.

Temizlik çalışmaları mezarın girişi önündeki merdiven basamaklarından 
başlanılarak doğuya doğru devam ettirilmiştir. 114 numaralı anıt mezarın ba-
tısındaki alanda yer alan yabani otlar ve moloz taşlar alınarak bu alan temiz-
lenmiştir. Böylece daha güvenli ve daha kullanışlı bir gezi güzergâhı oluştu-
rulmuştur. 

Mezarın güneybatı bitişiğindeki 5x5 m.’lik alanda yapılan kazı ve temizlik 
çalışmalarında ise traverten parçalar, çay taşları ve 3 sıra yatık tuğla kullanı-
larak kireç harç ile örülmüş duvar hatları kısmen açığa çıkartılmıştır. 60 cm. 
kalınlığındaki bu duvarlardan biri, mezarın güneybatı köşesinden doğu-batı 
yönlü uzanırken diğeri ise kuzey güney yönlüdür. Söz konusu bu duvarlar 
bir aileye ait mezarlığın parsel duvarları olmalıdır. Bu alanda yapılan kazı 
çalışmalarında çok sayıda küçük ve orta ölçekli çay taşları, amorf traverten 
parçalarına ve çok parçalı halde traverten lahit parçalarına rastlanılmıştır. Ay-
rıca çalışılan alanın genelinden amorf seramik parçaları ile bir kaç adet yoğun 
korozyonlu metal obje parçaları ele geçmiştir. 
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Kazı çalışmalarına 114 numaralı mezarın güneyinde devam edilmiştir. ya-
pılan kazı çalışmalarında ortalama 50 cm.lik bir toprak tabakası kazılmıştır. 
Çalışmalar sırasında kısmen açık ve soyguncular tarafından tahrip edilmiş 
durumda olan 114T1 numaralı tümülüs mezarın üst örtüsünü oluşturan tra-
verten  bloklar görülmüştür.

114 numaralı anıt mezarın güneyindeki alanda sürdürülen kazı çalışma-
larında oldukça deforme durumda olan traverten lahitler ile karşılaşılmıştır. 
Ayrıca bu lahitlere ait çok sayıda traverten parçalar ile az sayıda mermer 
parçalar bulunmuştur. Çalışılan alanın genelinden çok sayıda pişmiş toprak 
unguentarium, kandil, testi, amphora gibi değişik formlara ait parçalar ele 
geçmiştir.

Kazı çalışmalarının güneye doğru ilerletilmesiyle 108 numaralı meza-
rın kazısına başlanılmıştır. Mezar, 109 numaralı mezarın doğusunda ve 
102 numaralı mezarın batısında yer almaktadır. Mezar odasının iç ölçüleri 
2,50x1,80x1,60 m.’dir. Mezar 170x55 cm., 120x100 cm., 80x55 cm. gibi büyük 
boyutlu düzgün kesilmiş, ince yonulu traverten bloklarla örülmüştür. Traver-
ten blokların iç yüzeylerinde tarak izleri görülebilmektedir. Mezarın kuzey 
cephesinde 95x55 cm. ölçülerinde girişi bulunmaktadır. Söz konusu bu giriş-
ten kuzeye doğru yıkılmış halde mezar kapağı ile karşılaşılmıştır. 

Mezarın kuzey cephesi önü yüzeyden yaklaşık 1 m. derinliğinde kazılarak 
mezar kapağı yerinden alınmıştır. 108 numaralı mezarın girişi önünde sürdü-
rülen kazı çalışmalarında HKN.2015.S.01 buluntu numarası verilen bronz bir 
sikke ele geçmiştir. Sikke M.S. 4-5. yy.’a tarihlendirilmiştir. Bahsi geçen sikke 
büyük olasılıkla 108 numaralı mezarın soyguncular tarafından tahribatında 
bu alana taşınmış olmalıdır. Ayrıca mezar girişinin açığa çıkartılması sıra-
sında orta gözenekli, beyaz damarlı mermerden yapılmış yüksek kabartma 
şeklinde betimlenmiş olan, budaklı bir sopa tutan sol el parçası ele geçmiştir. 
Parça bir lahit mezardan kopmuştur ve olasılıkla Herakles betimlemesine ait-
tir. Esere HKN.2015.MR.03 buluntu numarası verilerek kayıt altına alınmıştır.

Mezar girişinin tamamen açılmasının ardından mezar içerisindeki 65 
cm.’lik toprak tabakası belirli seviyelerle kazılarak elenmiştir. Kazı sırasın-
da, mezar odası içerisinde bulunan dolgu toprak yüzeyi ile 40 cm. derinliği 
arasında, özellikle mezar odasının kuzey yarısında yoğun miktarda küçük ve 
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orta ölçekli mermer ve traverten parçalara rastlanılmıştır. Bahsi geçen mer-
mer ve traverten parçalar lahit mezarlara aittir. Lahit parçalarının mezar oda-
sı içerisine nereden ve nasıl geldiği açıklanamamıştır. 

Devam eden kazı çalışmalarında çalışılan mezar odasının genelinden piş-
miş topraktan yapılmış kandil, unguentarium, tek kulplu testi ve kase par-
çaları ele geçmiştir. Ayrıca cam unguentariuma ait boyun ve gövde parçası, 
uzunlukları 7-10 cm. arasında değişen demir çiviler ile kemikten yapılmış saç 
tokasına ait bir parça bulunmuştur.

Kazı esnasında gömü pozisyonu verebilecek nitelikte iskelet ile karşıla-
şılmamıştır. Çok parçalı ve dağınık halde ön kol kemiği, uyluk kemiği, kalça 
kemiği, kaburga ve kafa tası kemiklerine ait parçalar bulunmuştur. Kemikler 
yoğun olarak mezarın güneybatı köşesinden ele geçmiştir. Olasılıkla mezar 
soygunu esnasında iskelete ait parçalar bu kısma atılmıştır.

65 cm.’lik toprak tabakasının alınmasının ardından mezarın zemin sevi-
yesine ulaşılmıştır. Zemin 135x50 cm., 140x45 cm., 130x50 cm. gibi standart 
olmayan ölçülerde düz yüzlü, kaba yonulu traverten bloklarla döşenmiştir. 
Mezarın zeminin ortasında güney duvarının 30 cm. kuzeyinde 85x55 cm.’lik 
bir alanda zemin döşemesi yer almamaktadır. Ancak mezarın güneybatı kö-
şesinde bulunan 60x55 cm. ebadında uzunlamasına kırık olan traverten blok 
bu alana aittir. Zemin döşemesinin olmadığı alandan olasılıkla mezar odası-
nın altında bir gömü alanına soyguncuların girdiği düşünülmektedir. Kazı 
sezonunun kısıtlı olması sebebiyle alt kısımda bir gömünün olup olmadığı 
araştırılamamıştır. Daha verimli bir çalışma sürdürmek için bu alanın kazısı 
önümüzdeki kazı sezonunda yapılması planlanmaktadır.

Mezarın güney duvarı bitişiğinde zeminden 80 cm. yükseklikte, mezarın 
doğu ve batı duvarına yaslandırılmış 180x80x30 cm. boyutlarında bir kline 
yer almaktadır. Mezar açıldığında kline üzerinin tamamen boş olduğu göz-
lemlenmiştir. 

Sürdürülen kazı çalışmalarında buluntu numarası verilebilecek nitelikte 
4 adet eser ele geçmiştir. Eserlerden 3 tanesi mezarın kuzeybatı köşesinde, 
zemin üstündeki toprak tabakası içerisinden bulunmuş olan pişmiş toprak 
unguentariumdur. Unguentariumlara sırasıyla HKN.2015.PT.11-12-13 bu-
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luntu numarası verilmiştir. Diğer eser ise HKN.2015.M.05 buluntu numarası 
verilen, bronz malzemeden yapılmış olan tıp aletidir.

Mezar içerisindeki toprak tabakasının tümüyle alınmasının ardından, ça-
lışılan mezar odası temizlenmiş ve ölçekli fotoğraf çekimleriyle belgelendi-
rilmiştir. Mezar odasını dış etmenlerden korumak ve ziyaretçi güvenliliğini 
artırmak amacıyla mezar kapağı orijinal yerine kapatılmış, kapağın çevresi 
taşlar ile desteklenerek dolgu toprak dökülerek kapatılmıştır.

Kazı çalışmalarına 102 numaralı mezarın doğusu ve 113 numaralı meza-
rın batı ve güneybatısında kalan alan içerisinde devam edilmiştir. Bu alan 
içerisinde ortalama 60 cm.lik bir toprak tabakası kazılarak alınmıştır. Toprak 
yapısının oldukça gevşek bir oluşum içerisinde olduğu gözlemlenmiş olup 
söz konusu tabakanın dolgu toprak olduğu görülmüştür.

Kazı sırasında çalışılan alanın genelinden küçük ve orta ölçekli çay taşları, 
traverten ve mermer parçalar ile karşılaşılmıştır. Alan içerisinde traverten la-
hitlere rastlanılmıştır. Ancak lahit mezarlar büyük ölçüde korunamamış du-
rumdadır. Söz konusu lahitlerin çevresi açılarak tamamen görünür duruma 
getirilmiştir. 

Sürdürülen kazı çalışmalarında buluntu numarası verilebilecek nitelikte 
3 adet eser ele geçmiştir. Eserlerin hepsi 102 numaralı mezarın doğusunda, 
113 numaralı mezarın güneyinde yer alan lahit mezarlar çevresinden bulun-
muştur. Eserlerden ilki HKN.2015.MR.02 buluntu numarası verilen mermer 
sağ el parçasıdır. Diğer eser ise HKN.2015.S.01 numaralı bronz sikke, son eser 
ise HKN.2015.PT.14 buluntu numarası verilen pişmiş toprak kandildir. ayrıca 
çalışılan alanın genelinden çok sayıda pişmiş toprak kandil, unguentariım, 
amphora, testi, kase gibi değişik formlara ait parçalar bulunmuştur. Çalışma-
ların ilerlemesiyle yıkıntı halinde olan 113 numaralı anıt mezarın güney kısmı 
da temizlenmiştir. Bu alanda sürdürülen çalışmalarda 113 numaralı anıt me-
zarın güneydoğu köşesinin 3,95 m. güneybatısında, 113 numaralı mezarın gü-
neybatı köşesinin 4,60 m. güneydoğusunda pişmiş toprak bir mezar ile karşı-
laşılmıştır.Doğu-batı yönlü olan mezar 70x50x20 cm. ölçülerindedir. 32x32x4 
cm., 32x16x4 cm. gibi tuğlaların dikilmesiyle oluşturulmuş olan mezarın üzeri 
tuğlalar kapatılarak sanduka formu kazandırılmıştır. Mezarın çevresinin ise 
yer yer küçük ölçekli çay taşlarıyla desteklendiği görülmüştür. 
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Mezarın çevresini destekleyen çay taşları ile üstünü kapatan tuğlalar alı-
narak mezar açılmıştır. Açılan mezar içerisindeki 20 cm. lik toprak tabakası 
alınmış ve elenmiştir. Çalışmalar sırasında herhangi bir iskelet kalıntısına ve 
kremasyon gömü ile ilişkilendirilebilecek bir arkeolojik veriye rastlanılma-
ması ve mezarın boyutu da dikkate alındığında; mezarın kemik oluşumunu 
tamamlamamış olan bir bebeğe ya da cenine ait olduğu düşünülmektedir.

Devam eden kazı çalışmalarıyla mezarın zemin seviyesine ulaşılmıştır. 
Zeminin 38x38x4 cm. ölçülerindeki taban tuğlasıyla oluşturulduğu gözlem-
lenmiştir. Tuğlanın üst yüzeyinde tuğlanın üretim esnasında kil yaşken par-
maklar ile oluşturulan yarım spiral ve 4 sıra düz şerit motifleri yer alır.

Yapılan çalışmalarda bir adet megara kase parçası ve bir kaç adet amorf 
seramik parçası dışında hiçbir arkeolojik materyale rastlanılmamıştır. Çalışı-
lan alanın ve mezarın temizliğinin yapılarak fotoğraflar ile belgelendirilmesi-
nin ardından, mezar bulunduğu yerden alınmıştır. 

Kazı çalışmalarının yapıldığı tüm alanların temizliğinin yapılıp fotoğraf-
lar ile belgelendirilmesinin ardından 30.11.2015 tarihinde kazı çalışmalarına 
son verilmiştir. Kazısı tamamlanan alanın çizim çalışmaları devam etmekte-
dir. Kazı alanının hava fotoğrafları çekilerek dijital olarak ölçüler alınacak-
tır.1/100 lük olarak kazı planı çıkarılacaktır.
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Resim 3: Sanduka mezarın içindeki tuğla mezar.

Resim 1: Tuğla mezar.

Resim 2: Tuğla mezar.
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Resim 6: Tuğla mezarda ele geçen Alabastron.

Resim 4: Künk mezar.

Resim 5: Buluntular.
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Resim 7: Lahit altı mezar. Resim 8: Lahit altı mezarın içten görünümü.

Resim 9: Lahit altı mezardan çıkan buluntular.
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Resim 12: Tıbbi alet.

Resim 10: Mezarda bulunan unguentarium.

Resim 11: Lahit altı mezarın kapağının kapatılması.
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Resim 15: Tonozlu mezar.

Resim 13: Taş örgü sanduka mezar.

Resim 14: Nekrapolün genel görünümü.
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GÜZELPINAR MEŞELİK MEVKİİ TÜMÜLÜSÜ
 KURTARMA KAZISI

Birgül ÇAMOĞLU GÜNAYDIN*

Uzunpınar Jandarma Karakol Komutanlığı’nın ihbarı ile 03.03.2015 tari-
hinde İlimiz, Pamukkale İlçesi, Güzelpınar Mahallesi sınırları içinde kalan 
3902 parsel numaralı İsmail ATİK’e ait taşınmaz üzerinde kaçak kazı ile or-
taya çıkarılan mezar yapısında Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarih ve 93197 sayılı izinleri ile 01.10.2015 
– 09.10.2015 tarihleri arasında kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.

Kazısı gerçekleştirilen mezar yapısı Güzelpınar Mahallesinin yaklaşık 
2km güneydoğusunda Güzelpınar-Irlıganlı yolu üzerindedir. Kuzey-güney 
doğrultulu hafif eğimli arazinin batısında dere yatağı, güneyinde ormanlık 
alan bulunmaktadır. Alanın kuzeyinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 29.08.2014 tarih ve 3087 sayılı kararı ile tescilli Meşeli Mev-
kii Nekropol Alanı bulunmaktadır. Asfalt yol ile kazı yapılan taşınmazdan 
ayrılan nekropol alanı içinde tekne mezar, kaya oygu mezar ve oda mezarla-
rın bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 3902 No.lu parsel üzerinde kazı-
sı yapılan mezarı bu nekropol alanı içinde değerlendirmek doğru olacaktır. 
Çünkü kazısı yapılan mezarın çevresinde yoğun seramik ve çatı kiremidi 
parçaları ve düzgün blok taşlar alanda başka mezarların varlığını dolayısıyla 
taşınmazın nekropol alanının devamı olduğunu göstermektedir (Resim: 1-2) 
(Harita: 1).

Bunun yanında Güzelpınar Mahallesi sınırları içinde Meşeli Nekropol 
Alanının batısında köy yerleşiminin üst kısmında Cemal Deresi denilen mev-

* Birgül ÇAMOĞLU GÜNAYDIN, Arkeolog – Denizli Müze Müdürlüğü 09020 Denizli/TÜRKİ-
YE.
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kiide kaçak kazılar sonucu yoğun mimari izler ve pişmiş toprak su künkleri 
ortaya çıkarılmış olup adı geçen alanın yerleşim alanı olarak kullanım gördü-
ğü anlaşılmaktadır. Bu alanda 4 parçadan oluşan yazıt bulunmaktadır (Re-
sim: 3).

Ayrıca kazısı yapılan 3902 No.lu parselin batısında yeralan derenin diğer 
yamacındaki düzlük üzerinde Tokat Tepe denilen mevkiide yoğun Tunç Çağ 
seramik parçaları gözlenmiştir. Söz konusu dere yatağına doğru burun yapan 
düzlüğün güneyinde köy yerleşimine kadar alan yine nekropol alanı olarak 
kullanılmıştır.

Kaçak kazı sonrasında mezar yapısının düzgün blok taşlarla oluşturulmuş 
birbirini kesen iki duvarı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın ön kısmında kuyu şek-
linde derine inilmiş, alt kısmında kazı hala devam ettirilerek ana kayanın da 
kazıldığı görülmüştür. Kurtarma kazısına mezarın sınırlarını belirleyebilmek 
için söz konusu kaçak kazı hafriyatının temizliği ile başlanmıştır. Kaçak kazı 
ile açılan 1x1,5 m. genişliğindeki çukurun mezar odasının güneydoğu köşe-
sinde tahribat yarattığı, bu bölgede tabanda bulunan blok taşın kaldırılarak 
ana kayada kazı işleminin devam ettiği çıkan hafriyat toprağının da mezar 
odası içine doldurulduğu görülmüştür. Bu hafriyat toprağı mezarın geri ka-
lan kısmında insutu olarak kazımız sırasında ortaya çıkarılan iskeletlerin ve 
küçük buluntuların kırılmasına neden olmuştur (Resim: 4).

Mezar ön odası ve en güneyinde yer alan koridor kısmı kaçak kazı sırasın-
da tespit edilemediğinden tarafımızca yapılan kazı sırasında ortaya çıkarılmış 
olup mezar girişinde itibaren 60 cm. boyunca moloz taş ile doldurularak ka-
patılmıştır. Tüm bu dolgu kaldırıldıktan sonra mezar girişini sağlayan kapı 
açıklığı kapak taşı ile kapatılmış açıklığın doğusunda köşede insutu hayvan 
kemikleri ile tabak, kase ve küp parçaları bulunmuştur.

Mezarın içindeki iskeletlerin, hafriyat sırasında zarar görmesi ayrıca su-
lama ve yağmur nedeniyle nemlenen toprağın da etkisiyle oldukça dağınık 
ve parçalı halde bulunmuş ve net gömü sayısı tespit edilememiştir. Ancak 
iskelet parçalarının sayımı ile 10-12 yetişkin ve 1 adet bebek iskeleti olduğu 
düşünülmektedir (Resim: 5-6).
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Mezar Yapısı;

Kuzey doğu- Güneybatı yönlü yatay dikdörtgen formludur. Hem duvar-
lar hem taban kesme blok taş ile kaplıdır. Blok taşlar tüm yapıda yığma moloz 
taşlar ile desteklenmiştir. Mezar yapımında kullanılan blok taşların taşınma-
zın güneyinde yer alan kayalık alandan temin edildiği kaya yüzeylerindeki 
izlerden anlaşılmaktadır. Tüm mezarda özenli bir taş işçiliği vardır. Tarlanın 
sürümü ve kaçak kazıların etkisi ile mezarın üç sıra olan blok taş sırası sadece 
güney kenarında korunabilmiş diğer kenarlarda iki sıra blok taş ortaya çıka-
rılmıştır (Resim: 9-10-11) (Çizim: 1).

Kazımız sırasında hafriyat toprağının yığıldığı batı bölümünde 120 cm. 
boyunca dolgu kaldırılmıştır. 

Ölçüleri:

Uzunluk: 270 cm.

Genişlik: 280 cm.

Yükseklik: (En yüksek noktada) 115 cm.

Duvar kalınlığı: 35 cm.

Mezar ön odası;   

Kare plana yakın, düzgün kesilmiş blok taşlar ile oluşturulmuş olup taba-
nında da blok taş döşelidir. Mezar girişi ön koridordan itibaren moloz taşlar 
ile doldurularak kapatıldığı görülmüştür. Mezar ön odasının da girişin ba-
tısında ikinci sıra blok taşlar sökülmüş olup girişin ön bölümünde eşik taşı 
bulunmaktadır. Ön odanın kuzeyinde blok taşlar ile kapıya kadar 150X107 
cm. ölçülerinde koridor oluşturulmuştur.

Mezar ön odasına ait buluntular; Dolgu toprak içinden bulunan bir adet 
figürün başı ile taban üstü malzemesi olarak insutu halde bulunan hayvan 
kemikleri ile tabak, kase ve küp parçalarıdır. (Resim: 7-8)

Ölçüleri:

Uzunluk: 190 cm.
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Genişlik: 180 cm.

Yükseklik: (En yüksek noktada) 115 cm.

Duvar kalınlığı: 35 cm.

BULUNTULAR;

Mezar içinden gelen malzemeler mezarın tavan örtüsünün olmaması se-
bebiyle yoğun nemli olan toprağın içinde zarar görmüştür. Metal eşyaların 
korozyonlu olduğu, pişmiş toprak eserlerin ise rutubetten dolayı dağılmak 
üzere olduğu görülmüştür. Ayrıca pişmiş toprak eserler oldukça ince cidarlı 
olup kullanım amaçlı değil gömü hediyesi olarak yapıldıklarını düşündür-
mektedir. Mezar içinden alınan küçük buluntuları üç ana grupta değerlendi-
rilmiştir. 

1- TAKI MALZEMELERİ:

a. Cam boncuklar; 

Mezar içinden Biri kırık olmak üzere toplam 11 adet boncuk tanesi bulun-
muş olup İki adeti çift taraflı deliklidir. Çift tarafı ip delikli boncuklardan biri 
iğ formlu siyah renk cam hamurundan, üzeri beyaz renk bant bezelidir. Diğer 
çift tarafı delik boncuk ise ovaid formlu ve yeşil renk hamurludur.

Kırık olan boncuk tanesi de çift tarafı delikli olup mavi beyaz renk opak 
cam hamurludur.

Geri kalan 7 adet cam boncuk tek taraflı delikli olup yeşil ve mavi renk 
cam hamurludurlar.

b. Altın Kolye ucu; 

Kaçak kazı sırasında çıkan hafriyat toprağından kazının ilk günü bir adet 
altın kolye ucu bulunmuştur. Yüz hatları belirgin, vücut mumyalanmış, stili-
ze ayak kısmına doğru daralarak devam etmektedir. Yan kısmından iki iplik 
delikli olan kolye ucunun eşi kazının son günü taban üstü malzeme olarak 4 
No.lu iskeletin çevresinden alınmıştır. 
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2- PİŞMİŞ TOPRAK ESERLER:

a. Tabak

 Mezarın ön odası içinden mezarın girişini kapatan blok taşa dayalı ola-
rak bulunmuş olup, mezar ön odasını dolduran moloz taşlar sebebiyle kırık 
ve parçalı haldedir. Birleştirme ve restorasyon yapılmıştır. Kırmızı renk ha-
murlu, aynı renk astarlıdır. Halka dipli, konik gövdeli ve aşağı sarkık dudak 
kenarlıdır. Ağız çapı 19,5 cm.’dir.

b. Kase

Kazı sırasında çok parçalı olarak bulunan ve birleştirme işlemi uygulanan 
kase; deve tüyü renkli bol taşçık katkılı hamurludur. Eserin üzerinde astar 
izine rastlanılmamıştır. Kaideli, şişkin gövdeli olup ağız kısmı içe dönüktür. 
Günlük yaşamda evlerde içki ve yemek kabı olarak kullanılan bu kaplar daha 
sonraları mezarlara ölü hediyesi olarakta bırakılmışlardır. Bunlar olasılıkla 
ölen kişinin hayatında kullanmış olduğu kaplardır.

c. Unguenterium

Cam unguenterium Parçaları: Mezarın tahrip olmasından dolayı kazı sıra-
sında tam cam unguenterium bulunamamıştır. Ancak mezar içinden 3 adet 
unguenteriuma ait parçalar toplanmıştır. Bu parçalardan form verenler ince-
lendiğinde, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu olduk-
ları anlaşılmaktadır. Bir örnek beyaz renk saydam cam hamurlu, iki örnek ise 
açık mavi renk saydam cam hamurludur. Boyundan gövdeye geçişte bir alet 
yardımıyla şekillendirilmişlerdir. 

Pişmiş Toprak Unguenterium: Devetüyü hamurlu kırmızı kahverengi boya 
astarlıdır. Dışa dönük kalınlaştırılmış ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, 
iğ formlu gövde dip kısmında uzun silindir kaide ve düz dip ile sonlanmak-
tadır.

Unguentariumların, ilk yapılış gerekçesi tam olarak bilinmese de birçok 
kente yapılan kazılarda buluntu yerinin mezarların olması bir fikir vermek-
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tedir. Özellikle Hellenistik Dönem’de bu kabın sıklıkla mezar hediyesi olarak 
mezarlara konduğu görülmüştür. Ölenin kişisel eşyaları dışında akraba ve 
dostları tarafından da değerli hediyeler mezara bırakılıyordu. Unguentari-
umlara değerli yağlar, parfüm ve krem gibi malzeme konulmakta ve kaplar 
mezara hediye olarak sunulmakta idi. Güzelpınar Meşelik Mevki Oda Mezar 
içinde tam olarak bulunan iğ formlu unguenterium form olarak Helenistik 
Döneme tarihlenmektedir. 

d. Kandil

Mezar içinden iki adet tam olmak üzere 5 adet kandil bulunmuştur. Kan-
dillerin tamamı mezar odası içinden gelmiştir. Genel olarak tamamı ince ci-
darlı olup iki tanesinin discus alanı betimlidir. Kalıp yapımı olan kandillerde 
genel olarak devetüyü renk hamurlu,  üzeri kırmızı kahverengi astarlıdır. Bir 
örnek üzerinde kahverengi renk astar vardır. 

e. Çömlek ve küp parçaları

Çömlek ve küp parçaları mezar ön odası içinden, odanın kuzey doğu kö-
şesinden hayvan kemikleri ile birlikte bulunmuştur. Kapların kaide bölümle-
rine ait parçalardır.

f. Figürin Başı

Mezar ön odası içinden bulunmuştur. Devetüyü hamurlu, aynı renk astar-
lıdır. Boyundan aşağısı kırık figürin başında baş hafif sağa eğik, yüz hatları 
siliktir. Başın iki yanında omuz hizasına düşen saç detayı vardır.

3- METAL ESERLER

a. Sikkeler

Mezar odasından ve ön odadan toplam 7 (yedi) adet sikke bulunmuştur. 
Okunabilen sikkelerden bir adedi Laodikeia diğeri Hierapolis sikkesidir. Her 
ikisi de Augustus Dönemine tarihlenmektedir.
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b. Çivi ve Kabaralar ile elbise aplikleri

Tamamı mezar odası içinden taban üstü malzeme olarak iskelet çevrele-
rinden alınan metal kabara ve elbise aplikleri yoğun korozyonludur.

DEĞERLENDİRME

Antik Frigya Bölgesi içinde, Lykos Vadisinin Kuzey doğu tarafında yer 
alan Messogis (Çökelez) Dağının eteğinde yer alan ve Aydın Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 3087 sayılı ka-
rarı ile tescilli Meşeli Mevkii Nekropol Alanının devamı olarak değerlendir-
diğimiz 3902 No.lu parsel üzerinde kayıtlı taşınmazda yer alan mezar yapısı; 
dromos, mezar ön odası ve mezar odasından oluşan Tümülüs tipi mezardır. 
Bölgede M.Ö. 7. yy.’dan itibaren görülen bu mezar tipi yoğun olarak M.Ö. 3. 
yy. ile M.S. 1. yy. ortalarına kadar kullanılmıştır.

Mezar içi buluntu konteksine özellikle sikke buluntularının tarihlerine 
göre mezar M.Ö. 1. yy. – M.S. 1. yy. aralığında tarihlendirilmiştir.

Mezar içinde bulunan gömüler blok taş döşemeli taban üzerine doğu-ba-
tı yönlü dorsal düzende yerleştirilmişlerdir. Ancak mezardaki kaçak kazılar 
sırasında iskeletlerin tahrip olması sebebiyle iskeletler dağınık ve parçalı hal-
dedir. Tespit edilebilen iskelet parçalarının sayılması ile alanda yaklaşık 10-12 
adet yetişkin ve bir adet bebek bireyin bulunduğu düşünülmektedir. Gömü 
sayısı ve bunların buluntu durumları göz önüne alındığında, mezarın değişik 
zamanlarda sürekli kullanılmış olduğu sonucu ortaya çıkarılmaktadır.

Mezar ön odasının güney batı köşesinde bulunan hayvan kemikleri ve kap 
parçalarının birlikte bulunması; bölgede ölü gömme geleneği olarak sıkça 
karşılaşılan ölü yemeği ile ilgili olmalıdır.

Mezar içinde tespit edilen küçük buluntular Hierapolis ve Laodikeia Nek-
ropollerinde ele geçen benzer ürün grupları ile karşılaştırıldığında bu bulun-
tuların yerel üretim olduğu ve özellikle kandillerin sadece ölü hediyesi ama-
cıyla yapıldığı kullanıma yönelik olmadığı düşünülmektedir. Mezar yapısı 
ve çevresindeki nekropol alanı; tespit edilen arkeolojik buluntular ışığında 
bağımsız köy yerleşimlerinden birine ait olmalıdır. İçme suyu kaynaklarına 
yakın yerlerde kurulmuş köy yerleşimleri Hierapolis Antik Kenti güçlenip 
merkez konuma geldikten sonra bu kente bağlanmışlardır.
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HERAKLEIA HIEROON 2015 YILI 
KAZI ÇALIŞMALARI

Nesrin KARABAY*
 Birgül ÇAMOĞLU GÜNAYDIN

İlimiz, Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi sınırları içinde yer alan Herak-
leia Hieroon’da; yapının restitüsyon - restorasyonuna yönelik olarak Aydın 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.11.2012 tarih ile 1157 sayı-
lı kararı ve Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
23.01.2015 tarih ve 13956 sayılı izinleri doğrultusunda 19.10.2015-30.11.2015 
tarihleri arasında kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Müdürlüğümüzce kazı çalışmaları yürütülen Herakleia Hieroon; İzmir II 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurunun 01.11.1989 tarih ve 
967 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli olup, Aydın 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.01.2007 tarih ve 670 sa-
yılı kararı ile sınırları son şeklini almıştır. 

Herakleia Hieroon’da geçen yıl yürütülen kazı çalışmalarında 1997 yılında 
güvenlik amacıyla tel çit ile çevrilen alanın kuzey bölümünde Anıtsal Mezara 
doğru yönlendirilmiş yapıya cepheden görüş imkânı veren theatron yapısı 
açığa çıkarılmıştır. Theatronun ön kısmında insutu halde ortaya çıkarılan mi-
mari friz ve arşitrav parçaları basamaklı yapının önünde üstü kapalı sütun-
lu bir alanın olduğunu göstermiştir. Herakleia Hieroon; bir tapınak mezar 
alanı, bir temenos alanı ve bu alanda seromoni ve oturma alanlarının olması 
bakımından bölgede tektir. Özellikle Hellenistik Dönemden sonra örneğini 
gördüğümüz Lagina Hekate Tapınağının temenosu içinde stoa alanında se-

* Nesrin KARABAY, Denizli Müze Müdürlüğü Arkeolog, Denizli/TÜRKİYE.
 Birgül ÇAMOĞLU GÜNAYDIN, Denizli Müze Müdürlüğü Arkeolog, Denizli/TÜRKİYE.
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romonileri izlemek için yapılan oturma basamaklarının olması mezarın erken 
imparatorluk dönemine tarihlenmesi ile de bu mimari geleneğin tapınak sis-
teminden alınarak uygulandığını göstermektedir (Resim: 1).

2015 yılı kazı çalışmalarının başında Denizli Pamukkale Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü ve müdürlüğümüzce ortak olarak alanda jeoradar taraması 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan jeoradar taramasında podyum önü ile thetron 
yapısının arasında herhangi bir yapı izine rastlanılmamış, batı bölümünde 
tespit edilen yapı izlerinin ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları batı bölü-
münde gerçekleştirilmiştir.

Bu alanda yürütülen kazı sonrası mezarlık alanının batı sınırını oluştu-
ran ve geçen seneki çalışmalarımızda ortaya çıkardığımız kuzey-güney yönlü 
duvarın önünde teraslama yapılarak ayrılmış alanda birbiri ile ilişkili kapalı 
mekânlar ile açık meydan olabilecek bir alan ortaya çıkarılmıştır.

2014 Yılı kazı çalışmalarının son döneminde alanın batı sınırında ortaya 
çıkarılan ocak yapıları ile düzensiz moloz taşlar ile örülmüş duvarlar ile oluş-
turulmuş mekânlar 6-7-8-9-10-11 No.lu mekânlar olarak adlandırılmışlardır. 

9-10-11 No.lu mekânlar iki kullanım evresi geçirmiş olup erken evrede 
tuğla- kiremit  döşeli taban  üzerinde daha geç dönemde mekânların içi dolgu 
ile yükseltilerek sıkıştırılmış toprak taban ile kullanılmış ikinci bir evre tespit 
edilmiştir.

Geçen seneki çalışmalarda ortaya çıkarılan Herakleia Hieroon’un theatron 
bölümünün kuzeyinde geç dönem mezarlık alanı olarak kullanılan doğal te-
penin batı sınırında ana kaya üzerinde teraslama yapılarak mekânlar mezar-
lık alanından ayrılmıştır.

2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKARILAN GEÇ DÖNEM 

MEKÂNLARI; 

6 No.lu mekân:

6 No.lu mekânın alandaki diğer mekânlardan ayrı değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Bu mekânın doğusunda mezarlık alanını yerleşim alanından 
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ayıran istinat duvarı ve yer yer ana kaya, kuzeyinde hieroona ait devşirme 
kesme blok taşlar (ancak blok taşlar bir duvar örgüsü oluşturmayıp dik va-
ziyette yerleştirilmiştir) ile çevrilmiş olup batı ve güneyinde diğer mekân (7 
No.lu)ile ortak moloz taş ile örülü duvar bulunmaktadır (Resim: 2).

7 No.lu mekân:

Erken dönem duvar temellerinin üzerinde düzensiz moloz taş sırası ile 
çevrilmiş, 7 No.lu odanın güneyinde hieroon’a ait devşirme mimari malzeme-
ler ile oluşturulmuş ocak yapısı bulunmaktadır. Ocağın uzun süre ve yüksek 
ısı da kullanılması sonucu ocak yatağındaki toprak tabanda renk değişimi 
oluşmuştur. Mekân içinde ocak yapısının hemen önünde ve ocağa paralel ta-
ban seviyesinin altında yer alan tek taş sırası alanın daha erken evrelerine 
aittir. Doğu-batı uzantılı bu taş sırasının doğu kenarı güneye doğru dönerek 
ocak yapısının altından 8 No.lu mekâna doğru devam etmektedir.

6 No.lu mekân ile aralarında yer alan yerel küçük moloz taş ile örülü du-
var, doğusunda mezar alanından teraslanarak ayrılan bölümde büyük ve kü-
çük moloz taşlar ile oluşturulmuş duvar, ayrıca mekânın güneyinde ocağın 
yanından 8 No.lu mekâna geçişi sağlayan açıklık mevcuttur. Doğusundaki 
istinat duvarına bitişik taban üstü malzeme olarak yarım dibek taşı vardır. 
Hem mekân içindeki ocak hem de dibek taşı odanın yaşama alanı olarak kul-
lanıldığını göstermektedir (Resim: 3-4-5).

8 No.lu mekân:

7 No.lu mekânın devamı olarak da değerlendirilebilecek 8 No.lu mekân or-
tada bulunan bir ocak yapısı ile 7 No.lu mekândan ayrılır. 8 No.lu mekânda; 7 
No.lu mekânın batı duvarının devamının açılması sırasında taban seviyesinin 
altında  kesme blok taşlar ile oluşturulmuş bir duvarın dış yüzü tespit edil-
miştir. Ortaya çıkarılan kesme blok taş sırası güneyde batıya doğru dönerek 
11 No.lu mekânı çevrelemektedir. Ortaya çıkarılan bu duvar her iki kenarın-
da blok taş arasında moloz taş doldurularak oluşturulmuştur.

8 No.lu mekânın kendine ait duvarı bulunmayıp güneyde 9 No.lu mekân 
batıda 11 No.lu mekânın duvarları ile sınırlandırılmıştır (Resim: 6).
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9 No.lu mekân

Yaklaşık 2,00 m. ulaşan duvar yükseltisi ile alandaki en iyi korunmuş 
mekândır. Kuzey ve batısında moloz taş duvar örgülü, doğuda teraslanmış 
ana kaya bulunmaktadır. Geç dönemde üzeri kiremit döşeli sıkıştırılmış top-
rak taban vardır. Yaklaşık 1 m. Altında ise taş döşeme taban bulunmaktadır. 
Mekânın büyük olasılıkla tavan örtüsü de kiremit kaplı olup güney bölümü 
açma dışında kaldığı için tespit edilememiştir. (Resim: 7)

10 No.lu mekân

10 No.lu mekânında kendine ait duvarı bulunmayıp kuzeyinde 11 No.lu 
mekânın duvarı, doğusunda 9 No.lu mekânın duvarı ile çevrilidir. Açma or-
tasında doğu- atı yönlü bir blok taş ile mekân iki bölüme ayrılmış, bu blok 
taşın güneyinde erken dönem taş döşeme taban malzemesi olarak boncuk 
ve Doğu Roma Dönemine ait sikkeler bulunmuştur. Alanın genelinde diğer 
mekânlardan tespit edilen kiremit kaplı geç dönem sıkıştırılmış toprak taban 
yer almaktadır (Resim: 8-9).

11 No.lu mekân

2015 yılı kazıları sırasında batı bölümü açığa çıkarılmış yapının iç bölü-
münde sonradan eklenmiş kuzey-güney doğrultulu duvar ile oda içinde ayrı 
bir bölüm oluşturulmuş ve bu alanda kuzey batı duvara dayandırılmış bir 
küp parçası bulunmuştur. Mekânın tabanı kiremit ile döşelidir. 

Kazısı yapılan 6,7,8 ve 9 No.lu mekânlar kuzey-güney yönlü iken 11 No.lu 
mekân kuzey doğu- güney batı yönlüdür. 

Dış yüzü 8 No.lu mekânda tespit edilen duvarının iç kısmı doğusunda ve 
kuzeyinde tahrip olarak çökmüştür  (Resim: 10-11).

12 No.lu mekân (Açık Alan)

Kuzeyden güney batı yönüne doğru eğimli olup doğu sınırında 6, 7 No.lu 
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mekânlar, güneyinde 11 No.lu mekân yer almaktadır. Batı kesitinde tespit et-
tiğimiz duvar kuzey-güney yönünde devam etmektedir. Ortaya çıkan bölüm 
ile 12 No.lu mekân (açık alan) muhtemelen etrafında odaların olduğu kapalı 
avlu izlenimi vermektedir. 

12 No.lu mekânın batı bölümünde devşirme mimari malzemeler ile oluş-
turulmuş ocak içinde yoğun yanmış tabaka ve içinde metal obje bulunmuştur. 
Söz konusu ocak yapısı bu yıl 7 No.lu mekân içinde bulunan ocak yapısından 
çok 2014 yılı çalışmaları sırasında mezarlık alanının içinde alanın doğusunda 
tespit edilen ve tarafımızca işlek olabileceği düşünülen yoğun küllü ocak ya-
pıları ile benzerlikler taşımaktadır (Resim: 12).

BULUNTULAR

a) Seramik parçaları

2015 Yılı içinde çalışılan mekân içlerinde ve çevresinde çok fazla seramik 
buluntu bulunamamıştır. 

b) Sikkeler:

2015 Yılı kazı çalışmaları sırasında 10 No.lu mekânın erken taban üstü 
malzemesi olarak 9 adet sikke bulunmuştur. Bu sikkeler I. Anastasios Döne-
mine tarihlenen 1 ve 5 Nummi’lerdir. 

I. Anastosias M.S. 491-518 yılları arasında hüküm sürmüş olup imparator-
luğu döneminde para sistemini düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre; Bizans 
sikkelerinde kullanılan metaller ve temel birimlerin yüzyıllara göre dağılımı

5 . ve 8 . Yüzyıllar:  Altın Gümüş Bakır  solidus / nomisma  hexagram follis 
(40 nummia) semissis / ½ nomisma  yarım follis (20nummia)  tremissis / 1/3 
nomisma decanummium (10 nummia).

Anastasius’un sikke reformu, sikkeler üzerinde 498 ve 512 yıllarında ol-
mak üzere iki ana dönemde izlenmektedir. Birinci dönem sikkelerinin arka 
yüzünde sikkelerin değerlerini gösteren “M” (40 nummi), 

   “K” (20 nummi) ve 
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“I” (10 nummi). Simgeleri bulunurken İkinci dönem sikkelerinde ise, bu 
para birimine; “Є” (5 nummi) eklenmiştir. Aynı düzenleme ile en küçük num-
mi değerleri;

A=1 Nummus

B= 2 Nummi

E= 5 Nummi veya Pentanummium olarak düzenlenmiştir. 

10 No.lu mekânda erken dönem taban üstü malzeme olarak bulunan num-
miler mekânın kullanım tarihini;  6. yy.’a tarihlemektedir.

HERAKLEİA HİEROON’A AİT ÇEVREDEKİ MİMARİ PARÇALARIN 

TAŞINMASI

Herakleia Hieroon 2015 yılı kazı çalışmaları kapsamında çevrede dağıl-
mış bulunan ve yapıya ait olduğu tespit edilen mimari parçalar tel örgü ile 
çevrilmiş alana taşınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından 2007 yılında ilk olarak 
çevreye dağılmış rölyefli parçalar şu an tel örgü ile çevrili alana taşınmıştı. 
Herakleia Hieroon’un çevresinde yapılan yüzey taraması sırasında çevrede 
özellikle batısındaki vadi içinde ve yamacında blok taşlar ile oluşturulmuş 
başka yapılar tespit edilmiştir. Anıtsal mezar ile aynı döneme tarihlenen ya-
pıların da zaman içinde tahrip olduğu ve bu yapılara ait mimari elemanların 
da geç dönemde devşirme malzeme olarak taşınıp farklı yapılarda kullanıl-
dıkları anlaşılmaktadır (Resim: 14).

DEĞERLENDİRME

2015 yılı çalışmaları sonucunda, geçen yılın devamı olarak 6-7-8-9-10-11 
ve 12 No.lu mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Geçen yıl açılan ve 10.-11. yy.’a ta-
rihlenen mezarlık alanının doğu sınırında ana kayada teraslama yapılmış ve 
mekânların doğu duvarı bu teraslanan ana kayaya dayandırılmıştır. 

Mekânların olduğu batı alanında genel olarak en üst seviyede oldukça 
düzensiz moloz taşlar /devşirme mimari bloklar ile oluşturulmuş özensiz 
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duvarlar ile izlenebilen ve mezarlık ile aynı döneme tarihlenen taş sıraları 

bulunmaktadır. 6 No.lu mekân, 7 No.lu mekânda üst seviyede yer alan ocak 

yapısı bu evreye aittir. 

Ayrıca mekânların içlerinde iki farklı taban seviyesi mekânların farklı 

kullanım evrelini göstermektedir. İlk olarak taş yada kiremit döşeme taban 

kullanılmış daha sonra bu tabanın üzeri dolgu malzemeler ile yükseltilerek 

sıkıştırılmış toprak taban üzerine bazılarında yine kiremit kaplamalı ikinci bir 

kullanım görmüştür. 11 No.lu mekân içinde ikinci evrede kuzey-güney yönlü 

duvar ile oda bölünmüştür.

En geç evrede gözlenen düzensiz devşirme malzeme ve moloz taş sıraları-

nın altında 9-10-11 No.lu mekânların (korunmuş en yüksek noktasında yakla-

şık 2,00 m. yüksekliğe ulaşan) duvarları yine yerel moloz ve oldukça düzgün 

bir işçilik ile oluşturulmuştur.

Mekân içlerinden çok fazla küçük buluntu bulunamamıştır. Gelen malze-

meye bakıldığında özellikle taban dolgusu içinden farklı dönemlere ait sera-

mik parçalarının bulunduğu gözlenmiştir. 11 No.lu mekân içinde depolama 

amaçlı küpün alt bölümü bulunmuştur. Etrafı duvarlar ile desteklenen özel 

bir yuvaya yerleştirilen küpün üst bölümü kırık ve eksiktir.

Herakleia Hieroonun restorasyonuna yönelik genel mimarisini anlamak 

ve yapıya ait orijinal mimari parçaları ortaya çıkarmak amacıyla yürüttüğü-

müz kazı çalışmaları kapsamında alanın sürekli kullanım gördüğü anlaşıl-

maktadır. 2014 – 2015 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mezarlık alanı, 

işlek, ve bu yıl ortaya çıkarılan sivil mekânlar bir öncekini tahrip ederek ve 

yapı elemanlarını kullanarak şekillenmişlerdir. Bu da hieroona ait yapı mal-

zemelerinin zarar görmesine neden olmuştur. 

Bu yıl yapılan çalışmalar kapsamında gerek kazı alanında ortaya çıkarılan 

mimari bloklar gerekse etrafta bulunan Hieroona ve theatron bölümüne ait 

toplamda 50 adet mimari eleman ayrılarak restorasyon projesi için tel çit ile 

çevrili alanda toplanmıştır (Çizim: 1) (Resim: 13).
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Resim: 7
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KARAHAYIT TERMAL HAMAM YAPISI 
KAZI, RESTORASYON, KONSERVASYON, 

KORUMA ÇALIŞMALARI

Nail UYAR*

Karahayıt Termal Hamam Yapısı; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt 
Mahallesi, 735 ve 325 numaralı parsel sınırları içerisinde, Phrygia Bölgesi, Hi-
erapolis Antik Kenti ile Lydia Bölgesi, Tripolis Antik Kenti arasında, Lycos 
Vadisinde ovaya hakim yamaç üzerinde bulunmaktadır. 

Amaç: 

2013 Yılında bu yana yapılan kazı çalışmalarının temel amacı yüzeyinde 
yoğun mimari blok ve mimari parçaların gözlemlendiği şifalı termal suları 
ile günümüzde sağlık turizm merkezi olan Karahayıt Mahallesi’nin tarihini 
aydınlatmak olup 2015 yılı arkeolojik kazı çalışmalarımızın hedef noktası ise 
yapının hamam görevlileri bölümünde yer alan ilk örneklerini İtalyadaki ha-
mam ve evlerde gözlemleyebildiğimiz daire biçimindeki bakır ya da bronz-
dan yapılmış kazanların hamamdaki suyun bir kısmını depolamak veya din-
lendirmek amacıyla yapılmış(?) alanlarının devamını görmek, 2014 yılı kazı 
çalışmalarında bir bölümü açığa çıkartılan calıdarium bölümünün kazısını 
tamamlamak, Hypocaust bölümünün içerisinde yer alan dolgu toprağın te-
mizliğini yapmak ve yapının batı bölümünde yer alan mimari blokların ana 
yapı ile ilişkisi olup olmadığını anlamaktır. Ayrıca yapıda koruma önlemleri1, 
restorasyon ve konservasyon çalışmalarına devam ettirmektir. 

* Nail UYAR, Arkeolog, Denizli Müze Müdürlüğü Denizli/TÜRKİYE.
1 Uyar 2015, 173.
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Değerlendirme:

Yapıyı genel olarak tarihlendirme ve gelişim evrelerini değerlendirmede 
bölge depremleriyle2, Lykos Vadisi Kentleri içerisinde karşılaştırarak ve hatta 
Lykos Vadisi içerisinde Hierapolis Antik Kenti’yle ilişkilendirerek değerlen-
dirmemiz yerinde olacaktır. Özellikle Lykos Vadisi Kentlerinden ve yapının 
yaklaşık 2 km. güneydoğusundaki  Hierapolis Antik Kenti, M.S. 60 yılında-
ki (İmp Nero (54-68) depremden sonra yıkılmış ve Hellenistik Kent yapısı 
özelliğini kaybetmiştir. Sonrasında Roma İmparatorluğuna özgü olarak ye-
niden inşai faaliyetlere başlanılmıştır. Bu inşai faaliyetler sırasında özellik-
le Hadrian’nın (117-138) bölgeye ziyareti sırasında ve arkasından Antonıus 
Pius’un (138-161) İmparatorluğu döneminde bölgeye yapılan büyük yardım-
larla günümüzdeki yapıların çoğunun temelleri atılmıştır. Bu durumun etki-
siyle yapının orta bölümündeki yuvarlak planlı havuz ve ve havuzu çevrele-
yen paye, paye başlığı ve arşitravlardan ve portik bölümündeki ion başlıkla-
rından yola çıkarak yapının 2. yy. başlarında yapıldığı3, 4. yy. 2 yarısındaki 
depremle yıkıldığı ve 5. yy. özellikle Hierapolis Antik Kenti’nin Hiristiyanlığı 
resmi din olarak kabul etmesi ve piskoposluk merkezi olmasıyla bölgedeki 
yoğun inşaii faaliyetler sonucunda ihtiyaçlar doğrultusunda yapıya hamam 
işlevi de kazandırılarak genişletildiği4 ve 7 yy.’daki İmparator Focos Döne-
mindeki (602-610) depremle yıkıldığı ve bölgedeki Sasani ve Arap akınları 
etkisiyle alanın terk edilerek kullanılmadığını5 tahmin etmekteyiz.

Kazı Çalışmaları:

Yüzeyinde mimari bloklarını gözlemleyerek başlanılan alan genişletme ve se-
viyeli toprak indirme çalışmaları sonucunda travertenden yapılmış etrafı paye, 
paye başlığı ve arşitravlarla(?) çevrili yuvarlak planlı havuz tespit edilmiştir.

2 Bölge tarihi boyunca kayıtlara geçen 8 tane büyük deprem geçirmiştir. M.S. 17, 27, 47, 60, 3. yy., 
4. yy. 2. Yarısı,  7. yy. başlarındaki imparator Facos Depremi, 1354 yılında Lykos Vadisi Kentleri 
büyük depremler geçirmiştir. bkz. Daşbacak 2007, 44- 45.

 3 Yapının inşasına 2. yy. başlarında başlanmış olmalıdır. Yapının arşıravları Hierapolis Antik 
Kenti 2. yy.’la tarihlenen  Roma Hamamı, Su Deposu, Mezarlarındaki üst yapı mimari eleman-
ları ile yapım tekniği olarak ve Portikteki ion sütun başlıkları II. yy. başlarına tarihlenen Efes 
Antik Kenti Domitian Kutsal Alanındaki ion başlıkları ile benzerdir. 

4 M.S. 5. yüzyıla tarihlenen Hierapolis Antik Kenti Sekizgen Hamamdaki nişli banyoların duvar 
yapım tekniği ile benzerlik  göstermektedir.

5 Yapı Facos depremi ve sonrasındaki arap akınlarının etkisiyle kullanılmamıştır çünkü 7. yy. ve 
sonrasına tarihlenen arkeolojik buluntu kazı çalışmaları sonucunda elde edilememiştir.
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Yapının orta bölümünde yer alan etrafı paye ve arşitravlarla çevrili yu-
varlak planlı havuzun güney bölümünde hamamın calidarium bölümünün 
kazısı yapılmış olup döneminde mermer kaplama olduğu anlaşılan giriş holü 
ve mermer kaplama 2 adet yıkanma nişi karşılıklı olarak tespit edilmiştir. Bu 
yıkanma nişlerinin örneklerini Hierapolis Antik Kenti Oktogonel Hamamda, 
Hierapolis Antik Kenti Kuzey Hamamında ve Laodikeia Antik Kenti Mer-
kez Hamamı gibi birçok Antik Kentte görmekteyiz. Fakat, Karahayıt Termal 
Hamam Yapısındaki yıkanma nişlerinin tek kişinin sığabileceği (yaklaşık bir 
metrekare) kadar küçük ölçülerde yapılmış olması yönüyle ilginçtir. 

Bir kısmı açığa çıkartılan calidarıum bölümünün altında ısıtmak amacıyla 
ilk örneklerini M.Ö. 2 yüzyılda, İtalyada Pompeii Antik Kenti ve Yunanistan-
da Olympia Antik Kentinde gördüğümüz hypocaust6 sistemi tespit edilmiş-
tir. Hypocaust sisteminin içindeki dolgu toprak boşaltılmış ve sistemin sınır 
duvarından buharların çıkması için boşluklar açığa çıkartılmıştır. Hypocaust 
bölümünde pişmiş toprak yuvarlak sütunlar orta bölümde, pişmiş toprak 
kare sütunlar kenarlara yerleştirilmekle birlikte taşıyıcı sütunlar arası mesafe 
antik yazar Vitrivius’un belirttiği gibi 1,5 ayak ölçüsüne (80 cm.), (Resim: 1, 2, 
3),  Hypocaustun üst örtüsü de 2 ayak ölçüsünde (80-100 cm.)  pişmiş toprak 
plakalarla kaplı olup plakalar üzerine yaklaşık 17 cm. kırık tuğla karışımlı 
üzerine mermer kaplamak amacıyla yapılmış zemin döşemesi bulunmakta-
dır. Pompeii Merkez Hamamları ısıtma sistemi, havuzdan şematik kesit7 ile 
benzerlik gösteren Hypocaust kısmı yaklaşık %90’lık bölümü sağlam ortaya 
çıkmış olması yönüyle Lycos Vadisi Kentleri içerisinde arkeolojik kazısı ya-
pılmış en güzel ve korunmuş örneğini temsil etmektedir (Resim: 4).

Alan genişletme ve seviyeli toprak indirme çalışmaları sonucunda Calı-
darium bölümünün güneyinde ocak (praefernium) bölümünün bir kısmının 
kazısı yapılabilmiştir. Çalışmalar sırasında alanın sol bölümünde 2 basamak-
la sekiye çıkılarak ateş yakıldığı gözlenmiştir8 (Resim: 5). Yapı güneye doğru 
devam etmektedir.

6 Büyükkolancı 2014, 225.
7 Karş., İçin bkz., Yegül 2006, 90, Fig.,72.
8 Karş., İçin bkz., Kretzschmer 2000, 48, çiz., 52.
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Calıdarıum bölümünün doğusundaki hamam görevlilerinin bulunduğu 
mekânda 1 adet daire biçiminde alan tespit edilmiştir. Mekândaki daire bi-
çimindeki alan bakır ya da bronzdan yapılmış kazanların hamamdaki suyun 
bir kısmını depolamak veya dinlendirmek amacıyla yapılmış olmalıdır9. Ha-
mam görevlileri bölümünün genişletilmesi  ve seviyeli toprak indirme çalış-
maları sonunda muhtemelen M.S. 3. 4. yy.’larda kullanılmakta olan mekânın 
giriş bölümü tespit edilmiştir. Giriş bölümünün sağ destek duvarının yanın-
da giriş bölümünü kapatacak şekilde bir sonraki dönemde kullanılmış daha 
önceki kazı çalışmaları sonucunda tespit edilen daire biçiminde bakır ya da 
bronzdan yapılmış kazanların hamamdaki suyun bir kısmını depolamak ve 
dinlendirmek amacıyla konduğu ikinci bir alanın bir bölümü açığa çıkartıl-
mıştır (Resim: 6). Bu alanın üzerine muhtemelen hamamda depolanan suyu 
ısıtmak amacıyla yapılmış pişmiş toprak tuğlalardan oluşan (kilden yapılmış 
harçla) ve olasılıkla hiç kullanılamamış olan ocağın(?) bir bölümü açığa çıkar-
tılmıştır (Resim: 7). Giriş bölümünde sadece servis geçişi için küçük bir alan 
bırakılmış, mekânın doğu bölümü ile kuzey bölümündeki duvarların ana 
kaya üzerine örüldüğü tespit edilmiştir (Resim: 8). Mekândaki kazı çalışma-
ları sonunda taban seviyesine travertenleşmeden dolayı ulaşılamamış olup 
yapı güneye doğru devam etmektedir. 

Ayrıca kazı alanının batı yamacında yüzeyde gözlemlenebilen blok taş-
ların (Resim: 9) etrafı temizlenmiş ve Termal-Hamam Yapısı ile bütünlük 
taşıma ihtimali göz önüne alınarak kazısı yapılmıştır.  Yapılan çalışmalarda 
yoğun bir yıkıntı ile karşılaşılmış olup 2 yy. ile 5. ve 6. yy. tarihleyebileceğimiz 
mimari blok ve mimari parçalara rastlanılmıştır. Alanda tespit edilen duvarın 
muhtemelen yapının batıdaki sınır duvarını oluşturmakla (Resim: 10) birlikte 
yapının tahmin edilenden çok daha büyük olabileceğini bizlere göstermiştir 
(Resim: 11). Söz konusu duvar kuzeye doğru devam etmektedir. 

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları:

Yuvarlak planlı havuzu çevreleyen paye, paye başlığı ve arşitravlarda 
gerekli görülen yerlerine projesi doğrultusunda yeni traverten bloklar temin 
edilerek ve döküm tekniği ile restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

9 Karş., İçin bkz., Daşbacak 2006, 209, çiz., 5.
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Başlık, Payeler ve Arşitravlar; 14 payeli yapı kapı girişi merkeze alınarak 
sağ taraftan itibaren numaralandırılarak 2-3-4-5 No.lu payeler, başlık ve arşit-
ravları ile birlikte orjinal halde ortaya çıkarılmıştır. 1, 13, 14 numaralı payeler, 
9 adet paye başlığı ve 3 adet arşitrav yeni traverten blok kesilerek paye, paye 
başlığı ve arşitravlar orijinal yükselliğine ulaştırılarak restorasyonu yapılmış-
tır. 1, 13, 14 numaralı payeler sabitlenmeden önce zeminleri yeni traverten 
bloklara tamamen temas etmeleri için harç karışımı kalıplar hazırlanarak dö-
kümü yapılmış (Resim: 12) , mucarta yardımı ile estetik bir görünüm veril-
miştir.

Restorasyon esnasında payelerin merkezinden 40 cm. derinliğinde ve paye 
başlığına merkezden 20 cm. derinliğinde matkapla (22’lik sds uç) açılarak 
18’lik paslanmaz krom çelik etrafına yiv açılarak yapıştırıcı (Epoxı  AY 103, 
Aerosil, Katalizor HY 956) ile yerine sabitlenip montajı yapılmıştır. Orijinal 
olan payelerin çatlak kısımlarına sağlamlaştırma amacıyla payelerde bulunan 
çatlaklara döküm harcı ile maskeleme yapılıp araltite ve katalizör karışımlı 
sıvı uygulanarak sağlamlaştırılmıştır. Daha geniş çatlaklara ise matkap yar-
dımı ile 20 cm. eninde 10 cm. derinliğinde delikler açılıp ters  U  formlu krom 
çelik yerleştirilip elmas uçlu spiral yardımı ile kanal açılıp  üzerine kurşun 
eritilip dökülmüştür. 

Arşitravların montajı esnasında 12 ile 13 No.lu payelerin arasına gelen 
ariştrav ise yarım olduğundan tümleme yöntemi ile sağına ve soluna gelen 
ariştravlardan dışı kalıp alınarak kartonpiyer alcıpan yardımı ile formu oluş-
turulup alçı yardımıyla sağlamlaştırılıp yerinde askıya alınarak konmuş olup 
içerisine 2 tane 18’lik 1 tanede 30’luk topal ayak formlu paslanmaz krom çelik 
yerleştirilip dökümü yerinde yapılarak arşitravların montajı tamamlanmıştır. 
Sonraki aşamada 21 gün düzenli olarak sulama işlemi yapıldıktan sonra mu-
carta yardımı ile estetik bir görünüm verilmiştir.

Yapının portik bölümünde Denizli İli, Laodikeia Antik Kenti ve Burdur İli 
Sagalassos Antik Kentlerinde uygulanan taşı taşla yapıştırma olan pantograf 
yöntemi ile sütunlarda restorasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada 2 adet 
sütundan biri pantograf yöntemi ve yeni mermer blok kesilerek başlıkları ile 
birlikte, 1 adet sütun yarım olarak pantograf  yöntemiyle ayağa kaldırılmıştır. 
Bir adet sütun da anastylosis esas alınarak ayağa kaldırılmıştır (Resim: 13).
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Laodikeia Antik Kenti Labaratuvarlarında yapılan Analizleri doğrultu-
sunda yapının ihtiyaç görülen bölümlerinde duvarlara harçlar uygulanmıştır. 
Harçları uygulama esnasında duvarlardaki ölü harçlar spatula ile kazındı, hiç 
ölü harç kalmayacak şekilde elektrik süpürgesi ile temizlendi, komprassör ile 
hava tutuldu, ıslatılarak harç duvara uygulandı. Spatula ile kurumadan harca 
bastırma ve sonrasında kazıma işlemi uygulandı. Harçlar, 21 gün boyunca 
düzenli olarak sulandıktan sonra mucortalanarak antik dönemdeki görüntü-
sü kısmen verilmeye çalışıldı. Bu duvar konservasyonu yöntemi Denizli İli, 
Laodikeia Antik Kenti Kilisesi duvarlarında uygulanan konservasyon yönte-
mi örnek alınmıştır.

Sonuç:

Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde; yapıda duvardan ve taban-
dan ısıtma sisteminin bir arada görüldüğü, öncelikle 2. yy. başlarında termal 
su kaynağı ile duvardan ısıtma sisteminin olduğu ve özellikle 5. yy. ile birlikte 
yapının genişletilmesiyle birlikte mevcut termal suyun yetmediği ve taban-
dan ısıtma sistemi olan hypacaust bölümünün de devreye girdiği görülmek-
tedir. Ayrıca yapının değişik dönemlerde (1. yy. – 7 yy.) yıkıldığı,  döneminde  
restore edilerek tekrar kullanıldığını ve yapının duvar yapım tekniğinden ve 
duvar harçlarının kendi içerisinde birliktelik oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Bölge tarihinin aydınlatılması açışından büyük bir öneme10 sahip olan 
Termal-Hamam Yapısı’nın  arkeolojik kazı çalışmaları sonunda doğu ve batı 
yönlü sınırları  kısmen tespit edilebilmiş olup yapının kuzey ve güney sınır-
ları belirlenememiştir. 

1895 yıllarında Lycos Vadisi Kentleri hakkında araştırma yapan William 
M. Ramsey’in bölge tarifine uyan Karahayıt Mahallesi, arkeolojik kazı çalış-
maları sonucunda her ne kadar Hydrela11 Antik Kenti hakkında nümizmatik 
ve epigrafik belgelerle desteklenemese de gerek bölgenin yüzeyinde yoğun 
mimari blok ve mimari parçaların olması gereksede birbirine yakın 3 adet 

10 Uyar 2015, 173-174.
11 Harita İçin bkz., Ramsey 1895, I.
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hamam yapısının varlığı ve bu hamamlardan en az ikisinin (Resim: 14, 15)12  

tahmin edilenden çok daha büyük bir alana kapsaması yönüyle grekçede su 
anlamına gelen Hydrela’dan yola çıkarak günümüzde şifalı suları ile termal 
turizm merkezi olan Karahayıt Mahallesi’nin Hydrela Antik Kenti13 olma ih-
timali yapılacak yeni arkeolojik kazılarla birlikte daha da kuvvetlenecektir.

 

KAYNAKÇA

Büyükkolancı 2014, Büyükkolancı, M., “Laodikeia Merkezi Hamam 2003-2007 
Kazıları ve Sonuçları”, (10. Yılında Laodikeia, Ed. C. Şimşek, Ege Yayınları),  
İstanbul , 2014.

Daşbacak 2006, Daşbacak, C.,”Lycos Vadisi Hamam Yapıları”(Yayımlanmamış 
Doktora Tezi), Konya, 2006.

Kretzschmer 2000, Kretzschmer, F., “Resimlerle Antik Roma’da Mimarlık ve  
Mühendislik”(Çev. Z. Zühre İlkgelen), İstanbul, 2000.

Ramsey 1895, Ramsey, W.M., “The Cities and Bishoprics of Frygia”, Oxford, 
1895.

Uyar 2015, Uyar, N., “Karahayıt Termal Hamam Yapısı Kazı ve Koruma                                
Çalışmaları”, (24.Müze Kurtarma Kazıları ve 1. Uluslararası Müzecilik Ça-
lıştayı), Ankara, 2016.

Yegül 2006, Yegül, F.,”Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma”(Çev.:E. Erten), İs-
tanbul, 2006.

12 Karahayıt Büyük Hamam Yapısının kazısı 2013 yılında tarafımca yapılmış olup Termal Hamam 
ile plan tipi olarak farklı tarihsel olarak aynı dönemsel özellikleri göstermektedir. Burada da ca-
lıdarıum bölümünün bir kısmı açığa çıkarılabilmiş, yapının taban seviyesine ulaşılamamış olup 
Lycos Vadisi Kentlerine özgü sıralı plan tipindedir.  

13 Uyar 2015, 174.



162

Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12

Resim: 13
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Resim 14: Karahayıt mahallesi büyük hamam.

Resim 15: Karahayıt mahallesi büyük hamam.



169

ANTALYA RESTORASYON VE KONSERVASYON 
BÖLGE LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI ÇALIŞMALARI

Ayşe KORKUT*

1. GİRİŞ

Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 
30.07.2012 tarihli ve 2012/3539 sayılı bakanlar kurulu kararıyla Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş ve 2013 yılında 
Antalya Müze bina kompleksi içinde yer alan hizmet binasında faaliyetine 
başlamıştır. Müdürlüğün görev alanında Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, 
Konya ve Mersin olmak üzere 6 il ve 31 müze bulunmaktadır. Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarları Bakanlığımıza bağlı Müzelerde, ören 
yerlerinde ve Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tüm taşınır/taşınmaz 
kültür varlıklarının koruma/onarımlarını yapmak, yaptırmak, denetlemek ve 
diğer kamu veya özel kurumlara koruma/onarım hususunda teknik destek 
vermekle birlikte, halkın kültür varlıklarının korunması konusunda bilinç-
lenmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde bu amaçla 
kurulan ilk laboratuvar olan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
ve Bölge Laboratuvarı 1984 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 2012 yılında 
ise Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, İzmir, Nevşehir 
ve Trabzon Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı olmak üzere 
dokuz bölge laboratuvarı kurulmuştur.

Laboratuvarımızca 2015 yılı içinde öncelikle koruma planlaması ve ön-

* Ayşe KORKUT, Heykeltıraş, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdür 
V., Konyaaltı Cad. No 88, 07050 Antalya/TÜRKİYE.
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leyici koruma çalışmaları kapsamında bölgemizde bulunan müzeler incele-
nerek fiziki koşullarının tespiti yapılmıştır. Müzelerin koleksiyonunda yer 
alan eserlerin durum tespitlerine yönelik çalışmalar başlatılarak acil ve aktif 
koruma ihtiyacı olduğu tespit edilen eserlerde etkin koruma çalışmalarına 
başlanmıştır. Bu kapsamda yıl içinde bölgemizde yer alan müzelerimizin en-
vanterine kayıtlı olup durum tespitleri yapılan 819 adet eserin restorasyon ve 
konservasyonu tamamlanmıştır. Konservasyon ihtiyacı olduğu tespit edilen 
diğer eserler uygulama programına alınmıştır. Geçici teşhir, sergiler ve yeni 
açılan müze ve salonlarda sergilenecek eserlerin restorasyon ve konservasyon 
çalışmaları sürdürülmüştür. Taşınır kültür varlıklarının konservasyonunun 
yanı sıra ören yeri ve taşınmazlar üzerinde de uygulama, incelemeler ve ya-
pılan uygulamaların takibi çalışmaları yürütülmüştür. Bu anlamda Sarayye-
ri mevkiindeki taban mozaiklerinin Yalvaç Müzesine nakli (Resim: 1), Side 
Apollon Tapınağı, Demre Noel Baba duvar resimleri, Anamurium Ören yeri 
mozaik ve duvar resimlerinin incelenerek rapor hazırlanması yaptığımız ça-
lışmaların bir kısmıdır. Ayrıca Pergede bulunan 13. mekânın konservasyonu 
çalışmaları başlatılmış, mekânın korunması yönünde yapılması gerekenlerin 
tespiti ve duvar sıvalarının konsolidasyonu çalışmaları uzmanlarımızca ta-
mamlanmıştır (Resim: 2). Yürütülen tüm bu çalışmalarda olanaklarımız da-
hilinde yapılan belgeleme çalışmaları titizlikle yürütülerek gerekli rapor ve 
belgelerin düzenlenmesi ve arşivlenmesi çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

2. KORUMA PLANLAMASI VE ÖNLEYİCİ KORUMA ÇALIŞMALARI

Kültür varlıklarının korunması için en uygun koşulları temin etmek üzere, 
çevresel etkenler ve diğer tehlikeler sonucu oluşabilecek hasarları önleme ve 
bozulmalarını yavaşlatmayı amaçlayan dolaylı koruma yöntemlerini planla-
yarak uygulama hedefi doğrultusunda müzelerimizin teşhir ve depo koşul-
larının incelenmesi yönünde bir çalışma başlatılmıştır. Böylelikle müzelerde 
ya da kültür varlığı bulunan alanlarda, kültür varlığının bilimsel kriterlere 
uygun ve güvenli bir şekilde korunması için önleyici ve etkin koruma ile uy-
gulamaların sürekliliğinin sağlanması ve izleme çalışması planlamalarının tü-
münü içeren koruma planlaması hazırlanması yönünde ilk adımlar atılmıştır. 
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2.1. Periyodik incelemeler

Bölgemiz sorumluluğunda bulunan ve faaliyet gösteren 30 müzede ön-
leyici koruma çalışmaları kapsamında gerekli tespitler yapılmak üzere peri-
yodik inceleme çalışmaları başlatılmıştır (Resim: 3). Müzelerimizde eser bu-
lundurulan tüm alanların fiziki koşulları eser üzerindeki etkileri yönünden 
incelerek öngörülen riskler ve olumsuzluklar tespit edilmiş, uzmanlarımızca 
gerekli raporlar düzenlenmiştir. Depo sorumlularına eserlerin depolarda mu-
hafazası yönünde dikkat edilmesi gereken hususlar ilgili müzenin koşulları 
ve imkanları dahilinde yapılabilecekler hakkında bilgi paylaşımında bulunul-
muştur, eserlerin doğru biçimde depolanması yönünde uygulamalar başla-
mıştır (Resim: 4).

Depo ve teşhir koşulları incelenen müzelerimiz:

Antalya :  Antalya Müzesi, Antalya Atatürk Evi Müzesi, Demre Müzesi, 
Alanya Müzesi, Alanya Atatürk Evi Müzesi, Side Müzesi, Elmalı 
Müzesi

Burdur :  Burdur Müzesi

Isparta :  Isparta Müzesi, Uluborlu Müzesi, Yalvaç Müzesi

Karaman :  Karaman Müzesi

Konya :  Mevlana Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Taş-
Ahşap Eserleri Müzesi (İnce Minare), Etnografya Müzesi, Çini 
Eserleri Müzesi, Akşehir Müzesi, Batı Cephesi Karargâhı Müze-
si, Taş Eserler Müzesi, Ereğli Müzesi

Mersin : Mersin Müzesi, Mersin Atatürk Evi Müzesi, Anamur Müzesi, Si-
lifke Müzesi, Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, Tarsus 
Müzesi, St. Paul Anıt Müzesi.

 

2.2. Eserlerin Durum Düzeylerinin Tespiti

Müzelerde bulunan eserlerin, yapısal tahribat, biçim ve bütünlük kaybı, 
yüzey tahribatı, kimyasal bozulma, eski ve niteliksiz ya da işlevini yitirmiş 
onarımlar, kirlilik ve birikimler yönünden mevcut durumları incelenerek 
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durum düzeylerinin tespit edilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu 
kapsamda Antalya Müzesi pişmiş toprak eser deposunda bulunan koleksi-
yon üzerinde yapılan inceleme sonucu eserlerin durum düzeylerinin tespiti 
yapılmıştır. Aynı çalışma bölgemizde yer alan Ereğli Müzesi depolarında ve 
Tarsus Müzesi metal eser deposunda büyük oranda tamamlanmıştır. Bu ça-
lışma diğer müzelerimizde de kısmen başlatılmış olup tahribatın sürdüğü 
ve acil aktif koruma ihtiyacı olan eserlerin tespiti için ön tarama yapılarak 
restorasyon ve konservasyonu için laboratuvarımızın uygulama takvimine 
alınmıştır.

3. ETKİN KORUMA ÇALIŞMALARI

Müzelerimizde yapılan periyodik incelemeler sonucu acil ve aktif koruma 
ihtiyacı olan eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları başlatılmıştır. 
Etkin koruma olarak adlandırılan bu çalışmalar kültür varlıklarının üretildiği 
malzeme, üretim teknolojisi, mevcut bozulmaları ve bu bozulmalara yol açan 
nedenleri ile etkileri tespit ederek, yapısal, fiziksel ve kimyasal özellikleri de-
ğiştirilmeksizin, bozulmaların giderilmesi ve malzemenin daha sonraki bo-
zulmalara karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla geriye dönüşlü yöntem ve 
malzemelerle yapılan tüm müdahaleleri içermektedir.

Bu kapsamda Antalya Müzesi envanterine kayıtlı 458 adet eserin, Elmalı 
Müzesi envanterine kayıtlı 30 adet eserin, Ereğli Müzesi envanterine kayıtlı 
244 adet eserin konservasyonu çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 5,6).

Bölge müzelerince yürütülen kazı çalışmaları esnasında günışığına çıkar-
tılan arkeolojik buluntuların konservasyonu çalışmaları da müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Antalya Müzesince yürütülen Perge Kazısı, 
Doğu Garajı Kurtarma Kazısı ve diğer kurtarma kazılarında ele geçen bulun-
tuların müze envanterine kaydedilmesi öncesinde restorasyon ve konservas-
yonu çalışmaları tamamlanmıştır. Karaman Müze Müdürlüğü başkanlığında 
Ermenek İlçesi Gökçeseki ören yerinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya 
çıkarılan 107 adet buluntunun konservasyonuna yönelik çalışmalar da mü-
dürlüğümüz laboratuvarında tamamlanmıştır.
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4.  YENİ AÇILACAK MÜZELERİN TEŞHİR SALONLARI VE SERGİLER 
İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR

4.1. Antalya  Etnografya Müzesi

 Antalya İli Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Mermerli Parkı yakınında bulunan  
iki adet tescilli bina, devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanma-
sından  sonra Antalya  Etnografya Müzesi olarak hizmete açılacaktır. Labo-
ratuvarımızda Antalya Müzesi koleksiyonuna dahil olup bu müzede sergi-
lenmek üzere seçilen eserlerin konservasyonu çalışmaları Antalya Müzesi ile 
koordineli olarak 2014 yılında başlamıştır. 2015 yılı içinde laboratuvarımız 
uzmanlarınca 141 adet etnografik eser konservasyonu tamamlanarak teşhire 
hazır hale getirilmiştir. 

4.2. Antalya Mevlevihane Müzesi 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde, mülkiyeti 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kullanım hakkı Antalya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne ait Yivli Minare Külliyesi içerisinde yer alan ve uzun yıllardır 
Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet veren “Mevlevihane” 
binası devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandığında, “Mevlevihane 
Müzesi” olarak hizmete açılacaktır. Bu Müzede teşhir edilmek üzere Antalya 
Müzesi koleksiyonunda bulunan toplam 9 parçadan oluşan çini gurubunun 
restorasyonu ve konservasyonu tamamlanmıştır.

4.3. Demre Müzesi 

Demre İlçesi’ndeki Myra Antik Kenti’ne bağlı Andriake liman yerleşi-
minde bulunan  Granarium (Tahıl Deposu) yapısı restorasyon çalışmala-
rı  tamamlanarak, müze olarak düzenlenmiştir. Bu müzede teşhir edilmek 
üzere Antalya Müzesi koleksiyonundan seçilen ve 120 parçadan oluşan eser 
gurubunun konservasyon çalışmaları 2014 yılında başlamış ve 2015 yılında 
tamamlanmıştır. Teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında taş eserlerin teşhir 
işlemleri uzmanlarımızın desteğiyle yerinde yapılmıştır (Resim: 7).
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4.4. Antalya Müzesi 2014/2015 Yılı Perge Heykelleri Salonu

Antalya Müzesi başkanlığında yürütülen ve 2014-2015 yıllarında Perge 
Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan 13 adet heykelin restorasyon ve konservas-
yon çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 8,9). Restorasyonu tamamlanan hey-
kellerin sergilenmesi için Antalya Müzesi’nde yeni bir salon hazırlanmış ve 
bu salon 17.05.2015 tarihinde ziyarete açılmıştır (Resim: 10). Salonun teşhir 
tanzim çalışmaları laboratuvarımız ve Antalya Müzesi koordinasyonunda 
gerçekleştirilmiştir. 

4.5. “Anadolu: Sonsuzluğun Evi” sergisi 

Türkiye’nin konuk ülke olarak katıldığı, merkezi Brüksel’de bulunan “Eu-
ropalia” kültür sanat festivali kapsamında “Anadolu: Sonsuzluğun Evi” ana 
sergisi 2015 yılında Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı Bozar’da açıldı. Belçika’da 
düzenlenen bu geçici sergi için seçilen Isparta, Anamur ve Antalya Müzesi 
koleksiyonunda bulunan toplam 15 eserin restorasyon ve konservasyon çalış-
maları uzmanlarımız tarafından yapılmıştır. 

5. BELGELEME VE ARŞİV ÇALIŞMALARI

Kültür varlıklarımızın gelecek kuşaklara güvenle aktarılması amacıyla ya-
pılan tüm etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi süreklilik ve periyodik 
kontrol gerektiren çalışmaların takibi açısından son derece önemlidir. Bu se-
beple müdürlüğümüzce yaptığımız uygulamalarda belgeleme ve arşiv çalış-
maları titizlikle yürütülmüştür (Resim: 11). 

5.1. Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Belgeleme Uygu-
lamaları

• Ölçekli ve ölçeksiz alan ve arazi fotoğraf çekimleri

• Alan ve arazi şartlarında rektifiye fotoğraf çekimleri ve cad ortamına 
ölçekli geçiş sağlanması

• Fotogrametri yöntemleri
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• Ölçekli ve ölçeksiz basit stüdyo ortamında fotoğraf çekimleri

• Büyük ve küçük ölçekli eserlerin 3 boyutlu modellenmesi ve restoras-
yon öncesinde 3 boyutlu modellemeler ile sanal ortamda restitüsyon 
çalışmaları

• Eserlerin makroskop çekimleri

• Eserlerin mikroskop çekimleri (Resim: 12)

• Rölöve projeleri hazırlanması.

• Restorasyon projesi hazırlanması

• Analitik proje hazırlanması

• Statik bilgi desteği alınarak restitüsyon projelerinin hazırlanması

5.1.1. Kimyasal Spot Testler

• Suda çözünebilir tuzların tayini

• Klor testi

• Protein testi

• Sülfat testi

• Nitrit/Nitrat testi 

• Yağ testi 

5.1.2. Müze, Tarihi Alan ve Yapılarda Yapılan Belgeleme Çalışmaları

• Ortam nemi ve ısı ölçümleri

• Malzeme nemi ölçümleri

• Lüx, ışık gücü ölçümleri

• Müze, depo vs. metrekare çıkartma işlemleri

• Uv görüş ile eski müdahale tespitleri

• Sıvılarda ve ıslak eser ortamlarında (Havuz)  tds ve ppm ölçümü

• Sıvılarda ve ıslak eser ortamlarında (Havuz) ph ölçümleri



176

5.2. Eser Belgeleme Formu

Eser restorasyon/konservasyon belgesi olarak adlandırdığımız belgeleme 
formu, laboratuvarda işleme tabi tutulan eserler için düzenlenen bir belgedir. 
Eser belgeleme formu eserin envanter bilgilerinin, mevcut durumunun ve 
eser üzerinde uygulanan etkin koruma yöntemleri hakkındaki tüm verilerin 
bulunduğu bir formdur. Uygulama yapılmak üzere teslim alınan kültür var-
lığının öncelikle laboratuvara nereden geldiği, envanter numarası, envanter 
bilgileri, malzemesi, durumu, teslim alınan tarih gibi eser hakkındaki tüm 
bilgiler kaydedilmektedir. Esere ait görsel veriler fotografik ve mikroskobik 
olarak kayıt altına alınmaktadır. Uygulama öncesi yapılan gerekli test ve ana-
lizler kaydedilerek, yapılan ön incelemeler ve tespitler sonrası müdahale yön-
temleri belirlenmektedir. Eser üzerinde yapılan her uygulama da aynı biçim-
de şekli, miktarı, süresi ve niteliği anlamında görsel verilerle desteklenerek 
tüm etabı kaydedilmektedir. Her bir uygulama etabında alınan görsel veriler 
ayrıca arşivlenmektedir. İşlemleri tamamlanan eserin son halini içeren bilgi-
ler, tespitler, uyarılar da yine titizlikle belgeleme formuna kaydedilmektedir. 
Belgeleme formunda eserin uygulama öncesi ve uygulama sonrasına ait gör-
sel veriyi içeren ölçekli çekilmiş en az iki fotoğraf bulunmaktadır. Uygulayıcı 
uzman tarafından düzenlenen ve imzalanan bu belge eserin ait olduğu müze 
ve laboratuvar arşivinde muhafaza edilmektedir.

Müdürlüğümüzce 2015 yılında uygulama yapılan esere dair tüm verilerin 
kaydedildiği koruma ve onarım fişlerinin hazırlanması ve elektronik ortamda 
muhafaza edilmesi için özel olarak hazırlanmış web tabanlı yazılım programı 
olan “file maker” programı kullanılmaya başlanmıştır.  Kullanıcılar kurumu-
muza tahsis edilen sabit IP üzerinden ağa bağlanarak programa erişim sağ-
layabilmektedir. Her kullanıcının kendisine ait bir şifresi bulunmakta ve bu 
şifre ile internet bağlantısı olan her yerden programa erişim sağlanabilmek-
tedir. Uzaktan erişim görevde bulunan personelin ihtiyaç duyduğu bilgilere 
hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktadır (Resim: 12).

• Sistemde her eser için ayrı bir kayıt oluşturulmaktadır. Eserlerin adı, 
yapıldığı malzeme, envantere kayıtlı olduğu kurum gibi bilgiler sistem 
içerisinde oluşturulan veri bankasından seçilerek ilgili bölümlere işlen-
mektedir. Bu bölümde esere ait envanter, restorasyon ve konservasyon 
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öncesi ve sonrasına ait tanımlar, yürütülen çalışmaların detayları, yapı-
lan analizler ve çalışmalar kapsamında çekilen çalışma fotoğrafları gibi 
esere ait tüm bilgiler de barındırılmaktadır.

• Mevcut kayıtların güncellenmesi, veri bankasına yeni girişlerin yapıl-
ması ve kullanıcı yetkilerinin belirlenmesi gibi yönetimsel işlemler sa-
dece yönetici olarak yetkilendirilen personelce yapılabilmektedir. Bu 
şekilde sistem üzerinde hatalı girişlerin önlenmesi amaçlanmıştır.

• İşlemleri tamamlanarak gerekli bilgileri sisteme girilen eserler ile ilgili 
olarak, hazırlanan eser onarım ve koruma belgelerinin çıktıları alınabil-
mekte, eserlere ait bilgiler Word, Excel ve Pdf formatlarına aktarılabil-
mekte ve sisteme girişi yapılan eserlere ilişkin istatistiklere ulaşılabil-
mektedir.

• Gerçekleştirilen görevlere ilişkin hazırlanan uzman raporları Word for-
matında sisteme yüklenerek dijital ortamda saklanabilmektir.

• Kullanılan program yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ih-
tiyaçlara göre müdürlüğümüz istekleri doğrultusunda geliştirilmeye 
açık ve ihtiyaç durumunda farklı programlar ile entegre edilebilecek 
bir şekilde tasarlanmıştır.
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Resim 1: Yalvaç Sarayyeri mevkii mozaik belgeleme çalışması.

Resim 2: Perge Örenyeri 13. mekânın konsolidasyonu çalışması.
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Resim 3: Müze depolarından görünüm. 

Resim 4: Depo inceleme ve düzenleme çalışmaları.
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Resim 5: Metal eserler üzerinde yapılan konservasyon çalışmaları.

Resim 6: P.T. eserler üzerinde yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları.
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Resim 7: Demre müzesi.
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Resim 9: At Heykeli, Perge 2014/2015 heykelleri salonu, 
Antalya Müzesi.

Resim 8: Perge, At Heykeli restorasyonu çalışması.
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Resim 10: Perge 2014/2015 heykelleri, Antalya Müzesi.

Resim 11: Eser belgeleme çalışmaları.
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Resim 12: At heykeli üzerinde alınan mikroskopik görüntü.

Resim 13: Eser belgeleme formu.
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SIRAHARMANLAR ÇİFTLİK MEZARI
(BULUNTULARI VE ÖZGÜN MİMARİSİ İLE                                                                         

AFRODİSYAS NEKROPOLÜ MEZAR TİPOLOJİSİNE 
YENİ BİR KATKI)1

M. Umut DOĞAN*
Ünal AKKEMİK
Ünal DEMİRER

Nurgül DEMİRTAŞ

Roma Dönemi’nde Küçük Asia Eyaleti’nin en görkemli kentlerinden biri 
olan Afrodisias’ın bu dönemde yoğun bir nüfusu barındırdığı anlaşılmak-
tadır. Kuşkusuz ki bu kalabalık nüfus oranının oluşmasında M.Ö. 1. yy.’da 
başlayan ve bizzat İmparator Augustus tarafından desteklendiği anlaşılan 
kentleşme sürecinin büyük bir payı vardır1. Afrodisias ören yerinin yarım asrı 
aşan kazı serüveninin ortaya koyduğu anıtsal kent yapıları, Augustus döne-

1 Makalenin genel değerlendirme, pişmiş toprak ve cam buluntularının değerlendirmesi M. U. 
Doğan, ahşap buluntularının değerlendirmesini Prof. Dr. Ü. AKKEMİK, metal buluntuların 
değerlendirmesini Yrd. Doç Dr. Ü. DEMİRER, sikkelerle ilgili bölümü ise Dr. N. DEMİRTAŞ 
hazırlamıştır. 

 Makalenin yayınlanması konusundaki izin ve destekleri için Afrodisias Müzesi Müdürü Vekili 
Yusuf Yılmaz’a ve kazı üyesi Murat Altun’a teşekkür ederiz.

* M. Umut DOĞAN, Arkeolog, Afrodisias Müzesi, Karacasu-Aydın/TÜRKİYE.
 Ünal AKKEMİK, Prof. Dr.,  İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı Bahçeköy-İs-

tanbul/TÜRKİYE.
 Ünal DEMİRER, Yrd. Doç. Dr., MAKÜ, Gölhisar MYO, Mimari Restorasyon Bölümü, 
 Nurgül DEMİRTAŞ, Edirne/TÜRKİYE.

1) Afrodisias tiyatrosunun kuzey sahne duvarında yer alan “Arşiv yazıtlarından” birinde yer 
alan Augustus’un bu ibaresi konusunda bkz: REYNOLDS, 1982, 102-103

2) Kentin Roma dönemi mimarisi için bkz: YILDIRIM, 2008-35-53.
1 Detaylı analiz için bkz: Turnbow, 2012.
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minde başlayan kentleşme sürecinin sonraki birkaç yüzyıl sürerek M.S. 2-3. 
yy’da kültürel anlamda bir zirve oluşturduğunu gösterir2 (Resim: 1).

Özellikle mermer yontu üretiminde sağlanan özgün stil ve yakın çevrede 
sahip olunan bereketli tarım arazileri sayesinde tercih edilen önemli metropol 
kentlerden biri olan Afrodisias’taki hızlı nüfus artışının en önemli kanıtı, ge-
niş bir coğrafi alana yayılan kentin nekropol sahasıdır. 

Kentin “polis” kimliği kazandığı M.Ö. 1. yy.’da (Ratté, 2008, 7-36) olasılıkla kent 
dışına çıkan ana caddelerin iki yanında kümelenen nekropol sahası zaman 
içinde hızla büyüdü ve İmparatorluğun 2-3’üncü yüzyıllarında şehrin dört 
bir yanına yayıldı. Kentin etrafında Afrodisyas Müze Müdürlüğü tarafından 
yapılan kurtarma kazıları kentin nekropol sahasının ne denli geniş olduğunu 
ortaya koymaktadır. Sistemli kazıların yapılmamış olmasından dolayı kesin 
sınırları çizilemese de bugüne kadar elde edilen veriler Afrodisyas nekropo-
lünün, kenti çevreleyen surlardan itibaren dört yönde de ortalama 1 km. ge-
nişliğindeki geniş arazi üzerinde yayıldığını göstermektedir(Turnbow, 2012, 309). 

Afrodisyas nekropolünde bugüne kadar yapılmış olan yapılan arkeolojik 
kazılarda, Roma ve Doğu Roma (Bizans) dönemlerinin farklı evrelerine ait 

2 Afrodisias Antik Kenti’nin 700 m. güneybatısında yer alan kaçak kazı alanı, mülkiyet bilgisi 
olarak Aydın İli, Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Sıraharmanlar Mev-
kii’ndeki M21-D-05-D-4 Pafta, 228 Ada ve 37 Parsel numaralı zeytinliktedir. Alan, Afrodi-
sias Örenyeri Birinci Derece arkeolojik sit alanı içindedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda gerçekleştirilen kazılarda Afrodisias Müzesi’nde görev-
li Arkeolog M. Umut Doğan, Sanat Tarihçisi Murat Altun ile Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri 
Aybüke Kemik, Durmuş Ökmen ve Seher Şeviker görev almıştır. 5 işçi ile yürütülen çalışmalar 
25 işgünü sürmüştür.

 Ortalama 2.25 m. derinliğe ve 2 m. genişliğe sahip olan galerilerin cephelerinde yatay düzlemde 
açılmış mezar nişleri vardır. Her bir galerinin ana cephesinde ikişer adet gömü nişi vardır. Bu-
nun yanında ayrıca doğu ve batı galerilerin güney yöndeki cephelerinde de açılmış olan birer 
adet ile beraber mezar odası içinde toplam 8  (sekiz) adet mezar nişi tespit edildi. Ortalama 0,65 
m. genişliğinde, 0,85 m. yüksekliğinde ve 2.25 m. derinliğinde olan mezar nişleri de mezar oda-
sının geneli gibi sert ve milli ana toprağa oyularak yapılmıştır. 

 Mezar odası içinde ve tarla yüzeyinde dağınık parçalar halinde bulunan mermer blok, yaklaşık 
0,75 x 1.30 m. ölçüleri ile mezar kapağı olmalıdır. Ölçüleri itibariyle mezar odası ile basamaklı 
koridor arasındaki boşluğu kapatmaya uygun olmayan bu bloğun, mezarın ana girişini oluş-
turan yatay açıklığın üstünde durduğu tahmin edilmiştir. Ancak kapak bloğunun bir yüzünde 
yer alan kenet deliklerinin mezar açıklığını çevreleyen mermer bloklarda karşılığının olmaması 
bloğun, başka bir yapıdan alınarak ikinci kullanım ile bu mekânın giriş açıklığının üstüne konul-
muş olduğunu akla getirmektedir. 
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çeşitli mezar tipleri belirlenmiştir. Bunlar arasında en yaygın olanları Roma 
Dönemi’ne tarihlenen mermer lahitler oluşturur. Kentin, M.Ö. 1. yy.’dan iti-
baren başlayan özgün yontu ekolü çerçevesinde Afrodisyas atölyelerinde 
üretildiği anlaşılan mermer lahitler dışında yöresel taş ve harç malzemeli oda 
mezarlar, podyumlu/platformlu anıt mezarlar ile yerin altına yapılan ve yü-
zeye açılan basamaklar yardımıyla inilen hipoje mezarlar sıklıkla rastlanılan 
gömü tiplerini oluşturmaktadır3.

2015 yılı içerisinde kentin batı nekropolü sınırları içinde, failleri belirlene-
meyen bir kaçak kazı girişimi sonrasında Afrodisyas Müzesi Müdürlüğü’nce 
müdahale edilerek kurtarma kazısı yapılan bir hipoje mezar yapısı ve mezar 
üzerinde yer alan bir çiftlik binasından oluşan mimari kompleks, nekropol 
alanlarındaki yapılaşmalar konusunda son derece ilginç veriler sunmuştur4. 
(Resim: 2)

A-SIRAHARMANLAR HİPOJE MEZARI

A1- HİPOJE MEZAR MİMARİSİ

Hipoje mezar; üç galerili bir gömü odası ve onun güney yanında yer alan 
eğimli basamaklara sahip dar bir koridordan oluşur. Yüzeyden mezarın ba-
samaklı koridoruna açılan mezar girişi, dikdörtgen planlı yatay bir açıklıktır. 
Etrafı düzgün kesilmiş mermer bloklarla sınırlandırılmış olan, 0,85 x 0,57 m. 
ölçülerindeki giriş açıklığı, koridorun başlangıç basamağından 0,90 m. yük-
sektedir (Resim: 3).

 Giriş açıklığı ile mezar odası arasında yaklaşık 35 derecelik bir eğimle 
uzanan 12 basamaklı koridor iki yanda duvar ile sınırlandırılmıştır. Basamak-
ların derinliği ortalama 0,22 m., genişliği ise 0,70 m.’dir. Basamaklı koridorun 
açıklıktan itibaren hafif bir eğimle devam eden üst örtüsü, 2,70’inci metreden 
sonra yarım tonoz şeklini alır. Koridorun tüm mimarisi kabaca işlenmiş yöre-
sel taşlar ve yoğun bir harç katkısı ile inşa edilmiştir. (Resim: 4).

3 Bu bilgiye ulaşmamızı sağlayan Afrodisias Kazı Başkan Yardımcısı Esen Öğüş’e teşekkürü borç 
biliriz. Bu Konu Hakkında bkz: Chaniotis, 2006, 15

4 Batı Anadolu kentlerinden Kyme’de tespit edilen, nekropol çevresindeki işlik yapıları için bkz: 
Korkmaz-Gürman, 2012, 71-96.
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Eğimli basamakların ulaştığı mezar odasının tabanı, yüzeyden 4.30 m. 
derindedir. Mezar odası, herhangi bir taş işçiliği kullanılmadan, tümüyle 
alanın jeolojik formasyonu olan milli, sert ana toprağın oyulması ile 
oluşturulmuştur. Oda, basamaklı koridordan sonra doğu, batı ve kuzey yöne 
doğru açılmış üç yanında yer alan galeri şeklinde düzenlenmiştir (Resim: 5,6). 

A2-  HİPOJE MEZAR BULUNTULARI

Mezar odası tabanında ya da nişleri içinde in-situ durumda tespit edilen 
buluntu yok denilecek kadar az olmuştur. Mezar iskeletleri dağıtılmış du-
rumda ele geçmiştir. Buna rağmen, titiz bir çalışma ile boşaltılan mezar odası 
dolgu toprağı içinden ve gömü nişi taban seviyelerinden çok sayıda pt. kan-
dil, bronz sikke, bronz levha parçaları, küçük ahşap parçaları ile iki adet pt 
testicik, bir adet pt. unguentarium, bir adet pt. sürahi ile bir de pt. kase parçası 
bulunmuştur. Buluntular arasında dikkat çeken bir başka grubu ise batı ve 
kuzey galeri nişlerinin hem içinden hem de önündeki alandan ele geçmiş olan 
demir strigilis parçaları oluşturur. 

Hipoje mezar içinden elde edilen arkeolojik buluntular, mezarın farklı dö-
nemlerde ve uzun bir süre boyunca kullanıldığına işaret eder niteliktedir.

A2a) Kandiller

Buluntular arasında en yoğun grubu oluşturan kandiller hem Afrodisias’tan 
hem de antik dünyanın diğer birçok kentinde yapılan kazılardan bilinen 
formlara sahiptir. Baklava dilimi gövdeli, yüksek kulplu ve uzun, yuvarlak 
burun formuna sahip kandiller (Resim: 7/a-b) (Hayes, 1980,37, PL. 18/179; Barın,1995, 11, Lev: 3/b 
) ile yuvarlak gövde, ok ucu formundaki burun ve plastik biçimli yaprak çiz-
gilere sahip palmet kulba sahip olan kandiller M.S. 1. yy.’a tarihlenir (Resim: 
7/ c-d) ( Bailey, 1980, PL.2, Q 771; Pastutmaz, 2011, 64,65, Resim:  16,19.; Okunak, 2005, Kat: 22, Resim:  50.).

Yuvarlak disk biçimli gövdeye sahip, yuvarlak ya da kalp formunda bu-
runlu örnekler ise genel özellikleri ile M.S. 2-3. yy’a tarihlenen kandil üretim 
geleneğinin örnekleridir (Resim: 7/ e-h) (Pastutmaz, 2011, 65-66, Resim:  20-21; Özkan-Erkanal, 1999, 

Resim:  53-54; Yılmaz, 2012, 138, Kat no: 62; Öztürk, 2003, Lev. 26c; Evren, 1997, 94, Resim:  28-29). 
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Hipoje Mezar içinde bulunan kandiller arasında bir başka grubu da elips 
gövdeli ve omuzu nokta bordür süslemeli örnekler oluşturur ve bu grup ge-
nel form özellikleri açısından M.S. 5-7. yy.’a tarihlenir (Resim: 7/ j-o) (Tulay, 1991, 

Resim:  12; Tatlıcan (vd), 1999, Resim:  15; Çokay-Kepçe, 2005, Kat no: 4).

A2b) Cam Unguentariumlar

Mezar dolgusu içinden etütlük nitelikte parçalar halinde bulunan, serbest 
üfleme tekniği ile üretilmiş yeşil renk astarlı cam unguentariumlar tabla ya 
da dışa kıvrılmış ağız yapıları, uzun silindirik boyunları ve bir tanesinde gö-
rülebilen konik gövde yapısı ile M.S. 1-3. yy.’larda Anadolu- Suriye- Kıbrıs 
bölgelerinde en çok üretilen formların birer temsilcisidir(Yağcı, 1993, 143,145). Form 
özellikleri açısından benzerlerine Stratonikeia Akdağ Nekropolü (Civelek, 2006, 59), 
Tahtalı Barajı (Özkan-Erkanal, 1999, Resim:  69), Sardes ( Saldern, 1980, 23, Pl. 8/ 63) ve İzmir yakın-
larındaki kazılardan elde edilen buluntular arasında, Bodrum Müzesi (Özet, 

2000, 87, Resim:  49b, Tip IV f-a), Uşak Arkeoloji Müzesi ( Çakmaklı, 2007, 128, KAT. 1-2) ile Bergama 
Müzesi’nin koleksiyonlarında (Atila-Gürler, 2009, 26.) rastlamak mümkündür. Tüm bu 
karşılaştırmalar, önemli ölçüde kırık almasına rağmen Sıraharmanlar Hipoje 
Mezarı cam buluntularının genel özellikleri açısından M.S. 1. yy. ile M.S. 3. 
yy. arasına tarihlenebileceğini göstermektedir (Resim: 8).

A2c) Seramik Buluntular

Aşağı doğru sarkan torba biçimli gövdesi ile Orta Anadolu’daki iki mer-
kezde örneklerine rastlanılan daha şişkin gövdeli M.S. 1-2. yy. benzerlerinden 
(Özdemir-Doğanbaş, 2011, 152, Resim:  4-6; Fırat, 2012, 299, Kat: 3-4, Çiz: 3-4) biraz daha geç bir tarihe veril-
mesi gerektiğini düşündüğümüz pt. unguentarium, olasılıkla mezar içindeki 
bir cenaze şöleninden kalmış olan geniş ağızlı pt. pişirme kabı (Slave, 1986, 293, pl. 67/94, 

68/106) ve pt. küçük testi ( Türktüzün, 1991, 41, Resim:  1,5.) M.S. 2-3. yy. üretimi buluntulardır.

A2d) Metal Objeler

Hipoje mezar, batı galeri nişlerinde ve galeri tabanında, dağılmış ve yük-
sek düzeyde korozyonlu bir halde ele geçen demir strigilislerin kesin formları 
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ne yazık ki tanımlanamamıştır(Atakan 2002, 9, K10–K11; Künzl 1982, 93, Abb. 73–105, Abb. 84).  Mezarın 
erken evresine ait olduğu düşünülen bu bulgular mezar sahipleri arasında 
sporcular ya da gladyatörler olduğuna işaret eder.

Bulgular arasında bir de bakır alaşım sonda sapı vardır. Sondalar ağız ve 
sap şekillerine göre spatul sonda, kulak sondası, zeytin uçlu sonda benzeri 
isimlerle tanımlanmaktadır. Doğu galeri tabanında bulunmuş olan eserde ta-
nımlayıcı bölümler kırık ve eksiktir (Deonna 1938, 223, PL. LXXIV.601, 1–12; Künzl 1982, 13, Fig. 3; Künzl 

1984, 183–184, Taf. 27, L80–L88; Künzl 1996, 2596, Abb. VIII, 15–16; Milne 1970, 60, Pl. XIII, 2; Waldbaum 1983, 108, Pl. 41, 641–642).

Oda mezarın çeşitli noktalarında, çok küçük parçalara dağılmış bir şekilde 
dolgu toprağına karışmış olarak bulunan bakır alaşım levhalar, üzerlerinde-
ki demir çivi kalıntılarının gösterdiği gibi, mezarlarda sunu olarak bırakılan, 
içine kişisel eşyalar bırakılan ahşap kutularda (kista) kullanılmış apliklere ve 
bazı örneklerde kutu üzerine perçinlenen dörtgen formlu aynalara aittir (Bârcă 

2014, 52, Resim:  1, 1-5; ; Dusenbery 1998, 1033, Kat. No.: H25-3; S143-22, S159-7, S205-4; Treister 1994, 417, Resim:  2, 1-3). Aşırı 
korozyon nedeniyle deformasyon şiddetli olduğu için, form ve işlevleri tam 
olarak anlaşılamamaktadır. 

Hipoje mezar içinde oldukça deforme olmuş bir şekilde ele geçen ve bu 
yüzden kesin olarak tanımlanması güç olan metal bulgular tür ve işlevleri 
sayesinde, benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalarla M.S. 2.–3. yüzyıla ta-
rihlendirilmelidir.

 A2e) Sikkeler

Sıraharmanlar Hipoje mezarında sekiz adet bronz sikke bulundu. Bunlar 
M.S. 1. yy. ile 7. yy.’ın ilk yarısı arasındaki geniş bir döneme aittir. 

Mezarın batı galerisindeki 2 No.lu ölü nişi tabanında bulunan ve ön yü-
zünde ….., arka yüzünde ise  olan sikke M.S. 1. yy.’a tarihlenir (KAYNAK-ATIF) (Re-
sim: 11/a). Hipoje mezar içinde tespit edilen iki Sikke İmparatorluk dönemi 
Afrodisias sikkesidir. Bunlardan Batı Galeri 2 No.lu mezar nişinden bulunan 
ve ön yüzünde …….., arka yüzünde olan örnek (Resim: 11/b) Hadrianus- 
Septimius Severus Dönemleri arasına (M.S. 117- 211) (KAYNAK-ATIF), kuzey galeri 
tabanında ele geçen ve ön yüzünde …….., arka yüzünde …….. olan diğer 
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örnek (Resim: 11/c) ise M.S. 3. yüzyılın birinci yarısına tarihlendirilmiştir 
(KAYNAK-ATIF). Mezar içinde bulunan aşınmış iki sikkenin de M.S. 2.- 3. yüzyıla 
tarihlendiği anlaşılmıştır (Resim: 11/d-e) (KAYNAK- ATIF)  . 

Doğu galeride bulunan üç sikke de Doğu Roma (Bizans) Dönemi’ne ta-
rihlenir. Bu sikkelerden,  ön yüzünde …….., arka yüzünde …….. olan Cons-
tantinapolis baskısı sikke (Resim:  11/f)  İmparator Phocas’a (M.S. 602-610)  
aittir(KAYNAK-ATIF). M.S. 6.-7. yüzyıla tarihlendirilen diğer iki sikkenin (Resim:  
11/g-h) ise hangi imparatora ait olduğu saptanamamıştır.

Sikke buluntular Sıraharmanlar Hipoje Mezarı’nın M.S. 1. yy.’dan itibaren 
kullanıma açıldığını ortaya koyar. Sikkeler yoğunlukla Roma İmparatorluk 
dönemine işaret etmekle birlikte özellikle Doğu Galeri’de bulunanlar Bizans 
Dönemi’nde de mezarın kullanıldığı kanıtlamaktadır. Ayrıca sikkelerin döne-
mi, mezar içinden gelen diğer buluntulara yapılan tarihlendirilmeyi de doğ-
rulamaktadır. 

A2f) Ahşap Parçaları

Afrodisyas Antik Kenti batı nekropoldeki Sıraharmanlar Mevkii’nde tespit 
edilen Hipoje Mezar içinde bulunan ahşap örnekleri oldukça küçük boyutlar 
halinde dağılmış durumda tespit edilmiştir. Parçalar İ.Ü. Orman Fakültesi Or-
man Botaniği Anabilim Dalı Odun Anatomisi laboratuvarında incelenmiştir.

Materyal ve Yöntem

Teşhis edilmek üzere alınan odunsu materyaller 7 parça olup büyüklükle-
ri 0,5-2 cm. arasında değişmekte ve son derece kırılgan bir yapıdadır. Örnek-
ler, 2-3 yıllık halka içerdiğinden dendrokronolojik tarihlendirme için uygun 
değildir. Buna karşın ahşapların tür teşhisi için uygun büyüklüktedir. 

Örneklerin tamamı önce binoküler mikroskop yardımıyla incelenmiş ve 
tümünün aynı ağacın parçaları olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra 
uygun durumda olan örneklerin 3’ünden keskin bir jilet yardımıyla enine, 
radyal ve teğet kesitler alınmıştır. Enine kesitler dağıldığından, bu kesitlere 
ait incelemeler doğrudan binoküler mikroskop yardımıyla yapılmış ve fotoğ-
rafları çekilmiştir. 
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Makroskobik incelemede örneklerin bir gymnosperm ağacına ait olduğu 
tespit edildiğinden, teşhislerde IAWA Committee (2004) tarafından hazırla-
nan Gymnosperm Teşhis Anahtarından yararlanılmış ve bu kılavuzda veri-
len düzen içerisinde, elde edilen materyalin odun özellikleri incelenmiştir. 
Teşhislerde ayrıca İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Odun 
Anatomisi Laboratuvarında bulunan ilgili kaynaklardan (Greguss, 1955; Jacquoit, 1955; 

Schweingruber, 1990; Fahn ve diğ. 1986; Bozkurt, 1992; Bozkurt ve Erdin, 2000; Merev, 2003; Akkemik ve Yaman, 2012) yarar-
lanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Teşhis için üzerinde çalışılan örneklerin tamamı aynı türe aittir. Örnekle-
rin özellikleri IAWA Committee (2004)’e uygun olarak aşağıdaki şekilde be-
lirlenmiştir: 

• Enine kesit: Odunlarında reçine kanalı vardır. Yıllık halka sınırı belir-
gin, ilkbahar odunundan yaz odununa geçiş kısmen yavaştır. Yaz odu-
nu traheidleri kalın çeperlidir. Odun paranşimi gözlemlenmemiştir. 

• Teğet kesit: Öz ışınlarının ortalama yüksekliği 5-15 hücredir. Genişliği 
tek sıralı olup reçine kanalı olanlarda 2 sıralı olabilmektedir. Traheidle-
rin teğetsel çeperlerinde tek sıralı çok sayıda kenarlı geçit bulunmakta-
dır. 

• Radyal kesit: Öz ışınları heterojendir. İlkbahar odunundaki traheidle-
rin yan çeperleri üzerindeki kenarlı geçitler baskın bir şekilde tek sıralı-
dır. Enine traheid bulunmaktadır ve iç çeperleri dişlidir. Öz ışınlarının 
karşılaşma yeri geçitleri küçük ve pinoid tiptedir; sayısı 2-5 arasında 
değişmektedir. 

Elde edilen bulgulardan, odununda reçine kanalının bulunması ve karşı-
laşma yeri geçitlerinin pinoid tipte olmasıyla örneklerin bir çam (Pinus sp.) 
türüne ait olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemizde doğal yetişen 5 çam türü vardır. Bu türlerin odunlarındaki bazı 
farklılıklar nedeniyle tür düzeyinde teşhisleri mümkündür. Doğal türlerimi-
zin teşhis anahtarı (Akkemik ve Yaman, 2012) aşağıda verilmiştir: 
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1. Enine traheidler genellikle düz çeperli......................................Pinus pinea

1. Enine traheidler genellikle dişli çeperli

 2. Karşılaşma yeri geçitleri pinoid ve sayısı 2-5...........Pinus brutia/

     P.halepensis

 2. Öz ışınlarının karşılaşma yeri geçitleri pencere ve büyük pinoid

     tipte; sayısı 1-2

  3. İlkbahardan yaz odununa geçiş genellikle yavaş..….....

       Pinus sylvestris

  3. İlkbahardan yaz odununa geçiş genellikle ani ve belirgin...

      Pinusnigra

Traheidlerin çeperlerinin dişli ve karşılaşma yeri geçitlerinin küçük ve pi-
noid tipte olması sayısının da 2-5 arasında değişmesi, örneklerin kızılçam (Pi-
nus brutia Ten.) ya da Halep çamı (Pinus halepensis) olduğu göstermektedir. 
Halep çamının orman oluşturmaması ve çok sınırlı bir şekilde bulunmasına 
karşın kızılçam son derece yaygın bir çam türüdür. Bu nedenle örneklerin bu 
çam türüne ait olabileceği düşünülmektedir. 

Arkeolojik materyallerin teşhisinde ahşap kullanımına ilişkin de bilgilere 
ulaşmak mümkün olmaktadır. Ahşap tercihleri genellikle yakın çevre orman-
larından olmuştur. Örneğin Akkemik ve Metin (2011) Ankara-Çayırhan-Juli-
opolis Nekropolündeki bazı mezarlarda ardıç ağacının kullanıldığını tespit 
etmiştir. Eskişehir-Küllüoba kazılarından çıkan örnekler de ardıç ağaçlarıdır 
(Akkemik ve Sarı, 2015). Bunların ardıç çıkması, yerleşim yerlerine en yakın çevredeki 
ağaçların ardıç, bu ağaçların kalın çaplara ulaşması ve dayanıklı olması ter-
cih nedeni olabilir. Aydın-Afrodisyas’ın en yakın çevresindeki, kalın çaplara 
ulaşabilen tek iğne yapraklı ağaç kızılçam olduğundan bu bölgede de kızılça-
mın tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Buna karşın tarih boyunca uzun mesafe 
kereste taşımacılığı yapıldığı bilinmektedir. Örneğin Yeşilkaya (1992) Mısır-
lıların Kilikya Bölgesine gelerek sedir ağaçlarını kestiğini ve İskenderiye’ye 
taşıdığını belirtmiştir.  
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B) SIRAHARMANLAR ÇİFTLİK YAPISI

Sıraharmanlar Mevkii’ndeki hipoje mezarın üstünde, zeytin ağaçları ara-
sında açılmış kaçak kazı çukurlarında ortaya çıkan duvar kalıntılarının nite-
liğini ve hipoje mezar ile olan ilişkisini anlamak üzere birkaç açma ile yürü-
tülen kazılar sonucunda yaklaşık 27 m. uzunluğunda ve 11 m. genişliğinde 
büyük bir yapıya ait mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır.  

Yapının altındaki hipoje mezarın giriş açıklığı güney sundurma içinde kal-
maktadır. Öte yandan hipoje mezar açıklığının doğu yanında “L” şeklinde bir 
planlamayla yerleştirilmiş olarak tespit edilen iki adet mermer lahit de sun-
durma sınırları içindedir. Lahitlerin tabana yakın bölümleri korunmuş, üst 
kısımlar ise tarımsal etkinlikler sırasında kırılarak tahrip edilmiş durumda 
tespit edilmiştir.

Yapıyı oluşturan tüm duvarlar işlenmemiş yöre taşlarının toprak harcı ile 
tutturulması yoluyla inşa edilmiştir. Yer yer 0,50 m. yüksekliğinde korunmuş 
olan duvarlar ortalama 0,80 m. kalınlığa sahiptir. Özellikle M1, M2 ve M4 
odalarında tespit edilen tüme yakın kerpiç blok parçaları yapının, 0,50 m. 
yüksekliğindeki taş duvarlardan sonra yaklaşık 0,25 x 0,25 m. ölçülerinde ve 
0,10 m. kalınlığındaki kerpiç bloklarla örülü olduğunu düşündürmektedir.

Odaların tabanı genellikle sıkıştırılmış sert toprak zeminden oluşur. Sa-
dece yapının güney kesiminde yer alan M1 odasının doğu duvarının dibinde 
toprakla sıkıştırılmış taş döşeli, yüksek olmayan bir platform tespit edilmiştir. 
Oda tabanları üzerine yıkılmış olarak tespit edilen çatıya ait çok sayıda stroter 
ve kalypter parçası kalın bir yangın tabakası içinde tespit edilmiştir. Yapının 
birçok odasında izlenebilen bu tabaka yapının güçlü bir yangın ile sonlandı-
ğını kanıtlar.

B2- Çiftlik Yapısı Buluntuları

Hipoje Mezar üzerinde yer alan yapının bazı odalarında sürdürülebilen 
kazılarda ele geçen buluntuların genel çoğunluğunu metal objeler oluşturur 
obje ele geçirilmiştir. Bunun yanında az sayıda pt. kandil parçaları, mermer-
den yapılmış birer adet havan ile havan eli, pt. seramik parçaları ile üç adet 
bronz sikke de buluntular arasındadır. 
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Yapıda ele geçen buluntu kümesini iki ana gruba ayırmak mümkün: oda-
lardaki yangın tabakası içinden bulunanlar ve güney sundurmada bulunan-
lar. Her iki grup hem tipolojik özellikleri hem nitelikleri hem de dönemleri 
itibariyle farklılıklar sergiler

B2a) Metal Buluntular

Kazılarda en sık görülen metal buluntu grubunu, mobilya ve yapı aksam-
ları ile instrumenta domestica olarak tanımlanan küçük günlük kullanım alet-
leri oluşturmaktadır. Sıraharmanlar Hipoje Mezarı’nın üstünde tespit edilen 
yapının buluntuları da malzeme ve işlev yönünden çeşitlilik göstermektedir:

Metal buluntu grubu içinde yoğunluğu demir çiviler oluşturur. Uzunluk-
ları 5 ile 13 cm. arasında değişen çiviler yapı içindeki yoğun ahşap kullanımı-
na işaret eder (Bass ve Doorninck 1982, 249, Fig. 11.19 Fe49; Ergeç 1998, 443, Resim:  24; Waldbaum 1983, 69, Pl. 21, Type 2).

Kapı ve pencere ahşap kasa ve gövdelerinde kullanılan filiseler, M1 ve M2 
odalarına açılan pencere açıklığının yakınında bulunmuştur. Filiseler, halka 
ve saplama olarak iki parçadan oluşmaktadır ve bu halkalarla saplamalar en 
sık karşılaşılan buluntular arasındadır (Blinkenberg 1931, Pl. 26, 636; Dusenbery 1998, 1028, S144–3; 

Gaitzsch 1984, 382, Abb. 1, I; Gaitzsch 2005, 59, Taf. 38, Ö4–Ö9; Kazanski 2003, 57, Pl. 33 T8; Manning 1985, Pl. 61, R34–R38; Oransay, 

2006, 136, Lev. XXIV, Şek. 20, İ52, İ57; Robinson 1941, 522, Pl. CXLVIII, 2626–2628) .

Oda tabanlarından bulunan metaller arasında ayrıca, M.S. 5.–6. yüzyıl ta-
bakalarında sık bulunan günlük kullanım bıçaklarının bir örneği (Dirlmeier 2002, 

148, Taf. 153, Nr. 2392–2393; Gaitzsch 2005, 32, Abb.8, M34, Taf. 70, 2; Waldbaum 1983, 57, Pl. 15, 202) ; Sap ve olasılıkla 
bakır alaşım bir yaydan oluşan üzengi bölümü kırık ve eksik olan üzengili bir 
makasa ait kesici iki ağız (Alicu ve diğerleri 1994, 84, Pl. 3, Nr. 8; Besuijen 2006, Pl. IX, Nr. 514–515;  Uzel 2000, 

Lev. CIII, IAM 20) ve sıcakken kıvrılarak spiral sargı şeklinde yivlendirilmiş uzun bir 
sapa sahip olan dar ağızlı orak (Bryer 1986, 62, Fig. 11; 71, Fig. 16)  ele geçmiştir.

Sıraharmanlar çiftlik yapısından ele geçen tüm bu demir alet ve aksamlar, 
M.S. 5–7. yüzyıllara tarihlenebilecek buluntulardır.

Yapının güney sundurmasındaki mermer lahitlerin tabanında bulunan al-
tın takı parçaları ise farklı bir döneme işaret eden mezar buluntularıdır.

Takılardan birinci gurubu, yaklaşık 1 cm. çaplı, kabara şekilli 5 adet aplik 
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oluşturmaktadır. Bu tip aplikler, dairesel kabartmalar olarak kemerler, mü-
cevherler, silahlar, koşumlar, giysiler kutular gibi çok farklı malzeme ve eşya 
üzerinde kullanılmış olabilirler (Higgins 1969, Pl. 42, c; Pl. 43, b; Jeppesen ve Zahle 1973, 337).

Lahit içinde bulunan diğer mezar hediyesi iki parçalı bir küpedir. Kulağa 
geçen halka bölümü, metal sıcakken çekilerek şekillendirildiği için farklı kesit 
kalınlıklarındadır (Carroll 1972, Pl. 70, Fig. 12; Andrási 2008, 16, Pl. 2a; 21, Pl. 5). Bu halkaya, ince uzun, 
ortasında silindirik bir yeşim boncuk, bitiminde düğüm bulunan bir pendant 
eklenmiştir. Pendantın ortasında, boncuğun hareketini sınırlamak için gutta/
granül (damla/tanecik) tekniğiyle stoplayıcı bir ek yapılmıştır. 

Altın madeninden yapılmış üçüncü buluntu kalıp tekniğiyle yapılmış, 
içi boş, hafif deforme olmuş silindirik bir gövde ve iki ucundan aşağı sarkan 
parçaları taşıyan halkalardan oluşan bir gerdanlık parçasıdır. Halkalardan, 
küpede olduğu gibi yarı değerli taşlar bulunan pendantların sarkıtıldığı dü-
şünülebilir (Clark 1928, 253, Fig. 6a; Ogden 1992, 10, Fig. 2; McGregor 2011, 11, Fig. 8) . 

Güney sundurma içindeki lahitlerden birinin tabanından ele geçen son 
eser ise daire kesitli bir halkanın iki ucunun birleştiği, kesik koni şekilli kaştan 
oluşan sade tasarımlı yüzüktür. Halkaların koniye birleştiği yerlerde ve koni-
nin dairesi çevresinde, 2 No.lu küpede olduğu gibi gutta/granül tekniğiyle ek 
süsler yapılarak eserin görsel zenginliği arttırılmıştır (Ogden 1992,14, Fig. 5).

Çiftlik yapısının odalarından ele geçen diğer buluntuların aksine, güney 
sundurmadaki iki lahitten doğu yanda duran mezarın tabanında bulunmuş 
olan altın takı parçaları genel özellikleri itibariyle M.S. 2-3. yy.’a tarihlenir.

B2b) Pişmiş Toprak Kap ve Kandil Buluntular

Tüm mekânlarda taban seviyesinde ya da tabanın hemen üstünde belir-
lenen seramikler içinde krem rengi, orta pişmiş ve bol mika katkılı hamurlu, 
aynı renk astarlı mallar yoğunluktadır. Yatay yivli amfora ve kaselere ait göv-
de parçaları ele geçmiştir. M8 odasının doğu duvarı dibinde bulunarak kıs-
men de olsa tamamlanabilen amfora parçaları, buluntu kümesinin en tipik ör-
nekleri olarak tarihlemede kolaylık sağlamıştır. Dışa katlanmış dudak kısmı, 
dar ve uzunca boynu ve ağızdan omuza bağlanan kalın, yatay kesitli kulbu 



197

ile amfora örnekleri M.S. 5 yy.’dan M.S.7 yy. başlarına kadar Doğu Akdeniz 
Havzası’nda yaygın kullanım görmüş olan bir tipi temsil etmektedir(Staebler, 2012, 

63, Fig: 4; Afrodisias’tan gelen tabaka buluntuları için bkz: Hudson; 2008, Fig. 25/6.13-14).

Olasılıkla Afrodisias bölgesi yerel üretimi olan günlük kullanım kapları 
ve güveç kabı örnekleri M.S. 2-3. yy’dan itibaren süregelen bir form geleneğin 
Geç Roma Dönemi örnekleridir5 .  Yapı içinde bulunan üç adet kandil de form 
özellikleri açısından M.S. 6. yy’a tarihlenebilir(Çokay Kepçe, 2005, 135, Kat, 3,4).

B2c) Sikkeler

Sıraharmanlar çiftlik yapısı içinde toplam üç adet bronz sikke bulunmuş-
tur. Sikkelerden ikisi yapının en güney yanındaki M1 odasında, diğeri ise Gü-
ney sundurma içinde bulunmuştur. Sikkelerden sadece iki tanesi tanımlana-
bilecek durumdadır.

Güney sundurmada bulunan, ön yüzünde …………. Arka yüzünde 
………..yer alan sikke ile güney sundurmanın hemen yanında yer alan M1 
odası tabanından ele geçen aşınmış bir sikke M.S. 2-3. yy.’a aittir.

 

C) SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Afrodisias batı nekropol sahası içinde kalan Sıraharmanlar Mevkii’ndeki 
hipoje mezar ile onun üstünde kurulduğu anlaşılan yapı mimari bir bütün-
lük sergiler. Ancak iki yapıdan oluşan bu  mimari kompleksin aynı dönemde 
değil birkaç yüzyıl ara ile inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yer altına doğru inen 
basamaklarla ulaşılan hipoje mezar ilk defa M.S. 1. yy’da yapılmış olup ardın-
dan gelen iki yüzyıl boyunca da kullanılmaya devam etmiştir. Bulgular, hi-
poje mezar üzerinde yükselen yapının ise M.S. 5 ile 7. yy’lar arasındaki geniş 
bir süreç içindeki bir dönemde inşa edilip kullanıldığını gösterir niteliktedir. 

Hipoje mezarın girişi ile M.S. 2-3. yy’lara tarihlenen iki mermer lahdin, 

5 Güveç kaplarının Batı Anadolu’daki erken dönem benzer örnekleri için Bkz. Fırat, 2012(a), 
158,159, Çiz: 5; Fırat, 2011, Kat: 593, Lev.3; Geç Roma dönemine tarihlenen Afrodisias çevresine 
ait pişirme kaplarının benzerleri için Bkz: Staebler, 2012, 61,68, Fig 13/9; Hudson; 2008, Fig. 15/ 
3.28.
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mezar üstündeki yapının güney cephesindeki giriş sundurması içinde olma-
sı, bu erken dönem lahit ve mezarın özellikle koruma altına alındığına işaret 
eder. Bu da kültürel bir sürekliliği gösterir.

Yapının güney sundurması ile sundurmanın yanı başındaki odada bulun-
muş olan iki adet Roma Dönemi sikkesi, binanın kendi kültür konteksine ait 
değil, güney sundurmada yer alan lahitlerin tahribatı ile çevreye yayılmış ol-
malıdır. Nitekim hem lahitlerin genel tipolojisi hem de lahit tabanında bulun-
muş olan altın takı parçaları M.S.2-3. yy.’a tarihlenen bu sikkelerle çağdaştır. 

Hipoje mezarın üstünde yükselen ve mezar girişini de sınırları içine alan 
böylesi bir mimari uygulama çok az rastlanan bir örnektir. Bu durum yapının 
niteliği konusundaki kuşkuları da beraberinde getirmektedir. Analojik karşı-
laştırma konusunda zorluklar yaşanan bu yapı grubu hakkında fikir yürüt-
mek için en önemli veriler epigrafik kaynaklardan gelmektedir. 

Afrodisias’ta bulunan bir lahdin yazıtında “Tapınağın altındaki yer altı 
mezarı”ndan söz ediyor olması (TEXİER, 2002, 277)  kentin mimari geleneğinde hipo-
je mezarlar üzerinde yükselen anıtsal yapılar olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Bu da Afrodisias Batı Nekropolünde, uzun süreli kullanılan özenli 
bir mezar üzerine inşa edilmiş olan bu yapının ata kültüne adanmış bir ktho-
nik tapınak olabileceği düşüncesini akla getirmektedir.  Ancak yapı, boyutları 
itibariyle anıtsal bir görüntü sunsa da bir kült yapısı olabileceğine dair hiçbir 
kanıt içermez.

Yine yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, Roma Dönemi me-
zarlıklarında düzenlenmiş özel bahçeler olduğu bilinmektedir. Bu bahçele-
rin içinde cenaze törenleri ve sonrasındaki uygulamalarda kullanılan yemek 
odaları yer alıyordu(TONYBEE, 1971,97). 

İlk bakışta Afrodisias batı nekropolünde açığa çıkarılan yapının böylesi bir 
mezarlık evi olabileceği akla gelse de, kalın duvarları ve 27 x 11 m. ölçüleri 
geniş bir alana oturan bu çok odalı yapının cenaze işleri için düzenlenmiş bir 
mezarlık evi ya da yemek odası için çok büyük olacağı aşikârdır.

Sıraharmanlar hipoje mezarının üstünde yükselen yapıdan elde edilen 
günlük kullanım kapları ve diğer bulgular bu binanın bir çiftlik yapısı ol-
duğunu fikrini daha güçlü kılar. Kentin nekropol alanı içinde ya da hemen 
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kenarında özel mezar ve onunla mimari bütünlük sergileyen bir çiftlik bi-
nası antik coğrafyada bugüne kadar çok fazla bilinen bir uygulama değildir. 
Ancak, arkeolojik olmasa bile epigrafik kaynaklar yoluyla Roma Dönemi’nde 
Afrodisias kentinin sur dışı bölgesinde çiftlik ya da işlik alanları içinde yapıl-
mış özel mezar yapıların biliniyordu. Bu konudaki en önemli veri geçtiğimiz 
yıllarda Afrodisias’ta bulunmuş olan bir yazıttır. Yazıtta M.S. 1. yy.’da yaşa-
mış olan Adrastos isimli kent soylusunun, kendisi için şehir merkezinde bir 
mezar anıtı yapılmasına karşı çıktığı ve kendisine ait işlik alanı içinde yapı-
lacak bir mezara gömülmek istediğini belirtmektedir6. Adrastos’un bu talebi, 
işlik yapısı ya da çiftlik alanları gibi özel mülk sahalarında mezar yapılarının 
inşa edilmesine dair bir geleneğin Afrodisias’ın Roma tarihinde var olduğuna 
işaret eder7.

Sıraharmanlar hipoje mezarı ve onun üstünde yükselen çiftlik binası, M.S. 
1. yy’da yaşamış olan Adrastos’un yazıtında sözü edilen işlik/çiftlik mezar 
uygulamasının bir benzeridir. Bu yapı kompleksi, çiftlik ya da işliklerle aynı 
parselde mezar yapma geleneğinin Geç Antik Çağ içlerine kadar bu kentte 
sürdüğünü kanıtlamaktadır.

Afrodisias nekropol sahası içinde, özellikle de batı nekropolün güney ya-
rısında benzer çiftlik ya da işlik yapıları olduğu düşüncesindeyiz. Bu bölgede 
tarafımızdan yapılan küçük çaplı yüzey araştırmasında rastlanılan ve zey-
tinyağı ezme blokları, pithoslar gibi bir işliğe ya da çiftliğe işaret edebilecek 
elemanlar içeren kalıntıların mezar yapıları veya lahitlerle bir arada durması 
bu görüşümüzü güçlendirmektedir. Bu kalıntılar, Sıraharmanlar Mevkii’nde-
kine benzer bir yapılaşmanın güneybatı nekropol sahasında yaygın olduğunu 
gösterir. 

Esasında özel mülkiyet alanı olan bir çiftliğin hemen yanı başına aile me-
zarı yapılması geleneği günümüz Anadolu coğrafyasında sıklıkla karşılaşılan 
bir uygulamadır ve olasılıkla kökleri İlkçağ’a kadar inmektedir.

6 Bu bilgiye ulaşmamızı sağlayan Afrodisias Kazı Başkan Yardımcısı Esen Öğüş’e teşekkürü borç 
biliriz. Bu Konu Hakkında bkz: Chaniotis, 2006, 15

7 Batı Anadolu kentlerinden Kyme’de tespit edilen, nekropol çevresindeki işlik yapıları için bkz: 
Korkmaz-Gürman, 2012, 71-96.
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Afrodisias batı nekropolünde, Sıraharmanlar Mevkii, 228 Ada ve 37 Parsel 
numaralı taşınmazda yapılan kurtarma kazısı ile açığa çıkan hipoje mezar ve 
onunla bağlantılı çiftlik yapısı, sahip olduğu mimari bütünlüğü ve örneğine 
az rastlanan yapısal özellikleri gereği literatürde “Çiftlik-Mezar Yapısı” gibi 
özgün bir isimlendirmeyi hak etmektedir.
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Çizim 1: Hipoje mezar planı.

Çizim 2: Sıraharmanlar Çiftlik Binası planı.
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Çizim: 3

Çizim: 4
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Çizim: 5
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Resim 3: Hipoje mezara girişi sağlayan basamaklı 
koridor.

Resim 2: Hipoje mezar girişi.
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Resim 5: Hipoje Mezar kandil buluntuları.

Resim 4:  Mezar Odasını oluşturan galerilerin 
genel görünümü.
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Resim: 6

a1 ve a2

c1 ve c2 d1 ve d2

b1 ve b2
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ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ AŞAĞI YALANKOZ 
MOZAİK KURTARMA KAZISI

Ahmet YAVUZKIR*

25.02.2015 tarihinde Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şubesinin, Müdürlüğümüzle iletişime geçerek 
Siverek İlçesi Aşağı Yalankoz Köyü’nde bulunan mozaiğin Müdürlüğümü-
ze bildirmesi üzerine Müdürlüğümüzün talimatıyla,  Bakanlığımız Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10.03.2015 tarih ve 47922 sayı-
lı izinleri doğrultusunda “Kültür ve Tabiat Varlığı İle İlgili yapılacak yüzey 
araştırması, sondaj ve kazı çalışmalarının yürütülmesi” hakkındaki yöner-
ge kapsamında, Müdürlüğümüz tarafından Mozaiklerin alandan çıkarılıp 
Müze Laboratuvarına taşınma işlemleri 25.08.2015 tarihinde başlanmış olup 
16.10.2015 tarihinde son bulmuştur. Bahsi gecen mozaik ile ilgili iş ve işlemler 
şu şekilde sıralanabilir:     

1. Eserin Arazide Bulunduğu Yerin Tespiti.

2. Eserin Üzerinde Bulunan Toprak ve Dolgu Tabakasının Uzaklaştırıl-
ması

3. Yüzey Temizliği:

 a- Yüzeydeki Zararlı Katmanların Temizlenmesi

 b- Yüzeye Yapıştırılacak Kaplamaların Sağlıklı Tutunumu 

4.  Belgeleme

5.  Kaldırma Aşaması:

 a- Yüzeye Tutkal Yarımıyla Tülbent-Bez Yapıştırılması

 b- Levhaların Kesim Yerlerinin Belirlenmesi ve Kesilmesi 

 c- Kesimleri Yapılan Levhaların Zeminden Koparılması

 d- Zeminden Ayrılan Levhaların Taşınması.

* Ahmet YAVUZKIR, Müze Araştırmacısı, Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa/TÜRKİYE.



216

Aşağı Yalankoz Köyü; Şanlıurfa İli, Siverek İlçesine bağlı olup Şanlıurfa 
İl’inin Kuzeyinde, Siverek İlçesinin Güneybatı yönünde yer almaktadır. Söz 
konusu köyün Batı ve Güney bölümü taşlık arazi niteliğinde olup metruk 
mahiyettedir. Köyün Güneybatı bölümünde Atatürk barajı olmuş olup, Ku-
zeyinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Doğu bölümünde ise ormanlık 
alan olmuş olup bahsi geçen mozaiğin bulunduğu alan bu bölümdür (Resim: 
1). Mozaiğin bulunduğu alan ormanlık bir alana sahip olmuş olup ağaç cinsi 
olarak kavak ağaçları dikilmiştir. Daha sonra yakacak ihtiyacından kaynaklı 
olarak bu ağaçlar kesilmiştir. Kavak ağacının özelliği düşünüldüğünde kök-
leri güçlü bir şekilde gelişim gösterdiğinden mozaiğin bulunduğu alan ağaç 
köklerinden etkilenmiş olup bu köklerin yer yer mozaik zeminini, mozaik 
harcını tahrip ettiği görülmüştür (Resim: 2). Mozaik alanının Kuzeybatı yö-
nünde Aşağı Yalankoz Köyü, Batı bölümünde ise sulama kanalı bulunmakta-
dır. Söz konusu sulama kanalının tarımsal amaçlı kullanımı ve bol su isteyen 
ürünlerin yetiştirilmesi sonucunda, bahsi geçen mozaik yıllarca çok miktarda 
suya maruz kalmıştır. Bunun sonucunda mozaik tesseraları ve mozaik harcı 
zamanla tutunum özelliğini kaybetmiş, taşlar renk verir, dağılmaya müsait 
bir şekilde tespit edilmiştir (Resim: 2). Yine söz konusu alanın aşırı suya ma-
ruz kalması sonucunda toprak sertleşip, taşlaşmış olup temizlik sırasında söz 
konusu sertleşmiş toprağın mozaiğe zarar vermemesi amacıyla azami gayret 
sarf edilmiş olup söz konusu problemler mozaiğin kaldırılması sonucunda 
herhangi bir sorun teşkil etmemiştir. Kazıya başlanmadan önce alanın yüzey 
temizliği yapılıp kazı işleminin temel seyri, iki ana açma üzerinden şekillen-
dirilmiştir (Resim :3)

A yapısı: A1   ve A2  açması

Mozaiğin bulunduğu alandaki A1  numaralı açma  5x5 m. ebadında olup 
buradaki dolgu toprağı; biriken kanal toprağının yıllarca mozaik alanının 
üstüne atılması sebebiyle, alan Doğu bölgesinden Batı bölgesine doğru bir 
yamaç şeklinde yükselmekte, derinliği 1-2 metre arası değişkenlik arz etmek-
tedir. Bu nedenle bahsi geçen kazı işlemi ilk etapta yapının Güneydoğu bö-
lümünden başlatılmış, Güneybatı bölümüne doğru devam ettirilmiş olup ilk 
etapta mozaik ve yapı sınırları Güney, Güneydoğu ve Güney Batı yönünde 
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belirlenmiştir. Bunun akabinde alanın kazısı Kuzey ve Kuzeydoğu yönünde 
yapılmaya devam ettirilmiş, mozaik ve yapı sınırları bu yönde belirlenmiştir. 
Söz konusu yapının ve taban mozaiğinin Kuzey, Güney ve Doğu bölümünün 
açığa çıkarılmasından sonra kazı işlemi yapının Batı yönüne doğru devam 
ettirilmiş, bu alandaki A2 açması 3,5 m. x 5 m. ebatlı, dolgu toprağının taban-
dan yüksekliği 4.5 metre kadar olup yapı ve mozaik sınırları bu yönde de 
belirlenmiştir. Yapının ve taban mozaiğinin sınırları belirlenmiş olup kazı iş-
lemi tüm mozaiğin açığa çıkarılması amacıyla devam ettirilmiş ve yapının bu 
bölümü tamamıyla açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Yapılan çalışmalar doğrul-
tusunda mozaiklerin, bir yapının temelleri içinde yer aldığı ve temel kalıntıla-
rından iki odanın tabanını süsleyen mozaikler olduğu tespit edilmiştir. Yapı, 
70 metrekarelik bir alana sahip olup Büyük Salon (A Yapısı) ve onun 10 cm. 
alt kotunda bulunan ve yapının Güneyinde bulunan daha küçük bir odadan 
(B Yapısı) oluşmaktadır. A yapısının merkezinde ahşaptan yapılmış olabile-
ceğini düşündüğümüz çatıyı sabitlemek için bazalt taşından yapılmış 102 cm. 
uzunlukta 4 parçadan oluşmuş bir kaide bulunmaktadır.  Yine söz konusu A 
yapısının Kuzey ve Batı bölümünde yapının girişi (1-2) olarak değerlendirdi-
ğimiz merdiven kalıntısı bulunmakta olup B yapısını A yapısına bağlayan ve 
B yapısının Kuzey bölümünde yer alan bir merdiven kalıntısına daha rastla-
nılmıştır. Yapının Doğu bölümünde duvar kalıntısına rastlanılmamış olup, A 
yapısının Batı bölümü ana kaya üzerine inşa edilmiştir. Yine A yapısını Ku-
zey bölümünde merdiven kalıntısının sağ ve sol bölümlerinde duvar kalıntı-
larına rastlanılmıştır. Yine A ve B yapılarının kesiştiği yerde duvar kalıntıları 
açığa çıkarılmıştır. B yapısının batı ve güneyinde ise duvar kalıntıları açığa 
çıkarılmış, doğu bölümünde herhangi bir duvar kalıntısına rastlanılmamıştır. 
Söz konusu alanda ağaç köklerinin fazla olmasından kaynaklı olarak duvar 
kesitleri düzgün bir şekilde çıkarılamamıştır.

Bahsi geçen yapının merkezinde bazalt taşından yapılmış 4 parça halinde 
ve ahşap çatıyı tutturmak amacıyla bir kaide yapılmıştır. Söz konusu kaide-
nin Doğu bölümünün zeminini süsleyen figüratif bir sahne, Batı bölümünü 
zeminini süsleyen bir figüratif sahne, Kuzey ve Güney zeminini süsleyen 
geometrik figürlü mozaik bulunmaktadır. A yapısı birinci sahnesinde konu 
olarak hayvanlar ve bununla ilintili av sahnesi betimlenmiştir. Mozaik tesse-
ra ölçüleri; 0,5 cm. ile 1 cm. arasında değişiklik göstermekte olup Müzemiz 



218

teşhirinde villa mozaikleri dışında sergilenen, M.Ö 5. yy.’a tarihlenen mozaik 
tessera ölçülerine yakın ölçülerde olmasına rağmen kompozisyon ve teknik 
açıdan daha nitelikli ve ustalık gerektiren bir işçiliğe sahiptir. Ağırlıklı olarak 
yeşil, mavi, turuncu ve beyaz renkler kullanılmış figürlerin dış konturları ise 
siyah ile boyanarak belirgin hale getirilmiştir. A yapısının birinci sahnesinde 
ana sahneyi çevreleyen en dış bordur yelpaze şeklinde olup bu yelpaze figü-
rünün iç kısmı kalp figürü ile süslenmiştir. Söz konusu bordür için kullanılan 
teserra renkleri; Siyah, Beyaz, Gri ve Kırmızı renktedir. En dış bordürün çev-
relediği diğer iç bordürde ise sarmaşık dalları arasında üzüm salkımı, elinde 
şarap kasesi bulunan cepheden insan figürü, farklı türde hayvanlar, amphora 
ve krater gibi farklı kap formları betimlenmiştir. Söz konusu bordür içerisin-
de tessera büyüklükleri 0.5 ile 1 cm. arasında değişmekte olup bu ölçü insan 
figüründe 0.3 cm. ebattadır. Yine bahsi geçen bordür içerisinde kullanılan 
tessera renkleri; beyaz, siyah, kırmızı, gri, yeşil, turuncu renkte olup alanın 
aşırı tarım suyuna maruz kalması sebebiyle tasvirlerin bazı yerlerinde renk 
deformasyonları tespit edilmiştir. Genel olarak A yapısının figürlü birinci 
mozaik alanında tasvir edilen ana sahne; yabanıl ve evcil hayvanların kar-
şılaşmasının -bir av sahnesinin- betimlenmesidir. Genel olarak tasvir edilen 
av sahnesine bakıldığında olayın doğada/açık havada geçtiği görülmektedir. 
Bu kanıyı destekler nitelikte olan husus, ana sahnenin sol alt ve sağ alt kı-
sımlarında kavak ağacının, çalılıkların kompozisyon içerisinde yer almasıdır. 
Kompozisyonun alt kısmında bir hayat ağacı tasvir edilmiş bu hayat ağacının 
sağ bölümünde bir leylek ve bir keçi figürü, hayat ağacının sol bölümünde ise 
yine bir leylek ve bir geyik figürü tasvir edilmiştir. Keçi ve Leylek figürü ha-
yat ağacına ¾ oranında sağ tarafa, yine leylek ve geyik figürü ¾ oranında sol 
tarafa doğru yan profilden tasvir edilmiş, bu figürlerin arasında ise kuş figür-
leri yine yan profilden canlı bir şekilde tasvir edilmiştir.  Kompozisyonun üst 
bölümünde ise bir av sahnesi tasvir edilmiştir. Söz konusu alanın sol üst kö-
şesinde bir aslan figürü hareketli bir şekilde yaban domuzunun boynundan 
ısırırken betimlenmiştir. Aslanın yüz profili bir bütün olarak tasvir edilirken, 
yaban domuzu ¾ oranında yandan tasvir edilmiştir. Aslan figürü ve yaban 
domuzu figürü bir bütün olarak tasvir edilmiş olup söz konusu figürler üze-
rinde herhangi bir tahribat bulunmamaktadır. Yine ana kompozisyonun sağ 
üst bölümünde de bir av sahnesi betimlenmiştir. Bu sahnede yine bir aslan 
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bir boğaya saldırırken oldukça canlı bir şekilde tasvir edilmiş, aslanın diş ve 
pençe izlerinin boğadan akıttığı kan, gerçekçi bir şekilde betimlenmiştir. Bu 
sahnede aslan yarım, boğa ise bir bütün olarak betimlenmiştir. (Foto: 5) Son 
olarak Figürlü sahne üzerinde dikdörtgen bir “tabula ansata” içinde Süryanice 
yazıt yer almaktadır. Yazıtın sağında ve solunda ise horoz ve ağaç tasvirleri 
yer almakla birlikte Süryanice yazıt alanın tarımsal olarak kullanımı sonu-
cunda tahrip olmuş durumda olup , ana sahnenin kuzeydoğu bölümünde, 
en dış bordürün içerisinde de kare bir  içerisinde tam ve sağlam bir şekilde 
Süryanice bir yazıt bulunmaktadır.  Genel olarak A yapısının figürlü birinci 
mozaiğinin Doğu ve Kuzey Doğu bölümünde Tabula Ansata içerisindeki Sür-
yanice Yazıtların (Foto:6) çevirisini yapan: 

a- Prof. Dr Emeritus John Healey, FBA (Middle Eastern Studies School 
Arts, Languages And Cultures University Of Manchester  United King-
dom/England

b- Prof. Dr. Sebastian P. Brock, faculty of oriental studies, syriac reader  
Oxford University/ England

c- Prof. Dr. George A. Kraz Princeton University, Lecturer İn  Syriac, Rut-
ger Universty ,Visiting Scholar Princeton University/Usa

d- Mardin Deyruzzeferan Süryani Klisesi Baş Rahibi  Raban Gabriel Ak-
yüz Mardin/ Türkiye

Alanında İhtisas sahibi olan kıymetli hocaların ve bu konuda otorite sa-
yılabilecek konumda olan kişiler söz konusu yazıtların çözümü konusunda 
birbirlerini destekler çözümler yapmışlardır. Bahsi geçen yazıtların çözümü 
şu şekildedir : 

1 NUMARALI YAZIT

1(Seleukos Takvimi) ??7-??7 .1      ܕܚ ܡ ܘ ܢ ܒ . 1

2?   .2 ܫܒܥܡ ܫܢܬ ܬܫ . 2

1 Seleukos Takvimi : M.Ö. 311’den itibaren Edessa (Urfa) bölgesinde kullanılmış olup, Miladi tak-
vim ile arasında 311 yıl fark bulunmaktadır. Yazıtın birinci satırındaki tarihin ikinci ve üçüncü 
rakamı okunamamış olup miladi takvime çevrildiğinde  7??-312 :4?? Yılı ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Mozaik kesin olarak 5. Yüzyıla tarihlendirilmektedir.

2 ? : Söz konusu satırlar okunamamıştır.
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 ?    .3    ] ܢ [ ܫܝ ] ܡ [ ܚ ] ܐܐ ܘ [ . 3

?    .4                             ܗܢܐ . 4

?    .5                             ? ܐܙ . 5

?   .6                                       ܠܢܐ . 6

?    .7                                   ܥܥܠܘܡ . 7

MSMSN- (DEACON) : DİYAKOZ 3  .8        ܢܐ ܡܫܡܫܢܐ . 8

?   .9 ܘܢܡܐ ܫܘܪܐ . 9

?   .10 ܐܡܦܣ ܐ  . 10

QPS-  : O MOZAİĞİ YAPTI  .11 ܘܢ ܐ ܫܡ ܘܐ . 11

                                                    

2 NUMARALI YAZIT

BAR HABJABO  (BR HBJB) 4 .1 ܒܪ 1ܚܒܫܒܐ .1

AKİ MAHU4 .2 ܡܫܠܢܐ 2ܘܒܪ .2

İMAR EDEN/ YAPAN .3 ܡܒܝ ܐ 3ܚܘ .3

? .4 4ܒܝܐܐ .4

A yapısının figürlü ikinci mozaik alanında tasvir edilen ana sahne ise bi-
rinci sahneden biraz farklılık arz etmektedir. Söz konusu ana sahne yapı mer-
kezindeki ana kaidenin batı bölümüne denk gelmektedir. Bahsi geçen sah-
neyi çevreleyen kare bordür, stilize edilmiş gamalı haç ve kare motifleri ile 
süslenmiştir. Sahnenin orta kısmında bir hayat ağacı motifi bulunmakta, bu 
hayat ağacı motifinin sağ bölümünde profilden zemine betimlenmiş, vücut 
bir bütün halinde, yüzü hayat ağacına dönük, hareket halinde olduğu algısı 

3 Katolik, Anglikan ve Ortodoks kiliselerindeki 3 yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı olan 
diyakozluk rütbesine haiz kişidir. Diğer iki rütbe ise sırasıyla papazlık ve piskoposluktur.Bahsi 
geçen mozaik alanının Diyakoz rütbesine sahip, yüksek konumda bir din adamına ait olduğu 
anlaşılmaktadır.

4 Süryanice İsim
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uyandıracak bir şekilde tasvir edilmiş Ayı figürü  Hayat Ağacının sol bölü-
münde ise yine profilden tasvir edilmiş vücut bir bütün halinde, yüzü hayat 
ağacına, vücudu aksi yöne dönük, hareket halinde olduğu algısı uyandıracak 
bir şekilde tasvir edilmiş bir At figürü zemine işlenmiştir. Yine söz konusu 
Hayat Ağacı ve Ayı figürü arasında çalılıklar ve ana sahne arasında dolaşan 
kuş figürleri oldukça canlı bir şekilde betimlenmiştir. Yine söz konusu figürlü 
mozaik alanının Kuzey bölümünde ise yüzleri birbirlerine dönük Aslan ve 
Boğa figürleri bir bütün olarak tasvir edilmiştir. Boğa figürü profilden betim-
lenmiş, vücut bir bütün halinde yüzü ve vücudu Aslana dönük Aslan figürü 
ise yine profilden betimlenmiş, vücut bir bütün halinde yüzü ve vücudu Bo-
ğaya dönük hamle yapacak şekilde zemine işlenmiştir (Resim: 7).

 

B yapısı: A2 açması

Söz konusu mozaik alanı, Büyük Salona (A yapısı) göre daha küçük ve ek-
lemli bir şekilde inşa edilmiştir. Yapının kuzey bölümünde bazalttan yapılmış 
bir taş merdiven kalıntısı bulunmaktadır. B yapısı alanındaki teserra ölçüleri 
0.5 ile 1 cm. aralığında değişmekte olup, kullanılan renkler sırasıyla: Beyaz, 
siyah, turuncu, kırmızı, gri ve yeşil renklerdir. Söz konusu mozaik alanının 
tarımsal arazi olarak kullanımından kaynaklı olarak mozaik alanının Güney-
doğu bölümü oldukça tahrip olmuş bir şekilde açığa çıkarılmıştır. Söz konusu 
mozaik bir av sahnesini betimlemektedir. A yapısı zemin mozaiğinden farklı 
olarak B yapısı zemin mozaiğinin av sahnesinde bir kadın figürü av sahnesini 
yönetirken tasvir edilmiş, kullanılan hayvan motifleri A yapısının mozaiğine 
göre farklılık göstermektedir. Mozaiği çevreleyen bordür dikdörtgen bir şe-
kilde zemine işlenmiş olup, bordür içlerinde siyah, beyaz ve turuncu renkli 
tesserralar kullanılarak kalp motifi işlenmiştir. Dikdörtgen bordürü çevrele-
yen dış bordürde de yine aynı renkli tesseralar kullanılmış olup kare motifleri 
ile zemin süslenmiştir. Dikdörtgen bordür içerisinde, ana sahnede, mozaiğin 
doğu bölümünde oldukça tahrip olmuş durumda açığa çıkarılan yuvarlak bir 
bordür bulunmakta, bu yuvarlak bordürün içerisinde Kuş ve Horoz figürleri 
tasvir edilmiş durumdadır. Doğu bölümünden Batı bölümüne yaklaşıldığın-
da, bir av sahnesini yöneten oldukça iyi korunmuş bir kadın figürü görül-
mektedir. Söz konusu olan Kadın figürünün; elinde bir yay bulunmakta, sağ 
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eli ileriye doğru hamle yapılmasını istercesine zemine işlenmiştir. Figürün alt 
kısmında bir tazı ileriye doğru hareketli bir şekilde betimlenmiş olup hemen 
altında ise otlayan 2 adet hayvan figürü göze çarpmaktadır. Bahsi geçen av 
sahnesinde kullanılan tessera renkleri: Beyaz (fon amaçlı), siyah, turuncu, ye-
şil, gri, kırmızı renktedir. Söz konusu sahnenin batı bölümüne yaklaşıldığın-
da av sahnesinde 2 adet tazı, bir tavşan ve bir at figürü hareketli bir biçimde 
tasvir edilmiştir. Sahnenin devamında ise söz konusu av hayvanlarının yaka-
lanması için bir file gerilmiş ve av hayvanları o fileye doğru hareket etmeye 
zorlanmış bir şekilde işlenmiştir (Resim: 8).

BULUNTULAR

Dolgu içerisindeki toprağın tahliyesi sırasında, ana kaidenin doğu bölü-
münde 28 cm. uzunluğunda kireçtaşından yapılmış bir sütun başlığı bulundu 
(Resim: 9). Söz konusu Sütun başlığının büyük kısmı tahrip olmuş durumda 
bulunmuş ve buluntu yerinde fotoğraflanmış ve restorasyon işlemi yapılmak 
üzere müze müdürlüğümüze taşınmıştır.  Yine söz konusu dolgu  toprağının 
tahliyesi sırasında yapının kuzeydoğusunda duvar kaplaması  olarak kulla-
nılan ve içerisinde geometrik figürlerin bulunduğu bir adet duvar kaplama-
sı bulunmuştur (Resim: 9). Söz konusu kaplama beyaz mermerden yapılmış 
olup 2 parça halinde bulunmuştur. Yine yapı kaidesinin kuzey bölümünde, 
dolgu toprağının tahliyesi esnasında beyaz mermerden yapılmış 2 parça ha-
linde, yuvarlak hat içerisinde (geometrik motiflerin süslediği) kazıma tekni-
ğiyle bir haç motifi oyulmuş olup bu buluntunun yapının duvarını süslediği, 
muhtemel bir İncil sehpası (Gogulto-Cilcile) olarak kullanıldığı tarafımızca 
düşünülmektedir (Resim: 10). Son olarak elenen dolgu toprağı içerisinden 
çıkan çeşitli nitelikteki ve boyutlardaki taşlar kazı alanında kümelenmiş ve 
temizliği yapılmış olup bu temizlik sonucunda yapılan inceleme esnasında 
dönemi içerisinde tahrip olmuş ve birden fazla parçaya ayrılmış bir adet adak 
steli bulunmuştur(Resim: 10). Söz konusu stel dikdörtgen bir forma sahip 
olup, kazıma tekniği ile bordürlerde geometrik figürler işlenmiş, iç kısımla-
rında ise sadece ayak ve pelerinlerin bulunduğu ve 2 adet din adamını tasvir 
edilmiştir.
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MOZAİĞİN KALDIRILMA AŞAMASI

Bahsi geçen mozaik alanındaki dolgu toprağının alandan uzaklaştırılması, 
zemin ve tessera durumunun kontrol edilmesinden sonra, mozaik kaldırma 
çalışmaları başlatılmıştır. Öncelikli olarak Söz konusu alanın yüzey temizliği 
yapılmış ve alan detaylarının daha iyi algılanabilmesi, çizim işleminin gerçek-
leştirilmesi için alanda karelaj çalışması yapılmıştır.  Çalışmanın devamında 
mozaik yüzeyi tutkal yardımıyla tülbent ve bez yapıştırılmış Levhaların ke-
sim yerleri belirlenip, kesimleri figür olmayan yerlerden yapılmış, Kesimleri 
yapılan levhalar manivela yardımıyla zeminden koparılmış, Zemin harcın-
dan koparılan levhalar mekânik-laboratuvar işlemleri yapılmak üzere Aşağı 
Yalankoz Jandarma Karakol Komutanlığı nezaretinde Şanlıurfa Müzesi Mo-
zaik Laboratuvarına taşınmıştır (Resim: 11).

ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA AŞAĞI YALANKOZ TABAN 

MOZAİĞİNİN SOSYAL ANTROPOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bizler geçmiş insan topluluklarının anlam dünyasını keşfetmeye çalışır-
ken onların hayata/doğaya/insana olan bakış açısını “tarih içerisinde geçirmiş 
olduğu aşamalardan tanımlayabiliyoruz. Söz konusu geçmiş insan topluluklarının 
ruhsal durumlarının ve onlara dair buluntuların bizim için bu denli önemli olması-
nın nedeni, kendi gelişim sürecimizin iyi bir şekilde muhafaza edilmiş ilk örneklerini 
veriyor olmasıdır.5 Erken Hristiyanlık döneminde, Edessa (Urfa) bölgesindeki 
Hristiyanlık inancının gündelik tüketimi, inancın algılanış biçimi ve pratikleri 
ile ilgili Aşağı Yalankoz Mozaiği ve Mimari yapısı Arkeolojik olarak önemli 
ipuçları sağlamaktadır.                                

Antik Roma topluluklarında tüketilen/tabii olunan dinsel yaşamın eylem 
ve söylemleri, topluluğun gündelik yaşamının bir parçası halinde olup, ‘’ak-
tüel-yaşanan-reel’’ yaşamla paralellik arz etmektedir. İnancı görünür kılma-
nın bir enstrümanı olarak tanımladığım Dini Mekânlar, Öte-Dünya ile ilgili 
sistematik bir bütünsellik arz eden ve gündelik yaşamda, insanlara ‘’ nasıl-
yaşamaları-gerektiği‘’ ile ilgili ‘’ reçeteler’’ sunan dinsel söylemin/eylemin te-

5 1-) Freud, Sigmund: Totem ve Tabu, çev: Hasan İLHAN Alter yayınevi S:4 (1913-1914
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mel taşıyıcısı, işlevselleştiricisi konumundadır. Bu çerçevede Anıtsal mimari 
niteliği taşıyan Aşağı Yalankoz Mimarisi ve bölgede bulunan örnekleri döne-
min toplulukları tarafından ‘’Aziz/Münzevi Evi’’ olarak tasavvur edilmiş ve 
‘’kent-dışı mimarinin’’ etkin bir ‘’envanteri’’ olarak kullanıma sokulmuştur. 

M.S 4-5 Yüzyıllarında Antik Roma dönemindeki evler, yüksek duvar ve 
çok az pencereden oluşmaktaydı. Ekonomik durumu iyi olan yurttaşların ev-
lerindeki odalar iç avlunun etrafında kümelenmiş bir şekilde inşa edilirdi.--- 
Evli kadınlar ve kız çocukları “gunaikeion” denen bir nevi

tecrit edilmiş odalarda yaşarlardı.6--- Görüldüğü üzere Klasik Roma evlerin-
de, çoklu mimari yapılar birbirleriyle eklemlenmiş bir şekilde inşa edilmiş; 
yapıların aritmetiği ve inşası kişilerin sosyal statüsüne göre konumlandırıl-
mıştır. Bu mimari örnek göz önüne alındığında Aşağı Yalankoz bölgesinde 
çıkan mimari yapının ve taban mozaiğinin tekilliği , eklemli bir yapı olmayışı 
göz önüne alındığında söz konusu yerin günlük yaşam alanı olarak kullanıl-
madığı; dini-ritüel amaçlı kullanılan bir dini mekân olduğu düşünülebilir. Bu 
yapının dini bir mimari olma olasılığını, Yapı içerisinde dini motifli olarak 
işlenmiş bir şekilde bulunan bir adet adak steli, Haç motifli bir adet levha ve 
kenar bordürlerdeki gamalı haç motifleri, yapının yerleşim yerlerinden uzak 
bir dini mekân olma ihtimalini destekleyen Arkeolojik buluntuların başında 
gelmektedir.

Erken Hristiyanlık öğretilerinin, Eski Ahit öğretileriyle paralellik arz ettiği 
birçok teolog tarafından dile getirilmek-

tedir. Böylelikle Hristiyan Azizlerin bir tür çile yaşamının/çileciliğin tetik-
leyici kodlarını Eski Ahitten aldığını söyleyebiliriz ki “dini mimari” oluşumu-
nun temelinde de bu kodların motive edici unsuru kuşkusuzdur.

Bir Hristiyan Aziz/Peder için beden-mekân ilişkisi yerleşikten-kalıcılık-
tan-sahiplenmeden ziyade geçicilik devinimlilik-emanetlilik olarak kodlanır 
ve bu eksende yaşanır. Çünkü Münzevi “Hristiyanların kendilerine ait şehirleri 
yoktur… Olağanüstü bir hayat tarzları da yoktur… Kendi ülkelerinde otururlar ama 

6 Sennett, Richard, Ten ve Taş “Batı Uygarlığında Beden ve Şehir”, Syf: 63, Çev: Tuncay- Birkan/
Metis Yayınevi.



225

sadece konuk olarak--Bütün yabancı mekânlar ülkeler onların anavatanıdır. Bütün 
anavatanlarda yabancı bir ülke7  

Görüldüğü üzere, Erken Hristiyanlık öğretisinde acıyı denetim altına al-
mak ve onunla ontolojik bir bütün sağlamak, hazzın kendisini yaşamaktan 
çok daha erdemli sayılıyordu. Çünkü diğer tüm dinler gibi Hristiyanlıkta, ken-
di sakinlerinin kişisel bedenleri  üzerinde kurduğu denetim aracılığıyla ete kemiğe 
bürünür.* Böylelikle Hristiyan Aziz/Peder’in temel dünya yolculuğu her tür-
lü fizikselliğe-dünyeviliğe meydan okuma ve onu aşma üzerinden biçimleni-
yordu. Yani dindar bir Hristiyan kendi bedenine kayıtsızlaşarak İsa’ya daha 
çok yakınlaşmayı umuyordu ki bu kayıtsızlaşma durumu, izole edilmiş bir 
mekân ve beden gerektiriyordu. Çünkü kendinden önceki Peygamberler gibi 
İsa da gezgin bir peygamberdi. “…Peygamber yolunu takip eden bir mümin de 
manevi düzeyde şehri terk edebilir, kendini şehirden köksüzleştirir, cennetten sürgün 
edilişi yeniden canlandırabilirdi.“8  Gündelik yaşamın sıradanlığına/dünyevili-
ğine ciddi bir meydan okuyuş olarak nitelendirilebilecek bu inanış neticesin-
de yapılan bu mimari yapı içerisindeki taban mozaiğindeki yazıtın Süryanice 
olduğu göz önüne alınırsa (İsa’nın Konuştuğu dil Aramicedir) bu yapıyı tü-
keten bireyin dindarlık/münzevilik katsayısının ne derece baskın olduğunu 
anlayabiliriz. Aşağı Yalankoz mimarisi ve taban mozaiği esasta münzevi ya-
şam formunun somutlaştırılmak istendiği (erenos/eremos)9, içselleştirilmeye 
çalışıldığı dini bir mekân olarak tanımlanabilir. 

Mozaiğin genel kompozisyonu göz önüne alındığında, söz konusu alanın 
bir sembolik anlatı alanı olduğu görülmektedir. Sembolik anlatı alanıdır çün-
kü: sembol temelde 2 kavramsal bütünlükle ifade edilir. Bunlardan birincisi 
sembolleştirilen madde bir diğeri ise sembolleştirilen maddenin işaret etti-
ği manevi değer/hakikattir. “Sembol, bir şeye gönderme yapar; fakat tek bir şeye 
indirgenemez. Bu bağlamda semboller, görülen bir surette görülmeyen bir hakikate 

7 ”Epistle to Diognatius” 7.5; çev: Joraslav Pelikan, Jesus Through the Centuries (New Haven: 
Yale University press,1985- Syf:49-50).

* Edessa : Şehir Seleukos Nikator döneminde Edessa adını almış olup bu isim aynı zamanda Se-
leukoslu fatihlerin Makedonya’daki başkentlerinin ismidir. Şimdi Vodena adını taşıyan Make-
donya’daki Edhessaisos’un adı voda (su) dan türemiştir.

8 Sennett, Richard, Ten ve Taş “Batı Uygarlığında Beden ve Şehir”, Syf :109, Çev: Tuncay Birkan/
Metis Yayınevi.

9 Erenos/Eremos: İnziva yolunu seçen kişi, çöl ıssızlığında yalnız yaşayan insan.
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işaret ederler. Kutsal bir hakikati içinde barındırdığına inanılan bu semboller, kutsal 
olanın iki tarafını yani korku ile hayranlığı bir arada ihtiva ederler ve tabiat sembolle-
ri de bu çerçeve içinde değerlendirilebilir.”10 “Görüldüğü üzere semboller aracılığıy-
la dünya saydamlaştırılmakta ve “aşkınlık” gösterilebilir kılınmaktadır.”11  Çünkü 
kutsal olan söylem, eylem veya hakikatler doğrudan doğruya değil dolaylı 
yoldan ulaştırılır. Mozaik geneline bakıldığında da A yapısının iki ana sah-
nesinde betimlenen hayat ağacı, niteliği ne olursa olsun (av-avcı) her canlı 
için bütünleştirici bir biçimde betimlenmiş, adeta iki farklı oluş (av:zayıf olan, 
avcı: güçlü) ortaklaştırılmak istenmiştir. Çünkü “hayat ağacı meyvesinden yi-
yen herkesi ebedileştirmekte, topraktan yaratılan insanoğlu için bir yenileşme ens-
trümanı olmakta, devamlı yeşil kalması nedeniyle vaat edilen ebedi hayatı sembolize 
etmektedir.”12  Çünkü Hristiyanlık kökleri çok eskilere dayanan çam ağacı ile 
özdeşleştirilen ve günümüzde de yılbaşı eğlencelerinde evlerde aksesuar ola-
rak kullanılan bu motif, İsa’nın kendisinden başka bir şey değildir. Ve inanan 
her mümin Hristiyan’ın, İsa’nın kendisini ziyaret etmesini beklemesi de son 
derece anlaşılabilirdir.

Mozaiğin tarihlendirildiği 5. yüzyılda Edessa bölgesi Roma hakimiyeti al-
tındadır. Urfa Epikoposu Rabbula, Edessa bölgesinde gittikçe yaygınlaşan he-
retik (sapkın) kol ve mezhepler ile (monofizit, diyofizit, bardaysancılar, marci-
onistler vs.) savaşmıştır. Bu dönemde Edessa bölgesi adeta mezhep savaşları-
na sahne olmuş ve bu heretik anlayışlar “kendinden olmayan” dini mekânları 
yok etme fikrini uygulamaya koymuşlardır.  Aşağı Yalankoz bölgesindeki 
taban mozaiğinin bu derece iyi korunması,  merkezden uzak,  mezhep çatış-
malarının dışında kalmış bir dini mekân olmasından kaynaklıdır. Bahsi geçen 
mimari yapıya baktığımızda, mekânın doğu-batı yönlü inşa edildiği görül-
mektedir. Süryanilere ait dini mekânlar doğu-batı yönlü, dikdörtgen form-
lu bir biçimde inşa edilmektedir. Çünkü Hz İsanın (mesih) doğudan geleceğine 
inandıkları için yüzlerini doğuya çevirerek ibadet eder ve dini mekânlarını bu yönde 
inşa ederler.13  Siverek İlçesi, Aşağı Yalankoz bölgesinde ortaya çıkarılan zemin 

10 Schimmel,A.1954. “Dinde Sembolün Fonksiyonu Nedir?”, AÜ_FD, III-IV, ss. 67–70
11 Eliade, M., 1991. Kutsal ve Dindışı, Çev.: M. A. Kılıçbay, Gece Yay., Ankara, 191 s.
12 Sezal Zeynep, 2007, Su Simgeciliği ve İlahi Dinlerde Arınma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-

versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  Syf : 60-73.
13 ÇELİK, Mehmet “Süryani Tarihi I. “ Ayraç Yay, Ankara, 1996, Syf: 75-99.
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mozaik buluntusunun tarihlendirilmesinde kullanılacak temel ölçüt Mozaik 
kompozisyonu, üslup, işçilik ve Şanlıurfa İli ve çevresinde bulunan diğer mo-
zaik örnekleridir. Söz konusu mozaik Müzemiz teşhirinde bulunan ve 2013 
yılında yerinden kaldırılarak Müzemize getirilen ve teşhirde sergilenen Vi-
ranşehir-Yolbilen mozaiği ile konu ve teknik bakımından benzerlik olduğu 
görüldüğünden, Yine Suriyenin kuzeyinde (Şanlıurfa’nın güneyi) bölgesinde 
bulunmuş ve şu an  Amerika Birleşik Devletleri Chicago eyaletinde “Cha-
zen Museum of Art Sanat müzesinde” sergilenen “Mosaic Of Dog Chasing 
A Rabbit” mozaiği ile (Foto:13) teknik, üslup ve coğrafi bakımdan benzerlik 
göstermesi, yine A yapısı av sahnesinin doğusunda bulunan tabula ansata 
içerisindeki Süryanice yazıtın birinci satırındaki tarihlendirme, B yapısında-
ki av sahnesini yöneten çiftçi/savaşçı’nın fiziksel özellikleri (giyim, kuşam, 
silah çeşidi ve özellikleri)14 göz önüne alındığında söz konusu mozaiğin 5. 
Yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirmek mümkündür. Bir çeşit mimari zevkin 
ve fikirsel/dinsel envanterin dışavurumunun bir enstrümanı olarak tanım-
lanabilen taban mozaiğinin erken örnekleri, Edessa bölgesinde 2.-3 Yüzyıla 
tarihlendirilmektedir. Estetiği tüketime sunan  ve bunu bir biçimde kurum-
sallaştıran  “Edessa Mozaik Okulu”  Edessa  bölgesindeki mozaik yapımının 
başat aktörüdür. Aşağı Yalankoz Mozaik örneği bu okulun kırsaldaki en gü-
zel örneklerindendir.

14 D,Amato Raffaele“Roma Military Clothing”,Osprey Publishing, 2005,Usa.
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim 6: Yazıt 1/2.

Resim: 5
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Resim 8: B Yapısı Av Sahnesi.

Resim: 7
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Resim 10: Buluntular.

Resim 9: Buluntular.
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Resim13 :  1- Aşağı Yalankoz B Yapısı Av Sahnesi Kesit
  2- Abd  chicago Eyaletinde Chazen Museum  Of Art   
     Müzesinde Bulunan “Mosaic Of Dog Chasing A 
     Rabbit”  Mozaiği M.S 460-462.

Resim 12: Mozaik kaldırma aşamaları.

Resim 11: Mozaik kaldırma aşamaları.
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Resim 15: Yapının rekonstrüksiyonu.

Resim 14: Desen ve çizim paftası.



235

KARAMAN, BİNBİR KİLİSE’DE YAPILAN ARKEOLOJİK 
KAZI ÇALIŞMALARI

Abdulbari YILDIZ*

Karaman İl merkezine 50 km. mesafedeki Üçkuyu Köyü sınırları içerisinde 
bulunan Değle örenyeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olup, içeri-
sinde 5 bazilika planlı kilise, 1 piskoposluk sarayı, 1 manastır, 6 şapel (küçük 
kilise), din görevlileri ile hizmetkârların yaşadığı çok sayıda konut kalıntısı 
bulunmaktadır. Yerleşke içerisinde Doğu Roma (Bizans) Dönemi’ne ait ana 
kayaya açılmış mezarlar (khamosorion) ve mezar kapakları ile tepenin doğu 
yamaçlarında kesme taşla inşa edilmiş kırma çatılı oda mezarlar yer almakta-
dır. Değle örenyerindeki yapı kalıntıları, Madenşehri Köyü’nde bulunan yapı 
kalıntılarıyla çağdaş olup, M.S. 4-9. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Binbir 
Kilise olarak adlandırılan bölgenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nde 
Piskoposluk merkezi olduğu düşünülmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olan Değle örenyerinde bulunan 
yapı kalıntılarında; arkeolojik kazılarının yapılması ve ardından restorasyon 
uygulamalarının başlatılması son derece önem arz etmektedir. Mevcut duru-
muyla kalıntılar her geçen süre içerisinde tahrip olmakta ve kent turizmine 
hizmet verememektedir. Bu amaçla; Değle örenyerinde bulunan kalıntıların 
kurtarılması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla, 2014 yılında başlayan te-
mizlik çalışmalarımız, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğünün 21.01.2015 tarih ve 12637 sayılı onayı ile 2015 yılında da devam 
etmiştir. 2015 yılındaki çalışmalarımız; Üçkuyu Köyü sınırları içerisinde, 
Değle örenyerinde bulunan 33 ve 39-40 No.lu Piskoposluk merkezi toplantı 
salonu olarak kullanılan mekân, 48 No.lu yapı, kırma çatılı mezarlar ve Ma-
denşehri Köyü’nde bulunan mausoleum’da (anıt mezar) 20.05.2015 tarihinde 
temizlik çalışmaları başlamış, 31.12.2015 tarihinde çalışmalar sona ermiştir. 

* Abdulbari YILDIZ, Karaman Müze Müdürlüğü, Karaman/TÜRKİYE.
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Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan çalışma ekibi1; 3 uzman, TYP projesi 
kapsamında alınan 19 işçi ile temizlik çalışmaları yürütülmüştür. 

33 No.lu Kilise ve Şapelindeki (36 No.lu Yapı) Çalışmalar

Değle örenyerinde bulunan 33 No.lu kilise; diğer kiliselerden farklı olarak 
iç ve dış avlusu bulunmaktadır. Dış avlusunda bir adet şapel yer almakta-
dır. Naos bölümü, dörderli iki sıra sütun ile üç nefe ayrılmıştır. Bu kilise de 
bölgedeki diğer kiliseler gibi doğu-batı uzantılıdır. 33 No.lu kilise bölgede 
bulunan diğer kiliseler gibi M.S. 4-9. yüzyılları arasında aktif olarak kullanıl-
mıştır. Çalışmalar öncesinde kilisenin giriş kapılarının büyük bir kısmıyla, iç 
mekândaki nefleri oluşturan sütunların tamamı modern dolgu toprak altında 
bulunmaktaydı (Resim: 1). 

Temizlik çalışmalarına; yapının giriş bölümü olan batı dış cephesinde baş-
lanmış ve yaklaşık 75 cm. yüksekliğinde dolgu toprak kaldırılmış, giriş kıs-
mında zeminden 10 cm. yüksekliğinde ilk platform ortaya çıkarılmıştır.

Bu platformun çevresi ve üst kısmındaki modern dolgu toprak temizle-
nince kilisenin nartex bölümüne geçilen giriş kapısı ortaya çıkarılmıştır. Bu 
platform üzerinde toplam 7 mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan 6’sı dönem 
soygunu geçirdiği için buluntu vermemiştir. Platform yüzeyinde, üzerinde 
haç motifi ve haçın uzun kolunda kuş figürü olan kireç taşından mezar kapağı 
tespit edilmiştir. Bu mezarın iki katlı olduğu görülmüş, mezar içerisinde az 
sayıda kemik parçası ortaya çıkmıştır. Mezar içerisinde biri kırık diğeri sağ-
lam durumda 2 adet cam bilezik ve iki adet çivi ele geçmiştir. Bu mezarların 
içi temizlendikten sonra tekrar toprakla kapatılmıştır.

Kilisenin nartex bölümünde dolgu toprak temizlenince dış cephe duva-
rında bir adet 4 satırlı mezar kitabesi (….burda yatıyor…..) tespit edilmiştir 
(Resim: 2a).

Nartex bölümünden, Naos bölümüne girişi sağlayan iki giriş yapısı ortaya 
çıkarılmıştır. Bu giriş kapılarından orta nefe açılan giriş, diğerine göre daha 

* Kazı çalışmalarında emeği geçen Müdürlüğümüz personellerinden; Uzman Yeter Çetin’e, İşçi 
Cengiz İnce ile Ramazan Uysal’a, tüm Müze çalışanlarına ayrıca Üçkuyu ve Madenşehri Köyle-
rinde yaşayan vatandaşlara, teşekkür ederim.
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geniş olup, zemin döşemesinde bir satırlık yazıt (….Kokianos burada yatı-
yor….)  tespit edilmiştir (Resim: 2b).

Yapılan çalışmalarda nartex kısmının güney köşesinin zemin seviyesinde, 
iki mezar ortaya çıkartılmıştır. 8 No.lu mezarda Doğu Roma Dönemi’ne ait 6 
adet sağlam cam bilezik ve 3 adet korozyonlu bronz yüzük; 9 No.lu mezarda 
ise, bir adet haç,  bir adet cam bilezik ve bir adet küpe ele geçmiştir.

Kilisenin naos bölümünde yaklaşık 2 metre modern dolgu toprak temiz-
lenmiştir. Nefleri oluşturan sütunlardan bazıları devrilmiş durumda bulun-
muş olup bu sütunlar kaidelerine oturtularak ayağa kaldırılmıştır.

Üç nefli, dörderli iki sıra sütundan oluşan kilisenin zemininin mozaik har-
cı ile döşendiği görülmüştür. 

Kilisenin apsis kısmında yapılan çalışmalarda modern zamanda yapılan 
duvarlar kaldırılmıştır. Apsis kısmı iki pencere açıklığından oluşan kilisenin; 
bölgedeki diğer kiliselerden farklı olarak bema bölümüne dört basamaklı bir 
platformla çıkılmaktadır (Resim: 3). 

Apsisin ortasında mermerden beş ayaklı bema masa altlığı bulunmakta-
dır. Masa altlığının uzun kenar yüzeyinde tek satırlık bir yazıt yer almaktadır.  
Yazıtta “ εὐχὴ Τυράννου σὺν τοῦ οἴκου αὐτοῦ (Tyrannos’un kendi ev halkıyla 
birlikte bağışı)  denilmektedir (Resim: 2c).            

Yazıtların bulunduğu kiliselerin;  yazıtlarda adı geçen şahıslar ve aileleri-
nin vakfettiği paralarla inşa edilmiş ya da tamir edilmiş oldukları söylenebilir. 

Apsisi çevreleyen duvar cephesinde tek sıralı oturma sekisi görülmekte-
dir.

Bemanın orta nef kısmına bakan bölümünde duvar frekslerinin bir kısmı 
tahrip olmuş durumdadır. Apsisin duvar cephesinde oturma sekisinin güney 
ucundaki yüzeyinde 4 satırdan oluşan, tahribattan dolayı hayır sahibinin ismi 
tam olarak okunamayan bir vakıf yazıtı kazı çalışmasıyla ortaya çıkarılmıştır  
(Resim: 2d).            

Çalışmalar sırasında, üzerinde haç motifleri işlenmiş, kırık durumda 
mermerden mezar kapakları ortaya çıkarılmıştır. Bu kapaklar Kilisenin iç 
mekânında sergilenmektedir.
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Kilisenin güneydoğu cephesinde 2x3 m. ölçülerinde, geç dönemde yapı-
lan bir mekân açığa çıkarılmıştır. Kilisenin güney nefinden bu mekâna giriş 
sağlanmaktadır. Bu mekânın giriş kısmında in situ durumda iki sütun ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mekân modern zamanda kullanıldığı için, antik duvar teme-
linin üstüne çeşitli duvar örgüleri yapılmıştır.

Yapılan çalışmalarda 33 No.lu kilisenin iç avlusunun nartex bölümünde-
ki modern toprak temizlendikten sonra, kilisenin iç avlusuna (atrium) girişi 
oluşturan iki adet söve ve bir kemerli yapıdan oluşan giriş yapısı ortaya çıka-
rılmıştır.

Bu giriş kapısını oluşturan kemerli yapının güney sütununda daha önce 
yayınlanmış 12 satırlık bir yazıt yer almaktadır. 

Kilisenin iç avlusunda yapılan çalışmalarda, iç avluda yaklaşık 70 cm. mo-
dern dolgu toprak kaldırılmıştır (Resim: 4).            

Kilisenin iç avlusunda yapılan çalışmalarda giriş kapısının güney cephe-
sinde toprak altında olan sağır kemer ortaya çıkartılmıştır. 

Kilisenin iç avlusunda yaklaşık 50 cm. modern dolgu toprak kaldırılmış, 
temizlik çalışmalarında iç avlunun kuzeydoğu ucunda ana kayaya oyulmuş 
su teknesi ortaya çıkartılmıştır. İç avlunun güneydoğusunda ise 2x5 m. ölçü-
lerinde geç dönemde yapılan bir mekân tespit edilmiştir. 

İç avlunun doğu cephesinde dış avluya geçişi sağlayan, aralarında 70 cm. 
aralık bulunan iki adet kapı sövesi ve bir adet lentodan oluşan in situ halinde 
bulunan bir geçiş kapısı yer almaktadır. Bu kapı, iç avluya girişi sağlayan 
kapıyla aynı paralelde bulunmaktadır.

Kilisenin iç avlusundan dış avlusuna geçiş bölümünde 3 adet in situ halde 
sütun kaidesi ortaya çıkartılmıştır.

İç avlunun kuzey cephesinde in situ durumdaki temel duvar taşlarının üs-
tüne toprak kaymasının önlenmesi için mevcut taşlarla kuru duvar yapılmış-
tır (Resim: 5).            

33 No.lu kilisenin dış avlusunda, sadece temel kalıntıları olan bir şapel tes-
pit edilmiştir (Resim: 6). Şapel kısmında yapılan çalışmalarda 1,5 m. modern 
dolgu toprak kaldırılmıştır. Tek nefli şapelin, apsis kısmı prizmatik planda 
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yapılmıştır. Şapelin giriş kısmında bir adet geç döneme ait mezar ortaya çı-
kartılmıştır. Bu mezardaki kemiklerin %80 oranında in situ halde bulunduğu 
tespit edilmiştir.

  Şapelin zemininin taş döşeme olduğu görülmüş olup bazı kısımlarda 
tahribatlar tespit edilmiştir. Şapelin apsis kısmında bema masa altlığı orta-
ya çıkarılmıştır. Apsis kısmında oturma sekisi tahrip edilmiş olup, yapılan 
çalışmalarda oturma sekisine ait olduğu düşünülen 3 adet kesme taş tespit 
edilmiştir. Şapel girişinin kuzey duvarında 3 satırlık bir yazıt gün yüzüne 
çıkarılmıştır.

Şapelin apsis kısmı bölgede var olan kiliselerden farklı olarak prizmatik 
şekilde yapılmıştır. Çalışmalardan önce sadece duvar izleri görünen şapel, 
çalışmalar sonrasında tüm boyutları ile gün yüzüne çıkarılmıştır.

Ortaya çıkarılan şapelin apsis kısmının doğu cephesinde yapılan çalışma-
larda revak tespit edilmiştir. Revak 10 adet sıralı sütun altlığından oluşmak-
tadır (Resim: 7-8).

Mausoleıum ve Tapınak Planlı Anıt Mezardaki Çalışmalar

Madenşehri köyünde yer alan ve sadece üst örtüsü yüzeyde bulunan anıt 
mezar ve çevresinde çalışmalar yapılmıştır. M.S II. ve III. yüzyıllara tarihlen-
dirilen mausoleium %90 oranında sağlamlığını korumuştur. Mausoleium, gi-
riş açıklığına kadar yaklaşık 2 metre modern dolgu toprak ile doldurulmuş 
durumda bulunmaktaydı (Resim: 9).

Mausoleium’un güney cephesinde ve Mausoleium’a bitişik durumda bu-
lunan, vatandaşlar tarafından kullanılan hayvan ahırı tarafımızca kaldırılmış-
tır.

Ahırın kaldırılmasıyla oluşan görüntü kirliliğini gidermek için buraya köy 
içerisinden, terk edilmiş evlerin taşları getirilerek kuru duvar yapılmıştır. 
Mausoleium’un zeminine doğru yapılan çalışmalarda mezar yapısının 5 ba-
samaklı, piramidal formlu platformu gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapının dört 
cephesinde bu form izlenebilmektedir. Piramidal görünümü oluşturan beş 
basamaktan en alttaki basamak 40 cm. genişliğinde, 7.60x7.60 m. uzunluğun-
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da iken, en üstte bulunan basamak 5.60x6.20 m. uzunluğundadır. Platform 
taşlarının yüzeyinde taşın kaldırılması için askı halat rozetleri yer almakta-
dır. Basamaklarda üstten ikinci basamakta tahribat fazla iken diğer basamak-
lar %90 oranında sağlam bir şekilde koruna gelmiştir. Anıt mezarın toplam 
yüksekliği 5.70 metredir. Anıt mezarın doğu cephesinde giriş açıklığı 1 metre 
yüksekliğinde ve 70 cm. genişliğindedir (Resim: 10).

Mausoleium’un kuzey cephesinde yapılan temizlik çalışmalarında Ma-
usoleium ile aynı kod ve paralelde ikinci bir yapı daha ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 11). 

Ancak bu yapının zemin platformu piramidal olmayıp, düz kesme taş-
lardan yapılmıştır. Daha önce literatürde bilinmeyen bu yapı; 6.80x10.30 m. 
ölçülerinde, 1.80 m. yüksekliğinde olup, yapının mimari olarak tapınak planlı 
mezar olduğu tespit edilmiştir. Yapının doğu kısmında tahrip olmuş durum-
da lahit parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı iki mekândan oluşmakta olup 
bu mekânlar doğu- batı uzantılıdır. 

Tapınak Planlı Mezarda yapılan çalışmalarda, mermerden yapılmış bir 
heykel başı bulunmuştur. Heykel başı; M.S. 2. yüzyılın sonu ya da 3. yüzyılın 
ilk çeyreğine tarihlendirilmektedir (Resim: 12). 

Tapınak Planlı Mezarın duvar ve üst örtüsü antik dönemde tahrip edilmiş 
olduğundan dolayı, çalışmalar sürecinde duvar ve üst örtü ile ilgili herhangi 
bir veri elde edilememiştir. Karaman il sınırları içerisinde ilk defa Tapınak 
Planlı Mezarın varlığına bu buluntuyla rastlanmıştır.

Çalışmalardan sonra, Mausoleium ve Tapınak Planlı Mezarın çevresine 
kuru duvar örgüsü yapılarak alanın güvenliği sağlanmıştır (Resim: 13). 

Anıt mezarın ön kısmında bulunan çukur alan, temizlik çalışmalarında 
ortaya çıkan hafriyat toprağı ile doldurularak bir meydan haline getirilmiştir. 
Bu meydan sayesinde, alanı ziyaret edecek olan kafilelerin dinlenme ve oto-
park sorununa çözüm sağlanmıştır.  Yapılan temizlik sonucunda çıkan blok 
taşlar ileride restorasyonda kullanılması amacıyla anıt mezarın önünde bulu-
nan meydanın güney köşesine kaldırılmıştır.
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32 No.lu Bazilikada Yapılan Çalışmalar

Değle örenyerinin merkezinde bulunan 32 No.lu kilise, bölgedeki diğer 
kiliselerden farklı olarak haç biçimli bazilika plana sahiptir. Bu yapı, bütün 
kiliseler gibi doğu-batı uzantılı olup Değle örenyerinin en büyük kilisesidir. 
Kilisenin apsis bölümünde, örenyerindeki diğer kiliselerden farklı olarak üç 
pencere açıklığı bulunmaktadır. Haç planlı olan bu kilisenin kuzey ve güne-
yinde haçın kollarını oluşturan odacıklar (transept)  yer almaktadır. Bu odala-
rın kapıları kilisenin narthex bölümüne açılmaktadır.

32 No.lu kilisenin 1915 yılında çekilen fotoğraflarında yapının iki katlı ve 
apsis kısmının sağlam olduğu görülmektedir. Değle’nin en büyük kilisesi 
olan 32 No.lu kilise M.S. 4-9 yüzyılları arasında aktif olarak kullanılmıştır. 
Zamanla ikinci katın tamamen yıkıldığı ve apsis kısmında da tahribatlar ol-
duğu anlaşılmıştır (Resim: 14). 

Çalışmalar öncesi üç girişi olduğu görülen kilisenin giriş kapılarının bü-
yük bir kısmıyla iç kısmında nefleri oluşturan sütunların tamamı toprak altın-
da bulunmaktaydı. Kilise içerisinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 m. yük-
sekliğinde dolgu toprak kaldırılmıştır. 

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan mimari bloklar, daha sonraki dö-
nemlerde restorasyonlarda kullanılmak üzere kilisenin dışında oluşturulan 
bir alana toplatılmıştır. 

Temizlik çalışmalarına yapının giriş bölümü olan batı dış cephesinde baş-
lanmış ve yaklaşık 150 cm. yüksekliğinde dolgu toprağın kaldırılması ile kapı 
zemin eşiği ortaya çıkarılmıştır. Duvarın kuzey kesiminde yapılan temizlik 
çalışmalarında tekne ve üst kapakları kesme bloklardan oluşan 5 mezar tespit 
edilmiştir.  

Kilisenin güneybatı köşe duvarında önceden tespiti yapılan Yunanca ya-
zıt, çalışmalar sırasında tümüyle gün yüzüne çıkarılmıştır.

 Temizlik çalışmalarından sonra kilisenin orta giriş kapısının kuzey duva-
rında kesme blok taş üzerinde, ortada kırlangıç kuyruklu haç ve çevresinde 3 
satırlık Latince bir kitabe bulunmaktadır. Kilisenin içerisinde yapılan çalışma-
larda kırık durumda kireç taşından, üzerinde üç satırlık Latince yazıt bulunan 
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kitabe ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında gelişigüzel ve kırık durumda 
bulunan, üzerinde haç motifleri olan, mermerden yapılmış çok sayıda mezar 
kapağı ortaya çıkarılmıştır. Bu kapaklar Kilisenin iç mekânında sergilenmek-
tedir.

Narthex’in iki yanında dışa taşkın birer oda (transept) bulunmaktadır. 
Narthex bölümlerinden sağdaki kapalı bir mekân halindedir. Soldaki sadece 
bir kemerle ayrılmıştır. Narthex bölümündeki dolgu toprak boşaltılarak ze-
min gün yüzüne çıkarılmıştır. Zeminde birinci ve ikinci kapı arasında üç adet 
mezar tespit edilmiştir.  Nartex  üç bölümden oluşmakta olup bölümler ke-
merlerle ayrılmıştır. Yıkık durumdaki kemerin destek bloğunda karışık ve si-
lik durumda yazıtlar mevcuttur. Dolgu toprağın kaldırılmasıyla narthex bölü-
münden girilen Haçın kolları olan Transeptler ortaya çıkarılmıştır. Narthex’in 
güneyinde bulunan transeptin, kapı girişinde doğu ve batı köşelerinde olmak 
üzere iki adet kesme blok taşlardan oluşmuş payeler yer almaktadır.

Narthex bölümünden ana mekâna 3 kapı açıklığı ile girilmektedir. Bu ka-
pıların üzerinde kilisenin kullanıldığı dönemde yapıldığı düşünülen kırmızı 
boyalı süslemeler görülmektedir. İlk giriş kapılarının ve narthex bölümünden 
ana mekâna geçerken kullanılan kapıların üzerinde kabartma haç bulunmak-
tadır.

Ana mekân iki sıra sütun sırası ile üç nefe ayrılmıştır. Bu sütunların her bir 
dizide ilk üçünün yassı payeler olmasına karşılık, bema kısmındaki kuzey ve 
güney yöndeki sütun kaideleri kare kesitli örme tekniği ile yapılmıştır.

Kilise üç nefli olup, orta nefinde yapılan çalışmalar sonucunda blok taşlar-
dan oluşmuş zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Yan neflerde daha sonra-
ki dönemlerde mezar definleri yapıldığından zemin döşemesi büyük ölçüde 
tahrip olmuştur. Orta nefte yapılan çalışmalarda kilisenin üst örtüsüne ait 
üzerinde boyama bezemeli freskler ortaya çıkarılmıştır. Bu freskler parçalan-
mış durumda ve boyamalarında da tahribat görülmüştür. Kilisenin iç kısmını 
oluşturan güney duvarında in situ durumunda tahrip olmuş fresk parçaları 
bulunmaktadır.

Kilisenin iç kısmında nefleri oluşturan sütunlar tamamen toprak altınday-
dı. Çalışmalarımız sırasında ortaya çıkarılan sütunların başlıklarında yiv süs-
lemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.
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Bema ile nef arasındaki bölümde paravanın konulduğu söve taşı ile ze-
minde ve duvar kenarlarında paravanın geçiş kanalları görülmektedir. 

Bazilikanın doğu kısmına sonradan iki mekân eklenmiştir. Bunlardan gü-
ney haç kolunda içinde küçük bir apsise sahip, bazilika ile irtibatlı 2,5x3 m. 
ölçülerinde vaftiz bölümü ortaya çıkarılmıştır. Güney yan neften kapı açıklığı 
ile vaftiz bölümüne geçilmektedir. Bu bölüm doğu cephesinde küçük boyutta 
apsis bölümü bu apsisin karşısında ve kilisenin güney bölümünde oturma se-
kileri bulunmaktadır. Taban döşemesi olarak kesme blok taşlar kullanılmıştır. 
Döşemenin büyük bölümü sağlam durumda ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydeki 
transept ise aşırı tahrip olmuştur. 

Kilisenin apsis bölümünde yapılan çalışmalarda bema bölümünde 1x1 
m. ölçülerinde tahrip olmuş durumda mozaik döşemesi ortaya çıkarılmıştır. 
Mozaiğin görülebilen yüzeyinde panel içerisinde bitkisel betimlemeler bu-
lunmaktadır. Kahverengi, bordo, mavi, krem ve yeşil renkli mozaik taşları 
kullanılmıştır. Mozaiğin üzeri olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi 
için gerekli güvenlik önlemleri alınarak kapatılmıştır.

Kilisenin yan neflerinde toplam 5 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu ça-
lışma ile eş zamanlı olarak yapının yan kısımları ile etrafında görsel kirlilik 
yaratan ve mekân için zamanla olumsuzluk yaratacak çalı ve ot temizliği ya-
pılmıştır. 

Değle örenyerinin merkezinde 32 No.lu kilisenin karşı cephesinde etra-
fı örülü geniş ve düzgün bir çukur alan bulunmaktaydı. Bu alanda yaptığı-
mız incelemelerde antik dönemde de buranın meydan olarak kullanıldığı ve 
üzerinde herhangi bir mimari kalıntı olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle; 
32 No.lu kilisede yapılan temizlik çalışmalarında kaldırılan hafriyat toprağı 
bu alana doldurulmuştur. Çukur durumda olan bu zemin mevcut yol kodu 
seviyesine getirilmiştir. Bu sayede bir meydan sahası (toplantı alanı) oluştu-
rulmuştur. Bu alanın yanında etrafı modern zamanda örülü oda şeklinde bir 
alan yer almaktaydı. Çalışmalar sırasında çıkarılan mimari bloklar restoras-
yon çalışmalarında kullanılmak üzere burada toplatılmıştır. 
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Resim 2: Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yazıtlar.

Resim 1: Temizlik çalışmalarından önce 33 No.lu kilisenin görünümü.
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Resim 4: İç avlunun çalışma öncesi görünümü.

Resim 3: Temizlik çalışmalarından sonra 33 No.lu kilisenin görünümü.
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Resim 6: Şapelin çalışma öncesi görünümü.

Resim 5: İç avlunun çalışma sonrası görünümü.
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Resim 8: Çalışma alanının genel görünümü.

Resim 7: Şapelin çalışma sonrası görünümü.
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Resim 10: Anıt mezarın çalışma sonrası görünümü.

Resim 9: Anıt mezarın çalışma öncesi görünümü.
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Resim 13: Anıt mezar ve tapınak planlı mezarın genel görünümü.

Resim 11: Tapınak planlı mezarın çalışma sonrası görünümü.

Resim 12: Roma dönemi heykel başı.
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Resim 15: 32 No.lu kilisenin çalışma sonrası görünümü.

Resim 14: 32 No.lu kilisenin çalışma öncesi görünümü
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Philadelphia Antik Kenti Karaman İli Ermenek İlçesinin kuş uçumu 13 
km. doğusunda yer almaktadır. Gökçeseki köyünün hemen kuzeyinde yer 
alan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yaklaşık 350 metre uzun-
luktaki ve 100 m. genişlikteki kayalık bir tepe üzerinde kentin akropolisi bu-
lunmaktadır. Akropolisin yer aldığı tepenin yüksekliği kuzeydoğudan gü-
neybatıya ilerledikçe artmakta olup, güneybatı kenarda en yüksek seviyeye 
ulaşmaktadır (Resim: 1). Tepe üzerinde çeşitli yapılara ait duvar kalıntıları ve 
mekân oluşturmak amacıyla işlenmiş anakayalar ile karşılaşılmaktadır.

Akropolisin hemen kuzeyindeki vadi ve bu vadiyi çevreleyen kayalık ya-
maçlarda kentin nekropolisinin geliştiği gözlenmektedir (Resim: 2). Nekropo-
lis içerisinde ağırlıklı olarak kaya mezarlarıyla karşılaşılmaktadır. Kaya me-
zarlarının yanı sıra lahitler, anakaya lahitleri ve khamosorionlar nekropolisin 
mezar çeşitliliği içerisinde anılabilir. 

İ.S. 38 yılında Philadelphia kentinin de içerisinde yer aldığı Dağlık Kilikia 
ile Lykaonia bölgelerinin bir kısmı Roma imparatorlarından Caligula tara-
fından Kommagene kıralı IV. Antiokhos ve eşi Iotape Philadelphos’a hediye 
edilmiştir. Antiokhos, Germanikopolis (Ermenek) ve Philadelphia (Gökçese-
ki) kentlerini birlikte kurmuş, birine imparatorun unvanlarından birini (Ger-
manicus), diğerine ise eşinin adını (Philadelphos) vermiştir1.

Kentin Roma İmparatorluk ve Erken Hıristiyanlık dönemlerinde en par-
lak zamanlarını yaşadığı anlaşılmaktadır. Özellikle yerleşim alanının bu-
lunduğu tepenin hemen kuzeyindeki vadi içerisine ve bu vadiyi çevreleyen 
kayalık yamaçlara yayılmış durumdaki çok sayıda kaya mezarı ve lahit bu 
durumu kanıtlar niteliktedir. Philadelphia’nın çok sayıdaki kaya mezarı do-
layısıyla bölgedeki en zengin nekropolislerden birine sahip olduğu söylene-
bilir. Kaya mezarlarının önemli bir özelliği de aslan biçimli kapaklara sahip 
olmasıdır. Philadelphia kentinin nekropolisi, bölgede yer alan nekropolisler 
arasında bu tür kapakların en fazla görülenlerden olması dolayısıyla dikkat 
çekmektedir.

1 F. Hild – H. Hellenkemper, Tabula Imperii Byzantini 5, Kilikien und Isaurien, Wien 1990, 378; O. 
Doğanay, Ermenek ve Yakın Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri, Konya 2005, 142 vd.



253

TEMİZLİK AMAÇLI KAZI ÇALIŞMALARI

Lahitlerin Bulunduğu Alandaki Çalışmalar

Akropolisin kuzey yamacında yer alan ve kaçak kazı çukurları içerisinde 
5 adedi kısmen görülebilen lahitlerin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleşti-
rilen kazı çalışmalarından önce çevredeki çalı türü bodur bitkilerin temizlik 
çalışmaları yürütülmüştür. Lahitlerin üzerinin zaman içerisinde akropolisten 
düştüğü anlaşılan ve yoğun taş, çakıl ile topraktan oluşan moloz yığınıyla 
örtülmüş olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu moloz dolgunun akropolisin 
kuzey yamaçları boyunca devam ettiği anlaşılmaktadır. Temizlik çalışmala-
rının ardından lahitlerin bulunduğu alanda karelaj yapılmış ve taş ve toprak 
yığıntı ile kaplı yamacın alt kesiminden başlayarak kazı çalışmalarına geçil-
miştir (Resim: 3). 

Kazılar neticesinde daha önce 5 adedi kısmen görülebilen lahitlerin sayısı 
8’e çıkmıştır. Söz konusu lahitlerin basamaklı alt yapılar üzerinde yükseldik-
leri gözlemlenmektedir (Resim: 4). 

Lahitlerden doğuda bulunan 4 adedi 14,80 m. uzunluğa, 2, 05 m. genişli-
ğe ve 0,89 m. yüksekliğe sahip üç basamaklı ortak bir podyum üzerinde yer 
almaktadır. 

Söz konusu grubun 1,30 m. batısında ise 3 adet lahit 11,35 m. uzunluğa, 
2,50 m. genişliğe ve 1,07 m. yüksekliğe sahip yine üç basamaklı bir podyum 
üzerinde yükselmektedir. Bu grubun üzerinde yer aldığı podyumun diğerin-
den farklı olarak 0,74 m. yükseklik ve 0,45 m. genişlikte bir kapıdan girilen, 
2,40 m. uzunluğa ve 0,77 m. genişliğe sahip bir mezar odasına da sahip oldu-
ğu görülmektedir. 

Bu grubun hemen arkasında ise 2,90 m. uzunluğa, 1,95 m. genişliğe ve 1,02 
m. yüksekliğe sahip bir podyum üzerinde yükselen bir diğer lahit bulunmak-
tadır. 

Lahitlerin bulunduğu alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında 
çok sayıda insan kemiğine rastlanmıştır. Söz konusu kemikler incelenmek 
üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne gönderilmiştir. 

Çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan lahitlerin özellikleri aşağıdaki gi-
bidir: 
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1 No.lu Lahit 

Doğu taraftaki podyum üzerinde yer alan 4 lahitten en doğuda bulunanı-
dır. Büyük oranda tahribata uğradığı gözlenen lahdin sadece tabanı günümü-
ze ulaşmıştır. 218 cm. uzunluğa ve 99 cm. genişliğe sahip lahdin tahribattan 
dolayı yüksekliği ölçülememektedir. Korunmuş çok az kısmından lahdin üç 
yüzünün işlendiği, arka yüzünün ise kaba yontu olarak bırakıldığı anlaşıl-
maktadır. Lahdin arka tarafında iki adet destek bloğu yer almaktadır. Bu 
bloklardan doğuda bulunanın tahribata uğradığı gözlemlenmektedir. 

2 No.lu Lahit 

1 No.lu lahdin 1,28 m. batısında yer almaktadır. Arka uzun kenarı kısmen 
tahribata uğramış olan lahdin diğer yüzleri günümüze sağlam olarak ulaşmış 
olup, 2,15 m. uzunluğa 0,87 m. genişliğe ve 1,09 m. yüksekliğe sahiptir. Üç 
yüzü işlenmiş, arka yüzü ise kaba yontu olarak bırakılmış lahdin ön yüzün-
de dikdörtgen bir tabula ansata içerisinde mezar yazıtı görülmektedir. Bazı 
harfleri seçilmekle birlikte doğal koşullardan kaynaklanan tahribattan dolayı 
tümüyle okunamamaktadır. Lahdin arka tarafında biri tahrip durumda iki 
adet destek bloğu yer almaktadır. Üzerine oturduğu podyum kısmının üst 
basamağı tahrip edilmiş olan lahit basamaklı podyumun önüne devrilmiş 
durumda ele geçmiş, yürütülen çalışmalarla podyum üzerine oturtulmuştur 
(Resim: 5).

3 No.lu Lahit 

2 No.lu lahdin 1,91 m. batısında yer alan lahit bu guruba ait diğer üç la-
hitten faklı olarak 2,45 m. uzunluğa ve 0,30 m. yüksekliğe sahip fazladan bir 
basamak üzerine oturmaktadır. 2,21 m. uzunluğa, 1,06 m. genişliğe ve 1,21 m. 
yüksekliğe sahiptir. Ön ve yan kenarları kısmen tahribata uğramış olan lah-
din yine üç kenarı işlenmiş arka yüz kaba yontu olarak bırakılmıştır. Lahdin 
ön yüzünün sağ tarafında üst kısımları tahrip olmuş yan yana büst şeklinde 
iki insan kabartması bulunmaktadır. Ayrıca lahdin ortasında tamamına ya-
kını tahrip olmuş bir tabula ansata bulunduğu anlaşılmaktadır. Lahdin arka 
tarafında sağlam durumda iki adet destek bloğu yer almaktadır.
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4 No.lu Lahit 

3 No.lu lahdin 2,27 m. batısında yer alan lahdin altındaki podyum kısmı-
nın en üst basamağı tahribata uğramıştır. 2,05 m. uzunluğa, 1,08 m. genişliğe 
ve 1,02 m. yüksekliğe sahip lahdin ön ve yan yüzleri işlenmiş, arka yüzü ise 
kabaca işlenip bırakılmıştır. Ön yüzünde büst şeklinde üç adet kadın kabart-
ması yer almaktadır. Kadın figürlerinin arasında girlandlar görülmektedir. 
Lahdin ön yüzünde kabartma olarak kaide işlenmiştir. Kaide kısmında kısalt-
ma olarak verilmiş Yunanca yazıt yer almaktadır. Lahdin arkasındaki destek 
bloklarından sadece batıda bulunanı günümüze ulaşmıştır. 

5 No.lu Lahit

Aynı podyum üzerinde yükselen ve üç lahitten oluşan ikinci grup lahitle-
rin doğuda bulunanıdır. Çok büyük oranda tahribata uğramış olan lahdin sa-
dece alt kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda altındaki podyum kısmı 
da tahrip olmuştur. Ölçülebilen uzunluk 2,17 m, genişlik 0,9 m. ve yükseklik 
0,74 m’dir. 

6 No.lu Lahit

5 No.lu lahdin hemen batısında yer alan lahit 2,14 m. uzunluğa, 1,04 m. 
genişliğe ve 1,07 m. yüksekliğe sahiptir. Üç yüzü işlenmiş olan lahdin arka 
yüzü kaba yontu olarak bırakılmıştır. Ön yüzü büyük oranda, yan yüzleri ise 
kısmen tahribata uğramıştır. Lahdin ön yüzünde ortada dörtgen bir tabula 
ansata, sağ tarafta ise bir çelengin yer aldığı anlaşılmaktadır. Ön yüzün al-
tında kaide silmelerinin işlendiği gözlenmektedir. Lahdin arkasındaki destek 
blokları sağlam olarak günümüze ulaşmıştır.

7 No.lu Lahit

İkinci lahit grubunun batısında yer alan ve sonuncusu olan lahit 2,14 
uzunluğa, 0,90 m. genişliğe ve 1,12 m. yüksekliğe sahiptir. Yakın geçmişte 
tahribata uğradığı görülen lahdin eski fotoğraflarında ön yüzün daha sağ-
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lam olduğu görülmektedir. Günümüzde ön yüzünde kabartma olarak büst 
şeklinde 3 adet insan figürü görülmektedir. Bunlar sırasıyla bir kadın ve iki 
erkekten oluşmaktadır. Tahrip olduğu gözlenen sağ tarafında dördüncü bir 
figürün varlığı eski fotoğraflardan bilinmektedir. Başta yer alan kadın figü-
rünün üzerine işlenmiş ve daha küçük boyutlarda olmasıyla dikkati çeken 
başka bir kadın kabartması daha bulunmaktadır. Lahdin ön yüzünün alt ke-
narında kaide silmeleri işlenmiştir. Lahit podyumun ön kısmına devrilmiş 
vaziyette bulunmuş olup, gerçekleştirilen çalışmalarla podyum üzerine otur-
tulmuştur (Resim: 6).

Lahdin ön yüzünün üst kenarında Yunanca yazıt yer almaktadır. Bu ya-
zıtta: 

[bu mezarı] Mannis kendisi ve kendi karısı … için yaptırdı; ikisinden sonra (kim-
seye defnedilme izni yoktur); eğer birisi başka birini (bu mezara) koyarsa kutsal hazi-
neye (ceza olarak) beş yüz denaria ödeyecek.          

ifadeleri geçmektedir.

Ayrıca erkek figürlerinin arasında tabula ansata içerisinde de yazıt bulun-
maktadır. Bu yazıtta ise: 

Mannis’in oğlu Aurelius Malabius için. ifadesi yer almaktadır. 

Mezar Odası

Üzerinde üç adet lahdin yer aldığı podyumun doğu kenarına 6,76 m, batı 
kenarına ise 4,12 m. uzaklıkta yer alan 0,74 m. yüksekliğe ve 0,45 m. genişliğe 
sahip bir kapıdan girilmektedir (Resim: 7). 2,40 m. uzunluğunda ve 0,77 m. 
genişliğe sahip mezar odası doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Mezar 
girişinde 0,58 m. genişliğinde ve 0,79 m. uzunluğunda küçük bir ön alan bu-
lunmaktadır.

8 No.lu Lahit

Diğer lahitlerden farklı olarak tek başına üç basamaklı bir podyum üzerin-
de yükselmektedir. İkinci grup lahitlerin hemen arkasında 5 No.lu lahde 2,10 
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m. uzaklıkta yer alan lahit büyük oranda tahribata uğramış olup sağ yarısı 
tümüyle yok olmuştur. Benzer şekilde podyumun sağ yarısı da hemen hemen 
tümüyle tahrip olmuştur. Ancak korunmuş birkaç blok sayesinde podyumun 
uzunluğu 2,90 m. olarak ölçülebilmektedir. Podyumun genişliği 1,95 m, yük-
sekliği ise 0,80 m’dir. Lahdin korunmuş kısmının uzunluğu 1,25 m. olup, 0,98 
m. genişliğe ve 1,18 m. yüksekliğe sahiptir.

Çalışmalar sırasında lahitlerin bulunduğu alanın ön tarafında antik dö-
nemde çevre düzenlemesi amacıyla özensiz işçilikle inşa edilmiş olan teras 
duvarlarıyla karşılaşılmıştır (Resim: 4). 

Lahitlerin hemen batı tarafında ise çok sayı ve çeşitlilikteki arkeolojik eser 
barındıran antik bir atık alanına rastlanmıştır (Resim: 8-11). Söz konusu alan-
da ele geçen malzemelerin dağınık bir durumda yer almaları bu alanda geç-
mişte kaçak kazılar gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Kazılar sırasında 
karşılaşılan yanık tabakaları alanın kısmen yangın geçirdiğini de ortaya koy-
maktadır. Kalıntıların çıkarılması amacıyla toplamda 10,50x13,70 m. boyutla-
rındaki alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Çalışmalar sonucunda bu alandan 
çok sayıda seramik, heykel parçaları, sikkeler, metal ve kemik objeler, cam 
kap parçaları gibi eserler ele geçmiştir. 

Lahitlerin batı tarafında, atık alanının hemen batısında, kuzey-güney yö-
nünde kavisli bir şekilde uzanan taş malzemeyle oluşturulmuş üzeri kapalı 
bir su kanalı ile karşılaşılmıştır. Su kanalının mevcut uzunluğu 10,20 m, ge-
nişliği 0,50 m, yüksekliği ise 1 m’dir (Resim: 8). 

Lahitlerin bulunduğu yamacın üst kısımlarında başka lahitlerin olabile-
ceği düşüncesiyle bu alanda 5x5 m’lik bir sondaj çalışması yapılmış, ancak 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Lahitlerin bulunduğu alandaki kazı çalışmalarının tamamlanmasının ar-
dından yamaçtaki yoğun çakıl ve toprak malzemenin heyelan nedeniyle akıp 
kazı alanını ve lahitleri kapatmaması amacıyla kazı alanının arkasındaki ya-
maca harçsız taş duvar örülmüş ve duvarın yukarısında kalan kısımlar ise 
çalılarla kapatılmıştır (Resim:  4).
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KAYA MEZARINDAKİ ÇALIŞMALAR

Nekropolise giden toprak yolun hemen kenarında yer alan anakayaya 
oyulmuş tonozlu mezarda yürütülen temizlik çalışmaları sonucunda meza-
rın ön kısmı temizlenmiştir. Mezara kesme taş bloklardan oluşturulmuş bir 
merdivenle ulaşıldığı anlaşılmıştır. Mezarın sağ tarafında ise bir teras duvarı 
ile karşılaşılmıştır (Resim: 12).

BASAMAKLI YAPIDAKİ ÇALIŞMALAR

Basamaklı yapı akropolisin bulunduğu kayalık tepenin batı ucunda, zir-
vede yer almaktadır. Çalışmalar öncesinde çalı türü bodur bitkilerle kaplı 
olduğundan öncelikle bitki temizliği gerçekleştirilmiştir. Ardından kazı ça-
lışmalarına geçilmiş ve yer yer 0,40 m.’ye varan toprak dolgu temizlenmiştir. 
Söz konusu yapının sadece anakayadan oluşturulmuş olan kısımlarının gü-
nümüze ulaştığı gözlemlenmiştir (Resim: 13-14). Toprak dolgu içerisinden ele 
geçen çatı kiremitleri yapının çatısının pişmiş toprak kiremitlerle kapatılmış 
olduğuna işaret etmektedir. 

Yapılan temizlik çalışmaları neticesinde söz konusu yapıya anakaya-
dan oluşturulmuş doğu-batı doğrultulu bir yolla ulaşıldığı görülmüştür. İki 
mekândan oluştuğu gözlenen yapının girişinin sağ tarafında anakayadan 
oluşturulmuş 7 basamağın varlığı dikkati çekmektedir. 

BİTKİ TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI

Çalışmalar öncesinde kentin nekropolisi yoğun bir şekilde çalı türü bodur 
bitkilerle kaplanmış durumda idi. Söz konusu bitkiler nekropolis içerisindeki 
mezarların büyük bir kısmının görülmesini ve gezilmesini engellemekteydi. 
Nekropolisin görselliğinin artırılması ve ziyaret edilebilir hale getirilmesi 
amacıyla kazı çalışmalarıyla paralel olarak bitki temizlik çalışmaları sürdü-
rülmüştür. Çalışmalar sonucunda nekropolisin tamamında çalı türü bitkilerin 
temizliği gerçekleştirilmiştir (Resim: 3, 15). 

          Sonuç olarak, Karaman Müze Müdürlüğü ve Karamanoğlu Mehmet-
bey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün Philadelphia (Ermenek/Gökçeseki) 
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antik kenti nekropolisinde birlikte gerçekleştirdikleri temizlik amaçlı kazı ça-
lışmaları neticesinde kaçak kazılara maruz kalan lahitlerin bulunduğu alanda 
toplam 8 adet lahit ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu lahitlerin basamaklı alt 
yapılar üzerinde yükseldikleri gözlemlenmektedir. Bunlardan doğuda bulu-
nan 4 adedi ortak alt yapı üzerinde yer almaktadır. Benzer şekilde bu grubun 
batısında bulunan üç lahit de yine ortak podyum üzerine yerleştirilmiştir. Bu 
grubun alt yapısının doğudaki gruptan farklı olarak bir mezar odasına sahip 
olduğu görülmektedir. Batıdaki lahit grubunun hemen arkasında ise tek ba-
şına basamaklı podyum üzerinde yükselen bir diğer lahdin varlığı söz konu-
sudur. Basamaklı yüksek podyumlara sahip olmaları lahitlerin görselliğine 
önemli oranda katkı sunmaktadır. 

Lahitlerin hemen batı tarafında karşılaşılan, barındırdığı çok sayı ve çe-
şitlilikteki arkeolojik eserle ön plana çıkan atık alanının ise Philadelphia’nın 
ve bölgenin antik dönemine dair önemli sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Nekropolisteki mezarlar bölgenin diğer yerleşimlerinde karşılaşılan me-
zarlarla benzer özellikler taşımakta olup, genel olarak Geç Roma – Erken Bi-
zans dönemlerine tarihlendirilebilir. 

Atık alanının batısındaki su kanalı ise kentin alt yapısı hakkında ilk veri 
olması dolayısıyla önem taşımaktadır.

Nekropolis içerisinden geçen toprak yol kenarında bulunan kaya mezarı 
gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla ziyaret edilebilir hale getirilmiştir.

Akropolisin zirvesinde yer alan basamaklı yapıda yürütülen temizlik ça-
lışmaları sonucunda yapının iki mekândan meydana geldiği ortaya çıkmıştır. 
Kazılar sırasında karşılaşılan pişmiş topraktan çatı kiremidi parçaları üst ya-
pısı hakkında bilgi vermektedir.   

Kazı faaliyetlerinin yanı sıra nekropolisin tamamında gerçekleştirilen çalı 
türü bitkilerin temizlik çalışmaları nekropolisin tümüyle görünebilir ve zi-
yaret edilebilir duruma gelmesini sağlamış, antik kentin görselliğine önemli 
katkı sunmuştur.
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Resim 2: Çalışmalar öncesi nekropolisin yer aldığı vadi.

Resim 1: Akropolis.
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Resim 4: Kazı sonrası lahitlerin bulunduğu alanın genel görünümü.

Resim 3: Kazı öncesi lahitlerin bulunduğu alan.
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Resim 6: 7 No.lu Lahit podyum üzerine oturtulmadan önce.

Resim 5: 2 No.lu Lahit podyum üzerine oturtulmadan önce.
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Resim 9: Lahitlerin batısındaki antik atık alanı detay.

Resim 7: Mezar odası.

Resim 8: Lahitlerin batısındaki antik atık alanının genel görünüm.
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Resim 11: Lahitlerin batısındaki antik atık alanı detay.

Resim 10: Lahitlerin batısındaki antik atık alanı detay.
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Resim 13: Temizlik çalışmaları öncesi basamaklı yapı.

Resim 12: Temizlik çalışmaları sonrası kaya mezarı.
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Resim 15: Çalışmalar sonrası nekropolisin yer aldığı vadi.

Resim 14: Temizlik çalışmaları sonrası basamaklı yapı.
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MOZAİK RESTORASYON PROJESİ ORGANİZASYONU VE 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Cumhur AKSAKAL*

1- GİRİŞ 

Menderes Mozaiği Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius zamanında 
yapıldığı düşünülen ve Erken Roma dönemine tarihlenen büyük kiliseye ait 
taban mozaiğidir. M.S. 5.yy.’la tarihlenmektedir. Mevcut yapılar göz önünde 
bulundurulduğunda Güneydoğu Anadolu bölgesinin bu tarihte yapılmış en 
büyük kilisesi olduğu iddia edilmektedir. 

Gaziantep İli’nin Nizip İlçesi’ne bağlı Menderes Mahallesinde bulunan 
kilise taban mozaikleri, Zeugma müzesinin yürüttüğü kazı ve kaldırma ça-
lışmaları sonucunda Ekim 2012‘de Zeugma Mozaik Müzesine taşınmış ve 
müze deposunda muhafaza edilmiştir. Toplamda 284,725 m.2 olan Menderes 
Mozaiklerinin Restorasyon çalışmalarına ise 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ta-
rafından başlatılmıştır.1

Tüm Restorasyon çalışmalarında olduğu gibi Mozaik Restorasyonunda da 
belgelemenin önemi oldukça fazladır. Yapılan her eksik belgeleme mozaiğin 
montajı sırasında parçaların bir araya gelmesini zorlaştırabilir. Menderes mo-
zaiği içinde bu durum geçerlidir. Mozaiğin İn-situ halinin belgelemesi, kazı 
çalışmaları devam ettiğinden eksik kalmıştır. Karelaj çalışmalarıyla bir araya 
getirilen bu fotoğrafta Orta Nef’in bir bölümü eksik belgelenmiştir. İlk algı 
mozaiğin devamının olmadığını hissettirse de gerçek olan Belgelemenin ek-
sikliğidir (Resim: 1).

* Cumhur AKSAKAL, Restoratör, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü / TÜRKİYE.

1 Fatma Bulgan (Arkeolog), M.Sait Yılmaz(Arkeolog); Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Menderes Mah. 
Mozaikleri Kazısı Raporu ve Fotoğrafları
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Mozaikler 336 parça halinde ve her parça ortalama olarak 1 m.2  ölçülerin-
dedir. Bu parçalar PVA tutkalı ve  Amerikan Bezi ile mozaik yüzeyine yapış-
tırılmış, daha sonra  belirlenen kesim yerlerinden bölünerek Zeugma Müze 
Müdürlüğü tarafından araziden kaldırılıp depolarda muhafaza edilmişti. 
(Resim: 2).

Mozaik Panolar genel olarak Nucleus adı verilen harç katmanından bölü-
nerek kaldırılmıştır. Tesselatum, Yatak Harcı ve Nucleus tabakaları birbiri-
ni tamamlar nitelikteki bağlayıcı özelliğini yitirmiş durumdadır. Dolayısıyla 
harç temizliğinin yapılması gerekmektedir. Elmas uçlu kalem keski olarak 
tabir ettiğimiz el aletleri ile Nucleus harcının kaba temizliği yapılmıştır. Derz 
aralarında kalan ve yine bağlayıcı özelliğini yitiren yatak harcı kalıntıları dişçi 
aletleri yardımı ile mozaik üzerinden uzaklaştırılmıştır. Kaba ve ince temizli-
ğin ardından yüzeyde kalan ufak harç artıkları ise Vakumlu cihaz çekilip, harç 
temizleme işlemi tamamlanmıştır (Resim: 3).

Yüzeyde tesseraları bir arada tutan yapıştırıcının (PVA-Polivinil Asetat) 
aradan geçen zamanda çözülmeye başlaması, taşıma esnasında meydana tah-
ribat ve çalışma esnasında yerinden çıkan tek tük tesseralar özgün yerlerinin 
kaybolmaması için numaralandırılmış ve harç temizliğinin hemen ardından 
yerlerine dizilmişlerdir. Bu işlemde tesseralar yine PVA(Polivinil Asetat)  ile 
facing bezine geçici olarak yapıştırılmışlardır (Resim: 4).

Mozaiğin bazı bölgelerinde çökmeler görülmektedir. Bu çöken kısımlardan 
biri  2 cm. derinliğinde ve 0.10x0.10 cm. genişliğindedir. Mozaiğin temizlik 
işlemlerinin ardından, çökmüş olan kısımlara PVA’nın yumuşaması için sıcak 
su ile müdahale edilmiş ve dişçi aletleri ile derz araları temizlenmiştir. Yumu-
şak bir hal alan bu bölümün üzerine bırakılan ağırlık ile tesseralar esas kotuna 
getirilmiştir (Resim: 5).

Harç temizliği işlemleri tamamlanan mozaiklerin, yeni harcının yapıla-
bilmesi için düz bir zemin hazırlanmıştır. Hazırlanan bu zemin üzerine mo-
zaikler serilerek her mozaiğin etrafı  2,5 cm. yüksekliğinde ahşap çıtalar ile 
çevrilmiş ve harç kalıbı hazırlanmıştır (Resim: 6).

Harç döküm işlemlerinden önce kalıplarının üzerine, mozaiklerin dış kon-
turlarının çizimi yapılmıştır. Bu çizimlerin amacı; Taşıyıcı panel olarak moza-
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iklerin altına yerleştirilecek olan Aerolam plakaların  kesimi ve daha sonra bu 
Aerolamların mozaik üzerine oturtulabilmesi için hazırlanan referans çizgile-
rini oluşturmaktadır (Resim: 7).

Lacunalar bağlayıcısız agrega doldurulmaktadır. Bu alanlarda herhangi 
bir tessera tamamlaması yapılmayacak ve montajdan hemen sonra bu alanlar 
temizlenerek Lacunalara estetik harcı yapılacaktır. Bu işlemin bir diğer amacı 
ise mozaik panoların birleştirilmesi  sırasında  panoların birbirine daha rahat 
oturmasını sağlıyor olmasıdır. 

Bozulmaya başlamış ve mukavvemetini kaybetmiş olan pişmiş toprak tes-
seraların mozaik harcı dökülmeden hemen önce  %5 oranında Primal ac33 ile 
sağlamlaştırılması yapılmıştır. Bu Sağlamlaştırıcı malzeme, yumuşak fırçalar 
yardımı ile gerekli görülen tüm alanlara sürülerek tesseraların dayanıklılığı 
arttırılmıştır (Resim: 8).

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarından gelen 
harç  analiz sonuçlarına göre; Mozaiğin özgün harcı krem renkli, harç bağ-
layıcısı ise % 35 civarında hava (kaymak) kirecidir ve oldukça sağlamdır. 
Agregalarının % 20-25’lik kısmı ortalama 1 mm. boyutunda tuğla kırığı ve 
tozu, kalanın azı 3-6 mm. arası oluşmaktadır. 0,5 mm. boyuta kadar  ise orta 
miktarda gözeneklerinin olduğu yazmaktadır. Bu rapor doğrultusunda örnek 
harçlar hazırlanmış ve çalışmalara devam edilmiştir  (Resim: 9).

Mozaik harcı dökülmeden önce tesseralar mümkün olduğunca suya do-
yurulmuştur. Bunun amacı hem tesseraların harç içerisindeki suyu hemen 
çekip çatlamasına engel olmak, hem de harcın tesseralara daha sağlam tutun-
masını sağlamaktır. Ayrıca harç içerisine hem kurumayı hızlandırması hem 
de harcın esnekliğini sağlaması için %5 oranında Primal AC33 karıştırılmış-
tır. İlk olarak harcın tessera aralarına girebilmesi için şerbet harcı, yani ince 
harç uygulanmıştır. Hemen peşinden mozaiğin kaba harcı dökülerek mastar 
çekilmeye başlanmış ve tesseralar dahil toplam yükseklik 2,5 cm. kotuna ge-
tirilmiştir (Resim: 10).

Daha önce asetatlar üzerine çizilen mozaik dış konturları Aerolam petek 
üzerine çizilerek kesim işlemleri gerçekleşmiş ve mozaik ile bire bir ölçülere 
getirilmiştir.Aerolam peteklerin oturabilmesi için de kuru sıva üzerine,  asetat 
çizimleri üzerinden referans noktaları verilmiştir (Resim: 11).
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5’e 1 oranında hazırlanan Epoksi Reçine ve Katalizör karışımı yapıştırıcı 
malzeme,  hem Aerolam peteğe hem de kuru harcın üzerine sürülerek Aero-
lam peteğin, harç üzerindeki referans noktalarına oturtulması sağlanmıştır. 
Daha sonra bütün yüzeyin yapışabilmesi için üzerine bir miktar ağırlık ko-
nulmuştur. Yapıştırıcının kuruma süresi ortalama 24 saattir (Resim: 12).

Bütün mozaikler taşıyıcı panele yapıştırıldıktan sonra facing bezlerinin 
açılma işlemlerine geçilmiştir. Bilindiği üzere PVA su ile yumuşayan bir mal-
zemedir. Facing açma işleminde sıcak buhar makinesi ve Sıcak su kullanıla-
rak tutkalın yumuşaması sağlanmıştır. Bu uygulama ile facing bezi kaldırır-
ken tessera kayıpları minimum ölçüde yaşanmaktadır.

Sıcak buhar makinesi yardımı ile tutkal kalıntıları yumuşatılarak mekânik 
yollar ile mozaik üzerinden uzaklaştırılmıştır (Resim: 13).

Mozaik panoların kenarlarına taşıma esnasında tesseraların dağılmaması 
amacı ile %20’lik Pb B72 ile facing uygulanmıştır. Son olarak Mozaik yüzeyi-
ne koruyucu olarak %5 oranında Pb72 sürülerek Restorasyon aşamaları biti-
rilmiş ve Mozaik montaja hazır hale getirilmiştir. Montaj aşamasında moza-
iklerin oturma planları hazırlanıp, buna göre yapılacak olan demir profillere 
mozaikler monte edilerek Menderes Mozaiklerinin Sergileme işleri tamam-
lanacaktır. Menderes mozaiklerinin şuan için Restorasyon ve Konservasyon 
işlemleri bitmiş olup, montaj aşamasına geçilmiştir (Resim: 14).
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 6

Resim: 5
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Resim: 9

Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 12

Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 14

Resim: 13
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GERMANICIA ANTİK KENTİ 2015 YILI 
MOZAİKLİ ALAN KAZISI

 Safinaz AKBAŞ*
                  Ahmet EZURUMLU

Germanicia Antik Kenti, Kahramanmaraş Kent Merkezinin güneydoğu-
sunda kalan ve 1980’li yıllarda dışgöçlerin yerleşim sahası olarak imara açıl-
mış olan halk dilinde Karamaraş da denilen Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 
İlçesi, Dulkadiroğlu, Namıkkemal, Şeyhadil ve Bağlarbaşı Mahallelerini içine 
alan yaklaşık 1400 dönüm alanı kapsayan bir bölgede yer almaktadır.

Germanicia Antik Kenti sınırları içerisindeki, Kahramanmaraş İli, Dulka-
diroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 2424 ada, 3 numaralı parselde yer alan 2 
katlı bir evin bodrum katında 2008 yılında yapılan kaçak kazı sonrası taban 
mozaiği tespit edilmiş olup (Resim: 1);  mozaiğin 2 numaralı parsele de de-
vam ettiğinin tespiti sonrasında parseller Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2008 tarih ve 4405 sayılı kararı ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve parseller üzerinde yer alan yapı-
lar 2011 yılında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kamulaş-
tırılarak Bakanlığımıza tahsis edilmiştir (Resim: 2). 

PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNALARIN YIKIMI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih ve 
124138 sayılı Kazı ve Sondaj İzin Belgesi ile 2014 yılı için, Kültür Varlıkları ve 

* Safinaz AKBAŞ, Arkeolog, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
 Ahmet ERZURUMLU, Arkeolog, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü, Kahramanmaraş/TÜR-

KİYE.
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Müzeler Genel Müdürlüğünün 13.01.2015 tarih ve 6139 sayılı Kazı ve Sondaj 
İzin Belgesi ile de 2015 yılı için Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü Başkan-
lığında,  kurtarma kazısı, temizlik ve hafriyat çalışmalarına izin verilmiştir. 

Öncelikle Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2014 
tarih ve 4124 sayılı kurul kararı gereği,  parseller üzerinde yer alan 2 şer ka-
tılı 2 adet evin Müze ve KUDEB denetiminde, Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi Uzman yıkım ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılması, yıkım 
sonrası hafriyatın atılması sağanmış olup, çalışmalar 15.12.2014-20.03.2015 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Alanın güvenliği açısından binaların dış 
cepheleri yıkılmamıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Alanda yer alan evlerin yıkımı sonrasında alanda yapılan temizlik düzen-
leme çalışmaları sonrasında Müze Müdürü Ahmet DENİZHANOĞULLARI 
Başkanlığında, Arkeolog Safinaz AKBAŞ, Arkeolog Ahmet ERZURUMLU ve 
Müze Araştırmacısı İdris AKGÜL’ün sorumluluğunda 3 işçi ile 06.04.2015-
19.09.2016 tarihleri arasında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

300 m.² lik alan öncelikle 12 eşit açmaya bölünmüş ve açmalar numaralan-
dırılmıştır. Alanda 11 açmada kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Açmalarda 
200 - 220 cm. derinliğe inilmiş ve toplam 8 açmada taban mozaiğine rastlanıl-
mıştır. Açmalarda tespit edilen mozaiğin üzeri, çalışmalar tamamlanıncaya 
kadar, jeotekstil ve üzeri bir miktar ponza toprağı ile kapatılmıştır. Alanda 
11 açmanın da tamamen açılması sonrasında 137 m.²‘lik bir taban mozaiği 
ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3). Taban Mozaiği 3 ana pano ve apsis kısmından 
oluşmaktadır.  

MOZAİK

Bordür 

 Panoları dıştan içe doğru geometrik desenli, bitkisel bezemeli ve mitolojik 
sahneli olmak üzere 3 bordür çevrelemektedir  (Resim: 4). 1. bordürde Kırmı-
zı, beyaz, siyah-gri ve kahverengi taşlar hakim olup, üzerinde iç içe geçmiş 
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sekizgenler mevcuttur. Sarı zemin üzerine yeşil renklerin hakim olduğu 2. 
Bordürde köşelerden kenger yaprakları içerisinden çıkarak bordür boyunca 
dolanarak uzanan asma yaprakları, dalları ve üzüm salkımları ve asma dalla-
rı arasında çeşitli hayvan kuş motifleri ve eros figürleri bulunmaktadır. 

Geometrik desenli ve bitkisel bezemeli bordürler ana sahneleri bir bütün 
olarak çevrelemekte olup, içteki ve son bordür ise üç ana sahneyi birbirinden 
ayırmaktadır. Koyu zemin üzerine yeşil tonlarının hakim olduğu iç bordürde 
her köşede mask bulunmakta olup (Resim: 5), aralarda kenger yaprakları ara-
sında hayvanlarla mücadele eden eroslar bulunmaktadır. 

Panolar 

Beyaz zemin üzerine kırmızı, yeşil, krem, kahverengi gibi renklerin hakim 
olduğu 1. ana panoda bir çok av sahnesi canlandırılmıştır. 2’si atlı 9 adet insan 
figürü ve aslan, köpek, geyik, domuz, ayı olmak üzere çeşitli havyan  ve az 
da olsa bitkisel bezemeler mevcuttur (Resim: 6-7-8) 2. Panoda beyaz zemin 
üzerine yeşil tonları ağırlıktadır. Ortada panonun köşelerine doğru ön ve arka 
ayakları açılmış vaziyette bir aslan postu sahnelenmiştir (Resim: 9). Özellikle 
bu panoda çok fazla dönem tahribatı gerçekleşmiş olup yine aynı kullanıl-
dığı dönemde gerek tek renk tesseraların bir araya getirilmesi ile boşlukları 
tamamlamak suretiyle, gerekse tahrip olan alanlara pişmiş toprak zemin tuğ-
laların yerleştirilmesi ile onarım gerçekleştirilmiştir. 

Mozaik üzerindeki 3. Pano 2424 ada, 1 parselde yer alan 2 katlı evin altına 
doğru devam etmektedir. Ortaya çıkartılan kısmı 50 cm. genişliğinde olan 
panoda,  sol elini yukarıya doğru kaldırmış bir bayan figürü,  üst kısmında ise 
lir çalan bir erkek figürü yer almaktadır (Resim:  10). 

3 panodan oluşan mozaiğin 1. Panonun doğu yönünde 85 cm. eninde top-
rak zemin bulunmakta olup, bitiminde; kırmızı, beyaz, yeşil, sarı tonlarda 
tesseraların hakim olduğu apsis kısmı yer almaktadır. Apsiste geometrik de-
senler mevcuttur (Resim 11).

Kazı çalışmaları gerçekleştirilen alanda yukarıda bahsedilen 3 panodan ve 
bir apsisten oluşan taban mozaiğinin haricinde alanın kuzey sınırında, 8009 
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numaralı sokağa doğru devam ettiği tespit edilen bir mozaiğin bordür kısmı 
ortaya çıkartılmıştır. Açığa çıkartılan kısmı 30 cm. enindedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yapılan çalışmalarda çok sayıda pişmiş toprak çatı kiremiti, yapı çivileri, 
cam parçaları, pişmiş toprak kap parçaları,  kapak ve kandil parçaları, 1 adet 
gümüş yüzük ve 7 adet sikke elde edilmiştir.  Bu sikkelerden 2 adeti Bizans, 1 
adeti ise Roma Dönemine ait olup, diğerleri ise fazlaca korozyonlu olduğun-
dan dönem tespiti yapılamamıştır (Resim: 12). 

Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde, Şeyhadil Mahallesi 2424 ada 
2-3 parsellerde yer alan Mozaikli Alan Kurtarma Kazısında ortaya çıkartılan 
bulgulardan yola çıkarak (sikke, kandil,  doğu eksenli apsis formlu mozaik 
tabanı, üzerinde dönemsel olarak Hristiyanlık inancına özgü olan haç kabart-
malı pişmiş toprak çatı kiremiti ve çok sayıda yine üzerinde haç işareti olan 
pişmiş toprak kapak parçaları v.s.) taban mozaiğinin, Geç Roma-Erken Bizans 
dönemine tarihlendirilen bir kilise-bazilika yapısının zemin mozaiği olduğu 
düşünülmektedir. 

İleride yapılacak arkeolojik kazılar ile gerek 8009 numaralı sokağa doğru 
devam eden mozaiğin, gerekse 2424 ada 1 parseldeki evin altına doğru devam 
eden mozaiğin ortaya çıkarılması sonrasında alanda bütünlük sağlanarak söz 
konusu mevcut mozaiğin ait olduğu yapı-plan hakkında kesin bilgilere sahip 
olunacaktır.

Alanda yapılan kurtarma kazısı sonrasında elde edilen bulgular ışığında 
bir kilise- bazilikaya ait olduğu düşünülen taban mozaiğinin,  Antik Kente ait 
tespiti yapılan ilk inanç merkezi olması ve Kente ait diğer mozaikli alanlarda 
önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kazılara ışık tutması yönünden önemli-
dir. Bölgede yapılacak olan Arkeolojik Kazılarla Germanicia Antik Kentine 
ait taban mozaikleri ve yapı kalıntıları açığa çıkarılarak yerinde korunması 
ve bölgenin bir Açık Hava Müzesine dönüştürülerek ziyarete açılması hedef-
lenmektedir. 
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 5
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Resim: 7

Resim: 6
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Resim: 9

Resim: 8
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Resim: 11

Resim: 10
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ESER PAKETLENMESİ, 
NAKİL VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Pınar GÜLER*

1. BELGELEME: 

Bir araştırma/iş için gerekli bilgilerin hepsinin sağlanmasıyla belgelere 
dayandırmak işlemidir.

Bakanlığımız tarafından belirlenen formatıyla, eser ödünç verme formla-
rımızdır (Resim: 1).

Ödünç verme formuna ek olarak konservasyon durum raporunun eklen-
mesi eserin paketlenme, nakil ve sergiye yerleştirilmesi esnasında bize en çok 
yardım edecek unsurdur. 

Konservasyon durum raporunda olması gerekenler;

• Farklı acılardan çekilmiş net fotoğraflar 

• Mevcut ise yapıştırma ve ya tümleme yerleri

• Mevcut olmayan eksik parçalar

• Sergi esnasında durması ihtimali olan pozisyonlar

• Öngörülen nem, ışık ve ısı değerleri 

Kültürel varlığımız hakkında tüm bilgilerimize sahip olduktan sonra pa-
ketleme işlemlerimizde dahil yaptığımız işlem daha sağlıklı olacaktır.  

2. PAKETLEME NEDİR?

Paket içerisinde bulunan ürünü saklama sarma koruma ve farkındalığı 
arttırma işlemidir. Eser paketlemenin sadece taşıma amaçlı olduğu düşünül-
memeli burada hedefimizin önleyici konservasyon olduğunu unutmamalıyız.

* Pınar GÜLER, Restoratör; Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labaratuvarı Müdür-
lüğü, Gaziantep/TÜRKİYE.
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3. ÖNLEYİCİ KONSERVASYON NEDİR? 

Kültür varlıklarının korunması için en uygun koşulları temin ederek, çe-
şitli tehlikeler karşısında oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek ve bozul-
malarını yavaşlatmayı amaçlayan koruma yöntemlerini planlamak ve uygu-
lamaktır.

4. PAKETLEME İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMEKER: 

Paketleme malzemesi olarak inert malzemeler kullanmamız gerekmekte-
dir. Yani paket malzemenin hiçbir madde ile reaksiyona girmemesi demektir. 
(Elektriklenme, nemlenme, oksitlenme. v.b) 

• Ethafoam ya da volara 

• Tyvek kumaş ve banlar 

• Polyester batting 

• Polietilen parçacık köpük 

• Polietilen köpük şerit 

• Coroplast 

• Teflon bant 

• Asitsis kâğıtlar 

• Ahşap 

5. KUTULARIN HAZIRLANMASI:  

• Büyük/ağır eserler

• Orta boy eserler

• Çok küçük boy eserler

• Kırılgan eserler

Her eser ölçüsüne göre kutularımız olmalıdır.

A-Büyük/ağır eserler:

• Büyük taş eserlerde, eserin boyutlarına göre hazırlanan ahşap kutunun 
iç kısmı tyvek ile kaplanması ardından
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• Kutunun iç kısmına eserin profiline uygun ahşap kalaslar ile destek 
yapılmalıdır.

• Desteklerin esere temas eden yüzeyi ethafoam, ethafoamlarda tyvek ile 
kaplanmalıdır.

6-2. slayt
• Kapak açıldığında ilk ulaşılabilecek yerde eser belgeleme formları ol-

malıdır,
• Kutunun açılacağı kısımda olan desteklerin numara sistemi veya yazı 

ile hangisinin önce çıkarılmasının daha uygun olacağı mutlaka belirtil-
melidir. 

• Mümkünse eseri taşımakta yeterli olacak halatlar kapak acılınca ulaşı-
labilecek bir yerde olması

• Ahşap kutunun ilk olarak açılacağı tarafın belirlenmesi gerekmektedir. 
(Resim : 2-3)

B-Orta boy eserler
o Foto blok ya da coroplast kutuların içine obje konulmadan önceki ha-

zırlık
o Eserin formuna göre destekler yapılmalıdır. Bu destekler ethafoam ya 

da volara olmalıdır. 
o Kutuların kolay açılması ve eserin üst alt kısmını ayrıt etmek için tyvek 

şeritler şekildeki gibi kutuya konulabilir.
o Hazırlanan kalıpların esere temas eden yüzeyi tyvek ile kaplanmalıdır.
o Ethafoam destekler; Küçük eserler için hazırlanan kutunun alt kısmı-

na ethafoam ya da volara hiçbir titreşime izin vermeyecek şekilde ke-
narlardan sıfır olarak yerleştirilmelidir. Eserin formuna uygun yuvalar 
açılır ve bu yuvalara eser tyvek kumaş içerisine sarılarak yerleştirilir. 
Üst kısmına ethafoam koyulur. 

o Hangi yönden açılacağı belirtilir.
o Kutu tyvek şeritlerle bağlanır ve ahşap kutulara koyulur. 
Tek bir kutu içerisine birden fazla eser konulmak isteniyorsa kutu bölüm-

lere ayrılabilir. Ayrılan her alan için eserin formuna uygun yataklar hazır-
lanmalıdır. Eser bilgileri karıştırılmayacak biçimde yazılmalı ya da fotoğraf 
koyulmalıdır (Resim: 4).
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C- Çok küçük boyutlu ve kırılgan eserler

Hazırlanan kutularda dikkat edilmesi gereken en büyük husus eseri yer-
leştirirken bir başkası tarafından açılacağının unutulmaması dolayısıyla ha-
zırlanan yuvalara koyulan eserlerin hiçbir kırılmaya, deformasyona uğrama-
yacak şekilde çıkarılabilir olmasıdır.

Çok küçük boyutlu eserlerimizde plexiglas ya da asitsiz karton (eser gö-
rünecek şekilde) malzemeler kullanılarak özel tasarım kutular kullanılabilir. 

Söz konusu bu kutuların içerisi mikro klima ortamı sağlandığı takdirde 
eserler bu şekilde sergilenebilir. 

Taşıma esnasında da eserler bu kutulardan çıkarılmadan paketlenmelidir. 

Kaybolması kuvvetlı boyut olarak küçük eserlerin müze deposu veya ser-
gisinde eserin boyutlarına uygun yapılan asit free kutu ya da özel hazırlan-
mış plexiglass kutular içirişinde gerekli mikro klima ortamı sağlanması ve 
bu eserlerin bu kotu içerisinden çıkarılmadan sergilenmesi eser sağlığı için 
gereklidir (Resim: 5-6).

D- Tekstil eserler: 

Tekstil eserlerde ilk dikkat etmemiz gereken husus hiçbir kırılmaya ve kı-
rışıklığa izin verilmemesidir. 

Şekilde de görüldüğü gibi eser tyvek kumaş kaplanmış ethafoam yerleşti-
rilmesi ardından kat yerlerine, kol aralarına ethafoam, polietilen köpük şerit-
ler yerleştirilmelidir.

Örneğin halı, kilim seccade veya bayrak gibi tekstil eserler de hazırlanan 
rulo bu şekildeki gibi eserin sabitlenmiş olduğu kumaşa inert malzeme ile iki 
tyvek kumaş arasında olan eser silindirlere sarılması ardından tyvek banlar 
ya da pamuk ipliklerle bağlanmalıdır. Bağ kısımlarına numarası ve bilgileri 
yazı olan kâğıtlar koyulmalıdır.

• Örneğin bir fes için yapılan bu destek hem paketlenmesinindi hem ta-
şınma aşamasında oluşabilecek deformasyona hem de sergilemede ko-
laylık sağlayacaktır (Resim : 7-8).
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6. NAKİL İŞLEMKERİ:

Nakil: Bir eşyanın bir yerden alınıp başka bir yere taşınması/aktarılması 

Eserleri taşıyan aracın sahip olması gereken özellikler:

• Klimalı

• Süspansiyonlu 

• Spanzet geçmeli duvarlarının olması 

Arka tarafındaki liftin sabit olması 

Taşınan paketlerin üzerinde mutlaka taşımacılıkta kullanılan semboller-
den üst ve alt kısmının belirtilmesi gerekmektedir. Ağırlık belirtildiği takdir-
de taşıyan kişi bunları göz önünde tutarak gerekli önlemleri alacaktır.

Taşınacak kutular üst üste istiflenmemeli, ağırlıkları önemli orak planlı 
olarak araca yerleştirilmelidir. 

Nakil devamı hava yolu ile olacaksa eserler uçağın içerisine alınmadan 
hava alanında boyut ve ağırlıklarına göre gruplandırılır, hava yolu personel-
leri tarafından strec filmlerle gruplanarak isimlendirilir.

En fazla iki kat üst üste konulmalıdır (Rwsim: 9).

7. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ:

Eserlerin sergileneceği yerdeki konumları 

Sergilemede dikkat etmemiz gereken en önemli husus eserin olası sarsıl-
maya karşı titreşimden etkilenmemesi ve durması gereken pozisyonda her 
hangi bir bozulma veya kırılmaya mahal vermemelidir.

• Masa boyları

• Masaların sabit olması 

• Eserlerin masaya direk temas etmemesi 

• Desteklerin kullanılması 

• Farklı malzemeler bir araya koyulacak ise fanusun içerisinin ısı dengesi 

• Sergi salonunun ışık, nem ve ısı ayarları (Resim: 10-11-12).
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 6

Resim: 5
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Resim: 9

Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 12

Resim: 10

Resim: 11
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ERTUĞRUL FIRKATEYNİ BATIĞI ÇALIŞMALARI

İlkay İVGİN*

ÖZET

Ülkemizden yaklaşık 9.500 deniz mili mesafede, günümüzden 126 yıl önce 
şiddetli bir tayfunla sualtına gömülen Ertuğrul Fırkteyni’ne ait kısa bir tarihçe 
ile 2007 yılında başlatılan sualtı kazı çalışmaları ve araştırmaları bu makale-
nin ana çerçevesini çizmektedir. Konuya bağlı olarak, kazı ve araştırmalar ne-
ticesinde başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında genel 
bilgiler verilerek; 2016 yılı Ertuğrul Fırkateyni kazı ve araştırmaları esnasında 
süregelen konservasyon çalıştayındaki uygulamalar hakkında bilgilendirme-
lerde bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Ertuğrul Fırkateyni, Sualtı Arkeolojisi, Restorasyon, 
Konservasyon, Elektroliz.

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ’NİN TARİHÇESİ

1853–1856 Kırım Harbinden sonra, uluslararası rekabette Osmanlı Donan-
masının gelişip güçlenerek birinci sınıf bir donanma haline getirme çabaları 
doğrultusunda1 Ertuğrul Fırkateyni, 1854 yılında dönemin Osmanlı hüküm-
darı Sultan Abdülmecit tarafından Taşkızak Tersanesi’ne sipariş edilen ahşap 
yapım yelkenli bir gemidir. 

Sultan Abdülaziz döneminde (1864) yapımı tamamlanan gemi, bir önceki 
dönemde olduğu gibi dönemin ruhuna uygun olarak devam ettirilen güçlü 

* İlkay İVGİN, Restoratör/Konservatör-Arkeolog (MA), Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 
Müdürlüğü, Samsun/TÜRKİYE.

1 Ertürk Avcı, Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’ya Son Seyri, Deniz, Deniz Kuvvetleri Dergisi Eki, 
Sayı:622,İstanbul, Mayıs 2015.s.2.
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bir Osmanlı Donanması oluşturma politikaları çerçevesinde geminin elekt-
riksel donanımı ile kazan dairelerinin montajı için İngiltere’ye yollanmış ve 
donanımsal çalışmalarının ardından 1865 yılında İstanbul’a geri gönderilir2. 
Ertuğrul Fırkateyni’ne monte edilen buhar kazanları ile birlikte Osmanlı do-
nanma tarihinde “Buharlı ve Zırhlı Gemiler Dönemi”’ne damga vuran üç ge-
miden3 biri olması bakımından Türk Denizcilik Tarihi’ne geçmiş önemli bir 
gemidir4.

Uskurlu ahşap yapım bir gemi olan Ertuğrul Fırkateyni, 2344 ton ağırlığın-
da, 76,2 m. boyunda, 15,1 m. genişliğinde 7.1 m. drafta5 sahip kömürle çalışan 
buharlı bir gemi olup makine gücüyle 10 deniz mili sürate sahiptir. Ayrıca, 
Ertuğrul Fırkateyni zamanına göre modern araçlarla donatılmış, elektrikle 
aydınlatılmış, 18 adet top 2 adet torpido gibi ağır silahların olduğu bir savaş 
gemisidir6 (Resim: 1).

Ertuğrul Fırkateyni sadece 1866 yılındaki Girit Adası’ndaki isyanların bas-
tırılması amacıyla sefere çıkmış ve ağır dış borç yükü ile oluşturulan ve dün-
yanın sayıca güçlü donanmaları arasında kabul edilen Osmanlı Donanması’na 
ait diğer gemiler ile birlikte II. Abdülhamid tarafından Haliç Limanı’nda atıl 
tutulmuştur7. Genel gerekçe olarak da Osmanlı-Rus Savaşında (1877–1878) 
Osmanlı Donanması’nın etkin bir güç gösteremediği ve yenilgiyi önleyeme-
diği gösterilmiştir. Yaklaşık 25 yıl boyunca Haliç Limanı’nda tutulan ve bah-
riyelilere okul gemisi olarak hizmet veren Ertuğrul Fırkateyni, Japonya’ya 
yapılacak diplomatik bir seferle tekrar gündeme gelmiştir. 

2 Berta Lledo ve Cemal Pulak, The Frigate Ertuğrul, The 2007 Underwater Survey off Oshima 
Island, Japan, The INA Annual 2007, Texas, USA, 2008.s.35. 

3 Ertuğrul ile birlikte; Hüdavendigar Fırkateyni ve Kosova Kalyonu, Taşkızak Tersaneleri’nde 
inşa edilmiş ve 1864 yılında buharlı makinelerle donatılmak üzere İngiltere’ye gönderilmiş diğer 
gemilerdir.

4 Fatih Dalkıran, Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Seyrinin Harp Gemilerinin Savaş Dışı Harekâtta 
Kullanımı Kapsamında İncelenmesii, Deniz, Deniz Kuvvetleri Dergisi Eki, Sayı:622,İstanbul, 
Mayıs 2015.s.34

5 Draft: Su çekimi. Batma mesafesi. Su seviyesi ile geminin en alt kısmı arasında kalan dikey me-
safe.

6 Avcı 2015:8
7 Avcı 2015:2
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JAPONYA’YA YOLCULUK

Uzun yıllar boyunca derebeyler arasında şiddetli savaşların yaşandığı ve 
ülkesel iç sorunlarla birlikte geleneksel yapıları gereği Batılı ülkelerle tica-
ri ve politik yönden ilişki içinde olmayan Japonya, İmparator Meiji’nin 1867 
yılında tahta geçmesiyle birlikte, büyük bir sanayileşme devrimi ile Batı’ya 
açılma hareketine başlamıştır. Batılı ülkelerle işbirliği içine girilen bu yıllarda 
çoğu ülkeye elçiler gönderilmiş, Osmanlı Devletiyle ilk görüşmeler de bu çer-
çevede, 1878 yılında gerçekleşmiştir. Daha sonra, 1881 ile 1887 yıllarında iki 
ziyaret daha gerçekleşmiş ve son ziyarette Japon İmparatoru Meiji’nin yeğe-
ni, Prens Komatsu Akihito, dönemin padişahı Sultan Abdülhamid tarafından 
kabul edilerek hediye nişanlarını sunmuştur8 (Resim: 2).

Tüm bu ziyaretler iki ülke arasındaki dostluğu arttırmaktaydı. Osmanlı 
Sultanı Abdülhamid de dönemin politik havası içinde, Japonya ile ulusla-
rarası müttefik iki ülke yolunda, ilişkileri pekiştirmek adına söz konusu bu 
adımların bir devamı olarak İmparator Meiji’ye sunulmak üzere pahalı hedi-
yelerin yanı sıra liyakat madalyaları ve Büyük İmtiyaz Nişanı’nın sunulması 
için iade-i ziyaret düzenlenmesini emretti. 

Padişah, ziyaretin resmi olmasını istemediği için Japonya’ya gönderilecek 
geminin bir okul gemisi olmasını istemiştir. Böylece bu geminin savaş gemisi 
olma imajı da silinmiş olacaktı. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin gücünün göste-
rilmesi için de ihtişamlı bir gemi seçilmeliydi. Söz konusu özellikler haricin-
de, personel taşıma kapasitesi yüksek, ekonomik olarak da hem kömürle hem 
de yelkenle seyredebilen bir gemi olması bakımından Ertuğrul Fırkateyni gö-
rev için seçilmişti.

Geminin çarkçıbaşısı tarafından verilen olumsuz raporlara rağmen, sefer 
izninin padişah tarafından onaylanmasının ardından 14 Temmuz 1889 günü, 
Miaralay Osman Bey komutasında ve süvari Binbaşı Ali Bey ile birlikte 600’den 
fazla mürettebat Uzak Doğu yolculuğuna yelken açtı9. İlk arızasını Süveyş 
Kanalı’nı (Mısır) geçerken veren Ertuğrul Fırkateyni, burada havuzlanarak 
bakım altına alınmış, Cidde (Suudi Arabistan), Aden (Yemen) ve Bombay’ı 
(Hindistan) geçerek Lakşadvip Adaları’nda (Hindistan) fırtınaya yakalanmış-

8 Avcı 2015: 2.
9 Özgül Keloğlu, Ertuğrul Fırkateyni’nin Kader Seyri, Deniz, Deniz Kuvvetleri Dergisi Eki, 

Sayı:622,İstanbul, Mayıs 2015.s.37, Lledo ve Pulak 2008: 36.
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tır. Seyir esnasında onarımı yapılan gemi, Kolombo (Sri Lanka) ve Singapur’u 
geçerek Siyam Körfezi’ne (Tayland Körfezi) varmıştır. Siyam Körfezi’nde de 
fırtınaya yakalanan Ertuğrul, Saygon (Vietnam) üzerinden Hong Kong (Çin) 
yolculuğu esnasında tekrar fırtınaya yakalanmış, Saygon limanına geri dö-
nerek bakım altına alınmıştır. Bakımları yapıldıktan sonra tekrar sefere çıkan 
Ertuğrul; Foochow (Çin), Nagazaki (Japonya) ve Kobe Limanları’na (Japon-
ya) uğrayarak 10 ay 3 haftalık zorlu seyirden sonra 7 Haziran 1890 tarihinde 
Japonya’nın Yokohama limanına giriş yapmıştır10 (Harita: 1).

Japon halkı, limanlarına ilk defa yanaşan Türk bayraklı Ertuğrul 
Fırkateyni’ni büyük sevinç gösterileriyle karşılamış ve yoğun ilgi göster-
miştir. Türk amiral ve heyetinin Yokohoma Limanı’na varışından bir hafta 
sonra, Japon İmparatoru Meiji 13 Haziran 1890’da Tokyo’daki İmparatorluk 
Sarayında heyeti görkemli bir şekilde kabul eder. Karşılıklı olarak hediye ve 
nişanlar takdim edilir. Mürettebatın, Japonya’da kaldığı süre boyunca özel 
ilgi ile karşılandığı, denizcilikle ilgili bilgilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı ve 
gemi bandosunun da neredeyse hergün Yokohomalı’lara müzik dinletisinde 
bulunulduğu tarihi belgelerde yer almaktadır. Heyet, temaslar bittikten sonra 
Ağustos ayı sonunda yurda dönmek üzere hazırlıklara başlar11.

Ancak, Japonya’da başlayan kolera salgını yüzünden mürettebatın bazıları 
hastalığa yakalanır ve yurda dönüş tarihi bir buçuk ay zorunlu ertelenir. Has-
talığa yakalanan 35 mürettebatın tedavileri hastenelerde devam ederken, sağ-
lıklı olan mürettebatın da hastalığa yakalanmaması için tedbir amaçlı olarak 
Ertuğrul Fırkateyni ile personel, Nagaura Limanı’nda karantinaya alınmıştır. 
Beklenmedik bu salgın nedeniyle mürettebattan 11 personel vefat etmiştir12.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU ve KAZA

Salgın hastalıklar ve ölümler mürettebattın moralinin bozmuştu, bu ne-
denle personelin hepsinde vatana biran önce geri dönme isteği mevcuttu. 
Ayrıca, Japon deniz kuvvetlerinin uyarılarına göre, bu dönemin Japonya’da 

10 Onur Yüksel, Son Belgeler Işığında Ertuğrul Fırkateyni’nin Uzak Doğu Seyri, Deniz, Deniz Kuv-
vetleri Dergisi Eki, Sayı:622,İstanbul, Mayıs 2015.s.22, Avcı 2015: 10-11.

11 Avcı 2015:4.
12 Yüksel 2015:24.
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tayfun ayı olduğu, yapılacak deniz yolculuğunun seyir bakımından uygun 
olmayacağı gerçeğine rağmen 13 Eylül 1890 yerel saatle 10.00’da Ertuğrul Fır-
kateyni, Yokohama Limanı’ndan demir alır13.

Geminin, hareket tarihinde hava şartlarının uygun olmasına rağmen sey-
rin ikinci gününde hava birden karararak rüzgar şiddetini arttırmış, deniz 
iyiden iyiye kabarmış ve dalgaların yüksekliği 12–13 metreye ulaşmıştı. Yo-
kohama Limanı’ndan hareket edeli sadece 250 deniz mili uzaklıkta tayfuna 
yakalanan gemi, mürettebatın acil durum çapalarını dahi suya atmaya fırsat 
bulamadan Japonya’nın Kushimoto Kenti’ndeki, Oshima Adası’nın güne-
yinde yer alan Funakara kayalıklarına (Şeytan Kayalıkları) çarparak batar14. 
Çarpmanın etkisiyle gemide bulunan mühimmatın patlaması ölü sayısının 
daha da artmasına neden olmuştur. O gece, 600’den fazla mürettebattın 533’ü 
şehit olmuş15, 69 kişi kurtulabilmiştir16 (Resim: 3). 

Kazaya ilk müdahaleyi Kashinozaki deniz fenerinin personeli yapar. Yine 
aynı şekilde ada köylüleri de kazadan yaralı olarak kurtulanlar için seferber 
olmuş, fedakârca yardım etmişlerdir. Sadece 50 evden oluşan fakir bir ada kö-
yünde yaşayan ve balıkçılıkla geçinen Kashino halkı bütün yiyecek, içecek ve 
giyecek stoklarını kazazedelerle paylaşarak büyük bir yardımseverlik örneği 
göstermişlerdir. Kaza ile ilgili haberlerin İmparator Meiji’ye ulaşmasından 
kısa bir süre sonra, imparator tarafından köye gerekli tıbbi yardım gönde-
rilmiş ve yaralıların Kobe’deki hastanelere nakilleri sağlanmıştır. Yine aynı 
şekilde İmparator Meiji’nin emriyle, yaraları iyileşen 69 Ertuğrul Fırkateyni 
gazisi, Hiei ve Kongou adlı iki Japon savaş gemisiyle 5 Ekim 1890 tarihin-
de İstanbul’a gönderilmiştir17. Ertuğrul Fırkateyni’nin trajik sonu Türk-Japon 
halklarını yakınlaştırmıştı. Özellikle, Torajiro Yamada isimli bir Japonun, şe-
hit yakınları ve kazazedeler için yardım kampanyası düzenlemesiyle topla-
nan paranın dönemin padişahına teslim etmesi bu duygusal dostluk bağları-
na ait ilk somut örneği göstermektedir18. 

13 Avcı 2015: 5.
14 Yüksel 2015: 27.
15 Lledo ve Pulak 2008: 36.
16 Avcı 2015:6.
17 Lledo ve Pulak 2008: 37.
18 Ali Volkan Erdemir, A Realisthic Approach To The Achievements Of Torajiro Yamada And His 

Relationship With Turkey, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Eskişe-
hir, 2011, s.220
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TÜRK-JAPON DOSTLUK BAĞLARI

Ülkemizden yaklaşık 9.500 deniz mili uzaklıkta yer alan ada ülkesi Japon-
ya ile 126 yıl önce başlayan diplomatik ilişkiler, hiç şüphesiz Ertuğrul Fırka-
teyni kazasıyla iki halkı trajik, dramatik bir sevgi ve saygı bağıyla birbirine 
bağlamış; 1890 tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde birçok kez çe-
şitli etkinlik ve anma törenleriyle kadim dostluk bağları kuvvetlendirilmiştir.

Oshima Adası’ndaki Kashinozaki deniz fenerinin yakınındaki bir alana 
bedeni tespit edilebilen şehitlerin ilk definleri yapılmış ve ilk kez Japonlar 
tarafından 1891 tarihinde, kazada ölenlerin anısına bu alan şehitlik olarak 
anılmıştır. Ertuğrul Fırkateyni şehitliği daha sonra yine Japonlar tarafından 
genişletilerek 5 Nisan 1929 tarihinde Tokyo Büyükelçiliği’nin vesayeti ve Wa-
kayama Eyaleti’nin koruması ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından 
bir anıt dikilmiştir19.  3 Haziran 1937 tarihinde açılışı yapılan şehitlikteki anıt 
önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmaktadır.

Ertuğrul Fırkteyni’nin battığı Oshima adasında 14 Aralık 1974 tarihinde 
“Türk Müzesi” adıyla bir müze açılmış ve müzede Ertuğrul Fırkateyni ve mü-
rettebatına ait buluntular sergilenmektedir. Kushimoto Belediyesi’nin desteği 
ile açılan müzedeki buluntuların bir kısmı geminin battığı tarihlerden kal-
mış bir kısmı da müze açılmadan hemen önce Kushimotolu dalgıçlar Hiroshi 
ENOMOTO ve Yosuke NAKAMURA tarafından sualtından çıkarılarak mü-
zeye taşınmıştır20. Müzede sergilenen buluntular arasında gemiye ait bronz 
kaplamalar, çiviler, yelken makarası vb. buluntuların yanı sıra mürettebata 
ait silah, kemer tokası, porselen tabak parçaları da bulunmaktadır. Ayrıca Er-
tuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve 
heykelleri de burada sergilenmektedir. Kushimoto Belediyesi ile Mersin ve 
Samsun-Yakakent Belediyeleri’nin karşılıklı olarak imzaladıkları kardeş şehir 
bildirgelerinin olduğu belgelerin de burada sergilenmesi Türk-Japon dostlu-
ğuna verilen önemi yansıtır (Resim : 4).

Ayrıca, şehitliğin bulunduğu alanda, Ertuğrul Fırkateyni’nin batmasının 
120. yıldönümüne denk gelen 2010 yılında, T.C. Tokyo Büyükelçiliği ve Nip-
pon Foundation tarafından Kushimoto’nun Oshima Adası halkına armağan 

19 O. Aksu, Ertuğrul Deniz Faciası Şehitlerine Japonya’da Dikilen Anıt, Deniz, Deniz Kuvvetleri 
Dergisi Eki, Sayı:622,İstanbul, Mayıs 2015.s.56

20 www.ertugrul.jp/pages/arastirma-ekibi-the-team.php
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edilmiş ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh” vecizesinin yer aldığı at üzerinde bir de heykeli bulunmaktadır21 (Re-
sim: 5).

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Japonya arasındaki hukuksal olarak iki-
li ilişkilerin başlaması ise 1925 yılında karşılıklı olarak elçiliklerin kurulma-
sıyla başlamıştır. İlişkilerdeki karşılıklı gerçekleşen ziyaret ve etkinliklerden 
önemli olanlarına değinmek gerekirse; 1931’de Japon Prens ve Prenses’inin 
Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Mustafa Kemal ATATÜRK’e onur kılıcı hediye 
etmeleri, 1974’de Japon ve Alman ortak yapımı Haliç Köprüsü’nün açılışının 
yapılması, 1985’de dönemin başbakanının emriyle İran-Irak savaşı sırasın-
da Tahran’da mahsur kalan Japonların, Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla 
ülkelerine ulaştırılması, 1988’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün törenle 
açılması ile yine aynı tarihte, Japonya’da Topkapı Sarayı Osmanlı Hazineleri 
Sergisi’nin açılması, 1999 depreminde Japonya’nın, Türkiye’ye yardım etme-
si, 2003’ün Japonya’da, “Türk Yılı” olarak ilan edilmesi, 2003–2004 yılları ara-
sında, Türkiye müzelerinden 207 tarihi eserin Japonya’nın 3 büyük şehrinde 
“Türkiye’de 3 Büyük Medeniyet Sergisi” adlı sergi ile sergilenmesi, 2005’te 
Kaman’da Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Japon Prensi tarafından 
açılması, 2007 ‘de başlatılan Ertuğrul Fırkateyni sualtı kazı çalışmalarının baş-
laması, 2013’te Japon ve Türk firmalar ortaklığında inşaatı tamamlanan, Mar-
maray Projesi’nin açılışına dönemin başbakanının onur konuğu olarak Japon 
başbakanı ve bakanlarının açılışa katılmaları, 2015 yılı Ertuğrul Fırkateyni’nin 
125. yılı anma törenlerinin her iki ülkede de gerçekleştirilmesi ile bu etkinlik-
lerin devamında, Aralık ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japon, 
“Ertugrul Film Partners” ortak yapımı  “Ertuğrul 1890” filminin vizyona gir-
mesi sayılabilir22.

ERTUĞRUL FIRKATEYNI SUALTI KAZI ÇALIŞMALARI

Japonya’nın Kushimoto Kenti’ne ait Oshima Adası, Kashinozaki De-
niz Feneri yakınlarındaki Funakara Kayalıkları’na çarparak batan Ertuğrul 

21 Japonya’da, II. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulanan barışçıl ve içinde askeri öğeleri barındırma-
yan politikalar gereği Mustafa Kemal Atatürk ilk defa at üzerinde sivil kıyafetlerle betimlenmiş-
tir. 

22 www.wikipedia.org
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Fırkateyni’nin yapım teknolojilerinin araştırılması ve şehitlerimizin anıları-
nın yaşatılabilmesi için 2007 yılında sualtı kazı ve araştırma çalışmaları baş-
latılmıştır. Kazı ve araştırma çalışmaları, Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü 
(INA)’nden Tufan TURANLI ve Berta LLEDO başkanlığında, Prof. Dr. Ce-
mal PULAK danışmanlığında, Yapı Kredi Emeklilik ile Türk Hava Yolları’nın 
sponsorluğunda her yıl Ocak ve Şubat aylarında 2007 yılından beri kesintisiz 
sürdürülmektedir. 

Araştırmaların ilk sezonu olan 2007 yılı daha çok belgeleme ve yüzey araş-
tırmasına yönelik çalışmaları oluşturduğu için bu dönemde sualtı kazıların-
dan ziyade, geminin enkazına ait parçaların yayılım alanının tespiti ile dip 
topografyasının haritalanması yapılmıştır. Sonarla yapılan tespitlerde, gemi 
enkazının kıyıdan yalnızca 10-15 m. açıkta ve 11-17 m. derinlikte, yaklaşık 
1 km2’lik kayalık bir deniz tabanına yayılmış olduğu anlaşılmıştır (Çizim 1). 
Geminin battığı tarihten günümüze kadar geçen sürede meydana gelen tay-
fun ve fırtınaların sürüklemiş olduğu 30 kadar büyük kaya bloğu da Ertuğrul 
Fırkateyni’nin enkazı üzerinde yer almaktadır. Yine bu dönemde su altında 
tespit edilen gemiye ait ahşap parçalardan analizler alınmış ve analiz sonucu 
olarak geminin ahşap kısımlarında “Türk Meşesi”nin (Quercus cerris) kulla-
nıldığı görülmüştür23.

İlk kazı sezonuna Türk ve Japon dalgıçlar ile 2008 yılında başlanmış24 ve 
sualtı kazılarında kullanılan yüksek basınçlı su pompalarıyla oluşturulan va-
kum sistemleri yardımıyla, karelaj sistemi prensipleri doğrultusunda gemiye 
ait buluntular belgelenerek, balonlar yardımıyla su yüzüne çıkarılmıştır. Ge-
minin battığı alanda yer alan büyük kaya blokları,  sepet ve sualtı balonları 
yardımıyla kaldırılmış, blokların altında ve çevresindeki concretion adı verilen 
demir çökelleri numaralandırılarak sualtından yüzeye çıkarılmıştır. Demir 
çökellerinin bünyelerinde barındırdığı porselen, cam, çivi ve ahşap parçalar 
tek tek numaralandırılıp fotoğraflanarak, envanterleme sistemlerine başlan-
mıştır. 

23 Lledo ve Pulak 2008: 39
24 Tufan Turanlı ve Berta Lledo, The Frigate Ertuğrul, The 2008 Underwater Excavation Season, 

The INA Annual 2008, Texas, USA, 2009.s.80. 
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Ertuğrul Fırkateyni’nden ele geçen buluntular arasında gemiye ait par-
çaların (buhar kazanı parçaları, mobilya aksamları, bombalar vs.) yanı sıra 
mürettebata ait kemer tokası, silahlar, sikkeler, mutfak gereçleri ile Japon İm-
paratoru tarafından Osmanlı Sultanına gönderildiği düşünülen değerli Yoko-
homa porselenleri ve kurşundan yapılmış süs eşyaları da mevcuttur25. 

2008 yılından beri aralıksız olarak her yıl devam eden sualtı kazı çalışma-
ları sonucu toplam olarak 8130 adet buluntu26 kayda alınmış ve tüm buluntu-
lar fotoğraflanarak File Maker Programı ile veritabanı oluşturularak katalog 
çalışmaları yapılmıştır.

RESTORASYON ve KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Yıllarca denizsel ortama adapte olmuş sualtı buluntularının, aylar sürecek 
restorasyon ve konservasyon çalışmaları sualtı kazıları ile başlatılmış olup 
özellikle iki aylık kazı sezonu boyunca her gün tuzdan arındırma prosedür-
leri çerçevesinde, su değişimleri çeşme suyuyla yapılıp, iyon ölçümlerinde 
kondüktivitemetre kullanılmıştır. Kushimoto’nun çeşme suyundaki tuzluluk 
oranı ortalama 100 ppm. olarak ölçülmüş ve bu oran metal buluntular hariç 
diğer buluntu grupları için tehlike oluşturmayacak değerdedir. Bu nedenle 
metal buluntular saf su ile tuzdan arındırılmıştır. Sualtından ilk kez yüzeye 
çıkarılan buluntular üzerindeki “osmotik basınç” dengesini oluşturabilmek 
için, tuzdan arındırma prosedüründeki ilk su değişimleri %50 deniz suyu 
%50 çeşme suyu ile gerçekleştirilmiş, ilerleyen su değişimleri kademeli ola-
rak %100 çeşme suyu düzeyine getirilmiştir. Metal, pişmiş toprak, cam gibi 
sualtından gelen bütün buluntularda tuzdan arındırma prosedürleri uygu-
lanmakta, özellikle demir eserler üzerinde %2 sodyum hidroksitle suya bağlı 
ileri korozyon oluşumu durdurulmaktadır27.

25 Berta Lledo, Frigate Ertuğrul 2010, The INA Annual 2010, Texas, USA, 2011.s.34-43. 
26 Katalogdaki ilk buluntular 2007 yılındaki dip araştırmaları sonucu kayda geçmekle birlikte, 

ağırlıklı olarak 2008 -2015 yılları arasındaki kazı sezonlarına ait toplam buluntu sayısıdır.
27 Donny L. Hamilton, Methods of Conserving Archaeological Materyal From Underwater 

Sites,Conservation Research Laboratory, Center for Maritime Archaeology and Conservation, 
Texas A&M University, USA, 1999.s.10.
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Kazı ve araştırma sezonu içinde, tuzundan tümüyle arındırılmış bulun-
tuların yüzeyindeki korozyon oluşumu ve deniz kabuğu gibi kalıntıların 
mekânik temizlikleri de aynı zamanda bisturi veya motorlu fırçalar ile ya-
pılmış, sözü edilen işlemlerin bitiminde buluntular kontrollü olarak kurutul-
muştur. Özellikle bronz buluntular, Etanolle %3’lük hazırlanmış BTA (Ben-
zotriazol) içinde28, demir buluntular ise Tannik Asit içinde bekletilerek ko-
rozyona karşı stabilizasyonları sağlanmıştır. Buluntuların yüzey korumaları, 
buluntunun materyaline göre %3 veya %5 olarak aseton içinde hazırlanmış 
PB 72 ile yapılmıştır. Kazı ve araştırma sezonu içinde konservasyonu tamam-
lanamamış önemli buluntular Japon makamların izinleriyle Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Enstitüsü (INA) konservasyon laboratuvarına getirilmiştir.

2016 YILI ÇALIŞMALARI ve KONSERVASYON ÇALIŞTAYI

Japonya’nın Kushimoto Kenti’nde 2008 sualtı kazılarının başlamasından 
sonra, Kushimoto Belediyesi’nin desteği ile Oshima Adası’nda yer alan eski 
bir okul binasının tahsisi ile “Ertuğrul Fırkateyni Araştırma Merkezi” kurul-
muştur. Kazıdan çıkarılan buluntuların restorasyon ve konservasyonlarının 
yapılabilmesi, araştırma ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için tah-
sis edilen bu binadan sonra kalıcı olarak 2015 yılında tahsis edilen Kushimoto 
Kenti’ndeki eski bir lise binası tam donanımlı bir laboratuvara dönüştürül-
müştür (Resim: 6).

2008 yılından itibaren kazı ve araştırma sezonu boyunca sualtından çıkarı-
lan buluntuların restorasyon ve konservasyonları profesyonel ekipler tarafın-
dan yürütülmekte, bazı basit temizlik çalışmaları da Japon gönüllüler tarafın-
dan sürdürülmektedir. 7 ile 90 yaş aralığında olan gönüllüler29, hem Ertuğrul 
Fırkayteyni’nden çıkarılan buluntulara dokunma şansı yakalamakta hem de 
hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyime sahip olmaktadırlar. Özel-
likle, Kushimoto Kenti’ndeki ilkokul düzeyindeki öğrenciler belli program 
dâhilinde laboratuvara davet edilerek, öncelikle Ertuğrul Fırkateyni’nin öy-

28 Berta Lledo, The Frigate Ertuğrul:2009 Highlights, A Campaign Full of Surprises, The INA An-
nual 2009, Texas, USA, 2010.s.83. 

29 Lledo 2010: 82.
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küsü anlatılarak kazılardan çıkarılan buluntuların konservasyon ve sergileme 
süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca uygulamalı eğitim-
lere de yer verilerek, Ertuğrul Fırkateyni kazısından ele geçen çivi, vida vb. 
gemiye ait amorf nitelikte ayrılmış buluntular, diş fırçası ve su yardımıyla 
öğrencilere temizletilmektedir (Resim : 7). İlkokul düzeyindeki çocukların Er-
tuğrul Fırkateyni’ne ait buluntulara dokunmaları, onları temizlemeleri çocuk-
larda büyük bir heyecan yaratmakla birlikte, bu tip eğitim çalışmalarının o 
yaştaki bir bireye ne kadar büyük etki edeceği tartışılamaz bir gerçektir. Daha 
o yaştan itibaren, genelde kültür varlıklarına verilecek değerlerin, özelde ise 
Türk kültür değerlerinin tanıtılması, ülkemizden binlerce kilometre uzaklık-
taki bir ülkede o küçük bireylere aşılanmasının gurur duyulacak bir durum 
olduğu kanaatindeyim.

Ertuğrul Fırkateyni Projesi’nin ülkemize, Japonya’ya ve bilim dünyasına 
kazandırdığı önemli etkinliklerden belki de en faydalısı eğitim çalışmaları ve 
sergiler olmuştur30. Sergiler hem Türkiye’de hem de Japonya’da yoğun ilgi ile 
ziyarete açılmıştır31. İlk defa 2016 yılında hayata geçirilen “Mobil Ertuğrul” 
ve “Konservasyon Çalıştayı” etkinlikleri, hem örgün eğitime hem de bilim 
dünyasına katkı sağlaması açısından önemlidir.

Mobil Ertuğrul Projesinin ana teması; Ertuğrul Fırkateyni Projesi’ni 
Japonya’ya tanıtmak, bu elim vesile ile oluşan Türk-Japon dostluğunu pekiş-
tirmek ve Türk kültürünü Kushimoto kenti dışında başka bölgelerde de ta-
nıtmayı hedeflemektedir. İlk kez 2016 yılında hayat bulan bu proje, araştırma 
başkanı Tufan TURANLI’nın fırkateyni anlatan slayt sunumlarıyla başlaya-
rak, pratik eğitimlerle devam etmiştir. Okulun kimya laboratuvarında kurdu-
ğumuz stantla, konservasyon çalışmaları da tarafımdan öğrencilere uygula-
malı olarak gösterilmiştir. Fırkateynden çıkarılan bir buluntunun ilk hali ile 
konservasyon sonrası durumuna ait örnekler ve konservasyon aşamaları Wa-
kayama Kenti’ndeki Seirin Lisesi’ndeki 84 öğrenciye tanıtılmıştır (Resim: 8).

2016 yılı içinde yine ilk defa hayata geçirilen Konservasyon Çalıştayı, 18 
Ocak -  19 Şubat tarihleri arasında, Ertuğrul Fırkateyni Araştırma Merkezi’nde, 

30 Berta Lledo, Frigate Ertugrul Project 2011,The INA Annual 2011, Texas, USA, 2012. s. 72-79.
31 Sergi çalışmalarının en önemlileri; 2009 Kushimoto - Marine Park sergisi, 2011 Alanya-Kızılkule 

sergisi, 2011 Bodrum – INA sergisi, 2011 Osaka sergisi, 2015 İstanbul-Deniz Müzesi sergisi, 2016 
Mersin sergisi’dir.  
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Japonya’nın çeşitli üniversite ve müzelerinden gelen öğretim görevlisi, kon-
servatör ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı personeli olarak katıldığım bu çalıştayı iki ana tema üzerinde değer-
lendirirsek; ilki ağırlıklı olarak konservasyon ve restorasyon üzerine uygula-
ma ve testlerle gerçekleşmiş, ikincisi ise çeşitli sunumlarla desteklenerek bilgi 
paylaşımlarında bulunulmuştur. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
ağırlıklı olarak 1970’li yıllarda profesyonel dalgıçlar tarafından çıkarıldıktan 
sonra herhangi bir temizlik ve koruma çalışmaları yapılmayan ve 2015 yılın-
da yenilenen Kushimoto’daki Türk Müzesi’nin eski teşhirine ait eserler üze-
rinde yapılmıştır. Yenilenen Türk Müzesi’ne ise 2008 yılında başlatılan sualtı 
kazılarından ele geçen restorasyon ve konservasyonları tamamlanmış eserler 
yerleştirilmiştir.

Çalıştaya konu olan konservasyon ve restorasyonları yapılmamış toplam 
47 eserin bir kısmı, Kinki Üniversitesi deniz araştırmaları laboratuvarında 
x-ray ile görüntüleme çalışmalarında değerlendirilmiştir. X-ray sonuçlarına 
göre, deniz suyunun yıpratıcı etkisiyle özelliğini yitirmiş demir çökellerinin 
bünyelerinde barındırdığı demir, porselen vb. buluntuların korunmuşluk 
durumları tespit edilmiştir. Tespiti yapılan çökellerin temizlikleriyle gerekli 
tuzdan arındırma prosedürleri bu sonuçlar neticesinde başlatılmıştır. 

Çalıştay kapsamında, bazı buluntu grupları üzerinde elektroliz yöntemi 
uygulanarak denemeler de yapılmıştır. Elektroliz yöntemi, sualtından çıkarı-
lan eserler üzerindeki klorürlerin çıkarılmasında başvurulan yöntemlerin en 
önemlilerinden biridir. Bazı noktalardan alkalin sülfür indirgemesine benze-
mesine rağmen, elektrikle ayrışmada tepkime daha hızlıdır32. 

Deniz oluşumlarından uzaklaştırılan kalıntılar, plastik bir tankın içine 
yerleştirilerek üzeri 10 cm. gömülünceye kadar kimyasal çözelti eklendikten 
sonra güç kaynağındaki kablonun pozitif ucu, paslanmaz çelik bir malzemey-
le, negatif ucu ise buluntuyla birleştirilerek ortalama 2-3 hafta 12 volt elekt-
riğe maruz bırakılmıştır. Geçen süre zarfı içinde buluntu takip edilerek gaz 
çıkışları kontrol edilmiş, herhangi bir gaz çıkışının olmadığı görüldüğünde 
ise, buluntu çözeltiden alınarak gerekli yıkama prosedürleri uygulanmıştır 

32 Ufuk Kocabaş, Arkeolojik Sualtı Kalıntılarının Konservasyonu, Norm Ajans, İstanbul, 1998. s. 
127.
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(Resim : 9).Son olarak klor ve Ph ölçümleri yapılarak yüzey korumasına ge-
çilmiştir. Elektrolizle temizlikte, özellikle kurşun ve demirin kompozit olarak 
kullanılıp birlikte imal edildiği şarapnel parçalarında hangi kimyasal çözel-
tinin uygun olacağı üzerine uygulamalı testler yapılmış, bunun sonucunda 
kompozit yapıdaki metallerde sodyum karbonat kullanımının, kompozit ol-
mayan demir objelerde ise sodyum hidroksit çözeltinin etkili olduğu gözlem-
lenmiştir33 (Resim: 10).

Çalıştayın ikinci temasında, çalıştaydaki tüm uzmanlar geliştirmekte ol-
dukları yeni konservasyon tekniklerini sunumlar yaparak katılımcılarla pay-
laşma fırsatı bulmuşlardır. Konservasyon teknikleri dışında Osaka Üniversi-
tesi Öğretim Görevlisi Masakazu AKAGI’nin uygulamalı fotoğraf çekimle-
riyle sunumu çok ilgi çeken bildirilerden biridir. Bu bildiride, Ertuğrul Fır-
kateyni kazılarından çıkarılan ve uzun süre deniz altında kaldığı için yüzey 
boyaları dökülen Yokohama porselenleri üzerindeki desenlerin, sadece çeşitli 
ışık yansımaları ile fotoğraflanmasının mümkün olabileceği, katılımcılara ak-
tarıldı34 (Resim: 11).

 126 yıl önce kurulan, Türk-Japon dostluk köprüsünü bizler günümüzde 
pekiştirerek, geleceğe yönelik daha fazla projeyle ortak çalışmalar yapabilme-
liyiz. Özellikle, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren bölge labo-
ratuvarlarının öncülüğünde ortaklaşa bazı projelerle bu dostluk bağları pe-
kiştirilebilir. Örnek olarak Japonya’daki çalıştay vesilesiyle tanıştığım Tokai 
Üniversitesi öğretim görevlileriyle birlikte yapılacak işbirliğiyle Japonya ve 
Türkiye’de birer sualtı konservasyon laboratuvarı oluşturulabilir. Zaten önü-
müzdeki yıllarda Tokai Üniversitesinin, bir sualtı konservasyon laboratuvarı 
açma planlarının olduğu da çalıştayda bahsedildi. Aynı zamanda, ülkemiz 
açısından da önemli bir eksikliği teşkil eden sualtı konservasyon laboratu-
varları iki kurumun ortak birlikteliği neticesinde oluşturulabilir. Söz konusu 
laboratuvarlar ülkemizde sadece 2-3 özerk kurumda yer almaktadır (İstanbul 
Üniversitesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü-INA). Üç tarafı denizlerle 
çevrili ülkemizde, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde açılacak bir sualtı kon-
servasyon laboratuvarının, özellikle denize kıyısı olan müzelerimizdeki su-

33 Hamilton 1999: 86.
34 Turanlı ve Lledo2009: 89.
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altından gelmiş (amphora, çapa vb.) eserlere hizmet vermesi bakımından bir 
açığı kapatacağı kanısındayım35. 
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Resim 9: Elektroliz sistemi.



316

Resim 10: Elektroliz Öncesi ve Sonrasına Ait Havan Topu.

Resim 11: Yokohoma porselenleri.



317

YASSITEPE HÖYÜK 1 PAFTA 2 ADA 89 PARSEL 
KURTARMA KAZISI

Ulaş GÖÇMEN*          
                                                                                          Mustafa KİREMİTÇİ

Bornova Ovası Yeşilova Höyük, Yassıtepe Höyük, İpeklikuyu Höyük gibi 
İzmir’in prehistorik yerleşimlerini barındırmaktadır.  Bu höyükler Manda 
deresi ve Gökderenin suladığı verimli topraklarda kurulmuştur (Harita: 1). 
Bornova ovası günümüzde de İzmir kent nüfusunun büyük bir bölümünü ba-
rındırmaktadır. Yeşilova Höyük ve Yassıtepe Höyük’te 2008 yılından itibaren 
Ege Üniversitesi arkeoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin 
başkanlığında bilimsel kazılar yürütülmektedir. İzmir Müzesi olarak kurtar-
ma kazısı yaptığımız alan Yassıtepe höyük yayılım alanı içerisinde kalmak-
tadır. Yassıtepe Höyük, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde yer almakta 
olup, Höyüğün bir bölümü üzerinde binalar inşa edilmiş durumdadır. Yeşi-
lova höyük ile birlikte, günümüzden yaklaşık olarak 8 bin yıl önce yerleşime 
başlanan Yassıtepe höyük 150x200 m. boyutlarında bir alana yayılmaktadır. 
M.Ö. 3020-2850 yıllarına tarihlenen ve 8 yapı katından oluşan erken tunç dö-
nemi yerleşimi kalkolitik dönemin devamı olarak görülebilir. Yassıtepe erken 
tunç çağı mimarisi yan duvarları ortak olduğundan genellikle bloklar halinde 
inşa edilen, bazılarında ara duvarlarla birden fazla mekâna ayrılan uzun ev-
ler ya da megaron benzeri yapılar şeklinde inşa edilmiştir (Resim: 1). Konut 
olarak kullanılan yapılardan oluşan ve ortadaki bir avluya açıldığı anlaşılan 
radyal planlı yerleşimin üst örtü sisteminin düz damlar şeklinde yapıldığı 
anlaşılmaktadır.1

* Ulaş GÖÇMEN, Arkeolog İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/TÜRKİYE
 Mustafa KİREMİTÇİ, Arkeolog İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/TÜR-

KİYE.
1 DERİN Zafer, ‘Tarih Öncesi Dönemde Bornova’ Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Yayın No: 12, İzmir 2014, s.258.
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Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, Katipoğlu Mevkiinde Yassıtepe ya-
yılım alanında bulunan  1 pafta, 2 ada , 89 parseline kayıtlı III. Derece Arkeolo-
jik sit alanında İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarının denetiminde  04.06.2012-
08.06.2012 tarihleri arasında sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Harita: 2) 
Parsel üzerinde 2x3 metre boyutlarında  6 adet sondaj açılmıştır. Sondajlarda 
yüzeyden itibaren en çok  -1.55 metre derinliğe  kadar inilmiştir. Bütün açma-
larda mimari kalıntılara rastlanması nedeniyle ana toprak seviyesine kadar 
inmeden kazı çalışmalarına son verilmiştir.  İzmir 1 Numaralı Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulunun 20/09/2012 Tarih ve 33  No.lu toplantısında,  
dar alanlarda sondaj şeklinde değil geniş açmalar şeklinde bilimsel bir kazı 
yapılması doğrultusunda karar almış, bu karar uyarınca 27/09/2012 tarih ve 
2541 sayılı yazısına göre  kazı çalışmaları 09.10.2015 günü tekrar başlatılmış-
tır. Kazı çalışmalarının ilerleyen süreci içinde ortaya çıkan bulgular çalışma 
kapsamının değişmesi gerektiğini ortaya koymuş ve İzmir Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü’nün talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2015 tarih ve 219573 sayılı yazısı 
uyarınca Yeşilova Höyüğü kazı başkanlığı ile koordineli olarak kurtarma ka-
zısı kapsamında yapılması uygun görülmüştür.

Kurtarma kazısı yapılan parsel, üç tarafında yapılar olan ve güney yönde 
yola açılan 10 X 19 metre boyutlarında 190 m2.lik  bir alanı kapsamaktadır. 
Yeni kazı sürecinde sondaj alanları,   çevresindeki yapıların temellerine zarar 
vermeyecek şekilde 1.20-2.00 metrelik yürüme bandı bırakacak şekilde geniş-
letilerek kazılan alan 8.00x17.00 metre boyutlarına getirilmiştir. Kazı çalışma-
larına alandaki moloz, çöp ve bitkilerin temizliği ile başlanmıştır. 89 No.lu 
parsel eski sondajlar ve üç tarafı kapalı alandan toprak çıkartılması dikkate 
alınarak önce alanın kuzey yarısı, daha sonra güney yarısı kazılmıştır. Çalışı-
lan 137 m2.’lik alanda deniz seviyesine göre yüzeyde 17.00 metre seviyesinde 
başlanan kazı çalışmalarında alan genelinde 15.00 metreye, test açmasında 
ise 11.00 metre seviyesine kadar inilmiştir. Parseldeki çalışmalarda sondaj 
alanlarının birleştirilerek alanın genişletilmesi alanın tümüne yayılan mimari 
kalıntıların açığa çıkmasına neden olmuştur. Duvarlar açmanın genelinde do-
ğu-batı doğrultusundadır. Duvar kalıntılarının doğrultusu ve seviyeleri ku-
zeyden güneye doğru inen bir eğiminin olduğunu ortaya çıkartmıştır (Resim: 
2). Yapılan çalışmalarla 15.00 metre seviyesine kadar iki mimari tabaka ortaya 
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çıkartılmıştır. Mimari kalıntıların alanın güney kısmında daha iyi korunduğu 
kuzey yarısındaki bazı duvarların tahrip olduğu görülmüştür. Alanın geneli-
nin yüzeyinde yaklaşık 35 cm. kalınlığında bir yüzey toprağı ve moloz taba-
kası bulunmaktadır. İçinde keramik parçalarının bulunduğu kültür toprağı 
16.65 metrede (deniz seviyesinde 0 koduna göre alınmıştır) başlamaktadır.

İlk mimari kalıntılar alanın kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan 
üç duvarla birlikte 16.00 metre seviyesinde ortaya çıkmıştır. Bu tabakaya ait 
üç temel duvarı ve ortasında açığa çıkan pithos kısmen sağlam durumdadır.  
0.5 m. kalınlığındaki taş temeller orta boy taşlarla çamur harç kullanılarak ya-
pılmışlardır. Ortaya çıkan kalıntılara göre alanın kuzey kesiminde üst üste tek 
sıra taşlarla yapılmış temelleri olan en az iki mekânın yer aldığını söylemek 
mümkündür (Resim: 3).

Bu kata ait buluntulardan biri kazı alanının orta kesiminde batı kesitine 
yakın konumda ortaya çıkartılmıştır. 15 metre seviyesindeki buluntu kısmen 
dağılmış durumda bir mezardır (Resim: 4). Kemiklerin konumundan hoker 
tarzında doğu-batı doğrultusunda yatırıldığı anlaşılan gömünün kafatasının 
yüz bölümü, kalça ve el-ayak kemikleri tahrip olduğundan bulunamamıştır. 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ana bilim dalın tarafından yapılan ilk 
incelemeler normalin dışında kalın bir kemik yapısına sahip kafatasında ano-
mali olduğu yönündedir. İskelet üzerindeki incelemeler sürmektedir. Basit 
toprak mezar türündeki gömünün yanında herhangi bir buluntuya rastlan-
mamıştır.  

Alanın güney yarısında ikinci mimari kata ait iki evreli bir mekân kalıntısı 
ve en güney kesimde bir duvar yer almaktadır. Duvarların doğu-batı doğrul-
tusunda olduğu ve ana toprak doğrultusunda alanda güneye doğru eğimin 
bulunduğu anlaşılmıştır. Sözünü ettiğimiz alanda 3.75 metre genişliğinde, 
içinde pithos ve fırın yapısının yer aldığı bir mekân bulunmuştur (Resim: 5). 
Mekânın kuzey duvarı 8.60 metre kadar tüm açma boyunca uzanmaktadır. 
Bu duvar ilk aşamada 0.50 metre kalınlığında orta boy taşlar ve iri küp par-
çaları kullanılarak yapılmıştır.  Ancak daha sonra genişletilmiş ve duvarın 
kalınlığı 1.00 metreye ulaşmıştır. Duvar eğime bağlı olarak batı kesimde 16.00 
metre seviyesinde başlarken, doğu ucunda 15. metre seviyesine inmiştir. Bu 
durum alanın ana toprak seviyesinin doğudan batıya, güneyden kuzeye doğ-
ru yükseldiğini ortaya koymuştur. 
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Mekânın doğu kesiminde tabanı 15. metre seviyesinde olan içten 1.40 met-
re çapında bir fırın kalıntısı açığa çıkartılmıştır. Fırının üst kısmı tahrip ol-
masına karşın batı kenarındaki taşlar korunmuş durumdadır. Mekânın batı 
kesiminde duvara yakın konumda 1.20 metre çapında bir pithos yerleştiril-
miştir. Pithosun üst kısmı kırılarak tahrip olmuştur.  Pithosun yanında mekân 
ortasına denk gelen bölümde 1 metre çapında bir çöp çukuru kalıntısı tespit 
edilmiştir. İçinde pithos ve fırını ile bu mekânın doğu batı yönünde açma sı-
nırları dışına kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 

Kazılan alanın en güneydoğu kesiminde yoğun taş grubu içinde üzerin-
de 0.5 metrelik duvarı ile toplam 1.40 metre kalınlığında olasılıkla bir tahki-
mat duvarı açığa çıkartılmıştır (Resim: 6). Duvar 15.30 seviyesinden güneyde 
14.40 metre derinliğe ulaşmaktadır.

 Duvarın güney yarısı taşlarla destek duvarı şeklinde inşa edilmiştir. Açma 
sınırına geldiği için tehlikeli olacağı düşüncesiyle duvarın alt seviyesi tespit 
edilemeden kazıya son verilmiştir.  Zira açmanı bu kesimdeki yüzeyden itiba-
ren  derinliği 2.60 metreye ulaşmış alanın daralması nedeniyle çalışmalar güç-
leşmiştir. Alandaki bu duvar gerek kalınlığı ve gerekse güneye doğru eğimi 
nedeniyle bir savunma duvarı olmalıdır. Duvarın güneyindeki çalışmada tü-
müyle bu duvarlarla ilişkili 2. mimari kata ait keramik parçaları ele geçmiştir. 

Yüzey toprağının altından 16.65 metre seviyesinden başlayarak 14.80 met-
re seviyesine kadar olan tabakalar kendi içinde iki evreli olarak gelişim gös-
termekte ve ele geçen buluntular  itibarıyla Orta tunç çağına işaret etmektedir. 
16.65-16.00 ve 16.00-14.80 metre derinliklerden,  gri ve açık kiremit renginde 
hamurlu keramik parçaları ele geçmiştir. Genellikle hamurla aynı renkte as-
tar kullanmıştır. Keramikler ince kum katlı olup çarkta yapılmışlardır. Kap  
parçaları içinde basit ağız kenarlı çanak ve kaseler, içe dönük dışa taşık ağız 
kenarlı keseler, pithos parçaları bulunmuştur (Resim: 7) Sepet kulplar , ilmek 
ve şerit kulplar genel olarak yaygındır. Dipler içinde pedestal şeklinde yük-
sek ayaklı kaideler dikkati çekmektedir. 

Keramikler dışında çok sayıda küçük buluntu ele geçmiştir. Buluntular 
içinde keramikten yapılmış ya da pişmiş toprak ağırşaklar, kemik deliciler, 
taş balta parçaları, tunç iğne, delici ve okucu, keramiklerle  uyumlu olarak 
Orta Tunç Çağ dönemini işaret eder. 
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Kazı alanının tamamında yaklaşık 15.00 metre seviyesine kadar inilmiştir. 
Kazı alanının üç tarafında arsaya bitişik durumda  yapıların olması alanda 2 
metreden daha fazla  derinleşmeyi  tehlikeli hale getirmiştir. Özellikle çev-
redeki yapı duvarları ile açma sınırı arasında kalan yürüme yolu ve açma 
kenarları yağmurun etkisi ile akmaya  ve çökmeye başlamıştır. Açma kenar-
larında çökme tehlikesi ile karşılaşılınca bütün alanda derinleşmekten vaz-
geçilmiştir. Orta Tunç Çağ tabakalarından sonra mimari kalıntılar kaldırıl-
mamış kazı,  Erken Tunç Çağ tabakası seviyesinde bırakılmıştır. Buna karşın 
ana toprak seviyesine kadar kültür tabakalarını da anlayabilmek için alanın 
kuzey batısında mimari kalıntının olmadığı bir boş kesimde 1.60x1.60 metre 
boyutlarında test açması açılmıştır.

Söz konusu test açmasında 15.00 metreden 11.00 metre seviyesine kadar 
inilmiştir Bu seviyeye kadar dört yangın tabakası ile karşılaşılmıştır. Kera-
mik ve buluntular üzerinde yapılan incelemeler 15.00-13.00 metre arasındaki 
tabakaların Erken Tunç Çağına, 13.00-11.00 metre seviyeleri ana toprağa ka-
dar Kalkolitik Çağına ait olduğunu göstermiştir (Çizim: 1).  Erken Tunç Çağ 
katlarında ele geçen koyu yüzlü keramik parçaları, ağız kenarında çıkıntılar 
olan kap parçaları, üç ayaklı kaplara ait ayak parçaları, içe dönük ağız kenarlı 
kaseler, makara kulplu çanak parçaları Yassıtepe Höyüğü kazılarında da sap-
tanan ETÇ I dönemini işaret etmektedir (Resim: 8). M.Ö. 3100-2800 yıllarına 
tarihlenen katların Batı Anadolu kültürel sürecinin önemli bulgularına sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Parsel içinde sürdürülen test açması çalışmalarda 
kuşkusuz en önemli bulguya  Kalkolitik katlarda ulaşılmıştır. Yaklaşık 2 met-
reye ulaşan kalın depoziti ile Erken ve Orta  Kalkolitik süreci anlayabileceği-
miz  insitu buluntulara sahiptir.  İnsitu durumda tüm kapın da ele geçtiği bu 
çalışmalarda  89 No.lu parselde yaklaşık 6 metre kalınlığındaki  kültürel sü-
recin, düzenli tabakalar halinde Kalkolitik  dönemden Orta Tunç  dönemine 
kadar devam ettiğini ortaya koymuştur (Resim: 9).  Test açmasının alt seviye-
sinde ana toprağın doğuya doğru derinlik kazanması kazı alanındaki kültür 
tabakalarının doğu kesimine doğru en az 1.00 metre daha derine inebileceğini 
göstermiştir. Ayrıca ana toprak seviyesinde Neolitik döneme ait keramik par-
çalarına rastlanması nedeniyle bu alandaki  kültürel sürecin çok daha eskiye 
gidebileceğini de  söylemek mümkündür. Bu durum Yassıtepe Höyüğü’nün 
merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda  tespit edilen bulguları da destekle-
mektedir. 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Yaptığımız kurtarma kazısında orta tunç çağına ait doğu-batı doğrultu-
sunda uzanan duvarlar ile fırın ve ocak yapısına ait kalıntılar ortaya çıkartıl-
mıştır. Alanın güney doğusunda istinat duvarına benzer kalın  bir duvarın 
mekân duvarını dıştan desteklediği görülmektedir. Ayrıca iki adet pithos ve 
basit gömü bir mezar ortaya çıkartılmıştır. Alanda yapılan 1,60*1,60 boyut-
larındaki test açması ile ana toprağa kadar inilmiş ve orta tunç çağı dışında 
erken tunç çağı ve kalkolitik çağlarında varlığı saptanmıştır. (Çizim 2) Orta 
tunç çağına ait mimari buluntular dışında  ağırşaklar, ağırlıklar, kemik aletler, 
kalkolitik döneme ait envanterlik nitelikte buluntular ele geçmiştir ve   höyü-
ğün güney doğuya doğru yayılım gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Harita 2: Kurtarma kazısı yapılan 89 parselin konumu.

Harita 1: Bornova ovasındaki Prehistorik yerleşimler.
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Çizim 1: Test açması tabakalanması.
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Çizim 2: Parselin genel planı
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Resim 2: Açmanın güneyinden görünüm.

Resim 1: Yassıtepe Höyük erken tunç konut yapıları.
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Resim 3: Açmanın kuzeyinden görünüm.
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Resim 5: Açmanın güneyinde bulunan fırın ve pithos.

Resim 4: Açmanın güney doğusunda bulunan basit gömü mezar.
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Resim 7: Orta tunç Çağı seramik örnekleri.

Resim 6: Açmanın güneyinde bulunan istinat duvarı.



330
Resim 9: Geç Kalkolitik Döneme ait kap.

Resim 8: Test açmasında bulunan Erken Tunç Çağı seramik örnekleri.
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KAYSERİ İNLER DAĞI MEVKİİ ESKİ TUNÇ ÇAĞI 
MEZARLIĞI KURTARMA KAZISI

2014-2015 ÇALIŞMALARI
Serdar OKUR*
Gökhan YILDIZ

Hasan ELMAAĞAÇ
Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU

Kayseri’nin 21 km. kuzeydoğusunda yer alan Kültepe, Anadolu’nun en 
büyük höyüklerinden birisidir. 1948 yılından itibaren yapılan bilimsel kazı-
larda, M.Ö. 3. binyılın erken dönemlerinden itibaren yerleşimin varlığı an-
lasılmıstır.1 Eski Tunç Çağı’nda da çok önemli bir merkez olduğu bilinen 
Kültepe’nin, bu döneme ait bir mezarlığı şimdiye kadar bilinmemekteydi. 
2014 yılının Kasım ayında, bu eksikliği dolduran önemli bir keşif yapılmıştır. 
Örenyerinin sadece 1.8 km. güneydoğusunda, İnler Dağı olarak tanınan tepe-
lik bir bölgede Kültepe’nin Eski Tunç Çağı mezarlığı tespit edilmiş ve derhal 
kurtarma kazılarına başlanmıştır (Resim: 1).

I.  İNLER DAĞI MEVKII MEZARLIĞI’NIN KONUMU VE KAÇAK 
KAZILAR

Kayseri İnler Dağı Mezarlığı; Melikgazi Belediyesi sınırları içindeki Turan 
Mahallesi ile Kocasinan İlçesi sınırları içindeki Gömeç Köyü’nün birleştiği 
noktada, Kayseri Sivas Devlet Karayolu’nun 21. kilometresinde yer almakta-

* Serdar OKUR, Müze Müdürü, Kayseri/TÜRKİYE.
 Gökhan YILDIZ, Arkeolog, Kayseri Müzesi/TÜRKİYE.
 Hasan ELMAAĞAÇ, Müze Müdür Yardımcısı, Kayseri Müzesi/TÜRKİYE.
 Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU, Ankara Üniversitesi, DTCF Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kültepe-Kaniş Kazıları Başkanı, /TÜRKİYE.
1 Özgüç, T., 1986.
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dır. İnler Dağı Mezarlığı, Kayseri-Sivas Karayolu’nun Gömeç sapağının 1 km. 
güneybatısındadır. Mezarlık alanında ve yakın çevresinde defineciler tarafın-
dan açılmış çok sayıda kaçak kazı izleri görülmektedir.

Hemen güneyinden Gesi fay hattının geçtiği bu alanın yüzeyindeki yak-
laşık 0.5-1 metre kalınlığındaki taşlı toprak tabakasının altında, çeşitli kalın-
lıktaki katmanlar halinde briket yapımı için kullanılan volkanik kül, bims ve 
kum yığınları bulunmaktadır. İçinde İnler Dağı’nın da yer aldığı tüm tepeler 
ve yamaçlar bims ve kum aramak için metrelerce derinlikte kazılmıştır. Bu 
kazılar sırasında İnler Dağı Mezarlığı’nın ne kadarının tahrip edildiğini an-
lamak zordur. 

İnler Dağı Mevkiinde yapılan bir kaçak kazı duyumunun kendisine ulaş-
ması üzerine, Kültepe-Kaniş Kazısı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu du-
rumu Kayseri Müze Müdürlüğü’ne iletmistir. Kayseri Müzesi Müdürlüğü 
tarafından güvenlik güçlerine durumun aciliyeti bildirilmiş ve kaçak kazı 
alanında derhal güvenlik önlemleri alınmıştır. Daha sonra, Prof. Dr. Fikri 
Kulakoğlu’nun da katılımıyla, Kayseri Müzesi Müdürlüğü uzmanları tara-
fından yerinde incelemeler baslatılmıstır. Alanda, iş makinesi ile yapılmıs 
kuvvetli bir tahribat sonrasında gerçekleştirilmiş kaçak kazı izleri ve talan 
edilmiş mezarlar tespit edilmistir (Resim: 2). Kumlu bir toprak tabakası içine 
yerleştirilmiş mezar küpleri kırılmış ve parçaları etrafa atılmıştır. İlk gözlem-
lere göre, yaklasık 50x20 metrelik bir alana yayılan küp kırıklarından, kaçak-
çılar tarafından tahrip edilmiş 14 adet mezarın varlığı anlaşılmıştır. Yüzeyden 
toplanan mezar küpü kırıklarının yanısıra, mezarlara ölü hediyesi olarak bı-
rakılmış çeşitli seramik örneklerine ait parçalar da toplanmıştır.

II. KURTARMA KAZILARI

Kazılara başlamadan önce alan taramasında toplanan seramikler arasında, 
Orta Anadolu’ya Suriye’den ithal edildiği Kültepe Kazıları’ndan bilinen bir 
“Suriye Şişesi”2 ile çift kulplu bir bardak ve Orta Anadolu’ya özgü bir tabak 
parçası yer almaktadır. Bu buluntular mezarlığın tarihlendirilmesi açısından 
önemlidir (Resim: 3).

2 Özgüç, T., 1986: 35-36.
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İlk incelemelerden sonra, alanda gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve acil 
bir kurtarma kazısı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat 
edilmiştir. Bakanlık tarafından iznin verilmesiyle birlikte  01.11.2014 tarihin-
de hemen kazılara başlanmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında yapılan kurtarma ka-
zılarına Müze Müdürü Serdar Okur, Arkeolog Gökhan Yıldız, Ali Üveyik‘in  
yanısıra  Kültepe Kazısı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve heyet üyele-
rinden arkeologlar Semih İstanbulluoğlu, Emrah Çankaya, Doğa Karatokuş, 
Melek Solak, Zeynep Cebeci, Topograflar Mükremin Birinci, Hasan Hüseyin 
Berberoğlu da katılmıstır. 

2014 ve 2015 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 46 küp 
mezar kazıldı. Kazılar sırasında ve kazı sonrasında alanda ayrıntılı bir bel-
gelendirme yapıldı. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi’nin ve Kültepe Kazı 
Başkanlığı’nın katkılarıyla hem drone, hem de helyum balonu ile kazı alanı-
nın havadan fotoğraflanması yapılarak, alanın ve mezarların yerleri ayrıntılı 
olarak belgelendi.

Aynı şekilde kazılar sırasında, mezarlar ve buluntuları GNSS ile ölçülerek 
kayıt altına alındı ve bunların konumları dijital harita üzerine işlendi.

Kaçakçılar tarafından tahrip edilen mezarlarda ve eski çağlarda boşaltıl-
mış mezarların bir kısmında hemen hemen hiç bir kemiğe veya ölü hediyesi-
ne rastlanmamıştır. Örneğin 2014/M01 ve 2014/M03 No.lu mezarlarda her-
hangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Hemen hemen hiç el değmemiş içiçe iki 
küpten oluşan 2014/M03 No.lu mezar, en büyük mezarlardan birisi olmasına 
karşın, içinde herhangi bir hediyeye veya iskelet kalıntısına rastlanmamış-
tır (Resim: 4). Buna karşın bazı mezarlarda, örneğin 2014/M09’nın içinde ise 
önemli hediyeler ele geçmistir. Bu mezarda, bir kafatasının çok az korunmus 
bir kısmı ile birlikte tarihlendirme açısından önemli buluntular bulunmuştur. 
Eski Tunç Çağı III dönemine tarihlendirilen bir tankard ile  (Resim: 5), arkeo-
loji literatüründe Troia Tabağı olarak adlandırılan kap taklidi bir tabak ve bir 
çanak, mezarlığın Kültepe ile eşleştirilmesi için önemli buluntulardır. Tan-
kard ve ağır dönen çarkta yapılmıs Troia tabağı, Kültepe’den de iyi bilindiği 
üzere, bölgenin Batı Anadolu ile etkileşim içinde oldugunu göstermektedir.3

3 Özgüç, T., 1986: 39.



334

Benzer şekilde; mezarlığın bulundugu tepenin hemen yamacına yerleşti-
rilmiş M16 kazılarda en sağlam iskelet kalıntısını verdi. Yamaçta yapılmasın-
dan dolayı erozyonla ve kısmen de kaçakçılar tarafından tahrip edilmiş olan 
bu mezarda  tüm bir kafatası ile bacak kemikleri kısmen korunmuştu (Resim: 
6). İçinde ise, Eski Tunç Çağı kronolojisi için çok önemli olan “Kültepe tipi” 
bir depas4  (Resim: 5) ile çark yapımı bir testi, bir çanak, bir bronz iğne ile, fonk-
siyonu ve benzeri bilinmeyen kapalı ucu yakınında, yanda bir deliği bulunan 
kurşundan bir tüp-kovan (Resim: 7) bulundu.

B 2014/M19 da nispeten zengin bir mezardır (Resim 8). Küpün ağzında 
olması gereken kapak taşı yerinde olmamasına karşın, içindeki hediyelerden 
bir kısmı yerinde kalmıştır. Ancak iskelet korunamamıştır. Mezarda, Orta 
Anadolu için tipik ve intermeditate geleneğinde yapılmış iki gaga ağızlı testi5, 
bir maşrapa ve bir tabak ile bronz bir bilezik bulundu (Resim: 9).

2014/M20’nin, önceki çağlarda soyuldugu, küpün ağzında olması gereken 
kapak taşının, küpten bir metre kadar ileride bulunmasından anlaşılmaktadır 
(Resim: 10). İçinde sadece bir parça kemik kalıntısı korunmuş bu mezarda, 
Orta Anadolu için tipik gaga ağızlı ve intermeditate geleneğinde yapılmış bir 
testi6 ve bir çanak ile Orta Anadolu’dan çok fazla tanınmayan yalın hamurlu 
bir testi (Resim: 11) ve yine Orta Anadolu için yabancı olarak tanımlanan bir 
çanak ele geçmiştir. 2014/M20 ilginç mezarlardan birisidir. İçinde sadece bir 
parça kemik kalıntısı korunmuş bu mezarda, seramik ve bronz hediyelerin 
yanısıra, çok kötü durumda, tahtında oturan bir tanrıçanın tasvir edildiği 
alabaster bir figürin parçası da tespit edilmiştir. Benzer alabaster figürinler, 
Kültepe’de Eski Tunç Çağı III evresinden çok iyi bilinmektedir.7

2015/M16 No.lu mezarda da “Kültepe tipi” idoller olarak adlandırılan idol-
lerden çift başlı örneklerinden bir tanesi, maalesef çok aşınmış olarak bulun-
muştur.8  Aynı şekilde 2015/M23 (Resim: 12) ve M24 No.lu mezarların içinde 
bulunan ancak çok aşınmış derecede günümüze ulaşan benzer idollerin ışı-

4 Özgüç, T., 1986: 39-41.
5 Öktü 1973: 185-186, I-D/0l; I-D/02.
6 Öktü 1973: 185-186, I-D/0l; I-D/02.
7 Öztürk 2015: 160-162.
8 Kulakoğlu 2015: fig. 6.
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ğında, bunların ölü hediyesi olarak buradaki mezarlara sıkça bırakıldığı an-
laşılmaktadır.

 

III. SONUÇ 

01.11.2014- 28.11.2014 ve 06.10.2015 -23.11.2015 tarihlerinde yapılan kur-
tarma kazılarında, çoğunluğu tamamen tahrip edilmiş veya soyulmuş 46 adet 
küp mezar açığa çıkartılmıştır. 

Kazıların gerçekleştirildiği alan, tepenin hemen yamacında ve yamaç üs-
tündeki sırtta yeralmaktadır. Yüzeydeki yaklaşık 1 metre kadar kalınlıktaki 
taşlı toprak tabakası altında kumlu bir tabaka yer almaktadır. Bu kumlu taba-
kanın altında da karstik bir kayaç oluşumu görülmektedir.

Mezarlar karstik katmanın üstündeki kumlu tabakaya veya bazen de bu 
karstik katman kazılarak yerleştirilmiştir (Resim: 13). Yapılan kazılardan elde 
edilen verilere göre hemen hemen tüm gömülerin, boyları 1.5 metreye ka-
dar ulaşan küplere yapıldığı anlaşılmıştır. Küpler, genelde kalitesiz, iyi pi-
şirilmemiş ve çoğunun gövdesi düzensiz ve ince cidarlıdır. Bu nedenle, bazı 
mezarlarda ikinci bir küp, birinci küpü desteklemek için kullanılmıştır. Kire-
cin tahrip edici etkisi hem mezarlardaki kemiklerde, hem de bu küplerde de 
görülmektedir. İyi fırınlanmadığından, hemen hemen küplerin cidarları eri-
miş, dolayısıyla da bunların restorasyonla tümlenmesi zorlaştırmıştır. Kaçak 
kazılardan dolayı bazı mezarların küpleri tamamen tahrip edilmesine kar-
şın, hemen yakınlarında bulunan küp parçalarının başka mezarların varlığını 
göstermektedir. 

Bazı küpler, doğrudan kumlu tabakaya konmuştur. Hemen hemen hepsi-
nin ağzı yaklaşık 30-45 derece yukarıya bakmaktadır. Bunun için de küplerin 
ağızlarının altına taşlar yerleştirilmiştir. Çoğu mezarın yakınında diğerlerin-
den daha geniş ve büyük yassı sal taşları bulunmuştur. Bunlar, mezar küp-
lerinin kapatılması için kullanılmıştır. Ölü gömüldükten sonra, kapak taşları 
diğer küçük taşlarla desteklenmiş, hatta mezar küpünün üstü bile bu tür taş-
larla örtülmüştür (Resim: 14). Dolayısıyla kaçakçılar için taş yığınları, meza-
rın yerini tespit etmek için bir nevi işaret görevini görmüştür.



336

Mezar küplerinde tam bir yön birliği görülmemekle birlikte, çoğunluğun-
da küpün ağzı batı veya kuzeye bakmaktadır. 

Yapılan kazılarda sadece bir kafatası (2014/M16) ile bir mezarda kireçle 
yapışmış ve erimiş durumda bazı kemik parçalarına (2014/M01) rastlanmış-
tır. Bu nedenle iskeletlerden mezara gömülenin cinsiyeti ve yaşı gibi bilgilere 
ulaşmak zordur. 

Çoğunluğu günümüzde ve olasılıkla bir kısmı da eski çağlarda soyulmuş 
mezarların çoğunda hiç bir ölü hediyesine rastlanmamıştır. Buna rağmen me-
zar çukuru etrafında veya komşu mezarlarda bulunan eserlerden mezarlığın 
tarihi anlaşılmaktadır. Mezarlar, özellikle ölü hediyeleri dikkate alındığında, 
Eski Tunç Çağı›nın III. safhasına tarihlendirilmektedir. Bulunan seramiklerin 
hepsi Kültepe’nin Eski Tunç Çağı III safhasının ortalarına tarihlenen 12. ta-
bakası ile çağdaştır. Kültepe 12. tabaka ise, Orta Anadolu’daki “intermediate” 
kültürünü temsil eden bir tabaka olup, Mezopotamya’daki Akkad İmparator-
luk Çağı (M.Ö. 24-23. yy.) ile çağdaştır.9

“Ölü Gömme adetleri” toplumların öbür dünya hakkındaki görüşlerini  
yansıtır. Ölünün öbür dünyada kullanacağı varsayılarak mezar içine veya dı-
şına bırakılan hediyeler, o toplumun öbür dünya hakkındaki görüşlerini gös-
terdiği gibi, aynı zamanda çağının sanatı ve günlük eşyaları hakkında da bize 
oldukça önemli ipuçları verir. Bu nedenle, mezarlar ve mezarlıklar arkeoloji 
biliminde özel bir yere sahiptir. Öntarihte Anadolu’da ölü gömme adetlerini 
inceleyen T. Özgüç, Anadolu’da M.Ö. II. binde görülen ölü gömme adetleri-
nin de, M.Ö. III. bin yılın yerli geleneklerin devamı olduğuna işaret etmiştir10.   

Kültepe’de de şimdiye yapılan kazılarda Eski Tunç Çağı ölü gömme ge-
leneklerine ilişkin çeşitli veriler de elde edilmişti. Tepe’de açığa çıkartılan 
Eski Tunç Çağı tabakaları’nda evlerin tabanları altında, hem taş sandık ve 
yuvarlak mezarlar hem de küp mezarlar tespit edilmişti. Bu veriler ışığında 
ve yakın çevrede yapılan araştırmalarda Kültepe yakınında herhangi bir me-
zarlık tespit edilemediğinden, Kızılırmak kavsi içinde kalan bölgenin aksine, 
Kızılırmak’ın güneyinde kalan bölgede yerleşim içi ölü gömme adetinin bilin-

9 Özgüç, T. 1986: 42; Kulakoğlu 2015: Table 1.
10 Özgüç 1948: 58.
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diği; yerleşim dışı gömmenin olmadığı öne sürülmüştü. İnler Dağı mevkiinde 
keşfedilen bu mezarlık, yerleşim dışı ölü gömme geleneğinin varlığı göster-
mesi açısından da önemlidir (Resim 15).

Yüzeydeki eski kazı ve seramik parçalarından, mezarlığın İnler Dağı mev-
kiinde en azından 100 metrelik bir sırt boyunca uzandığı görülmektedir. An-
cak, mezarlığın İnler Dağı mevkii ile  sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Zira, 
söz konusu alanın yaklaşık 500 metre batısında da gözlemlenen kaçak kazı 
izlerinden ve etrafa atılmış mezar küpü parçalarından, çok daha geniş bir 
alanda mezarların varlığı tespit edilmiştir.  
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Resim 3: Kaçak kazılardan kalan bir grup seramik.

Resim 1: İnler Dağı kaçak kazı tahribatı.

Resim 2: Kaçak kazılarda tahrip edlmiş bir mezar.
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Resim 6: 2014_M16

Resim 4: 2014_M03.

Resim 5: Tankard (2014_M09) ve depas (2014_M16)
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Resim 9: Gaga ağızlı testi (201__M16)

Resim 7: Kurşun Obje (201__M19)

Resim 8: 2014_M19
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Resim 12: (2015_M23)

Resim 10: 2014_M20

Resim 11: Yalın hamurlu testi (2014_M20)
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Resim 15: İnler Dağı Mezarlığı

Resim 13: Karstik kayaya kazılmış mezarlar

Resim 14: (2015_M23)
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TEKSTİL ESERLERDE DEPOLAMA VE ÖNLEYİCİ 
KONSERVASYON UYGULAMALARI

Seda SANCAKLI*

Müzelerimizde çok sayıda tekstil eser olmasına rağmen gerekli koruma 
çalışmaları yeteri kadar yapılamamıştır. Bu sebeple eserlerin bozulmalarını 
durdurabilmek, yaşam sürelerini uzatabilmek için yapılan konservasyon ça-
lışmaları büyük önem arz etmektedir. Tekstil konservasyonu ve restorasyo-
nu konusundaki bu boşluk ‘’İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’’ tarafından doldurulmaya başlanmıştır. 
Aynı zamanda bölge laboratuvarları restoratörlerine eğitim desteği verilerek 
bu alanda daha fazla uzman yetişmesi planlanmaktadır. 

TEKSTİL ESERLER

Tekstil lifleri bitkisel (pamuk ve keten gibi), hayvansal (yün ve ipek gibi) 
ve sentetik olmak üzere üç grupta incelenir. Tekstil eserler birçok şekilde kar-
şımıza çıkmaktadır. Tekstilin tek başına kullanıldığı halı, kilim, perde,  örtü, 
sancak, kaftan, üniforma, şapka gibi çok çeşitli gruplar olduğu gibi, bunun 
yanında mobilya, tablo, kitap cildi gibi pek çok kompozit eserde de karşımıza 
çıkmaktadır (Resim: 1).

Tekstil malzemeler higroskopiktir. Kuru ortamda nemlerini kaybederek 
kurur, küçülüp çeker ve kırılganlaşır. Nemli ortamlarda ise havadan nem çe-
ken lifler genişleyip şişerler. Sıcaklık ve nemin sürekli değişmesi ve bu dön-
günün tekrarlaması eserlerde geri dönüşümü olmayan sonuçlar ortaya çıkar-
maktadır. Organik malzemelerin uzun süre nemli ve sıcak ortamda bulun-

* Seda SANCAKLI, Retoratör/Konservatör, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 34122, Sultanahmet-İstanbul/TÜRKİYE.
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maları mantarların ve böceklerin yerleşmesine uygun ortam oluşturmaktadır. 
Ayrıca tekstil eserlerin yüzeyinde bulunan metal işlemeler de nem dolayısıyla 
korozyona uğramakta ve eser üzerinde lekelenmeye yol açmaktadır.

Yani tekstil eserler organik yapıları itibariyle sıcaklık, nem ve ışığa çok 
duyarlı malzemelerdir. Bu sebepten çevresel faktörlerin yoğun etkisi altın-
da kalırlar. Gerek depolama gerek teşhir alanlarında uygun stabil koşullarda 
muhafaza edilmeleri gerekmektedir. 

Bu çalışmada görevlerimiz sırasında en sık karşılaştığımız depo sorunları, 
uygun depolama koşulları ve çalışmış olduğumuz önleyici konservasyon ça-
lışmaları aktarılmaya çalışılacaktır.

1- DEPO SORUNLARI

Müze binalarının genellikle tarihi binalar olmasından kaynaklı, zemin 
suyunun yükselmesi, çatı katının akması, duvarlarda rutubet gibi sorunlarla 
karşılaşmaktayız. Aynı zamanda yalıtımın iyi olmaması ve diğer sorunlar da 
eklenince eserlerin stabil koşullarda depolanması çok mümkün olmamakta-
dır. Bu sorunlardan dolayı depolarda bağıl nem değerinin %65’in üzerine çık-
ması havada bulunan mantar sporlarının gelişimine uygun ortam hazırlamış 
olur. Uygun bağıl nem ve sıcaklık değerinin sağlanamaması sonucunda ise 
eserlerde biyolojik oluşumlar görülmektedir. Bu biyolojik oluşumlar küflen-
me ve böceklenmedir. Küfler eserlerde lekelenmeye, yapılarında zayıflamaya 
ve kırılganlaşmaya neden olmaktadır. Böcekler ise larva döneminde devamlı 
beslenmek zorunda oldukları için, eserlere ergin hallerinden daha fazla zarar 
vermektedir. Özellikle yün, kürk gibi hayvansal tekstiller büyük risk altında-
dır. Tekstil eserlerde en çok güve ve halı böceği görülmektedir (Bkz.Resim: 
2).  Eserlerdeki böcek varlığı; böcek yenikleri, zarar görmüş yüzeyler, larva 
kabukları ve böcek ölülerinin varlığı ile tespit edilebilir. Bunlardan herhan-
gi birine rastlanır ise eserlere acil müdahale etmek gerekmektedir. İlk olarak 
sorunlu olan eser mutlaka diğer eserlerin yanından ayrılıp, ayrı bir alanda 
tek başına muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde sorun tüm eserlere ve depo 
alanına yayılacaktır. Depo alanlarında böcekleri önlemek için kullanılan pa-
radiklorobenzen veya naftalin gibi malzemeler hem insan sağlığına zararlı 
oldukları için hem de kalıntıları esere zarar verdiği için kullanılmamalıdır.
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Depo alanının yetersizliği ve buna bağlı olarak dolap ve raf malzemesinin 
uygun olmayan malzemeden olması karşımıza çıkan diğer önemli sorunlar-
dır. Bunlardan bahsetmek gerekir ise;

• Eserlerin ayırıcı bir şey olmadan üst üste koyulması, desteklenmeden 
katlanması, hassas olan tekstil eserlerin zaman içinde liflerinde zayıfla-
ma yaratarak kat yerlerinde kırılmaya ve parça kayıplarına yol açmak-
tadır (Bkz. Resim: 3).

• Asılarak depolanan eserler de ise tüm yük eserin omuz kısmına bin-
mektedir. Eser zamanla omuz kısmından zayıflayarak liflerinde yır-
tılma ve zaman içinde parça kayıplarına sebep olmaktadır. Özellikle 
işlemeli eserlerde bu süreç daha da hızlanmaktadır (Bkz. Resim: 4). 

• Polietilen kilitli poşet veya plastik kutu içinde saklanan eserler bulun-
dukları havasız ortamdan dolayı küf oluşumuna zemin hazırlamakta-
dır (Bkz. Resim: 5).

• Diğer önemli bir sorun ise eser üzerine yazılan envanter numaralarıdır. 
Yapışkanlı etiket kullanımı, mürekkepli kalem ile eser üzerine yazılma-
sı veya asitli kağıt üzerine yazılıp eser üzerine zımbalanması karşılaş-
tığımız sorunlardır (Bkz. Resim: 6). Yapışkanlı malzeme kullanımı eser 
yüzeyinde lif ve parça kayıplarına sebep olmaktadır. Mürekkep teksti-
lin dokusuna işlediği için geri dönüşümü mümkün değildir. Zımba ise 
delici olmasından kaynaklı takıldığı yerde eser üzerinde delikler açtığı 
gibi metali zamanla korozyona uğrayarak eser üzerinde lekelenmeye 
sebep olmaktadır. 

• Asitli malzeme kullanımı, zaman içinde sararma, liflerde zayıflama 
gibi sorunlara neden olmaktadır.

2. UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI

Uygun depo yapısal sorunların olmadığı ve yalıtımın iyi olduğu alanlar 
olmalıdır. Aksi takdirde depo içerisinde yapılacak olan iyileştirmelerden ve-
rimli sonuç alınamamaktadır.

Depo alanının taşıma kapasitesi, eser miktarı ve eldeki bütçe hesaba katı-
larak en uygun malzeme ve yöntem seçilmelidir. Yenileme veya düzenleme 
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yapılması gündeme gelindiğinde ani kararlar alınmadan İstanbul Merkez ve 
Bölge Laboratuvar Müdürlükleri ile iletişime geçip konu uzmanlarının da 
içinde bulunduğu bir çalışma ile doğru yöntem belirlenmelidir.

 İlk olarak kullanılacak olan malzemelerin; mukavemeti kuvvetli, doğal 
afetlerden etkilenmeyen malzemeler ve kompakt sistemler olması gerekmek-
tedir (Bkz. Resim: 7). Kullanılacak olan metal raf sistemleri çelik olup yüzeyi 
fırın boyalı polimer korumalı olmalıdır.   

Buna göre; 

• Organik ve inorganik eserler için uygun bağıl nem ve sıcaklık değerleri 
farklılık gösterdiği için kesinlikle ayrı alanlarda depolanmalıdır. 

• Hayvansal ve bitkisel kökenli tekstil eserlerin ayrı depolanması en ide-
al olanıdır. Protein kaynaklı olan; yün, ipek ayrı bir dolap içerisinde, 
Selüloz kaynaklı olan; pamuk, keten ayrı bir dolap içerisinde muhafaza 
edilmelidir. 

• Kompozit malzemelerin bir arada bulunduğu eserler var ise en duyarlı 
olan esere göre hareket edilip depolanmalıdır

• Tekstil eserlerin depolanmasında kesinlikle her eser için uygulanabile-
cek standart bir yöntem yoktur. Her parça için ayrı düşünmek ve ona 
göre yöntem belirlemek gerekmektedir. 

Dolayısıyla tekstiller tipine, ağırlığına, boyutlarına ve içinde bulunduğu 
bozulma durumuna göre; çekmecelerde, raflarda, rulo sistemlerinde veya ku-
tularda depolanır.

Örneklerle açıklamak gerekirse; 

2.1. Yatay Depolama

Tekstiller için en ideal depolama sistemi her parçanın ayrı çekmecede ya-
tay olarak depolanmasıdır (Bkz. Resim: 8).

Kullanılacak olan çekmeceler her eserin durumuna ve ölçülerine uygun 
olarak tasarlanmalıdır. Çekmecelerin derinlikleri içlerine yerleştirilecek eser-
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lerin yüksekliğine ve eğer gerekiyorsa kullanılacak olan destekleyici pedin 
yüksekliğine göre belirlenmektedir. Tüm bu şartlar dikkate alındığında çek-
meceler arasında hava sirkülasyonun sağlanmasına yetecek kadar mesafe bı-
rakılması yeterlidir.

Çekmecelere yerleştirilecek eserlerin altına ve üstüne asitsiz kağıt koyula-
rak çekmecelere yerleştirilmelidir. 

Mevcut çekmece ölçüsünden büyük bir eser var ise eserin kat yeri arası-
na destekleyici ped koyularak lif kırılmalı ve kat izi oluşumu engellenerek 
yerleştirilmedir. Kat yerleri arasına koyulan destekleyici pedler mutlaka altı 
ayda bir değiştirilmeli, yeni bir kat oluşumu engellemelidir.

Giysi gibi eserler yatay depolanırken omuz, kol kısımları ve birleşim yer-
leri destekleyici pedler ile yumuşatılıp desteklenmelidir. 

Eser üzerinde bulunabilecek düğme fermuar gibi malzemelerden eser 
üzerine geçebilecek zararları önlemek için asitsiz kağıt ile sarılıp tekstille te-
ması kesilmelidir.

2.2. Rulo Depolama 

Halı, kilim, sancak ve düz, işlemesiz büyük boyutlu eserlerin depolanma-
sında en uygun yöntemdir (Bkz. Resim: 9).  

Her eser dikdörtgen ya da kare olmayabilir. Parça kayıplarının olduğu, 
dokuma sırasında enlerinde daralmaların olduğu, zaman içinde esnemelerin 
olduğu eserler ile karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda eserin dış bordürle-
ri değil eserin orta kısmındaki desen referans alınarak sarılmalıdır. Eserler 
mümkün olduğunca düz konumlandırılmalıdır (atkı ve çözgüsünden bakıp 
ortalamak gerekir).

Rulo yapılırken eserin en geniş kısmından başlanmalı, dar olan kısım üstte 
kalmalıdır.

Halı ve kadife benzeri havlı kumaşlar hav yönüne doğru, arka yüzeyi ru-
loya gelecek şekilde sarılmaktadır.

Rulo yapılırken: asitsiz rulo, asitsiz kağıt, Tyvek ya da yıkanmış pamuklu 
kumaş kullanılarak işlem gerçekleştirilir.
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Kullanılacak rulo eserden her iki uçta en az 5’er cm. kalacak şekilde uzun 
olmalıdır. Eser ve kumaşın arasına konulacak asitsiz kağıt eserden biraz bü-
yük olmalıdır. Bunların üzerine koyulacak olan Tyvek/pamuklu kumaş ise 
eserden ve asitsiz kağıttan daha geniş olmalıdır. Kaplanan eser rulo yapılarak 
sarılır. Rulo yapılmış tekstilin etrafını sararken kullanılacak olan tyvek ya da 
pamuklu kumaşın esri iki kez kaplayabilecek uzunlukta olması istenir. Sarı-
lan rulo 3’er cm. genişliğinde yıkanmış pamuklu kumaş ile bağlanır. Hazırla-
nan envanter numarası eser üzerine asılır. Ardından rulo içerisinden geçiri-
len paslanmaz çelik çubukların uçlarından raflarda hazırlanmış olan yerlerine 
oturtulur.

Bu yöntem eserde oluşabilecek lif kırılmalarını engeller aynı zamanda ru-
lolar, raflara metal çubuklar ile yerleştirildiği için eser üzerine ağırlık binme-
sini önlemektedir. Ayrıca yöntem minimum hacim işgal ederek birçok eserin 
bir arada depolanmasına olanak sağlar.  

Aynı sistemin daha küçük, rulo yapmaya elverişli eserler için dolap içinde 
bulunan çekmeceler de kullanılan sistemi de bulunmaktadır. 

2.3. Kutu İçinde Depolama

Şapka, eldiven, ayakkabı gibi aksesuarlar destekleyici pedler kullanılarak 
boyutlarına uygun olarak üretilmiş asitsiz kapaklı kutularda depolanabilir. 
Kutuların dışına envanter numarası ve fotoğrafları asılmalıdır (Bkz. Resim: 
10).

2 .4. Sonuç

• Deponun sıcaklığı 18-21 ºC, bağıl nem oranı %50-55rh olmalıdır. Ortam 
stabil olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

• Depo alanlarında sıcaklık ve bağıl nemi ölçüp kaydeden dataloggerlar 
bulunmalı ve belirli aralıklarla değerlerde bir değişim olup olmadığı 
kontrol edilmelidir.

• Ortam koşullarını stabil halde tutabilmek için iklimlendirme cihazı 
kullanılmalıdır. 
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• Kontrol amaçlı feromen tuzaklar yerleştirilip böcek varlığının olup 
olmadığı tespit edilmelidir. Eğer bir problem varsa her hafta kontrol 
edilir.  Birkaç ay yapılacak takipten sonra böcek sorunu görülmüyorsa 
ayda bir defa yapılan takipler yeterli olacaktır. Feromen kokusu yayan 
tuzaklara böcekler çekilmeye çalışılır.  Kokuyu algılayan böcek tuzağa 
gelir. Bu yöntemin dezavantajı iyi izole edilmemiş bir depo alanında 
dışarıdaki böcekleri içeri çekme riskidir. İyi izole edilmiş depo alanın-
da veya depo dolabında böcek olduğuna dair bir şüphe varsa dolap 
içinde bu tuzaklardan kullanılabilir.

• Depo içindeki ortamın tozsuz ve temiz olması gerekmektedir. Bunun 
için hepa filtreli emiş gücü ayarlanabilir vakum cihazı ile temizlenmeli, 
ardından ortamı nemli bırakmayacak şekilde önce ıslak sonra kuru te-
mizlik yapılmalıdır.  Periyodik depo bakımı yapılmalıdır.

• Maksimum 6 ay sergilenen eser 5 yıl boyunca uygun depo şartlarında 
mutlaka dinlendirilmeye alınmalıdır.

3. ÖNLEYİCİ KONSERVASYON UYGULAMALARI

Konservasyon “bir eserdedeki bozulmayı mümkünse durdurmak veya 
yavaşlatmak, dolayısıyla eserin ömrünü uzatmak için yapılan uygulamalar 
bütünüdür”.

Koruma altına alınan tekstiller mutlaka uzman bir konservatör tarafından 
incelenerek konservasyon çalışmaları yapılmalıdır. Konservasyon aşaması-
nın ilk adımı belgelemedir. Eserler fotoğraf, çizim ve rapor niteliği taşıyan 
notlar alınarak belgeleme yapılır. Belgeleme işleminin ardından detaylı bir 
şekilde incelenen eserdeki bozulma ve bozulma etkenleri görsel yöntemler ve 
çeşitli analizler ile belirlenerek yapılacak müdahalelere karar verilir. 

Tarihi değere sahip tekstillere bilgisizce yapılan müdahalenin tekstilin bel-
gesel niteliğine zarar verdiği unutulmamalıdır. Yapılan tüm işlerler tekstilin 
orijinal rengini, parlaklığını ve yapısını korumaya yönelik olmalıdır. 

Yapmış olduğumuz konservasyon çalışmalarından örnekler;
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3.1.  Konservasyon ve  Yatay Depolama Çalışması 

Bir müzenin teşhir salonundaki vitrinlerde uzun süre sergide olan eser-
ler, dikey olarak iğneler ile tutturularak sergilenmekteydi. Uzun süre sergide 
kalmalarından dolayı da eserlerde yoğun toz ve kir tabakası olduğu gözlen-
miştir. 

Fotoğraf çekimleri yapılan eserlerin, portatif mikroskop ile kirlilik durum-
ları tespit edilerek tüm belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Belgeleme ve 
detaylı tespitler yapıldıktan sonra konservasyon çalışmalarına geçilmiştir. 

Konservasyon çalışmaları; 

Çalışma sırasında eser ile vakum cihazı arasına monoflament file yerleşti-
rilerek, çekiş gücü ayarlanabilir hepa filtreli vakum cihazları ile kuru temiz-
likleri yapılmıştır. Kullanılan monoflement file ile eser üzerinde sürtünmeden 
kaynaklı lif yıpranmaları veya eserlerden lif kopmaları önlenmeye çalışılmış-
tır. Çalışma esnasında sık sık portatif mikroskop ile kontrol edilen eserler, 
toz ve kirden tamamen arınana kadar bu işlem tekrar edilmiştir. Herhangi 
bir toz kalıntına rastlanılmayan eserlerde düzleştirme işlemine geçilmiştir. 
Soğuk buhar verilerek nemlenmesi sağlanan eserlerin üzerine kenarları per-
dahlanmış cam ağırlıklar koyularak bekletilip düzleştirilmiştir. Düzleştirilen 
eserlerin arka yüzünün iki çapraz köşesine yıkanmış ham pamuklu şeritle-
re su ve alkolden etkilenmeyen asitsiz permanent kalem ile yazılan envanter 
numaraları dikilmiştir. Son olarak konservasyon sonrası halleri fotoğraflarla 
belgelenerek, paketleme ve depolama işlemlerine geçilmiştir.

Depolama çalışmaları;

Konservasyon işlemi tamamlanan eserlerin fotoğraf ile belgelemesi yapıl-
dıktan sonra depolama çalışmalarına geçilmiştir.   

Eserlerin ebatları belirlenip uygun ölçülerde asitsiz kartonlar hazırlanmış-
tır. Hazırlanan asitsiz kartonlara eserler, yatay olarak altına ve üstüne asit-
siz kağıt gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Her eser aynı ölçüde olmadığndan 
ebatları büyük olan eserlerde yatay depolama yapabilmek için eserlerin kat 
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yerlerine destekleyici pedler kullanılarak yerleştirilmiştir. Kullanılan destek-
leyici pedler her eserin ölçüsüne uygun olarak, alçı çorabının içine elyaf dol-
durulup iki ucu dikilerek hazırlanmıştır.

   Hazırlanan eserler polikarbondan hazırlanan kutu içerisine geçici depo-
lama için yerleştirildi. Kutu içerisinde birden fazla eseri muhafaza edebilmek 
ve birbirine temasını önlemek için katlar arasına ethafoam destekler konul-
du, taşıyıcı asitsiz karton bu desteklerin üzerine yerleştirilerek etafoam ile 
yükseltildi. Kutu içinde hava sirkülasyonunu sağlamak ayrıca eserlerin kutu 
içerisine rahat yerleştirilip, gerektiğinde geri alınması için ethafoamların ke-
narlarına el girebilecek şekilde oyuklar hazırlandı. Eserler kutu içerisine yer-
leştirildikten sonra üzerlerine yıkanmış amerikan bezi kapatılıp geçici olarak 
depolamaya hazır hale getirilmiştir (Bkz. Resim: 11).

3.2. Konservasyon ve Sergileme Çalışması

Daha önce restorasyonu yapılan eserin müdürlüğümüzde konservasyon 
ve sergilemeye yönelik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalar doğrul-
tusunda, türbe içerisinde sergilenmiş olan kaftanın olumsuz çevre koşulların-
dan etkilenip yıpranmaların başladığı ardından sergiden, depo alanına kal-
dırıldığı öğrenilmiş. Daha sonra farklı bir kurum tarafından kaftanın birebir 
kendi ölçülerinde orijinal kumaşına benzer bir destek kumaşı üzerine yapış-
tırma işlemi ile restorasyonu yapıldığı belirtilmiştir. 

Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalarda ise eser kurumumuza geldiğinde 
fotoğraf, autucad çizimi ve rapor niteliği taşıyan notlar alarak belgelemesi ya-
pılmıştır. Portatif mikroskop ile kirlilik durumu tespit edilip belgelendikten 
sonra çalışmalarına başlanmıştır.

Mevcut durumu iyi olan eserin genelinde tozlanma olduğu ve kat izle-
ri olduğu tespit edilmiştir. Eserin durum tespiti yapılıp çalışma yöntemi ve 
sergilemeye yönelik yapılacak olan işlemler belirlendikten sonra çalışmala-
ra başlanmıştır. İlk olarak monoflament üzerinden hepa filtreli ayarlanabilir 
müze vakum cihazı ile tozlarından temizlenmiştir. Ardından gerekli görülen 
yerlere kontrollü şekilde soğuk buhar verilerek kenarları perdahlanmış cam 
ağırlıklar koyulup düzleştirilerek kat izleri giderilmiştir. 
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Konservasyon çalışması tamamlanan kaftanın sergilemeye yönelik çalış-
malarına başlanmıştır. Bunun için kaftanın birebir ölçüsünde destek kumaşı 
hazırlanıp dikilmiştir.  Destek kumaşı kaftanın sadece beden kısmına gelecek 
şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan destek kumaşının içine aynı ölçülerde rulo 
elyaf yerleştirildikten sonran eser içerisine destek olarak giydirilmiştir. Ser-
gileneceği vitrin ölçülerinden dolayı kollarını katlamak zorunda olduğumuz 
kaftanın kat yerlerine destekleyici ped hazırlanarak yerleştirildi. Yapılan des-
tekleme çalışmasında eser yumuşatılıp, oluşabilecek lif kırılmaları engellen-
meye çalışılmıştır. Tüm çalışmaları tamamlanan eser vitrini hazırlandıktan 
sonra yerine yerleştirilmiştir (Bkz. Resim: 12).

Tarihi tekstillerde yapıştırıcı kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken 
hususlar şöyle özetlenebilir:

• Yapışkanlar,  kimyasal içeriklerinden dolayı liflerde kırılganlaşmaya 
neden olmakla beraber geri dönüşümü zor malzemelerdir. 

• Yapıştırıcı kullanılmış olan eserlerde ortamdaki yüksek nem nedeni ile 
yapıştırıcı tutuculuk özelliğini yitirerek eser üzerinde kalıntılar bırakt-
maktadır. Yapıştırıcı kalıntıları liflerin içine işlediği için eser üzerinden 
tamamen geri alınamadığı gibi geri alımı sırasında eser yüzeyinde tah-
ribata neden olmaktadır. Ayrıca yapıştırıcının bulunduğu yüzeylerde 
eserin nemini kaybedip, gevrekleşip, kuruduğu gözlenmiş ve yapılan 
araştırmalar doğrultusunda yapıştırma işleminin pek uygun olmayan 
yöntem olduğu tespit edilmiştir.

• Destek kumaşın olmasının gerektiği durumlarda tüm analizleri 
tamamlanan(lif analizi, boyar madde analizi) eserde restorasyon diki-
şinin yapılması daha uygundur. 

3.3. Konservasyon ve Rulo Yöntemi ile Depolama Çalışması 

İstanbul’da bir müzenin deposunda katlanmış halde depolanan eserin 
yapılan incelemede çok yıpranmış olduğu ve tüm yüzeyini toz ve kir kaplı 
olduğu tespit edilmiştir. Eserin destek kumaşı üzerine dikiş ve yapıştırıcı kul-
lanılarak bir onarım gördüğü belirlenmiştir. Kullanılan yapıştırıcı özelliğini 
yitirdiğinden dolayı destek kumaşı ile eser arasında bazı kısımlarda tutucu-
luğunu kaybettiği ve destek kumaşı ile eser arasında yapıştırıcının kalıntıları 
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olduğu tespit edilmiştir. Dikiş yapılan kısımlarda ise bazı bölgelerde eser üze-
rinde gerginlik oluşmuştur. Sonuç olarak yapılan onarımlara stabil olmayan 
depo şartları ve uygun olmayan depolama şekli eklenince eser üzerinde lifler-
de kırılma, parça kopmaları ve kayıplar oluşmuştur. Görsel olarak inceleme-
leri tamamlandıktan sonra konservasyon ve depolamaya yönelik çalışmalar 
başlamıştır.

Eserin durumunun acil oluşundan dolayı ilk müdahale inceleme yapılan 
alanda yapılmıştır. İlk hal fotoğrafları çekilen eserin belgelemesi tamamlan-
dıktan sonra kopmuş olan parçaları toplanıp asitsiz kağıt ile kaplanmış kutu 
içerisine alınmıştır. Eser üzerinde gerginlik oluşturan bölgelerdeki yapışkan 
ve dikişler mekânik yöntemlerle ayrılmıştır.  Daha sonra eser üzerine monof-
lament konularak çekiş gücü ayarlanabilir vakum cihazı ile yüzeyinde bu-
lunan toz ve kirden arındırılmıştır. Temizliği yapılan eserin üzerine asitsiz 
kağıt serilerek, önceden asitsiz kağıtla kaplanmış ruloya sarılmıştır. Rulo iş-
lemi tamamlanan eser son olarak yıkanmış amerikan bezine sarılıp, envanter 
numarası asılarak depolamaya hazır hale getirilmiştir (Bkz. Resim: 13).

3.4. Küflerin temizliği 

1 adet Ravza-ı Mutahhara ve 1 adet Kabe örtüsü su sızması sonucunda 
nemli durumda müdürlümüze gelmiştir. İki eserde de yoğun küf oluşumu 
ve tozlanma tespit edilmiştir. Her iki eserde de örtünün geneline yayılmış 
olan bu sorun özellikle siyan olan kabe örtüsünde yoğun bir şekilde kendi-
ni göstermektedir.  Kabe örtüsünde küflenmenin tabakalaşma şeklinde teks-
til liflerine sağlam biçimde tutunmuş olduğu görsel incelemelerde ve dijital 
mikroskop görüntülemelerinde belirlenmiştir. Ayrıca eser üzerinde kat izleri 
bulunmaktadır. İncelemeleri ve belgeleme çalışmalarının tamamlanmasıyla 
uygun çalışma yöntemi belirlenerek çalışmaya başlamıştır.

Nemli olarak teslim alınan eserler, düz bir zeminde kurutma kartonları 
arasına alınarak stabil ortam koşullarında kontrollü kurutuldu.  Kuruyan 
eserler üzerinde bulunan toz ve küf oluşumları emiş gücü ayarlanabilir va-
kum cihazı ile monoflament üzerinden temizlendi. Fakat küflerin eser yüze-
yine çok sıkı tutunmasından dolayı monoflament üzerinden yapılan işlem 
yeterli olmadığı için tutunmuş olan oluşumlar dokuma yönü esas alınarak 
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yumuşak fırça yardımı ile kaldırılmıştır. Açığa çıkan toz ve küf kalıntılarının 
ortama dağılmasını önlemek amacı ile hepa filtreli vakum cihazına doğru kal-
dırılarak eser üzerindeki kalıntılar temizlenmiştir. Bu işlemler sonunda dijital 
mikroskop ile eserler kontrol edilip uygulamanın yeterli olduğu gözlenerek 
işlem tamamlanmıştır. Eserler üzerindeki kat yerleri ve kırışıklıkları gider-
mek için cam ağırlıklar ile düzleştirilip, rulo yapılan eserler teslim edilmiştir 
(Bkz. Resim: 14).

3.5. Sonuç:

Herhangi bir eserin konservasyonu başarılı bir şekilde yapılsa bile eserle-
rin çalışma sonrasında uygun depo şartlarında bulundurulmaması yapılan 
çalışmalardan sağlıklı bir sonuç alınmasını engelleyecektir. Esere fazladan 
müdahale edilmiş olduğu gibi zaman ve para kaybına yol açacaktır. Yapılan 
konservasyon çalışması tek başına yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla depo 
alanlarının uygun stabil koşullarda olması ve bu alanların doğru yönetilmesi 
önleyici korumanın önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

Önleyici koruma ile zaman içinde oluşabilecek bozulma ve kayıpların 
önüne geçilecektir ve iyi yönetilen depo alanlarında bozulmalar yavaşlaya-
cak ve önlenecektir. 

Müze uzmanları ve konservatör/restoratörlerin sistemli olarak yapacak-
ları periyodik depo ve eser takipleri sayesinde eserler korunup ileriki yıllara 
sağlıklı bir şekilde aktarılabilir. 
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MÜZE PROFESYONELLERİ İÇİN EĞİTİM MODÜLÜ

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN*

Ülkemizdeki müze çalışanlarına, müze/müzecilik eğitimi alanında öğre-
nim gören öğrencilere ve insan kaynakları alanında kariyer hedefleyenlere 
yönelik; mesleki ve akademik eğitim programları geliştirmek amacıyla tasar-
lanan “Müze Profesyonelleri Projesi”, ulusal ve uluslararası ortakların işbir-
liği ve Türkiye Ulusal Ajans aracılığıyla aktarılan Avrupa Birliği’nin finansal 
desteği ile yürütülmektedir.

PROJENİN AMAÇLARI

• Ülkemizdeki müze çalışanları ve müzecilik/müze eğitimi alanlarında 
mesleki eğitim kalitesinin arttırılması,

• Üniversite-sektör işbirliğinin sağlanması,

• Çağdaş müzeciliğin e-öğrenme portalı ile sunulması, yaygınlaştırılma-
sı ve sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Ülkemizde müzelerin, ziyaretçilerinin ve müze çalışanlarının ihtiyaçları-
nın saptanması ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek politika, strateji ve uygula-
ma önerilerinin oluşturulması,

Mevcut ve potansiyel müze profesyonellerinin mesleki becerilerinin geliş-
tirilmesine yönelik olarak yerel ve uluslararası düzlemde stratejik ortaklıklar 

* Prof. Dr. Ayşe Çakır İLHAN, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara/TÜRKİYE.
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kurulması ve iyi uygulamaların paylaşılması, Gerçekleştirilecek mevcut du-
rum analizi, ihtiyaç analizi ve etki analizi sonuçlarıyla uyumlu, müze profes-
yonellerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir mesleki eğitim 
programının tasarlanması,

Çağdaş müzecilik alanında yenilikçi öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknik-
leri ile bilişim teknolojileri temelli e-öğrenme olanaklarının yaratılması, diji-
tal araştırma ve öğrenmenin teşvik edilmesi, katılımcı ihtiyaçları ve hedefleri 
doğrultusunda esnek öğrenme yollarının oluşturulması,

Hazırlanacak eğitim programı ile ulusal düzeyde üniversiteler ve ilgili ku-
rumlar için öncü ve örnek bir model oluşturmak.

HEDEF KITLE

• Müzelerin mevcut ve potansiyel çalışanları

• Müzecilik, Müze Yönetimi, Müze Eğitimi, Sanat Yönetimi ve Sanat ta-
rihi öğrencileri.

YARARLANICILAR

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Müze çalışanları

• Akademisyenler

• Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Yönetimi gibi ilgili bölümlerin lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri;

• Çağdaş müzecilik alanında kariyer hedefleyen bireyler

• Müzecilik alanında çalışan eğitimciler ve uzmanlar

• Yerel yönetimler ve İlgili dernek ve kurumlar

Ülkemizdeki müze çalışanlarına, müze/müzecilik eğitimi alanında öğre-
nim gören öğrencilere ve insan kaynakları alanında kariyer hedefleyenlere 
yönelik; mesleki ve akademik eğitim programları geliştirmek amacıyla tasar-
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lanan “Müze Profesyonelleri Projesi”, ulusal ve uluslararası ortakların işbir-
liği ve Türkiye Ulusal Ajans aracılığıyla aktarılan Avrupa Birliği’nin finansal 
desteği ile yürütülmektedir.

Projenin Ortakları

Ankara Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Etnografya Müzesi, 
TURKKAD, Euro Innovanet-İtalya

Ironbridge George Müzesi-İngiltere, Sibiu Üniversitesi-Romanya

Müze Profesyonelleri için hazırlanan Eğitim Modülü 4 bölümden oluş-
maktadır. Eğitim modülüne  http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr  adre-
sinden ulaşılabilecektir.

I. BÖLÜM MÜZE EĞİTİMİNİN TEMELLERİ 

Dünyada ve Türkiye’de Müze Eğitimin Tarihçesi, 

Müzede Eğitimin İlkeleri,

Müze Eğitimcisi,

Örgün Eğitimde Müze Eğitiminin Yeri.

II. BÖLÜM MÜZEDE ÖĞRENME 

Öğrenme Kuramları,

Yapılandırmacı Yaklaşım,

Bilişsel Yaklaşı,

Gelişim Özellikleri ve Müze.

 III. BÖLÜM MÜZEDE ÖĞRETİM

Müzede Öğretim İlkeleri 

Müzede Öğretim Yöntem Teknik ve Stratejileri,

Müzede Öğretimi Planlama ve Uygulama,
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VI. BÖLÜM MÜZEDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Müze Eğitimi Uygulamalarında Öğretme, Öğrenme ve Ölçme Değerlen-
dirme 

Bu bölümlerden özet bilgiler aşağıda verilmiştir:

I. BÖLÜM

MÜZE EĞİTİMİNİN TEMELLERİ*

Müze eğitimi, izleyicinin gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli değer, kav-
ram ve bilgilerden yola çıkarak ve pedagojik yöntemler kullanarak geliştiri-
len bir kültürlenme sürecidir. Bu kültürlenme süreci aynı zamanda etkili bir 
“okul dışı eğitim” örneğidir. 1917’den itibaren müzede öğrenmenin gerekli-
liği önem kazanmış, müzelerin üniversiteler gibi araştırma merkezleri haline 
getirilmesi vurgulanmaya başlanmıştır. 1950’lerde eğitim bilimlerinde yaşa-
nan gelişmelerde, öğrencinin araştırarak kendisinin bilgi üretmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Böylece müze, laboratuvar ve kütüphaneler önem kazanma-
ya başlamıştır. 1950’lerde müzeler toplumu eğlendirecek ve eğitecek tarzda 
koleksiyonlarını kullanmaya başlamışlardır. 1965’de müze kültür merkezleri 
kurulmaya başlanmıştır.1970’li yıllarda özellikle sanat eğitimi alanında mü-
zelerin kullanılması zorunlu kılınmıştır. Bu amaçla çokkültürlü eğitim, Müze 
eğitimi ve kültürel dersler sanat eğitimi öğretim programlarına girmiştir.

1970’li yıllarda müze eğitim anlayışında yenilikler kendini göstermiştir. 
Nesneler hakkında akademik bilginin aktarımının yanında, toplumun fark-
lı kesimlerinin özellikleri, insan gelişimi, iletişim teorileri, grup dinamiz-
mi, kültürlerarasılık önem kazanmıştır. Nesne temelli bilgi aktarımından 
nesneyi bağlamsal açıdan yorumlama, deneyimi oluşturma yaklaşımına 
geçilmiştir.1990’lı yıllarda müze görevli kadrosuna; Araştırmacı, Uzman ela-
man, konservatör, restarotör, mimar, içmimar, Eğitimci-pedagog, metin yaza-
rı, halkla ilişkiler uzmanı gibi görev alanları girmeye başlamıştır.

Müze tanımı Uluslararası Müzeler Komitesince (ICOM) 2007 yılında müze; 
toplum yararına kurulan, eğitim, sergileme, koruma ve araştırma mekânı ola-
rak tanımlanan kar amacı gütmeyen bir kurum olarak belirlenmiştir. Günü-

* Bu bölüm Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Dr. Ceren Karadeniz tarafndan hazırlanmıştır.
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müz müzelerinin ise; birer araştırma merkezi, açık üniversite, bir ailenin tüm 
fertlerinin eğlenerek öğrenebileceği, öğrenmenin bir zevk olabileceği bir eği-
tim ve kültür kurumları olması beklenmektedir. 

Çağdaş Müzelerin Amaçları

• İnsanların çevremizdeki dünyayla ilişki kurmasına çocukluktan itiba-
ren yardımcı olmak,

• İnsanlara geçmişleriyle, diğer ülkelerle ve insanlarla ilişkilerini göster-
mek,

• Uygarlık kapsamındaki her şeyi yeni kuşaklara aktarmak,

• Toplumda bir “Müze Kültürü” yaratılmasını sağlamak,

• Boş zamanın yararlı bir biçimde değerlendirilmesini öğretmek,

• Yaşam boyu eğitim anlayışının uygulama alanı olmak,

• Eğitim ve öğretimi okulun / sınıfın dar çerçevesinden çıkarıp genişlet-
mek “Duvarsız okul” olmaktır.

Müze Eğitiminin İlkeleri

• Müze eğitimi sürekli, yaşam boyu bir eğitimdir.

• Her müzenin sunduğu eğitim kendine özgüdür.

• Müzenin koleksiyonları ile ziyaretçilerin gereksinmeleri ve ilgileri iliş-
kilendirmek esastır.

• Koleksiyonları incelemek, eğitim için uygun nesneleri seçmek, bağlan-
tılarını kurmak ön koşuldur.

• Ziyaretçinin çevreyle ve nesnelerle etkin bir etkileşim içinde olması 
sağlanır 

Örgün Eğitimde Müze Eğitiminin Yeri 

1923’te Ankara’da toplanan 1. Heyet-i İlmiye’de (1. Milli Eğitim Şurası) 
Etnografya Müzesi, Milli Müze’nin oluşturulması ve okul müzelerinin ku-
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rulması konularına yer verilmiştir. İlkokul Programlarında 1958 yılına kadar 
müzelerin ve tarihi yerlerin öğretimde kullanılmasına etkin biçimde devam 
edilmiştir. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmenler İçin Müze El Kitabı” 
nı çıkarmıştır. 

1962 yılında Uluslararası Müzeler Konseyi Türkiye Milli Komitesi tarafın-
dan Müzelerin Eğitimdeki rolü hakkında UNESCO Bölge Semineri düzenlen-
miş, müzelerden geniş çaplı olarak eğitimde sürdürülebilir biçimde nasıl ya-
rarlanılacağı etraflıca tartışılmıştır. ICOM Türkiye Milli Komitesi 1963 yılında 
“Müzelerin Teşkilatlanması: Pratik Öğütler” adlı kitabın Türkçe olarak basıl-
masını sağlamıştır. Kitabın yedinci bölümünde müzede eğitimin kimler tara-
fından, nasıl ve nerede verileceğine ilişkin ayrıntılar yer almaktadır. 1982’de 
düzenlenen Milli Kültür Şurası’nda “müzede eğitim” tekrar vurgulanmış, 
büyük müzelerde çocuk bölümleri kurulması önerilmiştir.

Örgün ve yaygın eğitimde müzelerin bir eğitim ortamı olarak kullanılması 
Avrupa ve Amerika’da 1950’li yıllarda ağırlık kazanmasına karşın Türkiye’de 
1990 ‘lı yıllarda sistemli bir yapıya kavuşmuştur.

2005- 2006 öğretim yıllından itibaren Türkçe, matematik, fen ve teknoloji 
öğretimi gibi derslerde müzelerden yararlanılması gereği vurgulanmış, sanat 
etkinlikleri ve görsel sanatlar derslerinin programlarında müze eğitimi öğ-
renme alanı olarak ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar programın 
yaklaşık üçte birini oluşturmuştur. 

Öğretmenlik Programlarında Müze Eğitimi

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programları incelendiğinde “müze eğitimi” kav-
ramı; Uygarlık Tarihi, Türk Tarihi ve Kültürü, Sanat Eğitimi, Fen ve Teknoloji 
Öğretimi I ve II, Drama, Görsel Sanatlar Öğretimi vb. derslerde yer almakta-
dır. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı incelendiğinde ise Görsel Sa-
natlar Eğitimi dersinde “müze eğitimi” kavramını görüyoruz. Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi ve 
Uygarlığı, Sanat ve Estetik,  Drama derslerinde müze eğitimine yer verilmek-
te, müzelerin sosyal bilgiler dersinde kullanılmasından söz edilmektedir. 
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Resim öğretmenliği Lisan Programı’nda ise “müze eğitimi ve uygulama-
ları”  adı altında bir ders bulunmaktadır. Bu dersin içeriği, müzeciliğin tarihi, 
müze türleri, amaçları ve işlevleri, gerekliliği (karşılaştırmalı inceleme); müze 
ve kültürler, müze ve sanat, müze ve eğitim, müze ve toplum ilişkileri gibi 
teorik ve eğitsel konuları içerir. Sanat eğitiminde müzelerden uygulamalarla 
yararlanma: öğrenciler için müze rehberi hazırlama, müze gezileri için ön ha-
zırlık, plan ve kurallar, program ve değerlendirmesi, grup ve bireysel ziyaret-
ler, müzenin tanıtımı, sergileme ve etkinliklerin değerlendirmesi, müzelerde-
ki eserlerin tarihsel, estetik ve eleştirel boyutlarda incelenmesi, müzelerdeki 
eser ve kalıntılardan yararlanarak ilköğretim sanat derslerine yönelik örnek 
ve özgün sanatsal çalışmalar şeklinde düzenlenmiştir.

Lisansüstü Düzeyde Müzecilik ve Müze Eğitimi

Türkiye’de Lisansüstü düzeyde müzecilik ve müze eğitimi alanlarında 
yürütülen akademik çalışmaların sayısı artmaktadır. Yıldız Teknik Üniver-
sitesi tarafından yürütülen Müzecilik Yüksek Lisans Programı, Ankara Üni-
versitesi tarafından yürütülen Disiplinlerarası Müze Eğitimi Yüksek Lisans 
Programı, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen Müze Yönetimi Yüksek 
Lisans Programı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yürütülen 
Müzecilik Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen Müzeci-
lik Yüksek Lisans Programı, Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülen Mü-
zecilik Yüksek Lisans Programı ve Başkent Üniversitesi tarafından yürütülen 
Müzecilik Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı

1997 yılında Türkiye’de lisansüstü düzeyde eğitim vermek üzere Müze 
Eğitimi Anabilim Dalı kurulur.  Müze Eğitimi Anabilim Dalı disiplinler ara-
sı eğitim vermeyi amaçlamaktadır ve yürüteceği programda eğitim dersleri 
ağırlıktadır. Müzeci değil müze eğitimcisi yetiştirmeyi ön gören programın 
hedefi, öncelikle müzelerde çalışan elemanlara eğitimci formasyonu kazan-
dırmaktır. Müze Eğitimi Anabilim Dalı ayrıca Müzelerden bir eğitim kurumu 
olarak yararlanma yollarını araştırmayı ve müzelerde eğitim işlevini yerine 
getirecek uzman kadroları yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. 
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MÜZEDE ÖĞRENME

Öğrenme, çevre ile etkileşim sonucunda organizmada meydana gelen bü-
yük ölçüde kalıcı davranış değişikliğidir. Davranış: organizmanın çevresin-
den gelen uyaranlara karşı verdiği her türlü cevaptır. Çocuğun duyularıyla 
algıladıklarını zihninde yapılandırması, geçmiş deneyimleri ve bilgileriyle 
yorumlamasıdır. Ülkemizde 2005-2006 eğitim-öğretim yılında eğitim prog-
ramlarında köklü bir değişikliğe gidilerek davranışçı yaklaşım temel alınarak 
hazırlanan eğitim programları yerini öğreneni, öğretme-öğrenme sürecinin 
merkezine alan yapılandırmacı yaklaşıma bırakmıştır (M.E.B. Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı, 2005). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 20. yy.’da eği-
tim sistemi içinde yerini almaya başlamış ve Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bru-
ner, Von Glasersfeld ve John Dewey ile gelişimini sürdürmeye devam etmiş-
tir (Önen, 2005). Biliş temelli bir öğrenme yaklaşımı olan yapılandırmacılıkta 
bilgi, öğrenen tarafından yapılandırılmakta ve kişinin kendi özsel yapısına 
alınmaktadır (Brooks ve Brooks, 1993; Yaşar, 1998, Açıkgöz, 2002).

Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler

Son yirmi yılda müze uzmanları müzelerin eğitsel rolünün farkına var-
dılar ve müzenin ziyaretçileriyle ilişkisini yeniden ele aldılar. Bu değerlen-
dirmeler sonucunda müzeler sadece gezi ve sergileme amacından kurtularak 
yaşayan canlı öğrenme ortamları haline geldiler. Bugün gelişmiş ülkelerde, 
okullara yönelik reform hareketlerinde, öğretmenler toplumsal kaynakla-
rı kullanmaya teşvik edilirken, onların müzelerden ve sanat galerilerinden 
ve bu kuruluşların özellikle eğitim amaçlı programlarından yararlanmaları 
öngörülmektedir. Öğrenen, sadece öğretmenin anlattıkları ile yetinmemekte 
bizzat kendisi araştıran, inceleyen, bilgi ve deneyimlerini öğrenme sürecine 
katabilen birey olmaktadır. Öğrenme çevresi ise sınıf sınırlarını aşmakta, her 
yerde öğrenme gerçekleşebilmektedir. Eğitim artık sadece istendik davranış 
oluşturmak değildir. Eğitim kişinin varolan bilgilerinden yola çıkarak yeni 
bilgiler edinmesi, bunları daha önceki bilgileriyle karşılaştırması, üretmesi ve 
yeni gereksinimler doğrultusunda yorumlayıp kullanmasıdır.
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Öğrenen ile müze arasında üç tür eğitimsel bağ kurulabileceği düşünül-
mektedir.

• Doğrudan müzenin türünün öğrenilecek materyal ile ilişkisinin kurul-
ması (bilim müzesinde fen dersi, arkeoloji müzesinde tarih dersi gibi)

• Müze ya da ören yerinin bilgi aracı olarak kullanılması (Safranbolu ev-
lerinin İngilizce evin bölümleri dersinde kullanılması gibi)

• Müzenin tamamen farklı bir beceriyi kazandırmak için kullanılması 
(doğa tarihi müzesinin keşfetme ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek için 
kullanılması gibi)

İdeal müze kavramının kendi kendine öğretimde, ileri düzey okulu olarak 
sunulması, öğretmenlerin yardım için gittikleri bir yer olarak seçmesi, onun 
fonksiyonel bir yapıda olduğunu göstermektedir. Günümüzde müzeler tek-
noloji ve eğitim dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak ulaşabilecekleri hedef 
kitleler belirlemekte ve bu kitlelere uygun müze eğitimi etkinlikleri hizmetle-
ri geliştirmektedirler.

Günümüzde bire bir ya da toplu öğretim süreçlerinin çoğunda öğretici 
merkezli stratejiler kullanılmaktadır. Öğretici merkezli stratejiler benimsendi-
ğinde ise sıklıkla anlatım yöntemi öne çıkmaktadır. Ancak bu çabalar, anlatım 
yönteminin geri bildirim olanaklarının zayıflığı ve öğreneni pasif duruma ge-
tirmesi olarak belirteceğimiz iki temel sınırlılığını yeterince ortadan kaldıra-
mamaktadır. 

7-9 yaş çocuğunun zihinsel gelişimi;

Bu çağ çocuğunda hala somut düşünce hakimdir. Çocuk duyguları ile dü-
şünür.

En kolay yaparak ve yaşayarak öğrenir.

Yine de oyun çağına göre biraz daha gerçekçi düşünür.

Eleştiri yeteneği tam kazanılmamakla birlikte zeki çocuklar bu yeteneği 
daha erken kazanabilirler.

Çocuğun zaman kavramını öğrenmesi de onun gelişimi ile ilgilidir.
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Okula başladığı zaman çocukta kabaca bir saat kavramı vardır, ancak tak-
vimi, ayları, haftaları ve günleri öğrenmesi belirli bir gelişim basamağına eriş-
mesi ile mümkündür.

Biz yetişkinlerin anladığı anlamda zaman kavramı çocuklarda ortalama 4. 
Sınıfta kazanılır.

Bu çağ çocuğu para kavramını, ne işe yaradığını nasıl kullanılacağını bil-
mek ister. Ona haftalık harçlık vererek paranın nasıl kullanılacağı öğretilme-
lidir.

Zihinsel gelişime paralel çocuk da dil eğitimi de hızlıdır. 8 - 9 yaş civarında 
çocuğun kelime hazinesi oldukça genişler (sözcük dağarcıkları ortalama 3000 
kelime).

Bu dönem çocuğunda somut düşünme hakimdir. Somut düşünme çocu-
ğun duyu organlarıyla algılayabildiği nesneler ve olaylar üzerinde çok boyut-
lu ve mantıklı düşünme biçimidir.

Örneğin çocuk “yarım” kavramını asla “bir bütünün yarısına denir” gibi 
bir tanımla öğrenemez. Ancak bir elmayı ikiye bölerek çocuğa yarımı kavra-
tabiliriz.

Sonuç olarak; Yaşlara göre belirgin gelişim özellikleri (6-7,8-9).

Çocuk gelişiminin her evresi birbirini etkiler...

Gelişim bir süreçtir...

Gelişim basamakları belirli bir sıra izler ve iç içedir.(Önce yürüme, sonra 
koşma gibi.)

Gelişim derece derece oluşur. Gelişme bir gecede aniden meydana gelmez. 
Yavaş yavaş birbirini takip eden süreçler ışığında oluşur.

Ve her çocuğun gelişim hızı kendisine özgüdür.

Bu Bölüm Prof. Dr. Müge Artar tarafından hazırlanmıştır
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MÜZEDE ÖĞRETİM*

Müzeler informal öğrenme ortamları sunarak formal eğitime destek olan 
kurumlardır.  Müzeler sergiledikleri ile birinci elden öğrenme olanakları su-
narken, öğrenmeyi kişinin isteğine bırakır. Yorumlayıcı materyaller, hands on 
etkinlikler ve etkileşimli teknolojiler aracığıyla öğrenmeyi zenginleştirirken 
daha çok duyuşsal yönden bizi etkiler. Bu özelliği ile eşsiz öğrenme yaşantı-
ları sunan müzeler araştırma ve keşfetme yoluyla, öğrenciye özerklik duygu-
su vererek onda öğrenme ihtiyacı uyandırır ve eğlenerek öğrenmesini sağlar 
(Lord, 2007).

Müzeler özellikle 1980’lerden sonra genel eğitimin bütünleyici ve birleşti-
rici bir unsuru olarak daha fazla hizmet etmiş ve özellikle okulların öğrenme 
amaçlı ziyaret ettikleri kurumlar haline gelmişlerdir. Özellikle okulda öğre-
nilenleri destekleyen, genişleten ve zenginleştiren müzelerde müze çalışan-
larının öğretimle ilgili becerileri büyük önem taşımaktadır. Müzelerin önce-
likli amaçları elbette ki öğretim yapmak değildir ancak ziyaretçilerine daha 
nitelikli yaşantılar sunmak adına gerçekleştirildikleri etkinlikleri bazı temel 
ilkelere dayalı olarak yapmak neredeyse bir zorunluluk olmuştur.

Müzelerde eğitim;

Objelerle doğrudan etkileşim kurma, 

Bilgi edinme,

Düşünce ve duygularını ifade etme, 

Hayal gücünü kullanma, 

Müzenin bakış açısını görme ve anlama, 

Kültürel değerleri ve yaşamı paylaşma, 

Gerçeği arama, 

Uygulamalar ve değerlendirmeler yapma olanağı sunar.

Müzeler yukarıda sıralanan özellikteki öğrenme yaşantılarını çeşitli prog-

* Bu Bölüm Prof.Dr. Müge Artar tarafından hazırlanmıştır
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ramlar aracılığı ile yapmaktadırlar. Çocuklara, ergenlere, yetişkinlere, ana-
babalara, öğretmenlere, lisans öğrencilerine, kurumlara, engelli bireylere, 
araştırmacılara, yüz yüze, online, okul sonrası programlar aracığıyla ya da 
lisansüstü programlarla bu hizmeti sunmaktadırlar.

Öğretim, bireyin hayat boyu süren eğitiminin okulda yapılan ve bir prog-
rama dayanan şeklidir. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaç-
lı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapılan öğretme ve öğrenme faaliyetle-
ridir. Öğretim programı ise; bir dersle ilgili öğretme-öğrenme sürecinde nele-
rin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuzdur (Özçelik, 2010). Başka 
bir deyişle, eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için sunulan düzenli öğrenme 
yaşantılarıdır. 

Müzelerde yapılacak  öğretimin etkili, verimli ve ilgi çekici olabilmesi için 
azı ilkelere uyulması gerekmektedir. Bunlar;

• Çocuk merkezli olmalı,

• Etkin öğrenmeyi teşvik etmeli, 

• Etkinlik temelli olmalı,

• İşbirliğini teşvik etmeli,

Merakı canlı tutmalı,*

• Tüm duyulara hitap etmeli,

• Gelişimin tüm alanlarına duyarlı olmalı,

• Üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini desteklemeli,

• Ön öğrenmelerle ilişkili olmalı,

• Etkileşimli olmalı,

• Esnek olmalı,

• Hayal gücünü harekete geçirmelidir.

Müzelerde verilen eğitim; objelerle doğrudan etkileşim kurma, bilgi edin-
me, düşünce ve duygularını ifade etme, hayal gücünü kullanma, müzenin 
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bakış açısını görme ve anlama, kültürel değerleri ve yaşamı paylaşma, gerçeği 
arama, uygulamalar ve değerlendirmeler yapma olanağı sunar.

Müzede Öğretim bölümü birbiri ile ilişkili 3 konudan oluşmaktadır:

• Öğretim  ve öğretim programı kavramı

• Müzelerde verilen eğitimin özellikleri

• Müzelerde etkili öğretim için uyulması gereken İlkeler 

• Müzede Öğretimi Planlama ve Uygulama

• Öğretimde planlama  kavramı

• Öğretimde planlamanın önemi

• Öğretim planının ögeleri 

• Öğretim planı öğelerinin birbiriyle ilişkileri

• Örnek bir dersin planlanması ve uygulanması

Müzede Öğretim Yöntem ve Teknikleri

• Öğreneni etkin kılan yöntemler

• Anlatım yöntemi

• Soru cevap yöntemi

• Beyin fırtınası tekniği

• Konuşma halkası yöntemi

• İstasyon yöntemi

• Altı şapkalı düşünme tekniği

• Örnek olay yöntemi

• Gösteri yöntemi

• Rol oynama yöntemi

• Yaratıcı drama yöntemi

• Verilen bir öğrenme hedefine uygun öğretim yöntem seçme ve öğretim 
tasarımlama

• Bir öğrenme etkinliğini uygulayıp değerlendirme
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MÜZELERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI*

Öğrenci başarısı hakkında doğru belirlemeler yapmak eğitim-öğretim 
sürecinde önemli bir yer tutar. Nitelikli bir ölçme ve değerlendirme öğreti-
min yadsınamaz bir tamamlayıcısı ve besleyicisidir. Müzelerin eğitim ortamı 
olarak kullanıldığı durumlarda da sorumlu müze çalışanları tarafından bazı 
ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sürecin önemli bir 
tamamlayıcısı olacaktır. Ancak müzelerde gerçekleştirilecek ölçme ve değer-
lendirme etkinlikleri doğal olarak okullarda gerçekleştirilenlerden bazı fark-
lılıklar içerecektir.

Müzeler okullar gibi özel olarak öğrenme için tasarlanmış ortamlar değil-
lerdir. Öğrencilerin oturmaları için sıralar, tahta, projeksiyon vb. öğrenmeyi 
kolaylaştırabilecek ekipmanlar her zaman bulunmamaktadır. Bu bağlamda 
müzelerde öğretim ve dolayısı ile ölçme ve değerlendirme etkinliklerini ger-
çekleştirmek okullarınkinden bazı farklılıklar içerecektir. Bu farklılıkların en 
temelinde ise müzelerde yapılacak- ölçme ve değerlendirme; etkinliklerinin 
dayandığı felsefe yer almaktadır. Çünkü müzelerde okullarda olduğu gibi 
öğrencinin başarılı veya başarısız olması söz konusu olmamakla birlikte te-
mel amaç öğrenmeye katkı sağlamaktır. Müzelerde gerçekleştirilebilecek ölç-
me ve değerlendirme etkinliklerinin temel felsefesi; 

Ölçme Nedir?

Ölçme aslında nitelikleri nicelleştirme işlemidir. Ama bizim bu bölümde 
özellikleri doğrudan gözlemlenebilen nesneleri değil özelikleri doğrudan 
gözlemlenemeyen bireylere ilişkin psikolojik özellikleri ölçmeye odaklanaca-
ğız. Ancak temelde yapılan işlem aynı süreçleri içerecektir.  

• Yargılayıcı Değil Yol Gösterici Olması

• Sürece Odaklı Olması

• Üst Düzey Zihinsel Süreçlere ve Yaşam Becerilerine Odaklanması

• Velileri ve Öğrencileri Değerlendirme Sürecine Dâhil Etmesi

Okul Öğrenmeleri ile İlişkili Olması

* Bu bölüm Prof. Dr. Fatma Bıkmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Müzelerde ölçme-değerlendirme etkinlikleri eğitim amacı taşıyıp taşıma-
dığı durumlara göre ikiye ayrılabilir. Uygulamalar eğitim amaçlı ise müzede 
eğitim konusunda uzman çalışanların olup olmadığına göre ikiye ayrılabi-
lir. Uygulama eğitim amaçlı ise müzede eğtim konusunda bir uzman olduğu 
durumlarda yapılacak işlemler daha sistematik ve kapsamlı olacaktır. Eğer 
müzede eğitim konusunda uzman çalışanlar var ise öğretim sürecinin diğer 
aşamaları  gibi ölçme ve değerlendirme uygulamaları da oldukça planlı bir 
yapı içerir. Bu süreçte müze okullarla bağlantı içindedir. Planlanan eğitimi 
gerçekleştirmek için belirli aralıklarla öğrenciler ve öğretmenler müzeye da-
vet edilir. Buradaki amaç müzedeki koleksiyonların ve müzenin bir öğrenme 
ortamı olarak kullanılmasıdır. Bu süreçte tek sorumlu olan kişi müzedeki eği-
tim uzmanı değildir ve pek çok paydaşın (öğretmen, veli, müze yönetimi vb.) 
rolleri vardır.

Müzede eğitim uzmanının olmadığı durumlarda ise yapılacak etkinlik-
ler eğitim uzmanlarının bulunduğu durumdakiler kadar planlı ve sistemli 
değildir. Bu durumda müze çalışanı müze içerisinde gerçekleştirilen küçük 
kapsamlı eğitim etkinliklerinde bir takım form ve araçları kullanarak değer-
lendirmelerde bulunabilir. Bu nedenle eğitim uzmanı olmasa bile tüm müze 
çalışanlarının temel düzeyde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamala-
rına yönelik bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Müzelerde eğitim amacı taşımayan ölçme ve değerlendirme uygulamaları 
da sık sık gerçekleştirilir. Bu boyut özellikle ziyaretçi profilinin, ziyaretçilerin 
memnuniyet düzeylerinin, İlgilerinin, beklentilerinin vb. belirlenmesi için an-
ket geliştirip uygulama sürecini kapsar. Bunların yanı sıra müze çalışanların 
süreçteki performansını ve işe başvuru sürecindeki aday müze çalışanlarının 
işe uygunluğunu ve performansını değerlendirmek için de ölçme ve değer-
lendirme etkinlikleri gerçekleştirilebilir.

Müzelerde çeşitli amaçlar ile gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme et-
kinlikleri sürecinde farklı araçlardan faydalanılabilir. Genel olarak şu araçlar-
dan faydalanılır;

Bütünsel Dereceli Puanlama Anahtarları

Bütünsel dereceli puanlama anahtarları ile öğrencinin gösterdiği perfor-
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mansın bütününe tek bir puan verilir ve her düzeyde performansın kalitesini 
belirleyen tanımlamalar yer almaktadır.

Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı

Analitik DPA’lar değerlendirilecek bireyin performansının çeşitli boyut-
lardaki başarı düzeyleri hakkında bilgi veren bir puanlama aracıdır. Böylece 
değerlendirilen bireylerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında belirlemeler yapı-
labilir.

Dereceleme Ölçekleri

Dereceleme ölçekleri temel mantık olarak analitik dereceli puanlama 
anahtarlarına çok benzer yapıya sahiptir. Dereceleme ölçekleri (DÖ) öğrenci 
çalışmasında ölçülmesi amaçlanan özelliklere ilişkin ölçütlere ve bu ölçütlere 
yönelik başarı düzeylerine sahip puanlama araçlarıdır.

Kontrol Listesi

Kontrol listeleri bu bölümde bahsedilen puanlama araçları içerisinde en 
basit yapıya sahip olan ve değerlendirilen birey hakkında en az bilgi vereni-
dir. Ancak hızlı ve kolay uygulandığı için pratik bir yapıya sahiptir ve mü-
zelerde gerçekleştirilecek ölçme-değerlendirme etkinliklerinde kullanılabilir.

Anket

Anket insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tu-
tumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma mater-
yalidir. Temelde iki tür anketten bahsedilebilir. Bunlardan birincisi her biri 
bağımsız ayrı özellikleri ölçen sorulardan oluşan anketlerdir. Diğeri ise bir-
likte bir psikolojik yapıyı ölçen sorulardan oluşan anketlerdir. Bu ikinci tür 
anketler yaygın olarak ölçek olarak adlandırılır.

* Bu Bölüm Yrd.Doç.Dr Deha Doğan tarafından hazırlanmıştır
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Anket Geliştirme Süreci

Anket Geliştirme süreci temel olarak dört temek adımı içerir;

1. Anketin amacını belirlemek

2. Ankette yer alacak soru türlerini belirlemek ve anket sorularını yazmak

3. Hazırlanan taslak anketi uzman görüşüne sunmak

4. Ön uygulama yapıp ankete son halini vermek.
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MUSEUM WITH NO FRONTIERS: THE LARGEST
 ONLINE MUSEUM

Eva SCHUBERT*

WHAT IS A ‘VIRTUAL MUSEUM’?

When we hear speaking about a ‘virtual museum’ or an ‘online museum’ 
we imagine a web-based resource that has to do with museums, but what ex-
actly is meant by that term remains very vague in our mind. Initially, the term 
‘virtual museum’ was often used by museums to indicate a section of their 
website where users could find images of artefacts on display at the museum. 
Or, in the early years of the web, the term was used also to refer to the website 
of a museum. In the meantime the web presence of museums has evolved 
tremendously, many museums made large parts of their collection available 
online, and the term ‘virtual museum’ became even a bit old-fashion. Today 
people in the museum world prefer ‘online museum’ or sometimes ‘digital 
museum’, when they refer to what we are trying to define. Also Wikipedia 
provides a definition for Virtual Museum (https://en.wikipedia.org/wiki/
Virtual_museum) as ‘a digital entity that draws on the characteristics of a 
museum, in order to complement, enhance, or augment the museum experi-
ence through personalization, interactivity and richness of content. Virtual 
museums can perform as the digital footprint of a physical museum, or can 
act independently, while maintaining the authoritative status as bestowed by 
the International Council of Museums (ICOM) in its definition of a museum.’ 
But if we look at the examples that are provided in the Wikipedia record, we 
will realise that it is almost impossible to find something in common between 
the referenced resources and most don’t evoke anything that corresponds to 
our imagination of a museum. 

* Museum with No Frontiers.
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Let’s have a quick look at the provided examples:

Pioneers (online before 2000)

Many of the listed projects do not exist anymore or take us to outdated 
websites. Some others correspond to the official website of the mentioned in-
stitution; in these cases the inclusion as a reference for ‘virtual museum’, most 
probably, is intended as the fact that those institutions were among the first 
having their own website. 

Other online museums

Under this category we find titles that link to institutional museum web-
sites as well; a link to the Google Art project, which is a huge museum data-
base but not a museum in itself; UK’s culture 24 – an online guide to public 
museums and other cultural institutions in the UK; or the Virtual Museum of 
Canada, which is a portal that brings together all museums of Canada regard-
less of their size. But none of these examples corresponds to what our imagi-
nation identifies with a museum. 

If we compare a physical book with a digital or eBook or a physical shop 
with an online shop we immediately recognise in both formats the specific 
characteristics that determine our understanding of a book or of a shop. But 
as we have seen, this the same cannot be said for museums. Whilst a physical 
museum is a clearly defined entity, the virtual or online museum, in most of 
the cases, is a vague entity directly or indirectly related to museums.

However, under the category ‘Other online museums’, Wikipedia lists 
also Museum With No Frontiers. In the description of the virtual museum 
set up by MWNF it says that ‘so far three thematic museums have been com-
pleted.’ If we open the first domain www.discoverislamicart.org, we immedi-
ately realise that we have reached something that looks different from all we 
have seen so far and our visual attention is captured by the virtual museum’s 
‘corporate image’ that conveys the museum’s curatorial idea, which is what is 
supposed to distinguish a museum. 
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The preparation for our first virtual museum www.disoverislamicart.org 
started in 2001 and it went live in 2005 (Permanent Collection). A cycle of 
18 Virtual Exhibitions was then launched in 2007. Since the beginning, Dis-
cover Islamic Art was conceived as a real museum combining the offer of a 
physical museum with the potential of a virtual environment that builds on 
interactivity, ignores geographical limitations and allows putting on display 
material that no physical museum would be able to show such as monuments 
or objects that are too fragile to be exhibited. However, the idea was not just 
to gather material from different countries and different institutions on one 
website but to elaborate, in cooperation with the participating institutions, a 
curatorial concept that would allow creating a new transnational entity, tak-
ing into consideration the perspectives of all concerned. For this purpose a 
specific working method had been developed by MWNF to facilitate the task 
of the partner institutions.  

When I was asked to propose a title for my paper I was hesitating because 
the definition as the ‘largest online museum’ could be misunderstood and 
seen as an unfounded self-praise. But the MWNF Virtual Museum is in fact 
the largest online museum and, I would even add, till today the only real on-
line museum if we intend the virtual museum as an independent entity that 
stands for itself. 
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For the benefit of the public, also virtual museums or online museums, as 
it happens with eBooks and online shops, should present the basic character-
istics of their physical counterpart.

In the physical museum and in physical exhibitions we experience the 
original works on display and this provides a feeling that no virtual museum 
will be able to replace. On the other hand, the digital reproduction of an ar-
tefact allows unveiling details that in a physical museum would remain hid-
den. And a virtual exhibition makes it possible to display items – such as 
monuments or fragile material – that would remain excluded from a physical 
exhibition.

In line with the before said there are many possibilities to define a virtual 
museum. However, according to the MWNF experience, the following charac-
teristics are crucial to distinguish a virtual museum and take full advantage of 
combining our imagination of a physical museum with the potential of a digital 
entity. The virtual museum creates an exhibition space:

• That can be shared by different partners from the same or different 
countries;

• That gives voice to different perspectives; 

• That is built around a clearly defined curatorial idea and concept;

• That creates an offer that the public recognises as the offer of a museum 
(a Collection, Exhibitions and related activities in the fields of educa-
tion, publications, community and visitor’s involvement).

Let’s imagine two scenarios – other than Museum With No Frontiers – that 
would be in line with this definition: the Museum of Turkish and Islamic Arts 
Istanbul sets up a virtual museum on Ismik tiles, inviting museums from all 
over the world to contribute material. In this case, each museum will request 
that its original object description is displayed (which means that the virtual 
museum would be international and give voice to different interpretations). 
Or a Turkish school launches a project where students present artworks based 
on the discovery of their town (painting, drawings, any kind of patchwork, 
etc.); at a certain point the school decides to share the outputs with other 
Turkish schools by creating a virtual exhibition of the works realised by the 
students. Other schools follow and the project further develops into a huge 



385

database of artworks produced by students that offers multiple possibilities 
of use.

Finally two other examples based on a different interpretation but clearly 
inspired by the concept of a museum and a curatorial idea:

Virtual Museum of Iraq: this example, set up by an Italian team, proposes 
a nice visual idea; it’s totally static as it was conceived as a tool to raise aware-
ness for the reconstruction o the Archaeological Museum in Baghdad after the 
war: http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm

Migration Museum project (London): in this case the website replaces the 
museum that doesn’t exist yet as a physical museum and hosts the ongoing 
activities. However, also in this case the exhibitions are conceived as galleries 
only and not as real curatorial activities: 

http://migrationmuseum.org/

Background of the MWNF Virtual Museum

The idea for the MWNF Virtual Museum was inspired by MWNF’s pur-
pose to create new exhibition formats that renounce on moving the works of 
art whilst making use of two major advantages of an exhibition: the possibil-
ity to develop a curatorial concept through research and documentation and 
raise awareness for the organiser of the exhibition. 

The first MWNF exhibition format was the “Exhibition Trail” based on the 
principle of encouraging the visitor to discover the selected exhibits within 
their natural environment and context.  

The methodology was developed and tested within a pilot project that was 
set up in the Austrian region of Tyrol.
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The project attracted the attention of different countries of North Africa 
and the Middle East as a suitable way to promote cultural heritage as a key 
factor for local development. When the European Union launched its Eu-
roMed Heritage programme in 1998, MWNF was awarded the contract for 
the first Euro-Mediterranean cultural tourism project: the results are 11 Islamic 
Art in the Mediterranean Exhibition Trails, organised in 95 one- or two-day itin-
eraries and including 1,024 museums, monuments and sites in 327 locations 
in 11 countries: Algeria, Egypt, Italy, Jordan, Morocco, Palestine, Portugal, 
Spain, Syria, Tunisia and Turkey. The related guides have been compiled by 
local experts with local understanding of history and cultural heritage; they 
are available in different languages and can be ordered as paperback or eB-
ooks. People who are not in the position to travel will enjoy reading and fol-
lowing an imaginary trip.
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The MWNF Virtual Museum

The purpose was to overcome any kind of conventional “border” and to 
create an exhibition space where well-known and unknown, small and large, 
secure and insecure, rich and poor could not only coexist but would comple-
ment each other, generating mutual benefit for all concerned.

Based on the network and infrastructure set up within the Islamic Art in the 
Mediterranean Exhibition Trail project, the Discover Islamic Art Virtual Museum 
was conceived as a shared exhibition space that should allow putting together 
virtually ensembles that had been separated by history, e.g. a mosque lamp 
on display at the British Museum and the mosque in Cairo where the lamp 
had originally been used; the façade of Mushatta at the Pergamon Museum 
in Berlin and the Palace in the Jordanian desert or the Blue Coran of Raqqada, 
Tunisia, whose pages are disseminated all over the world. 

Museums and Cultural Heritage institutions from 14 countries joint the 
project enthusiastically and thanks to further European Union funding under 
Euromed Heritage III, it was possible to create the Discover Islamic Art Virtual 
Museum as a real museum enabling visitors to explore a Permanent Collec-
tion of 850 artefacts and 385 monuments, to discover in 18 Exhibitions the 
history and artistic legacy of the Mediterranean under the rule of the great 
Islamic dynasties or to browse the Virtual Museum’s Database, with all texts 
available in Arabic, English, French, Spanish and additional local languages. 
Exhibition texts are available also in German, Italian, Portuguese, Swedish 
and Turkish. 
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In connection with Discover Islamic Art a Learn with MWNF tool was set up 
to promote the use of the Virtual Museum as an educational tool in schools. A 
manual for teachers in Arab countries explaining the possibilities of using the 
Virtual Museum as a resource in schools was compiled by six Arab experts 
within a cooperation between MWNF and the League of Arab States. The 
manual is available as a paper back through most online bookshops.
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Discover Islamic Art was given great visibility in the media of all participat-
ing countries and already before its completion the preparation for a second 
thematic museum, Discover Baroque Art, started – this time with all expenses 
covered by the participating institutions. Discover Baroque Art went live in 
2010.  

The third thematic museum, Sharing History, set up in cooperation with 
partners from 22 countries, was inaugurated in April 2015. Its Collection and 
Database include 2,636 objects and monuments from 22 countries. A cycle of 
10 Virtual Exhibitions focuses on the main challenges of Arab-Ottoman-Euro-
pean relations between 1815 and 1918, which for the first time are presented 
taking into consideration the perspectives of all concerned.
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Also in this case, we are preparing reference material for teachers to fa-
cilitate the use of Sharing History as an educational resource to allow students 
getting familiar with the challenges of multilateral interpretation of history.  

Currently we are preparing also a new Virtual Museum dedicated to the 
art of Carpets, 
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Discover Carpet Art.

Here it should be mentioned that new partners continue joining also the 
existing thematic museums: since 2010, 12 new partners have added 575 new 
artefacts to Discover Islamic Art; Discover  Baroque Art will be expanded with 
new partners from Central-Eastern Europe and recently also institutions from 
Brazil have expressed their interest to join.

The MWNF Virtual Museum’s Partner institutions

The MWNF Virtual Museum counts among its 266 Partners in 30 countries 
many of the world’s leading museums. The network comprises, apart from 
museums of any size and kind, libraries, archives and entities in charge of the 
preservation of cultural heritage.  

Turkey has participated in two Virtual Museum projects, where it is rep-
resented by The Ministry of Culture and Tourism and by a network of public 
and private museums:

Discover Islamic Art: http://www.discoverislamicart.org/pm_partner_
list.php?theme=ISL&type=museum
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Sharing History: http://www.sharinghistory.org/pm_partner_list.php

Turkey’s contribution to our Baroque programme is an Exhibition focus-
ing on Western Influences in Ottoman Lands, which can be accessed from both, 
Discover Islamic Art and Discover Baroque Art.

Mission and targets

The MWNF Virtual Museum aims to promote the knowledge and under-
stand of history, art and culture as key factors for tolerance and peaceful co-
existence. In line with this mission, our main target audience are people who 
look at artefacts in museums, monuments and archaeological sites as ‘ambas-
sadors’ of the civilisations, countries and people they represent.

Specific components of the MWNF Virtual Museum focus on schools and 
others on potential travellers.

Interaction with physical museums

Several Partner Museums use the MWNF Virtual Museum to complement 
the collection on display. Access points to Discover Islamic Art have been in-
stalled in many museums. 
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‘My Collection’ and ‘My Exhibition’ enable registered users to create per-
sonalised collections and personalised exhibitions. Very soon our partners 
will be in the position to use the MWNF Database and platform to set up vir-
tual exhibitions as a complement of their physical exhibitions and to present 
those exhibitions off-line in their galleries.

Challenges and future developments

The main challenge with regard to the future is the financing of the main-
tenance of our infrastructure and the development of new projects. We are 
aware that we share these challenges with all cultural institutions around the 
world. However, as a truly independent organisation that doesn’t refer to any 
specific country as its “home” and that always represents history, art and cul-
ture from the local perspective of the country concerned, these challenges can 
turn into real obstacles. In particular today as we return – a bit everywhere 
– to focus again on local values rather than trying to contribute our different 
cultural experiences to something new that we are called to build together.

Museum With No Frontiers and, in particular our Virtual Museum, is com-
mitted to continue contributing its part and, happily, we can count on a won-
derful team and on a fantastically supportive network of partner institutions. 
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MUSEUM LIFE IN THE DIGITAL WORLD:  THE 
DIGITAL EXPERIENCE AT TYNE & WEAR ARCHIVES & 

MUSEUMS
Iain WATSON*

INTRODUCTION

Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) is a major regional museum, 
art gallery and archives service. We manage a collection of nine museums and 
galleries across Tyneside (in north East England) and the Archives for Tyne 
and Wear. Our headquarters are in Newcastle upon Tyne and our museums 
receive approximately 1.4m visits per year. We are supported by the five lo-
cal authorities of the area and Newcastle University. TWAM is also a Major 
Partner Museum funded by Arts Council England and has Core Funded Mu-
seum status. Our collections of art, science and technology, natural sciences 
and maritime archives are Designated by government as of national signifi-
cance and our shipbuilding records are included in UNESCO’s Memories of 
the World Register. Our collections include approximately 1.1 million objects, 
20km of archives shelves and over 450,000 records online. 

TWAM has been awarded funding from Arts Council to act as a Bridge 
organisation. The only museum service to take on a Bridge role, TWAM is 
one of 10 Bridge organisations across the UK using their experience and ex-
pertise to connect children and young people with art and culture. TWAM 
also delivers the Museum Development programme for the North East. The 
programme is a comprehensive, effective and collaborative response to the 
needs of museums in the North East and the communities they serve. As a 
result TWAM supports a total of 55 museums operating in the North East.

Our mission...

* Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM)
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is to help people determine their place in the world and define their identi-
ties, so enhancing their self-respect and their respect for others.

Our vision...

for the future is for everyone to have access to museum and archive provi-
sion in Tyne and Wear, to use this access and to value it for the significant and 
positive impact that it makes upon their lives. We will provide real or virtual, 
worldwide access to our museums and archives and their collections.

Our commitment...

is to a World-class service that is innovative, imaginative, creative, totally 
inclusive, secure and sustainable.

We believe...

• we make a positive difference to people’s lives

• we inspire and challenge people to explore their world

• we are a powerful learning resource for people of all needs and back-
grounds

• we act as an agent of economic regeneration and help build and de-
velop communities and the aspirations of individuals

• we are fully accountable to our stakeholders and users

• we should make our resources accessible to everyone

TWAM’s mission, vision and objectives provide a set of values for the or-
ganisation vis achieved by an innovative and dynamic approach with lead-
ership commitment to develop new practices and out-of-the-box thinking, 
maximising the opportunities for partnership working.

TWAM promotes the understanding and enjoyment of the area’s rich cul-
ture and heritage, being particularly successful in reaching out to involve the 
diverse communities of the region and transform the lives of more socially 
isolated members of society. 

Whilst we have a specific responsibility to our local audiences, residents 
and stakeholders we believe that we also have a national leadership role and 
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we also are committed to participating in international relationships to both 
share our own experiences and to learn from colleagues across the world. For 
this reason we are particularly delighted to be participating in the 25th Inter-
national Museology and Rescue Excavation Symposium in Antalya, Turkey.

We are currently working to a three year plan covering the period April 
2015- March 2018 (aligned with Arts Council England funding) which reflects 
TWAM’s activity and ambition as one of the UK’s leading museum services. 
It captures TWAM’s leadership role in the sector through its experience of: 

• caring for its excellent collections

• using collections to engage large and diverse audiences though both ‘in 
real life’ and digital activity; 

• co-producing with communities and creating agency, engaging people 
meaningfully with shaping TWAM’s activity and direction 

• supporting learning and engagement through wide-ranging and be-
spoke programmes

• supporting and learning from research and innovation. 

• working with a range of creative practitioners

• embedding a culture of enterprise to ensure resilience based on the core 
public sector investment

In thinking about our engagement work we have deliberately contrasted 
the concept of the ‘old museum’ with that of the ‘new museum. ’ In the ‘old 
museum’ services are provided on behalf of their audiences and audiences are 
expected to accept what is provided. In the new museum audiences are active 
participants and not passive consumers of information; they are involved in 
shaping their museum. A number of commentators (such as Elizabeth Mer-
ritt - https://www.facebook.com/museum3/) have recently used the term 
‘Museum 3.0’ to think about museums of the future. This term can reflect a 
third generation of museums shaped not only by the current ubiquity of so-
cial media but also by the realisation by museums of the need to engage with 
the major global issues – migration, international security, global warming, 
increasing gaps between rich and poor. Indeed it has even been suggested 
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that rather than connected digital spaces some museums may function as ‘off 
grid’ spaces where visitors can be relieved of the need to update their social 
media status.

The nine museums and galleries which TWAM manages cover a variety 
of subjects including natural science, science and technology, archaeology, 
ethnography and historic, modern and contemporary art. Naturally digital 
work in these different museums has had different focuses but in this paper 
I am concentrating on issues relating to memory and identity. A key element 
of our community engagement work is a belief that museums and archives 
can reflect the identity of communities – whether  geographically defined, or 
defined by shared beliefs, interests or experience: this reinforces the sense in 
which the ideas of individualism can be augmented and supplemented by 
the sense of ‘belonging’  to a community or group. Identity is constructed in 
many different ways. It may be constructed on civic or ethnic lines. It may 
be viewed from the perspective of the individual or community or from the 
perspective of the state or institution. As a regional museum service TWAM 
tends to explore how identity is constructed at individual, community or re-
gional level.

A number of authors have written about how memory and identity are 
considered in museums and galleries, looking at the problems and issues as-
sociated with representing memory and identity in museums and galleries, in 
particular exploring the potential for conflict between a ‘curatorial’ view and 
a memory based view. 

Dr Silke Arnold-de Simine has written: In recent decades, there has been a 
significant shift in the way many museums and heritage sites define their role 
in and for communities and hence their approach to exhibitions and object 
display. In order to foster inclusivity they present themselves not so much 
as places of history but of memory, catering for different memory commu-
nities. The key feature of these sites is that they deploy a variety of strate-
gies revolving around theories of memory to invite emotional responses from 
visitors in an attempt to make them identify and empathize with individu-
als and their narratives.  - http://impact.ref.ac.uk/CaseStudies/CaseStudy.
aspx?Id=19565
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At TWAM our approach has been pragmatic, seeking to engage people in 
discussion and to record memory and oral history alongside, where it exists, 
established curatorial views, but not necessarily to seek to establish the pri-
macy of one view or the other. What is important is to be explicit about where 
a particular view or opinion has come from. We need to know whose memory 
it is and to recognise that within an institution there is scope for memories/
interpretations coming from the institution itself, the staff of the institution, 
from artists, from communities and from external individuals.

Gable and Handler have asked why memory is so trendy in history, an-
thropology and related disciplines (quoted by Margaret Huber in 

http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context= 
utk_sasproceed).  It is assumed that the recent interest in memory is due to the 
rate of change in society – the ‘Futureshock’ which we have lived with since 
the 1960s.  It is of course possible to argue that this is the case and that the 
faster things change the more we need and reach for nostalgia. Many would 
argue, however, that memory is part of the process of how we all create mean-
ing and how we create out culture and has always been important. 

Museum people often argue over whether museums are about stories 
(memories) or about objects. We often view our museums through key objects 
– such as Turbinia – in 1897 the fastest ship in the world and now preserved 
in Discovery Museum in Newcastle. The question we must ask is does our 
rather static representation of Turbinia convey the story both of the condi-
tions of the men who built her and the excitement of the brilliant inventor 
who created her technology and, for me, Turbinia only comes to life when we 
tell the story of how she was taken to the annual review of the warships of the 
British navy and proved herself by showing that she could weave in and out 
of these great warships and none of them could catch her..

The development of digital resources has made it much easier to record 
memories and TWAM has developed a number of approaches to this over the 
last 13 years, beginning with a number of projects to address the histories of 
specific communities. 

Our first memory related digital projects focused on specific communities. 
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Memorynet, produced in 2005-6 is a collection of oral histories, photographs 
and images exploring the lives of communities linked with the sea in the 
North East of England as part of a national year to explore Britain’s link with 
the sea (http://www.memorynet.org.uk/). Participants include seamen, fish-
ermen, coastal communities, divers, surfers, merchants, boat builders, rescue 
services and marine engineers. The collections focus on specific themes such 
as: Adventure, Childhood, Community, Living Conditions, Music and Po-
etry, Superstitions, Traditions, Travel, Women, Work. The site encouraged 
people to comment on the content and to add their contributions. In contrast 
the ‘Jewish Lives’ project focused on a specific Tyneside community who had 
been important in the development of the area but whose heritage was not 
represented within our collections. A digital approach allowed us to capture 
information from this community; it also led to collection of objects from the 
community representing their stories (http://collectionsprojects.org.uk/
jewishlives/index.php). The Jewish Lives project formed part of a wider pro-
gramme of work looking at identity and migration which led to the opening 
of a major new gallery at Discovery Museum in 2013 dedicated to the story 
of migration to Tyneside – an area where in 1900 one third of the population 
were migrants or the children of migrants. 

In 2007 TWAM participated in a national programme to mark the 200th 
anniversary of the abolition of the Transatlantic slave trade. As well as an 
exhibition, events and a research programme a website was constructed. Our 
research revealed that the North East was inextricably linked with the state-
sanctioned traffic in human beings. At the same time others in the North East 
were playing a vital role in the anti-slavery movement. This website offers 
unique access to this pioneering research and the chance to see the archives 
and objects which document these hidden histories of North East people 
(http://collectionsprojects.org.uk/slavery/).   

In 2009 the Culture Shock project (www.cultureshock.org.uk), a very large 
digital storytelling project aimed to capture the various identities of individu-
als and communities in the region.  It set out to explore the heritage of indi-
viduals, groups and communities from the North East of England, through 
using museum collections as the starting point for the creation of digital sto-
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ries, helping people to discuss and share their own sense of place and iden-
tity within the region. The project, in partnership with Beamish, the North of 
England Open Air Museum, Hartlepool Museum and Heritage, The Bowes 
Museum and Culture Unlimited,   worked with 560 people from across the 
region, each of whom created a ‘digital story’  - a 2-3 minute long video file 
consisting of a series of still images with a voiceover written and recorded by 
the participant. Although the format of the digital story is very controlled the 
content allows great freedom:

 “The proposition was different with Culture Shock! It wasn’t someone 
coming along and saying ‘what are your memories of X’ or ‘what would you 
choose, A or B’ it was someone saying ‘what do you want to tell about your 
life’.”  (Culture Shock Evaluation Report)

 Whilst 560 individual identities are captured in the project, the scale of the 
560 begin to give a sense of the identity of the people of the region – but this is 
only the case, however, if the observer can hold back from reductionism and 
can accept that people have many identities and different ones are important 
at different times – for example the identity of a young women going out to 
party in Newcastle captured by Rachna Bhalla: 

Now the night going to early hours of the morning there’s still a buzz and 
noises with all my friends one by one going home on high happy note .... and 
we wait for the next PAY DAY .... For a girls night out!!  

(http://www.cultureshock.org.uk/stories/girls-night-out.html, viewed 
2/9/11)

We worked with people of all ages and as part of the North East Beat proj-
ect exploring the region’s musical heritage we worked with a group of older 
people on their memories of Dance Halls in the 1930s, 40s and 50s – this was 
really important as this history was not previously written down or recorded. 
The participants learned, through the project to use laptop computers and 
software and enjoyed acquiring these skills as well as sharing their memo-
ries and were  delighted to come to Discovery Museum for the opening of 
the exhibition which featured their stories running on plasma screens in the 
museum galleries.



402

A consequence of the personal focus of digital storytelling is that many 
participants encountered a personal journey of their own; some of them ex-
pressing feelings or describing experiences they had not previously shared. 
In the evaluation 25% of interviewees cited personal discovery, or the restor-
ative, reflective, or therapeutic value of the process. Some quite profound ef-
fects were noticeable: 

This project challenged museum orthodoxy by creating wholly digital 
output (c. 600 digital stories) and accessioning those as digital artefacts. In 
museological terms in this case, the story and the artefact were one and the 
same; from which the organisations learnt a great deal. 

Culture Shock! raised fundamental questions of control, participation, 
moral authority, democracy and trust between the organisation(s) and their 
audience/participants. For example, although each participant was asked to 
sign a copyright waiver, which in a legal/technical sense gave control over 
their story to the museum concerned, this was not the way participants saw 
it in reality. Their view, instead, was that they had given something of them-
selves to the museum(s), and that it remained precious and they held a strong 
stake it how it was used thereafter. This project created a community of stake-
holders, rather than suppliers of stories and, rather like the transformation of 
the music and publishing industries, the old structures for protecting assets 
and controlling their use were questioned.

Over the past 4-5 years we have significantly developed our digital ap-
proaches. At the top level we have produced new experiences to engage 
new audiences.  These include disinterested/unaware audiences – people 
who wouldn’t usually use the museum website. This has been informed by 
the work of people such as Mitchell Whitelaw  (http://mtchl.net/) with his 
concept of ‘generous interfaces.’ Some of this has been done in relation to 
changes in the way users behave online and in person and the demands for 
museums to provide entertainment as well as information – early museum 
websites tended to be either ‘brochureware’ with data about opening times 
or hierarchical databases requiring you to know what you were looking for. 
Our current approach focuses on the use of apps, and similar technology,  to 
provide rich experiences with mobile web to maximise reach and cater for the 
more casual user.
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Our work with Flickr began in 2011 and has helped us start to understand 
what people can bring in terms of interpreting engaging with museum collec-
tions.  We have begun to see the audience as an intermediary between the mu-
seums and our communities.  Flickr provides our most popular social media 
activity (https://www.flickr.com/photos/twm_news/albums). There have 
been over 6 million views (6,192,069) this year so far (April 2015 – January 
2016). This is a 28% increase in the number of collections views compared to 
the same period last year (4,821,821).

Audiences want easily accessible, high quality content and Flickr Com-
mons has provided us with a great way of increasing collections access and 
inviting public interpretations and information. To share just one story from 
Flickr. An ageing snap of a man named William Jones was found in a po-
lice identification book which was donated to us after being discovered in 
a junk shop. It was marked with the words “Died in action: Benwell Hotel” 
(Benwell is a suburb of Newcastle), but no other details apart from the fact 
Jones had spent 14 years in prison for a street shooting in Chicago, and had 
then been deported from the US. Our staff were intrigued but were unable 
to find any records under the name William Jones or his alias Robert Dodds. 
To try to shed some light on the mystery, we uploaded the image to Flickr. A 
viewer in Australia spotted the mugshot and did some of her own research. 
She found an article from The Times from 30 August 1932 about a man killed 
in a roof fall following an attempted break-in at the hotel in Newcastle. The 
name of the man was different, a William Hall, but the other details of the 
story seemed to fit. Staff were then able to find the coroner’s report into Hall’s 
death and were able to confirm that it was in fact the same man. Staff from the 
archives researched the story further and found an article from the Evening 
Chronicle (the local evening paper), dated 29 August 1932, which gave more 
dramatic detail. It told how Hall and his accomplice James Biscoff Whitehead 
tried to break into the hotel through the glass roof of a toilet but were spot-
ted by police. A rooftop chase followed during which Hall threw slates at 
police. He eventually lost his footing and fell, fracturing his skull, the article 
reported. He was taken to Newcastle’s Royal Victoria Infirmary where he was 
pronounced dead.
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Over the past four years, four projects have particularly characterised our 
work around memory, identity, digital engagement and collections. It was 
this thinking of a subjective rather than necessarily objective articulation of 
the past that led to the development of the Hidden Newcastle app - a free app 
uncovering the remarkable, tragic and macabre stories from Newcastle’s hid-
den past, something which will attract casual interest and is not aimed at the 
detailed researcher (http://www.hiddennewcastle.org/). As we developed 
the general themes of Hidden Newcastle we began to realise that there can 
be a difference between what the museum might choose to present and what 
audiences want.  What audiences want is the interesting, the infamous, the 
unfamiliar and this helps ‘spark an empathy for the past’.  It stirs imagination 
and inspires wonder. 

The first version of the Hidden Newcastle app was launched in 2012 and 
achieved more than 7,000 downloads. It was developed in partnership with 
a digital agency with much experience of developing educational games. Cu-
rators, archivists and heritage researchers sourced the stories which would 
form the rich content of the app and it was shaped by copywriters and an AV 
film producer.  The app was very deliberately about the stories that are held 
in museums and archives but designed to take these stories outside the walls 
of the institution – increasing the permeability of museums and archives – 
and encourage people to experience these stories ‘in the wild’ – close to where 
they actually happened. In contrast to CultureShock! where everything start-
ed with an object even if the story then went off in other directions) the focus 
of hidden Newcastle was specifically stories although objects and archives are 
still very much the material audiences are engaging with. For the research of 
both versions, archives and museum collections were scoured for interesting 
stories that either provided the source material or the supporting material for 
the eventual stories shared in the app.

(https://www.youtube.com/watch?v=afOrLjLHUJs ).

In 2014, TWAM formed a partnership with Newcastle NE1, the city’s busi-
ness improvement district (BID) company, to develop an extended version 
of the app to encourage more people to explore the city centre. The develop-
ment of the new app was funded by NE1, with TWAM coordinating technical 
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aspects and content development. Learning from the experience of version 
1 we removed the ‘locked’ content which was only available at a particular 
location as only 7% of users accessed it in that way. NE1 (which is funded by 
the businesses in the city) continue to very actively promote the app seeing 
the bizarre and unusual heritage of Newcastle as being an important factor in 
encouraging people to come into and engage with the city and its business.  
Total downloads are now ca. 19,000 and average monthly usage is 30,000 pri-
marily down to the GPS alert functionality. For example, commuters walking 
through Newcastle city centre when in a 30m radius are alerted to the story of 
‘Grey’s Monument’. In effect, we’re embedding museum & historical engage-
ment into the daily movements of the citizens of Newcastle. 

2014 was a significant year for many countries across the world as the 
international community marked the centenary of the outbreak of the First 
World War. TWAM collaborated with Sunderland Museums and Heritage  
on a successful bid to the UK’s Heritage Lottery Fund for a programme of 
activity in 2014-15 focusing particular on life on the Home Front and called 
‘Wor Life’ – the name is a pun on the fact that in North East dialect ‘Wor’ 
means ‘Our’. The programme included a series of linked exhibitions, events 
and activities and a digital programme.  

Decoded 1914-18 (http://www.decoded1914.org.uk/ ) was a two-
week programme of AV installations and events that explored the First 
World War and its effect on those living in Tyne & Wear. Seven artists 
took inspiration from Tyne & Wear Archives & Museums collections to 
create artworks and performances which examine and interpret Tyne and 
Wear in the First World War in innovative ways. From recreated sound-
scapes of civic life to a reinvention of communications technologies.

The installations and performances explored a range of themes includ-
ing the role of women in the First World War economy; Wartime com-
munications technologies, particularly radio; the impact of War on folk 
traditions in the region, and Armed Forces recruitment. The project was a 
collaboration between Tyne & Wear Archives & Museums and the New-
castle University Institute for Creative Arts Practice, a contemporary hub 
for the creative arts at Newcastle University with a remit to explore ideas 
and challenge perceived boundaries between academic disciplines. 



406

As part of Decoded, 11,000 people visited and participated with the pro-
duced work/events in museums and public spaces and 3,500 people expe-
rienced the work online. There is strong evidence of inter public dialogue 
provoked by making in museums and public spaces (exploring and recreat-
ing some of the communications technology of World War ! which contrasts 
sharply to current digital technology). This has shaped ongoing programme 
at TWAM and supported the use of new spaces for public engagement con-
tributing directly to our current largest digital programme – Museum in the 
Cloud.

62% of public comment cards for Decoded stated that the installations had 
made them feel differently about WW1.Some of the public who witnessed 
the projections which provided a visualisation of 30,000 soldiers on the sides 
of buildings and bus stations were reported to have been taken aback with 
the scale of the region’s war effort. Nexus Tyne & Wear (responsible for the 
Gateshead Interchange transport terminal) recorded incidents of clusters of 
travellers stopping to watch the installation and speaking to fellow passen-
gers about the work and its significance!

The maker workshops developed as part of the project inspired a diverse 
mix of visitors of all ages to collaborate and engage in dialogue about WW1 
communications technologies in our collections. This format of activity, situ-
ated in a museum gallery, served as a gathering point to many passing visi-
tors who were intrigued to find out more. For example, a retired industry pro-
fessional spoke at length with a young creative technologist who was hacking 
with Arduinos, and a Grandparent stated they “loved playing with the Morse 
code and showing it to my granddaughter!”

The second round of maker workshops received a 100% positive response 
from all 30 people who attended, with most citing being able to get hands 
on with the technology, to understand its internal workings and to consider 
contemporary applications of it (as opposed to seeing it on display in the mu-
seum) was what they enjoyed most.  One quarter of these participants did not 
identify themselves as a regular museum visitor.

Also developed as part of ‘Wor Life’ was Tributaries, a collections-based 
app.  Tributaries is an immersive audio stream that explores the daily real-
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ity of life, loss and love on Tyneside during the First World War. A score of 
music and voices comes from historical documents contained in the TWAM 
collections.

The project was developed with Boston-based sound artist Halsey Bur-
gund. Following research into the collections members of the public were in-
vited to ‘donate’ their voices by reading, researching and responding to our 
findings in a series of audio recordings.  Tributaries encourages listeners to 
reflect on the similarities and differences between life now and life 100 years 
ago. 

Extracts from a lighthouse keeper’s weather log, were brilliantly recorded 
as if they were modern day weather forecasts a weather reporter from the 
BBC. Over 100 people have participated so far creating 1000 recordings.  

The app is themed around the tributary streams that flow into the River 
Tyne which lies at the heart of the Tyneside area. It takes the form of a loca-
tion-sensitive mobile app in which users hear a soundscape of original music 
by Burgund blended with readings contributed by local volunteers. 

The artist Halsey Burgund wrote:

 “Tributaries is all about a flow of voices and experiences. Users of the app are 
immersed in music and a stream of voices that flows like the water of the Tyne.

 “The piece evolves over time and each contributor has their own unique effect on 
the whole, just as small streams form tributaries and then rivers.

 “The Tyne has been an important constant in people’s lives over the last century 
but nonetheless, it changes every day in small and large ways; I like the idea of 
constancy in flux.

The readings – typically in the first-person – include contemporary nar-
ratives in the museum and city library collections, many of which have re-
mained unspoken for the best part of a century. The app also allows users 
to respond to the experience by making their own recordings, adding to the 
work’s continually evolving map of collective memory and highlighting dif-
ferences between life today and 100 years ago. User recordings are geo-locat-
ed so that the physical paths taken help to shape the experience of the app for 
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other users. Over 270 objects and documents from the collection have been 
‘reused’ as part of tributaries and the average dwell time on the app is 25 
minutes.

Our current major digital programme, supported by Arts Council Eng-
land’s Major Partner Museum funding is the ‘Museum in the Cloud’ pro-
gramme. This was visualised as a programme of activity creating real and vir-
tual meeting spaces where a diverse range of people engage with our build-
ings, sites, collections, staff and each other. It is being realised over the period 
up to March 2018 by 

• Opportunities for users, of all backgrounds, to create bespoke museum 
experiences constructing and leading their own learning journeys and 
providing increased quality of engagement

• Partnerships with industry and academic institutions leading to the 
transformation of TWAM’s object catalogue into a playful museum ex-
perience connecting object data to online content across the web and 
social media.

• Innovative interventions in existing galleries utilising R&D practices 
creating a test bed for human digital interaction allowing designs to 
evolve through user response and feedback

• Development of creative spaces where dialogue, challenge and debate 
will be encouraged and nurtured within TWAM, with our users and 
between our users; spaces where ideas grow and influence diverse 
programming and use of collections, a focus of this will be on non-
traditional users. Engaging non-traditional users in this activity will 
contribute to continuing to ensure that TWAM reaches and is relevant 
to diverse audiences.

Events and activities are happening as I write, currently in partnership 
with Manchester-based Future Everything who have facilitated interventions 
across 5 of our museums and galleries (https://twmuseums.org.uk/future-
makers). This work is based on our experience of digital projects and at its 
heart has the idea that we want visitors to engage with us and each other 
before, during and after their visit to our museums or archives. 
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The present programme with Future Everything is called ‘Future Mak-
ers’ and consist of a programme of creative technology workshops at mu-
seums and galleries across Tyneside. It is a series of events that will enable 
children – and adults – to use new technologies for design and making. The 
programme began in February 2016 at Gateshead’s Shipley Art Gallery using 
the gallery’s outstanding collection of contemporary craft and design for in-
spiration, children design wearable objects for the people of the future before 
getting hands on with materials and the starter electronics kit Little Bits to 
realise the creations. Subsequent sessions have included a 10-hour hackathon 
for developers, makers, engineers, data scientists, artists and train enthusiasts 
at the Stephenson Railway Museum  where participants followed in the foot-
steps of railway pioneers Robert and George Stephenson and joined a team of 
30 to experiment with historic data from both the museum collection and the 
UK rail network to create new digital prototypes and artworks.

At Newcastle’s Discovery Museum, home to some of the region’s most 
celebrated inventions, including the world’s first light bulb, first steam tur-
bine, first windscreen wiper and first airplane joystick, two fun introductory 
electronics workshops allowed children aged between 7 and 14 to experiment 
with conductive dough, bringing it to life with light and sound, and to create 
electronic sounds by building their very own synthesiser providing interest-
ing links to items in the collection such as the auxetophone – a pre-electronics 
attempt at sound amplification using compressed air. At Arbeia Roman fort 
in South Shields young people will be using Minecraft in April 2016 to recre-
ate Roman ruins in and imagine what it was like to live in a fort like Arbeia. 
They will also get to play digital architect and archaeologist and transport 
themselves 2000 years into the past with the technology of today.

Future Makers in February 2016 was piloting the public interest in new 
forms of participatory activity in our museums. 265 members of the public, 
from 7 year olds to 77 year olds, participated deeply in the projects. They 
dedicated between 1 and 10 hours to designing, making, programming, re-
searching, crafting, soldering, sculpting and performing in museums and gal-
leries. All of the design challenges within each event thematically connected 
to the venue’s collections and were related back to the spirit of the pioneering 
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designers, inventors and artists who created the objects on show in our mu-
seums. 

Each activity was delivered in open spaces in the museums to intrigue 
passing visitors. 1000s of visitors were exposed to the sights, sounds and spec-
tacle of these activities with many asking questions about what was happen-
ing and why it was in the museum and could they sign up for future events. 
It inspired school teachers, researchers, libraries professionals to voluntarily 
attend to observe and investigate how they could work with museums.

Comments include-

 Kallum aged 11 “Sometimes museums can be quite boring, they need to be 
more interactive, it’s good to be able to make stuff.”

 (name unknown, Shipley Art Gallery) “This is a really different and excit-
ing way of using museums…I’m really glad I took part!”

This pilot phase of ‘Museum in the Cloud’ will lead to further events em-
powering local communities to use museums and galleries  as creative spaces 
and social hubs and to  enable their co-production of collections research proj-
ects. It will also include a ‘Public Invention’ programme designed to inspire 
repeat visitors to use the museums as active spaces for innovation, design and 
digital making and promote to schools as a hub for STEAM (science, technol-
ogy, engineering, art, mathematics) activities. It will provide workshops and 
activities designed to encourage the interdisciplinary use of digital collections 
and museum spaces in research and practice and plan digital reconstruction 
of Roman sites undertaken with the public via co-production workshops, 
hackathons and remote online projects. It will also seek to further develop 
the use of the ‘Conversation Space’ at Discovery Museum with public and 
partners.  This is a space we created in the Musuem in 2015 as part of the Paul 
Hamlyn Foundation’s ‘Our Museum’ project. Artist Alexia Mellor supported 
Discovery Museum staff to shape a programme of experimental activity that 
could help them to identify what a ‘Conversation Space’ should be used for 
and what it might look like. Activities took place inside as well as outside 
the physical meeting space, and included knowledge exchange events, hot-
desking mornings and creative office interventions. 
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The activities not only helped to consider the possible functions of a Con-
versation Space, but also addressed much larger organisational issues rele-
vant to the Our Museum process such as internal communication, and staff 
perception of their place within and contribution to the work of the organ-
isation as a whole. A steering group consisting of a cross-section of staff are 
working on the programming of the space from incorporating knowledge 
exchange events and the opportunity for unstructured and semi-structured 
sharing of ideas. 

Twenty-five years ago TWAM was one of the first UK museums to for-
mally begin community engagement work with specially employed outreach 
staff, although, of course, many museums had always found ways of actively 
engaging wide audiences. Over these 25 years of formal community engage-
ment work we have:

• opened our stores and collections to the community with ‘from the 
vaults’ exhibitions, 

• developed a complex network of consultation panels to shape pro-
gramme and activity, 

• recruited outreach officers who worked with communities and not 
with museum venues 

• programmed a cycle of community exhibitions. 

As a local authority governed organisation we also had strong contacts at 
local and ward level through the elected members who form our governing 
body and are very closely involved at grass roots with the constituents they 
represent. 

There was sometimes a feeling that community engagement was the re-
sponsibility mainly or even solely of our outreach team even though many 
other staff were in practice directly engaged with communities (for example 
curators working closely with local history groups and in particular former 
employees of shipyards on Tyneside and Wearside). This is a feeling that we 
have worked hard to counteract. Digital work has, for almost 15 years, been 
a way in which a wide range of TWAM people have been engaged actively 
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with community programmes. In the early days we very much saw digital 
as ‘something different’ requiring a specific skill set and its own policies and 
rules. As, for most people, digital is now embedded seamlessly in their lives, 
we no longer think this is the case and see a digital activity  as integrated with 
our overall interpretation and access strategy providing additional routes to 
engage with the rich collections and stories that archives and museums hold.

Acknowledgements: My thanks are due to John Coburn, TWAM’s Digital 
Projects Manager, who leads TWAM’s digital work, has led many of these 
projects and supplied information for this paper.
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THE IMPORTANCE OF SKILLED EDUCATORS TO THE 
RESILIENCE OF MUSEUMS

Dr. John STEVENSON*

“Great art and culture inspires us, brings us together and teaches us about oursel-
ves and the world around us.  In short, it makes life better.”

(Arts Council England)

INTRODUCTION

Museums have changed.  The purpose of museums has changed.  The 
world in which we live and work has changed.  And the people that run 
museums have had to change – and continue to change.  In our work with 
the general public, we are now more professional, more efficient and more 
effective – but still more is required of us.

I shall talk about resilience, about our ability to cope with stress and ad-
versity, and about how museums can cope with adversity.  Many museums 
now have the enhanced educational role of making life better for everyone.  I 
shall talk about that enthusiastic bunch of people who run our museums and 
persevere, despite daunting challenges, to make things happen.  

Finally, I shall talk about the changing museum workforce and the vital 
role that those involved in museum education have in museums, and how 
GEM is working to train and professionalise the museum workforce.  A work-
force that is vital to ensure the sustainability and resilience of museums.

* GEM (Group for Education in Museums).
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CONTEXTS OF CHANGE

How museums are changing

The British Museum in London was founded in 1753, the first national 
public museum in the world.  It is interesting to note that from the beginning 
it granted free admission to all “studious and curious persons” from when it 
opened to the public on 15 January 1759.  Visitor numbers increased greatly 
during the nineteenth century with the museum attracting crowds of all ages 
and social classes, particularly on public holidays.  Alongside their academic 
work, curators took an interest in broadening the museum’s appeal through 
lectures, improving the displays and writing popular guides to the collecti-
ons.1

However, this early emphasis on education was gradually replaced it se-
ems by one focused on curatorship.  The International Council for Museums 
(ICOM) was established in 1946 and its first definition of a museum was:

The word “museums” includes all collections open to the public, of artis-
tic, technical, scientific, historical or archaeological material, including zoos 
and botanical gardens, but excluding libraries, except in so far as they main-
tain permanent exhibition rooms.2

Just five years later in 1951, ICOM’s definition of a museum was amended 
to include the phrase, “exhibiting to the public for its delectation and instruc-
tion”.  By 1961, a museum’s purpose was seen to include education and en-
joyment.  In 1989, museums were seen more generally as “non-profit making 
permanent institutions in the service of society”.

According to ICOM its definition of a museum evolves “in line with deve-
lopments in society” and at the time of writing, ICOM’s current definition of 
a museum is as follows:

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society 
and its development, open to the public, which acquires, conserves, researc-

1 http://www.britishmuseum.org/about_us/the_museums_story/general_history.aspx.  
2 http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html. 



415

hes, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of huma-
nity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. 

It is interesting to note how our view of the purpose of a museum has 
evolved from one of just being about collections to being about serving and 
developing society.  The practical element of collecting, conserving, studying 
and displaying artefacts is still there.  Education is now central and so is en-
joyment (even fun).  However, the challenge that we should be in the service 
of society is, I think, an aspiration for many of us. We rather like being in char-
ge and in control; it is difficult for us to become the servant of society. What 
do we have to do to develop society?

A few examples of how museums and related organisations serve and de-
velop society now follow.

Poverty

The Culture and Poverty3 report by Baroness Andrews (March 2014) made 
a compelling case for all involved to make a concerted effort to work together 
more effectively to maximise the benefits cultural participation can have for 
those living in our most deprived communities.  The report’s recommenda-
tions are now being used to provide mainstream access to arts, culture and 
heritage for the most disadvantaged communities in Wales4.

Social justice

The concept of social justice stems from the belief that the whole of the 
public is entitled to benefit from access to the resources museums contain and 
the ideas they provoke.  Some museums have for too long failed to operate 
for the wider public benefit, and instead have catered primarily for educated 
minorities.  The essence of social justice is access to museums for all.

3 http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/culture-and-
poverty-harnessing-the-power-of-the-arts-culture-and-heritage-to-promote-social-justice-in-
wales/?lang=en

4 http://gov.wales/topics/cultureandsport/tackling-poverty-through-culture/?lang=en
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In fact, many organisations believe that all people have the right to enjoy, 
have access to and participate in cultural heritage.  For example, the founda-
tion Cultural Heritage without Borders (CHwB)5 is an independent Swedish 
non-governmental organisation dedicated to rescuing and preserving tangib-
le and intangible cultural heritage affected by conflict, neglect or human and 
natural disasters.

CHwB works with cultural heritage as an active force in reconciliation, 
peace building and social and economic development by creating capacity, 
awareness and opportunities for preserving and rescuing cultural heritage in 
societies affected by conflict, neglect or human and natural disasters.

One of CHwB’s projects is based in Kenya: Journeys of Peace, which is cent-
red around a touring exhibition initiated by the Community Peace Museums 
Foundation and CHwB with funds from the Swedish Institute.  Journeys of Pe-
ace highlights the traditional role of cultural heritage in peace building across 
a country with diverse regions and cultures.  The project creates opportunities 
for dialogue between divided groups, with a focus on young people

Museums Change Lives6 is the UK’s Museums Association’s vision for the 
increased social impact of museums.  They believe that museums should be 
ambitious about their role in society.  All museums, however they are funded 
and whatever their subject matter, can support positive social change.  They 
note that some museums already pay great attention to this, whilst others 
have as yet untapped potential.  

The Museums Association urges museums to transform their contribution 
to contemporary life.  As public expenditure continues to be cut, it is more 
important than ever to have a strong sense of social purpose.  Funders and po-
licy makers expect museums to achieve greater social outcomes and impact.  
Individuals and communities are under stress and every museum must play 
its part in improving lives, creating better places and helping to advance soci-
ety, building on the traditional role of preserving collections and connecting 
audiences with them.  

5 http://chwb.org/others/about-us/.  
6 http://www.museumsassociation.org/museums-change-lives/25062013-the-vision.
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Health and wellbeing

Recently, the emphasis in healthcare has shifted from illness to wellness, 
with the focus on preventing ill-health and promoting wellbeing.  We know 
that improving access to informal learning for older people can have an 
overwhelmingly positive impact on their health and confidence, and drama-
tically improve the quality of their lives.  So in 2009 in order to take forward 
best practice in this area GEM bid and received funding from the UK’s De-
partment for Business, Innovation and Skills for its Sounding Out Your Herita-
ge (SOYH) project7.  

SOYH brought together groups of over-60s from a wide variety of back-
grounds across Kent and Medway over a series of education sessions. These 
sessions provided learning support to the participants to help them explore 
an aspect of their heritage that interested them and produce resources that 
would enable others to learn about their heritage too. During the sessions le-
arners developed new skills or realised other opportunities for learning which 
could help to sustain their informal learning activity in the future. Learning 
goals for each individual were identified and supported. 

The achievements of the learners were celebrated at an end of project event 
and the resources they have produced are being made widely available.  The 
project was evaluated, and best practice, as well as lessons learned, has been 
widely disseminated.

Following his keynote address at the 2015 GEM conference, Robin Philipp 
together with Pamela Thorne wrote an excellent article8 for GEM’s Journal of 
Education in Museums summarising the progress that the arts and museums 
in improving health and wellbeing through cultural activities.  They point out 
ways in which the heritage sector could be a provider of innovative program-
mes to improve mental health and emotional wellbeing. 

7 http://www.gem.org.uk/proj/soyh/soyh_menu.php.
8 Heritage and the public health: Releasing the wellbeing in museums, Robin Philipp & Pamela 

Thorne, Journal of Education in Museums, vol 36, GEM (2015).
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The authors’ view is that:

• we live everywhere in a values-driven economy;

• we value our health, but often have lifestyles that don’t reflect wise 
investment in it;

• for our health and wellbeing, the scientific, evidence-based approach, 
and the arts-based way of looking at the world and utilising the tools 
arts practitioners have in support of it, has equal value;

• we need to better value, assess and utilise ways of better supporting 
the four core components of both community wellbeing (social, cultu-
ral, environmental and economic), and personal well-being (physical, 
mental, emotional, and spiritual);

• there is an art to achieving wellbeing.

They believe museum educators can help foster community and personal 
wellbeing by recognising public health needs such as:

• a greater sense in society of personal responsibility and individual ac-
countability;

• improved understanding of both community and personal wellbeing;

• wider adoption of the World Health Organisation’s values system en-
capsulated in its slogan: “Our real wealth is our health”;

• accepted models and practical frameworks to help map pathways to 
sustainable development and global citizenship.

GEM is exploring with Robin Philipp and the UK’s Royal Society of Public 
Health in the UK new museum education and public health partnerships, in 
order to identify new keystones to help bridge and strengthen connections of 
heritage and history with culture and community wellbeing.

As an example of the innovative work taking place, I should like to menti-
on a current project Museums on Prescription,9 which is funded by the Arts and 
Humanities Research Council.  University College London and Canterbury 

9  https://www.ucl.ac.uk/museums/research/museumsonprescription.
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Christ Church University are investigating the value of heritage encounters 
in social prescribing.  The project connects socially isolated and lonely older 
people referred by health services to museums to improve their health and 
wellbeing.  

Early results from this project are very encouraging.  Put very simply, doc-
tors “prescribe” museum visits instead of drugs for people with depression.  
For many people this “treatment” is not only more effective but much chea-
per.

Political and economic factors

We recognise that museums operate within wider political and economic 
frameworks.  Other speakers will explore these in more detail and so only a 
brief mention is made of them here. 10  

The political framework, both local and national, in any country influences 
the services which any museum provides to it communities, particularly if 
funding is dependent on local or national governments.  Museums are com-
peting for funding with hospitals, schools, prisons, transport, defence, etc and 
so it is not surprising that museums have tried to identify the impact they 
have on local and national economies. 

A recent report from Arts Council England (2015)11 states that, “With con-
tinued support from Local Authorities, DCMS and other public and private 
funders, museums can play an ever more important role in our economy and 
communities.” This report examines the economic impact of museums, and it 
finds that the museums sector in England:

• generates £2.64 billion in income;

• contributes £1.45 billion in economic output to the national economy;

10  For further information see, for example, “The impact of government policy” by Caroline Lang, 
John Reeve and Vicky Woollard in The Responsive Museum, Ashgate, (2006).

11 The Economic Impact of Museums in England, Arts Council England (March 2015).  Can be 
downloaded as a PDF from http://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/browse-
advice-and-guidance/economic-impact-museums-england.
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• employs a minimum of 38,165 people;

• is made up of approximately 2,635 organisations running 2,720 sites 
across England;

• is estimated to generate £3 of income (including earned income, income 
from investments, grants from charities and foundations, and donati-
ons etc.) for each £1 of public sector grant.

Resilience of museums

In England, “resilience” is one of our very fashionable buzz words rather 
like “sustainability”.  For example, Arts Council England has a Museum Resi-
lience Fund of about £30m for the period 2015-2018.12  

The fund aims to, 

“… support a step change for the museums sector by enabling museums 
to become more sustainable and resilient.  It addresses the priorities for muse-
ums set out in Great Art and Culture for Everyone.”13

It defines resilience as,

Resilience is the vision and capacity of organisations to anticipate and 
adapt to economic, environmental and social change by seizing opportunities, 
identifying and mitigating risks, and deploying resources effectively in order 
to continue delivering quality work in line with their mission.  This includes 
thinking about and planning for your own organisational performance, your 
financial and environmental sustainability, the skills of your workforce, as 
well as equality and diversity.

12 http://www.artscouncil.org.uk/funding/apply-funding/apply-for-funding/museum-
resilience-fund-2015-18/  

13 Great-Art-and-Culture for Everyone, Arts Council England (October 2013).  Can be downloaded 
from http://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/browse-advice-and-guidance/
great-art-and-culture-everyone.
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There are two major factors affecting the resilience of museums and other 
cultural organisations:

• the amount of core funding is decreasing;

• there is increasing competition for short-term funding;

As a consequence, many cultural organisations have been increasing inco-
me through commercial income generation streams (such as catering, shops 
and venue hire).  Also, organisations may try to cover some or all of their ope-
rating costs through, for example, admission charges and charging for events 
and activities to help cover their costs.  

Changing view of education in museums

Everyone working in a museum is involved in making things happen; in 
turning the museum’s mission into reality.  Our view of education has chan-
ged.  We understand that education is much more than a teacher standing in 
a classroom teaching some facts of history.  A good teacher knows the impor-
tance of inspiring and motivating their pupils and making learning enjoyable.  
Teachers know that each pupil is different and brings a range of experiences, 
knowledge and skills to each learning situation. Most importantly for muse-
ums, we know that learning does not just happen in schools and that it conti-
nues throughout our lives.

Each one of us working in a museum is now an educator, and we have 
come to the realisation that being a museum educator includes being invol-
ved with all the above agendas: poverty, social justice, health and wellbeing, 
sustainability and resilience.  Museum educators, like other museum profes-
sionals, are now required to be well-rounded individuals.  Conversely, other 
museum professionals need to understand and be involved with museum 
education.

Changes in the museum workforce

The current economic crisis affecting most countries has resulted in a dec-
line of funding for museums.  This has led to cuts and redundancies in many 
museums, and to some museums closing.  
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In a recent GEM survey of museum education in the UK:

• 79% of GEM members said they were expected to do more work for the 
same or less money;

• 39% reported that their organisations had fewer education staff;

• 40% of organisations have increased the number of volunteers delive-
ring education work previously done by paid staff, which is worrying 
for the professionalism of our sector.  

The main changes to the UK’s museum workforce are:

• fewer permanent employed staff and more staff employed on short-
term contracts;

• fewer full-time staff and more staff working part-time;

• more people with self-employed status working as contractors; 

• more volunteers;

• more multi-skilled staff: the current period of financial austerity has 
resulted in more staff having to undertake the work of other specialists 
(education staff undertaking marketing or visitor service roles, and cu-
ratorial staff and volunteers undertaking education tasks);

• training opportunities are now fewer (as training budgets have been 
cut);

• much of the training for museum professionals is currently funded 
through short-term funding and the provision of such training is not 
sustainable.

Training in museum education continues to be crucial in order to respond 
to new thinking around participation and education within museums, the 
changes in the formal education sector and the opportunities for new part-
nerships, and new ways of working within lifelong learning.
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GEM, TRAINING & CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

GEM 

GEM (Group for Education in Museums)14 is a vibrant charitable mem-
bership organisation that has been in operation for 68-years with 2,000 perso-
nal and institutional members across the globe, 90% of whom are professional 
heritage educators working in the UK.  GEM acts as “the voice for heritage 
learning”, championing excellence in heritage and cultural learning to imp-
rove the education, health and well-being of the public – of all ages, abilities 
and backgrounds.  

We are able to achieve this by sharing best practice, expertise and know-
ledge through both international and regional networks, developing innova-
tive learning projects to advance both non-formal education and sustainable 
development, as well as providing training, research and travel bursaries.  
We publish a yearly journal, a series of case studies twice a year, a monthly 
eNews and many resources online.  We also produce a series of professional 
development events throughout the year of which the annual international 
conference is always the highlight.

GEM has responded to changes in museums and their purpose, and to 
changes in the museum workforce by developing a new integrated approach 
to training and continuing professional development (CPD). It has also de-
veloped a new competencies framework, and is piloting a new professional 
standard in museum education.

Everyone in a museum is now an educator, and other museum professi-
onals are expected to understand and be involved with museum education.  
Museums need more multi-skilled staff – a need exacerbated by the current 
period of financial austerity that has resulted in more staff undertaking the 
work of other specialists: education staff undertaking marketing or visitor 
service roles, and curatorial staff and volunteers undertaking education tasks.

The museum workforce needs education skills and experiences to thrive 
in a rapidly changing environment, and a voice to speak up for the importan-

14 http://www.gem.org.uk
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ce of training and professional development. The workforce should also be 
more representative of the society it serves, and so GEM operates in ways to 
increase diversity and equality. GEM recognises that to avoid duplication of 
effort and the reinvention of wheels it is essential to work in partnership with 
other organisations.

GEM promotes excellence and inspires the cultural workforce to engage 
with visitors to fire their imaginations, challenge, inspire, educate and en-
tertain them.  It does this through face-to-face events and digitally through 
online resources, study and communication.

GEM’s reputation of providing high quality and value for money training 
and sharing of best professional practice for 67 years without core funding is 
unsurpassed.  However, like many other organisations, GEM has had to con-
sider issues of resilience and sustainability in the context of greater competiti-
on for funding.  It has developed a business model, which it has piloted, that 
after the initial development phase will enable GEM to support itself through 
training fees and income generation streams.

Professional Development Strategy
GEM is working towards professionalising the heritage education work-

force.  It recognises that many staff, freelance workers, consultants and vo-
lunteers working within the heritage industry are involved in managing or 
delivering a broad range of learning activities.

Education roles can include event programming, marketing, exhibitions 
and interpretation, community outreach, audience development, access and 
front of house as well as education.  Senior roles can cover the whole area of 
public engagement and audience development. These education roles are cru-
cial in ensuring that museums are engaged with their communities. Yet there 
is a lack of resources to research and develop the field of museum education 
practice and invest in the professional development of staff and volunteers.

We need a highly skilled and respected workforce that:
• is inspired, motivated and innovative; 
• has the highest standard of best professional practice;

• puts continuing professional development (CPD) at its heart.
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GEM’s three-fold strategy is: 

• Identifying the core competencies – the essential knowledge, skills, be-
haviours and expertise – expected of the heritage education workforce.

• Developing core training provision for the workforce at foundation, in-
termediate and advanced levels.

• Developing a peer-reviewed professional membership scheme that will 
formally recognise the professional knowledge, skills and expertise of 
GEM members, provide a focus and incentive for members’ CPD, as 
well as provide evidence to employers of an individual’s competence.

Professional
Membership

Continuing Professional 
Development Programme

Competencies Framework

Competency Framework

The competency framework15 brings together the knowledge, skills, be-
haviours and expertise required of the heritage education professional and 
expectations of competence at different levels. 

The framework can be used to:

• measure attainment within a given competency

• focus personal CPD

• identify training needs
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• identify key competencies for role specifications

• prepare for development reviews

The framework is also the first step in establishing professional standards 
for the heritage education workforce.  

The diagram below outlines eleven competencies grouped into three are-
as. The next stage is to define each competency at three levels to indicate dif-
ferent stages in the development and demonstration of the competency.

Reflective
thinking

Heritage context
Sector context

Audiences/users
Professional development

Building
relationships
Communication

Collaboration
Consultation
Leadership & 
management

Technical
pratice

Pedagogy
Project management

Sustainability &
efficiency

If you are in the early stages of your career as a heritage education pro-
fessional it is good to review GEM’s competency framework to assess your 
professional development needs.  We recommend keeping a record and ref-
lective journal of your CPD.  These can help you develop an action plan for 
the CPD you need to increase your competency in different areas and reach 
“experienced level” in the framework.

Core training provision
GEM believes it is essential that the heritage education workforce should 

be able access CPD opportunities linked to the core competencies throughout 
the course of a person’s career. 
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GEM recognises that many staff, freelance workers, consultants and vo-
lunteers working within the heritage industry are involved in managing or 
delivering a broad range of learning activities.

The museum education workforce is crucial in ensuring that museums are 
engaged with their communities in a resilient and sustainable way.  GEM is 
investing in the professional development of this workforce, and researching 
best practice in museum education.

GEM offers training at foundation, intermediate and advanced/leaders-
hip levels that supports the development of the core competencies outlined 
in the framework.

(a) Foundation Course
GEM’s foundation course16 is intended for those in their first year or so 

of their museum education career; or for those working in a different part of 
the heritage sector but wishing to take up an education position.  Since it is a 
work-based course, it is a requirement that applicants should be working or 
volunteering in the heritage sector. 

Participants are encouraged to work together and form a self-help group 
throughout the three months of the course.  Each person is assigned a mentor 
and is required to maintain a work-based reflective journal.  There are six 
full days of seminars, workshops and site visits over a three-month period, 
and participants then complete a work-based assignment, which should be 
completed by the end of the next month after the course finishes.  Participants 
will receive a certificate of satisfactory completion at a celebratory event two 
months after the end of the course.

The following elements are covered on the course: 
• The context for museum education today.
• Museum learning theory.
• Methods of using museum collections and historic sites for learning.
• Best practice approaches to museum education.
• Programming for different audiences.

• Careers and continuing professional development.
GEM also runs the foundation course on demand over five consecutive 

days for organisations that wish their staff to be involved as a team exercise.  

16 http://www.gem.org.uk/cpd/fc/fc.php
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(b) Intermediate Short Courses
GEM is developing a series of GEM intermediate short courses, aimed at 

supporting the professional development of mid-career heritage educators.  
These mini-courses will address the core competencies identified by GEM, 
and help to raise professional standards in the sector.  The training is desig-
ned to sharpen and broaden your skills as a heritage education professional,  

Each course begins two weeks before a workshop with a training needs 
analysis, some reading and a few short activities to be completed prior to the 
workshop. The workshop includes time for reflection, networking and the 
building of a peer support group.  After the workshop there are follow-up 
activities and support to reinforce and embed your learning.  On satisfactory 
completion of each course, participants are awarded a certificate.

(c) Advanced/Leadership Courses
GEM has been collaborating with engage (National Association for Gal-

lery Education)17 on the continuous development and promotion of its Ex-
tend Cultural Leadership Programme to include more mid-career museum 
educators.

In the 2016-17 Extend programme, at least five places will be allocated to 
colleagues working in the museum sector in England and Wales.

The Extend Leadership programme is open to applicants working in le-
arning and education roles in the arts, museums and libraries, and has been 
developed in response to the under-representation of learning and education 
staff in leadership roles within the cultural sector.

The programme enables mid-career professionals to acquire and apply le-
adership skills, working with a cohort of peers from across England, Wales 
and Scotland. Through intensive residentials, group projects, and mentoring, 
participants will explore many aspects of leadership. Participants will also 
have opportunities to interrogate their current practice, meet with inspiring 
leaders in the sector, develop their own projects, and plan for the future.

GEM Professional Membership
GEM’s new membership category is in response to the increasing profes-

sionalisation of workforces today.  It is essential that we have a highly skilled 
and respected heritage education workforce that is inspired, motivated and 

17  http://www.engage.org/Extend.aspx
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innovative; has the highest standard of best professional practice in impro-
ving the education, health and well-being of the general public; and puts CPD 
at its heart.  

GEM professional membership is a new category of membership which 
formally recognises a specified level of professional knowledge, skills and be-
haviours within the heritage education workforce. It will be obtained through 
completion of an application process and peer review. Application is about 
providing evidence that you have reached the “Experienced level” in at least 
eight of the eleven core competencies in GEM’s heritage learning competency 
framework.  No particular qualifications are required.  You can apply regard-
less of whether you are employed, self-employed or a volunteer.

It is designed for the full range of practitioners, co-ordinators and mana-
gers working or volunteering in heritage education whatever their route into 
the profession – be it as a teacher, artist, archaeologist, historian, and envi-
ronmentalist or as a youth, family, health and community worker.  You may 
have trained as a museum educator, or moved into education from another 
role either within the heritage sector or without.  

Education is viewed widely as any activity or area of work which focuses 
on engaging people directly with collections and historic sites and facilitating 
learning opportunities. By becoming a professional member of GEM, your 
progress and achievements in reaching a level of expertise and competency in 
heritage education, and your commitment to CPD and reflective practice, will 
be formally recognised.  Professional membership will become the standard 
to work towards, recognised by employers, clients, visitors and funders.

Professional membership will also appeal to members wishing to give 
“something back” to GEM and to colleagues within the sector.  Professional 
members will form a special cadre to provide advice and guidance to GEM 
trustees on strategic and key operational matters.

GEM announced its new professional membership scheme at its annual 
conference in Swansea, 8-10 September 2015.  At the time of writing, the sche-
me is being piloted, and is scheduled to be open for applications from Sep-
tember 2016.  

Conclusion
Museums have the potential to be great agents of change. It is clear that 

we need a highly skilled and respected workforce that is inspired, motivated 
and innovative in order to deliver the vision we have of museums changing 
lives for the better.
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We have the ambitious aspiration of changing the world we live in today 
to a world without conflict, poverty, social injustice or inequalities in which 
people live happily, healthily and in harmony. Making this happen is un-
doubtedly an enormous task.  However, if each of us takes one small step 
towards achieving this aspiration, then the task becomes that bit smaller.
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NEW WORLDS:  HOW THE PHYSICAL, DIGITAL AND 
EVENTS WORLDS ARE INTERACTING

 IN MUSEUMS
Rachel MORRIS*

Fifteen years ago when we began our company we thought of ourselves 
as exhibitionmakers.   Museums in those far-off days were thing-worlds – 
landscapes of fixed objects.  Our task was to make the objects look as good 
as possible, to make them as meaningful as possible and to make the visitors’ 
journey through them as enlightening as possible.  The joke in the office was 
that the firm had two departments – the Department of Meaning and the De-
partment of Eye Candy.    

My job in the office has always been around Content and Interpretation 
(my background is as a journalist and a writer) and so I have spent years look-
ing at the relationship between things and their words.  I came into museum-
making from writing books, and I was struck, listening to the designers, at 
how similar the processes are.  It’s true that there is only one way through a 
book and a myriad of ways through an exhibition but in both cases we seek 
to create satisfying journeys and to make something that feels like an organic, 
meaningful whole.  

Museum design has been around since the 1970’s and although it looks 
simple there are enough examples of bad design to suggest that it is not as 
simple as it looks.  I think that after 40 years, a lot of trial and error, and a great 
deal of detailed research – into things like the positioning of graphic panels, 
the size of fonts etc. etc. – we have finally worked out a simple and powerful 
language around where to put an object and its stories.  

But even in those far-off and relatively simple days when we began it was 

* METAPHOR.



432

still a contentious process.  Two arguments happened again and again.  The 
first concerned the stories that we told about each object – whose stories were 
we telling and how were we telling them?  The anxiety, which came up re-
peatedly, was that the stories were drowning out the objects.  The second 
argument focused round one particular question – are the objects just objects 
or are they there to illustrate a bigger story, to make a bigger point, an expres-
sion of a bigger proposition?  And again the fear was that the objects would 
be drowned out by the big story.   My feeling about all this was that although 
I could understand the fears – and indeed there is nothing quite so unsatis-
fying as a thin set of objects laid out to illustrate an uninteresting story – in 
the end the PR and marketing departments’ need for a story or a proposition 
will overwhelm these objections.  We live in story-ish times.  The marketing 
department needs to be able to pitch the exhibition – preferably in a 140 char-
acter tweet – and how else to do this except by a catchy proposition – in other 
words, the story?  

So now fast-forward 15 years to now and life has grown much more com-
plicated.  We were asked recently to bid for a job, in an English city.  The job 
focused around a series of visitor trails that the city wanted us to create. The 
brief asked us to map the trails and a series of points along them; to make the 
trails work, as physical installations, as digital moments, and as places were 
events could take place; and to join them up through a shared story. In other 
words, we were being asked to work in three worlds – the  physical world, the 
world of events and activities, and the digital world, and to connect all these 
up by means of a story.  If this is the direction in which museums are going 
– and I believe it is – then this is a huge shift from the old, relatively simple 
thing-world of museums.   

There are a lot of things driving this shift in museum-making, this move 
into events and digital.  There is for a start the overwhelming need that mu-
seums have to keep changing, because how else are they to keep bringing in 
new visitors?  And it is events that bring change.  There is also the fact that 
it is relatively easy to change content in the digital world – but far harder to 
change it in the thing-world.  And there is also the fact that we all now lead 
a double life, moving fluently from the physical world to the virtual world – 
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and so it would be very strange if we didn’t do the same thing in museums.  
And there is also the fact that there are plenty of people who positively want 
Content and Story to migrate into the virtual world because – back to my ear-
lier point – they feel that in the physical world it drowns out the objects and 
therefore it is better in the digital world.  

I think museums will always be about objects but I think they will also be 
about digital and events, and how the three interact together. And for some-
one like me, coming from Content, Meaning, Interpretation and Story, well, 
a whole new range of challenges will have to be figured out – which I think 
will take years, as it always does when a new technology comes along.  And 
yet basically I think they are still the same set of challenges – that whichever 
way the visitor moves through the experience it still has to feel like a fluent, 
instinctive, meaningful journey through a complex experience.  

So here are two ways that don’t work.  Recently Somerset House in Lon-
don celebrated the concept of Utopias with a number of exhibitions and 
events.  Since the concept of Utopia interests me I went to have a look and 
found myself standing in an empty room.  I asked the room guide what I was 
meant to be looking at and he said that nothing was happening until the event 
happened next week.  Moral?  Events are transitory but visitors have to have 
something to look at whilst the event isn’t happening.   

My second example concerns a museum in Ipswich, which has a rather ex-
traordinary but inexplicable artefact with almost no interpretation.  It’s called 
‘Lady Drury’s Painted Closet’, and it’s a series of mysterious images painted 
in the 16th century through which Lady Drury, a grieving mother, was meant 
to meditate on the meaning of her life. The more I looked at this object the 
more beautiful I found it and the more I wanted to understand it.  But since 
there was almost no interpretation with it, and what there was wasn’t very 
meaningful, and since there was also nobody to ask nor any books in the shop 
on the subject, I found myself reaching for my mobile phone and googling 
it.  Except of course that the signal was weak and the key- board tiny and my 
fingers are large and I kept typing in the wrong url.    

Exactly how not to make the relationship work between the physical and 
the digital.  Firms like ours began by improving the visitors’ journey as they 
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move through the thing-world.  There will be firms who will spend the next 
twenty years improving the visitors’ journey as they move between the thing-
world, the world of events and the digital world.   

I have spent the last month trying out as many different museum-based 
examples as possible of visitor journeys from the physical world to the digital 
world and back again.  I avoided things like VR and Oculus Rift goggles – the 
flashy technological options.  I was looking for the myriad of small ways in 
which visitors can make these journeys.  I was looking at content on phones, 
websites and apps, screens in galleries, location-based information sent to the 
phone, photographs taken in the gallery and then sent by Twitter or to Insta-
gram  – and other options offered by social media.   

 And this was my first conclusion, that once there are lots of technological 
solutions to a problem it ceases to be only a technological problem and be-
comes a Visitor Experience challenge – not just how to do it but how to make 
visitors want to do it.  I also concluded that visitors go online in museums for 
three or four reasons, for knowledge and information, for playfulness and 
for sharing, and that sharing and playfulness are very well covered via social 
media – Twitter, Facebook, Instagram – all of whom have spent vast amounts 
of money making their Visitor Experience as fluent, as intuitive and as easy 
as possible. Nothing about Twitter is hard; each tiny step is made as easy as 
possible.  

But what if you want to learn something – not just opening hours, which 
museum websites manage fairly well – but something deeper and richer 
about the object that you are looking at. And here is my second conclusion:  
that if you want visitors to move fluently from the physical world to the vir-
tual world the process has not only to be effortlessly simple but the pull, the 
benefit of doing it, has to be strong.  In other words, there has to be compelling 
content on the other side if we are to be pulled into the virtual world.  And not 
only compelling but also with a logic as to why that content is in the digital 
world, not the physical.  

And here things are not so good.  I lost count of the number of times I went 
online to find scrappy content, badly put together, very clearly not written 
for the medium, repeating what I had already learnt in the physical world, or 
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without a sense of the audience. None of which is really surprising. We are at 
the beginning of a new medium and as with any new medium the first gen-
eration of content is uneven, occasionally brilliant, often terrible.  

But here’s another interesting point.  Once museums find themselves hav-
ing to create compelling content in the digital world they are half way or more 
to becoming media companies.  Look at what an old media company like the 
Guardian does and you will find that as well as paper newspapers it also 
delivers digital content, workshops, events, masterclasses and much more as 
well.  Meanwhile an old-fashioned organisation like a museum is also deliv-
ering digital content, workshops, events, masterclasses and more.  They may 
have begun in different places, they may still have different centres of gravity, 
but the overlap between newspapers and museums will grow increasingly 
large.    

And here is another point as well.  Back to that project in the English city, 
to create visitor trails.  The brief asked us to look at their story, and the reason 
for that was because when you are requiring your visitors to move from a 
thing-world to an events world and to the digital world you need a powerful 
story to link these different worlds together.  In other words, the question of 
Story, that has caused so many arguments in museum-making circles over 
the last fifteen years - it hasn’t gone away and won’t go away, because visitors 
will continue to need the Story to tie these different worlds together.   

So how would someone like me, who was not born into the digital era, 
wish for the physical and the digital to interact?  Here is an example.  I read a 
lot of fiction and I’m interested in the relationship between fiction on the one 
hand and museums and historic houses on the other.  I would love to stretch 
out on a sofa in an historic house in front of one of my favourite objects, put on 
my head phones and listen to a story prompted by that object and written and 
told to me by one of my favourite writers. And though I would be happy to 
listen to that story at home I would be even happier to hear it with the physi-
cal object in front of me so that I could see it.  That might not be the right ex-
perience for everyone but for someone like me it would be perfect.  Note that 
detail about the sofa.  Listening to stories on your mobile phone or your ipad 
– a pod cast if you like – is like listening to the radio, and everyone knows that, 
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when it comes to the radio, getting comfortable is everything.  When you start 
thinking about the sofa, then it is becoming a Visitor Experience question.  
And note also that in this example you are listening to a named, human voice 
telling us a story in the first person.  Museums traditionally have adopted 
the impersonal, third-person voice but the virtual world works better with a 
human touch and with named content. This could be the difference between 
museum-content in the physical world and in the virtual – one is third person 
and impersonal, the other human, first-person and engaged.  

So what examples of digital content do I like in the museum world?  Well, 
out there in the world of social media, there’s a constant babble of conversa-
tion going on.  It’s a conversation that the social media departments of mu-
seums are always trying to be a part of.  When I was in the foyer of the Royal 
Academy in London recently I noticed that they had put up a screen on which 
they were showing a constantly changing stream of tweets about the exhibi-
tion.  I stood there for a while watching it – it was curiously satisfying – and 
then I realised that if I sent a tweet – with the right hashtag of course – it 
would show up on the screen.  In other words, that in this small way I could 
project myself into the museum experience, that I could become part of it.  
And so I did.  Very nice.
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ENGAGING WITH YOUR VISITORS

Robin CLUTTERBUCK*

I would like to start by looking at what a museum is and, more impor-
tantly, what it’s for. The dictionary definition of a museum is: ‘A building in 
which objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest are stored and 
exhibited’.  The Museums Association, which represents the sector in Britain, 
goes a bit further: ‘Museums enable people to explore collections for inspira-
tion, learning and enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and 
make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.’ 
My talk aims to show how to get from ‘storage’ to ‘inspiration, learning and 
enjoyment’; to get from buildings and objects to people. 

Here’s an extreme vision of the traditional museum where the objects are 
more important than the visitors. It’s a cartoon by the British cartoonist H. M. 
Bateman, called ‘The boy who breathed on the glass in the British Museum’.  
The boy is caught by the steward and put in prison.  He returns to the mu-
seum as an old man and defiantly breathes his last breath on the same pane of 
glass.  The logical extension of this kind of museum can be seen in some mod-

* White Rook Projects.

Picture 1. The Boy who breathed on the glass in the British Museum.
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ern galleries – beautiful works of architecture which are actually no more than 
showcases which enshrine objects.  Mind you, there is a thin line between mu-
seum and shrine: the Louvre in Paris receives about 10 million visitors a year, 
and the director estimates that 80% of these only go to the museum to see the 
Mona Lisa – that’s 8 million people.  These people are looking for a spiritual 
experience – an opportunity to be in the presence of genius.  

I’d like to think a bit more about this idea, because to me it’s the essence 
of the museum experience.  I feel that museums are places where people can 
see the authentic, the real in world filled with things replicated through mass-
production, or through computer generated, digitally enhanced images.  With 
today’s technology it’s possible to recreate an almost exact replica of a famous 
object or painting, but being identical is not the same as being unique.  

I think museums are places where you can see things that witnessed the 
past – where the objects become relics.  In some museums such as Topkapi 
Palace, the objects really are sacred relics.  But all museums are places where 
you can go to get an emotional experience of something that happened in the 
past.  Some of the most successful museums opened recently have focussed 
on events such as the Holocaust, or the bombing of London or the World 
Trade Centre attacks.

A museum is a place for personal meanings.  I’ll show you how this works. 
My experience visiting a museum in Turkey is entirely different to your expe-
rience, because I have a different view of the cultural context of the objects on 
display.  For instance, I would interpret a display on the medieval Christian 
Crusades in a very different way to you.  I know where the knights came from 
– their castles still stand in their manors in England and stone sculptures on 
their tombs in the churches show them lying at peace in their armour.  On the 
other hand you probably view them as boorish barbarian invaders.  Today, 
one person’s terrorist is another person’s liberator. George Hein has described 
museum learning as a constructivist process: we construct our own personal 
meanings according to our knowledge and experiences.  We even learn in 
different ways: some of us learn best through written words, others through 
discussion, and others through pictures, music or activities.  

Our challenge as museum professionals is to enable all of our visitors to 
engage with our collections, for inspiration, learning and enjoyment. 
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First of all, the museum must support this work. I expect you have a saying 
similar to ours: ‘You can lead a horse to water but you cannot make it drink.’  
To create a museum which sets out to engage with visitors, the owners (the 
state, or trustees, and the managers) must see this as a priority, so that when 
funding decisions are made they support this principle.  If the museum does 
not think this is as important as, say, research, or conservation, or income gen-
eration, then visitor engagement will not be possible because it will always be 
short of the necessary funds or staff to carry out this purpose. 

To establish a museum which engages with visitors, we obviously have 
to find out what would interest these visitors.  In marketing terms, this is 
being ‘market-led, not product-led’.  The museum ‘product’ isn’t just the ob-
ject, it’s the inspiration, learning and enjoyment which comes from engaging 
with that object – what we’re offering is an experience. Those 8 million people 
in the Louvre aren’t getting the Mona Lisa, but an experience arising from 
the Mona Lisa.  I’m not going into all the techniques of audience develop-
ment, but just want to say that it’s a central part of the work of a modern 
museum.  It’s also very rewarding: quotations from target audiences can be 
inspirational, and can be used to persuade funding bodies that you’re worth 
supporting.  Here’s an example.  In a fairly traditional ethnography gallery I 
developed a handling collection using replicas of some of the objects on dis-
play, including a drum, designed to help families with young children enjoy 
the museum.  One boy aged 6 said, ‘The drum had animals’ fur on it and a rope 
and sounded good – like the jungle’. This told me that we had really connected 
with a new audience which had never used the gallery much before.  The boy 
actually felt like he was in a jungle, not a dusty museum!  The funding body 
was interested in supporting local families so this was just the kind of thing 
they wanted to hear.

Making space for learning is important.  I don’t necessarily mean work-
shops and rooms away from the galleries, where groups such as schools have 
talks and activities.  I’m talking about spaces in the galleries themselves.  Good 
gallery designers make spaces where learning can happen: ‘Art is the space be-
tween the viewer and the rectangle that hangs on the wall,’ as American artist T. 
Allen Lawson put it.  Chris Dercon, Director of Tate Modern has said ‘It is the 
conversation that turns an object into a cultural object’. I am sure other speakers at 



440

this conference (including Synthia Griffin from the Tate) will talk more about 
this, as it’s a key part of museum planning today. If you want people to have 
discussions, put chairs facing each other around the galleries, but if you want 
people to think on their own, make small intimate spaces and use lighting to 
create the right atmosphere for reflection.

I mentioned constructivism.  How can we say to people that they are al-
lowed to make their own meanings in our museum?  One way is to show how 
others have reacted to the objects on display.  Interesting labels have been 
around for a long time: here’s Marcel Duchamp’s ‘In Advance of the Broken 
Arm’ (1915). 

Picture 2: Marcel Duchamp in advance of the Broken Arm 1915.
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On a simpler level, labels can include questions. In the National Gallery in 
London is Bellini’s famous portrait of Mehmet the Conqueror. A typical label 
might say ‘Portrait of Sultan Mehmet by Giovanni Bellini, 1480’. How much 
more interesting to get people thinking about the man in the painting by us-
ing an open-ended question such as ‘Sultan Mehmet: cruel or clever; lonely 
or thoughtful?’ Some museums allow visitors to write their own labels.  This 
isn’t always as silly as it sounds: sometimes the visitors know more than the 
curator.  For instance the object might have belonged to a family member.  
Small ‘video labels’ are brilliant at demonstrating craft techniques – I saw 
some good examples of this in Birmingham Museum recently: in the exhibi-
tion of a Saxon hoard, craftworkers used Saxon tools to make replicas of the 
objects.  

This leads on into where creativity fits into museums. Ordinary people 
can participate by contributing their own work.  Obviously it’s fun to attend a 
craft workshop at a museum, but what about putting the material on display 
in the gallery, next to the historic objects?  Four years ago the British Mu-
seum in London invited the artist-craftsman Grayson Perry to create works 
using the museum collections as his inspiration. It was a revelation, not just 
for making people think again about the meaning of the original objects, but 
also to appreciate their quality and accomplishment.

How can we use our guides and stewards to help visitors engage with the 
collections?  All too often these people are told to act like security guards, 
watching for children who might touch the objects – like the cartoon of the 
British Museum.  However these staff may be the only people we meet dur-
ing our visit.  They need to be trained to recognise their visitors’ interests and 
learning styles, and to encourage them to learn by asking them open-ended 
questions: instead of ‘this is a late Roman sarcophagus’ they could say ‘what 
do you think is going on here?’

The museum shop and café can also offer opportunities for engagement. 
Many the museum shops and cafés in Turkey – including here in Antalya 
– are operated by BKG, a commercial arm of Bilkent University in Ankara.  
By selling products which relate to the collections they allow visitors to take 
away a bit of the experience when they leave. BKG actually has the objective 
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to: ‘“provide social environments that complement the museum experience”, posi-
tioning Turkish coffee and Turkish delight as cultural values.’ Not many museums 
go as far as providing themed food, but there are some good examples of this. 
The Museum of the American Indian in Washington runs the Mitsitam Café, 
where several different types of Native American traditional foods are avail-
able at different counters. In Britain many historic houses open to the public 
serve food grown on their estates, sometimes using period recipe books.

For conservation reasons, not many visitors get the chance to engage with 
what I call ‘the historic reality’ – that is, handling the objects themselves. And 
yet this experience is probably what let most of us into this profession.  How 
can we make it happen for the visitors?  

A lot of my work is in this area, especially designing handling collections.  
They are ideal for children because they don’t involve reading, but are based 
around playing and problem solving.  It’s not often that we can actually use 
original objects in these – although there are exceptions such as the British 
Museum’s staffed handling desks and one museum I worked with had so 
many spare Roman bits and pieces that they didn’t mind losing a few!  How-
ever it’s more likely that we have to find other solutions.  Handling a replica 
while close to the original is an excellent way of improving access.  The fa-
mous 16th century ‘Great Bed of Ware’ in the Victoria and Albert Museum 
in London can’t be touched, but a display close by has all the materials used 
to make the bed – horsehair for the mattress, fine tapestry for the curtains 
around the bed, silk sheets – which visitors can touch.  I’ve used a simple 
technique which works wonders: a set of cards showing close-up details of 
objects around the gallery leads children on to looking carefully not just to 
find the objects on the cards but then at lots of other things around the gallery.  
If you give them a magnifying glass or a torch they get a different view of the 
objects and this makes them think differently about them.  I have been asked 
by museums to help them open up their less exciting galleries by installing 
handling collections.  In a gallery full of antique clocks I designed a game 
inviting parents to ‘collect sounds’ with their very young children, matching 
pictures of the clocks with sounds such as ‘ding’, ‘tick’, or ‘whirr’.  In a cos-
tume gallery I included a box full of fabrics and raw materials such as leather, 
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wool, horsehair and silk. Visitors could touch and smell these items while 
looking at the historic costumes in the glass cases.  But I don’t think you can 
get more hands-on than this: it’s in an open air museum in England where the 
children were allowed to use replica Viking saws to cut wood – to the horror 
of their teachers! 

I hope during this short talk that I have been able to show you not only 
how important it is for museums to engage with their visitors but also some 
of the techniques we can use to make the visit an experience they won’t forget, 
touching them on a deep emotional level.

Picture 3: Ancient Technology Centre children cutting logs with a replica Viking saw.
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MUSEUM COMMUNITIES AND REGENERATION

Stephen GREENBERG*

One of the tribulations of contemporary culture is who pays for it; not just 
who writes a cheque but what funding models drive culture?  

In the Anglo-Saxon neo-liberal model that has been increasingly pervasive 
both in the UK and even more so in the USA it is quite simple – museums, 
opera houses and art galleries are funded by private and corporate patronage. 
You only have to go to the opera, see the patrons’ names on the donor’s board 
and then see them in the best seats and at the bar at the interval. It is very 
19th century, instead of the best families eyeing each other at the opera or the 
opening night of an exhibition it will be patrons, politicians and trustees of 
cultural institutions.   

However in the UK, their contribution is often not the whole story. It is 
matched by public money firstly from the National Lottery through the Heri-
tage Lottery Fund. The Lottery has been a fantastic force in transforming mu-
seums and in constructing new ones. But the rich tend to fund the projects 
that interest them, metropolitan and high profile. Hence national museums 
are also funded from an annual grant, this is centrally funded. Corporate en-
tertainment, weddings and temporary exhibitions all make contributions but 
only so much.  

It is the taxation component that is now under threat. In many countries 
the continuing ripples of the Great Recession caused by the 2008 crash have 
led to cuts in both central government funding and in passing responsibility 
to local authorities for managing more of their budgets for health and social 

* METAPHOR.
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services. The dilemma is simple. Do you fund a museum or mental health 
services, primary education or elderly home care?  Leaving aside whether 
Austerity rather than investment is the way out of a recession – the impact 
is corrosive, whether intended or not a crisis is changing society. Wonderful 
museums are closing in the UK, the buildings sold off to developers, the col-
lections hived off into deep storage. They will never re-emerge.  

Metropolitan museums have an advantage, they are popular with tourists, 
and in some countries they charge for entry or ask for a contribution on entry. 
National museums in the UK are still free at the point of entry.  However, 
without grant aid no museum can survive. For provincial and local museums 
the sums don’t add up. 

The Lottery provides capital funding but not revenue funding.  

This is the funding background in which we have found ourselves when 
working either in areas with high deprivation or where there is going to be a 
funding shortfall come what may to support a new capital project.   

We have begun to understand how culture and regeneration go hand in 
hand and how museums have a key role to play particularly in communi-
ties with high unemployment, post-industrial or recently urbanised. Cultural 
institutions can play a key role in communities in skills generation, employ-
ment, capacity building. These can contribute to the funding of a museum 
substantially, not enough to make them self-financing but to control and 
contain the level of public funding needed. And crucially the UK Treasury 
has a model the Green Book that’s sets out a methodology for calculating the 
Return on Investment (ROI) on capital over 30 years. This is where it gets in-
teresting because the ROI for these projects indicates that the Authority gets 
its money back over this period. In addition there is also a calculation that can 
be done that sets out the Social Return on Investment too.  

Paisley is a town just outside Glasgow. In the 19th and early 20th century 
it prospered from weaving the fabric that takes its name, but even more from 
the manufacture of cotton thread. Two families, the Clarks and the Coats sold 
thread throughout the World. Coats was once the highest quoted company on 
the UK stock market. Now the mills have been demolished, and people whose 
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grandparents were skilled artisans barely have jobs with any permanence. 
Some parts of Paisley have the highest deprivation index in Scotland. Surveys 
show that people do not go to the shop to buy six eggs they buy them singly.  

Paisley in the 19th century was a town of churches, radical politics and nu-
merous societies and newspapers, self-improvement and education of work-
ing people were a central driver. The societies founded the museum, then the 
Coats paid for its buildings, for an observatory and all the instruments and 
telescopes, for paintings and ceramics and showcases. The Natural History 
society and an animated curator collected species of the region, now a vital 
source in understanding the impact of climate change. Wealthy citizens be-
queathed valuable ethnographic artefacts collected on their travels.   

Everyone knew what a museum was then, it was an encyclopaedia, and 
each museum was part of a bigger encyclopaedia.  

The Paisley Museum has fallen into disrepair; the encyclopaedia has dissi-
pated. But a bid to become the UK city of Culture in 2021 has been the catalyst 
for transforming the Museum. First it will be restored, then it will celebrate 
the Paisley fabric and provide the iconography for a new entrance with dis-
ability access, a garden will be created from an overgrown wasteland that will 
reveal some of the best buildings in Scotland. Community co-creation will be 
at the heart of the project, the societies that founded the Museum in the 18th 
Century still exist, natural historians, philosophers, photographers, quilters, 
geographers and artists. There will be genealogy so that anyone can find out 
their grandparent was a skilled weaver or pattern designer.   

The big change is that a key part of the funding will come from a café 
during the day and restaurant in the evenings that will be self catered, not 
contracted out to a company, that will use students from two catering colleges 
in the town; and from an emporium, a high-quality shop that will sell not just 
Paisley but Harris Tweed and the other Scottish fabrics, in everything from 
purses to hats an coats at every price point. Temporary exhibitions will be 
financially neutral but will bring in new visitors who will spend in the shop.   

Retail, catering and the garden provide jobs, training and capacity build-
ing. And the Museum will need a workforce of volunteers, not just retired 
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people but every age to welcome and guide visitors. These volunteers will 
come from every community; it is they who are crucial to the local communi-
ties feeling that the Museum is theirs. Over and above all this the Museum 
already has an excellent education and outreach team, and their work will 
expand. The Museum will be the Town’s other classroom for both informal 
and formal learning in astronomy, natural history, weaving, textile design 
and coding. Whilst the museum is closed it will move into empty shops in 
neighbourhoods where it will engage with communities, display artefacts 
and work on co-created displays.  

Above all it is the retail and catering run by the museum that provide the 
income that means that the Town’s contribution will be stabilised at current 
levels for the next 25 years. The project cost is £45m, £15m from the Lottery, 
£15m from fund raising and the £15m that the local authority provides will be 
more than repaid over the same period.  

This is a story of urban post-industrial decline – now we move on to an 
example or rural decline.   

St Kilda was the last hunter-gatherer settlement in Europe that existed for 
several thousand years on a rocky outcrop in the Atlantic Ocean 40 km. off 
the Hebrides, the most westerly isles in Scotland. The St Kildans lived on 
birds, some sheep and meagre grain. The island formed from the caldera of 
a volcano is treeless, and the cliffs are three times the height of the Empire 
State Building. On the 29th August 1930 the last inhabitants evacuated the 
island. Their life and their exodus have been the subject of numerous books 
and documentaries. It holds a mirror up to all of us, in their demise we see our 
own. Their life became unsustainable though the impact of modernity; every 
time a ship came illness spread. Infant mortality was high, and eventually 
there were not enough men folk to arduously suspend off cliffs to catch the 
puffins and fulmar and their eggs.  

St Kilda is now one of only 30 double UNESCO World Heritage Sites. 
About 2,500 people a year can visit during the summer months when the 
weather is good; hence the need to create a remote Visitor Centre on Lewis, 
the next nearest island in the Hebrides. 220,000 tourists come to the Hebrides 
each year, about 100,000 of these visit Callinish, a stone circle as powerful 



449

if not more so than Stonehenge. 60,000 are repeat visitors. It makes sense to 
offer these visitors another cultural and heritage offer. And if this increases 
demand then the ferry companies and airline will lay on more sailings and 
flights and a rural bus service will be reintroduced to increase this number  

The western Hebrides is dying. In the settlement of Uig in Lewis where this 
Visitor Centre will be placed there is one primary school class with only 12 
pupils. Twenty years ago there were 40, 50 years ago there were five schools, 
and 75 years ago the community was subsistent but thriving.   

When the Hebrideans look at St Kilda they fear that they could go the 
same way and with it loose their unique Gaelic culture. It is the fate that has 
befallen many rural communities that this community and this project is in-
tended to halt. It is regeneration through culture.   

It is not just about creating a great museum with an iconic building in 
the belief that visitors will come – they may for the first few years, but in a 
stabilised year this project has to have more to support it especially if the 
repeat visitors are to come back each year. The Visitor Experience has to be 
as profound in our Centre on Lewis as it is for the 5% who make the journey 
each year to St  Kilda itself – almost all find it deeply moving. This is no small 
challenge.  

One way will be to use technology – every inch of St Kilda has been laser 
scanned by the Glasgow School of Art.  This means we can make extraordi-
nary visual imagery of it on a large scale, almost as seen from space in the 
vastness of the ocean and at a personal scale with virtual reality. We can also 
explore interactively - drones that fly around the island and also that descend 
through the unique marine environment to the bottom of the seabed almost 
as far below as above. It also means we can use actors and green screen them 
into reconstructed interiors; with ‘Musion’ for example we can make this 
come alive as 3D theatre. But above all we have a cliff and the ocean and we 
can provide the space where visitors can imagine St Kilda fully and then they 
can see it through a telescope on a clear day and with infrared technology 
when it is stormy and with low visibility.  

But we will have to be much cleverer than just providing great local pro-
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duce in the restaurant and Harris Tweed products and the work of local art-
ists in the shop. It is not enough to operate for six months of the year - the Cen-
tre has to exploit the shoulder periods and operate as deep as possible into the 
winter, which can be horrendous. The longer it is open the more permanent 
jobs it can sustain. Programming and activities are essential.  

A key is in programming and partnerships. The Glasgow School of Art 
is committed to working with the Highlands and Islands University and is 
prepared to bring students here to work in this setting. This means the public 
‘gallery’ spaces must also be studio spaces. Fortuitously St Kilda story has 
few artefacts, thus it will be easy to transform mediated spaces for visitors 
into workspaces for students in the low season. The Centre can be used in the 
depths of winter by all the local schools within an hour’s drive.   

Another is to provide an interactive laboratory where the natural ‘world 
heritage’ of St Kilda can be explored especially by young people – when it 
rains during the summer holidays there are dozens of young people with 
nothing to do – these facilities can then be used by the local schools in term 
time.  

The more each space has multiple uses, exploring, displaying, performing 
the more it will be staffed throughout the year. Three longer-term ambitions 
add to this, one is to create a ‘Centre for Edge Studies’, to study remote com-
munities; another is to support this with festivals bringing together the Celtic 
and Nordic fringes with music and art festivals.  And a third is to commission 
new buildings, pavilions, look-outs or sculptures every year, so that the cen-
tre is also a ‘curated’ landscape. These keep the centre in the news as a ‘cul-
tural centre on the edge’ and provide a pull to bring visitors back each year.  

All this is then folded into a business plan worked out in great detail that 
caters for each tourist cohort from Silver Surfers and Retired with Money, to 
camping families and cruise ship coach tours that contribute little. Every visi-
tor, every penny spent counts. Regeneration is a complex interplay between 
these many variables – but it can work. 
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CHILDREN’S LEARNING IN MUSEUMS WITH
THEIR FAMILIES

Suzanne GASKINS*

Museums have not always given visitors much of an active role in con-
structing their museum experience. Traditionally, museums thought of their 
staff in their complementary roles of collectors and preservers of collections 
of artifacts and researchers using those collections. Exhibits were developed 
based on the logic of the collections and the researchers’ understanding of 
them. Visitors were expected to be able to access the collections on the same 
terms as the museum staff. The most knowledgeable visitors were seen al-
most as amateur researchers; those less knowledgeable were expected to 
make sense of the exhibits through the lens of the professionals who curated 
exhibits. 

In the past few decades, many museums have placed more emphasis on 
responding to museum visitors’ interests, abilities, and roles. Visitor priori-
ties have taken a more central role in determining content and presentation. 
Research on people’s motivations for visiting museums (Falk and Dierking, 
2013) indicates that visitors view a trip to a museum as being both educational 
and entertaining. They also see their visit as often being a socially motivated 
event, a way to spend time together with friends and family. And for parents 
and other caregivers, they see a museum visit as a way to introduce their chil-
dren to new and exciting educational experiences that will be motivating for 
the children because they are also fun. 

Museums, then, have increasingly come to see themselves as one of many 
options for how families chose to spend their leisure time. And especially for 
museums that depend on entrance fees as a significant part of their finan-

* Northeastern Illinois University.
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cial resources, attracting more visitors and ensuring their satisfaction have 
become central to their financial stability. With this new emphasis, museums 
have not abandoned their central role as educational institutions, but they 
have come to understand that learning in museums must be interesting and 
fun if the visitors are to find their visit satisfying. 

This increased emphasis on how visitors use exhibits and what they get 
out of their experiences has led to recognition of a dual responsibility for 
museums: first, they must develop intentional environments that present in-
formation through the use of artifacts in context and then they must under-
stand the quality of the visitors’ learner-driven encounters with those envi-
ronments. This second responsibility has led to the blossoming of evaluation 
studies and the field of visitor behavior research.  And since most museum 
visitors experience the museum with their friends and family, research on vis-
itor behavior should include studying how meaning making occurs not only 
in individuals but across individuals through social interaction. Children’s 
meaning making, and how it is supported by their parents and caregivers, is a 
special instance of this larger field of interpersonal engagement with exhibits 
and programs (Borun, et. al, 1998; Hilke, 1987). This chapter will explore what 
factors contribute to such family learning and what implications it holds for 
museum practice.

THE CENTRAL ROLE OF THE PARENT IN FAMILY LEARNING

Many museums, especially children’s museums, adopted approaches 
found in early education when they began to consider how to design exhibits 
for children. Two popular models for designing exhibits for children were 
borrowed from the approaches developed by Montessori and Piaget. Both of 
these approaches focused on the individual child, or small groups of children 
of similar ages who were accustomed to working together in the classroom. 

Montessori developed a curriculum that was based on carefully designed 
manipulatives that were structured in such a way that proper use of them 
would lead children to make connections and learn principles involved in 
mathematics, literacy, and other domains (Montessori, 1967). An example of 



453

such a manipulative is a set of spindles of different heights, each painted a 
unique color; accompanying the spindles are a set of beads that can be placed 
on the spindles, with just the correct number of each color so that when the 
beads and spindles are matched by color, each spindle will have a unique 
number of beads and all the beads will have a home. For example, the shortest 
spindle would be the height of one bead, and if painted red, then there would 
be only one red bead given in the set. The next spindle would be the height of 
two beads, and if painted blue, then there would be two blue beads given, etc. 

This goal-directed approach to children’s play and exploration has prov-
en to be very successful in Montessori early education classrooms (Lillard, 
2012). The same approach has been widely used in children’s museums and 
children-oriented exhibits in other museums, where exhibits explicitly pose 
externally presented goals, and support the accomplishment of those goals 
through the use of objects designed to guide children’s interaction. But on the 
open floor of a museum, there is less control of the use of such manipulatives 
than there is in the classroom. Children may not always use the exhibits as 
intended. Previous visitors may have left the activity in a completed or semi-
completed state, so it is not organized for the next visitor to explore properly. 
Some of the objects needed to understand the concept may be missing. If the 
task is hard for a child, they may not have the patience to persevere in the face 
of other tempting activities. Because engagement with such activities in a mu-
seum are done in a public space, are novel, and are learner-directed, there is 
much greater likelihood that the learning value of such constrained, goal-di-
rected activities will be missed than there is in a teacher-monitored classroom.

Piaget developed a curriculum that also was based on children’s direct 
interactions with objects (Piaget and Inhelder, 1969), but because he believed 
that children constructed meaning out of feedback from experimenting with 
objects, the objects in a Piagetian (or Constructivist) classroom are much 
more open-ended and flexible than those found in a Montessori classroom 
(DeVries, 1987). An example of such materials would be a set of blocks of dif-
ferent sizes and shapes. Though repeated play with these materials, children 
can test hypotheses and make sense of unexpected events.

Open-ended play with flexible materials is a second kind of activity that is 
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often used in exhibits designed for children. Again, the ways in which the ma-
terials are used by visitors is often quite different from the way they might be 
used in a classroom. For most visitors, the amount of time they devote to ex-
ploring the characteristics of materials in a single exhibit is limited; if children 
do not lose patience with the activity, then their parents eventually do, mind-
ful of all the other activities and exhibits there are in a museum. Children have 
only a single opportunity to explore, as well, so they cannot build on previous 
experience and knowledge (unless the materials are already familiar to them 
from home or school), as they would in a classroom. And parents may not 
understand how such open-ended exploration can lead to learning, putting 
the museum at risk for being judged as nothing more than a play space.

The slippage in translation when these two established approaches to ear-
ly education are moved to the museum floor has led exhibit designers and 
museum educators to consider other ways of designing for children’s learn-
ing.  There is ongoing tension between the advantages of goal-directed versus 
open-ended activities, even though it is not always explicit; often, exhibits 
are designed to operate in some middle ground between the two, where the 
characteristics of the materials offered provide some guidance but there is 
also some leeway in how they can be used.  This approach has the advantage 
of insuring that a single exhibit can be of interest to a wider range of ages of 
children, since individual children can find within the exhibit a way to use the 
materials that interests them and within their ability to extract information 
from their engagement with the exhibit.

But more significantly, both of these approaches borrowed from formal 
education assume that the primary actor in an exhibit is the individual child. 
As museums have come to understand that visitors often organize their learn-
ing through interacting socially with the people they come with (in addition 
to other visitors) and have come to prioritize facilitating such interaction, they 
have placed increasing emphasis on supporting learning in family groups. 
And when designing for children’s learning, they particularly place emphasis 
on how parents (and other caregivers) actively mediate the children’s learn-
ing.

This focus on the social nature of museum learning has led many muse-
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ums to adopt a sociocultural model of learning taken from the work of Vy-
gotsky (1978). He viewed learning as occurring through activities that are 
shared with other people. While children first co-construct meaning at the 
“interpersonal” level (often with intentional guidance from a social partner 
who has more knowledge than the child), they subsequently internalize that 
meaning so that it becomes “intrapersonal,” that is organized and accessed 
through internal meaning structures. This process takes place at the edge of 
the child’s current understanding, what Vygotsky called the “Zone of Proxi-
mal Development.” Social interactions that mediate or “scaffold” meaning by 
more competent others (teachers or other students), are the heart of the Vy-
gotskian classroom (Berk and Winsler, 1995). Questions and comments are 
used to guide the child’s participation, by simplifying the problem, calling 
attention to relevant information or parameters (without giving answers), 
supplying needed information, and motivating the child to engage or stay 
engaged. 

Translating this approach to early education to the museum setting re-
quires some assumptions on the part of the museum about parents’ beliefs 
about how children learn through learner-directed activities and the roles 
parents will be prepared to fill. First, parents must see the potential for learn-
ing in children’s play and exploration. Second, they must be motivated to 
help their children construct meaning together. They need to be comfortable 
being a play partner with their child. But at the same time, they must be pre-
pared to take the lead to organize their children’s experience by doing those 
activities described in the paragraph above as “scaffolding,” simultaneously 
participating in and organizing the children’s activities to support learning. 
There is an expanding body of literature documenting how co-construction 
of meaning occurs in families in museums and how it can support learning 
(Benjamin, Haden, and Wilkerson, 2010; Crowley and Callanan, 1998; Gut-
well and Allen, 2010; Haden, Jant, Hoffman, Marcus, Geddes, and Gaskins, 
2014). In addition, there is some evidence that these kinds of interactions 
of co-constructing meaning between parent and child on the museum floor 
through joint attention and problem solving support learning better than of-
fering direct instructions about how to do an activity (Friedlieb and Gaskins, 
2007; Puchner and Gaskins, n.d.).  
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Parents have a number of resources for facilitating their children’s learn-
ing that museums do not have. They know their children’s interests, their 
previous experiences, their developmental level, their knowledge, their fears 
and hesitations, and ways to motivate them to engage or to sustain their at-
tention. These are many of the things that a good teacher also knows about 
each student, but that museum staff are not able to have access to, since their 
visitors are strangers to them. Because they care deeply about their children 
and want the museum visit to be a success, they are also highly motivated to 
facilitate their children’s experience. When they go home, parents can also 
extend learning beyond the museum visit, making connections to things that 
were experienced at the museum and helping children remember and con-
solidate knowledge and ideas. They therefore have the potential to mediate 
between a child and the content of an exhibit or program in a way that a mu-
seum facilitator or structured activity cannot even approach.

But parents have their limitations as facilitators of their children’s learn-
ing, as well. If they are not themselves familiar with museums, or feel un-
comfortable or out of place, they may not be able to lead their children into 
engaging in exhibits or be able to accept their role as organizer of the fam-
ily’s experience. If they are not familiar with the particular museum they are 
visiting, then much of their energy is displaced into managing the visit at 
the practical level—finding their way around, figuring out what order to see 
things in, identifying exhibits that are of most interest, thinking about how to 
obtain food, looking for bathrooms and drinking fountains, pacing the family 
so that they do not spend too little or too much time on a given exhibit or do 
not get too tired, etc. They may also have their own personal goals for seeing 
things in the museum that are in conflict with the things their children want 
to see, and so they must balance their own desires and patience with those of 
their children. 

Even when a parent is prepared emotionally and psychologically to focus 
on mediating their children’s museum experience, they may find it difficult 
or inappropriate to do so. For each new exhibit, parents must quickly take in 
the topic content and the possible entry points, in order to help children get 
started. They must make a judgment about how the museum content and ac-
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tivities match the interests and abilities of their children and also how much 
of their guidance is required to allow the child to successfully engage and 
learn. When exhibits are hard to parse upon entry, or when parents do not 
understand the content of an exhibit, parents may hold back because they 
are not sure how to guide the children, and thus by default, they will allow 
children to initiate and organize engagement (Gaskins, Flores, Gonzalez, and 
Ursetto, 2007). When an exhibit looks to be within a child’s ability to engage 
independently, a parent may keep some distance and take on the role of be-
ing a witness rather than a participant (Gaskins, 2008a; Gaskins, Barbosa, and 
Obirek, 2007). When an exhibit seems to be beyond the child’s ability, a par-
ent may take over to insure successful engagement (or because the activity is 
an interesting challenge for the parent!), even if it means marginalizing the 
child’s contribution (Cole and Gaskins, 2007). Parents may prematurely judge 
content as uninteresting or inaccessible to the child because of gender or age 
biases, thus limiting a child’s exposure to some topics (Crowley, Callanan, 
Tenenbaum, and Allen, 2001; Friedlieb and Gaskins, 2007). And if exhibits are 
designed for the use of one person at a time, or there is no comfortable way 
to sustain proximity to children, parents will also keep some distance, even 
if their mediation would support their children’s learning (Gaskins, 2008a; 
Gaskins, Barbosa, and Obirek, 2007).

If museums make a commitment to family learning with parents serving 
as mediators of their children’s learning experiences through joint attention 
and co-constructed meaning, then they need to consider how to best support 
parents’ understanding of content and activities and their engagement with 
the exhibit. This would include making entry points and themes transpar-
ently obvious, constructing activities so that goals and the means to achieve 
them are easy to figure out (including ways to engage that are easier and 
harder, so that parents can match the difficulty of the task to their children’s 
levels), and providing information on an “as needed” basis through acces-
sible signage. They also need to consider how to make spaces comfortable for 
maintaining proximity and shared attention, by making access to components 
generous enough to support whole families at one time, by providing proxi-
mal seating, and by limiting the range of movement of children so that they 
are not in constant motion. They might also consider how to make activities 
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or components serve as invitations for shared engagement between parents 
and children through problem solving or actions that require coordination or 
team work to accomplish successfully.

But museums must also come to terms with the fact that parents are not 
formal teachers and will not always act the way a museum facilitator or 
school group leader would, that they will make some mistakes in stating facts 
or presenting ideas, and that they will undoubtedly miss some of the potential 
for action and learning built into the exhibit—or even use an exhibit in unin-
tended ways. These “weaknesses” should be given perspective by remember-
ing the strengths that parents also bring by virtue of knowing their own chil-
dren’s interests, knowledge, abilities, and experiences. If the concept of what 
there is to be learned in a museum visit is expanded beyond the idea of facts 
and related ideas, to include consolidation of existing knowledge, connec-
tions to past (and future) experience, and the formulation of new questions 
(Falk and Dierking, 2013), then parents are, despite their weaknesses, in the 
best position to facilitate their children’s learning, especially if museums help 
them by providing direct and efficient access to the resources in each exhibit.

 

CULTURAL DIFFERENCES IN FAMILY LEARNING

In addition to the individual differences in how adults approach their chil-
dren’s learning in museums discussed above, there is also important evidence 
that illustrates the ways in which parents from different cultural groups may 
bring different understandings to their task of supporting their children’s 
learning and enjoyment in the museum. From the of other cultures around 
the world, we know that learning as a process is culturally organized, grow-
ing out of shared beliefs about the nature of children, their play and learning, 
and adults’ responsibility for teaching them or monitoring and evaluating 
their learning (Lancy, Bock, and Gaskins, 2010; Rogoff, Paradise, Mejía Arauz, 
Correa-Chávez, and Angelillo, 2003).

As we will see in the evidence presented below, the basic assumptions that 
were given above about what parents believe and are inclined to do that allow 
them to mediate their children’s learning through playfully co-constructing 
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understanding are generally valid for middle-class European-American visi-
tors. But those assumptions do not hold for all groups of visitors.  If museums 
hold fast to a commitment to supporting parental scaffolding of information 
from the exhibit and of their children’s motivation, then they will be inclined 
to judge as inadequate any families that work from a different model. If, on 
the other hand, they study families across the full range of visitors, from dif-
ferent cultural, socioeconomic, and educational backgrounds, they will un-
doubtedly find that they need to be developing exhibits and programs that 
support other kinds of models of family engagement, as well, if they are to 
insure their museum is designed fro all visitors (Gaskins, 2008b). 

In this section, a series of research studies will be described which look 
at families from three distinct cultures in the United States, exploring their 
understandings about learning and museums and their actual behavior in a 
children’s museum. This sample of three cultures will not provide answers 
about how all types of visitors might use a museum. Rather, it demonstrates 
the need for each museum to identify their distinct visitor populations and 
learn about their underlying beliefs and social habits, and how these affect 
their use of the museum.

Most of the visitors who visit the Chicago Children’s Museum in the 
United States come from one of three cultures: European-American, African-
American, and Latino. These three cultures were therefore chosen to serve 
as the comparison groups for the series of studies described here. There are 
other groups that are represented in the city of Chicago and who visit the mu-
seum, but none were large enough to merit inclusion in these studies. 

(We considered including Korean families as a fourth culture, since there 
is a large Korean population in the city, but it turned out that attendance at 
the museum for Korean families is relatively low. I interviewed a Korean 
mother who served on the Board of Trustees for the museum to understand 
how she interpreted this pattern of attendance, and she reported that Korean 
parents in general highly value and actively seek out educational experiences 
for their children, but they do not recognize the potential for learning in a 
playful environment like that of the children’s museum, so they were not very 
motivated to visit.)
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 DEVELOPING MODELS OF FAMILY LEARNING BASED ON 
CULTURAL BELIEFS

The first step was to assess parents’ beliefs. Interviews were done first of 
mothers from the three cultural groups outside of the museum setting (Gas-
kins, 2008b). We were interested in two beliefs in particular: 1) do parents see 
a relationship between play and learning, and 2) do parents see themselves as 
active play partners for their children. To assess the first belief, we asked an 
open-ended question about why they thought children played. We then cod-
ed their responses for any evidence of a connection made between play and 
learning or related concepts, like curiosity and exploration. We found large 
differences across the three cultural groups in how many mothers thought 
children played in order to learn. Almost all European-American mothers 
(81%) talked about learning when describing why children play. African-
American mothers were less likely to make that connection (60%), and Latina 
mothers were the least likely to do so (45%). (All results reported in this sec-
tion as showing differences across the three groups are significant at a p-level 
of .05 or higher.) A shortened version of the interview was subsequently con-
ducted with parents in the museum. The results showed a similar pattern of 
cultural differences seen in the open-ended interview question above (Gas-
kins, 2008c).

To assess the second belief, about the role of parents in play, we presented 
a series of short vignettes about children at play, stopping the story at a point 
of tension about what might occur next. We then asked the mothers what 
they thought the mother in the story should do. We coded their responses 
for whether they answered that they would enter to play either to support it, 
expand it, or redirect it. ). Almost all European-American mothers (79%) in-
dicated that they were inclined to have the mother join in the play of the chil-
dren in the stories. Of the other two groups, Latina mothers were less likely 
(49%), and African-American mothers were the least likely (27%).

Note that in these interviews, the differences are one of degree, not of ab-
solute differences. For example, not all European parents connected play with 
learning (even though most did), and many Latino parents did connect play 
and learning (even many did not). In the following model of cultural beliefs, 
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such intracultural variation will be suspended in the service of coming up 
with generalizations that capture general differences between cultures, but 
it should not be forgotten that they do indeed exist. Also, every effort was 
made to balance our samples for the three cultural groups for education and 
income, to be sure that any differences we found were indeed about cultural 
beliefs, not about socioeconomic conditions. By selecting our samples from a 
larger pool of families we observed and interviewed, we were able to produce 
samples that did not differ on income, but Latino parents (many of whom are 
immigrants) had a slightly lower level of education than parents from the 
other two groups.

With this data, we constructed a working model of cultural patterns of 
belief about play, learning, and interaction that help us interpret visitor be-
havior seen in the children’s museum (Gaskins, 2008b). The first two columns 
of the model report the interview results. The second two columns provide 
derived expectations of the roles that parents will adopt while visiting ex-
hibits with their children and the styles of interaction they are likely to most 
comfortable with. Note that the model for the European-American parent is 
the one that best matches the behavior that is expected from Vygotsky’s so-
ciocultural model of co-construction of meaning through playful, scaffold-
ed interaction. For African-Americans, they interpret their children’s play 
as supporting learning, but they are less likely to join in that play, except in 
those instances where they see an opportunity for direct instruction that they 
control. Such opportunities would be provided more often in goal-directed 
activities, where there is clearly a right and wrong answer or a clear marker 
of success in achieving a specific goal. Latinos have their own pattern of roles 
and styles. They are the least likely to define children’s activity in a museum 
as learning, but are willing to participate in their children’s play. Thus, they 
see their children’s engagement in a museum as an opportunity to enjoy each 
other’s company in pursuit of a shared activity, taking on little responsibility 
for active teaching, either in the form of scaffolding their children’s engage-
ment through conversation or in offering direct instruction.
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CULTURAL MODELS OF FAMILY LEARNING

Play=Learning Adults=
Playmates

Adult Role in 
Museum

Style of 
Interaction

European-Amer strong strong Help children 
through play

Child Directed & 
Collaborative

African-Amer moderate low Watch or 
Instruct

Adult-Directed

Latino low moderate Have Fun 
Together Collaborative

Because they are less focused on teaching, but rather on participation, La-
tinos are put at the least disadvantage when they are lacking content informa-
tion relevant to an exhibit. Rather, they engage with exhibits as co-learners, 
with everyone in the group holding equal status in the quest for information 
and understanding. This is a particularly interesting point because they tend 
to have the least education of all the three groups, especially immigrants who 
may have had limited educational opportunities in their country of origin. 
Both European-Americans and African-Americans (when they engage as 
teacher) need more mastery of content if they are to succeed in their goal to 
support their children’s learning by teaching (directly or indirectly).

These cultural models of family learning would also have an impact on the 
kind of feedback parents are likely to offer. Part of Vygotsky’s model of so-
ciocultural learning includes providing motivation to engage and to stay en-
gaged. One would expect, then, to see mostly positive feedback and encour-
agement from the European-American parents (even when in reality the child 
has accomplished very little). Since African-American parents are focused on 
direct instruction of content with right and wrong answers, you would ex-
pect them to use both positive feedback and negative feedback, when each is 
appropriate. Latinos, as equal co-participants, would be expected to use the 
least amount of feedback, either positive or negative, with most of that being 
focused on the social dynamics of the group and less focused on the children’s 
accomplishments.
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OBSERVATIONAL EVIDENCE OF CULTURAL MODELS OF FAMILY 

LEARNING IN A MUSEUM

My colleagues and I have collected evidence about cultural differences in 
behavior in the Chicago Children’s Museum, both by tracking and observing 
visitors for their entire museum visit and by modifying exhibits to look for 
cultural group effects in how they are used under varying conditions.

For the tracking study, we observed 14 families from each of the three cul-
tural groups for their entire visit (Gaskins, 2008c). Each group had a child be-
tween the ages of 5-8 years of age that was designated the “target child” (the 
child that we followed). We recorded many variables, including how long 
visitors stayed at exhibits, styles of child-caregiver interaction, and the types 
of dominant activity at each exhibit. We found a wide range of similarities 
across the three groups that suggest that all the visitors observed found their 
visit equally interesting and rewarding. The mean length of time of the entire 
visit, for all groups, was about 2 hours. Within that time, their mean length 
of time actively engaged in exhibits was about 1¼ hours. The mean length of 
visit for an activity was just over 3 minutes, and families visited on average 
43 different components. Visitors from all three cultural groups used exhibits 
as intended almost all of the time (average = 95% of the time). For all three 
groups, about half of the time the target child was acting independently, and 
about half the time they were engaged in social interaction with others. For 
the children in each group, their most frequent type of activity (about half of 
all their activity) was large motor activity (with movement using the whole 
body). 

It was only when we analyzed the social interaction segments that we 
found significant cultural differences (Gaskins, 2008b, 2008c). Our model pre-
dicted that European-Americans would engage in more child-directed activ-
ity than the other two groups, that African-Americans would engage in more 
adult-directed activity than the other two groups, and the Latinos would en-
gage in more collaborative activity (where neither the child or the adult was 
consistently determining what the family group would do).  The results of 
our analysis are found in the chart below. Each of these predictions was up-
held (even though for all groups, collaborative interaction is the most com-
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mon type of interaction). European-Americans had more segments of social 
interaction where the child determined what the family would do than the 
other two groups, although collaborative interaction was the dominant type 
of social interaction for this group. Likewise, African-Americans had a higher 
amount of adult-directed interaction, nearly as common as collaboration. And 
for Latinos, virtually all of the interaction was collaborative. 

TYPES OF SOCIAL INTERACTION BY CULTURAL GROUP

Child-Directed Adult-Directed Collaborative
European-Amer 16%* 20% 64%
Afro-Amer 2% 43%* 55%
Latino 4% 10% 86%*

* p < .05

Moreover, there were differences across groups in how long social interac-
tions of different types lasted (Gaskins, 2008c). For European-Americans, all 
styles of interaction last same length of time. For African-Americans, child di-
rected segments, which are culturally the least likely, are of shorter duration 
than adult-directed and collaborative segments. For Hispanic-Americans, 
collaborative segments, which culturally are the most likely, are longer than 
either child-directed or adult-directed segments. 

Likewise, we compared how long independent engagement segments and 
social engagement segments lasted as a way of measuring how meaningful 
social engagement was for each group (Gaskins, 2008c). We found that social 
engagement segments last longer than independent engagement segments 
for European-Americans (30 seconds longer) and Latinos (66 seconds longer), 
but for African-Americans, independent engagement seconds lasted longer 
than social engagement segments (25 seconds longer). While these times may 
appear short, it is important to remember that the mean length of time for 
engagement with a component was only about 3 minutes. So the increase for 
European-Americans reflects a 16% increase in time spent over the average, 
for the Latinos a 35% increase, and for the African-Americans, a 13% decrease. 
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These data looking at length of time spent both in social engagement seg-
ments and in types of social engagement are also supportive of the model of 
cultural differences proposed above. European-Americans find social interac-
tion meaningful in general, and are comfortable with all types of social inter-
action, including child-directed interaction. African-Americans are relatively 
independent (with independent engagement segments lasting longer than 
social ones) and their social interactions are divided between adult-directed 
and collaborative styles (but not child-directed). Latinos appear to strongly 
prefer a collaborative style of interaction over child-directed or adult directed 
interaction, and with such social engagement segments lasting much longer 
than independent engagement segments.

EXPERIMENTAL EVIDENCE OF CULTURAL MODELS OF FAMILY 

LEARNING

To see how these approaches would shape families engagement with spe-
cific characteristics of exhibits, we compared European-American and Latino 
families in a building exhibit where we could manipulate the premise of the 
exhibit (Gaskins, 2008d). For half of the families in each group, we presented 
the task as an open-ended building task (“build whatever you want”); for the 
other half, we gave them a specific goal to build a tall structure (“see how close 
to the cloud you can get”). Whether or not an activity has a specific goal or not 
is a major design characteristic. We believe that having a goal has an impor-
tant impact on family learning, in particular how parents engage. In this case, 
it is a “relative” goal—rather than an absolute one found in an activity where 
there was only one “right” answer, so the experimental manipulation is a sub-
tle one. (The exhibit as designed uses the goal present in this experiment; our 
manipulation was to remove it for half the visitors.) Our prediction is that if 
the adults are interpreting the task as an opportunity for learning, they will be 
more likely to engage with a goal-directed activity. But it should have no dif-
ference on adult engagement if adults interpret the task as an opportunity to 
collaborate with no focus on what might be learned. Thus, given our cultural 
model, we predicted that European-Americans would have a higher level of 
engagement when a goal is present (compared to their engagement when the 
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activity is open-ended), but that the task structure would have no effect on 
Latinos. (The prediction for African-Americans, if they had been part of this 
study, would have been that the amount of joint engagement would increase 
even more dramatically for goal-directed activity than it would for European-
Americans.)

Observing families from each of these two cultures (half with a goal, half 
with an open-ended activity), we measured how much of the time the adult 
was jointly on task with the child. For European-Americans, they increased 
their joint participation when there was a goal (92%) compared to when there 
was no goal (80%). For Latinos, there was no difference between the two 
groups (94% with a goal, 90% with no goal). As predicted, European-Amer-
ican adults were more motivated to join in the building activity with their 
children when there was a goal, while Latinos were highly motivated to join 
in the building activity with their children whether or not there was a goal.

In a second experiment, my colleagues and I analyzed interviews conduct-
ed on the museum floor of a children’s museum with parents following their 
engagement in one of two parts of a building exhibit--an open-ended building 
activity and a goal directed activity followed by an exercise reflecting on their 
experience (Gaskins, 2009). To measure their understanding of what children 
might learn and how parents might participate, we explicitly asked them in 
the interviews what they thought their children had learned and whether 
they had had an active role in the activity. We were interested in knowing the 
overall effect of participating in the open-ended vs. the goal-directed activity 
on the parents’ perceptions about children’s learning and parents’ roles, but 
we were especially curious whether the presence of a goal-directed activity 
would have the different effects on responses by parents from the three cul-
tural groups. 

Overall, parents who participated in the goal directed activity identified 
more learning skills that those in the open-ended activity (an average of 1.7 
vs. 1.2 skills). But that difference was entirely from differences in the respons-
es from African-American (an average of 1.7 vs. 0.9 skills) and Latino parents 
(2.0 vs 1.2 skills). There was no change for European-American parents (an 
average of 1.5 vs. 1.3 skills). The goal-directed activity served to make chil-
dren’s learning more salient to both the African-American and Latino groups. 
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We also coded for mention of STEM skills (Science, Technology, Engineer-
ing, and Math) in particular. Overall, the percentage of parents who men-
tioned a STEM skill was higher for the goal oriented group than the open-end-
ed group (33% vs. 15%). When responses were analyzed by cultural group, 
we found the only group that differed across the two conditions was Latinos 
(43% vs. 9%). European-Americans (50% vs. 33%) and African-Americans (8% 
vs. 0%) showed no difference between the two exhibit types, although the 
African-American parents were clearly much less likely to talk about STEM 
skills than parents from the other two groups. Interestingly, the goal-directed 
activity was particularly helpful in making STEM learning salient for the La-
tino parents, while it did not effect the European-Americans (who recognized 
STEM learning in both conditions) nor the African-Americans (who failed to 
recognize STEM learning in both conditions). (In addition to STEM learning, 
other types of learning mentioned by parents in all groups included process 
learning (like learning how to solve problems) and learning how to work to-
gether.)

A larger percentage of parents who participated in the goal directed activ-
ity also reported that they had taken an active role than those in the open-end-
ed activity (78% vs. 53%). Here, differences were found for European-Amer-
icans (75% vs. 47%) and African-Americans (77% vs. 43%)—the two groups 
that our model would predict would have their understanding of their role 
affected more when there was a goal. There was no difference for the Latinos 
(86% vs. 73%)—who had equally high values for both conditions, the group 
we would predict would not be influenced by the presence of a goal.

In addition to providing more evidence for the validity of the cultural 
model of family learning presented here, these experiments demonstrate the 
value of analyzing visitor experience and understanding by cultural group. If 
these observational and interview results had not been broken down by cul-
tural group, there would be a much less informative set of data points to in-
terpret about the effect of a goal directed activity on parental engagement and 
on their understanding of museum learning and parental roles. Each of the ef-
fects was culturally shaped. When an overall difference was found, it turned 
out only for one or two of the cultural groups contributed to that difference, 
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not all of them. The effect of a goal-directed activity on visitor behavior and 
understanding was dependent on the cultural model of family learning that 
the visitor held. 

CONCLUSIONS ABOUT FAMILY LEARNING

When a museum makes a commitment to supporting the children’s learn-
ing in family groups, they also need to make a commitment to understanding 
more fully what families expect from their visit and how families organize 
their social interaction. The most accepted model of social learning in muse-
ums is a sociocultural one, build on the theory of Vygotsky, which empha-
sizes the co-construction of meaning through conversation. It also emphasizes 
that parents (and others who know more) verbally mediate children’s learn-
ing by working together in the “Zone of Proximal Development,” that is, just 
beyond what children can understand on their own. Parents bring a great 
deal of knowledge about their children to the museum encounter. They need 
the help of the museum to allow them to understand the content of exhibits 
and the potential ways of engaging with that content, so that their mediation 
can be effective. Studying visitors’ joint attention, collaborative actions, and 
conversations can help museums understand how well their exhibits and pro-
grams are serving families’ social learning.

This model of parental scaffolding in support of children’s learning as-
sumes that parents will share with the museum a number of commitments-
-that they understand that play can lead to learning, they see themselves as 
active play partners, and they commit to mediating their children’s play to 
maximize what the children will learn. Because this model largely matches 
the understandings of European-American parents about play, learning, and 
social roles, many of the visitors that come to museums act in the way that 
museums expect families to act. 

But our research demonstrates that not all visitors will be working with the 
same model of family learning. We have shown that for two cultural groups, 
African-Americans and Latinos, their model of family learning is significantly 
different from that of the museum. While they may share with more tradi-
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tional museum visitors the expectation of experiencing novel, interesting, 
and fun activities during their museum visit, they bring with them cultural 
understandings about how children learn and their role in that learning that 
will lead them to interact in ways that are at odds with the expectations of the 
museum.

When families do not display the kind of behavior the museum expects 
them to, museum staff are often judgmental. Not recognizing that there can 
be more than one cultural model for how families learn, the staff’s first in-
clination is to “teach” parents and children how they “should” act in their 
museum. But families do not act as they do simply out of ignorance (although 
some families may not be as used to attending museums as others). Rather, 
their behavior is organized by cultural models that are habitual and complex; 
they can not be changed by a brief orientation or signage throughout the mu-
seum. More importantly, these visitors do not want to change the ways they 
are used to interacting together. They value their cultural understandings; 
they enjoy experiencing the museum through the lens they are used to. 

Rather that trying to change visitor behavior, museums should put their 
effort into understanding more about the cultural models of family learning 
that different groups of visitors bring to the museum and how they affect 
visitors’ engagement with the exhibits and programs offered by the museum. 
Then, they can use that knowledge to design (or redesign!) their museum ex-
periences in ways that support a broader range of ways of interacting and 
learning. The cultural differences found in this research would suggest the 
following. Information should be presented in ways that are sometimes di-
rectly content driven and sometimes exploratory. Some activities should be 
open-ended, some goal-oriented. Experiences should be available to indi-
viduals (of varying ages) and to groups working together (including large 
groups). The physical space should provide proximal seating for parents who 
want to collaborate or teach, but also provide distal seating for those who 
want to observe or witness. 

With other cultural groups, in other cultures, researchers might identify 
additional factors that should be incorporated into museum experiences. The 
more we know about the different ways that families learn together, the richer 
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and more diverse avenues will be identified for designing museums to sup-
port children learning with their families. In the process, as museums become 
more diverse, and therefore more inclusive, they will become richer and more 
complex learning environments and more valuable for all visitors.
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TATE FOR ALL? 
THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL MODEL

Synthia GRIFFIN*

My presentation will focus on briefly on Tate Modern’s development from 
power station to art gallery, We should mention the galleries role as a local 
museum and the development of the social model and experience of deliv-
ering a strategy for community engagement and the projects with a diverse 
range of audiences. 

In basic terms the SOCIAL MODEL for Tate Modern involves working 
across political, business and local community contexts. A fundamental part 
of working across these spheres has been to bring together innovative part-
nerships where the business, creative & public sectors evolved projects with 
local communities. But in the first instance let me recap on the development 
of Tate Modern, its evolution, the visitors, audience and some of the key ex-
hibitions that have caught the imagination of the public over the last 13years. 

Important to remind ourselves but also because we see it as informing 
some of the early approaches and understandings of what it means to bring 
a international, national and local museum and gallery to Bankside & South 
London. So in the mid 1990’s it was becoming clear to Tate that its collection 
had outgrown its home on Millbank – Tate Britain. It was decided there was 
a strong need to create a new gallery to house Tate’s international modern art 
collection, and a search began for a suitable site to build on, or a building that 
could be converted.

There was a need to create a compelling scheme for adaptation and future 
use of the power station. The appointment of Herzog de Meuron led to a 

* TATE Modern, küratör, müze – toplum ilişkileri uzmanı. synthia.griffin@tate.org.uk
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creative and practical partnership between architects and museum which has 
formed the bedrock of the successful regeneration so far. It was felt important 
to ensure that the opportunities for what could be ‘regeneration’ terms were 
developed in a spirit of consultation and partnership. It could not be imposed 
on the established communities living in the area. 

For us this has become the “social model”, a distinct type of localism, we 
set out to frame the project. It remains the cornerstone of much of our work 
and of our argument that culture can stimulate and activate new models in 
the development of cities and communities. The partnership with Herzog and 
De Meuron brought to life an inspiring conversion of the power station with 
the creation of significant internal floor area. This introduced substantial dis-
play space:

• Gallery suites for display & exhibitions totaling 84,000 square footage

• The distinctive & unique Turbine Hall space for large scale artists com-
missions 

• Concourse areas that can also be used for display purposes on Levels 
3,4 and 5 

• Auditorium to seat 240

• 2 cafes & three shops

• Education studios

• Members’ Room 

• Office 

• Support services/art handling

Tate’s success

Central to Tate Modern’s success has been the policy of free access to the 
building and the collection. Two thirds of the display spaces at Tate Modern 
are dedicated to showing both the established and new art Tate collects from 
all over the world. This gives everyone the opportunity for learning and en-
joyment of the national collection. 
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It also represents a direct democratic connection to the publicly owned 
collection. Since opening in 2000 over 60 million visitors have experienced 
the Turbine Hall and it has earned a unique place in the public imagination.

It has hosted some of the world’s most memorable and acclaimed works 
of contemporary art. And the way artists have interpreted this vast industrial 
space has revolutionised public perceptions of contemporary art in the twen-
ty-first century.Most recent Turbine Hall Unilever Installations are: 

-Ai Weiwei – Sunflower Seeds 

Made up of millions of small works, each apparently identical (but actu-
ally unique) Ai Weiwei’s Sunflower Seeds invited us to look more closely at the 
‘Made in China’ phenomenon and the geo-politics of cultural and economic 
exchange today.

-Doris Salcedo – Shibboleth

Doris Salcedo’s Shibboleth was the first work to intervene directly in the 
fabric of the Turbine Hall and dramatically shifted our perception of the 
Turbine Hall’s architecture, subtly subverting its claims to monumentality 
and grandeur.

The inaugural Hyundai Commission for the Turbine Hall is by Abraham 
Cruzvillegas, an artist known for creating sculptures by improvising with dif-
ferent materials. Empty Lot is a large geometric sculpture created using scaf-
folding, a grid of triangular wooden planters, and soil collected from parks 
across London. The unpredictable nature of the work, which may grow and 
change from one week to the next, provokes questions about the city and na-
ture, as well as wider ideas of chance, change, and hope. 

The Weather Project 16 October 2003 – 21 March 2004 by Olafur Eliasson was 
the fourth in the annual Unilever Series of commissions for the Turbine Hall. 
The subject of the weather has long shaped the content of everyday conversa-
tion. Olafur Eliasson took this ubiquitous subject as the basis for exploring 
ideas about experience, mediation and representation. Representations of the 
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sun and sky dominated the expanse of the Turbine Hall while a fine mist 
permeated the space, it was as if the weather from outside had permeated the 
building.

The Social Model of the museum is part of the work that I am more cen-
trally involved in that is quite unique in terms of its approach to working with 
new audiences and responding the local context of the gallery. Central to this 
is approach is to not just engage with the programme and collection but to 
respond to the institution and how it situates itself in the city.

Through this Tate seeks to involve communities and encourage partner-
ships across the whole of Tate’s business and activities - this includes having 
as we can see here dedicated private views for the community that neighbour 
us, but also offering meeting spaces for voluntary groups so that they can 
identify with the gallery as a space, opening spaces up for use by the commu-
nity through different kinds of initiatives that involve having the community 
as an equal voice around the table. Tate also seeks to place the museum in the 
centre of the area its situated in. This involves being socially responsible for 
the impact a major visitor attraction has on its locality and becoming involved 
in the ongoing development of those areas. Actively being part of a dialogue 
with business that surround us, developing employment initiatives that en-
sure Tate has a workforce that reflects the local area its situated in.

For Tate “community” equals “society” and our work involves a broad 
range of relationships with business, cultural, tourism and residents’ part-
ners.Tate works in a variety of local, national and international partnerships. 
Increasingly Tate aims to connect communities and audiences across these 
areas. In many ways in order for it to be successful there needs to be op-
portunities for these 3 elements to work together. So here Tate has the 6 key 
principles that inform our work. They are all important but in particular the 
idea of creating partnerships which are active, vibrant, flexible with not just 
arts partners but a range of different organisations who may not have cultural 
at their core but engage with communities in different kinds of contexts and 
situations. And also to try and open up elements of the institution and its 
spaces both physically both also symbolically to new ways of thinking and 
responding to work with audiences.
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Tate has a number of key recent programmes that have involved working 
with the local community in a variety of contexts with artists through a series 
of creative commissions and in particular some of the work Tate has done in 
response to the recent developments to the gallery as part of the Tate Modern 
project – the planned new 11storey building. 

Tate also worked strategically with the local businesses to support the de-
velopment of a local arts festival that celebrates the uniqueness of Bankside as 
well as work with the community that has developed out of a meaningful dia-
logue with them about the institution itself and what the spaces could offer.

Another example of Tate’s partnership working is the Silent University. 
The Silent University is a knowledge exchange platform initiated by artist 
Ahmet Ögüt through a year-long residency at Tate with the learning depart-
ment and in partnership with Delfina Foundation.  It was led by a group of 
lecturers, consultants and research fellows. Each group is contributing to the 
programme in different ways which included course development, specific 
research on key themes as well as personal reflections on what it means to be 
a refugee and asylum seeker. This platform was  presented using the format 
of an academic program.

As part of building up the platform, a series of weekly workshops took 
place, with group participants that have had a variety of asylum, migrant, 
and refugee experiences. In particular the project has involved those that have 
had a professional life and academic training in their home countries, but are 
unable to use their skills or professional training in the UK due to a variety of 
reasons related to their status. Working together, the participants have devel-
oped course topics connected to their qualifications.

The Silent University aimed to address and reactivate the knowledge of 
the participants and make the exchange process mutually beneficial by in-
venting alternative currencies, in place of money or free voluntary service. 
It hoped to challenge the idea of silence as a passive state, and explore its 
powerful potential through performance, writing, and group reflection. These 
explorations attempt to make apparent the systemic failure and the loss of 
skills and knowledge experienced through the silencing process of people 
seeking asylum.
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Tate provided support through the inception of The Silent University, in-
cluding the creation of a publication, temporary resource area, website and 
public events. The resource room is currently located at the Showroom Gal-
lery until the summer and the project will continue to develop in Stockholm 
later this year supported by other interested galleries. 

Tate Modern and You is a publication that is regularly produced in partner-
ship with a neighbourhood or section of the local community, in collabora-
tion with an artist. It aims to make stronger links with different communi-
ties across South London. In past publications, artists have worked with local 
community organisations. Often acting as a forum for local discussion, Tate 
Modern and You presents an alternative view of the gallery, with artist gener-
ated content that connects and is relevant to the lives of the community it 
connects with.

For the 2014 edition of Tate Modern and You, photographer Chloe Dewe 
Mathews has captured some of the many African majority churches that are 
based in South London. She worked in particular with those that have created 
new spaces for worship in buildings that were once factories, warehouses and 
bingo halls. Chloe explored and observed church life, the distinctive type of 
worship and the architectural spaces that have been reinvented. 

Tate Modern has helped to contribute to the development of a cultural 
quarter and Tate has initiated a cultural quarter group featuring many of the 
cultural organisations that neighbour us both large and small. This group 
convenes senior management staff form each organisation to work collective-
ly on themes such as learning strategies for local audiences, the Olympics and 
architecture. 

What’s significant in these tough economic times is the role of an organisa-
tion like Tate if they are genuinely interested in working with its community 
and audience is to support and develop the surrounding arts infrastructure. 

Tate hosted the launch of an initiative called the South London Art Map. 
The map hopes to bring together a network of gallery spaces and studio space 
over a expansive area in South London through a series of hubs and monthly 
‘last Friday’ events. But to build on this through supported events and project 
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work that encourages join up and partnership working between these spaces 
and organisations. 

Another exciting project that has recently taken place which is widening 
our reach with audiences, but also bringing together business, community, 
neighbour hood is the annual Merge festival. For two months usually in Au-
tumn, the river walkway near Tate Modern, a vacant office block, historic 
buildings, as well as Bankside’s open spaces, workplaces, and cafes will come 
alive when major names from the UK and international art world stage instal-
lations and musical performances alongside emerging artistic talent. 

What Tate is beginning to do here is to take the social model and explore 
what a neighbourhood can be. Bringing together different often disparate 
voices in the community, from businesses, to local groups, to unusual and 
unique local spaces and introducing a cross art form festival which celebrates 
the area in new and exciting ways. From a distance, it looks like a regular, 
slightly dilapidated small Georgian property in London’s Southwark Street. 
But, look a little closer, and the house appears to be melting. It’s actually made 
entirely of wax and is an installation by artist  Alex Chinneck. The temporary 
residence is made up of 8,000 bricks which were cast in paraffin wax in beds 
of terracotta sand. It was melted manually with a handheld heating appara-
tus. The Pound of Flesh for 50p installation was created to celebrate the history 
of an old candle-making factory which was based in Bankside a couple of 
centuries ago. 

New development planned to open in June 2016 will transform Tate Mod-
ern. It will redefine the museum for the twenty first century, placing artists 
and their art at its centre while fully integrating the display, learning and so-
cial functions of the museum, and strengthening links between the museum, 
its community and the City.

Tate Modern is part of the neighbourhood. Its presence has made a major 
contribution to the ongoing revitalisation of Southwark, and it recognises the 
importance of building strong links with the local community. The Trans-
forming Tate Modern project will be a catalyst for engaging local audienc-
es more deeply and broadening access to the museum. A public walkway 
through the building will make possible a direct route from the City to the 
heart of South London.
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There will be two new public squares to the south and west of the build-
ing. To the east, a new planted area will be created especially for the use of 
the local community and staff. As part of the opening programme for new 
building Tate will be working with an artist to explore the power of the col-
lective voice and to celebrate London’s communities. Using the architecture 
of the existing and new building at Tate Modern, the collection, Tate’s Twitter 
feed and visitor feedback as key influences artist Peter Liversidge has worked 
together with a range of Tate staff and volunteers, community groups and a 
local school to get their views of Tate Modern and to create songs about the 
gallery. Over twenty Choirs from all over London involving over 500 partici-
pants will sing these songs as part of an opening performance in June as part 
of the opening programme.

Evolution of the social model 

Finally some points to share about how the Social Model has evolved over 
the past 15 years since Tate Modern opened in 2000 and some pointers you 
may wish to consider to help inspire your thinking:

- Tate has learnt to recognise its collective responsibility in the regenera-
tion process.

- Advocate the value of art and culture in the contexts in which you work 
in business terms of political.

- Reimagine cultural spaces and cultivate the public use of those spaces.

- Contribute to the local infrastructure that surrounds you both cultur-
ally and socially.  

Finally some pointers of how to flourish: Develop new models and ways 
of working that go beyond the ‘top down’ and ‘bottom up’. Identify the exist-
ing stakeholders and existing resources and what makes your area unique.

-Recognise the power and potential of art and culture in opening up con-
versations and new ways of communicating. Present yourself as a resource 
and realise your potential and power as a citizen. Have a clear strategy but 
allow space for being responsive, take risks and allow new partnerships to 
take place. Develop models that integrate new cultural, social, ecological and 
economic values.
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ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK: ALAN ARAŞTIRMASI VE MEVCUT 
DURUM ÇERÇEVESİNDE METODOLOJİ

VE UYGULAMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR
Uğur ERSOY*

GİRİŞ

Müzeler bilimsel, kültürel, sanatsal ve tarihi özelliği ve önemi olan eser ve 
objeleri toplayan, koruyan, yorumlayan, sürekli ya da geçici sergilerle halkın 
hizmetine sunan kurumlardır. Müzelerin, halkın geneline hizmet vermenin 
yanı sıra, çeşitli araştırmacıların ve farklı uzmanların ihtiyaçlarına da cevap 
vermek gibi değişen misyon ve amaçları vardır. 

Geleceğin müze çalışanlarını eğitmekle sorumlu olan en önemli paydaş-
lardan biri olan üniversiteler ise çok zorlu ve çetin bir görevle karşı karşıya-
dır. Bu görevin iki yönü ise; çağdaş yetkinlikleri geleceğin müze yönetici ve 
çalışanlarına kazandıracak müfredatı geliştirmek ve çeşitli müzelerde hali ha-
zırda çalışmakta olanların gelişimi ve mevcut yetkinliklerini arttırıcı sertifika 
ve sürekli eğitim programları hazırlamaktır.

Ülkemizde çağdaş müzeciliğin geliştirilmesi için yenilikçi bir adım yakla-
şımıyla yürütülen, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Prog-
ramları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve 
Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiş Proje ile amaç-
lanan “Türk müze profesyonellerine yukarıda sayılan ilkeler ışığında mevcut 
durum analizini de göz önüne alarak politika tasarımı için bir yol haritası 
çizmek ve çeşitli türdeki, büyüklükteki ve farklı amaçları olan müzelerde ça-
lışanların kapasite inşası için bir eğitim/öğretim modeli geliştirmektir”. 

Bu çerçevede tarafımızca gerçekleştirilen çalışma ile projenin ilintili çıktı-
ları olan “Alan Araştırması” ve bu çalışma ışığında önerilen “Politika Eksen-

* Uğur ERSOY, Sosyolog, Alan Araştırmacısı, TURKKAD /TÜRKİYE.
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leri”, “Uygulama Modeli” ve örnek “Eğitim Modülü” bütünleşik bir rapor 
formatında tamamlanarak ilgili mercilere sunulmuştur. Çalışmalarda elde 
edilen bulgu ve sonuçlar detaylı biçimde anılan raporlarda yer almakta olup, 
Bakanlıkça düzenlenen Antalya Toplantısı programı içinde bulgular sunula-
rak, çalıştay oturumunda da tartışılmıştır.

Gerçekleştirilen projenin tanımlı temel amaçları;

• Ulusal düzeyde müzelerin ve çalışanlarının ihtiyaçlarını belirlemek,

• Müze profesyonellerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
bir mesleki eğitim programı tasarlamak ve üniversite-sektör işbirliğini 
teşvik etmek,

• Müzecilik eğitiminde yenilikçi öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri 
kullanmak ve müze profesyonellerine IT tabanlı uzaktan ve uygulama-
lı pilot eğitimler vermek,

• Hazırlanacak eğitim programı ile ulusal düzeyde diğer üniversite ve 
ilgili kurumlar için öncü örnek bir model oluşturmaktır.

ALAN ARAŞTIRMASI VE METODOLOJİSİ

Alan çalışması; nitel ve nicel verilerin toplanması, bu veriler arasındaki 
ilişkilendirme ve duyarlılıkların tespiti, sonuçların faktör bazlı değerlendiril-
mesi, bulguların çağdaş müzecilik yazını çerçevesinde irdelenmesi ile etki de-
ğerlendirmesi kapsamında problem tanımı aşamalarından oluşmuştur. Nicel 
veriler yayınlanan resmi istatistik veriler, alanda uygulanan anket bulguları 
ve bu bulguların korelasyonlarından oluşmaktadır. Nitel veriler ise derinle-
mesine mülakat, odak grup çalışmaları ve araştırmacı gözlem ve değerlendir-
melerinden oluşturulmuştur. 

Gerçekleştirilen anket için evren; kamu müzeleri ve özel müzeler olarak 
belirlenmiştir. Bu bağlamda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından be-
lirtilen resmi bilgiler ışığında ve evrenin homojen yapısı temel alınmış ve ör-
neklemin % 20’lik dilime ulaştırılarak temsil güvenilirlik ve geçerliliği yük-
seltilmiştir Bu çerçevede kamu alanında 65;  özel müze alanında ise 30 ankete 
ulaşılması hedeflenmiştir. Gerçekleşen uygulamada kamu alanında 80, özel 
müzelerde de 32 olmak üzere toplam 112 müze anketi cevaplamıştır. 
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Nitel araştırma 11 müzeyi kapsamış, coğrafi bölge temsili dikkate alınmış-
tır. Nitel veriler; anket kapsamında sorulan açık uçlu sorular, derinlemesine 
mülakatlar, odak grup çalıştayları ve alan araştırmacısı gözlemleri ile elde 
edilen bulgulardır. Mülakatlarda anket ile sorulan açık uçlu sorulara verilen 
cevapların test edilmesi ve/veya ankette cevap verilmeyen soruların mülakat 
yolu ile geri bildirime dönüştürülmesi de sağlanmıştır. Mülakat uygulama-
sında anketlere yansımayan görüş ve beyanların da elde edilebilmesine yöne-
lik olarak enformel bir kurgu tasarlanmış, bir tip sohbet ve çalıştay oturumu 
biçiminde çalışılmıştır. Bu yolla kalıp cevapların ötesinde araştırmacı mode-
rasyonuna dayalı gözlem olanağı da sağlanmıştır. 

Mülakat esnasında sorulan ve anketler ile karşılaştırılmalı olarak değer-
lendirilen tematik sorular “konumlanma algısı”, “kendini tanımlama”, “reka-
betçi özellikler”, İK kapasitesi ve fonksiyonel yetkinlikler” ve “stratejik yakla-
şım” alanlarında gruplanmıştır. Mülakatlar ankette cevaplanmamış ve/veya 
ankette yeterince ifade edilmemiş sorular dikkate alınarak, tümü veya gerekli 
olan soruların tartışılması ile uygulanmıştır. 

Proje kapsamında nitel veri toplamada iç paydaşlarla iki adet odak grup 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Her iki grup da 3 tur halinde ve üç temanın ko-
nuşulduğu çalışmalar biçiminde gerçekleştirilmiş olup, birinci turda müzeci-
liğin geliştirilmesi için “ihtiyaç”, “ikinci turda “bireysel çaba” ve üçüncü tur-
da ise genel “çözüm önerileri” temalarında katılımcıların kanaat ve görüşleri 
toplanmıştır. 

Nicel veri hedefi örnekleme erişilmesini takiben yapılan ön değerlendirme 
sonrası, nicelden-nitele bir eksende kalmak yerine, derinlemesine mülakat, 
odak grup çalışması ve araştırmacı gözlemlerinin yapısı yeniden değerlendi-
rilerek, nitelden-nicele bir doğrulama olanağı yaratılarak istatistik bulgula-
rın nitel bulgu ve önermeler ile yeniden değerlendirilerek güçlendirilmesi de 
sağlanmıştır. 

ALAN ARAŞTIRMASI BULGULARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmada ölçümlenen duyarlılık alanları Konumlanma, Tanımlama, 
Rekabet algısı, İK Yetkinlik bazlı istihdamı ve görevlendirebilme sorunları ve 
Strateji Geliştirme ve Stratejik Bakış alanlarıdır.  
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Çalışmada, çağdaş müzecilikte temel paydaş kabul edilen “ziyaretçi/
tüketici”ye müze profesyonelleri tarafından görüşmelerde değinilmeme-
si dikkat çekmiştir. Özellikle nitel cevaplarda değinilen temel sınırlılıklar, 
mekânların etkin kullanılması, kaynak yönetimi (fon üretimi ve yönetimi) ve 
kaynağın kurumsal kullanım yetkisi üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Alan araştırması sonuçlarının değerlendirilmesi, öncelikli gelişim alanla-
rının “yönetim” ve “iletişim” olduğunu, bu alanda gelişim olmadan “pazar-
lama” yaklaşımının taktiksel ve palyatif olacağı görüşünü ortaya çıkarmıştır. 
Ayrıca mevcut sistemde ivedilikle “envanter, veri toplama ve veri madenci-
liğine yönelik” çalışma yapılıp, erişime açık; paylaşılan ve mevcut verilere 
dayalı, halihazırdaki bilgisayar ve veri işletmeni alt yapısı kullanılarak geliş-
tirilecek sistemin sayısal ortama taşınması önemli görülmektedir. 

Duyarlılıklar üzerinden yapılan çalışma, temel gereksinimin öncelikli ola-
rak Stratejik Yönetim ve İletişim alanlarında kapasite geliştirme olduğunu 
işaret etmektedir. Bu gereksinimin gerçekleştirilmesinde temel parametreler, 
var olan kaynakların etkin kullanımı ve etkin paydaş analizi ile oluşturulacak 
iletişim planlama sürecinin başlatılmasıdır.  Pazarlama yönetimi bu aşamada 
stratejik yönetim yetkinliği altında ve makro düzeyde düşünülmeli; orta va-
dede ise münferit bir yetkinlik alanı olarak tasarlanmalıdır. 

Araştırmanın nitel boyutunda müzelerin “eser”/”ürün” tanımları konu-
sunda bir belirsizlik ve karmaşa yaşadıkları tespit edilmiştir. Buna paralel 
olarak gözlenen de eserlerin “önem”, “yıpranma”, “segilenebilirlik”, “teklik/
özgünlük” biçiminde değerlendirilemediğidir. 

Müzelerimizin temel misyon olarak algıladığı “koruma” anlayışıdır. Bu 
yaklaşım, müzeleri ziyaretçi beklenti ve ihtiyaçlarını baz alan yönetim yakla-
şımı ve iletişimden koparmaktadır. Ziyaretçilerin “popüler” ve “ender” eser/
ürünlere yönelmekte olduğundan hareketle, müze ve eser ile bireysel bir bağ 
kurma beklentisinde olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda ziyaretçi için “erişe-
bilirlik” temel güdülenme alanıdır. 

Eser/ürün karmaşası yaşanması ile eserlerin ziyaretçiye yönelik yakla-
şımlarla sınıflanmaması, ziyaretçilerin erişilebilirlik beklentisinin olumsuz 
etkilenmesi için risk yaratmaktadır. Bu durum müzelerimizin “tanınır-bili-
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nir-istenir” kurumlar olması için de bir tehdit oluşturmaktadır. Nitel araştır-
ma kapsamında ifadeler ve yaklaşımlardan temel problem alanları ve işleyiş 
yapısı aşağıda sunulmaktadır. 

Resim 1: Temel problemler ağacı.

proje bazlı mekân bütçelemeidari/İK
işbirliği

işlevsel yapısal

müze

yönetsel
kolektif çalışma vizyonerlik

müze yöneticisi

projesyonellik

görevler inisiyatif ve
özgünlük

Bakanlık
Yerel Yönetim
Kurullar
Ziyaretçiler
Tedarikçiler

Sergileme
Bakım
Koruma
Mekânsal
Tasarım

Fon yaratma
Mali Kaynak
Yönetimi
Sponsorluk

Değişim
(twinning)
Bilgi Paylaşımı

Yetkinlik Tanımı
Yetenek Tanımı
Doğru 
görevlendirme

Geçici ve Gönüllü 
İstihdam
Etkileşim
PR ve Tanıtım
Bilgi ve Envanter

TEMEL PROBLEM ALANLARI

Bulgular ışığında genel çerçeve olarak belirlenen faktörler şunlardır 

İşlevsel problemler,

• Yerel, Bölgesel ve Ulusal düzeyde paydaşlar arası eşgüdüm ve işbirli-
ği eksikliği (Gerek kentsel düzeyde gerekse üst boyutlarda kurum ve 
yetkili paydaşlar vesayet ve erk ilişkisi içinde gözlenmiş olup; birlikte 
çalışma yerine sorumluluğun rücu yaklaşımı bulunmaktadır)

• Paydaşlar arasındaki yetki ve hiyerarşiye dayalı bürokratik “eylemsiz-
lik alanları” (Yetki ve sorumluluk ötesinde “hiyerarşi” bazlı görev ve iş 
görme alışkanlıklarına bağlı programsızlık ve tamamlanamamış görev 
yapısı izlenmektedir.)

• Bilgi paylaşımı ve ortak çalışma kültürü ile proje bazlı işbirliği eksikliği

• Yetkinlik ve yetki düzeyinde görevlendirme sorunları, görev çakışma-
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ları (eş zamanlı farklı fiziksel alanlarda olmayı gerektiren iş ve sorum-
luluklar)

Alt yapı problemleri 

• Mekânların büyüklük ve müzeciliğe uygunluk problemi

• Teknolojinin mekân içinde işlevsel kullanımı (sergileme, sunum, can-
landırma, prodüksiyon)

• Sürdürülebilirlik (eser koruma, bakım onarım, zimmet-envanter algısı 
ve sorumluluktan kaçış)

• Sergilenebilir eser /ürün algısı (ürün kartoteks ve eser künye matrisi)

Kurumsal Çalışma problemleri 

• Daimi ve geçici istihdam olanakları sorunu (dış tedarik ve birim/ku-
rumlar arası yetkinlik gerektirici görevlendirme sorunları)

• Bütçe (gerçekçi) oluşturma ve yönetme sorunu

• İdari olarak özerk ve inisiyatif kullanılabilir yapı olmaması 

BİLEŞENLER VE DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Müzelerin değerinin ve topluma katkısının belirlenmesinde kültürel lider-
ler ve kamunun yanı sıra tüm paydaşların katkısı gerekir. Müzelerin toplum-
lara katkısının ve etkisinin ne olduğu, söz konusu etkilerin nasıl belirlenip, 
hangi yöntemlerle değerlendirileceği etki analizinin konusunu oluşturur. Mü-
zelerin etki değerlendirmesi ya da etki analizi ile katkılarının ortaya çıkarıl-
ması ve ölçülmesi gereksinimi birden fazla faktörün etkileşmesiyle (eğilimin 
yakınsamasıyla) ortaya çıkmıştır. Müzeler zaman içinde artan koleksiyonla-
rının bakım ve muhafazası maliyetinin artmasıyla finansal sürdürülebilirlik 
tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır. Diğer yandan son yıllarda artan müze 
sayıları ve çeşitleri, sabit kalan hatta azalan ziyaretçi kitlesi, müzeler aleyhine 
arz ve talep dengesini bozmuştur. Hem giderek belirginleşen finansal sıkın-



487

tı, hem de artan rekabet karşısında müzeler “ürünlerine” (koleksiyonları ve 
verdikleri hizmete) daha çok eğilme gereği, toplumların, kişilerin ve ziyaret-
çilerin beklenti ve gereksinimlerine cevap verme zorunluluğu hissetmişler-
dir. Avrupa Komisyonu’nun 2005’te yayınladığı etki analizi metodolojisinin 
müzelerde nasıl uyarlanabileceği aşağıdaki adımlarla özetlenebilir: Sorunun 
tanımlanması, Hedeflerin tanımlanması, Politika seçeneklerinin tanımlanma-
sı, Muhtemel ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerinin belirlenmesi, Seçe-
neklerin karşılaştırılması, izleme ve değerlendirme. 

Yukarıda özetlenen metodoloji ışığında ilk adım olarak “Türkiye müzele-
rinin kapasite inşası ve temel ve sürekli eğitim/sertifikasyon modeli geliştiril-
mesi ile ne amaçlanmaktadır” sorusuna cevap aramadan önce büyük resme 
bakıp müzelerin neden var olduğu, toplumlara ne gibi katkılarda bulunduk-
ları ve katkılarının kapsamının ve yaygınlığının ne şekilde değerlendirilip, 
ölçülebileceğinin açıklığa kavuşturularak, müze çalışanlarının kapasitesi ile 
müzelerin etki değerlendirmesi arasındaki ilişki üzerinde durmak gerekecek-
tir. Müzelerin var oluş nedeni ve toplumlara ne gibi katkılarda bulundukları 
uzun dönemi kapsayan zaman ekseni üzerinde bir süreç olarak özetlenebilir 
(aşağıda Resim 2’de şematik olarak gösterilmektedir.) Bu resim müzelerin 
değeri ve etkisinin nasıl yaratıldığını göstermenin yanı sıra müze çalışanları-
nın kapasitesi ile müzelerin etki değerlendirmesi arasındaki ilişkiyi de ortaya 
koymaktadır. 

Resim 2’deki sürece bakıldığı zaman belirtilen ilişki net olarak ortaya çık-
maktadır. Her müze günlük işlevlerini yürütebilmek için temel bazı girdilere 
ihtiyaç duyar. Temel girdiler müzelerin,  kamudan, özel kişi ya da kuruluşlar-
dan, kendi yarattıkları gelirlerden sağlanan fonlar ve işgücüdür (teknik, idari, 
bilimsel görevliler, gönüllüler ve dışarıdan tedarik edilenler). Sürecin ikinci 
halkasını ise müzelerin kendilerine biçtikleri misyonları, öncelikli amaçları, 
koleksiyonlarının türü ve niteliği, stratejik yönelimi, kurumsal kültürü, ziya-
retçi/kullanıcı politikaları, paydaşları ve paydaşların bakış açısı gibi müzele-
rin girdilerini en iyi şekilde kullanarak beklenen çıktılara dönüştürmelerini 
sağlayacak hiyerarşik yapı oluşturur. Bu yapı, tanımlanmış bir zaman dilimi 
sonunda, müzelerin, misyonları ve amaçladıkları kurumsal hedefler doğrul-
tusunda, yaratacakları değerleri belirler.
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Resim 2: Garnet modeli - Girdiler-Stratejiler-Değerler-Çıktılar-Etkiler Modeli  (2002).
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Üçüncü halkayı değerler oluşturmaktadır. Müzelerin neden var olduğu 
ve toplumlara ne gibi katkıda bulundukları konusunda Hollanda Müzeler 
Birliği (NMA) beş temel değer tanımlamaktadır. Bunlar sırasıyla; Koleksiyon 
Değeri, Bağlama/Birleştirme Değeri, Eğitim Değeri, Deneyim Değeri ve Eko-
nomik Değerdir.  Çıktılar ise müzelerin, koleksiyonlar ve bunların sergilen-
mesi, geçici sergiler, eğitim hizmetleri, yaygınlaştırıcı projeler, web siteleri ve 
dijital sunumlar, ziyaretçi hizmetleri, ticari faaliyetler, iletişim, mekân kulla-
nımı için kiralama gibi farklı faydalanıcılara sunduğu faaliyetlerini oluşturur. 
Tüm bu müze çıktılarının ise toplumları etkilemeye ve dönüştürmeye neden 
olduğu ya da neden olması beklenir. 

Etkiler dinamik bir kavram olup sebep sonuç ilişkisine dayanır. Şekilde-
ki son halkayı oluşturan etkiler ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere 
üç temel başlıkta toplanabilir. Müzelerin varlığının değeri tüm çalışmalarda 
aynı sınıflamasa da hemen hepsi ‘ekonomik değer’, ‘kültürel değer’ ve ‘sosyal 
değer’ kavramlarında birleşmektedirler. Kültürel ve sosyal değerlerin geniş 
bir yelpazeyi kapsadığı ve özellikle müzecilik alanında kavramsal farkın ne 
olduğu konusunda belirsizlik olsa da kültürel değerlerin ekonomik ve sosyal 
değerlerden farklı olduğu ifade edilmelidir (Selwood, 2010). Müzelerin kültü-
rel değerinin, özellikle temel aktiviteleri (koleksiyonlar, programlar, sergiler) 
vasıtası ile kişilerin ve kurumların dünyayı anlamadaki kapasitesini etkile-
mesi ve geliştirmesiyle farklılaştığı vurgulanabilecektir. Burada belirtilmesi 
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gereken bir nokta da ‘değer’ ve ‘etki’nin iç içe geçmiş teorik betimlemeler 
olduğu ve bir paranın iki yüzü gibi düşünülebileceğidir.

Sosyal ve kültürel etkiler

Müzelerin temel varlık nedeni, toplumların ve kişilerin gelişimine katkıda 
bulunmak olarak tanımlanabilir. Böyle tanımlandığı zaman müzelerin sosyal 
etkilerinden söz edilmektedir. Araştırmalar, kişisel gelişim alanında müzele-
rin, “herkesi öğrenmeye teşvik” etmedeki önemini vurgularken genel öğren-
me çıktılarını; bilgi ve anlamadaki ilerleme, becerilerdeki artış, değerlerdeki 
ve tutumlardaki değişim, yaratıcılığı arttırdığı, ilham kaynağı olduğu ve zevk 
verdiğinin kanıtı, etkinlikte, davranışlarda değişimin ve ilerlemenin kanıtı 
olarak tanımlamaktadır. Toplumsal gelişme ile ilgili ise; bilginin yaygınlaştı-
rılması sonucu toplumlara politik, sosyal ve ekonomik güç kazandırma, de-
zavantajlı ya da sosyal açıdan dışlanmış gruplara yardımcı olma ve etkileme, 
toplumları daha sağlıklı hale getirme, işsizliğe çare olma, suçla mücadelede 
bir etmen olma, olarak sıralanmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan-
lar için ‘sosyalleştirmeyi arttırma’ da müzelerin sosyal etki göstergesi olarak 
görülmektedir. 

Sosyal etkilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bir aktivitenin kendisinden 
ziyade sonucuna odaklanmayı gerektirir. Bu nedenle sosyal etki değerlendi-
rilmesinde de aktiviteleri oluşturan süreçler ya da çıktılara(aktivitede yer alan 
kişi sayısı, yapılan çalıştay sayısı gibi) odaklanmak yerine aktivitelerin yarat-
tığı sonuçlara (örneğin müzelerin girişimiyle yürütülen toplumsal bir proje-
nin kişilerin davranışlarında yarattığı değişiklik)  odaklanmak gerekir.

Veri toplama, etkilerin ölçülmesinde kanıta dayalı geri beslemeyi sağlar. 
Nitel ve nicel bilginin toplanması ve yönetilmesi konusunda birçok teknik 
olmakla birlikte kullanılacak tekniğin seçiminde özenli olmak gerekir. Ziya-
retçilere uygulanan giriş ve/veya çıkış anketleri halen en çok kullanılan ve 
denenmiş bir tekniktir. Odak grup toplantıları, mülakatlar, gözlemler özellik-
le anketlerin omurgasını oluşturan soruların irdelenmesi ve açıklığa kavuş-
turulmasının yanı sıra nicel bulguların yorumlanmasında etkili olur. Müze-
lerin bu tür gelişkin saha araştırması tekniklerini kullanmaya geçmeden önce 
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mevcut sosyo-demografik verilerin kullanıldığı istatistiksel analizlerle sosyal 
etki değişkenlerini anlamaya çalışmaları beklenir. Süreç aşağıdaki gibi özet-
lenebilir.

Resim 3: Amaçların tanımından veri toplamaya uzanan süreç.
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Müzelerin varlıkları ve kültürel kaynaklarını geniş ve farklı kitlelere ulaş-
tırma becerilerini anlama konusunda kilit bazı ölçütler şöyle tanımlamıştır; 
toplam ziyaretçi ya da kullanıcı sayısı, toplam kullanıcı ya da ziyaretçi sa-
yısının tanımlanmış yerel nüfusa oranı, kullanıcı ya da ziyaretçilerin sosyo- 
demografik özellikleri, hedeflenen kitlelerin toplam kullanıcı/ziyaretçilere 
oranı, farklı kullanıcıların sunulan aktiviteleri/projeleri kullanma sıklığı, 
yeni kullanıcıların özellikleri ve tipleri ile yeni kullanıcıları muhafaza etme 
süresi. Bu veriler müzelerin nicel olarak farklı ziyaretçileri çekmedeki rolünü 
göstermekle birlikte müzelerin kültürel kaynakları ve ziyaretçi deneyiminin 
topluma ve ilgili paydaşlara anlatılması ve değerinin kavranması konusunda 
pek bir anlam ifade etmemektedir. 

Michelle Reeves (2002) sosyal etki araştırmasının; kilit terminoloji ve 
thesarus’ta anlaşarak değerlendirmelerde bu terminolojinin kullanımı, sağ-
lam metodoloji ve kanıt kullanan sistematik değerlendirme, hem nicel veriler, 
hem de nitel tanımlar ve anlatımlar kullanan çoklu etki ölçümleri,  proje ve 
faaliyetlerin kısa ve orta dönemli sonuçları ile, stratejik (uzun dönemli) so-
nuçların birbirinden farklı olabileceğini görerek ayrı ayrı değerlendirebilme, 
vaka analizleri, proje süreçlerinin daha iyi anlaşılması için dokümantasyon, 
iyi örnek uygulamalarının derinlemesine incelenmesi ile başarılı sonuçları 
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maksimize etme, müdahalelerin ve sonuçların sürdürülebilirliklerini değer-
lendirebilmek için uzun dönemli araştırma gibi kilit noktaları içermesi gerek-
tiğini vurgulamaktadır.

Ekonomik etkiler

Müzelerin ekonomik etkisini ölçmede iki temel yaklaşımdan söz edilebilir; 
Harcama Yaklaşımı ve Değerlendirme Yaklaşımı. Ekonomik etkilerin değer-
lendirilmesi odağında ziyaretçi ve müze harcamaları yer alır.  Müzeler, ziya-
retçi ve turistleri çeken mekânlar olarak ekonomik değer yaratırlar. Harcama 
yaklaşımı genellikle müzeye gelen ziyaretçiler ile müzelerin verdikleri hiz-
meti gerçekleştirmek için yaptıkları harcamaların direkt ve çarpan etkisinin 
finansal ölçümüne odaklanır. Değerlendirme yaklaşımı ise müzelerin kişilere 
sağladığı sanat ve kültür mirası gibi çok daha kapsamlı yararları ölçülmeyi ve 
bunları parasal değerlere dönüştürmeyi amaçlar. Koşullu değerlendirme tü-
keticilerin bir ürün ya da hizmetten elde ettikleri yararın ekonomik ölçümlen-
mesini hedefler. Bu yaklaşımın geçerliliği yararların ölçülebilme ve parasal 
değerlerle ifade edilebilmesine bağlıdır.

PROBLEM TANIMI

Müzelerin neden var olduğu, toplumlara ne gibi katkılarda bulundukları 
ve katkılarının kapsamının ve yaygınlığının ne şekilde değerlendirilip, ölçü-
lebileceği açıklığa kavuşturulduktan sonra etki analizinin birinci adımı olan 
sorun tanımına geçilebilir. Dolayısı ile ilk iş olarak halen hizmet veren devlet 
müzeleri ve özel müzeler tespit edilmiş, temsil örneklemine bir anket uygu-
lanmış, seçilmiş müzelerin çalışanları ile de yüz yüze görüşülerek mülakatlar 
yapılmıştır. Çalışma bulguları ayrıntılarıyla tablolara dökülerek proje kapsa-
mında hazırlanan Rapor’un 1. Bölümünde sunulmuştur.  

Müze profesyonellerinin kapasite inşası için geliştirilecek eğitim/öğre-
tim modelinin etkisini ölçmede, öngörülecek politika alternatiflerinin kim-
leri etkileyeceğinin – paydaşların – belirlenmesi önem taşımaktadır. Her bir 
politika alternatifinin hangi paydaşları olumlu ve olumsuz etkileyeceği hem 
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politika alternatiflerinin uygulanma başarısını belirleyici olacak hem de karar 
vericilere seçimlerini yaparken tercihlerinde önceliklerini göz önüne almala-
rını sağlayacaktır. 

Türkiye müzelerinin kapasite inşası ve temel ve sürekli eğitim/sertifikas-
yon modeli geliştirilmesi ile hangi sorulara cevap arandığı, mevcut durum 
analizi bulguları kullanılarak ve yukarıdaki bölümde özetlenen müzelerin 
sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin nasıl ölçümleneceği göz önüne alına-
rak, 4 ana problem cümlesi altında toplulaştırılmıştır. 

1. Müzelerin Konumlanması ile ilgili tanımsızlık: Müzeler kendilerini sadece 
bürokratik sınıflama (arkeoloji, etnografya, vb) ile tanımlamakta, varlık ne-
denleri ve işlevleri ile örtüşen “misyon”larını ifade etmekte güçlük çekmek-
tedir. Bu durum “amaç” tanımlarında da gözlenmektedir. Konum ve amaç 
belirsizliği hedef kitle belirsizliğini ve hedef kitlelerin hangi faaliyetlerle ilgi-
sinin çekileceğini bulanıklaştırmaktadır. 

2. Yönetsel yöntem ve uygulama eksiği: Müze Yönetimi ve Müzecilik kav-
ramları karıştırılmakta olup, Müze Yönetimi’nin PAZARLAMA, İLETİŞİM 
ve YÖNETİM bileşenlerini içermesi gereği kavranmamış gözükmektedir. 
Bulgular, Özellikle kamu müzelerinin, “paydaş” algısında “ziyaretçi”lerin 
belirleyiciliğini, etkinlik, hedefleme, tanıtım ve iletişim konusunda “ziyaretçi 
beklenti ve talepleri”nin önemini yeterince dikkate almadığını ve “hedef kit-
le” tanımlaması ile “ziyaret eden kitle” arasındaki farkı giderici planlama ve 
programlama eksikliğini ortaya koymaktadır. 

Müzeler temel sorunlarını “KAYNAK” ve “MEKÂN” olarak görmekle 
birlikte nitel veriler ile beraber değerlendirildiğinde sorunun kök nedeninin 
kaynak planlama ve kullanma ile mekân kullanımına yönelik tasarım eksikli-
ği olduğu gözlenmektedir. 

3. İnsan Kaynakları alanında yetkinlik /yetenek eksiklikleri: Gerek nitel 
gerekse nicel verilerden ortaya çıkan; MEVCUT İNSAN KAYNAĞI NİTELİ-
Ğİ ve YETKİNLİĞİ’nin “müzecilik ve çağdaş müze yönetimi” alanları ile ör-
tüşmemesidir. Ayrıca Devlet Müzelerinde insan kaynakları yaklaşımı kamu-
nun genel istihdam politikası içinde değerlendirilmekte ve çağdaş müzecilik 
ile ilgili profesyonelleşme gözlenmemektedir.
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4. Paydaş etkileşimi sorunları: ZİYARETÇİ ve GELİR boyutlarının öne çıktı-
ğı çağdaş müzeciliğin gerekleri düşünüldüğünde; mevcut müzelerin DESTİ-
NASYON ve REKABETÇİ DEĞER olarak ele alınması gelişmeye ve değişime 
daha çok hizmet edecektir. “Paydaş” algısında “ziyaretçi”lerin belirleyiciliği 
önemi özellikle kamu müzelerince yeterince kavranmamıştır. Hedef kitle ile 
ziyaretçi kitle’nin yakınlaştırılması için Kullanıcı/ziyaretçi profili belirleme 
çabası, Müzelerin kişilerde ve toplumda yarattığı sosyal ve ekonomik etki-
leri ölçme gayreti, Mevcut sosyo-demografik istatistikleri kullanarak analiz 
yapma eksikliği, Kullanıcı/ziyaretçi olmayanların müze algıları ve neden gel-
medikleri konusunda merak ve analiz gayretinin eksikliği çağdaş müzeciliğe 
geçişte önemli sorundur.

POLİTİKA EKSENLERİ, MODEL ÖNERİSİ VE MODEL BİLEŞENLERİ

Genel Değerlendirme

Daha önce ifade edildiği gibi gerçekleştirilen projenin temel amacı müze 
çalışanlarının profesyonel becerilerinin geliştirilmesi ile ulusal müzecilik sek-
törünün çağdaş ve profesyonel düzeyde etkinliğini geliştirici kapasitenin inşa 
edilmesidir. Bu bağlamda kısa ve orta vade politika ve aksiyon planları yapı-
larak gelişim süreci tasarlanmaktadır. Bu noktada esas olan; mevcut durumun 
insan kaynakları düzeyinde yetkinlikleri ile bu yetkinliklerin uygulamalarda 
hangi sonuçları doğurduğunun tespiti, sonrasında da varılmak istenen hede-
fe gitmek için gerekli gelişim ve iyileşmenin bir bütün olarak tasarlanmasıdır. 
Bu tasarım sürecinde ise kaynaklar, kısıtlar ve uluslararası iyi uygulama ör-
neklerinin referans alınması, gerçekçi ve uygulanabilir mekânizma ve prog-
ramların belirlenmesi doğrudur.  Mevcut durum ve alan araştırması sonuçları 
genel çizgileri ile değerlendirildiğinde ana problem cümlelerini oluşturmayı 
besleyecek temel bulgu değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır.  

Müze profesyonellerine yönelik olarak hazırlanacak olası eğitim program-
larının öncelikli olarak; mevcut çalışanların profesyonelleştirilmesi, müzenin 
bir ekonomik değer olarak konumlanmasının algılanması, iletişim, pazarla-
ma ve dinamik yönetim için beceri ve teknik/taktik gelişim için odaklanması 
gereklidir. Mesleki eğitim yapısı “Yönetim”, “Pazarlama” ve “İletişim” ana 
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temaları dikkate alınarak modüler olarak düzenlenmeli, içerik konusunda 
başta İşletme ve İletişim Fakülteleri olmak üzere ilgili tüm üniversitelerle ve 
bölümlerle işbirliği yapılmalıdır. Hazırlanacak mesleki eğitim programı pilot 
olarak seçilecek (statü, coğrafya ve/veya birleşik) kişiler üzerinde uygulana-
rak nicel verilere dayalı etkinlik ölçümü yapılmalıdır. Bu noktada üniversite-
ler yöntem, teknik, içerik ve ölçmeye dair özgün modeller için destek sağla-
malıdır.

Bilişim destekli eğitimler için yöntem seçiminde ise “bilişim ortamı” uzak-
tan öğretim değil; bir “elektronik öğrenme mecra” olarak dikkate alınmalıdır. 
Bu bağlamda Akademik destek ile sağlanacak “kaynak erişimi” ve sayısal or-
tamda yer alan bilgilerden derlenen “kaynak doküman paylaşımı” yaygınlaş-
tırılabilecektir. Sanal Müzecilik ve IT alanlarında “kullanıcı odaklı tasarım” 
yaklaşımı dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda Sanal Müzecilik olgusu bir eği-
tim ana başlığından ziyade; envanter düzenleme ve iletişim aracı olarak “te-
darik edilip işletilebilecek bir enstrüman” olarak düşünülmelidir.

Bürokratik ve hukuki kısıtlar ile olası hantallıklar dikkate alınarak; eğitim 
organizasyonunun T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı yapısı içinde ENSTİTÜ 
MODELİ bir sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim merkezi biçiminde düzen-
lenmesi etkin ve çabuk dönüş sağlayacak en uygun örgütlenme olarak görül-
mektedir. (TODAİ Örneği değerlendirilmelidir). Eğitim etkinliğinin ölçülme-
si için öncelikli olarak mevcut erişilebilir bulguların envantere dönüştürülme-
si; yıllık bazlı performans ile ilişkilendirilmesi ve nicel/sayısal düzeyde tespit 
edilerek; planlanacak kazanım ve sonuçların bu çerçevede “ölçme değerlen-
dirme modeli” ile çakıştırılması gereklidir. Diğer bir ifade ile eğitim prog-
ramlarının değerlendirmesi, uygulama pratiklerinin “sonuçları” esas alınarak 
geliştirilmelidir. 

Müze Profesyonelleri, önerilen Enstitü ve Üniversite işbirliği ile “el kita-
bı” ve “referans doküman” üretmeye yönelmeli, yayınların sayısal ortam da 
dâhil yaygınlaştırılması organize edilmelidir. Ayrıca müze desteği ile araştır-
macılarının ürettiği/üreteceği yayınların çıktıları fiziksel ve sayısal ortamda 
“kütüphane”leştirilerek kullanıma açılmalıdır. Ayrıca 

Müzecilik için THESAURUS (meslek özgün kavramsallaştırma) geliştiril-
meli ve yaygınlaştırılmalıdır
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Sistematik Yaklaşım 

“Çağdaş Müzecilik Uygulamaları için Sistemik Bir Model” adı altında 
önerilenler, mevcut durum ve etki analizleri sonucunda, iyileştirilebilecek 
alanlar için politika ve uygulama önerilerini kapsamaktadır. Daha önce be-
lirtilen dört problem cümlesi sistematik bir modelin de bileşenlerini oluştur-
maktadır. Etkin ve uygulanabilir bir sistem tasarımı için “müze”nin kendini 
tanımlaması ve konumlandırması, stratejik yönetim için bir yöntem tasarımı, 
elindeki insan kaynağının kapasite ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile pay-
daş etkileşimi ile sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapının oluşturulması ge-
rekmektedir.    

Müze konumlanması - Tanım boyutu : Çağdaş uygulamalar ve gelişim yönleri

Günümüzde tüm oluşum ve yapılar küreselleşme olgusu paralelinde iki 
döngü bileşkesinde konumlanabilmektedir. Bu döngülerden ilki “Uluslara-
rası” düzeyden “Yerel”e yönelen, iletişim ve teknoloji çerçevesinde ekono-
mik baskılar ile rekabet koşullarını dikte eden bir talep döngüsüdür. İkin-
cisi ise “Yerel”den “Uluslararası”na yönelmiş, kültür, vizyon, kaynaklar ve 
stratejilere dayanan bir arz döngüsü olarak belirginleşmektedir. Kurumlar ve 
kuruluşlar bu iki döngünün uyumlu olduğu keşişim noktalarında konumla-
nabilmekte, gelecek yolculukları ise bu iki döngüdeki değişim ve gelişimlere 
paralel biçimde etkilenmektedir. Bugün müzeler 5 temel konumlanma düze-
yi ile karşı karşıyadır. Bunlar Münferit (Kampüs), Yerel, Bölgesel, Ulusal ve 
Uluslararası düzeylerdir. Müzelerin konumlandığı düzeyler faaliyet ve etkin-
lik stratejileri ile yönetim/işletim modellerini etkilemektedir.

Müzelerin misyon ve amaç tanımlarının genel geçer tanımlar olduğu, ken-
dilerinin özelliğini, diğerlerinden hangi düzeyde olursa olsun farklılığının ne 
olduğu, dolayısı ile hedef kitlelerinin kimler olması gerektiği ve hedef kitlele-
rini çekmek için ne gibi faaliyetler yürütmeyi düşündükleri açıkça tanımlan-
madığı gözlenmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi müzelerimizin aşağıdaki 
şekilde özetlenen, her bir müzenin genel konumunun ne olduğunu saptaması 
ve vizyonunu, bir sonra geçmeyi planladıkları düzeyin ne olduğunu, talepleri 
yerine getirecek şekilde hizmet vermeleri gerektiğinin bilinciyle mümkündür.
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Ulusal

Uluslararası

Bölgesel

Stratejik

Yönetim

Modeli

Yerel

Kampüs

• Ulusal Politikalar
 (Kültür, Eğitim, Tanıtım)
• Turizm Yönetimi
• Lansman

• Destinasyon Yönetimi
• Markalaşma

• Tanıtım ve PR
• Rekabetçi Tasarım
• Konumlanma

• Stratejik Planlama
• Politika Geliştirme
• Benchmarking

• Veri Toplama ve Analiz
• Özdeğerlendirme
• Operasyonel Programlama

Resim 4: Müzelerin konumlanması ve döngüler.

Talep Yönü

Hizmet Sunumu Yönü

Müzeler misyonları, içerikleri ve yapıları gereği 3 ana eksende yaşamak 
durumundadır. Belirtilen bu üç eksenin bileşkesi müzelere “geçmişin delille-
rini koruma”, “kültürel mirası geleceğe taşıma” ve “yerelden küresele bu en-
vanteri sergileme, tanıtma ve pazarlama” yönlerinde profesyonel yöntemleri 
kullanarak birer destinasyon olmayı yönetebilmeyi emretmektedir. İki yönlü 
bu ilişki müzelerin misyonu kadar; turizm ve tanıtım ulusal politikalarının 
da müzeleri destekleme/besleme sorumluluğuna yönelik hazırlanmasını ge-
rektirmektedir. Bu noktada mutlak olan; düzey ne olursa olsun “o düzeyin 
gerektirdiği stratejik yönetim modeli”nin uygulanmasıdır. Diğer bir ifade ile 
düzeyler ne olursa olsun “müzeler stratejik yönetim metotlarını kullanmalı, 
bir üst düzeye geçebilmek için ise üst düzeyin gerektirdiği koşullara uyum 
sağlamalıdır”. Bu bağlamda müzelerin kendi özellik ve güçlü yanlarına göre 
özgün yönetim plan ve programları yapmaları gerekmektedir. Müzeler;
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     Münferit (kampüs) Düzeyinde  Veri toplama, veri analizi ve değer-
lendirme, operasyonel program, öz-
değerlendirme

     Yerel Düzeyde  Politika geliştirme, stratejik planlama 
yapma, Benchmark tekniği kullanma

     Bölgesel Düzeyde  Rekabetçi tasarım, tanıtım ve PR planları 
yapma, Konumlanma tekniği kullanma

     Ulusal Düzeyde  Ulusal kültür, eğitim ve tanıtım politika-
larına uyum ve katkı sağlama, turizme 
yönelme, lansman faaliyetlerine bulunma

     Uluslararası Düzeyde Destinasyon ve Marka yönetimi süreçle-
rini üstlenmek durumundadır. Müzele-
rimizin her biri kendi münferit konum-
ları, olanakları, avantajları ve kaynakları 
ile bütüncül müzecilik gelişimine hizmet 
etmek durumundadır. Kültürel, coğrafi, 
teknolojik vb etkiler başta olmak üzere 
farklı dış etkenlerin, her müzenin misyon 
ve konumlanmasını farklılaştıracağı açık-
tır. Ancak yukarıda belirtildiği biçimde 
analitik ve somut gerçeklere dayanan yö-
netim tasarımlarının yapılabilmesi, mü-
zenin münferit gelişimini sağlarken, ülke 
ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı makro 
strateji, amaç ve hedeflerine hizmet etme 
misyonu da beraberinde getirecektir. 
“Tanım ve konumlanma” ile “yönetsel 
tasarım”ın yapılması tek başına sistema-
tik bir çözüm değildir. Önemli olan yönet-
sel tasarımı hayata geçirecek ve misyon/
konumlanma odaklı gelişme yolculuğunu 
yürütecek insan kaynağının yetkinlikleri-
nin de doğru tespiti ve geliştirilmesidir.  
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İnsan kaynağı boyutu: Çağdaş müzecilikte insan kaynakları alanında ge-
liştirilmesi gereken yetkinlikler

Günümüz koşulları çerçevesinde çağdaş müzecilik; stratejik yönetim, ile-
tişim, pazarlama, sosyoloji ile bilişim disiplinleri ve bunların alt bileşenleriyle 
doğrudan ilişkili hale gelmiştir. 

Bu ilişki; beraberinde çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanımı gerekliliği 
paralelinde profesyonel ve vizyoner insan kaynağı ile çalışma zorunluluğunu 
da beraberinde getirmektedir. Bu noktada ilk ortaya çıkarılması gerekli nokta 
“çağdaş müzecilikte profesyonel insan kaynağının sahip olması gerekli yet-
kinliklerin neler olacağı”dır. 

Resim 6: Müze profesyonelleri 5 temel yetkinliği.

ICOM’un “Müze Profesyonelleri Gelişimi İçin Müfredat Göstergeleri 
Kılavuzu”nda müze profesyonellerinin sahip olması gereken 5 ana yetkin-
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lik yanda  resmedilmekte ve tanımlanmaktadır. Resim 6’da gösterilen “ağaç” 
modeli müze alanında çalışanların yapılan işleri daha iyi anlamaları ve yapa-
bilmeleri için gerekli fonksiyonel ve paylaşılan yetkinlikleri resmetmektedir.

Paylaşılan yetkinlikler ağacın kökleri ve gövdesi ile simgelenmekte ve 
tüm çalışanların sahip olması gereken yetkinlikler olarak tanımlanmaktadır.  
Fonksiyonel yetkinlikler ise ağacın dalları ve yaprakları ile simgelenirken belli 
/özel aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkinlikleri göstermektedir.

Müze profesyonellerinin sahip olması gereken 5 ana yetkinlik ile mevcut 
durum ve değerlendirmeler kapsamında tanımlanan sorunlar birlikte düşü-
nüldüğünde her düzeydeki müze çalışanlarının kapasite inşası için ve yuka-
rıda detaylarıyla açıklanan sorunlardan hareketle mevcut müze çalışanlarını 
çağdaş müzecilik müfredatıyla düzenlenmiş sertifikasyon programlarından 
geçirerek daha iyi performans göstermeye hazırlamak, aynı zamanda gele-
ceğin profesyonelleri olmaya aday müzecilik eğitimi alacak üniversite öğren-
cilerine çağdaş müzecilik normlarıyla formel müzecilik eğitimi verecek eğitim 
programları ve müfredat değişikliğini yapmak, hem de mevcut müze personelini ele-
meden geçirerek motivasyon ve nitelikleri uygun personele tasarlanacak yeni bir mo-
delle sertifikasyon verip, geleceğin müze yönetimlerinde yer almasına olanak 
sağlamak akılcı olacaktır. 

SİSTEMATİK YAKLAŞIM: MODEL ÖNERİSİ 

Sistematik model önerisi, özünde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı bün-
yesinde oluşturulacak ENSTİTÜ biçiminde bir eğitim ve öğretim organizas-
yonu, bu organizasyonu farklı disiplinlerle besleyecek ve yöntem desteği 
sağlayacak ÜNİVERSİTE(ler) ve e-öğrenmeyi sağlayacak bilişim altyapısı ve 
aracını sağlayacak AJANStan oluşmaktadır.     

Burada öncelikle vurgulanması gereken Üniversite tarafından iki ana bi-
leşenin tasarımının yapılacağıdır. Yalın bir ifade ile bu bileşenler “müzeye 
verilecek eğitimler (müzecilik eğitimi temel bilgileri)” ve “profesyonel müze-
cilere verilecek eğitimler için eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme” olarak 
tanımlanabilir. Bunlardan ilki müzeler için gerçekleştirilecek olan bir eğitim 
modül tasarımıdır. Bu program ile müze eğitiminin temelleri, müzede öğ-
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renme, müzede öğretim ve farklı hedef gruplarda müzecilik eğitimi içeriği 
aktarılacaktır.  İkinci tasarım ise, merkezi bir yapı üzerinden verilmesi dü-
şünülen ve mevcut müze profesyonellerinin kapasite ve yetkinliklerinin ge-
liştirilmesini amaçlayan, farklı disiplinlere ait içeriklerin “eğitim programı” 
olarak uygulanabilmesi amaçlı eğitim danışmanlığı ve ölçme değerlendirme 
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Yöntem alanı yukarıda belirtildiği biçimde 
çağdaş müzecilik yaklaşımı ile paralel olarak gerçekleştirilecek ve mevcut 
müze profesyonelleri için uygulanacak bir tip Hizmet İçi Eğitim uygulama 
modelinin “eğitim yöntemi”, “ölçme değerlendirme”, “eğitim modelleme”, 
“materyal geliştirme” ve “Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları” açısından 
tasarımı ve izlenmesini ifade etmektedir. Bu yolla farklı alan ve disiplinlerce 
verilecek eğitim içeriklerinin “eğitim yönetimi danışmanlığı” açısından yö-
neltilmesi sağlanmış olacaktır.

Uygulama mekânizması; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesi ve yöne-
timinde oluşturulması önerilen ve TODAİ (Türkiye Orta Doğu Amme İdare-
si) örneği ile benzeşen bir tip “ENSTİTÜ” yapılı hizmet içi eğitim örgütlenme-

Resim 7: Önerilen model.
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sidir.  Organizasyon hem tabandan-tavana hem de tavandan tabana çalışması 
düşünülen bir tip Öğrenen Organizasyon sistemi tasarımıdır. Bu tasarımın 
tavandan tabana işleyişi, mevcut müze profesyonelleri yönetici ve aday yöne-
tici kadroların “örgün eğitim” benzeri bir yapıda eğitimi ve sertifikasyonunu 
tanımlarken, tabandan tavana işleyiş ise; bir “sürekli eğitim merkezi” forma-
tında, seminer, konferans, söyleşi vb spot uygulamalarla yürütülen bir oryan-
tasyon ve kapasite geliştirme süreci olarak öngörülmüştür.  Tavandan tabana 
ve bir tip örgün eğitim programı olarak tanımlanan alan; mevcut müze yö-
neticileri için “stratejik yönetim”, “yönetim bilimleri”, “iletişim ve etkileşim” 
ve “güzel sanatlar” disiplinlerini temel alan, kazanım olarak “strateji oluştur-
ma”, “çağdaş yönetim”, “iletişim”, “pazarlama”, “proje yönetimi” ve benzeri 
alanlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi planlanan bir süreci ifade etmektedir. 

Bu süreçte önemli olan T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belir-
lenen amaç ve hedeflere her bir müzenin münferiden ve yönetimi ile katkı 
sağlamasının ana unsur olarak algılanmasıdır. Diğer bir deyişle, her müze 
münferiden ve kendi şart ve özelliklerini odağa alan bir “başarı öyküsü” 
olmayı amaçlayabilmelidir. Bu bağlamda yönetici eğitimlerinin “özendiri-
ci”, “performansını değerlendirici ve taltif edici”, “eğitim katılımını motive 
edici”, “olumlu bir rekabet dinamiği yaratıcı”, “”ödüllendirici” bir anlayışta 
yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Mevzuat ve T.C Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı politikalarının uygunluğu halinde; “yükselme” ve “atama” kriterleri 
için de model kapsamında yürütülen eğitim ve sonrası performans ölçümle-
rinin baz alınması düşünülmelidir. 

Tabandan tavana ve bir sürekli eğitim merkezi formatında önerilen eği-
tim modülleri ise, mevcut müze çalışanlarının teorik ve pratik oryantasyonu 
ile “farkındalık,” “iş kültürü”, “kariyer hedefleme”, “yetkinlik/yeterlilik” “iş 
motivasyonu ve tatmini” açısından “geleceğe hazırlanması” olarak algılan-
malıdır. Özellikle araştırma, yayın ve iyi uygulama örneklerinin de bu çalış-
malarla dokümana dönüştürülebilmesi hem “bilginin paylaşımı”, hem “refe-
rans ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması”, hem de “top yekun müzecilik 
profesyonelliğinin gelişmesi” açısından katkı sağlayacaktır. Bu durum gerek 
e-öğrenme açısından canlı ve gelişen bir Portal desteği sağlamak, gerekse bu 
bilinç gelişimi ile ziyaretçi ve potansiyel ziyaretçi etkileşimlerini geliştirmek 
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bağlamında önemli bir katma değer yaratacaktır. Bu tür tabandan tavana sü-
rekli eğitim formatında önerilen eğitim modülleri ise “İnsan kaynakları ala-
nında yetkinlik /yetenek eksiklikleri”ni de gidermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim organizasyonu olarak yukarıda özetlenen yapı yine yukarıda tır-
nak içinde belirtilen kavram ve değerler kapsamında yeni bir performans 
değerlendirme kriter setini de ifade etmektedir. Bu durum iş başında göste-
rilen operasyonel performansın “nitel anlamda gelişmenin nicel sonuçlarla 
izlenebilmesi” açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırma bulgularında 
dikkat çeken; mevcut çalışanlar ve özellikle yöneticilerde görülen mesleki tü-
kenmişlik ve motivasyon sorunları ile inisiyatif kullanmaktan çekinme davra-
nışıdır. Esasen bu durumun giderilmesi ile kaynakları daha fazla artırmadan 
da iyileşmeler sağlanabilecektir. Aynı şekilde önerilen modelin işletilebilmesi 
halinde mevcut tespitlerde “yoğun ama etkin olmayan”, “yetkin ancak istek-
siz”, “bilgili ancak paylaşmayan”, “takım oyunundan uzak”, “içe dönük ve 
iş tatminsizliği yaşayan” bir insan kaynağı olarak gözlenen potansiyelin de 
yeniden dinamize edilebileceği ve yeni bir ivme kazanabileceği düşünülmek-
tedir.  

Önerilen modelle, gelecekte müze yöneticisi kadrolarına aday olacak per-
sonelin özel ve özellikli örgün eğitim modülleri ve programları için seçilerek 
ve eğitilerek “çağdaş müze yönetimi ve müzecilik alanı”na hazırlanmaları 
sağlanacaktır. Modelle ayrıca mevcut ve klasik disiplin/yöntem geçmişine 
sahip profesyonellerin de çağdaş müzecilik yöntem ve teknikleri ile buluşma-
sını sağlayacak spot eğitim modülleri uygulanabilecektir. Müze profesyonel-
lerinin performansı sadece aldıkları eğitimlerle sınırlı olmayıp, iş başı pratik 
ve deneyimlerinden yoğun biçimde etkilenmektedir. Bu çerçevede uygulama 
örneklerini ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmaları mesleki gelişim açısın-
dan büyük öneme sahiptir. Esasen modelde Portal ve spot eğitim programları 
organizasyonu (Sürekli Eğitim Alanı) bu gerekçe ile tasarlanmış olup, hem 
bilgisayar ortamında hem de fiziksel birlikteliklerle bilgi paylaşımı platform-
ları olarak düşünülmüştür. Bu bütünleşik platform yapısı örgün eğitimlerle 
saha pratiklerinin ne düzeyde örtüştüğünü ölçmeyi de sağlayabilecektir. Baş-
ka bir ifade ile “ENSTİTÜ” eğitim performansı, “Öğrenen Sistem” gösterge-
si olan Portal üzerinden denetlenebilecektir. Örneğin portalda yer alan bir 
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e-dokümanının izlenme frekansı, operasyonel alandaki bir pratiğin portalda 
paylaşım sıklığı, bir iletişim mecra olarak sık sorulan soru ve yaygın belirtilen 
problemlerin sayısı, bir sonraki dönem eğitim içeriğinin ve süresinin olabile-
ceği kadar;  yönteminin de değişimini gerektirebilecektir.

EĞİTİM BOYUTU : Çağdaş Yetkinlikleri Geliştirici Eğitim Programları 

Akademik programlarda yetiştirilebilecek profesyonellerin yetişme süre-
leri ve istihdam olanakları dikkate alındığında; mevcut durumun üniversite 
eğitimi ile geliştirilmesi çok uzun vadeye sarkacak olup, etkin olmayacaktır. 
Böyle bir politika uzun vade için anlamlı olup, kısa vadede mevcut müze pro-
fesyonellerinin mesleki gelişimine yönelme uygun görülmektedir. Uluslara-
rası örnekler ve kaynaklar incelendiğinde çağdaş müzecilik alanında önemli 
ve referans alınabilir programlar bulunmaktadır. Proje kapsamında yapılan 
araştırmanın literatür tarama sürecinde bir çok örneğe ulaşılmış, bu örnekler 
ve analizler ışığında insan kaynağı ve iş başı performansı ölçümüne referans 
alınabilecek uluslararası yetkinlik örnekleri ve bu yetkinliklerin geliştirilme-
sine yönelik alternatif eğitim program başlıkları oluşturulmuştur. Ana tema 
ve başlıkları ile önerilen bu programlar aşağıda yer almaktadır.     

Mevcut yöneticilere yönelik programlar 

Genel Yönetim – YNT 101: İş Yönetiminde Temel Politikalar, Organizas-
yon Teorisi ve Değişim Yönetimi, Finansal Yönetim, Proje Yönetimi, Ölçme 
ve Değerlendirme Yöntemleri, Müzecilik Uygulamaları İçin Mevzuat, İletişim

Etkin Yöneticilik  - YNT 102: İş ve Operasyonel Yönetim, Liderlik, Finansal 
Planlama ve yönetim, Kaynak, Bulma/ Hibe geliştirme (Gelir yaratma), İnsan 
Kaynakları Planlama ve Yönetimi, Eğitim ve Performans Yönetimi, Kurumsal 
Bilgi ve Belge Yönetimi

İletişim ve Sosyal Etkileşim  – YNT 103: Genel İletişim ve Etkileşim, Pa-
zarlama, Ziyaretçi Hizmetleri ve Halkla İlişkiler, Bürokrasi Etkileşimi, Medya 
İlişkileri ve Yönetimi
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Çalışanlara yönelik programlar: SEM (Sürekli Eğitim Modülleri)

 SEM 200 :  Genel Programlar: Müzeciliğin Gelişimi, Toplumsal Müzeci-
lik, Çevrecilik ve etkileri, Müzeler ve Toplum

 SEM 300 :  Mesleki ve Bireysel Gelişim Programları: Etik ve Değerler Yö-
netimi, Kişiler ve Örgütlerle ilişkiler, Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri , Proje Üretimi ve Proje Yönetimi, Bilgi teknolojile-
ri

 SEM 400 : Uzmanlık Programları: Müzeler için Stratejik Yönelimler, 
Müze Uygulamalarındaki Paradigmalar, Sergileme , Koleksi-
yon ve koleksiyon yönetimi , Müzecilikte Mimari, Müzecilik 
Uygulamaları İçin Hukuksal Çerçeve, Ziyaretçi Hizmetleri ve 
Halkla İlişkiler

 SEM 500 :  Geleceğin Yöneticileri (Hızlandırılmış Oryantasyon Prog-
ram) - Yönetim Çantası 

Çağdaş Yönetim Felsefesi, Stratejik Yönetim (Stratejik Düşünce, Stratejik 
Planlama, Strateji Oluşturma), Sürdürülebilir Verimlilik ve Performans Yö-
netimi, Zaman Yönetimi, İkna ve Sınırlı Sürede Karar Verme, Etkin Toplantı 
Yönetimi, Müzakere Teknikleri ve Müzakerede Kültürel Farklılıklar, Gelecek 
Yönetimi (değişim yönetimi, senaryo planlama, analiz yöntem ve teknikleri), 
Süreç İyileştirme ve Problem Çözme (işbirliğine dayalı öğrenme), Çatışma 
Yönetimi, Ekip Yönetme ve Takım Oyunu, Örgütsel Stres Yönetimi, Çağdaş 
Yönetişim, Organizasyon Teorileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Yönetimde Bilgi 
Teknolojileri, Karar Alma ve Karar Destek Sistemleri, Bilgi Erişimi ve Güven-
liği, Liderlik Yöneticilik (Kişisel Kalite, Kişisel Organizasyon, Etkin İletişim 
Becerileri), Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi.
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MÜZE PROFESYONELLERİ İÇİN E-PORTAL

Salih DEMİR*
Mesut SEVİNDİK

Yasemin GÜLBAHAR

Son yıllarda pek çok farklı konuda çeşitli projeler yürütülmektedir. Ulu-
sal ya da uluslararası düzeyde gerçekleşen bu projeler genellikle birden faz-
la kurum ve bireyin katkıları ile yürütülmektedir. Projenin görünürlüğünün 
sağlanması, projeye ve sürece ilişkin bilgiler ile sürdürülen çalışmaların pay-
laşılması, en az projenin yürütülmesi kadar önemli bir olgudur. Projeye iliş-
kin tüm detayların paylaşılması ise projeye özgün bir web sitesi aracılığı ile 
yapılmaktadır.

Ülkemizdeki müze çalışanlarına, müze/müzecilik eğitimi alanında öğre-
nim gören öğrencilere ve insan kaynakları alanında kariyer hedefleyenlere 
yönelik; mesleki ve akademik eğitim programları geliştirmek amacıyla tasar-
lanan “Müze Profesyonelleri Projesi”, ulusal ve uluslararası ortakların işbir-
liği ve Türkiye Ulusal Ajans aracılığıyla aktarılan Avrupa Birliği’nin finansal 
desteği ile yürütülen bir projedir. Daha önce belirtildiği üzere proje detayları-
nın paylaşılabilmesi için http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/ alan adresi 
alınmış, bu site içerisine projeye ilişkin detaylı bilgilere ve e-Öğrenme sistemi 
eklenerek projeye ilişkin bir e-portal oluşturulmuştur.

E-Portal bir gezinti menüsü yardımı ile kullanılmaktadır. Ana Sayfa, Pro-
je, Ortaklar, e-Öğrenme, 3D Oyuncak Müzesi, Yayınlar, Faydalı Bağlantılar, 
İletişim ve English başlıkları ile ulaşılabilen bilgiler şu şekilde özetlenebilir.

* Salih DEMİR, Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
 Mesut SEVİNDİK, Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
 Yasemin GÜLBAHAR, Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
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• Ana Sayfa: Herhangi bir sayfadan ana sayfaya dönmek için kullanılır.

• Proje: Proje hakkında detaylı bilgiye ve toplantılarda yapılan sunumla-
ra erişmek için tasarlanmıştır.

• Ortaklar: Bu başlık altında proje ortaklarına ilişkin detaylı bilgiler su-
nulmaktadır.

• E-Öğrenme: Bu bağlantı tıklandığında müze çalışanlarına verilme-
si planlanan uzaktan öğretim içeriğine ulaşılmaktadır. Bu sistem 
e-Öğrenme süreci için bir altyapı oluşturan, kullanıcı kodu ve şifre ile 
girilebilen bir öğrenme yönetim sistemidir. 

• 3D Oyuncak Müzesi: Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nden se-
çilen 30 oyuncak üç boyutlu olarak modellenmiştir. Sanal tur olarak 
incelenmesi amacıyla künye bilgileri ile birlikte bu başlık altından eri-
şilebilmektedir.

• Yayınlar: Proje kapsamında yapılan yayınların ve raporların paylaşıl-
ması amacı ile oluşturulmuş bir başlıktır.

• Faydalı Bağlantılar: Projeye ilişkin konularda yararlı olabilecek farklı 
bağlantı adreslerine bu başlıktan erişilebilir.

• İletişim: Proje hakkında yetkili kişilere erişebilmek amacıyla gerekli 
bilgileri içermektedir. E-posta olarak cagdasmuzebilim@ankara.edu.tr 
adresi kullanılmaktadır.

• English: Portal içeriğine İngilizce olarak da erişebilmek amacıyla ekle-
nen başlıktır.

Ee-Portal tüm farklı boyut ve marka cihazlarda çalışabilir şekilde ve du-
yarlı biçimde tasarlanmıştır. Projeye ilişkin gelişmeler sürekli eklenerek 
e-portal güncel tutulmaktadır. 
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İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ANADOLU YAKASI KAZILARI: ÜSKÜDAR MEYDANI, 

ÇAVUŞDERESİ ISLAHI KAZI ÇALIŞMALARI; 
DAMATRYS SARAYI KAZISI (SANCAKTEPE) VE 

İDEALTEPE KAZISI (MALTEPE)
Bekir TULUK*

Hüseyin YILDIRIM

ÜSKÜDAR

Boğaziçi’nde Üsküdar önemli bir tarihi coğrafyaya sahiptir. Antik kaynak-
larda bahsedilen ve henüz kesin yeri saptanmamış olan Khrysopolis kentinin 
muhakkak ki Üsküdar meydanından doğuya ilerleyen bu vadiye konum-
lanmış olması muhtemeldir. Üsküdar ve çevresinin Bizans kaynaklarında 
Lykhnia Manastırı adı ile 1281 de son kez geçtiğini söyleyen S. Eyice ye göre 
14. yy. kadar Türk akıncıları tarafından at koşturulan bir bölge olur. 13-14 yy. 
da açılmış manastır ve ya kiliselerin hepsinin ömürleri kısa olmuştur. Bu ne-
denledir ki Türk devrinde başlı başına bir şehir haline gelen Üsküdar da esası 
kilise olan hiçbir camii ya da mescidin olmayışı dikkat çekicidir1. 

Tarih öncesi çağda Üsküdar’daki yerleşime dair bir bilgimiz yoktur. Pre-
historik buluntular bu bölgede şimdiye kadar elde edilememiştir. Fakat ilk 
insanların dere yataklarında ve arazinin iç kısımlarında yaşadıklarına dair 
izler olduğuna göre (Fikirtepe - Kurbağlıdere örneğinde olduğu gibi) burada 

* Bekir TULUK, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul/TÜRKİYE.
 Hüseyin YILDIRIM, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul/TÜRKİYE.
1 Eyice, S. Bizans Devrinde Boğaziçi, s.51.
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da Üsküdar’ın iki tarafından inen derelerin kıyılarında ilk insanların yaşamış 
oldukları da düşünülebilir2. 

Altın şehir anlamına gelen Khrysopolis ve Scutarion olarak da bilinen 
Üsküdar’ın Geç Roma Döneminde iktidarı ele geçirmek için çarpışan Romalı 
komutanlar arasında son mücadele Constantinus ile Licinius arasında cere-
yan etmiştir. Doğuya doğru kaçan Licinius rakibi Constantinus ile olan son 
çarpışmayı Anadolu Yakasında, Üsküdar’ın hemen doğusunda Crizopolis’te 
yapmıştır3. Özellikle Üsküdar Meydanı ve çevresi için J. Pervititch tarafından 
yapılmış olan sigorta haritaları önemli bir belgedir4.

Üsküdar ve özellikle Üsküdar Meydanı için tarihsel ve arkeolojik veriler 
azdır. Üsküdar Meydanından yoğun deniz, kara ve yaya trafiğine paralel ola-
rak alt yapı çalışmaları da bir o kadar yoğun ve karmaşıktır. İSKİ (içme suyu-
atık su vs), PTT (telefon iletişim), doğal gaz, elektrik ve sinyalizasyon hatları 
gibi birçok hat, ilgili Anıtlar Kurulu ve Müzenin haberi olmadan bazı yerlerde 
derin kazı ve yoğun tahribatlarla yapılmışlardır. Bütün bunlara karşın Üskü-
dar Meydanında ilk bilimsel kazılar, 2009-2011 tarihleri arasında Marmaray 
Projesi kapsamında detaylı olarak Müdürlüğümüz uzmanlarınca kazılmıştır5. 

AYKOME’nin6 06.01.2011 tarih ve 2011 sayılı kararına İBB Başkanlık 
14.08.2014 tarih ve 818809-3091 sayılı oluru ile yapılacak olan “Üsküdar Ça-
vuşdere ve Bülbülderesi Islahı İnşaatı” işinde kazı çalışmalarına başlanacağı; 
İstanbul VI Numaralı KVKBK kararında “…yapılacak çalışmaların Müze Mü-
dürlüğü denetiminde yapılabileceğine” karar verildiği ve bu kararlar doğrultu-
sunda da çalışmalar 30.10.2014 tarihinde başlanmıştır. 

30.10.2014 tarihinde işi yapacak ilgilileri ve tarafımızca yerinde yapılan 
incelemede Üsküdar Meydanından başlayacak olan çalışmanın 1. etabında 

2  Eyice, S. “Fetihten Önceki Üsküdar” Üsküdar Sempozyumu 1, Cilt I, s.17.
3 Age. s.17.
4 J. Pervititch, 1922-1945 yılları arasında Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi için, İstanbul’un 

bazı bölgelerinin planlarını yapmış bir topograf-mühendistir. Jacques Pervititch Sigorta Hari-
talarında İstanbul, S. Ersoy (Ed.) 2000. Yayında 66. Pafta Üsküdar İskele Mahallesi olarak kazı 
alanını ilgilendirir. 

5 Üsküdar Kazıları ve Üsküdar hakkında: Karagöz, s. 137 ff; ve Atik, s.53 ff; ayrıca İslam Ansiklo-
pedisi, c.42, “Üsküdar” başlığı. 

6 AYKOMA: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi.
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Marmaray Üsküdar İstasyonu ile deniz arasında kalan yerde Çavuşderesi için 
deniz kenarına 85 adet 0,80 m. çaplı fore kazık çakılarak oluşturulacak alanda 
kazı çalışmalarının başlayacağı, -1,00 m. seviyesinden itibaren kutu prekast 
yerleştirileceği, ayrıca 12,70 m. kotundan başlayacak atık su hattının yapılaca-
ğı ve dere suyunun denize dejarzı sağlanacağı anlaşılmıştır (Plan: 1). Çalışma-
lar için daha önce Marmaray Üsküdar İstasyonu kazılarda oluşturulan karelaj 
sisteminin çalışma yapılan yerlere taşınarak aplike edileceği bu plankare sis-
temine göre kazıların devam edilmesi kararına varılmıştır. Ayrıca,  Marmaray 
Kazı çalışmalarından önce beton bir dere çalışmasının yapılmış olduğu ancak 
tamamlanamadığı ve bu betondan imal derenin hiç faaliyete geçmediği gö-
rülmüştür, Söz konusu yeni başlayan çalışmada bu beton dere yatağının men-
fezleri kırılarak deniz kenarından doğuya doğru 5 m. eninde 3 m. yüksekli-
ğindeki hazır prekastlar yerleştirilmek amacıyla çalışmalar devam etmiştir. 
Bu çalışmalara ek olarak Marmaray İstasyonu kazıları esnasında bulunmuş 
olan “Apsisli Yapı’nın” hali hazırda üzerinden geçici olarak geçirilmiş içme 
suyunun da deplasesi söz konusudur. 

Marmaray Üsküdar Kazılarında yapılmış olan karelaj çalışmasının yeni 
yapılacak olan çalışmaya aplike edilerek daha önce kazısı yapılmış alanlarla 
kazısı yapılmamış alanların pafta üzerinde belirlenmesi ile işe başlanmıştır. 
Çavuşdere’nin denize birleştiği alanda eskiden yapılmış beton menfezlerin 
kırılabilmesi ve yeni yapılacak dere yatağının denize kavuşabilmesi için de-
niz kenarında yapılacak çalışmada 25x8 m.’lik alanda 85 kazık çakılması ön-
görülmüştür. Çakılan bu kazıkların forajından çıkan çamurların seviyeleri 
belirlenerek İSTON Göztepe şantiyesine taşınmış ve burada sulu yıkama ile 
590 m.3 çamur elekten geçirilerek içinden eski eserler arındırılmıştır. Deniz 
kenarında yapılan ve F-G-H / 3-4-5-6-7-8-9-10 açmalarına denk gelen bu fore 
kazık çalışmasında 0 m. ila -6 m. kotlarından asfalt ve taşlardan oluşan dolgu, 
-7 ila -11 m.’lerden elde edilen eserler su ile taşınmış küçük eserlerdir ve geç 
Osmanlı Dönemine ait sırlı-sırsız seramik, ahşap gibi küçük buluntulardan 
oluşmaktadır. 

Çavuşderesi Islah çalışması kapsamından Üsküdar Meydanında geniş ve 
büyük kazılar yapıldığı anlaşılmamalıdır. Yoğun trafiğin elverdiği ölçüde, 
maksimum dere yatağına yerleştirilen prekastların eni ve derinliğinde (yakla-
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şık 5-10 m. genişlikte) kapsamında çalışmalar yapılabilmiştir. Önceden yapıl-
mış olan Çavuşdere Menfezi yıkımı esnasında atık su ve içme suyu kotlarının 
derinlikleri ölçüsünde sondajlar yapılmaya çalışılmıştır. Sökülen menfezin 
altında dört sondaj açılmıştır. Açılan bu sondajlar G-F / 10-11; G /12; G /15 
ve G / 15’dir ve gelen atık su ve deniz suyunun elverdiği ölçüde kazı yapıl-
mıştır. Söz konusu sondajların başlangıç kotları -1,50 m., kültür tabakasının 
sonlandığı kotlar ise -2,20-2,22 m.’dir. Bu dört sondajdan herhangi bir bulun-
tu elde edilememiştir. Sadece H/9 plankaresinde önceki menfez esnasında 
tahrip edilmiş, kuzey-güney doğrultulu duvar parçası ve bunun karşısında 
güney kesitte ise F/9 plankaresine ikinci bir duvar parçası görülmüş ancak 
kazı genişletilemediğinden bu duvarlar haritaya işlenip rölövesi alınmış ve 
gerekli koruma işlemlerinden sonra kapatılmıştır7. 

Eskiden yapılmış beton dere menfezinin G-H / 21 plankarelerinde son-
lanması ile kısmen de olsa geniş arkeolojik kazılara başlanabilmiştir. H / 25 
plankaresinde +1,90 m.’de başlayan ve +1,60 ila +1,09 m. kotlarında ortaya 
çıkartılan kuru duvarların devamını saptayabilmek amacıyla G /23-24-25- 
ve 26 ile H / 23-24 plankareleri kazılmaya başlanmıştır. Kazısı yapılan bu 
alanlarda mekânları oluşturan duvarların bir kısmının horasan harcı, tuğla 
ve taş örgülü; bazılarının ise taş ve çamur ile örüldüğü görülmüştür. Temel 
kalıntıları ortaya çıkartılan bu mekânların kendi içinde birkaç evresi olabi-
leceği gözlenmiştir ve Üsküdar Meydanında yer alan geç Osmanlı Döne-
mine ait dükkânlar olabileceği düşünülmektedir (Resim: 1). Söz konusu bu 
mekânların güneybatısında kenar duvarları taşlarla örülmüş bir su kanalı da 
ortaya çıkartılmıştır. G / 23 ve H / 24 plankarelerinde +1,00 m. kotunda kü-
çük bir kısmı korunmuş sokak kalıntısı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 2). G-H 
/ 22 açmasında horasan harçlı ve irili ufaklı taşlarla yapılmış bir temel, gü-
nümüz beton radye temellere benzemesi açısından ilginçtir. G-H / 21 ve 22 
sınırları içinde tespit edilen bu temel moloz taşların horasan harcı ile ahşap 
hatılların birlikte örülmesi ile oluşmaktadır. Ancak günümüze ahşap hatıllar 
ulaşmamıştır (Resim: 3). F-G-H-I / 21-22-23-24-25-26 ve 27 açmalarında tespit 
edilen ve planı çıkartılabilen yapılar olasılıkla işlik- dükkân8 olmalıdır. Dük-

7 İlgili işveren İBB, proje dışına taşan alanlarda kazı yapılmasına izin vermemiştir.
8 Tespit edilen sokak ve dükkânlar Arasta’da olabilir fakat elimize ulaşmış bir kaynak yoktur.
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kanların arasındaki yolda hafif bir kavis yapan (F / 23 açmasından H / 25 
açmasına devam eden) kanalın olduğu alan sokak olmalıdır ve G /26 da soka 
döşemesinin küçük bir kısmı korunmuştur. F-G-H-I / 26 açmalarında bir yel-
paze gibi açılmış ve mekân oluşturan duvarlar da bu sokağa bakan dükkan 
ya da depolar olmalıdır. Anlatılan bu yapılar +1,54 ila +1,00 m. kotlarında yer 
almaktadır ve kazıların tamamlanmasından sonra rölövesi alınmış ve ilgili 
kurul kararı ile kaldırılmıştır. 

Çalışmalar sırasında birbiri ile bağlantısı olamayan ya da bir mekân oluş-
turmayan basit duvarla ile başı ve devamı tespit edilemeyen değişik kotlarda 
taşlardan yapılmış bazı Bizans ve Osmanlı Dönemi su kanalları tespit edilmiş 
olup bu metinde bunlara yer verilmemiştir. 

F ve G / 28-29-30- 31 plankarelerinde içme suyu deplasesi için 27.10.2015 
tarihinde yeniden başlanan kazı çalışmalarında +2,32 m. kotunda İSKİ içme 
suyu borusu ve hemen altında da tahrip edilmiş horasan harçlı tuğla ve taşlar-
la muntazam örülü bir duvar görülmüştür. Bu duvarın batı cephesinde F-G / 
28-29-30-31 plankarelerinde yapılan çalışmalarda görülen 18-19. Yüzyıllara ait 
olabilecek ve kazılamadığı için de gerçek planı tespit edilemeyen duvarların 
rölövesinin alımından sonra kaldırılmıştır. Kaldırılan bu duvarların altından 
+1,15 m. kotundan itibaren tuğla, taş ve horasan harcı ile örülmüş muntazam 
erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen duvarlar görülmüştür. Gerek 
işveren İBB, gerek ilgili firması ve gerekse ilgili kurulunca Kazının genişleme-
sine izin verilmediğinden eni yaklaşık üç metre olan sondajda görülebildiği 
kadarı ile dört mekânı birleştiren bir temel duvarları ile karşılaşılmıştır (Re-
sim: 4). Söz konusu mimari yapının, güneydoğu kısmı, (son 5 yıl içinde) bu 
alandan geçirilen içme suyu borusu için tahrip edilmiştir. Ayrıca bu (Duvar 
54) duvarın, kuzeydoğu kısmından, geç bir dönemde (Geç Osmanlı ?) 0,74 
m. çapında bir kuyu açılarak tahrip edilmiştir. Kuyu, moloz taşlardan örüle-
rek, cidarı horasan harcıyla sıvanmıştır. Doğu-batı yönünde uzanan duvara 
Duvar 56 numarası verilmiştir. Duvar 56’nın kuzeyinde ve bu duvara bitişik 
bir vaziyette çamur harç ile örülmüş taş bir duvar (Duvar 59) daha ortaya 
çıkartılmıştır. Duvar 59, Duvar 56’ya göre daha erken bir evrede yapılmış ol-
malıdır. Duvar 56’ya birleşik olarak güneybatı ucunda kuzey istikamette aynı 
özelliklere sahip bir duvar (Duvar 57) tespit edilmiştir. Duvar 59 ile Duvar 57 
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arasında Duvar 59 ile aynı kotlarda, çok az bir kısmı korunmuş taş döşemeli 
bir alan tespit edilmiştir (Resim: 5). Söz konusu tuğla, taş ve horasan harçlı 
duvarlardan Duvar 56 ve 57’nin genişlikleri 1,02 m., Duvar 54 ise 0,94 m.’dir. 
Söz konusu tüm duvarların alt kotları +0,20 m.’de, üst kotları +1,53 m.’dir 
(Plan: 2). Söz konusu duvarlar, içme suyu hattı için, ilgili kurul kararı ile ke-
silerek yerlerinden alınmış ve paketlenmiştir. İçme suyu hattı döşendikten 
sonra paketlenen duvarlar aynı yere ilgili Kurul kararınca gömülmüştür. 

Mimari buluntulara ek olarak I / 26 ve 25 plankarelerinde +0,70 m. kotla-
rında ızgara planlı ahşaplar ortaya çıkartılmıştır (Resim: 6). Düzgün kesilmiş 
ve birbirine mıhlarla geçmeli yapılmış bu yatayda duran ahşapların altında 
yine ahşaptan dikey kazıklar bulunmaktadır. Batıya (yani denize) doğru 
eğimli olan bu ızgara planlı ahşapların sonunda düzgün döşeli taş sıraları 
vardır. Çekek kalıntısı olduğu düşünülen ahşapların uygun şartlar sağlana-
rak korunması planlanarak mevcut dere inşaatının bu kalıntıların üzerinden 
devam edebilmesi için gerekli koruma şartları sağlanmış ve üzerleri örtülerek 
konservasyonu sağlamış ve sonra prekastlar yerleştirilmiştir. 

Yapılan kazılar esnasında bulunan eserler yıkanıp tasniflenmiş ve 22 kasa 
içinde 3165 adet etütlük eser9 Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.  2 adedi Bi-
zans Dönemi altın, 11 adedi korozyonlu bronz olmak üzere 13 sikke ve PT 
çanak çömlek, cam, ağırlık, kemik objelerden oluşmuş 130 adet envanterlik 
eser, envanterleri ile birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. 

Üsküdar Meyanında Çavuşderesi Islahı çalışmaları kapsamında toplam 
58 prekast yerleştirilmiş, atık su ve içme suyu hatları deplase edilerek yenilen-
miştir. Arkeolojik kazılar olarak oldukça meşakkatli bir süreç geçirilmiştir. Bir 
tarafta yoğun işleyen trafik diğer yandan yer altından geçirilen hatlar (Met-
ro dahil) diğer taraftan işin yüklenicisi firmaya arkeolojik kazı ekibi ile çalış-
manın nasıl yapılması gerektiği yönleri ile zor bir süreç olmuştur. Üsküdar 
Meydanının Marmaray ile ortaya çıkartılan arkeolojik verilerine destekler ve 
benzer sonuçlara ulaşılması arkeolojik olarak bir gelişmedir. Tasniflenen ve 

9 Teslim edilen etütlük sandıklarda cam, mermer, PT çanak çömlek, kiremit, damgalı damgasız 
kulplar, yüzük gibi bazı metal eserler olmak üzere: 965 adet Bizans Dönemine ait; geri kalanı 
Osmanlı Dönemine ait toplam 3162 adet eser. 
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müzeye teslim edilen küçük eserlerden ilk bakışta söylenebilecek söz şudur: 
Çalışılan alanda Bizans dönemine ait metal bir buluntu olmaması, bulunan 
PT malzemenin de çok parçalı oluşu eserlerin çoğunlukla sürüklenerek bura-
lara ulaştığıdır. Üsküdar Meydanında çalışılma yapılan alanların E-F-G-H-I / 
27 açmalarına kadar deniz kıyısı olduğu, zaman zaman dolgu ile kıyının iler-
lediği, son halinin de doğal ya da suni olarak doldurularak bu günkü kıyıya 
ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Bizans Döneminde Çavuşderesi’nin aynı yerden 
mi denize döküldüğü sorusuna net yanıt verebilmek şimdilik olanaksızdır. 
Ancak küçük bir koy olarak buranın çekek yeri ya da iskele gibi amaçlarla da 
kullanıldığı, Bizans Dönemi yapılarıyla da burada 12. yüzyıla kadar bir ya-
pılaşma süreci geçirdiği, 13. yüzyıldan itibaren Osmanlı şehri olarak geliştiği 
ortadadır. 

DAMATRYS SARAYI 2015 YILI ÇALIŞMALARI

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Samandıra Semti sınırları içinde 7529 numa-
ralı adada bulunan10 ve 1996 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin müda-
halesiyle sit alanı ilan edilen bölgede Sancaktepe Belediyesi’nin başvurusu ve 
desteğiyle 2013 yılında başlanan kazılara 2015 yılında da devam edilmiştir 
(Resim: 7). Bir kısmı sağlam kalmış saray yapısının çevresi çok katlı yapılarla 
ve aktif bir trafiği olan ana caddelerle sarılmış durumdadır. 

İkonografik olarak Damatrys kelimesinin Bereket Tanrıçası Demeter’den 
geldiği, Ana Tanrıça Kybele geleneğinden gelen Demeter doğurganlığı, top-
rağı, bolluğu ifade ettiği kabul edilmektedir. Samandıra’nın eski adının Da-
matris olduğu ve sarayında adının buradan geldiği yönünde görüşte bulun-
maktadır11.

Bu alanın II. Tiberius Konstantin (578-582) ve Mavrikos (582-602) dönem-

10 Saray kalıntısı ilk defa R. Janin tarafından bir harita gösterilmiştir: Janin, R., Constantinop-
le Byzantine, développement urbain et répertoire topographique, Institut Francais D‟etudes 
Byzantines, 1964, Paris.

11 Engin Akyürek, Ayça Tiryaki, Özgü Çömezoğlu, Melda Ermiş, “Samandıra Yazlık Sarayı”, Tür-
kiye Arkeolojik Yerleşmeleri 8- Bizans/Marmara, yayına hazırlayan: Deniz Uygun, Ege Yayın-
ları, İstanbul 2007.
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lerinde inşa edilen bir Bizans sarayı olduğu ve 13. yüzyılın sonlarına kadar 
kullanıldığı bilinmektedir12. Bizans İmparatorlarının av köşkü olarak kullan-
dığı, Ordunun Karadeniz ve doğu seferleri öncesi toplanma ve sefer dönüş-
lerinde başkente girmeden önce son gece konakladıkları karargâh olarak da 
kaynaklarda aktarılmaktadır. Selanik Baş Kardinali filozof Leon tarafından 
keşfedilen ve İmparator Theofilos’un (829-842) uygulamaya koyduğu gözet-
leme kulesi fikri ile bu sistemin İstanbul’dan önceki son noktasının Damatris 
Sarayı olması, Sarayı çok daha önemli kılmaktadır13. 

2015 yılı kazı çalışmaları14 genel olarak Ocak – Temmuz döneminde mer-
mer döşemeli alan, Ağustos – Kasım döneminde ise bu alanın güneyinde bu-
lunan kısımda yapılmıştır15. Yapılan çalışmalar sonucunda alanda çoğunluğu 
yapıya ait olduğu düşünülen moloz taş, tuğla, kiremit ve harç döküntüsün-
den oluşan bir dolgu tabakası kazılmıştır (Plan: 3). Mermer döşemeli alanda 
yapılan çalışmalarda döşemenin yoğun bir tahribata görülse de yer yer in situ 
biçimde mermer döşemeye de rastlanmıştır. (Resim: 8) Bu alanda bulunan ta-
baka içerisinde genelde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen yalın, boyalı 
ve bezemeli seramik ile çoğunluğu kiliseye ait olduğu görülen işlenmiş mer-
mer parçaları ve zemin veya duvar kaplamasında kullanılan çok sayıda düz 
mermer plaka parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca korozyona uğramış az sayıda 
metal ve Bizans dönemine ait bronz sikkeler çıkartılmıştır.

Damatrys Sarayının bulunduğu yerdeki toprak kesit tabakalarına bakıldı-
ğında genel olarak Orta ve Geç Bizans Dönemi kalıntısının olduğunu görül-
mektedir. Buluntular incelendiğinde, mozaik, opus sectile, ve mermer eserleri 
Geç Roma-Geç Bizans Dönem aralıkları içerisinde tarihlenebilir. Seramik bu-
luntuları ise genellikle Orta ve Geç Bizans dönemlerine ait olduğu anlaşıl-
maktadır. 2015 yılında kısa ve kesintilerle süren kazı çalışmalarında ana yapı 

12 Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent tarihi, İstanbul 2000, s. 113; Ayrıca bkz, Mehmet Nermi Haskan, 
Yüzyıllar Boyu Üsküdar, c. III, s. 1307

13 Sürel, s. 18.
14 Geçmiş yıllara ait kazı çalışmaları ve diğer yayınlar için bakınız: Asal, R. “İstanbul İli, Sancakte-

pe, Maltepe, Küçükçekmece, Fatih İlçeleri 2014 Yılı Kazı Çalışmaları” 24. Müze Çalışmaları ve 
Kazıları Sempozyumu ve 1. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı, 2015, Şanlıurfa, Candan Keskin 
(Ed), 2016, s.269-273. 

15 2015 yılı kazı çalışmaları: E / 8; F / 7-8-9; G / 8-9-10; H / 9-10-11; I / 9-10-11 ve J / 10 plankare-
lerinde yapılmıştır. 
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içinde çalışma yapılmamıştır. Ancak önceki yıllarda kazısı büyük oranda ta-
mamlanmış yapının ilgili belediyesince acilen rölövesinin alınması, restoras-
yon projesinin hazırlanması ve bu doğrultuda gerekli koruma çalışmalarının 
başlamasında yarar olduğu görülmüştür. 

İDEALTEPE KAZISI

Marmaray Projesi, Gebze - Halkalı Banliyö Hattının iyileştirilmesi; inşaat, 
elektrik ve mekânik işi kapsamında, Asya Yakası 12+360 noktasında sürdü-
rülen inşai faaliyetler sırasında taş duvarlar ve küp bulunduğuna dair Mü-
dürlüğümüze başvuru yapılmış ve Müdürlüğümüz uzmanları anılan yer 
hakkında 03.07.2014 tarihinde Müdürlüğümüze bir rapor vermişler ve ilgili 
Kurul kararınca da alanda çalışmalara 17.08.2015 tarihinde ortalama +5,60 m 
kotundan başlanmıştır (Resim: 9). 

Çalışmaların sürdüğü alan demiryolu hattının 12+380 km.’sinde Maltepe 
İlçesi, İdealtepe Semti sınırlarındadır. Kazı çalışması yapılan alanın kuzeydo-
ğusunda 1159 ada, güneybatısında 362 ada bulunmaktadır (Plan: 4).  

Alanda şu ana kadar yapılmış kazı çalışmaları sonucuna göre iki farklı 
yapı olduğu anlaşılmaktadır: Doğuda yer alan ve ağırlıklı olarak pişmiş top-
rak tuğla ile inşa edilmiş yapı, büyük olasılıkla sarnıç yapısıdır. Batıda ise 
genel olarak küçük moloz taşlarla ve yer yer kireç yer yer horasan harçlı ka-
lın bedenlere sahip duvarlarla inşa edilmiş işlik veya depolama alanı olması 
muhtemel yapının temelleri yer almaktadır.  

Doğuda bulunan Sarnıç Yapısı:

Doğuda bulunan ve daha kazıların başında kısmen görülen yapının te-
mizliği ve kazı ile devam eden çalışmalarda P - R ve S / 14 - 15 ve 16 plan-
karelerine denk gelen zeminde dörtgen tuğlalar döşeli bir mekân ortaya çı-
kartılmıştır. Mekân 11 (M 11) olarak adlandırılan yerin kuzeyde arasında bir 
geçişi olan iki duvar ile çevrildiği (Dv. 19 ve Dv.13) güneyde daha ince ve “Z” 
planlı (Dv.9 ve Dv.14) iki duvar ile sınırlandığı görülebilmektedir. Güneyde 
tespit edilen duvarların 19. yüzyılda demiryolu inşaatı sırasında tıraşlandığı 
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anlaşılmaktadır. Kısmen sağlam kalmış Dv.19 ve Dv.13 iç sıvası bol kireçli 
horasan (hidrolik) sıva ile sıvanmış ve sıva mevcut zeminden 0,35 m. yük-
seklikte dışbükey yaparak son bulmaktadır. Sıvanın burada kesik olmasının 
nedeni zeminden sökülmüş tuğla döşemeden mi yoksa sıvanın altı ile zemin 
arasında mermer ya da taştan bir süpürgelik mi bulunuyordu sorusu yanıt-
sız kalmaktadır. Ancak Dv.19 korunmuş köşe kalıntısından anlaşılan, zemi-
ninden dört sıra tuğlanın sökülmüş olmasından kaynaklandığını söylemek 
mümkündür. Sarnıç iç duvarlarında dikey ve yatay köşeleri keskin değil, ha-
fif oval olarak dönmektedir. Sarnıcı batı ve güneyde tuğla duvarlarla birleşik 
bir şekilde sınırlayan Dv.10 ve Dv.11’in sarnıç ile aynı dönemde yapılıp yapı-
lamadığı tam olarak anlaşılamamakla birlikte Dv.15, Dv.10 Dv.11 ve Dv.18 bir 
şekilde sarnıcı kuşaklamış/sarmış gibidir. 

M.11 in zemin üst kotu +4,65 - +4,72 m. arasında değişmektedir. M.11’in 
zemini birkaç tuğla katmanı halinde (en az 4 tuğla sırasının) tıraşlanmış ol-
ması, derin ve geniş oyuklar buranın ya demiryolu inşaatı ile ya da daha eski 
dönemlerinde tahrip edildiğini göstermektedir. Duvar 15’in hemen üstünde 
(kuzeyinde) demiryolu hattı için harman tuğlalarla yapılmış bir kanal bulun-
maktadır. Söz konusu bu demiryolu elektrik hattı söküldüğünde Dv.15’in de-
vamı olarak bir tonoz ya da kubbemsi bir üst yapıya işaret etmektedir ve üst 
kotu +7,15 m.’dir. Dv.15’in işlevi kalan duvar parçalarının azlığından dolayı 
anlaşılamamaktadır. Dv.15’in kuzeyi diğer bir deyişle sarnıç yapısının kuzey-
doğu köşesinde daha fazla kazı yapılamamıştır çünkü özel mülke sınırlıdır 

Batıda Bulunan Yapı:

Alanın batısında kazılar neticesinde ortaya çıkartılmış taş ve horasan harç-
la yapılmış yapının görülebilen ve doğu-batı yönünde uzanan ana duvarı 
tarafımızdan Dv.2 olarak adlandırılmıştır. Dv.2’nin toplam uzunluğu 24.00 
m.’dir. Söz konusu taş duvarlı yapının doğu sınırında sarnıç ile iç içe geçmiş 
(ya da sarnıç yapısına bitiştirilmiş) olan Duvar 11, Dv.2 nin devamı gibi gö-
rünse de, P/14 plankaresinde görüleceği gibi keskin bir çizgi ile ayrılmakta-
dır, ama Dv.2 ile aynı dönem ve malzeme özelliklerini gösterir. Söz konusu 
bu Dv.2 ve Dv.11’in keskin bir çizgi ile ayrılması Dv.11’in sonradan ve yukarı-
da da belirtiğimiz gibi “sarnıcı kuşaklamak amacıyla mı yapıldığı” sorusunu 
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tekrar ettirmektedir. Ya da taş duvarlardan oluşan yapının doğuya doğru, 
döneminde genişletilmesi ile de oluşmuş olabilir. +4,72 ila +4,90 m. üst kotu 
olan Dv.11’in mevcut genişliği 1,69 m., uzunluğu ise 2,74 m.’dir. Dv.11 doğu-
da köşe yaparak güneye, Dv.18 olarak dönmektedir. Dv.11’in doğu ucunda 
güneye dönen bu duvarın (Dv.18) uzunluğu da 1,32 m.’dir ve duvarın ucu 
tahrip edilmiş, güneye devamı tespit edilememiştir. Ancak Dv.10 ve Dv.18 
gibi Dv.2 ye birleşik ve kuzey-güney yönünde yapılmış olan Dv.3, Dv.4, Dv.5, 
Dv.6, Dv.7 ve Dv.8’in durumu Dv.18’den farklıdır. Söz konusu 6 duvar, do-
ğu-batı yönünde uzanan ana duvara (Dv.2’ye) payanda olarak yapılmış ol-
malıdır. Dv.11 ile Dv.18 arasında kuzey-güney yönlü Dv.10 bulunmaktadır 
ve bu duvar da sarnıca bitişik olarak sarnıcın batı sınırını oluşturmakta fakat 
kuzeyde sarnıca ait Dv.9 ile birleşmektedir. P/13 plankaresinde bulunan, ku-
zeye devam ettiği düşünülen duvar ya da yıkıntının (DV ?) kuzeye ne kadar 
devam ettiği özel mülkiyet nedeniyle kazılamadığından anlaşılamamaktadır.

Taş duvarlardan, özellikle Dv.2’de görülen duvar üst kotlarında her iki 
kenarında ki daralmanın nedeni olasılıkla ahşap hatıllardan kaynaklanıyor 
olmalıdır. Ancak ahşap hatılların izine rastlanamamıştır. 

Dv.2 in batısında devam eden kazılar neticesinde (L- M -N/8- 9- 10 plan-
karelerinde) şimdilik “U” plan oluşturan bir mekân (M13) tespit edilmiştir. 
Kuzeyde bulunan Dv.23, aslında Dv.2 in devamıdır ve burada yer alan kuzey-
güney yönlü Dv.17 yapının batıdaki şimdilik sınırıdır. Çalışılan alanın en ba-
tısında tespit edilen Duvar 22’nin tam olarak planı ve işlevi henüz tespit edile-
memiştir. Dv.22’nin yer aldığı L-M/8 plankarelerinde kazı çalışmaları devam 
etmektedir. Dv.1’in kuzey ucu demiryolu için yapılmış bir beton künk/büz 
ile kısmen tahrip edilmiştir. Pithosların bulunduğu mekânı oluşturan Dv.23 
– Dv.1 birleşimi 90º’lik bir acı ile olmamıştır. Diğer bir deyişle Dv.23, Dv.1 ile 
aynı aksta değildir, Dv.23 küçük bir acı ile kuzeye doğru yapılmıştır. Dv.1 
ve Dv.17’nin güneye devam ettiği kesitten anlaşılabilmekte; ancak demiryolu 
hattı inşaatı için halen yol olarak kullanıldığından kazılamamıştır. 

Taş duvarlardan oluşan temel yapısının genel olarak üst kotunun +5,22 
m ila +4,48 m. kotlarında korunmuş olması, demiryolu inşaatı sırasında bu 
yapının tahrip edilmiş olduğunu gösterir. Ancak özellikle Dv.2’nin güneyin-
de yer alan ve Dv.2’ye birleşik olarak yapılmış olan Dv.4 ve Dv.5’in devamı 
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tespit edilememiş ve neden tahrip edilmiş olduğu tam olarak anlaşılamamış-
tır. Aynı şekilde Dv.10, güneye devamında kanal tarafından tahrip edilmiş-
tir. Dv.10 ve Dv.7’nin güneye devamı tahrip edilmiş olduğundan işlevlerinin 
mekân oluşturmak mı; payanda amaçlı mı oldukları anlaşılamamıştır.  Ayrıca 
Dv.7 ve Dv.10 güney yönlü diğer duvarlardan daha kalındır.

Taş yapının kuzeydoğusunda, P/13 plankaresinde kalan moloz taş yığıntı 
(Dv.?) ile Dv.10 arasında kalan M7 mekânında pişmiş toprak tuğladan, olası-
lıkla dörtgen planlı (çünkü henüz kuzey kenarı kazılamamıştır) bir havuz (ya 
da su haznesi-yalak) tespit edilmiştir. Su haznesi pişmiş toprak tuğlalar (33x32 
cm.) ile yapılmış ve hem iç hem dış cidarında suyun oluşturduğu yoğun bir 
kireç tabakası vardır ve havuz içi ve dışının kazısı henüz tamamlanmamıştır. 
Söz konusu su haznesinin batısında baş kısmı ile bir yan kısmı tahrip olmuş 
aslan başlı olduğunu düşündüğümüz mermerden bir çörten tespit edilmiştir. 
+4,50m kotunda olan Çörten, kullanıldığı dönemde bir başka yerden devşiril-
miş olmalıdır (Resim: 10). 

Alanda şu ana kadar tespit edilen tüm pithosların toplamı 17 adet olup, 
hepsinin üst yarıları kırık ve eksiktir. Tespit edilen bu 17 pithosun içleri henüz 
kazılmamış ve orijinal yerlerinde korunmaktadır. Bunlardan 12 tanesi M 13 
içinde düzgün yerleştirilmiş halde bulunmuştur.  

Yapılan kazılarda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine kadar 
pişmiş toprak çanak çömlek parçaları ve cam kap parçaları bulunmuş olup 
tasnif çalışmaları sürmektedir.  

Sonuç olarak, alanın 19. yy.’da demiryolu inşaatları esnasında belli kotlara 
kadar kazıldığı ve tahrip edildiği anlaşılmakla birlikte bazı mekân ya da du-
var diplerinde yapı ile çağdaş olmayan keramik malzemenin bulunması dik-
kat çekicidir. N-0 / 12 plankaresinde Dv.5’in güneyinde yapılan çalışmada ve 
M9 da, Dv.17’nin kuzeydoğusundaki Pithos 4 ve 5’in üst kotlarında yapılan 
çalışmada Helenistik Döneme ait pişmiş toprak çanak çömlek parçalarının 
(Resim: 39)  çıktığı görülmüştür. Az sayıda ele geçirilmiş olan Helenistik dö-
nem pişmiş toprak çanak çömleğin buraya nasıl taşındığı anlaşılamamakla 
birlikte, erken dönem malzemenin alana getirilen devşirme toprak malzeme 
ile taşındığı düşünülmektedir. Genel olarak yapıya paralel olabilecek sırlı ça-
nak çömlekler alanın Bizans Dönemine tarihlenebileceğini işaret etmektedir 
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ve Müdürlüğümüzce kazıları sürdürülen Küçükyalı Arkeopark Kazısı mal-
zemeleri ile paralellik göstermektedir. Henüz yerlerinden kaldırılmayan ve 
içleri boşaltılmayan pithosların nasıl sonuçlar vereceği bilinmektedir. Su haz-
nesi bölümünde ve sarnıcın kuzeydoğusunda kısmen kazılamayan alanlar 
da sonuçlara yardımcı olabileceklerdir. Kazısı sürmekte olan ve demiryolu 
hattının eni ile sınırlı olan alanda ortaya çıkan yapının bir işlik olması ihtimali 
bulunmaktadır. Şu ana kadar yapılan kütüphane araştırmalarından alan hak-
kında herhangi bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır. 
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Plan 1: Üsküdar.
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Plan 2: Üsküdar.

Plan 3: Damatris Sarayı planı ve yıllara göre kazılan alanlar.
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Resim.1: G /23-24-25- ve 26 ile H / 23-24 plankareleri Geç Osmanlı Döneminde yapıldıkları dü-
şünülen dükkan yapılarından genel görünüm. Kuzeybatıdan. 

Resim.2: H/24, H/23, G/26, G/25, G/24 ve G/23 plankarelerinde ortaya çıkarılmış olan, su ka-
nalı, dükkan yapıları ve ahşap hatıllı alandan genel görünüm. Doğudan. 
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Resim 3: G/22, H/22 ve H/23 plankarelerinde ortaya çıkarılmış ahşap hatıllı alan. 

Resim 4: F/G 30-31 plankarelerinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen duvarlardan genel 
görünüm. Güneydoğudan.
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Resim 5: F/G 30-31 plankarelerinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen duvarlardan genel 
görünüm. Kuzeydoğudan.

Resim 6: I/25, I/26, I/27 plankarelerinde doğu-kuzeybatı doğrultulu uzanan çekek kalıntısı ola-
rak düşünülen ahşaplar. Kuzeybatıdan.



528

Resim 7: Damatris Sarayı hava resmi. 
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Resim 9: İdealtepe Hava resmi ve bazı buluntular. 

Resim 8: Damatris Sarayı, 2015 yılı kazısı yapılan alanlar. 
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Resim 10: İdealtepe Kazıları, mermer çörten.
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NEVŞEHİR KALESİ VE ÇEVRESİ YERALTI YERLEŞİMİ
2015 YILI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Murat E. GÜLYAZ*

Nevşehir Belediye Başkanlığınca Nevşehir Kalesi ile Damat İbrahim Paşa 
Külliyesini içeren, anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılar arasında yapılmak 
istenilen ‘Kale ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Avan Projesi’ Nevşehir Kültür Var-
lıklarını Koruma Kurulunca değerlendirilmiştir. Koruma Kurulunca 2863 
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazların dı-
şındaki yapıların yıkımının Nevşehir Belediye Başkanlığınca Nevşehir Müze 
Müdürlüğünün gözetiminde yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Nevşehir Belediyesince proje kapsamında 1. etap olarak belirlenen alan-
da, Nevşehir Koruma Kurulunca tescilli yapıları da içine alan 1/5000 Nazım 
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve ekleri değerlendiril-
miştir. Bu alanda Belediyesince yaptırılan ‘Sismik ve Özdirenç Tomografi Ön 
Raporu’nda bir takım tünel ve kaya boşluklarının bulunduğu anlaşılmıştır. 
Daha sonra sahanın tamamında Nevşehir Müze Müdürlüğü uzmanları dene-
timinde temizlik çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir.1

Nevşehir Kalesi çevresinde yapılan sismik ve özdirenç tomografi yöntemi 
ile yapılan çalışmalar neticesinde bir takım tünel ve kaya boşluklarının yak-
laşık 400.000 metrekarelik bir alana yayıldığı tespit edilmiştir. 2015 yılında 
yapılan temizlik çalışması 25.000 metrekarelik bir alanı içermektedir.

Bu alanda yapılan sit irdeleme çalışmaları neticesinde Nevşehir Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.10.2014 tarih ve 1266 sayılı Kararı 
ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı önerisinin uygun olduğuna, kaya oyma 

* Murat E. GÜLYAZ, Nevşehir Müze Müdürü, Nevşehir/TÜRKİYE.
1 Temizlik çalışmasında Müdürlüğümüzden dönüşümlü olarak bir teknik personel, Nevşehir 

Belediyesinden 1 harita mühendisi, 7 arkeolog, 1 restoratör, 2 jeolog, 1 antropolog, 2 inşaat tek-
nikeri,1 iş güvenliği uzmanı ve İŞKUR’dan 105 işçi görev almıştır.
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mekânların tamamının ortaya çıkarılması amacıyla bilimsel teknik ve yön-
temlerle gerekli temizleme, (kaya oyma mekânlarda ve yüzeyde) araştırma ve 
analiz çalışmalarının Nevşehir Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına 
karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda Nevşehir Müze Müdürlüğünce Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünden kaya oyma mekânlarda temizlik çalışması 
yapılması talebinde bulunulmuş, Genel Müdürlüğümüzün 27.01.2015 tarih 
ve 16524 sayılı yazılarıyla Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi Çalışmaları kapsamında kaya oyma mekânlarda ve yüzeyde Müdürlü-
ğümüz denetiminde temizlik çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür.

Bölgenin güvenliği için Nevşehir Kalesine Osmanlı Döneminde Sadrazam 
Damat İbrahim Paşa tarafından özellikle önem verilmiş, çevrede bulunan as-
kerlerin Nevşehir Kalesine yerleştirilmesi uygun görülmüştür.2 Şehrin pano-
ramik seyir noktasında bulunan Nevşehir Kalesi ve çevresi 1. Derece Arkeo-
lojik Sit Alanı içinde kalmaktadır.

Temizlik çalışmaları günümüze kadar yerleşim amaçlı olarak kullanılan 
ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan mekânların enkazının kal-
dırılmasını ve bu aşamada ortaya çıkan kaya oyma mekânların içinin temiz-
lenmesini içermiştir. Bugüne kadar yapılan temizlik çalışması sonucunda 9 
terastaki tüm mekânlar tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim:1).

1.Teras olarak belirlenen ve hâlihazırda en üst sırada yer alan terasta or-
taya çıkarılan 13 mekân kaya oyma mezarları, kutsal mekânları, kısa tünel-
leri, erzak depolarını ve bir adet kiliseyi içermektedir. Bu teras genel yapısı 
itibariyle kaya oyma yerleşim sakinlerinin dini faaliyetlerinin sürdürüldüğü 
bir alan konumundadır. Duvar resimleri ile bezeli kaya oyma kilisede büyük 
miktarda toprak dolgusu bulunmakla beraber ana kayadaki doğal çatlama-
lar sonucu oluşmuş kopmalar ve yüksek nem oranından dolayı tuzlanmalar, 
pigmentlerde pullanmalar gözlemlenmiştir3 (Resim:2). Kilisenin naos kısmı 

2 Hasan Ünver,  Bir Şehrin Doğuş Hikayesi, Nevşehir-i Dilara, Belgelerle Nevşehir Kuruluşu, 
Nevşehir, 2014 s.54 v.d.

3 Kilise’de ciddi nem sorunu bulunduğundan (90-100 oranlarında) herhangi bir moloz temizliği 
çalışmasında bulunulmamış, konu ile ilgili olarak Nevşehir Restorasyon Konservasyon Bölge 
Laboratuvar Müdürlüğünden, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Laboratu-
var Müdürlüğün uzmanlarından destek ve görüş alınmıştır.
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narteksine oranla daha iyi korunmuş ve daha çok Kapadokyalı azizler res-
medilmiştir. 

Korunabilmiş duvar resimlerinde Hz. İsa’nın Vaftizi, Başkalaşım, Hz. 
İsa’nın Çarmıha Gerilmesi, Hz. İsa’nin Göge Yükselişi sahnelerini içermekte-
dir. Bunun yanısıra Hıristiyan dünyasının önemli azizleri ve zengin geomet-
rik bezemeler de kısmen korunabilmiş örneklerdendir. Kilisenin dış yüzeyin-
den kar ve yağmur sularının içeriye girmemesi için  de branda ve jeotekstille 
kaplanarak koruma altına alınmıştır.

Kilisenin ikonografik açıdan Tatlarin Kilisesine olan benzerliği dikkat çe-
kicidir.4 Kilise kesin olmamakla birlikte Tatlarin Kilise gibi 12/13. yüzyıla ta-
rihlenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Bu terastaki bir başka önemli mekân da mezarlık olarak kullanılmış alan-
dır. U biçimli banketli alan daha sonra oyularak dromos gibi mezar odasına 
girişi sağlanmıştır. Odanın batısında içinde tahrip olmuş kabartma haç bulu-
nan 180 cm. yüksekliğinde, 130 cm. genişliğinde ve 120 cm. eninde bir mezar 
nişi yeralır (Resim: 3). Doğusunda ise önünde lectorium bulunan yanyana iki 
mezar nişi bulunur (Resim: 4).

Mezarlık olarak kullanılmış olabilecek bu mekânın hemen batısındaki bir 
tünel vasıtasıyla ulaşılan çok katlı hücrelerden oluşan yapılar topluluğunun 
erzak depoları mı, keşiş hücreleri mi yoksa nekropol alanı mı olduğu hususu 
henüz kesinlik kazanmamıştır (Resim:5-6).

Bir alt kottadaki 2.Teras olarak belirlenen alanda daha çok yaşam ala-
nı olarak kullanılabilecek mekânlar, depolar ve ocaklar bulunmaktadır. Bu 
mekânların bazılarında alt kottaki 3. terasla bağlantılı geçiş alanları mevcut-
tur.

3.Teras ise işlikler, üretim ve imalat atölyelerinin bulunduğu alandır. Di-
ğer teraslara oranla daha işlevsel yapılara sahiptir (Resim: 7). Bu terasın av-

5 Catherine JolivetLévy, La CappadoceMediévale Paris, 2001 s.46 r.39,90 n.60-61,146,178 n 
11,223,278 n 75-117,395;Catherine JolivetLévy’Nouvelleséglises a Tatlarin, Cappadoce’ Monu-
ments et MémoriesFoundaditionEugénePiot 75, 1996 s.21-63;

     Nilay Çorağan Karakaya, Tatlarin, Wall Painting of Churches No.1 andNo.II s.153 v.d.
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lusunda 23 tandır ve demir curufların çokluğu dikkat çekicidir. Geç Osmanlı 
Dönemine tarihlenmesi muhtemel bu terasta sürdürülen temizlik çalışmaları 
sırasında demircilikte kullanılan ocaklar açığa çıkarılmıştır. Bu ocaklar içeri-
sinde işlenmiş demir cürufları, atıkları ve demir dökmek için kullanılan taş 
kalıplara rastlanmıştır. Bahse konu ocaklarda metal eritebilecek kadar yüksek 
enerjiye ulaşabilmek amacıyla havalandırma olukları uzun tutulmuştur. Te-
rastaki havalandırma sistemlerine bakıldığında üç çeşit uygulama görülmek-
tedir. Birincisi kaya oyma mekâna hava giriş-çıkışı sağlayan havalandırma 
bacaları, ikincisi mekân içinde bulunan ocaklara ait havalandırma bacaları ve 
üçüncüsü mekânların dışında bulunan ocaklara ait ana kayada zemin üzerine 
oyulmuş havalandırma oluklarıdır. Bu terasta da diğer teraslara açılan hava-
landırma bacaları ve kısa tüneller bulunmaktadır. Bu terasta iç mekânların 
güvenliği için taştan yapılmış sürgü taşlı mekân örnekleri çoğunluktadır (Re-
sim:8). Bu terasın kuzey kanadındaki kaya tabakasının kil yoğunluklu olması 
nedeniyle statik sorunlar bulunmaktadır.

Ana teras olarak nitelendirebileceğimiz 4. Teras geniş bir alanda konum-
lanmıştır.  Bu teras kaya yerleşkesine gelen ziyaretçilerin ve yerleşkede ya-
şayan halkın ilk uğrak yeri durumundadır. Terasta büyük ve geniş ahırlar, 
depolar, işlikler ve barınma mekânları mevcuttur. Yerleşkedeki ticari faaliyet-
lerin yoğun olarak sürdürüldüğü alan da bu terastır. 

5. teras aynı zamanda lojistik faaliyetlerin de yoğun olarak yapıldığı yer-
dir. Bu kapsamda gidecek kervanların buradan gönderildiği, gelen kervanla-
rın ise burada indirildiği düşünülebilir. Terasın en büyük özelliği ise yerleşke-
nin merkezi konumunda olmasıdır. (Bu terasta iki girişi bulunan yaklaşık 50 cm. 
genişliğinde, yaklaşık 150 cm. yüksekliğinde uzunluğu tam olarak tespit edilememiş 
bir tünel bulunmuştur. Tünel içindeki doğal bir çöküntü sonucu tünelin nereye açıl-
dığı henüz anlaşılamamış olup farklı dönemlerde gerek su ihtiyacı gerekse ulaşım 
amaçlı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Terasın güneyinde bezirhane olarak 
kullanılmış kaya oyma bir mekân yer almaktadır.) 5. Teras olarak isimlendirilen 
alandaki temizlik çalışmalarına 2016 yılı içerisinde başlanılmıştır. Bu terasta 
genel olarak günümüz halkının kullandığı ev temelleri ve yoğun moloz yığın-
ları bulunmaktadır. Ancak kısa süre önce başlanılan temizlik çalışmalarında 
pek çok kaya oyma mekânın giriş kısımlarına ulaşılmıştır. Temizlik çalışması 
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sonrasında açığa çıkan mekânların içinde bezirhaneler dikkat çekicidir (Re-
sim: 9). Bezirhaneler genellikle tüflü volkanik araziye oyulmuş mekânlardan 
oluşan yağ imalathaneleridir. Bazı bölümleri toprak yüzeyinde taş duvarlı 
olarak düzenlenmişlerdir. Bu bezirhanelerde zeyrek, ızgın, belemir gibi bitki-
lerin yağlı tohumları işlenerek yağ elde edilmiştir. Bezirhanelerin fırın, seten 
(kavut harmanı), hezen damı ve ahır gibi bölümleri vardır. Fırında kavrulan 
tohumlar setende ezilerek un haline getirilmiş, su eklenerek hamurlaşan un 
hezen damı adı verilen mekânda tamamen ahşap kalaslar ve iğ adı verilen 
gövdesi burmalı bir ahşap direkle oluşturulmuş presleme düzeneğinde sıkı-
larak yağ elde edilmiştir.5 Bezirhane ünitelerin bir kısmı insitu olarak açığa 
çıkarılmıştır. 

Ayrıca teraslarda açığa çıkan tandırların ve fırınların da yoğun kış şartla-
rından etkilenmemesi için jeotekstil malzeme ile kaplanarak koruma altına 
alınmıştır. Bazı mekânlarda kayalar statik açıdan tehlike arz ettiği için geçici 
olarak güvenlik önlemleri alınmıştır.

En geniş avluya sahip olan 6. Terasta büyük at ahırları dikkat çekicidir. 
30 Ağustos İlköğretim Okulunun bulunduğu bu terasta bugüne kadar açığa 
çıkan mekânlar arasında en büyüğü tespit edilmiştir (Resim: 10). At ve deve 
ahırı olarak kullanılan bu mekân 36m. uzunluğunda ve yaklaşık 50 büyük baş 
hayvanı barındıracak büyüklüktedir (Resim: 11). 

7. , 8. ve 9. Teraslar bezirhane, tandır, erzak depolarının bulunduğu sosyal 
alanlar olarak dikkati çekmektedir. 

Nevşehir Kalesinin doğu yamacında yapılan çalışmalar sonucu 9 terasta 
açığa çıkan mekânların genellikle birbiri ile bağlantısız oldukları, (Plan: 1; Çi-
zim: 1) güvenlik amacıyla daha çok sürgü taşlı kapıları tercih ettikleri, teraslar 
arasındaki bağlantıyı önünde sürgü taşı bulunan dar ancak yüksek pasajlarla 
sağladıkları, (Resim: 12a,b) yöre halkının tüftaşı günlük hayattaki ihtiyaçları-
na göre şekillendirilerek kullanmayı ustaca becerdikleri tespit edilmiştir.

5 Yağın elde edildiği hezen damı adı verilen mekân presleme işlevini yerine getiren ahşap kalas-
ların yukarıya doğru çıkıp inmesinden hareketle bir uçtan diğerine kademelenerek yükselen 
tasarım gösterir.
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2015 yılı temizlik çalışmaları esnasında 9 terasta günlük hayatta kullanı-
lan öğütme taşları, el değirmenleri, çapa gibi malzemelerin yanısıra ikiyüzün 
üzerinde lüleler de ele geçmiştir7 (Resim: 13). Tamamı Osmanlı Dönemine 
yani 18. ve 19. yüzyıla ait kırmızı, kahverengi ve devetüyü renkli hamurlu, 
astarlı lülelerin bazılarında Osmanlıca yazıtlara da rastlanmaktadır. Bu eser-
lerin birinde üzerinde baskı bulunan 19. Yüzyıla tarihlenen lale çanaklı lüle 
üçgen uçla dumanyolu çanağa bağlanmakta8, bitkisel süslemeli ve duman-
yolu üzerine yazılmış ‘hayko’ ya da ‘hekim’ olarak okunabilecek Osmanlıca 
yazıt bulunmaktadır. (Resim: 14) ele geçen lülelerin üzeri genellikle stilize 
bitki ve geometrik kalıp ve baskı ile motiflerle süslenmiştir.

Lüleler gibi çok sayıda ele geçen bir başka eser grubu da yağ çıralarıdır. 
19. yüzyıla ait tamamı kullanılmış olan yağ çıralarının içine yine avlulardaki 
bezirhanelerde ürettikleri bezir çırası konulmaktaydı. 

Yapılan temizlik çalışması sonucu açığa çıkan mekânların oldukça büyük 
bir kısmında statik sorunlar bulunmaktadır. Nevşehir Belediye Başkanlığınca 
bu sorunun çözümü için Nevşehir Yeraltı Yerleşimi Rölöve, Restorasyon, Res-
titüsyon projesinin hazırlanması planlanmaktadır.

7 Lüle kelimesi Farsça  emzik anlamına gelmekte olup, çubuğun ucuna takılarak içine tütün dol-
durulan ağzı açık küçük kap olarak bilinmektedir. Lüle üzerindeki baskılar lüleci ustasına, tari-
kata, kişinin mesleğine, kişinin ismine, mühür ustasının ismi olabileceği gibi tütün ya da lüle ile 
ilgili söz de olabilir. Bu şekilde lüleyi kullanan kişinin mesleği, tarikatı bilinebiliyordu. Usta ismi 
yazan mühürler 19. yy daha sıklıkla görülür. Lüle ustaları sabit dükkanlarında  yaptıkları ( özel 
sipariş ya da gündelik lüleler ) lülelerin dışında gezici olarak da hizmet verebiliyorlardı. 

8 Gökbel Ayhan, Lüle Terminolojisinin Sorunları Üzerine Görüşler, XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi 
Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Ekim 2012 Cumhuriyet 
Üniversitesi Yayınları s. 53 v.d.
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Plan 1: Tüm seviyelerde açığa çıkan mekânların genel konumlarının görünümleri.

Resim 1: Nevşehir Kalesi eteklerinde temizlik çalışması sonrası açığa çıkan kaya yerleşimleri.
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Resim 2: Birinci Terasta tespit edilen toprak dolgulu kaya oyma kilisenin genel görünümü.

Resim 3: Birinci Terastaki mezar odası olarak kullanılmış mekânda yer alan haç tasvirli mezar 
nişi.
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Resim 4: Mezar odasının doğu kanadındaki önünde lectorium bulunan yanyana mezar nişi.

Resim 5-6: Mezar odasının arkasında yer alan sürgü taşlı bir mekân ile tam olarak tanımlanama-
mış alanın görünümü.
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Resim 9: Beşinci Terasta insitu olarak açığa çıkarılmış bezirhaneler-
den bir örnek.

Resim 8: Üçüncü Terasta yer alan çok sayıdaki sürgü taşlı 
mekânlardan bir görünüm.

Resim 7: Çok sayıda işliklerin bulunduğu terasların genel görü-
nümleri.
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Resim 12: Teraslar arasında iletişimi sağlayan önünde 
sürgü taşı bulunan dar ancak yüksek bir pasa-
jın görünümü.

Resim 11: Altıncı Terastaki deve ya da at ahırı olarak kul-
lanılmış en büyük mekânın temizlik sonrası 
görünümü.

Resim 10: En geniş avluya sahip olan Altıncı Terasın ge-
nel görünümü.
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Resim 13: Tüm teraslardan açığa çıkarılan lülelerin bir kısmının görünümü.

Resim:14 Üzerinde Osmanlıca yazıt ve bitkisel bezeme bulunan lüle örneği.



543

2015 YILI ÇAYIRTEPE (TASMASOR II) 
HÖYÜK KAZISI  

Mustafa ERKMEN*

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Çayırtepe Mahallesi sınırlarında ve TANAP 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi güzergahında kalan Çayırtepe (Tasmasor II) 
Höyük’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 08.06.2015 tarih ve 111224 sayılı yazısı ile kurtarma kazısı ve 
sondaj yapılmasına izin verilmiştir.

Öncelikli olarak Çayırtepe (Tasmasor II) Höyük’te boru hattı güzergahı 
dikkate alınarak yerleşim sınırlarını tespit için 2014 yılı Ekim ayı içerisinde 
toplam 26 sondaj açılmış, iklim şartlarının uygun olmayışından dolayı kazı-
lara başlanamamıştır.   

Erzurum’un yaklaşık olarak 8 km. kuzeydoğusunda yer alan Çayırtepe 
(Tasmasor II), Yakutiye ilçesi, Çayırtepe Mahallesi sınırları içerisinde (Mü-
dürge Köyü) konumlanmaktadır. (Resim: 1-2). Dağlar arasında 520 km.2 ge-
nişliğindeki Erzurum Ovası’nın, kuzey doğu kıyısında, Eğerli Dağı eteklerin-
de yer alan Çayırtepe (Tasmasor II) Arkeolojik Sit Alanı, yaklaşık 66 dönüm-
lük geniş bir alana yayılmıştır. Kazı çalışması, Erzurum Müze Müdürlüğü 
Başkanlığı’nda 02.09.2015-10.11.2015 tarihleri arasında1 toplam 69 gün sürdü-
rülmüştür. Çalışmaların yapıldığı koridor antik kentin güneybatı yamacını 
oluşturmaktadır. 

* Mustafa ERKMEN, Erzurum Müze Müdürü, Erzurum Müze Müdürlüğü, Erzurum/TÜRKİYE
1 Erzurum Müzesi Müdürü Mustafa ERKMEN’in Başkanlığı’nda TANAP tarafından yürütülen 

Kurtarma Kazısı’ndaki katkılarından dolayı, TANAP yetkililerine ve Engin ÇOŞAR’a, Prof. Dr. 
Alpaslan CEYLAN, Erzurum Müzesi uzmanlarından Ark. Gülşah ALTUNKAYNAK, Ark.  Er-
sin KARAPINAR, Ark. Sedat YILMAZ, REGIO şirketi adına Ark. Kılıçhan SEVMEN, Ark. Ha-
lim ÖZATAY, Ark. Serkan AKDEMİR ve Antropolog Utku Güney ARIKAN’a, özellikle dökü-
mantasyon, raporlama ve kazı çalışmalarında göstermiş oldukları destekten dolayı Ark. Naile 
SAĞLAM ve Ark. Hüsniye LEVENT’e,  teşekkür ederim. 
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Çayırtepe (Tasmasor II) sit alanının güney-batı kenarında yer alan açma-
lar, sit sınırlarından geçen TANAP boru hattı 36 m. İnşaat koridoru üzerinde 
belirli bir plan dâhilinde aks üzerine denk gelecek şekilde yer almaktadır. Hat 
üzerinde toplam 12 adet açma (Resim: 1-2-3, Çizim: 1) belirlenmiştir. Açma-
lardan 5 adedi (B1, B2, B3, B4 ve B12) 5x10 m., 7 adedi ise (B5, B6, B7, B8, B9, 
B10 ve B11) 10x10 m. ebatlarındadır. Her açmanın dört kenarında hem top-
rak atımında, hem de yürüyüş yolu olarak kolaylık sağlamak amacıyla 50’şer 
cm.’lik alanlar bırakılmış böylelikle açmalar 4x9 m. ile 9x9 m. olarak kazılmış-
tır. Açmalar güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanmaktadır. 

B1 AÇMASI

36 km. koridorunun en doğusunda yer alan B1 açmasında 2 farklı tabaka 
tespit edilmiştir. 

Üst kotlarda tespit edilen 2 duvar, yerleşimin 1. tabakasına, yani Ortaçağ 
Dönemi’ne (M.S. 11-15. yüzyıl) tarihlenmektedir. Duvar üzerinden ve çev-
resinden bu dönemi destekleyecek sırlı ve sırsız kaba yapım seramik parça-
larına ulaşılmıştır. Seramik buluntuların yanı sıra duvar örgü tekniği de dö-
nemsel özellikler göstermektedir. Açmanın kuzeyinde bir bölümü yüzeyden 
de görülen duvarın inşasında kullanılan taşların iriliği ve yapım tekniği bu 
duvarın, alandaki bazı mekânların etrafını çeviren bir dış duvar sistemi ile 
alakalı olabileceğini ortaya koymaktadır. Duvar, kenarlarda kısmen iri-büyük 
boyutlu ve farklı ebatlarda olan dere taşlarının orta bölümünün daha küçük 
boyutlu dere taşlarının doldurulması ve bağlayıcı malzeme olarak toprağın 
kullanılmasıyla oluşturulmuştur (Resim: 4). 

2. tabaka Demir Çağı’nın tespit edildiği tabakadır (Resim: 4). Tabaka, Geç 
Demir Çağ tabakasıdır. Geç Demir Çağı tabakası ise kendi içinde 2 alt evreye 
ayrılmaktadır. Üstte yer alan 1. evre taş plakalı taban ve sıkıştırılmış tabanın 
yer aldığı evredir. Açmanın kuzeyinde açığa çıkartılan tabanın yapım tekniği 
sokak ya da caddeye ait bir yol döşemesi olabilir. Taş döşemeli taban, erken 
evrede cadde ve sonraki evrede ise mekân tabanı olarak kullanım görmüş 
olabilir. Taban üzerinden yoğun olarak Geç Demir Çağı’na ait seramik par-
çaları bulunmuştur. 2. evre ise hasırlı tabanın bulunduğu evredir. Taban üze-
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rinden ve altından gelen seramik parçaları yoğunlukla dönemin karakteristik 
özelliklerini taşımaktadır (Hasırlı tabanın altından yoğun olarak boyalı Geç 
Demir Çağı seramik parçaları bulunmuştur). 

Her iki döneme ait tabakalar arasında Geç Helenistik ve Erken Roma 
Dönemleri’ne ait seramik bulgulara ulaşılmıştır. Ancak alanın genelinde mi-
mari olarak desteklenemediği ve yeterince buluntuya ulaşılamadığı için bu 
dönemlerde bu alanın kullanılmış olduğu söylenemez. Antik kentin geçiş 
güzergâhı üzerinde yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda bu dönemle-
re ait seramik buluntuların ele geçmesi yadsınamaz.

B2 AÇMASI

B2 açmasında 2 farklı tabaka açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). 1. tabaka, Or-
taçağ Dönemi’ne ait olan tabakadır (M.S. 11-15. yüzyıl). Tabaka, 2 alt evreye 
ayrılmaktadır. Üstte yer alan evre, tespit edilen duvarla temsil edilmektedir. 
Duvar, tek sıra taşla örülmüştür. Açmanın batısında 1760,11 m. kotunda sıkış-
tırılmış toprak tabana ulaşılmıştır. Taban, 300 cm.’lik alanda korunmuş olup 
tabanı destekleyecek herhangi bir mimari organizasyon tespit edilememiştir. 
Açmanın batısında tespit edilen ve daha alt kotlarda olan sıkıştırılmış toprak 
taban ise tabakanın 2. alt evresine aittir. 

Açmada tespit edilen 2. tabaka ise Demir Çağı’na ait tabakadır. Geç dö-
nem yapılarının kaldırılmasının ardından açığa çıkarılan mekân ile mekânla 
çağdaş ve bitişik olan ocak, Demir Çağı’nın Geç Demir Çağı evresini temsil 
etmektedir. Tespit edilen mekânın dört duvarı ve tabanı kısmen korunmuş-
tur. Açmanın kuzeybatısında açığa çıkarılan ocak, küçük boyutlu moloz taş-
ların örülmesi ve toprakla sıvanması sureti ile oluşturulmuştur. Tabanında 
taşlar bulunan ocak, 1.65 m. çapında ve 1.00 m. derinliğe sahiptir. Ocak içe-
risinde yoğun kül ile birlikte Geç Demir Çağı’nın karakteristik özelliklerini 
taşıyan seramik parçalarına da ulaşılmıştır. Ocak hemen doğuda tespit edilen 
mekânla çağdaş olmalıdır. 

B1 açmasında olduğu gibi bu açmada da geç dönem ile Demir Çağ’ı evresi 
arasındaki tabakada Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne ait seramik 
parçalarına da ulaşılmıştır. 
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B3 AÇMASI

B3 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 2 farklı tabaka ile karşılaşıl-
mıştır (Resim: 6). 1. tabaka üst kotlarda tespit edilen 2 duvarla temsil edilmek-
te olup yerleşimin Ortaçağ Dönemi’ne (M.S. 11-14. yüzyıl) tarihlenmektedir. 
Açmanın batısında ve doğusunda açığa çıkarılan duvarlar, B1 açmasının üst 
kotlarında tespit edilen geç dönem duvarlarla aynı işleve ve özelliklere sahip-
tir. Duvarların hem üzerinden hem de çevresinden bu dönemi destekleyecek 
sırlı ve sırsız kaba yapım seramik parçalarına ulaşılmıştır. 

Açmada tespit edilen 2. tabaka Demir Çağı’na ait olan tabakadır. Tabaka, 
açığa çıkarılan aynı döneme ait olan ve açmanın doğusu ile batısında yer alan 
2 farklı mekân ile temsil edilmektedir. Açmanın batısında yer alan mekânın 
üç duvarı korunmuştur. Mekânın doğu duvarı apsisli yapıya sahiptir. 4.00 x 
0.96 m. ebatlarında ve 1.30 m. derinliğindedir. Mekânın tabanı kireç-saman 
karışımdan olup belirli alanlarda korunmuştur. Duvarın iç kısmından yoğun 
hayvan kemiklerine ve seramik parçaları ile küle rastlanmıştır. Bu nedenle bu 
alanın çöplük olarak kullanım gördüğü düşünülmektedir. Mekân içerisinde 
1759,33 m kotunda sağlam korunmuş olan bir pithos tespit edilmiştir. Pitho-
sun yanı sıra mekân içerisinde yoğun pithos parçalarına da ulaşılmıştır. Bu da 
bu mekânın depolama amaçlı olarak kullanım gördüğünü düşündürmüştür. 
Mekânın tabanı daha alt kotlarda yer alan tabakaları tespit etmek amacı ile 
kaldırılmış ve hemen altından envanterlik değerde parlak perdahlı ve gri ha-
murlu olan 1 adet çanak ile çanak parçalarına ulaşılmıştır. 

Açmanın doğusunda yer alan mekânın ise batı ve kuzey duvarları tespit 
edilmiş güney ve doğu duvarı ise kesitlerde kaldığından açığa çıkarılmamış-
tır. Batı duvar, 1759,99 m. kotunda ve 3.72 x 1.12 m. ebatlarındadır. Duvar 
üzerinde bir adet ocak ve 1adet silo tabanına ulaşılmıştır. 1.16 m. çapında olan 
ocak, moloz taşlarla çevrilmek sureti ile oluşturulmuştur. Ocağın içerisinden 
yoğun yanık toprak ile buğday tanelerine ulaşılmıştır. Her iki mekânın du-
varları benzer örgü tekniklerine sahiptir. Her iki mekân içerisinden yoğun 
olarak Demir Çağı’nın karakteristik özelliklerini taşıyan seramik parçalarına 
ulaşılmıştır.
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B4 AÇMASI 

B4 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 2 farklı tabakaya ulaşılmıştır 
(Resim: 7). 1.tabaka Ortaçağ Dönemi’ne tarihlenen tabakadır. Tabaka, açma-
nın güneyinde bir bölümü yüzeyden görünen ve kuzey-güney doğrultusun-
da uzanan duvarla temsil edilmektedir. B1, B3, B5, B6 ve B7 açmalarının üst 
kotlarında yer alan duvarlarla hem aynı işleve sahip hem de çağdaştır. Duvar 
gerekli belgelendirmelerinin yapılmasının ardından kontrollü olarak kaldı-
rılmıştır.

2. tabaka Demir Çağı’na ait olan tabakadır. 2 alt evre ile temsil edilmek-
tedir. 1.evre, 2 farklı mekânın olduğu evredir. Batıda yer alan mekânın ku-
zey ve doğu duvarı korunmuş batı duvarı korunamamıştır. Doğuda yer alan 
mekânın batı ve kuzey duvarı korunmuşken doğu ve güney duvarları tespit 
edilememiştir. Her iki mekânın tabanı farklı ebatlarda ve kısmen düzgün taş-
larla oluşturulmuştur. 2. evre ise daha alt kotlarda yer alan ovalimsi yapının 
olduğu evredir. Yapının kullanım işlevi netlik kazanmamıştır. Her iki evre-
den yoğunlukla Demir Çağı’nın karakteristik özelliklerini taşıyan seramik 
parçalarına ulaşılmıştır.

B5 AÇMASI

B5 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 3 farklı tabakaya ulaşılmıştır 
(Resim: 8). 1. tabaka, üst kotta tespit edilen kanal ile kuzeye doğru genişleme 
sonrasında açığa çıkarılan duvarların temsil edildiği Ortaçağ Dönemi tabaka-
sıdır. Açmanın orta kısmında yer alan kanal kenarlarda küçük boyutlu mo-
loz taşlar ve oyuk oluşturulmak sureti ile harcın kullanılması ile yapılmıştır. 
Kanal 8.00 m. uzunluğunda ve 0.50 m. genişliğindedir. Açmanın kuzeyinde 
genişleme sonrasında üst kotlarda iri boyutlu taşlarla yapılmış dış duvarlar 
açığa çıkarılmıştır. 

Açmada tespit edilen 2.tabaka Demir Çağı tabakasıdır. Tabaka, Demir 
Çağı’nın 2 alt evresi ile temsil edilmektedir. 1. evre 2 farklı mekânla temsil 
edilmektedir. Açmanın güneyinde açığa çıkarılan mekânın sadece doğu ve 
güney duvarına ulaşılmıştır. Mekânın tabanı farklı ebatlarda kısmen düzgün 
taşlarla örülmüştür. Tabanın korunan ebatları 6.07 x 4.00 m.’dir. Tabanın ola-
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sılıkla antik kentin fay alanına yakın olmasından dolayı batı kısımda göçtüğü 
anlaşılmıştır. Açmanın güneybatısında mekânla çağdaş ve taban üzerinde 1 
adet envanterlik değerde çanak bulunmuştur. Mekân içerisinde yoğun olarak 
dönemi destekleyen seramik buluntuya ulaşılmıştır. Açmanın kuzey yarısın-
da yine olasılıkla bu mekânla çağdaş olan 2. mekânın hem duvarları hem de 
tabanı bu mekânla benzer özelliklere sahiptir (Resim: 8). 

2. evre ise açmanın güney yarısında yer alan ve 1.evreye ait olan mekânın 
kaldırılmasının ardından küçük bir alanda korunmuş olan kireç taban, duvar 
ile ocağın bulunduğu evredir. Ocak, 2 parçadan oluşmakta olup ortasında 
ateşleme deliği bulunmaktadır. Ateşleme deliğinin alt kısmı moloz taşlarla 
döşenmiştir. Ocak, 2 sıra taşla oluşturulmuş olan duvar üzerinde yer almak-
tadır. Ocağın alt kısmında yer alan duvar, kuzeydoğu-güneybatı doğrultu-
sunda uzanmaktadır. Ocakla çağdaş olan ve sadece küçük bir alanda korun-
muş olan kireç taban olasılıkla ocağın bulunduğu evrenin tabanıdır. Açmada 
özellikle güneyde yer alan mekânın alt kotundan itibaren yoğun bir yangın 
tabakası ile karşılaşılmıştır.

3.tabaka ise Erken Tunç Çağı (Karaz Kültürü) tabakasıdır. Tabaka, yerle-
şimin belirli alanlarında görülen mil tabakasının hemen altında yer alan ta-
bakadır. Mil tabakası Demir Çağ ile Erken Tunç Çağı tabakaları arasında her 
iki dönemi ayırmaktadır. Tabaka mimari olarak desteklenmemekle birlikte az 
sayıda bu dönemi temsil eden çanak parçaları bulunmaktadır. 

B6 AÇMASI

B6 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 3 farklı tabaka tespit edilmiş-
tir. 

1. tabaka Ortaçağ Dönemi’ne ait tabaka olup üst kotta yer alan ve mekân 
ya da avluyu çevirdiği düşünülen geç dönem duvar yapısı ile temsil edilmek-
tedir (Resim: 9). 

Açmada daha alt kotta yer alan 2.tabaka Demir Çağ Dönemi’ne tarih-
lendirilen tabakadır. Demir Çağı’nın 3 farklı alt evresi bulunmaktadır. 1. 
evre 2 farklı mekânla temsil edilmektedir. Açmanın güneyinde tespit edilen 
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mekânın sadece doğu duvarı ile tabanının bir bölümü korunmuştur. Kuzey-
doğu-güneybatı doğrultusunda uzanan duvar, 1759,49 m. kotunda ve 4.00 x 
0.95 m. ebatlarındadır. 2 sıra taş ve aralarında daha küçük boyutlu dere taşla-
rının kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Mekânın tabanı kısmen daha düzgün 
plakalarla oluşturulmuştur. (Resim: 9). Açmanın kuzeyindeki yapılan geniş-
lemede 2.mekâna ulaşılmıştır. Mekânın kuzey, doğu ve batı duvarları korun-
muş güney duvarına ise ulaşılamamıştır. 2.evre mekânların kaldırılmasının 
ardından açığa çıkarılan duvarla temsil edilmektedir. Duvar, (Resim: 9) iri 
boyutlu 2 sıra taşın kullanılmasıyla oluşturulmuştur. 

3. evrede en alt kotta farklı bir duvar daha tespit edilmiştir. Duvar, 2 sıra 
iri boyutlu taşlarla oluşturulmuştur. Açmada geniş bir alana yayılan yangın 
tabakası tespit edilmiştir.

3. tabaka Erken Tunç Çağı tabakasıdır ve mil tabakasının altında yer alan 
yangın tabakası ile temsil edilmektedir. Yangın tabakası B5, B7, B8 ve B9 aç-
malarında yoğun olarak gözlenmektedir. Erken Tunç Çağı tabakası mimari 
olarak desteklenmemekle birlikte açmadan az sayıda seramik parçasına ula-
şılmıştır. Bulunan seramikler arasında Karaz olarak adlandırılan ve iç yüzey 
kırmızı, dış yüzey ise siyah-parlak perdahlı olan çanak ve çömlek parçaları 
yer almaktadır. 

B7 AÇMASI

B7 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 3 farklı tabaka tespit edilmiş-
tir.

 1. tabaka açmanın kuzey yarısında üst kotta bulunan geç dönem duvarın 
bulunduğu Ortaçağ Dönemi tabakasıdır (Resim: 10). Açmanın kuzeydoğu-
sunda yer alan duvar, 1759,82 m. kotundadır. Duvar, kuzey-güney doğrul-
tusunda uzanmakta olup 4.90 x 1.23 m. ebatlarındadır. Kenarlarda iki sıra 
kısmen iri boyutlu ortada ise daha küçük boyutlarda taşların kullanılmasıyla 
oluşturulmuştur. Duvar, olasılıkla yapıyı çevreleyen dış duvardır. B1, B3, B4, 
B5, B6 açmalarının üst kotlarında yer alan duvarla çağdaş ve aynı işleve sahip 
olmalıdır. 
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2. tabaka, Demir Çağ tabakası olup 3 alt evresi bulunmaktadır. 1.evreyi 
açmanın güneyinde tespit edilen mekân temsil etmektedir. Mekânın sadece 
güney ve doğu duvarları korunmuştur. Mekân duvarları dönemsel özellikler 
taşımakta olup kenarlarda 2 sıra kısmen iri boyutlu taş arasında küçük bo-
yutlu dere taşlarının bağlayıcı malzeme olarak da toprağın kullanılmasıyla 
oluşturulmuştur. Taban, kısmen daha düzgün taşların kullanılmasıyla oluş-
turulmuştur. Mekânın doğusunda yine mekânla çağdaş ve olasılıkla yapıyla 
bağlantılı olan taban açığa çıkarılmıştır. Taban; kireç, küçük boyutlu taş ve 
seramik parçalarının sıkıştırılması ile oluşturulmuştur (Resim: 10). Tabanın 
korunan ebatları 3.00 x 2.30 m.’dir. Olasılıkla bu yapıya bağlı 2. mekânın ta-
banı olmalıdır. Ancak mekân olduğunu kanıtlayacak duvarlara henüz ulaşıl-
mamıştır.

2.evre ise daha alt kotlarda açığa çıkarılan birbiri ile bağlantılı ve çağdaş 2 
farklı mekânla temsil edilmektedir. Güneyde yer alan mekânın, tabanı ve du-
varları yerleşim alanında tespit edilen mekânlara nazaran daha iyi korunmuş-
tur. Mekânın tabanı düzgün dere taşlarının kullanılmasıyla oluşturulmuştur. 
Mekânın duvarları kenarlarda iri boyutlu taşlar ortada daha küçük boyutlu 
dere taşlarının bağlayıcı malzeme olarak da toprağın kullanılmasıyla oluştu-
rulmuştur. Mekânın kuzeyinde bu mekânla bağlantılı ve olasılıkla aynı yapı 
kompleksine ait olan 2.mekân tespit edilmiştir. Mekânın güney, kuzey ve batı 
duvarları korunmuştur. Batı duvarda niş ve mekâna girişi sağlayan kapı yer 
almaktadır. Mekân tabanında kireç-saman karışımlı oluşum kullanılmıştır. 

3. evre ise açmanın güney yarısında, mekânın hemen batısında daha alt 
kotlarda tespit edilen duvarla temsil edilmektedir. Duvar çevresinden az sa-
yıda Demir Çağı’na ait seramiklere ulaşılmıştır.

3. tabaka Erken Tunç Çağı tabakasıdır. Açmanın kesitlerinde gözlenen mil 
tabakasının hemen altından gelen yangın tabakası ile temsil edilmektedir. Mil 
tabakası yerleşimde Demir Çağ ile Erken Tunç Çağı tabakalarını ayırmakta-
dır. Yangın tabakası içerisinden Karaz Kültürü’ne (ETÇ) ait çömlek ve çömlek 
parçalarına ulaşılmıştır. Ancak dönem mimari olarak desteklenmemektedir. 

B8 Açması

B8 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 1 kültür tabakası ile karşılaşıl-
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mıştır. Demir Çağı’na tarihlenen tabakanın 2 farklı alt evresi bulunmaktadır. 
1.evre açmanın kuzeyinde açığa çıkarılan taban ile duvarların bulunduğu ev-
redir. Taban üzerinden yoğunlukla Erken Demir Çağı’na ait seramik parçala-
rının yanı sıra pithos parçalarına ulaşılmıştır. Alan olasılıkla depolama amaçlı 
kullanılmıştır. 2. evre ise siloların ve ocakların bulunduğu evredir ve mil ta-
bakası içerisinde bulunmaktadır (Resim: 11). Siloların bulunması nedeni ile 
daha alt kotlara inilmemiş ve kazı çalışmaları bu seviyede sona erdirilmiştir. 

B9 AÇMASI 

B9 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 2 farklı tabaka ile karşıla-
şılmıştır. 1.tabaka Ortaçağ Dönemi’ne tarihlenmekte olup üst kotta yer alan 
mekânla temsil edilmektedir (Resim: 12). Mekânın sadece batı duvarı ile ta-
banı korunmuştur. 

2.tabaka Demir Çağ tabakası olup 2 farklı alt evresi bulunmaktadır. 1.evre 
daha alt kotlarda açığa çıkarılan mekânla temsil edilmektedir. Mekânın batı 
ve kuzey duvarı ile tabanının bir bölümü korunmuştur. 2.evre ise en alt kotta 
açığa çıkarılan farklı ebatlarda olan 9 adet silo tabanı ile temsil edilmektedir 
(Resim: 12). Siloların bulunması nedeni ile daha alt kotlara inilmemiş ve kazı 
çalışmaları bu seviyede sona erdirilmiştir.

B10 AÇMASI

B10 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında sadece Orta Çağ’a ait tabaka 
tespit edilmiştir. Açmada yapılan çalışmalarda büyük bir yapı kompleksini 
oluşturan mekânlar tespit edilmiştir (Resim: 13). Yapı kompleksi toplamda 4 
mekândan oluşmaktadır. Duvarlar benzer örgü tekniğine sahip olup kenar-
larda kısmen iri boyutlu taşların arasında küçük boyutlu dere taşlarının bağla-
yıcı malzeme olarak toprağın kullanılması ile oluşturulmuştur. Mekânlardan 
ikisinin tabanı açığa çıkarılmıştır. Taban, sıkıştırılmış toprak tabandır. Güney-
batıda yer alan mekânın tabanından 2 adet çömlek ile 1 adet pithosa ulaşıl-
mıştır. Ayrıca kuzeydeki mekân duvarının içerisinden belirli bir alana atılmış 
olan seramik parçalarına ulaşılmıştır.
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B11 AÇMASI

B11 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 2 farklı tabaka ile karşıla-
şılmıştır. 1. tabaka Orta Çağ  tabakasıdır. Tabaka, üst kotta tespit edilen ve 
B10 açmasında açığa çıkarılan mekânın devamı olan duvar ile tabanla temsil 
edilmektedir.

 2. tabaka Demir Çağ tabakasıdır. Tabaka, daha alt kotta tespit edilen du-
varın olduğu evredir (Resim: 14). Açmada güneydoğuda yer alan mekân içe-
risinde 1 adet demir kama ile seramik parçalarına ulaşılmıştır. 

B12 AÇMASI

B12 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında 2 farklı tabaka tespit edilmiş-
tir (Resim: 15). 1.tabaka B10 ile B11 açmalarında açığa çıkarılan mekânların 
temsil edildiği Orta Çağ tabakasıdır.  2. tabaka ise büyük boyutlu taş sıraları-
nın yer aldığı Demir Çağ tabakasıdır. Bu bölüm yerleşimin alt sınırı olmalıdır. 
Açmada Demir Çağı malzemesinin yanı sıra çok sayıda Geç Helenistik ile 
Erken Roma Dönemi’ne tarihlendirilen seramik parçalarına ulaşılmıştır. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Antik kentin güney-batısında bulunan kazı alanı, olasılıkla kentin dış ma-
hallesi ya da daha çok ahır ve depolama amaçlı olarak kullanılan alanı olmalı-
dır. Bu alandan hem oldukça yoğun büyükbaş hayvanlara ait kemiklere hem 
de geniş bir alana yayılan ve depolama amaçlı kullanılan siloların bulunması 
bu görüşü azda olsa destekler niteliktedir. Kazı çalışmalarının dar bir alanda 
yürütülmesi nedeniyle kalıntılar ile mekânlar arasındaki ilişkilerin net olarak 
ortaya konması mümkün olmamış, ancak yerleşimin genel dokusu, mimari 
teknikleri ve dönemleri hakkında bilgiler edinilebilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonrasında, alanın genelinde açmaların büyük çoğun-
luğunda kesinlik kazanmamakla beraber eldeki veriler ışığında tespit edilebi-
len “4 farklı tabaka” ile karşılaşılmıştır. Tabakalardan ikisi hem mimari, hem 
de buluntu olarak desteklenmiş, ancak diğer iki evreye ait ise sadece seramik 
parçaları bulunmuştur.
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1. tabaka, en üst kotta yer alan ve mimarisi yer yer yüzeyden de görülen 
geç dönem yani Ortaçağ Dönemi’ne ait tabakadır. Bu tabaka hem mimari or-
ganizasyon hem de seramik buluntularla desteklenmektedir. Tabakanın du-
varları, yapı itibarı ile genellikle her iki kenarda iri boyutlu taşların ortasının 
bağlayıcı malzeme olarak toprakla birlikte daha küçük boyutlu dere taşları-
nın doldurulması ile oluşturulmuştur. Tabakaya ait olan seramikler arasında, 
dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan sırlı ve sırsız kaba yapım mutfak 
ve depolama kaplarına ait parçalar yer almaktadır. 

2. tabaka ise Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemleri’ne ait olan tabaka-
dır. Ancak tabakayı mimari olarak destekleyecek mimari bulguya ulaşılmaz 
iken alanın neredeyse her açmasında az da olsa dönemin seramik parçalarına 
rastlanmıştır. Şimdiye dek ele geçen veriler arasında mimari organizasyona 
ulaşılamadığından, bu dönemde kentin yerleşim gördüğünü söylemek şu 
aşamada zordur. Ancak kentin konumu düşünüldüğünde, özellikle de yer-
leşimin geçiş güzergâhı üzerinde yer alması, Roma ve Helenistik döneme ait 
seramik buluntularının ele geçmesinin şaşırtıcı olmadığını göstermektedir. 

3. tabaka ise Demir Çağı’dır. Tabakanın kendi içinde farklı alt evreleri yer 
almaktadır. Tabakaya ait olduğu düşünülen duvarlar, kenarlarda kısmen iri 
boyutlu taşların ortasında ise daha küçük ebatlarda dere taşlarının kullanıl-
masıyla oluşturulmuştur. Ayrıca bu dönem silolar ve ocaklarla da desteklen-
mektedir. Döneme ait olan seramikler arasında Demir Çağı’nın karakteristik 
özelliklerini taşıyan depolama, mutfak ve sofra takımlarına ait parçalar yer 
almaktadır. 

4. tabaka ise Erken Tunç Dönemi’ne ait tabaka olmalıdır. Ancak tabaka 
mimari olarak desteklenemese de belirli açmalarda (B6, B7 ve S27.de) bu dö-
neme ait seramik buluntulara ulaşılmıştır. Özellikle Karaz Kültürü’ne ait içi 
kırmızı hamurlu dışı ise parlak perdahlı ve bezemeli seramik parçaları, ça-
naklar  bu dönemin varlığını işaret etmektedir. Daha geniş alanların açılması 
ve özellikle mimari olarak desteklenmesi bu görüşü netleştirecektir. Alanda 
bu evre, yangın tabakası ile lokalize edilmektedir. 

Alanda özellikle B8 ve B9 açmalarında aynı seviyelerde olan ve geniş bir 
alana yayılan depolama amaçlı olarak kullanılan silo tabanları ile ocak çukur-
larına ulaşılmıştır (Resim: 11). Bu alanı çevreleyen herhangi bir mimari olu-
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şumun olmaması depolamanın bir avlu içerisinde yapıldığını kanıtlar nitelik-
tedir. Olasılıkla silolar oluşturulmuş ve depolanacak malzeme konulduktan 
sonra üzeri toprakla kapatılarak muhafaza edilmiş olmalıdır. Bu depolama 
türü hem antik dönemde hem de günümüzde belirli kültürlerde muhafa-
za amaçlı kullanılmaktadır. Depolama alanının yayılım alanına bakıldığın-
da kentin erzağını sağlayan dükkanlar olarak kullanılan alan olma ihtimali 
yüksektir. Ancak bunlar kazılan alanların dar olması sebebi ile sadece birer 
varsayımdır. Ancak genişleme ve kentin belirli alanlarının kazılmasıyla bu 
görüşler netlik kazanabilecektir.

Yapılan bu kazı çalışmaları sonucunda; çoğunlukla Demir Çağ olmak üze-
re Geç Kalkolitik/ Erken Tunç Çağ, Roma/Helenistik ve Ortaçağ’a ait olmak 
üzere 29 adet envanterlik eser, 31 adet etütlük eser açığa çıkarılmıştır. 

Kısa süreli yapılan çalışmalardan ele geçen veriler Çayırtepe (Tasmasor 
II) Höyüğün, sadece Erzurum için değil tüm bölge için çok önemli arkeolojik 
kanıtlar taşıdığını ve bu alanda yapılacak kazı ve araştırmaların bölgenin tari-
hine yepyeni bulgularla yeni bir boyut kazandıracağı açıktır. Demir Çağ’a ait 
çok sayıda silonun bulunduğu alanın, yanındaki yapılarla ilişkilendirilmesi 
için alanda biraz daha geniş çalışmanın önemini bir kez daha göstermektedir. 
Kısa bir sürede oldukça dar bir alanda çalışılmasına rağmen ele geçen bulgu-
lar höyükte Demir Çağ’ın tüm evreleriyle yaşandığını açıkça ortaya koymuş-
tur. Yine bölgenin en önemli kültürü olan Karaz Kültürü’ne ait ele geçen sera-
miklerin kalitesi, Erken Tunç Çağ da, belki de bölgenin en görkemli yerleşimi 
olduğuna işaret etmektedir. Bataklık alan olması ve dağın eteğinde yüzeyden 
çok katmanlı bir höyük yükseltisi vermemesi nedeniyle, antik yerleşim ala-
nının bu çalışmalara başlanmadan kısa bir süre önceye kadar bilinmemesi ve 
literatüre geçmemesine neden olmuştur. Oysa yapılan bu kısıtlı çalışmalar 
da dahi önemli veriler açığa çıkarılmış Anadolu’nun en büyük ve en önemli 
yerleşim alanlarından biri olduğu anlaşılmıştır. 

Tüm bu bulgular höyükte başlatılan çalışmaların devamının bölge tarihi 
ve hatta Anadolu tarihi açısından çok önemli sonuçlar sunacağını göstermek-
tedir.
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ESER KAYIT İŞLEMLERİ VE ENVANTER YAPIMI

Önder İPEK*

Müzeler ve müzelerde bulunan kültür varlıklarına ilişkin envanter kayıt-
larının niteliği yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Yasa ve yönetmelik-
lerdeki ortak hedef, kültür varlıklarının kayıt altına alınması, kültür varlığı 
bulunduranların ve kültür varlıklarıyla ilgili iş ve işlem yapanların yetki ve 
sorumluluklarının tanımlanması, kıymetlerinin takdiri ile denetimlerini sağ-
layacak kayıt ve bilgilerin oluşturulmasıdır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 63. maddesi gereği; Devlet, tarih, kül-
tür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla des-
tekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

ESER KAYIT İŞLEMLERİ VE MÜZELERE ALINMA

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 25. Maddesi-
ne göre; 4. maddeye istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilen taşınır 
kültür ve tabiat varlıkları ile 23. maddede belirlenen korunması gerekli taşı-
nır kültür ve tabiat varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bilimsel 
esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulurlar. Bunlardan Devlet müzelerinde 
bulunması gerekli görülenler, usulüne uygun olarak müzelere alınırlar. Ko-
runması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi, tescili ve müzele-
re alınmaları ile ilgili kıstaslar, usuller ve esaslar yönetmelikte belirlenir. Söz 
konusu yönetmelik;  “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nın Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik” olmakla 
birlikte yönetmeliğin 3. maddesinde geçen;

* Dr. Önder İPEK, Çorum Müze Müdürü, Çorum/TÜRKİYE.
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Arkeolojik Eser: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-
nun 23. maddesi kapsamında; jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeo-
loji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi açılarından belge değeri 
taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik ve ilmi özellikleri 
ile seviyesini yansıtan genellikle kazı ve benzeri çalışmalarla bulunan kültür 
varlıklarını,

Etütlük Eser: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-
samına giren, ancak eser envanter defterine kayıt edilecek nitelikte olmayıp 
bilimsel amaçla kullanılabilecek korunması gerekli eserleri, 

Tescile Tabi Etnografik Eser: Günümüzden yüz yıl öncesine kadar olanlar 
hariç, halkın hayat tarzını, dönemin sosyal, teknik ve ilmi özellikleri ile kültü-
rünü temsil eden araç ve gereçler dâhil bilim, kültür, din ve mihaniki sanat-
larla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırları 
ifade eder.

Aynı yönetmelikte1 tasnif ve tescilin tanımları da yapılmış olup;

Tasnif: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 23. 
maddesinde belirtilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından; korunması ge-
rekli olanlarla olmayanların, müzelere alınacaklarla alınmayacakların ayrımı,

Tescil: Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere 
alınanların müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların belge 
ve envanter listelerinin birer nüshasının müze dosyalarında muhafaza edil-
mesini ifade etmektedir. 

Bakanlık Makamının 21/03/2001 tarihli onayı ile yürürlüğe giren müzeci-
lik Kılavuzunun amacı, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ve 3386 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren korunması gerekli taşınır kül-
tür ve tabiat varlıklarının, envanteri ve ayniyat işlemlerinin müzelerce nasıl 
yapılacağına ilişkin esas ve usulleri tespit etmek, uygulamada birliği oluş-
turmak müzelerde ve örenyerlerinde bulunan taşınır ve taşınmaz kültür ve 

1 Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi, tescili ve müzelere alınmaları hak-
kında yönetmelik.
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tabiat varlıklarının her türlü tehlikeye karşı korunması ve bunun için tüm ola-
nakları kullanarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Müzecilik Kıla-
vuzuna göre varlıkların müzeye giriş şekilleri beş ana başlıkta toplanmıştır.

1- Araştırma, Sondaj ve Kazı Yolu ile Gelenler

Araştırma, sondaj ve kazı sonucu ortaya çıkan, taşınır kültür ve tabiat 
varlıkları müzeye teslim edilirken, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili olarak 
yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar hakkında yönetmeliğin 9. maddesi-
nin (ı) bendi gereğince işlem yapılır. Değerlendirme komisyonlarınca müze 
envanterine kaydedilmesine karar verilen varlıkların değer takdiri yapılır 
ve taşınır işlem fişi kesilir. Etütlük olanlar etütlük defterine kaydedilir. Yine  
aynı  maddenin (ı) bendi gereğince kazıda çıkan buluntular, ilgili müzeye 
teslim edilirken kazı envanteri esas alınır. Envanter ve etütlük buluntu liste-
si, teslim tutanakları, Bakanlık temsilcisi veya uzmanı, kazı başkanı ve müze 
yetkililerince birlikte imzalanır (Resim: 1-2). Kazı, sondaj ve araştırma sonucu 
müzeye teslim edilen eserlerle ilgili müze müdürlüğünce değerlendirme ve 
kıymet takdir komisyonu kurularak raporlar hazırlanır. Değerlendirme ve 
kıymet takdir raporları oluşturulduktan sonra Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
tarafından taşınır işlem fişi kesilerek (Resim: 3),  eser ön envanter defterine 
kaydedilir (Resim: 4). Bu işlemlerin bitimiyle birlikte envanter numarası alan 
eser, envanter defterine kaydedilerek, genel eser fişleri hazırlanır2 (Resim: 
5-6). Depo tasnif ve tanzimi yapılan eser, repertuar defterine kaydedilmekle 
beraber (Resim: 7), eserlerin dijital kayıtlarının tutulması da en az defter ka-
yıtları kadar önem teşkil etmektedir. Ancak dijital kayıt için belli bir şablona 
bağlı kalınmamaktadır (Resim: 8). Etütlük eserler ise etütlük defterine kayde-
dilerek müzede saklanır3.

2- Satın Alma Yolu ile Gelenler 

Emanete Alma: Müze Müdürlüğüne getirilen taşınır kültür ve tabiat var-

2 Müzecilik Kılavuzu (Envanter İşlemleri), Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği (Madde 19).
3 Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği (Madde 20).
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lıklarının öncelikle korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olup olmadığına 
müze müdürünün görevlendireceği yetkili uzmanlarca karar verilir. Kültür 
ve tabiat varlığı olmayanlar sahibine belge ile iade edilir4. Kültür ve tabiat 
varlığı olanların listeleri hazırlanarak, söz konusu varlıkları getirenlere, Ta-
şınır Geçici Alındısı verilir5 (Resim: 9). Ayrıca, 2013 yılında Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede teslim alınan 
kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin düzenlenen taşınır geçici alındı belgesine, 
teslim alınan varlıkların dijital ortamda çekilmiş fotoğraflarının mümkünse 
renkli çıktılarının eklenmesi ve söz konusu fotoğraf levhalarının da teslim 
alan ve teslim eden tarafından imzalanması suretiyle işlem yapılmasının ya-
rarlı olacağı bildirilmiştir6 (Resim: 10). Varlıkların kıymet takdir komisyonun-
ca belirlenen değer üzerinden müzelere alınmaları Korunması Gerekli Taşınır 
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkın-
da Yönetmeliğe göre yapılır. 

Emanete alınan kültür varlığı için Bakanlıktan ödenek talebinde bulunulur 
ve kültür varlığını getiren kişiye bilgilendirme yazısı yazılır. 2015 yılı itibariy-
le değerlendirme ve kıymet takdir raporları www.kvmgmbutçe.kultur.gov.tr 
adresi üzerinden dijital olarak oluşturulmaktadır (Resim: 11-12).  Korunma-
sı Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere 
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğinin Komisyon kararlarına itiraz başlıklı 8. 
maddesine göre “değerlendirme veya kıymet takdir komisyonu kararına kül-
tür varlığını getiren tarafından ilgili müze müdürlüğüne itirazda bulunulma-
sı halinde, her türlü masrafı itiraz edene ait olmak üzere, Bakanlıkça otuz gün 
içinde üst komisyon oluşturulur. Bakanlık, itiraz edilmese dahi gerektiğinde 
değerlendirme veya kıymet takdir üst komisyonu oluşturur. Üst komisyon 
kararları kesindir. Değerlendirme ve kıymet takdir komisyonunun kararla-
rına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itirazda bulunulmaz ise 
karar kesinleşir.”

4 Müzecilik Kılavuzu, Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakala-
yan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik (Madde 3/d)

5 Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmala-
rı Hakkında Yönetmelik (Madde 4)

6 Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih ve 144610 
sayılı yazısı.
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3- Bağış 

Özel müzeler, koleksiyoncular, gerçek ve tüzel kişiler ellerinde bulunan 
varlıkları müzelere bağışlayabilirler. Bağışlanan varlıklar için taşınır geçici 
alındısı verilir. Bağışlanan eserlerin değerlendirme komisyonunca tasnifi ya-
pılarak kıymet takdiri yapılır. Eser, ön envanter defterine kaydedilir7. Envan-
ter numarası alan esere, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından taşınır iş-
lem fişi kesildikten sonra, ilgili seksiyondan sorumlu ihtisas elemanına teslim 
edilir. Envanter defterine kaydedilerek varlığın tescili yapılır. Bağış yapana, 
taşınır işlem fişi örneği eklenerek bir teşekkür yazısı ile durum bildirilir. 

4- Zoralım (İstirdat/El Koyma) 

Kaçak kazı, ihbar vb. gibi nedenlerle ilgili mercilerce (emniyet, adli ma-
kamlar) intikal edip müzeye Yediemin8 olarak teslim edilen varlıklara emane-
te alma belgesi düzenlenir ve Yediemin Defterine kaydedilir9. İlgili mercilere 
müzeye yediemin olarak bırakılan varlıkların bilirkişilik incelemesinin mü-
zede yapılması esastır. Zorlayıcı durumlarda başka bir yere gönderildiğinde 
yediemin listesi ile birlikte eserler mühürlü torba içerisinde mahkeme tarafın-
dan görevlendirilen yetkiliye teslim edilir. Ancak ilgili mercilere posta yolu 
ile zarf, koli vb. şekilde bilirkişilik için müzelere gönderilen varlıkların tespiti 
müzede oluşturulan komisyonca açılarak ilgili ihtisas elemanına teslim edi-
lir. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre, zoralımına karar verilen varlıkların 
değerlendirme komisyonunca tasnifi yapılarak, değer takdiri yapılır. Değer-
lendirme ve kıymet takdir raporları oluşturulduktan sonra eser ön envanter 
defterine kaydedilir. Envanter numarası alan esere, Taşınır kayıt kontrol yet-
kilisi tarafından taşınır işlem fişi kesildikten sonra, ilgili seksiyondan sorumlu 
ihtisas elemanına imza karşılığında teslim edilir. Bilimsel değerlendirilmesi 
yapılıp, envanter defterine kaydedilerek varlığın tescili yapılır. Etütlük var-
lıklar, etütlük defterine kayıt edilir. 

7 Müzecilik Kılavuzu (Bağış).
8 Birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya       

kadar emanet olarak bırakıldığı kimse (TDK).
9 Müzecilik Kılavuzu (Zoralım).
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5- Devir

2863 Sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince kamu kurumu ve kuruluşla-
rı (belediyeler ve il özel idareleri dahil) vakıflar, koleksiyoncular, gerçek ve 
tüzel kişiler ellerinde bulunan varlıkları müzelere devredebilirler. Müzelere 
devir olunan kültür varlıkları için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre 
işlem yapılır.

Müzeler Arası Devir

İlgili müzelerin uygun görüşü alınmak kaydıyla Bakanlık onayına bağlı 
olarak varlıkların müzeler arası devir yapılabilir10.

Varlıkların sağlıklı bir şekilde nakli için güvenlik önlemleri ilgili Valilik-
lerce alınır. Varlıkları devir eden müze, envanter defterine ve taşınır işlem 
fişine gerekli şerhi düşer. 

Varlıkları devir alan müze, taşınır işlem fişi keserek, devreden müzeye ve 
Bakanlığa gönderir.

Devir Alınan Taşınırların Girişi

Kamu idarelerince 31. madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devir alı-
nan taşınırlar, devreden idarenin taşınır işlem fişinde gösterilen değer esas 
alınarak düzenlenecek taşınır işlem fişi ile giriş kaydedilir ve fişin bir nüshası 
yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına esas taşınır işlem fişine 
bağlanmak üzere gönderilir. Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma gider-
leri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez11.

ENVANTER YAPIMI

Envanter nedir? Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla 
genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrın-
tılı olarak gösterme. Mal ve değerlere ait döküm12. 

10 Müzecilik Kılavuzu (Devir).
11 Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 19).
12 Türk Dil Kurumu.
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Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alı-
nanların müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların belge ve 
envanter listelerinin birer nüshasının müze dosyalarında muhafaza edilmesi 
için gerekli belgeler şunlardır.13 

• Arkeolojik Eser Envanter Defteri

• Etnografik Eser Envanter Defteri  

• Sikke Envanter Defteri

• Müze Ön Envanter Defteri 

• Repertuar Defteri (Arkeolojik, Etnografik ve Sikke) 

• Etütlük Eser Defteri (Arkeolojik, Etnografik ve Sikke) 

• Yediemin Defteri 

Müzelik değerdeki taşınır kültür varlıkları Ayniyat Talimatnamesi uyarın-
ca (Taşınır Mal Yönetmeliği) Eser Envanter Defteri’ne kaydedilir. Kayıt işleri 
geciktirilmez. Müzeye giren eserin envanter işlemi en geç bir ay içerisinde 
yapılır. İlmi çalışmalar için eserlerin ikişer nüsha ve fotoğraflı katalog fişleri 
düzenlenir. Fiş standardı Bakanlıkça tespit edilir. Teşhirdeki eserlerin yerleri-
ni ve envanter numaralarını gösterir bir teşhir planı hazırlanır14.

Müzeye kazandırılan eserin envanter kaydı için belirlenen 16 kıstas aşa-
ğıda yer almaktadır (Resim: 13). Envanterde ayrıntılı ve derinlemesine bilgi 
elde etmeye olanak tanıması açısından eser türü, dönemi, malzemesi, yapım 
tekniği, süsleme tekniği, rengi gibi konularda ulusal nitelikli standart bilgiler 
kullanılmalıdır15 (Resim: 14).

1. Envanter Sicil Numarası: Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği’nin 19 ve 20. 
maddeleri gereğince, yıllar itibariyle müteselsil sıra numarası verilir ve 
eserin türünü belirtmek için Arkeolojik eser ise (A), Etnografik eser ise (E), 
Sikke ise (S) harfleri envanter numarasının sonuna (2001/1(A), 2001/1(E), 
2001/1/(S), yazılarak envanter kaydı yapılır, envanter fişleri hazırlanır16.

13 Müzecilik Kılavuzu(Müzede Bulunması Gereken Defterler).
14 Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği (Madde 19).
15 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı eki MUES Envanter 

Modülü.
16 Müzecilik Kılavuzu(Envanter İşlemleri)
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2. Kazı Numarası: Kazı hanesine, kazı başkanının verdiği numara aynen ya-
zılmalıdır.

3. Adı ve Cinsi: Eser anlaşılır şekilde isimlendirilmeli, şayet varsa, parantez 
içinde, eserin yerel ve bilimsel adları da bu haneye ilave edilmelidir. Ese-
rin yapıldığı malzemenin adı açıkça kısaltma yapılmadan yazılmalıdır.

4. Bulunduğu Yer: Kazıdan gelmiş eserler için kazı yerinin adı yazılmalıdır. 
Satın alınan, bağışlanan, müsadere edilen eserlerin bulunduğu il, ilçe, bu-
cak, köy ve yerel mevkiin adı yazılmalıdır.

5. Çağı/Dönemi: Eserin çağı ve yüzyılı M.Ö. ve M.S. harfleri de belirtilerek 
yazılmalıdır. 

6. Ölçüleri: Bu hanede yazılı kısımların doldurulması ve ayrıca özellik gös-
teren ölçüler de eklenmelidir. Sikkenin en az iki ölçüsü alınır. En geniş 
yerinden çapı ve kalınlığı mm. olarak yazılmalı. Ör. (Ç:18 mm, K: 3 mm). 
Ağırlığı, altın ve gümüş ise mutlaka tartılmalı ve gram olarak belirtilmeli-
dir.

7. Müzeye Geliş Tarihi: Kazıdan gelen eserler için müzece teslim alınan tuta-
naktaki tarih; bağışlanan eser için müzenin teslim aldığı tarih; satın alınan 
eserler için taşınır geçici alındısının kesildiği tarih; müsadere edilen eserler 
için kesinleşmiş mahkeme karar tarihi, şayet temyiz edilmişse Yargıtay ka-
rar tarihi esas alınarak bu hane doldurulmalıdır.

8. Müzeye Geliş Şekli: Eserin, kazıdan, satın alma (kimden alındığı) müsade-
re, bağış veya çevre araştırması sonunda elde edildiği açıklanmalıdır.

9. Eserin Kıymeti: Kıymet takdir komisyonu, üyeler tarafından taşınır kültür 
ve tabiat varlığı için belirlenecek değerlerin ortalamasını eserin kıymeti 
olarak belirler17. 

10. Müzedeki Yeri: Eserin bulunduğu dolap, vitrin, raf, çekmece ve sıra nu-
marası, envanter ile repertuar defterinin ve envanter fişlerinin “Müzedeki 
Yeri” kısmına kurşun kalemle yazılmalıdır18. 

17 Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmala-
rı Hakkında Yönetmelik (Madde 6/2).

18 Müzecilik Kılavuzu(Depo Tanzimi).
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11. Taşınır İşlem Fişi: Taşınır işlem fişinin kesildiği tarih ve kayıt sıra numara-
sının yazılacağı alandır. 

12. Yayınlandığı Yer: Eserlerin yayınlanıp yayınlanmadıkları araştırılıp bilim-
sel yayını yapılan ilk yer, eser fişine de yazılmalıdır.    

13. Darp Yeri: Sikke envanter defterine kayıtlı olan sikkelerden darp yerleri 
bilinenler bu alana yazılır. 

14. Eser Fotoğrafı: MUES (Müzeler Ulusal Envanter Sistemi) Envanter Modü-
lüne göre, fotoğraf çekiminde ölçek ve eserin envanter numarasını gösterir 
etiketlerin kullanılması zorunludur19. Fotoğraflarda ölçekler siyah beyaz 
olarak kullanılmalıdır, ölçek üzerinde müze ismi yer almalıdır20. Eserin 
ışık-fon vb. koşullar dikkate alınarak ayrıntılarının tanımlanabildiği fotoğ-
rafları olmalıdır. Eserin fotoğrafları renkli çekilmelidir. Eserin tanımlan-
masına katkı sağlamak üzere örneğin: ön, arka ve yan yüzleri ayrı ayrı 
jpg uzantılı resim olarak kaydedilmelidir. Sikkeler için mutlaka ön yüz ve 
arka yüz, tabletler için ön yüz-arka yüz-yan yüzlerin fotoğrafları da çekil-
melidir (Resim: 15). 

15. Eser Tanımı: Her eser kendi özelliğini yansıtan; noktalama işaretleri ve 
imla kurallarına uygun, ayrıntılı olarak açıkça tarif edilmelidir. Tanımda, 
yapıldığı maddeye, devrine yer verilmeyeceği gibi eserin adı da artık be-
lirtilmemelidir (Resim: 16).

16. Envanteri Yapan: Envanteri yapan uzmanın adı ve soyadı açıkça yazılıp, 
tarih atılarak imzalanmalıdır. Aynı işlem uzman tarafından eser fişinde de 
uygulanacaktır. Ayrıca Eser Fişi Müze Müdürü tarafından müze mührü 
ile mühürlenip, kaşelenip imzalanmalıdır.   

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ENVANTER DEFTERİNE 

KAYDEDİLMESİ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. 
Maddesi’nde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları tarif 

19 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi         
Başkanlığı Müzeler Ulusal Envanter Sistemi MUES Envanter Modülü Yaygınlaştırma Çalışma-
ları s. 48-49 Ankara 2013

20 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 184728 sayılı yazısı.
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edilmiştir. Anılan Kanunda tanımı yapılan taşınmazlara ait bir duvar resmi 
(fresk), mozaik, heykel vb. gibi taşınmazlar yerlerinde korunamayacak du-
rumda olduklarında müzelere alınabilirler. Yıkılan bir konağın kapısı, pen-
cere kafesleri, tavanları; yok olan bir hamamın kurnaları bu anlamda “taşı-
nabilir” kültür varlığı olabilir. Yapı veya yapı kalıntıları yıkılmasa da baraj 
yapımı, hava kirliliği, vandalizm gibi zararlı etkilere açık olarak yerinde koru-
namayacak olan değerli yapı elemanları, Venedik Tüzüğü’nün 8. maddesinde 
belirtildiği üzere müze ortamına taşınabilir21. Dünya müzelerinde zorunlu-
luktan kaynaklanan bu uygulamanın pek çok örneği mevcuttur. Örneğin Ati-
na Akropolünde kirli havadan zarar gören karyatidler22 Akropol Müzesi’ne, 
ülkemiz de ise baraj yapımı nedeniyle Zeugma mozaikleri, Zeugma Mozaik 
Müzesine taşınarak koruma altına alınmışlardır.

Müzecilik Kılavuzu’na göre;

Müze müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan il, ilçe, köy ve kasaba-
larda; özel ve tüzel konut, park, okul, cami, otel, motel, pansiyon, lokanta 
vb. ile özel veya resmi kuruluşlarda veya bahçelerinde süs ve benzeri fonk-
siyonlarda kullanılan taşınabilir kültür varlıkları ile örenyerleri ve sit alan-
larında gelişi güzel duran, özellikle iskân bulunan alanlarda köy evi, ahır, 
bahçe duvarı, çeşme yapımlarında ve benzeri amaçlarla kullanılmış olan ta-
şınabilir kültür varlıklarının müzelere nakli esastır, ancak çeşitli nedenlerle 
taşınamaması halinde nakledilene kadar. Fotoğraflı envanteri yapılarak ge-
rekli durumlarda ilgili valilikten de onay alınarak müzenin uygun görece-
ği eserler korumaya elverişli yerlere taşınacak (araç-gereç-malzeme vb. ko-
nularda diğer kuruluşlarla, ayrıca kazı yapılan yerlerde kazı başkanları ile 
işbirliği sağlanabilir) ve mahalli yönetimlere (köyde köy muhtarları, ilçede 
kaymakamlık veya kamu kurum ve kuruluş yetkililerine) zimmetlenecektir.  
Müze Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan taşınmaz kültür varlıkla-
rının içlerinde çalınabilir nitelikte bulunan çini fresk, kabartma, ikona, mo-
zaik ve benzeri süsleme elemanlarının fotoğraflı envanteri çıkarılacaktır.  
Tüm bu çalışmaların sonuçlarından Bakanlığa bilgi verilecektir denilmekte-
dir. 

21 Venedik Tüzüğü/1964, International Charter for the Conservation and Restoration of Monu-
ments and Sites (The Venice Charter) / 1964

22 Antik çağ mimarisinde sütun yerine kullanılan giysili kadın figürlerine verilen isimdir. 
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Bu bağlamda; III. Derece arkeolojik ve kentsel sit alanları ile meskun ma-
hal veya iskana tabi olmayan alanlarda bulunan, in-situ konumunda olma-
yıp, yeri değiştirilmiş, doğal konumunda bulunmayan, 2863 sayılı yasanın 
6. maddesinde taşınmaz kültür varlığı olarak tanımlanan eserlerden müzeye 
getirilenler envanterlik nitelikte ise müze envanter defterlerine kayıt edilirler. 
Eserin değeri kısmına İz Bedeli23 yazılır. 

ETÜTLÜK ESERLER

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren, 
ancak Eser Envanter Defterine kayıt edilecek nitelikte olmayıp bilimsel amaç-
la kullanılabilecek korunması gerekli eserleri ifade etmektedir24. Etütlük nite-
likteki kültür ve tabiat varlıklarından müzede bulunması yararlı görülenler 
eskilik ve sanat değerine bakılmaksızın etütlük eser defterine kayıt edilmek 
üzere müzelerde muhafaza altına alınır25. Müzelik değerde olmadığından en-
vanter edilmemiş, etütlük olarak korunmaya alınmış eserler de, müzeye geliş 
şekli, yeri ve zamanını gösteren etiketleriyle tasnif edilmiş olarak depolanır26.

23 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde; Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kul-
lanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi 
uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştiril-
mesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar (0,01TL) olarak tanım-
lanmaktadır.

24 Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmala-
rı Hakkında Yönetmelik (Madde 3).

25 Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmala-
rı Hakkında Yönetmelik (Madde 10).

26 Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği (Madde 20).
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ADANA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KURTARMA 
KAZI ÇALIŞMALARI

Ercan ALBAK*

İlimiz, Eski Milli Mensucat Fabrikası 1. etap çalışmaları kapsamında yapı-
mına devam edilen Yeni Müze çalışmaları kapsamında Mozaik seksiyonunda 
teşhir edilmesi planlanan I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen mozaikler 
ile ilgili olarak gerekli kurtarma kazıları çalışmaları için Bakanlığımız, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Kazı ve Sondaj İzinler alınmış; 
’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla 
İlgili olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik’’ 
ve ‘’Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Son-
daj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’’ hükümleri kap-
samında İlimiz; Sarıçam, Kozan, Yumurtalık, İmamoğlu İlçelerinde Mozaik 
Kurtarma Kazıları gerçekleştirilmiştir. 

KARLIK MOZAİĞİ

Müdürlüğümüz denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda öncelikle mo-
zaikli alanın hâlihazır durumunu belgelemeye yönelik çalışmalarda bulunul-
muştur. Söz konusu mozaiğin yüzeyinde yer alan ot ve çöplerin temizliği ya-
pılarak mozaik yüzeyinden yaklaşık 10 santim dolgu toprağı kaldırılması ile 
devam edilmiştir. Dikdörtgen planlı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 
yapıya ait mozaiğin kuzey yönde 14,90 m., güney 14,80 m. batı 7,90 m. ve 
doğu yönünde ise 7,62 metre ölçülerindedir. 116m2’lik bir alanda oluşturu-
lan mozaik zemin yüzeyinde yüzeye yakın ve korumasız oluşundan dolayı 
yaklaşık doğu yönünde 35 m.2’lik bir alanda tahribat görülmüştür. Mozaikli 

* Ercan ALBAK, Adana Müzesi Müdürlüğü, Müze Araştırmacısı, Adana/TÜRKİYE.
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alanın yapı duvarlarının mozaik seviyesinde olup doğu duvarı tamamen, batı 
duvarı ise kısmen kopmuştur.

Mevcut mozaik yüzeyinde dolgu tabakasının kaldırılması ile açığa çıkan 
alanda mozaik incelendiğinde; beyaz, siyah, gri, kırmızı, kahverengi ve sarı 
renkli tesseralardan oluşan mozaiği krem renk zemin üzerine iki sıra siyah 
renk tesseralardan oluşan bant içerisinde siyah, kahverengi tesseralardan tam 
ve yarım baklava dilimlerinden oluşan geometrik bordür ile ana çerçeve oluş-
turulmuştur. Bu ana bordür içerisinde tekrar farklı iki bordür oluşturularak 
iki ana sahne bölünmüştür. Doğu yönünde yer alan sahnenin korunabilen 
kısmında krem renk üzerine siyah çerçeveli yuvarlak daire motifleri ile dış 
bordür oluşturulmuştur. Bu dairelerin içinde geometrik tasvirler ve hayvan 
tasvirleri yer almaktadır. Bu dairesel bordürü krem renk tesseralardan deniz 
dalgası motifi takip etmektedir. Ana sahneye doğru iki sıra krem renk düz 
şerit bordürden sonra kahverengi yine düz şerit bir bordür takip etmektedir. 
Ana sahne ise; en altta tabula ansata içerisinde dört satır yazıt yer almaktadır.  
Geri kalan ve korunabilen alanda görüldüğü kadarıyla krem renk zemin üze-
rinde siyah renk tesserlardan baklava dilimleri oluşturulmuş ve bu dilim boş-
luklarında çeşitli türde hayvan tasvirleri ve bitkisel tasvirler yer almaktadır. 

Batıda yer alan ikinci ana sahne ise; dışta lotus çiçek motifi ile geniş bir 
bant oluşturmuş bunu siyah zemin üzerine giyoş motifi takip etmektedir. 
Sahnede üç sıra farklı türden 16 adet hayvan (Koyun, köpek, oğlak, yılan, 
kertenkele, aslan, boğa, leopar, geyik ve tavuskuşu) tasvirleri görülmektedir. 

Figürler üzerinde tek sıra yazıt yer almakta; En alt sırada ise doğu yö-
nünde yer alan panoda olduğu gibi tabula ansata içerisinde 5 satır yazıt yer 
İncilden Üsürah bölümünden bir konu aktarılmış vahşi hayvanlar ile evcil 
hayvanların birlikte yaşayabildikleri otlaklıkları paylaşabildiklerini konu 
edinen mozaikteki metin üzerinde yapılan incelemelerde çevirisinde ‘’ Kurt 
kuzuyla birlikte otluyor; leopar oğlağın yanında yatıyor; boğa aslanın yemini yiyor; 
boğa ve ayı yanyana otluyorlar, hepsi benim kutsal dağımdalar’’  dedi yüce ya-
radan’. Bu mozaiği; Khodeos oğlu İoannes Pıstako Kandalramalon kendi ve 
tüm ailesini kurtuluşu ve selameti için kilisenin mozaiğini yaptırdı’’ yazdığı 
görülmüştür. Bu tabula ansatanın sağında siyah renk tesseralardan küçük ka-
reler oluşturulmuş solunda ise yine siyah renk tesseralardan bitkisel motif yer 
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almaktadır. Altında ise krem renk zemin üzerine siyah renk baklava dilimleri 
içerisi krem renk tesseralardan karaler oluşturulmuştur. Siyah baklava dili-
mi boşluklarında kalan krem renk ana zeminde oluşan yarım baklavalar ise 
siyah renk tessera kullanılarak iki küçük kare motifi ile doldurulmuştur (Re-
sim: 1). Mozaiğin biçimsel tasviri yapıldıktan sonra ikonoğrafik ve biçimsel 
özellikleri göz önünde bulundurularak M.S. 5-6. yy.’a tarihlenebilmektedir

SARIÇAM ÜÇÇAMLAR MOZAİĞİ

Müdürlüğümüz denetiminde yapılan çalışmalarda öncelikle mozaikli ala-
nın hâlihazır durumunu belgelemeye yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 
Söz konusu mozaikli alanda sürülü tarla konumundaki alanda hafriyat ça-
lışmalarına başlanılmıştır. Çalışmalarda öncelikli olarak 10.66-5 metre ölçüle-
rinde 1. No.lu mekân olarak adlandırılan mozaik zeminli mekâna ulaşılmış-
tır.  Bir No.lu mekânın güneydoğu yönünde yer alan kapı tespit edilmiş ve 
çalışmalar bu yönde ilerleyerek 2. No.lu mekân olarak adlandırılan 9,27x2,75 
metre ölçülerinde mozaikli zemine ulaşılmıştır. Bu mekânda yaklaşık elli san-
tim yükseklikte kesme taş mekân duvarlarının korunduğu görülmüştür. İki 
No.lu mekânın doğusundan bulunan kapıdan 3. No.lu mekân olarak adlandı-
rılan 6,84x3,59 metre ölçülerinde mozaik zeminli üçüncü mekânda çalışmalar 
devam etmiştir. Bu mekânın duvarları büyük oranda korunmuş olup yaklaşık 
iki metre yüksekliğe sahiptir. Mekânın kuzey yönünden 3,86x5,31 metre ölçü-
lerinde yuvarlak bir yapıya sahip dördüncü mekânın kazısı tamamlanılmış-
tır. Bu mekânın kazı tamamlandıktan sonra mekânın batı yönünde 2,30x6,60 
metre ölçülerinde beşinci mekânın kazısı yapılarak tamamlanılmıştır.

Mevcut mekânların açığa çıkarılması sonrasında yoğun kireç tabakasının 
hâkim olduğu mozaikler yüzeyinde yapılan mekânik temizlik çalışları sonra-
sı tasvirler incelendiğinde;

1 No.lu Mekân: 10.66x5 m. ölçülerinde ki mozaik genel olarak krem geo-
metrik bordo ve siyah tesseralardan oluşmaktadır. Mozaiğin en dış bordürde 
beyaz tessera sırasından sonra yine beyaz zemin üzerine siyah yumurta sırası 
şeklinde bir bant geçmektedir. Bu bandı geniş bir bant içinde iç içe geçmiş 
akantus yaprakları görülmektedir. Ana pano içinde beyaz zemin üzerine si-
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yah ve bordo tesseralardan oluşan küçük kare panolar görülmektedir. Bu pa-
noların içinde hayvan ve bitki motifleri yer almaktadır. Mozaiğin batı yönün-
de yedi satır yazıt olup birinci satır dışındaki satırlarda yer yer tesserlarda dö-
külme vardır. Bu mozaiğin kuzeyinde bunu takip eden sarmal bant içerisinde 
yer alan ve beyaz zemin üzerinde asma yapraklarının ve üzüm salkımı tasviri 
görülmektedir. Asma dalları arasında iki satır yazıt yer almaktadır (Resim: 2).

2 No.lu Mekân: 9.27x2.75 metre ölçülerine sahip olan mozaikte krem, siyah, 
bordo, sarı tesseralar kullanılmıştır. Dış bantlarda merkezde ki daire etrafın-
da dört adet küçük daireden oluşan motifler bir bant içeresinde verilmiştir. 
Yatay dikdörtgen pano içinde batıda bir ayı figürü yer almaktadır. Bunun 
karşısında bir daire içerisinde baş kısmı tahrip olmuş kuş figürü görülmekte-
dir. Bu daire içinde ki figür yine yüzü batıda ki figüre dönük ayı figürü görül-
mektedir. En doğuda ise iki sıra halinde dört adet kuş figürü yer almaktadır. 
Bu panonun figür boşluklarında stilize bitki motifleri görülmektedir (Resim: 
3).

3 No.lu Mekân: 6.84x3.59 metre ölçülerine sahip mozaik en dışta kenarında 
krem zemin üzerinde bordo birbirine geçmiş oval iki halkadan ibarettir. Bu 
motif M.Ö. 1. yy.’dan başlayarak ilk yaygın örneği Komleyde görülür. Renkli 
küçük üçgenlerden oluşturulan bir sıra şerit bant geçmektedir. Bu şeridin he-
men ardından bordo renkli geometrik şekillerden oluşan bordür takip etmek-
tedir. Yunan haç planlı geometrik motif, iç içe geçmiş spint atan daireler ve 
şekillerden oluşmuştur. Bordürden sonra iç içe geçen ve krem bordo ve siyah 
renklerden oluşan geometrik desenler yer almaktadır. Mozaiğin ortasında si-
yah renk zemin üzerinde ve küçük karelerin oluşturduğu yatay bir dikdört-
gen yer almaktadır. Krem zemin üzerinde siyah renkle oluşturulan karelerin 
içerisinde yine bordo ve siyah renkli küçük kareler yer almakta olup karelerin 
ortasında siyah nokta bezeme görülmektedir. Yatay dikdörtgenin üzerinde 
tesseralarda dökülmeler olup üç satır yazı olduğu görülmektedir (Resim: 4).

4 No.lu Mekân: 3,86x5,31 metre ölçülerine sahip yuvarlak bir mimari yapı 
zemininde yer alan mozaik genel olarak mavi, lacivert, krem, siyah ve bordo 
tesseralardan oluşturulmuştur. Mozaiğin dış kenarında lacivert renkli geniş 
bir bant yer almakta olup, hemen ardından bordo renk üçgenlerden oluşan 
bir sıra şerit bulunmaktadır. Mozaiğin iç kısmında mavi renkle belirginleşti-
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rilen ve içe içe geçen damla motifleri korunabilen kısımlarda yer almaktadır. 
Bu iç içe geçen balık pulu veya lotus çiçeği içerisinde siyah ve bordo renkli 
stilize çiçek motifleri yer almaktadır. Mozaiğin alt kısmında siyah çizgilerle 
belirginleştirilen bir yatay dikdörtgen çerçeve içerisinde geometrik motiflerle 
birlikte dokuz satırdan oluşan yazıtın yer aldığı görülmektedir. Yazının bu-
lunduğu kısımda tahribatın fazla olması nedeniyle devamının görülememek-
tedir (Resim: 5).

5 No.lu Mekân: 2,30x6,60 metre ölçülerinde iri çakıl taşları kullanılarak 
oluşturulan mozaik; krem renk üzerine siyah renk tesseralardan stilize figür-
ler yer almaktadır. Görülebildiği kadar güney yönünde bir Latin haçı ve bu 
haçın dörtkenarında küçük kare desenler yer almaktadır. Haçın kuzeyinde 
ise stilize bir hayvan figürü görülmektedir (Resim: 6).

Kazı çalışmalarının tamamlanılması mekân mozaiklerin mekânik temiz-
likleri sonucu tarafımızca yapılan genel değerlendirme ile kilise mimarisine 
sahip olan yapının mozaiklerin biçimsel tasviri yapıldıktan sonra ikonoğrafik 
ve teknik özellikleri göz önünde bulundurularak M.S..5-6 yy.’a tarihlenebil-
mektedir.

FAYDALI MOZAİK

Müdürlüğümüz denetiminde yapılan çalışmalarda öncelikle mozaikli ala-
nın hâlihazır durumunu belgelemeye yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 
Kazı için herhangi bir plan kare yapılmamış olup açık alan sistemine göre 
kazılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu altı mekân açığa çıkartılmıştır. 

1 No.lu Mekân: Dikdörtgen planlı mekânın iç ölçüleri 15,75x3,83m’dir. Kes-
me taş bloklarla örülmüş mekânın batı duvarının yer yer temelleri kalmakla 
beraber tahrip olmuştur. Doğu duvarı üzerinde 2.15 m. genişliğinde ana salo-
na yani 3 No.lu mekâna açılan bir kapı girişi yer almaktadır. Mekân kuzey ve 
güney kısımda küçük bir odaya bölünmüş vaziyettedir. Böylece mekân A, B 
ve C olmak üzere üç odadan oluşmaktadır. A odasında yer alan mozaik ku-
zeybatı köşesinde bir miktar tahrip olsa da B ve C odasında yer alan mozaik 
orta kısımlar ve batı kenarı olmak üzere büyük ölçekte tahribata uğramıştır.. 
Mozaik taş tessera kullanılarak yapılmıştır. Tesseraların ölçüleri bir bütünlük 
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göstermeyip 1.02 x 1.04 cm. ile 0.78 x 0.97 cm. arasında değişmekte olup renk-
leri siyah ve beyazdır. 

Bezemelerin mekân içindeki planlamasına bakıldığında öncelikle A oda-
sının duvar kenarları beyaz renkle boş bırakılmış sonrasında ince bir kenar 
bordürü ile bir panel oluşturulmuştur. Bu panelin içerisi çiçek rozetlerinden 
meydana gelen geometrik bezemelerden oluşmaktadır. A odasından B odası-
na geçişi sağlayan kapı aralığının tabanında ise ayrı bir panele yer verilmiştir. 
Panel içerisinde baklava dilimi içerisinde bir daire ve onun da içerisinde iç 
içe geçmiş elips daireler yer almaktadır. B odası yoğun bir şekilde tahribata 
uğradığı için sadece kenarlarında geometrik motifler korunmuştur. Ayrıca 
bu motiflerin ortasında bir panel olduğu da anlaşılmaktadır. C odası da orta 
kısımda tamamen tahrip olmuştur. Kenarları yıldız biçimli geometrik motif-
lerden meydana gelmektedir. 

2 No.lu Mekân: Dikdörtgen planlı mekânın iç ölçüleri 23,64x3,09 m.’dir. 
Mekân uzun ince bir planı ile koridordur. Kesme taş bloklarla örülmüş 
mekânın doğu duvarı tahrip olmuştur. Duvarlar üzerinde her hangi bir kapı 
girişi yer almamakla beraber, muhtemel kapı girişi tahrip olan doğu duvarı 
üzerinde olmalıdır. Mekânın kazısı esnasında mozaik taban üzerinde yanık 
tabaka tespit edilmiştir. 

Sadece doğu kısımda tahribata uğramıştır. Mozaik taş tessera kullanılarak 
yapılmıştır. Tesseraların ölçüleri bir bütünlük göstermeyip 1.07 x 1.05 cm. ile 
0.58 x 0.74 cm. arasında değişmekte; renkleri siyah ve beyazdır. 

Bezemelerin mekân içindeki planlamasına bakıldığında öncelikle uzun 
koridor tabanı üç panele bölünmüştür. Batıdan başlayarak birinci panelde 
baklava dilimlerine bölünmüş geometrik bezekler yer almaktadır. İkinci pa-
nelde dairelerin içinde baklava dilimi betimlenmiştir. İkinci panel ile üçüncü 
panelin arasında altı sıra Grekçe yazıt yer almaktadır. Üçüncü panelde ise 
siyah beyaz karelerden oluşan geometrik bezemeler tercih edilmiştir. 

3 No.lu Mekân: Dikdörtgen planlı mekânın iç ölçüleri 19,08x7,77 m.’dir. 
Mekân geniş ve büyük bir yapısı ile bir salonu anımsatmaktadır. Kesme taş 
bloklarla örülmüş mekânın doğu duvarı tahrip olmuştur. Batı duvarı üzerin-
de 2.15 m. genişliğinde 1 No.lu mekâna açılan bir kapı girişi yer almaktadır. 
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Kuzey duvarı üzerinde yedi adet sütun kaidesi korunagelmiştir. Söz konusu 
kaideler yüksek bir pilinthusdan ve çift torus tek trochilosdan oluşmaktadır. 
Mekânın kazısı esnasında mozaik taban üzerinde yanık tabaka tespit edil-
miştir. Doğu kısmı tamamen tahrip olmuştur. Mozaik taş tessera kullanılarak 
yapılmıştır. Tesseraların ölçüleri bir bütünlük göstermeyip 1.08 x 1.03 cm. ile 
0.35 x 0.29 cm. arasında değişmektedir. Tessera renkleri siyah, beyaz ve sarı-
dır.

Bezemelerin mekân içindeki planlamasına bakıldığında öncelikle etrafını 
kenar bordürü çevrelemektedir. Bu bordürün içerisinde yer alan daireler ve 
baklava dilimlerinin içerisinde figürler yer almaktadır. Söz konusu figürler 
arasında çeşitli kuşlar, üzüm salkımları, geometrik motifler ve bitkisel figür-
ler yer alır. Kenar bordürü içerisinde üç panelin var olduğu gözlemlenmek-
tedir. Batıdaki ilk panelde çiçek rozetlerinden oluşan bir geometrik sahne söz 
konusudur. Panelin etrafında meander motiflerinden oluşan bir kenar ban-
dı bulunmaktadır. Bu panelin ortasında bir tabula anasta içerisinde beş sa-
tır Grekçe yazıt yer almaktadır. Ortadaki panelin etrafını beyaz renkte kenar 
bordürü ve sonrasında gioş motiflerinden oluşan kenar bandı çevrelemekte-
dir. Bu panelin köşelerinde gioş motifleriyle oluşturulmuş elips daireler ve 
içerisinde bitkisel motifler yer almaktadır. Ortadaki panel ile doğudaki panel 
arasında figürlü kenar bordürü bulunmaktadır. Doğudaki panel ise fazlaca 
tahrip olmuştur. Panelin etrafını çengel motifinden oluşan kenar bandının 
çevrelediği anlaşılmaktadır. Panel ise baklava dilimlerine bölünmüş ve içeri-
sine figürler yerleştirilmiştir. Korunan figürler arasında çeşitli kuşlar, sepet, 
üzüm salkımı ve bitkisel motifler yer almaktadır.

4 No.lu Mekân: Mekânın duvarları tamamen tahrip olmuştur. Mozaiğin ko-
runan kısmı ise 1,23x7,77 ml’lik bir alanı kapsamaktadır. Mozaik taş tessera 
kullanılarak yapılmıştır. Tesseraların ölçüleri bir bütünlük göstermeyip 1.01 x 
1.00 cm. ile 0.71 x 0.84 cm. arasında değişmektedir. Tessera renkleri siyah ve 
beyazdır. Gözlemlenebilen motifler tamamen geometriktir. 

5 No.lu Mekân: Dikdörtgen planlı mekânın iç ölçüleri 3x25,02 m.’dir. 
Mekân uzun ince bir planı ile koridor şeklindedir. Kesme taş bloklarla örül-
müş mekânın güney ve doğu duvarı tahrip olmuştur. Duvarlar üzerinde her 
hangi bir kapı girişi yer almamakla beraber, muhtemel kapı girişi tahrip olan 
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doğu duvarı üzerinde olmalıdır. Mekânın kazısı esnasında mozaik taban üze-
rinde yanık tabaka tespit edilmiştir. 

Sadece doğu kısımda tahribata uğramıştır. Mozaik taş tessera kullanılarak 
yapılmıştır. Tesseraların ölçüleri bir bütünlük göstermeyip 1.10 x 1.05 cm. ile 
0.48 x 0.93 cm. arasında değişmektedir. Tessera renkleri siyah ve beyazdır. 

Bezemelerin mekân içindeki planlamasına bakıldığında yine birden çok 
panellere bölündüğü gözlemlenmektedir. Fakat tarımsal faaliyetlerden dola-
yı tesselatum zarar görmüş, dağılmış ve fazlaca tahrip olmuştur. Bu tahribat-
tan dolayı geometrik bezemelerin var olduğu gözlemlenebilmektedir. 

6 No.lu Mekân: Mekânın duvarları tamamen tahrip olmuştur. Mozaiğin ko-
runan kısmı ise 2,30x1,90 m.2’lik bir alanı kapsamaktadır. Mekân tahrip oldu-
ğundan dolayı kendi dönemi mozaik ölçüsü hakkında fikir sunmamaktadır. 
Mozaik iri çakıl taşı tessera kullanılarak yapılmıştır. Tessera renkleri siyah ve 
beyazdır. Gözlemlenebilen motifler tamamen geometriktir. 

Genel olarak açığa çıkartılan altı mekândan oluşan bir mimariye sahiptir. 
Yapının doğu kısmı günümüz insanı tarafından tamamen tahrip edilmiştir. 
Yapı açığa çıkartılan ölçüleriyle 27.65m. x 13.8 m.’dir. Söz konusu mekânlarda 
duvar işçiliğinin moloz taş yerine kesme taş bloklardan oluşması buna bağlı 
olarak taşıyıcı sütunlara ihtiyaç duyulması ve zeminlerinin mozaik kaplı ol-
ması büyük bir villa kompleksi olma ihtimalini güçlendirmektedir (Resim: 7). 
Konum itibarı ile çevresini iki dere sınırlamaktadır. Böylelikle bir su kayna-
ğına da yakın vaziyettedir. Ele geçen seramik fragmentlerinden hareketle ve 
mozaiği stilistik, konu ve işçilik açısından değerlendirdiğimizde M.S. 4. veya 
5. yüzyıla tarihlendirmek mümkün olacaktır.

                                                     

SU GÖZÜ MOZAİĞİ

Mozaikli alanın hâlihazır durumunu belgelemeye yönelik çalışmalarda 
bulunulmuştur. Müdürlüğümüz denetiminde 2007 yılında yapılan sondaj ça-
lışması sonrası mevcut mozaikli alanın üzerine serilen jeotekstil örtüsünün 
kaldırılması ile başlanılmıştır. Yapılan çalışmayla ortaya çıkartılan mozaik 
tabanlı mekân, güney-kuzey yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlı bir 
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yapıdır. Mekânın orta kısmında mozaik taban üzerinde tespit edilen sütun 
kaidesi ve mekânın orta kısmından güney-kuzey yönünde sıralı halde, mo-
zaik taban üzerinde boşlukların olması mekânın orta kısmında kuzey-güney 
yönünde 5 adet sütun olduğunu göstermektedir. Ancak sadece 1 adet sütun 
kaidesi korunabilmiş diğerleri tahrip olmuştur.

Mekân duvarları küçük kesme taslardan yapılmış olup batı, güney ve ku-
zey duvarlarında bir iki sıra halinde korunabilmiştir. Doğu kısımda oluşan 
tahrip sonucu duvarla birlikte taban mozaiğinin 5/1’lik kısmında tahrip ol-
muştur. Yerleşim yerinde daha geç bir evrede kurulan yeni yapılarla mekân 
ikiye bölünmüştür. Mekânın güney duvarından 3 m. İçeride doğu-batı yö-
nünde inşa edilmiş bu duvar mozaik tabanı da tahrip etmiştir. Kuzey yönün-
de kalan ikinci mekânın güney batı köşesine 1,5 x 3 m. ölçülerinde tonozlu 
bir yapı inşa edilerek mozaik taban ve batı duvarı tahrip edilmiştir. Ayrıca 
tonozlu yapının kuzey tarafında kesme taslardan yapılmış üstü açık bir su 
kanalı da tespit edilmiştir. Mekânın giriş kapısı ya da kapıları duvarlar tahrip 
olduğu için belirlenememiştir.

Mozaik taban için mekânın bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; 
mekânın ortasında güney-kuzey yönünde sıralanan sütün sırası mozaik ze-
mini iki ana sahne olarak ayırmıştır. Sütun sırasının batısında kalan mozaik 
zeminin bir kısmını tonozlu yapı ve duvar tahrip etmiştir. Korunabilen mo-
zaik zeminde ise sütun sırasının doğusunda kalan mozaik zeminin bir doğu 
kısmı tahrip olmuştur. Sağlam kalan zemin ise üç sıra bordür içinde üç ana 
sahneye bölünmüştür.

 Kuzey kısmındaki ilk sahne: dairesel üç bordür içinde karşılıklı duran iki 
adet tavus kuşu tasvir edilmiştir. Ancak tavus kuşlarının örüldüğü tessera-
lar kuşlardan birinin kanat kısmında ve her iki kuşun kafa kısmında koru-
nabilmiştir diğer alanlar tamamıyla tahrip olmuş noksandır. Kuşların kafa 
ve kanadındaki tesseralar incelendiğinde siyah, turuncu, kırmızı renkte cam 
tesseraların olduğu tespit edilmiştir. Tavus kuşlarının ortasında yapraklı ve 
meyvesi olan bir ağaç tasvir edilmiştir. Figürler arasındaki dolgu zemin tes-
seraları düz beyaz renkte olup ağaç kırmızı renkli tesseralarla örülmüştür. 
Tasvir edilen Ağacın yaprakları ve meyveleri örüldüğü tesseralar tahrip ol-
muş noksandır. Tavus kuşlarının dışını saran birinci bordür beyaz tesseralar 
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ve kırmızı tesseralardan örülerek iç içe geçen dalga motifleri tasvir edilmiştir. 
İkinci bordürde ise kırmızı, sarı, beyaz, siyah renk tesseralardan örülmüş, bir-
birine geçmiş sarmal halkalardan oluşmaktadır. Üçüncü bordürde ise yine 
birinci bordürdeki gibi beyaz ve kırmızı tesseralardan örülmüş iç içe geçen 
dalga motifleri betimlenmiştir. Kare içinde yer alan Dairesel bordürün köşe 
kısımlarını doldurmak için siyah, beyaz, kırmızı, gri renkte tesseralar ile düz 
çizgiler örülerek köşe alan doldurulmuştur (Resim: 8).  

Orta kısımda yer alan sahne: kare şeklinde iki sıra bordür içinde; haç şek-
lindeki fiğürle birbirilerine bağlanan 6 adet sekizgen pano yer almakta ve 
pano içlerinde çeşitli hayvan fiğürleri tasvir edilmiştir. Mevcut mozaiklerin 
mekânik temizlikleri sonucu tarafımızca yapılan genel değerlendirme ile mo-
zaiklerin biçimsel tasviri yapıldıktan sonra ikonoğrafik ve teknik özellikleri 
göz önünde bulundurularak M.S.5-6. yy.’a tarihlenebilmektedir

YUMURTALIK HİPOCAMPOS-ATHENA MOZAİKLERİ

2013 yılında Müdürlüğümüzce İlimiz, Yumurtalık İlçesi, Kemalpaşa Ma-
hallesi, I. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde 142 ada, 19 parselde gerçek-
leştirilen kurtarma kazısı sırasında ortaya çıkarılan mozaik; merkezinde bu-
lunan ve etrafı büyük bir çerçeve kuşağı ile sınırlandırılmış olan panonun 
ortasında mitolojik konuyu oluşturan dört değişik figür yer almıştır. İki hip-
pokampos üzerinde farklı yaşlarda ve boyutlarda işlenmiş balık tutan eros 
figürleri betimlenmiştir. Ellerinde obje olarak olta ve olta uçlarında tuttukları 
balıklar bulunmaktadır. Oltaların uçlarında sarı olan barbun, diğeri levrek, 
serbest duran ise lagos balığı (Akdeniz levreği) olmalıdır. Huni biçimli deniz 
kabuğu pano içinde dikkat çekmektedir. Hippocampos figürünü incelediği-
mizde; Köken olarak At ve Balık Kuyruğundan oluşan gövdeye sahip bir ya-
ratığa doğu sanatında rastlanılmaz; Ancak balık insan kaynaşmasından olu-
şan yaratıklar, Mezopatamya sanatında yeni Asur ve yeni Babil döneminde 
tapınak ve saraların girişlerinde heykel ve kabartma olarak büyü oluşturması 
için konulmuş figürlerdir. Grek sanatı içinde görülen triton ve benzeri de-
niz adamları için ilk örnek oluşturan bu figür Asur sanatında kukullu (balık 
adam) olarak tanımlanmaktadır. Ancak; triton için geliştirilen mitoloji Hippo-
campo ve benzeri yaratıklar için geliştirilememiştir. Hippocampos Triton gibi 
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tanrıların yanında yer almamış genelde binek hayvanı olarak kullanılmıştır. 
Özellikle de Posedion, Nereidler, Nereus, ve erosların binek hayvanı görevini 
üstlenmiştir. 

Mozaiğin çerçevesinde sıralı bir şekilde bir büyük bir küçük eşkenar dört-
genlerin içinde daire bezemesi yer almaktadır. Merkezinde mitolojik konuyu 
oluşturan iki hipocampos üzerinde farklı yaş ve boyutlarda işlenmiş balık tu-
tan eros figürleri betimlenmiştir. Tesseralar da sarı, mavi, koyu mavi, krem ve 
kiremit rengi yoğun bir şekilde kullanılmıştır (Resim:  9).

Hipocampus mozaiğin tesseraların küçüklüğü, sıklığı, düzgün kesimleri 
ve bulunduğu alana tam olarak oturması kaliteli bir işçilikte ve teknikte yapıl-
dığını göstermektedir. Diğer Kilikya kentlerinde çıkarılan mozaikler değer-
lendirildiğinde ve çıkan insutu buluntular ışığında mozaiğin M.S. 3. yüzyıla 
ait olduğu düşünülmektedir. Tarihlemeye kaynaklık edebilecek diğer bir veri 
ise kazılar sırasında ele geçen kalın kül tabakasıdır. Bu tabakayı MS. 260’larda 
Sasani Kralı I. Şapur’un saldırılarına bağlamak olasıdır. Mozaiklerde herhan-
gi bir fiziki tahribata rastlanmaması, mozaiklerin bu saldırılardan sonra yapıl-
mış olma olasılığını güçlendirmektedir (Öztürk, N. – Aslan, O. 2014)

Athena Mozaiği

Yumurtalık İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, I. Derece arkeolojik sit alanı içe-
risinde 142 ada, 19 parselde yer alan mozaik Hipocampos mozaiğinin doğu-
sunda yer almaktadır. 

Söz konusu mozaik incelendiğinde hipocampos örneğinde olduğu gibi 
ince işçilikle yapıldığı görülmüştür. Mozaiğin merkezinde mitolojik konu-
yu oluşturan figürler yer almaktadır. Savaşçı olarak tanımlanan figür, tanrı 
Athena’ya bir elinde tutmuş olduğu tavşanı sunar pozisyonda görülmekte-
dir. Tanrı Athena bir sütunun üzerinde durur pozisyondadır. Sütun üzerinde, 
Athena’nın simgelerinden biri olan zeytin dalı betimlenmiştir. Ana figürün 
etrafında yıldız ve karelerden oluşan geometrik şekiller işlenmiştir (Resim: 
10). Geometrik şekilleri oluşturmak için kullanılan tesseralar kalitesinden 
kaynaklanan sebeplerden dolayı günümüze kadar ulaşamamış, doğal faktör-
lerin etkisiyle bir kısmı yok olmuştur. Tesseralar da sarı, mavi, koyu mavi, 
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krem ve kiremit rengi hakim bir şekilde kullanılmıştır. Hipocampos mozai-
ğiyle aynı seviyede ve bitişik mekânda yer alması aynı dönemde yapıldığını 
düşündürmektedir

ANAVARZA MOZAİKLERİ

Tethys Mozaiği

1960’lı yıllarda ilimiz, Kozan İlçesi, Dilekkaya Köyü, Anavarza Antik 
Kenti 153 parselde Hatun Dilci isimli şahsın bahçesinde bulunmuştur. Söz 
konusu mozaiğin merkezinde Tethys tasvir edilmiştir. Tanrıçanın saçları 
kahverenginin tonları ve siyah tesseralarla renklendirilmiş, gözleri oldukça 
belirgin ve renkli betimlenmiştir. Yüzü oval ve dolgun olarak betimlenen 
tanrıçanın yanakları pembenin tonlarıyla renklendirilmiş ve yüzünü çevre-
lemiştir. Tanrıçanın önünde bir dümen görülmektedir. Dümen sarı renktedir 
ve kahverengi tesseralarla gölgelendirilmiştir. Denizden, yarısı dışarı çıkmış 
olan Ketos tanrıçanın solunda betimlenmiştir. Mavi ve yeşilin tonlarıyla de-
niz dalgaları belirginleştirilmiş, arka zemin beyaz tesseralarla düz olarak iş-
lenmiştir. Tethys ile birlikte Eros figürleri de kullanılmıştır (Resim: 11). Bu 
kullanımıyla Antiocheia’da bulunan Tethys betimli mozaiğe benzemektedir. 
Ayrıca buradaki Eroslar “Konstantinian Villası”nda yer alan yunus ve balık 
yakalayan eroslarla da benzerlik gösterir. Bu nedenle mozaiğin muhtemelen 
Antiocheia’daki bir mozaik atölyesindeki sanatçılar tarafından yapıldığı dü-
şünülmektedir. 1x1 cm. boyutlarında tesseralardan oluşan havuz mozaiği; 
gerek boyutları, gerekse düzgün kesimleri ile ve mozaiğe bakanda uyandır-
dığı üç boyut hissi ile oldukça kaliteli bir işçilik göstermektedir. Tethys’in 
ikonografik özellikleri dikkate alındığında M.S. 4. yüzyılın ilk yarısına ait 
olduğu söylenebilir.

Balıklı Havuz Mozaiği: 

Söz konusu mozaik, dikdörtgen şeklinde olup beyaz zemin üzerine kır-
mızı, mavi, sarı, kahverengi ve siyah renkli tesseralardan oluşmuştur ve yak-
laşık yüzde sekseni korunmuştur. Havuzda birbirinden farklı yönlere bakan 
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renk ahenginin kendini gösterdiği on iki balık motifi yer almaktadır (Resim: 
12). Tesseraların boyutlarına ve düzgün kesimlerine bakıldığında kaliteli işçi-
lik ve ikonografik özellikleri dikkate alındığında M.S. 4. Yüzyılın ilk yarısına 
ait olduğu söylenebilir.

Yukarıda Belirtildiği Üzere Çalışmalar ;

Kaldırma çalışmaları işi için yapılan ön hazırlık aşamasını takiben mozai-
ğin Tesellattum yüzeyinde mekânik temizlik çalışmalarına başlanılmıştır. 

Öncelikli olarak bitki kökleri tesseralara zarar vermeden kesilmiştir. Mo-
zaiği oluşturan tesseraların nitelikleri göz önünde bulundurularak mekânik 
temizlik uygulaması ince uçlu bisturi ve dişçi aletleri ile yapılmıştır. 

Mekânik temizliği tamamlanan mozaik yüzeyinde ikinci aşama olarak ka-
ralej çalışmasına başlanılmıştır. Karelaj çalışması mozaik yüzeyinin 1x1 met-
relik plankarelere bölünerek çizim, fotoğraf ve bozulma envanter paftaları 
hazırlama çalışmaları için sabit yükseklikten doksan derecelik açı ile fotoğ-
raflanmıştır. 

Üçüncü aşama olarak ilk kat tülbent bezinin yapıştırma işi olarak devam 
edilmiştir. İlk kat tülbent bezi su bazlı polivinil asetat kullanılarak tüm yüze-
ye uygulanmıştır. 

Yapılan ilk kat faycing işlemi sonrası yüzeyin kuruması beklenilmiş ve 
sonrasında mozaik kesim yerleri belirlenerek işaretleme yapılmıştır.

 Kesim yerlerinin belirlenmesin de ana sahneleri oluşturan figürler arası 
boşluklar temel alınarak belirlenmiş olup kesim yerleri netleştirilerek işaret-
lenmiştir. İşaretlenme işlemlerini takiben amerikan bezi ile ikinci kat facing 
işlemi tamamlanılmış ve işaretlenme önceden belirlenen yerler üzerinden ge-
çilerek belirginleştirilmiştir. 

Tamamlanılan facing işlemi sonrası kaldırma işlemine geçebilmek için 
yapıştırılan polivinil asetat tamamen kuruması beklenilmiş. Kesim yerleri 
belirlenerek panolara bölünen mozaik parçalarına pano numaraları verilerek 
kodlama işlemi yapılmıştır. Mozaik yüzeyine son olarak yapıştırılan tutkallı 
amerikan bezlerinin kuruması ile ayırma işlemine başlanılmıştır.

 Öncelikli olarak kesim 0.60mm kalınlığında dairesel elmas kesici ile ayır-
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ma işlemi gerçekleştirilmiştir. Mozaiği yatak harcından ayırma işlemi ince 
yassı uçlu kamalar kullanılarak dış bordürlerden başlanılmıştır. 

Mevcut mozaiklerin ana sahnesinde yapısal bozulmaya sebep olmayacak 
şekilde kenar bordürler ölçüt alınarak birbirinden ayrılmış ve taşınmaya ha-
zır hale getirilmiştir.

 Mozaik panolar taşıma işlemi için önceden üzeri naylonla kaplanan osb 
plakalar üzerinde alınmış ve bu plakalar üzerinde mozaik parçaların kayması-
nı engellemek için mozaiklerin yapıştırıldığı amerikan bezinin kenarlarından 
plakalar üzerine zımbalanmıştır. Mozaik pano kodları üzerine yerleştirilen 
osb plakalar üzerine yazılmıştır. Nakliye aracına yükleme sırasında araç ze-
minine spanzetler iki sıra yatay yerleştirildikten sonra osb plakalar aralarında 
5 cm’lik strafor konularak yerleştirilmiştir. Tüm panoların yerleştirilmesi ile 
en alt sırada yer alan spanzetler son sıra osb plaka üzerinde bağlanılarak pla-
kaların nakliye sırasında yerinden kayması engellenmiş ve nakliyeye hazır 
hale getirilmiştir (Resim: 13,14,15).

Yukarıdaki işlemlerden sonra mekânik-laboratuvar işlemleri tamamlan-
dıktan sonra tekrar airolam kullanılarak mozaiklerin teşhir edileceği alanda 
yerlerine sabitlenmesi yapılacaktır.



589

Resim 1: Karlık mozaik.

Resim 2: Üç çamlar 1 No.lu mekânda yer alan mozaik.
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Resim 5: Üç çamlar 4 No.lu mekânda yer alan mozaik.

Resim 4: Üç çamlar 3 No.lu mekânda yer alan mozaik.

Resim 3: Üç çamlar 2 No.lu mekânda yer alan mozaik.
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Resim 8: Yumurtalık sugözü mozaik genel görünüm.

Resim 7: Faydalı mozaiği genel görünüm.

Resim 6: Üç çamlar 5 No.lu mekânda yer alan mozaik.
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Resim 9: Hipocampos mozaiği genel görünüm.

Resim 10: Athena mozaiği.
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Resim 11: Anavarza Thetis havuz mozaiği.

Resim 12: Anavarza balıklı mozaik.
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Resim 13: Karlık mozaiği çalışmalarından gönel görünüm.

Resim 14: Üç Çamlar mozaik kaldırma çalışmaları gönel görünüm.

Resim 15: Yumurtalık su gözü mozaik mekânik temizliği.
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İSTANBUL BOĞAZI KARAYOLU TÜP GEÇİŞİ PROJESİ 
ÇATLADIKAPI VE YENİKAPI KAZILARI

Ö. Emre ÖNCÜ* 
 Sırrı ÇÖLMEKÇİ

İstanbul’un büyüyen ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik geliştirilen 
projeler arasında, son yılların en büyük çalışmalarından biri olan Avrasya 
Tüneli, kentin Asya ile Avrupa yakalarını deniz altından birbirine bağlamak-
tadır. Proje tekerlekli araçların iki kıta arasında hareketini, Boğaz üzerinde 
yer alan köprüler dışında deniz altından geçen tünelle sağlamaya yöneliktir. 
Bu kapsamda oluşturulan tünel Haydarpaşa ile Çatladıkapı arasında uzan-
maktadır.

Projenin Avrupa yakasında, tüneli inşa eden TBM makinesinin çıkış şaf-
tında, Çatladıkapı ile Yenikapı arasında uzanan yol hattında ve Yenikapı ze-
min altı yol inşası alanında, İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri dene-
timinde kazılar yürütülmektedir. Kazı çalışmalarımız 2014 yılında başlamış-
tır. Çatladıkapı bölümünde sonuçlanan çalışmalarımız, Yenikapı bölümünde 
halen devam etmektedir.

ÇATLADIKAPI

Kazı çalışmalarımızın ilk aşaması Çatladıkapı bölgesinde yürütülmüştür. 
Çatladıkapı kazı alanında TBM çıkış şaftında 5X5 m. ölçülerinde 72 planka-
rede toplam 1800 metrekarelik alanda ve yol hattında 388 plankarede olmak 
üzere yaklaşık 9600 metrekarelik alanda kazılar gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1, 
Resim: 1).

* Dr. Ö. Emre ÖNCÜ, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul/TÜRKİYE. 
 Sırrı ÇÖLMEKÇİ, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul/TÜRKİYE.
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Çatladıkapı kazı alanı İstanbul’un Marmara surlarının güneyindedir. 
Kentin antik dönem topografyası gözetildiğinde kazı çalışması yürütülen 
bölgelerin, surların yaklaşık 100 metre önündeki deniz içerisinde yer aldığı 
görülmektedir. Çatladıkapı’da yer alan Bukaleion Sarayı önünden başlayan 
ve batıya doğru uzanan kazı alanı, Kontoskalion Limanı önünden Theodo-
sius Limanı’na doğru devam eden kıyı şeridini kapsamaktadır. Bu bölge 
Sarayburnu’ndan başlayarak Bakırköy’e uzanan Sahil Yolu’nun yapımı sı-
rasında, 1950’li yıllarda doldurulmuştur. Dolgu alanı üzerine yapılan sahil 
yolunun güneyine, denizin içerisine ikinci bir dolgu ise yeşil alan düzenleme-
leri için 1980’li yıllarda yapılmıştır. Bu nedenle çalışma yürüttüğümüz alanda 
yaklaşık -6.50 m. kotlarına kadar güncel dolgular boşaltılmıştır. Ardından de-
niz tabanı üzerinde yer alan kum seviyesinde arkeolojik kazılara geçilmiştir.

Çatladıkapı kazı alanında TBM çıkış şaftı ve yol güzergâhında güncel 
dolgu kaldırıldıktan sonra deniz tabanına ulaşılmıştır. İnşayı faaliyetler için 
alanı çevreleyen diyafram duvarlar sayesinde deniz tabanında kuru zeminde 
çalışmalar yürütülebilmiştir. 9600 metrekarelik alanda plankare esaslı kazı 
çalışmaları yürütülmüş ve bu çalışmalar yaklaşık 50 işçiyle sürdürülmüştür.

Deniz tabanının başladığı yaklaşık -6.50 metre ile deniz tabanının son bul-
duğu yaklaşık -9.00 m. kotları arasında, içinde Doğu Roma İmparatorluğu 
Dönemi buluntuları yer alan deniz kumunda kazılar yürütülmüştür. Çalış-
malarımızın bazı aşamalarında çalışılan zeminin gevşek olması nedeniyle 
çökme riskine karşı, kademeli olarak sekiler bırakılarak çalışılmıştır. -6.50 ile 
-7.00 metre kot aralığında çok sınırlı buluntu veren kahverengi kum dolgu 
tespit edilmiştir. Bunun altında görülen gri renkli kum dolgunun antik dö-
nem birikimi olduğunu gösteren Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi bulun-
tuları -7.00 ile -8.50 metre kotlarında yoğun olarak bulunmuştur. -8.50 ile -9.00 
metre kot aralığında ise buluntuların seyrekleştiği yine gri renkli kum içersin-
de kazılar yürütülmüştür. Ortalama -9.00 metre kotundan sonra ise grovak 
özellikli ana kayaya rastlanmıştır (Resim: 2).

Çalışmalarımız sırasında Z74-76, Y73-76, V73-74 ve AA74-75 plankarele-
rinde ortalama -4.40 metre kotunda yayılmış halde bulunan bir gemi batığına 
ait parçalar tespit edilmiştir. Parçaların alandaki yayılımını doğru biçimde 
tespit etmeye yönelik kazılarımız sonrası, parçaların bir bütünlük gösterme-
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yen dağılmış durumda günümüze ulaştığı anlaşılmıştır. Belgeleme işlemleri 
tamamlanan parçalar araziden kaldırılarak tuzdan arındırma işlemleri için 
düzenlenen havuza alınmıştır. Parçaların yoğun biçimde dağılmış olması ne-
deniyle geminin formu hakkında fikir sahibi değiliz. Bu nedenle tarihleme 
konusunda şu an için bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak dendrokro-
noloji araştırmalarının sonucunda net tarihlemesi yapılabilecektir (Resim: 3).

AK-AJ/92-93 plankarelerinde deniz tabanı üzerindeki dolgunun alınması 
çalışmalarında, -1.30 metre üst kotunda, oldukça iri, herhangi bir işlem gör-
memiş ve düzensiz biçimde duran bir taş sırası tespit edilmiştir. Taş dolgu-
nun doğu sınırında ise AK-AJ / 90-91 plankarelerinde -2.30 ile -3.30 metre kot 
aralığında ahşap kazıklar açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Doğu Roma İmpara-
torluğu Dönemi buluntuları içeren deniz tabanı üzerinde görülen taş dolgu-
nun basit bir mendirek ve kazıkların ise bir iskele olduğu düşünülmektedir. 
1957 yılından sonra yapılan sahil yolu dolgusuna kadar bu alanın deniz kıyı 
şeridine sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle dolgu yapılana kadar, tüm 
sahil hattı boyunca kullanılan küçük veya orta ölçekli teknelerin çeki alanla-
rının yer alması şaşırtıcı değildir. Buradaki iskelenin ve taş dolgunun net ola-
rak tarihlenmesi için iskele kazıklarından alınan örneklerin dendrakronoloji 
sonuçları beklenmektedir.

Deniz tabanında yürütülen çalışmalarda taş çapalardan çok sayıda bulun-
muştur. Genel olarak küçük teknelere ait olan ve Bizans Dönemi’ne ait bu 
çapalardan tırnağıyla bulunanlar da olmuştur (Resim: 5).

Buluntularımızın büyük çoğunluğunu, Doğu Roma İmparatorluğu 
Dönemi’nde günlük hayatın vazgeçilmez objeleri olan koku şişeleri ve amp-
horalar oluşturmaktadır. M.S. 5 ile 11. yüzyıl arasındaki farklı dönemlere ait 
farklı tiplerde çok sayıda amphora bulunmuş olup, bunlar üzerinde katalog 
ve istatistik çalışmalarımız devam etmektedir (Resim: 6-7).

Kazılarımız sırasında çok sayıda küçük buluntu da gün yüzüne çıkarılmış-
tır. Bizans Dönemi’ne ait beş altın sikke, çok sayıda kandil, maşrapa, tabak 
gibi pişmiş toprak obje de buluntular arasında yer almaktadır. Pişmiş toprak 
ve maden dışında, kama sapı ve oyun taşları gibi farklı biçimlerde işlenmiş 
kemik objelerde bulunmuştur.
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YENİKAPI

Kazı alanlarından bir diğeri Yenikapı’da yer almaktadır. Avrasya tüneli 
projesinin bağlantı yollarının önemli bir bölümünü içeren Yenikapı battı çıktı 
zemin altı yol alanı inşası çalışmaları kapsamında, sahil yolunun Yenikapı 
döner kavşak bölümünde, yaklaşık 2.000 metrekarelik alanda kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2).

Kazı çalışmaları yürüttüğümüz alan Mustafa Kemal Caddesi’nin Yenikapı 
eski yol kavşağıyla kesiştiği kesimde, Aksaray Yalı Mahallesi’nin doğusunda 
yer almaktadır. Kazı çalışmalarımız Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulu-
nan asfalt yolun kaldırılmasıyla başlamıştır. Yolun hemen altında yaklaşık 
2.40 metre kotunda bazı mimari kalıntılarla karşılaşılmıştır. Yapılan duvar 
takibi sonucunda, kazı alanının tümüne yayılan, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl 
başına ait evlerin yaklaşık giriş kat üst seviyesine kadar korunmuş duvarları 
açığa çıkarılmıştır. Duvarların bazı bölümlerinin temiz su kanalları inşası sı-
rasında tahrip olduğu görülmüştür (Resim: 8).

Osmanlı evlerine ait kalıntılar, kullanım dönemlerindeki mimari detayları 
açısından pek çok bilgi vermektedir. Her evin yağmur suyu biriktirme sar-
nıçları olduğu anlaşılmaktadır. Sarnıçlar bodrum katlardaki çeşmelere bağ-
lıdır. Evlerin banyo ve tuvaletleri bodrum katlarda yer almıştır. Islak zemin 
dışında kalan tabanlar şeşhane tipi altıgen tuğla döşenmiştir. Ayrıca deniz 
kıyısındaki gevşek bir zeminde inşa edildikleri için, zemin güçlendirme adına 
ahşap radye temel sistemi üzerine inşa edildikleri görülmektedir (Resim: 9).

Kalıntıların 1936 tarihli Pervitiç Sigorta Haritaları’ndaki ilgili alanla, GPS 
koordinatları üzerinden yapılan aplikasyon sonucu, bu tarihlerdeki konumu 
tespit edilmiştir. Buna göre, günümüzde halen var olan Yalı Mahallesi’nin 
doğusunda kalan eski konut alanında oldukları anlaşılmaktadır. Günümüzde 
var olmayan Katip Kasım Külhanı Sokağın kuzey ve güneyindeki en az altı 
farklı yapının 1950 öncesindeki varlığı kanıtlanmış olmaktadır. Ayrıca 1, 2 ve 
3 numaralı yapıların deniz kıyısında yer almaları nedeniyle güney cepheleri-
nin bir set duvarına yaslanmış olduğu da tespit edilmiştir (Resim: 10).

Kalıntıların detaylı belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda 
ilk olarak üç boyutlu tarayıcıyla tüm alan taranmış, mimari kalıntılar sayısal-
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laştırılmış ve dijital görüntüleri oluşturulmuştur. Ardından kalıntıların arke-
olojik mimari rölöveleri yapılmıştır (Çizim: 3).

Yürüttüğümüz kütüphane ve arşiv çalışmaları sonucu kazı alanında tespit 
edilen Osmanlı Dönemi yapılarının tarihsel süreçte yaşadıkları dönüşüm ko-
nusu aydınlanmıştır. 1936 yılında hazırlanmış olan İstanbul’un ilk kadastro 
haritaları olarak kabul edebileceğimiz Pervitiç Sigorta Haritaları’nın 56. paf-
tasında Yalı Mahallesi’nin ilgili dönemdeki durumu görülmektedir. Bu hari-
tada, kazı alanının yer aldığı bölüm incelendiğinde, tespit ettiğimiz Osmanlı 
Dönemi yapılarının büyük çoğunlukla burada yer almadığı görülür. Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı’nda bulunan arşiv belgelerinde Yalı Mahallesi’nde 
1858, 1865, 1869, 1873, 1893 tarihlerinde büyük yangınlar yaşandığı, çıkan 
yangınların nedeninin ahşap yapılar olarak görüldüğü ve 1893 yılındaki yan-
gından sonra evlerin artık kagir olarak yapılması zorunluluğunun getirildiği 
anlaşılır. Muhtemelen bu yangınlar sonrası kazı alanında ortaya çıkan yapı-
ların bazıları tekrar inşa edilmemiş, bunun yerine özellikle deniz kenarında 
kalan alanlar gazinolara dönüştürülmüştür. 1950’li yıllara ait hava fotoğraf-
larında bölgenin İstanbul’da başlamış olan büyük ulaşım projeleri kapsamın-
da, Sahil Yolu ve Vatan Caddesi’ne bağlanan Mustafa Kemal Paşa caddesi 
inşaatları için düzeltildiği görülmektedir (Resim: 11). Muhtemelen yangınlar 
sonrası tekrar inşa edilen binalar da, bu yıllarda yol yapım çalışmaları sırasın-
da kaldırılmış olmalıdır.

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi kazılarının Yenikapı bölü-
münde Osmanlı Dönemi’ne ait güzel bir koleksiyon oluşturan seramik bu-
luntular gün yüzüne çıkarılmıştır. 19. yüzyıla tarihlenen testiler, şamdanlar, 
19. yüzyıla tarihlenen mermer bezeme tekniğinde tabaklar ve 18. yüzyıla ta-
rihlenen krem astar üzeri bezemeli Çanakkale üretimi tabaklardan çok sayıda 
tespit edilmiştir (Resim: 12).

Ayrıca yine 19-20. yüzyıla tarihlenen çok sayıda pişmiş toprak lüle de bu-
lunmuştur. Bunların yanında birkaç Çin porselen parçası da tespit edilmiştir. 
Üzerindeki yazı nedeniyle 1465-1487 Mink Hanedanlığı Dönemi’ne tarihlen-
miştir. Yine Mink Hanedanlığı dönemine ait ve 1450 yıllarına ait üzerinde 
ejderha bezemesi olan bir diğer kase parçası da vardır. Bunların yanında 20. 
yüzyıla ait porselen bazı ilaç kapları da açığa çıkarılmıştır.
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Hem Çatladıkapı, hem de Yenikapı’da yürüttüğümüz kazı çalışmalarında 
tespit edilen buluntuların değerlendirildiği laboratuar alanında çalışmaları-
mız halen sürmektedir. Yaklaşık 10.000 plastik kasa içerisindeki seramik bu-
luntular atölye çalışmalarımızın yürütüldüğü bu alana nakledilmiştir. Tüm 
buluntular bu alanda detaylı yıkama işleminden geçirilmektedir. Plankare ve 
kotlarına göre ayrılan kasalar içerisindeki buluntuların yıkama işlemleri ta-
mamlanmıştır. Buluntular üzerinde yürütülen tasnif çalışmalarımız devam 
etmektedir. Tasnif sonucu etütlük ve envanterlik olarak ayrılan buluntuların 
belgeleme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca buluntuların fotoğrafları çekilmek-
te, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürdürülmekte, ayrıca buluntular 
üzerinde çizim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
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Çizim 1: Çatladıkapı kazı alanlarını gösteren vaziyet planı.

Çizim 2: Yenikapı kazı alanını gösteren vaziyet planı.
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Resim 1: Çatladıkapı TBM çıkış şaftı ve yol güzergahı çalışmaları.

Çizim 3: Yenikapı’da açığa çıkan Osmanlı Dönemi yapı kalıntılarına ait mimari çizim.
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Resim 3: Çatladıkapı kazılarında bulunan batık gemiye ait parçalar.

Resim 2: Çatladıkapı kazıları sırasında ortaya çıkan statigrafi.
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Resim 5: Çatladıkapı kazılarında tırnağı ile birlikte bulunan taş çapa.

Resim 4: Çatladıkapı kazılarında bulunan iskeleye ait ahşap kazıklar.
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Resim 8: Yenikapı kazı alanında ortaya 
çıkan Osmanlı Dönemi’ne ait 
kalıntılar

Resim 7: Çatladıkapı kazılarında bulunan amphoralar.

Resim 6: Çatladıkapı kazılarında bulunan koku şişeleri.
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Resim 10: Pervitiç Sigorta Haritası ile kazı alanı.

Resim 9: Yenikapı kazı alanında ortaya çıkan Osmanlı Dönemi’ne ait kalıntılardan detay.
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Resim 12: Yenikapı kazılarında bulunan Osmanlı Dönemi testiler.

Resim 11: Yenikapı kazı alanının 1950 yıllarındaki görünüşü.
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MÜZE KOLEKSİYONLARINA İLİŞKİN 
KORUMA PLANLAMASI

Emine KOÇAK*

ÖZET:

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı (ARKLAB), Kül-
tür ve Tu-rizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı 10 adet Bölge Laboratuvarı’ndan biridir. Laboratuvarın görev alanında 
12 il ve bu illerde yer alan toplam 16 müze bulunmaktadır.

Kuruluşunun hemen arkasından Ankara Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 
tarafından görev alanındaki müzelerin koleksiyonlarını oluşturan kültür var-
lıklarının sağlıklı ve güvenli bir biçimde korunmasını sağlamada işlevsel ve 
etkili bir strateji oluşturulması için bir eylem planı geliştirilmiştir1.

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Koruma Planla-
ması Çalışmaları kapsamında hazırlanan Eylem Planı, ön hazırlıkları  bitiril-
dikten sonra görev alanına giren müzelerden seçilecek bir tanesinde uygula-
maya geçilmesine ve elde edilecek sonuçlardan yola çıkarak programın aksa-
yan yönlerinin tespit edilip geliştirilmesine karar verilmiş ve Çorum Müzesi 
çalışmaların sürdürüleceği müze olarak seçilmiştir.

Bu makalede adı geçen Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları ile Eylem Pla-
nı I. Aşama  Uygulama Çalışmaları ve elde edilen sonuçlarla ilgili değerlen-
dirmelere yer verilecektir.

* Emine KOÇAK, Konservatör/ Restoratör, ARKLAB Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.
1 Koruma Planlaması Eylem Planı ARKLAB Müdür V. Latif Özen tarafından geliştirilmiştir.



610

GİRİŞ:

Avrupa’da 19. yüzyılda başlayan kültür varlıklarının bugünkü anlayışla 
korunması düşüncesinin ülkemizdeki etkisi aynı yüzyılın sonlarında görül-
meye başlamıştır. Bugün anladığımız anlamdaki koruma olgusuna gelene 
kadar salt nesnelerin korunmasından, nesnelerin ifade ettiği bütün değerleri 
de korumaya, tecrit ederek korumadan, sürdürülebilir korumaya doğru iler-
leyen ve giderek ilkeleri belirlenen bir süreç vardır.

Günümüzün kabul gören yaklaşımı kültür varlıklarını korumada esere 
en az doğrudan müdahalede bulunarak, bozulma nedenlerini ortadan kal-
dıracak sağlıklı mekânları yaratmak daha sonra da aktif ya da pasif koruma 
önlemleri alınmış eserleri bu mekânlarda korumaktır. 

MÜZELERDE KORUMA PLANLAMASI

Koruma Planlaması, müzelerde yer alan kültür varlıklarının sağlık ve gü-
ven içinde korunmasını sağlayacak  fonksiyonel ve etkin stratejilerin gelişti-
rilmesi olarak tanımlanabilir.

Koruma Planlaması müzelerin mevcut koşullarını fiziksel ve kurumsal ba-
kımdan irdelemeyi kapsar. Müzenin bulunduğu yerin coğrafi koşullarından 
başlayarak çevresel faktörler, iklim özellikleri, güvenlik, binanın yeri ve yapı-
sı, koleksiyonun barındığı teşhir ve depolama alanları, laboratuvarlar, sosyal 
ve kültürel etkinlik alanları, personel ve koleksiyonu oluşturan kültür varlık-
larının her birinin durumu planlamanın konusuna dahildir.

Müze koleksiyonlarını oluşturan kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili 
önleyici ve etkin koruma işlemlerinin başarıyla yürütülmesinde eserleri çev-
releyen geniş halkada yer alan bütün disiplinlerin işbirliği ve uyum içinde 
çalışmasının büyük önemi bulunmaktadır. 



611

ARKLAB KORUMA PLANLAMASI ÇALIŞMALARI

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü
Bölge Müzeleri Eylem Planı

1. Aşama Tespit
a) Önleyici koruma: Müze içerisinde eser barındırılan tüm 
ortamlar için eserlerin muhafazasına yönelik tüm olumsuz 
koşulların tespit edilmesi ile alınacak tedbirlerin önerilerek 
raporlanması.
b) Etkin koruma: Müze koleksiyonunu oluşturan (teşhir 
salonu, depo ve açıkta alanlarda bulunan) eserlerin, 
konservasyon açısından kondisyon durumunun belirlenerek 
derecelendirilmesi. Buna göre bütün eserlere etkin koruma 
ihtiyaçlarına göre 1 ile 5 arasında not verilmesi ve müdahale 
planlaması yapılarak rapor edilmesi.

2. Aşama Müdahale
c) Önleyici koruma: 1.a maddesinde Depolama/Sergileme 
yöntem ve malzemesi ile ilgili önerilerin uygulanmasının 
projelendirilmesi ve uygulanması. Bu aşamada Genel 
Müdürlüğümüzün izni ve desteği ile müze ve laboratuvar 
uzmanları birlikte çalışacaktır. 
d) Etkin koruma: 1.b Aşamasından alınan veriler 
doğrultusunda, bozulma riski yüksek olan ve muhafaza 
edildiği ortam koşullarının koleksiyon için risk oluşturduğu 
eserlerden başlayarak yerinde ya da eserlerin Ankara 
Laboratuvarı’na taşınarak etkin koruma işlemlerinin 
uygulanması.

3. Aşama İzleme
Hem önleyici koruma açısından çevresel şartların ve 2.c aşamasında 
yapılan uygulamaların geçerliliği ve kalıcılığı hem de 2.d aşamasında 
etkin konservasyon işlemleri yapılan eserlerin koruma açısından bir 
form üzerinden periyodik olarak izlenmesi.

ARKLAB Müdürlüğü’nce hazırlanan Eylem Planı laboratuvarın görev ala-

nındaki müzelerin koleksiyonunu oluşturan kültür varlıklarının korunmasın-

da işlevsel ve etkili bir strateji oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu plan son-

rasında her müze için bir koruma planlaması raporu üretilecek ve bu rapor; 

programın yukarıdaki tabloda sıralanan her aşaması için ayrı ayrı ve uygula-

maya yönelik hazırlanacaktır. 
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Eylem Planı Ön Çalışmaları

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü yukarıda gösteri-
len Eylem Planı’nı kendi bölgesinde yer alan müzelerde uygulamak amacıyla 
ön çalışmaları yürütmek ve gerekli formları hazırlamak üzere kendi birimin-
de yer alan uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak işe başlamıştır2. 

Öncelikle bölgede yer alan 16 müzenin her birinin laboratuvarla ilişkileri-
ni yürütecek ikişer kişilik sorumlu restoratörler  belirlenmiş ve zaman içinde 
sorumlu oldukları müzeyi daha iyi tanıyıp sorunların süratle çözümünde ko-
ordinasyonu sağlayacak kalıcı ekipler oluşturulması hedeflenmiştir. 

Müzelerde yer alan eserlerin kondisyon durumlari derecelendirme şeması
Onarım ve Koruma 
İhtiyacı Yok

1) Çok iyi:  Korunma durumu çok iyi, malzeme stabil, 
hiçbir müdahale gerekmez.

Bakım İhtiyacı Var
2) İyi: Korunma durumu iyi, ancak daha iyi şartlar 
sağlanabilir, malzeme stabil, malzemeye ya da 
bulunduğu ortama müdahale edilebilir.

Onarım ve Koruma 
Durumu Gözden 
Geçirilmeli ve İzlenmeli

3) Orta Korunma durumu orta, bozulmalar mevcut 
ancak malzeme durumu stabil, konservasyon işleminden 
geçmeli ancak durumu öncelikli değil.

Onarım, Etkin ya da 
Önleyici Koruma 
Gerekli

4) Kötü: Korunma durumu kötü, bozulmalar mevcut ve 
daha ileri bozulmalara maruz kalabilir, etkin koruma ya 
da önleyici koruma gerekli.

Acil Onarım ve/veya 
Koruma İhtiyacı Var

5) Çok Kötü: Korunma durumu çok kötü, bozulmalar 
devam ediyor, malzeme stabil değil, çevresel şartlar 
uygun değil. Acil etkin koruma ya da önleyici koruma 
gerekli.

Müzelerin bünyelerinde barındırdıkları eserlerin korunma durumlarının 
değerlendirilmesinde kullanılacak derecelendirme kriterlerinin standart hale 
getirilebilmesi için 1 ve 5 arasında değerlendirilen korunma durumu formu 
hazırlandıktan sonra bu kriterleri dikkate alarak, her malzeme grubunun 
özelliklerine göre hazırlanan durum tespit formları çalışmanın bir sonraki 
safhasını oluşturmuştur.

2 ARKLAB Müdür V. Latif Özen, Tuğba Dirican, Emine Koçak, Melek Taçyıldız, Ali Rıza Çakır, 
Duygu Yolaçan komisyon üyeleri olarak çalışmada yer almışlardır.
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Arkeolojik ve etnoğrafik eserlerin korunma durumları, bozulma biçimleri, 
ortam gereksinimleri gibi farklı yaklaşım gerektiren özellikleri dikkate alına-
rak temelde aynı malzemeden yapılmış olsalar bile ayrı hazırlanmış formlarla 
ifadelerinin daha uygun olacağı düşünülerek arkeolojik ve etnoğrafik malze-
meler için ayrı formlar oluşturulmuştur (Form: 1, 2). 

Eserlerin tek tek durumlarının tespitinde kullanılacak formlar dışında, 
bulundukları teşhir ya da depo mekânları, ortam koşulları, kayıtlı oldukları 
müze dahil eserle ilişkili tüm faktörleri içine alacak bir genel değerlendirme 
formu  da hazırlanarak ön çalışmalar tamamlanmıştır. 

Uygulamada, müze yerleşkesinden başlayarak, depo, teşhir, eser bazında 
yapılacak durum tespitinin formlar yardımıyla değerlendirilip derecelendi-
rilmesi dışında, ortam koşullarının malzemeye etkisini ortaya koyabilmek 
amacıyla sıcaklık, bağıl nem, ışık ve gaz ölçümleri yapılması da programa 
alınmıştır.

EYLEM PLANI I. AŞAMA UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanların-
dan oluşturulan 6 kişilik ekibe Çorum Müzesi’nde görevli bir restoratörün3 
de katıldığı çalışma bir hafta devam etmiştir. Taş, metal, seramik, cam vb. 
gibi malzemenin türüne göre kondisyon çalışmaları yapacak elemanların dı-
şında, müze genel durumunu inceleyecek ve iklim araştırmalarını yürütecek 
uzmanlar da ekipte yer almıştır. 

Müze Genelinde İncelemeler 

Çalışmanın başlangıcında müze yetkililerinden müze binası, yerleşim pla-
nı, eserlerin sergileme ve depolama yöntemleri, sorunlar ve olası çözümler 
hakkında bilgi alınarak, genel bilgi formu doldurulmuştur4. 

3 Deniz Çakır, Restoratör, Çorum Müzesi Müdürlüğü, Çorum/TÜRKİYE.
4 Çorum Müze Müdürü Dr. Önder İpek başta olmak üzere tüm Müze çalışanlarına destekleri ve 

işbirliği için teşekkür ederiz.



614

Eserlerinin sergilendiği teşhir salonları ve eser barındıran her alanda kul-
lanılan yapı malzemeleri, ışıklandırma türleri ve elemanları, iklimlendirme 
için kullanılan cihazlar, güvenlik ve koruma düzenekleri, eserlerin teşhiri için 
kullanılan destekler, kaideler ve bunlarla ilişkili malzemeler tespit edilmiştir. 

Teşhir salonlarındaki ısı, bağıl nem değerlerini belli bir süre (bir ay ve 
daha sonra bir yıl boyunca) izlemek amacıyla, seçilen noktalara veri toplama 
cihazları (datalogger) yerleştirilmiş ve ayrıca deneysel amaçlı olarak anlık öl-
çüm yapabilen cihazlar (formaldehit ve asetik asit için) vitrin içlerine bırakıl-
mıştır (Resim: 1).

Etnoğrafik malzeme ile arkeolojik malzemenin aynı mekânın iki bölümün-
de birbirinden ayrılarak, dolaplar ya da raflar üzerinde korunduğu müze de-
posunun fiziki koşulları, eserlerin saklandığı dolapların, rafların, çekmecele-
rin, bölgülerin imal edildikleri malzemelerin türleri, paketleme için kullanılan 
destekler, kağıt, kumaş vb. malzemeler, sınıflandırma yöntemleri, belgeleme, 
arşivleme sistemi incelenmiş ayrıca koruma, güvenlik ve iklimlendirme yön-
temleri tespit edilmiştir.

Eser Bazında Korunma Durumu Derecelendirme Çalışmaları

Çorum Müzesi depolarında korunan eserlerin kondisyonlarının önceden 
belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi ve kayda geçirilmesi amacıyla, 
eserler malzeme türlerine göre ayrılarak tek tek incelenmiştir. Envanter nu-
maralarının eserlerle eşleştirilmesi ve derecelendirilmenin arşiv kayıtlarına 
eklenmesi amacıyla müze yetkilileri uzmanlara eşlik etmiş ve çalışmaları ko-
laylaştırmışlardır.  Çalışmalar sırasında önceden öngörülemeyen, formlarda 
yer almayan bozulma türleri, sorunlar tespit edilerek edilerek sonraki çalış-
malarda kullanılmak üzere not edilmişlerdir (Resim: 2, 3, 4). 

Çalışma süresinin sonunda mevcut ortam koşullarının tespiti için tüm de-
poya sıcaklık ve bağıl nem ölçümü yapabilen veri toplama cihazları yerleşti-
rilmiştir.

Eylem Planı Uygulama Sonrası Değerlendirmeler

Genel olarak kültür varlıklarının korunmasında karşılaşılan sorunların 
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büyük oranda korumada direkt ya da dolaylı olarak kullanılan malzemelerin 
türleri ve kullanım biçimlerinden, uygunsuz iklim koşullarının neden olduğu 
sorunlardan ve eserlerin kendi durumlarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Kültür varlıklarının sergilendiği/depolandığı mekânların hazırlanma-
sında kullanılan her türlü malzemenin gerek eserle gerekse ortamla ilişkileri 
dikkate alınarak fiziksel ve kimyasal riskler taşımayan, denenmiş, güvenli 
malzemeler olması sağlanmalıdır. 

Örneğin yakın zaman önce tepeden tırnağa elden geçirilip yenilenen mü-
zelerde bile malzeme seçiminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle depolama 
ve teşhir alanlarında, insan ve eser sağlığını olumsuz etkileyen gaz salınımları 
tespit edilmiştir. 

Kullanılan malzemenin uygunluğu kadar kullanma biçiminin de eserler 
üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır.  

Örneğin  tam obje büyüklüğünde açılan  yuvalara yerleştirilen birçok ese-
rin çıkarılıp tekrar yerleştirilmeleri sırasında basınca maruz kaldıkları ve mal-
zemenin hassaslığına bağlı olarak zarar gördükleri tespit edilmiştir (Resim: 5).

Yine polietilen şiltelere yuva açılarak yapılan paketleme metal malzeme-
lerde korozyon artırıcı bir faktöre dönüşmektedir. Yuva açılması sırasında 
gözenek hacmi katlanarak artan polietilen malzeme nemin hücrelerde hapso-
lup yükselmesine ve objeyle temas eden yüzeylerde yoğunlaşan bozulmaya 
neden olmaktadır. Bağıl nemin yükselmesi organik eserlerde de istenmeyen 
sonuçlar doğurmaktadır. Bu durumu elimine etmek için ayırıcı tabaka olarak 
kullanılan ve önerilen malzeme olan tyvek de hava geçirimli olması sebebiyle 
havadaki nemi hücrelere taşımaktadır. Sonuç olarak polietilen kökenli, inert 
malzemeler güvenli ve uygun malzemeler olsa bile hangi malzeme türüyle 
kullanıldığı ve paketleme biçimi önem taşımaktadır.

Kültür varlıklarının konservasyonları sırasında kullanılan malzemelerin 
kullanım sırasında ve zaman içinde değişime uğramaması, eser ya da ortamla 
etkileşip risk üretmemesi, denenmiş ve güvenli olduğu tescil edilmiş malze-
meler olması yanısıra geri dönüşlü olması da beklenmektedir. Malzemenin 
geri dönüşlü olamadığı durumlarda geri dönüşlü yöntemlerin kullanılması 
ve bariyer oluşturulmasına önem verilmelidir (Resim: 6). 
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Müzelerde korunan kültür varlıklarının envanter numaralarının eser kim-
liğini ortaya koyacak nitelikte açık, net, kaybolmayacak şekilde eserle ilişkili 
olması gerekli ancak bu işlemin esere zarar vermeyecek malzemeler kullana-
rak uygun yöntemlerle yapılması ve bir standart oluşturulması zorunludur 
(Resim: 7).

Ortam koşullarının eserlerin gereksinimlerine uygun olacak şekilde dü-
zenlenmesi ve sabit kalması sağlanmalıdır. Sıcaklık, bağıl nem, hava kalitesi 
ve ışık gibi faktörlerin denetimi ve kaydedilmesini sağlayacak düzenekler ku-
rulmalıdır.

 Gerek ortam koşullarının stabilizasyonu gerekse eserlerin güvenliği açı-
sından açıkta eser teşhirinden kaçınılmalıdır.

Özellikle organik eserlerin güvenliği açısından risk oluşturan biyolojik za-
rarlıların oluşumunu kolaylaştıracak malzeme kullanımından kaçınılmalı ve 
bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır (Resim: 8).

Eser güvenliğini ve sağlığını olumsuz etkileyecek depolama ve teşhir dü-
zenlemelerine yer verilmemelidir (Resim: 9).

Farklı malzemeden yapılmış, korunma durumları ve gereksinimleri farklı 
eserler aynı mekânlarda bulundurulmamalıdır.

Eserler yapıldıkları malzeme türüne göre sınıflandırılarak sergilenmeli ya 
da depolanmalıdır.

Malzeme türüne göre ayrılmış depolarda malzemeye uygun  iklimlendir-
me koşulları oluşturmalıdır.

Malzeme türüne göre ayrılmış mekânlarda korunan eserler de kendi iç-
lerinde sınıflandırılarak kapalı dolap ya da çekmecelerde muhafaza edilme-
li ayrıca kendi durumlarından kaynaklanan hassaslık taşıyan eserler için ek 
tedbirler alınarak paketleme ya da sergileme düzenleri kurulmalı, eser bazın-
da mikro klima ortamları yaratılmalı ve mikro pa-ketleme yapılarak koruma 
sağlanmalıdır (Resim: 10).

Kompozit eserlerin korunması önemli konulardan biri olup bu gruptaki 
kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili uygulamalar geliştirilmelidir. Temel 
prensip kompozit eserlerin korunmasında kompozit eserin bileşenlerinden 
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en hassas olan neyse ona göre planlama yapmaksa da bazı durumlarda bu 
kuralın uygulanamadığı görülmektedir. Kompozit eserlerin gerek üretim bi-
çimleri gerekse taşıdıkları anlam bakımından bir arada tutulmasını gerektir-
diği durumlarda karmaşık koruma problemleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
fildişi saplı bir demir bıçağın korunmasında hem fildişi hem de demir kendi 
malzeme gruplarının en hassas malzemeleridir. Böyle durumlarda kompozit 
eseri oluşturan bileşenler için ayrı ayrı paketleme ve iklimlendirme yapılamı-
yorsa eserin içinde dengeye ulaştığı ortamın stabil kalmasını sağlamak büyük 
önem taşır (Resim: 11).

KORUMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN MALZEMELERDE

ARANAN BAŞLICA ÖZELLİKLER

• İnert olmalı.

• Eserlerin yüzeyini her tür doğrudan temastan korumalı, yumuşak ol-
malı, eser yüzeyinde hasar oluşturmamalı.

• Şok ve titreşimleri emerek objeyi korumalı.

• Ani ısı değişikliklerine karşı izolasyon sağlamalı.

• Nem dalgalanmalarına karşı tampon olabilmeli.

• Eserlerin biçimine uygun olup iyi destek sağlamalı.

• Gereken yerlerde boşlukları doldurmalı.

• Ağırlıkça hafif olmalı.

• Elde edilmesi kolay ve ekonomik olmalı.

• Güvenli biçimde tekrar kullanılabilmeli.

• Kararlı olmalı, zaman içinde fiziksel ve kimyasal değişimlere uğrama-
malı.

Önerilen paketleme malzemeleri

• Asitsiz kağıtlar ve kartonlar

•  Tamponlu:  Bazik, bitkisel kökenli ve sentetik malzeme için uygun.
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•  Tamponsuz: Nötral, protein içerikli malzeme için uygun.

• Polyester film

•  Renksiz, şeffaf, inert, değişik kalınlıklarda, rulo halinde.

• Spun-bonded polyolefin (Tyvek)

•  Hafif, inert, zımbalanabilir, dikilebilir, yapıştırılabilir, suya dirençli, 
hava geçirimli.

• Ağartılmamış ve boyasız koton kumaş

• İnert, polietilen köpük malzemeler (Ethafoam, Plastazote, Jiffy foam…)

•  Değişik renk, yoğunluk ve kalınlıklarda, şok emici ve şilte olarak 
kullanılabilir, kesilebilir, yuva açılabilir özellikte.

Kısa süreli kullanılabilir paketleme malzemeleri

• Balonlu naylon

•  Ortamda nem varsa kullanılmamalıdır.

• Polietilen

•  Toz ve suya dirençli ancak hava geçirimsizliği zayıftır.

•  Üretim prosesinden kaynaklanan hafif yağ ve kirlilikler içerebilir.

• Polistiren

•  İnert.

•  Zayıf şok emici ve tozlanmaya yatkındır.

•  Boyanmamış parça polistiren mühürlü polietilen torba içinde dol-
gu, destek malzemesi olarak kullanılabilir.

Önerilmeyen Paketleme Malzemeleri

• Asitli kağıt ve kartonlar

•  Eskidikçe daha da asitli hale gelir ve eserlere zarar verirler.

• Baskılı- baskısız gazete kağıdı

•  Yüksek lignin içeriği nedeniyle hızla asidik hale gelirler.
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• Boyanmış tekstiller

• Yünlü tekstiller

• Poliüretan köpük

•  Ucuz, kolay bulunur ancak eskidikçe yapışkan, kırılgan hale gelir.

• PVC (Polivinilklorid)

•  Plastik dosya ve esnek film olarak kullanılır.

•  Zamanla yapışkan ve toz tutucu hale gelir.

• Pamuk

•  Yüksek lignin içeriği hızla asit üretir.

• Ahşap kasa ve kutular

•  Organik asit ve gaz içerir, kurt, güve ve halı böceği riski taşır.

• Yapışkan bantlar

•  Zamanla yapıştırıcı akar, eser üstünde sabitlenir.

SONUÇ:

Müzelerde Koruma Planlaması müzenin kuruluşundan önce başlayıp 
müze yaşadıkça devam eden bir süreci kapsar. Bu süreçte yer alan bütün di-
siplinlerin birlikte ve uyum içinde çalışması kültür varlıklarının gerektiği gibi 
korunması ve yaşatılmasıyla doğrudan ilişkilidir. 

Kültür varlıklarının korunmasında direkt ya da dolaylı olarak kullanılan 
her tür malzemenin ve malzemeyi kullanma biçiminin sürekli incelenip, de-
netlenmesi ve bu konudaki gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir.

Kültür varlıklarının korunduğu ortamların malzeme türüne göre planla-
nıp, iklimlendirme yapılması idealdir ancak aynı malzemeden yapılan ve aynı 
ideal şartlarda korunan eserlerin içinde kendi durumlarından kaynaklanan 
hassaslıklarına göre korunmaları gerekenlerin durumları dikkate alınmalıdır. 
Bu durumda mikro paketleme ve mikro klima sağlıklı ve güvenli korumanın 
ekonomik, kolay ve pratik çözümü olabilir.
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Gerek mevcut müzelerimizde gerekse yeni kurulacak müzelerde uygun 
şartlarda, yeterli donanıma sahip müze laboratuvarları kurulması ve koruma 
uzmanlarının istihdam edilmesi sorunların yerinde, zamanında, ucuz ve so-
run kronikleşmeden çözümünde en akılcı yoldur. Kendi müzesini, eserlerini 
tanıyan, sorunlarını bilen koruma uzmanlarıyla izleme ve önleyici koruma ça-
lışmaları verimli hale gelirken, Bölge Laboratuvarları’nın gözetimi ve işbirliği 
ile ihtisas gerektiren sorunların çözümüne daha fazla zaman ayrılabilecektir.
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Resim 3: Durum tespit taraması (metal).

Resim 1: Datalogger ve gaz ölçüm cihazları. Resim 2: Durum tespit taraması (cam).
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Resim 5: Paketlendiği yuvada sıkışan korozyonlu boncuklardaki dökülme.

Resim 4: Durum tespit taraması (tablet).

Resim 6: Yapıştırıcıda renk bozulması ve Plasterin kaynaklı gümüş bozulması.
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Resim 7: Uygun olmayan etiketleme.

Resim 8: Biyolojik zararlı riskleri.



626

Resim 9: Uygun olmayan teşhir düzenlemeleri.

Resim 11: Kompozit eserler.

Resim 10: Mikro klima ve mikro paketleme.
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OSMANİYE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
KADİRLİ ALACAMİ KURTARMA KAZISI 2015

Malike NALÂN YASTI*
 Ahmet TÜRKMENOĞLU

Utku ARINÇ

Alacami, Roma, Bizans ve Türk İslam Medeniyetlerini bir arada yaşatan 
Osmaniye İlinin  ayakta kalan en önemli abidesidir. 

Aynı zamanda arkeolojik, sosyo-kültürel ve dini açıdan çok önemli bir 
kültür mirasıdır.

Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığında gerçekleştirilen 1997 yılı Alacami 
kazısı sonuçlarına göre ilk evresinin Roma Çağı yapısı olduğu, Geç 5. yy.’ya 
da erken 6. yy.’da günümüzde kalıntıları kısmen hala ayakta olan 21 x 33 
m.boyutlarındaki üç nefli Geç Roma-Erken Bizans Kilisesi inşa edildiği, 12. 
yy. ile 13. yy. ortaları arasına tarihlenebilecek bir dönemde ise yapının apsis 
bölümünün batısına küçük bir şapel eklendiği belirtilir.

Ayasofya 6. yy.’da büyük  bir kilise olarak yapılmış sonrasında  İstanbul’un 
fethiyle cami olarak kullanılmaya başlamışsa; Alacami de; Bizans döneminde 
bir kilise olarak yapılmış, Dulkadiroğulları döneminden itibaren ise cami ola-
rak işlev görmüştür. 

Ancak 2015 yılı kazı çalışmaları sonucuna göre yapının Roma Dönemin-
de inşa edildiğine dair bulguya rastlanmamıştır. Dulkadiroğlu Alaüddevle 

* Malike Nalan YASTI Müze Müdürü, Arkeolog,  Müze Müdürlüğü Osmaniye/TÜRKİYE.
 Ahmet TÜRKMENOĞLU Arkeolog, Müze Müdürlüğü  Osmaniye/TÜRKİYE.
 Utku ARINÇ Arkeolog, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Antalya/

TÜRKİYE.
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Bozkurt Bey’in oğlu Kasım Bey 15. yy.’da  kilisenin batı tarafına bir minare  
ve şapelin güney duvarına bir mihrap ekletip camiye çevirerek babası adına 
buraya “Alaüddevle Mescidi” adını vermiştir. Halk Alaüddevle Camisine kı-
saca “Ala Cami” demiştir. Günümüzde de halen Alacami denmeye devam 
etmektedir (Resim: 1).

KAZI ÇALIŞMALARI 

Osmaniye İli, Kadirli  İlçesi, Bağ Mahallesi 246 ada 8  No.lu parselde bu-
lunan Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ve 1. Sınıf Eski Eser  ola-
rak  tescilli olan Alacami  III. Derece Arkeolojik Sit Alanı  olarak  tescillenen 
Flaviopolis Antik Kenti içerisinde kalmaktadır (Resim: 2). Adana  Vakıflar  
Bölge   Müdürlüğünce yürütülen rölöve,  restorasyon ve restitüsyon projeleri-
nin uygulanabilirliği ile çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında  Alacami   
bahçesinde, Adana  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulunun 28.02.2014 
tarih ve 3389 sayılı kararı  gereği  Müze Müdürlüğümüzce Aralık 2014 tari-
hinde sondaj çalışmalarına başlanmıştır.  Ancak   alanda arkeolojik verilerin    
yoğunluğu ve niteliği nedeniyle Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler     
Genel Müdürlüğünün 21.08.2015  tarih ve  161412 sayılı ruhsatı ile  Müdürlü-
ğümüz Başkanlığında  kurtarma  kazısı olarak   devam  eden   çalışmalarımız,   
Adana Vakıflar  Bölge  Müdürlüğünce  sağlanan  kazı işçileri   ile  2015 yılı  
sonu  itibariyle   toplam  36  açmada gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

AÇMALAR

A-2,  A-3 ve A4 açmalarında doğu batı yönlü nitelikli bir duvar örgüsü 
bulunmuştur. A-2 No.lu plan karede yürütülen çalışmalarda açığa çıkarılan 
doğu-batı yönünde uzanan kesme bloklardan oluşan duvar örgüsünün alt 
kotunda bir sıra daha devam ettiği görülmüştür. Ayrıca yine bu kotta alanın 
güney yönünde oldukça sert bir harç tabakasıyla karşılaşılmıştır. Bu harç ta-
bakasının mekânın tabanına ait olduğu düşünülmektedir. Bu duvar örgüsü-
nün alanın güney yönüne doğru bir dönüş yaptığı görülmektedir. Bu duvarın 
oldukça iri bloklardan oluşması bir mekâna ait olmadığını, Alacami’nin erken 
evresine ait bir yapının çevre duvarına ait olduğunu düşündürmektedir (Re-
sim: 3).
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A-5 açmasında doğu batı yönünde blokaj üzerinde harç tabakası ve birkaç 
tessera bulunmuştur.

A-6  ve A- 7 açmalarında moloz yığını görülmüş olup nitelikli bir duvara 
rastlanmamıştır.

A-8 ve A- 9 açmalarında ise çay taşlarından çamur harçlı yapılmış duvara 
rastlanmıştır.  Bu iki açma hemen bitişiğinde yer alan konutun çökme tehlike-
si nedeniyle  jeotekstille kaplanıp tekrar doldurulmuştur. 

B- 1 açmasında büyük bloklardan oluşan duvar örgüsünün uzantıları bu-
lunmaktadır. Alan içerisinde biri dikdörtgen diğeri yuvarlak iki adet çöp çu-
kuruna rastlanmıştır. 

B- 2 açmasında A-2 ile B- 3 bağlantılı duvar örgüsünün devamına rastlan-
mıştır. Bu alanda da bir adet çöp çukuru bulunmuştur. 

B-3 açmasının batısında B-2 ile bağlantılı duvar doğu kesitinde ise doğu 
batı yönlü B-4 e uzanan duvar örgüsü bulunmaktadır.

B-4 B-5 açmalarında çalışmalarımız sırasında 105.53 kotuna ulaşıldığında 
sarnıcın tabanına rastlanılmıştır. B-5 plan karesindeki Sarnıç yapısının taba-
nında yürütülen seviyeli toprak indirme çalışmaları sırasında söz konusu 
mekânın doğu ucunda sağlam kalabilmiş bir adet taban döşemesine rastla-
nılmıştır. Bu taban döşemesi pişmiş topraktan yapılmış olup 43.5 cm. geniş-
liğinde 51 cm. uzunluğundadır. Ayrıca Sarnıcın güney yöndeki duvarında 
Osmanlıca yazıtla karşılaşılmıştır. Söz konusu yazıtın Türkçe tercümesi ise La 
İlahe İllallah Muhammeden Resullah ve Muhammed Resulullah şeklindedir (Re-
sim: 4).

Yine aynı şekilde sarnıcın batı ucunda krepislere rastlanılmıştır. Bu krepis-
lerin üst kotu 107.80 olarak ölçülmüştür. Bu krepislerin oldukça dar olduğu 
gözlemlenmiş olup 55 cm. genişliğinde olduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle 
merdivenlerin sarnıca girişi sağladığını ve bu mekâna girişin batı yönünden 
olduğu anlaşılmaktadır.

B-5 plan karesindeki Sarnıç yapısının batı ucunda yürütülen seviyeli top-
rak indirme çalışmaları sırasında söz konusu mekânda önceki günlerde açığa 
çıkarılan krepislerin alt kotlara doğru devam ettiği ve toplam 11 tane olduğu 
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tespit edilmiştir. Kuzey duvarına bitişik olan bu krepislerin devşirme olarak 
kullanıldığı düşünülmektedir. 

B- 6 açmasında B- 5’te yer alan sarnıcın çökertme havuzu bulunmaktadır. 
Ayrıca açmanın doğu kısmında iki farklı kotta mozaiklere rastlanmıştır.

B-7 açması kilisenin kuzey doğu köşesine yakındır. Burada içbükey tabana 
döşenmiş pişmiş toprak plakalar ile oluşturulmuş açık su kanalı bulunmakta 
olup, B-9 ve B- 8 açmasından gelen künklerin devamı olmalıdır.

B-8 açmasının kuzey batı köşesinde bulunan bir mekânın tabanı ve du-
varın sıvalı kısmı sağlam kalabilmiş ancak burayı ikiye bölen büyük bloklar 
mekâna zarar vermiştir. B-9 açmasından gelen künk sırası B- 8 de son bul-
muştur.(Resim: 5)

B-9 açmasında doğu batı yönlü büyük bloklardan oluşan duvar yer almak-
ta, ayrıca yine açmanın  doğu ucundan başlayan nitelikli sağlam durumda 
künk sistemi bulunmaktadır.

C-8 ve C-9 açmalarında niteliksiz çay taşından örülü duvar örgüsü bulun-
muştur. Bu açmalarda nitelikli arkeolojik materyallere rastlanmamıştır.

D-8 açmasının merkezinde üst kotta nitelikli bir tabana ulaşılmıştır. Çok 
az bir kısmı korunmuştur. Ayrıca açmanın güney batı köşesinde oldukça ni-
telikli kuzey-güney yönlü bloklardan oluşan duvar örgüsü bulunmaktadır.

E-7 ve E-8 açmalarında mozaik tabana rastlanmıştır. E-7 de iri bloklardan 
oluşan kuzey güney yönlü duvar bulunmaktadır. Bu duvar alanın batı ucun-
da basamaklı bir yapıyla birleşmektedir. E. 8 de ise su kanalı yapısına rastlan-
mıştır. (Resim: 6)

F-1 açmasında iri bloklardan oluşan duvarlar F-2 açmasında görülen du-
varların devamı niteliğindedir. Bu duvarların alt kotunda temel seviyesinde 
çay taşlarından oluşan iki sıra daha duvar örgüsü tespit edilmiştir 

F-2 açmasında 3 adet çöp çukuru tespit edilmiştir. 

F-3 açmasında kuzey-güney uzantılı duvar örgüsüne rastlanılmıştır. Bu 
açmada da F-2 de olduğu gibi biri üç adet çöp çukuruna rastlanmıştır (Resim: 
7).
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F-4  açmasında iyi korunmuş mozaik taban bulunmuştur. 

F-5 No.lu açmada, doğu-batı doğrultulu kaideler in-situ olarak bulunmak-
tadır.  Açmanın merkezinde biri sağlam üç adet silo bulunmaktadır. 

F-6  açmasının oldukça tahribata uğramış olduğu görülmektedir. Söz ko-
nusu açmanın kuzey-batı köşesinde günümüzde yapılmış iki adet foseptik 
çukuru bulunmaktadır. Bu foseptikler Alacami’nin güneyinde bulunan okul 
için yapılmıştır ve alanda etkili tahribata yol açmıştır. F-5 te başlayan doğu-
batı yönünde uzanan in-situ durumda kaide sırası bu açmada da devam et-
mektedir.

F-7 açması, E-7’de bulunan blokların devamına sahiptir. Bu alanda da ku-
zey-güney doğrultulu iri bloklardan oluşan duvarlar görülmektedir. Ayrıca 
yine bu alanda, kuzey-güney yönünde uzanan bir su kanalı bulunmaktadır.

G-1 ve G-2 açmaları; F-1 açmasında görülen kuzey güney yünlü duvarlar 
G-1 açmasında da devam etmektedir.  G-2 açmasında ise nitelikli bir bulguya 
rastlanmamıştır.

G-3 açması alandan daha önce geçirilmiş su borusu hattı sebebiyle bu aç-
mada tahribat çok fazladır. Açmada kuzey güney yönlü çay taşından bir du-
var bulunmaktadır. 

G-4 açmasında doğu-batı yönlü uzanan duvar örgüsüyle birlikte büyük 
bir kısmı tahrip olmuş kaideli ve sütunlu yapı görülmektedir ve bu kaide-
ler geç dönemde inşa edilen okul duvarı aksında da devam etmektedir. Batı 
tarafta kuzey-güney yönünde uzanan geç dönem niteliksiz duvar yapısının 
alana zarara verdiği görülmektedir.

G5 açması; G-4 te olduğu gibi bu açmada da in-situ kaideler devam et-
mektedir. Bu kaidelerin hemen kuzey yönünde bulunan duvar örgüsüne ait 
kuzey-güney yönlü temel duvarları sağlam olarak ele geçmiştir. Yine G-6 ve 
G-7’nin devamı niteliğinde duvar örgüsü bu açmada da devam etmektedir.

G-6 açması ; Bu açmada da G-7 ile bağlantılı duvarlar ve kaideler görül-
mektedir. G-7’nin devamı niteliğinde iri bloklardan oluşan doğu-batı uzan-
tılı iki sıra duvar örgüsü oldukça sağlam durumdadır; ayrıca yine doğu-batı 
uzantılı in-situ 3 sıra kaide ve sütun dizisi görülmektedir.
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G-7 açmasında, kuzey-güney uzantılı iyi korunmuş durumda su kanalı 
bulunmaktadır. Bu kanalın F-7 No.lu plan kareye uzandığı görülmektedir. 
Söz konusu kanalın batı ucunda apsidal formlu bir yapı görülmektedir ve bu 
yapının batı yönünde in-situ durumda kaideler bulunmaktadır. Ayrıca yine 
bu alanda doğu-batı uzantılı iri bloklardan oluşan duvar örgüsü görülmekte-
dir. G-7 No.lu alanın tabanı çok az korunmuş olup,  tabanda in-situ durumda 
pişmiş topraktan yapılmış tuğlaya rastlanılmıştır (Resim: 8).

Alacami’de yürütülen 2015 yılı kazı sezonunda özellikle alanın güney yö-
nünde mezarlarla karşılaşılmıştır. Bu mezarlar basit, toprağa gömü  mezarlar, 
inhumasyonlardır. Açığa çıkarılan mezarlarda iskeletler genellikle doğu-batı 
doğrultusunda uzanmaktadır. Sırt üstü yatırılan bu iskeletlerin başları genel-
likle güneye (kıbleye) döndürülmüştür. İslami döneme ait olduğu düşünülen 
bu mezarların yanında ortaçağ Hıristiyan mezarlarına da rastlanılmıştır. Bu 
mezarlar da İslami dönem mezarlarda olduğu gibi doğu-batı yönünde sırt 
üstü yatırılmıştır. Fakat başları güneye bakmamakla birlikte eller karın bölge-
sinde birleştirilmiştir. 

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda bazı mezarların oldukça deforme 
oldukları görülmüştür. Deformasyona maruz kalmış mezarların genellikle 
kendi dönemi içerisinde tahrip olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tahriba-
ta neden olan faktörlerin başında ikincil bir gömünün neden olduğu anla-
şılmaktadır. Bu tip mezarlarda genellikle kemiklerin yeni açılan mezarların 
hemen yakınına ötelenmiş olduğu tespit edilmiştir.

 Ayrıca bu alanda karşılaşılan bir diğer durum ise mezar kazıları sırasında 
kendi dönemi içerisinde alanda oluşan tahribatlardır. Bu tahribatlar genellik-
le mezar kazıları sırasında duvara rastlanılmasına rağmen mezar derinliğini 
sağlamak amacıyla duvarın tahrip edilmesi  yönünde olmuştur (Resim: 11).

SONUÇ OLARAK

Alacami’de Müze Müdürlüğümüz başkanlığında 2015 yılında yapılan ve 
yukarıda fotoğraflarıyla birlikte tanımlanan kazı çalışmaları, kazısı yapılma-
yan Caminin batısındaki plankarelerde 2016 yılında da devam etmektedir. 
Bu alanların kazılmasıyla parselin tamamında kazı çalışmalarımız bitirilmiş 
olacaktır. 
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Ayrıca kazısı tamamlanan; A-3,A-4,A-5,A-6,A-7 No.lu açmalardaki bul-
guların sergilenmeyi gerektirir bir kültür varlığı barındırmaması ve bitişik 
parseldeki mevcut konutların açmaların derinliği nedeniyle toprak kayması  
ve yıkılma tehlikesi nedeniyle gerekli izinler alındıktan sonra jeotekstille kap-
lanıp kapatılacaktır.  

Kazının  bitirilip alandaki arkeolojik bulguların tamamen ortaya çıkarıl-
masından sonra, çıkan eserlerin restorasyon, konservasyonlarının yapılması 
ve caminin bahçe teşhir düzenlemesine yönelik karar alınmasının doğru ola-
caktır. Alanda çıkan mimari ve mozaik buluntuların geçici konservasyonları, 
uygulayıcı tarafından sağlanan konservatör tarafından yapılmıştır. 

2015 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan küçük buluntu-
lar, aşırı korozyonlu olmaları ve niteliklerinin daha iyi anlaşılması amacıyla 
gerekli izinler alınarak Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labo-
ratuvarı Müdürlüğüne gönderilmiştir (Resim: 12).

Ayrıca Alacami kazısı,  İlimizde şimdiye kadar yapılan en kapsamlı kazı 
çalışması olma özelliğini taşımaktadır. 

Alacami Kazısı ile;

- Alacami’nin yer aldığı parselin arkeolojik dolgusunun tanımlanması,

- Alacami’deki restitüsyon sorununun çözümlenmesi,

- Restitüsyon sorununun çözümlenmesi ile birlikte restorasyon projesi-
ne nitelikli katkı sunulması,

- Alacami hakkında bilimsel nitelikli yayına imkan sağlayacak arkeolojik 
ve  tarihsel veri zenginliğine ulaşılması hedeflenmiştir. 
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Çizim 1: 2015 yılı çalışmaları alacami plankaresi.

Çizim 2: 2015 yılı çalışmaları rölöesi.



635

Resim 1: Alacami genel görüntüsü.

Resim 2: Google earth üzerinden Alacami ve çevresi genel görünümü.
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Resim 3: A-2 açması.

Resim 5: B-8 açması.

Resim 4: B-5 açması.
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Resim 6: E-8 açması.

Resim 7: F-3 açması.
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Resim 8: G-7 açması.

Resim 9: Alacami güneyinde çalışılan açmalardan genel görünüm.
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Resim 10: 2015 yılı çalışmaları genel görünümü.

Resim 11: Alacami kazı alanından ortaya çıkarılan ortaçağ mezarları.
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Resim 12: Alacami kazısından buluntular.
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OSMANİYE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYALI MOZAİKLERİ KURTARMA KAZISI

Malike NALÂN YASTI*
Kürşet KOÇER

 Kayalı Mozaikleri Osmaniye Merkez Kayalı Köyü Çatalmazı Mevkiinde, 
Amanos dağlarının kuzey yamaçlarındaki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ola-
rak tescilli antik yerleşim alanının doğusunda, ovaya hâkim bir noktada yer 
almakta olup, özel mülkiyete ait 9 pafta 19 ada 11 parsel üzerindedir (Resim: 
1).

KAZI ÇALIŞMALARI 

Kayalı mozaikleri tenha bir mevkide yer aldığından sürekli kaçak kazılara 
maruz kalmaktaydı. Alanda bundan sonraki süreçte kaçak kazı ve tahribatın 
önlenmesi amacıyla kurtarma kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İlk olarak ot ve çalı temizliği yapılarak, alan kazı çalışmasına hazır hale 
getirildikten sonra, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün sağlanan 15 İŞ-
KUR işçisi ile 09.11.2015 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Mozaiklerin çok 
derinde olmaması ve yapıya ait dikey mimari kalıntıların bulunmaması ne-
deniyle açık alan kazı yöntemi ile alan bölümlere ayrılmış, aralarda el arabası 
yolları bırakılarak kazı çalışmasına mozaikli alanda yoğunlaşılmıştır.  Toplam 
10 gün süren kazı çalışmalarında, yüzeyden 25-30cm derinlikte yaklaşık 115 
m² lik alanı kaplamış olan taban mozaiği açığa çıkartılmıştır.

* Malike Nalân YASTI Müze Müdürü, Arkeolog,  Müze Müdürlüğü Osmaniye/TÜRKİYE.
   Kürşet KOÇER Arkeolog,  Müze Müdürlüğü  Osmaniye/TÜRKİYE.
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Çalışmalar sonucu, mozaikli tabanın bulunduğu mekânın dikdörtgen bi-
çimli ve doğu-batı yönünde konumlandığı, muhtemelen üç nefli olan yapı-
ya ait taban mozaiklerinden, iki nefine ait olanların günümüze ulaştığı tes-
pit edilmiştir. Dikdörtgen iki müstakil ana mozaikli bölüm, kendi içerisinde 
panolara bölünmüş ve her birinde farklı  konular işlenmiştir. Her iki nefin 
tabanındaki mozaikler, kendi içerisinde farklı konuların işlendiği ana pano-
lara ayrılmış ve her pano diğerinden çeşitli motiflerden oluşan bordürlerle 
ayrılmıştır. Mozaiklerde; kaz, ördek, tavus kuşu gibi çeşitli kuşlar, keçi, geyik, boğa, 
aslan ve köpek gibi memeliler ve bordürlerde balık, geometrik, dalga, saç örgüsü, rozet, 
yılan, selvi ve hurma gibi çeşitli   motifler betimlenmiştir. Bu panoların birinde 
geometrik motifler içinde merkezde haç motifi bulunması bu mekânın kilise 
olma ihtimalini kuvvetlendirmiştir. Ayrıca bütün panolarda çiçek motifleri-
nin bulunması dikkat çekmektedir. Bazı panoların köşelerinde de çeşitli mey-
ve kapları dekoratif bezeme olarak betimlenerek figüratif çeşitlilik sağlanmış-
tır. Tesseraların büyüklüğü ortalama 4 mm. ile 7 mm. arasında değişmektedir. 
Tesseralar beyaz, siyah, mavi, gri, sarı ve kırmızı renklerden oluşmaktadır 
(Resim: 2).

Taban mozaiklerinde yer alan panoların kolay anlaşılır olması için, her iki 
nefteki mozaik taban, yan (güney) nef ve orta (kuzey) nef olarak adlandırıl-
mıştır.

Yan (Güney) Nef:

Mozaikli alanın doğu istikametimdeki güney cephesinde ördek motifle-
rinin betimlendiği alandan başlamak üzere, buradaki dikdörtgen biçimli bi-
rinci ana panoda üç bölüm vardır. İlk bölümde başı kuzey yönünde ayakta 
duran bir aslan, ağız bölümünün altında avladığı bir hayvanın başı ile tasvir 
edilmiş, (Resim: 3) devamında selvi ağacıyla diğer kompozisyona geçilerek 
doğu-batı yönünde konumlanmış ot yiyen geyik ve üzerinde tavus kuşu figü-
rü ile aralarda çiçek motifleri işlenmiştir (Resim: 4).

Bu panonun kuzeyinde devam etmesi gereken figürlerin, dikdörtgen bi-
çimde 200x154 cm. ölçülerinde tamamen yok olduğu, sadece kireç harçlı ze-
minin kaldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu alanın çok önceki zamanlarda 
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kazıldığı ve tahrip edildiği ya da kesilerek götürüldüğü düşünülmektedir. Şu 
anda olmayan bu panonun, üçgenler ve iç içe geçmiş örgü motifleriyle oluş-
turulmuş bordürü mevcudiyetini korumaktadır (Resim: 5).

Batıya doğru devam eden dikdörtgen formlu ikinci ana panoda iki bö-
lüm vardır. İlk bölümde, 2 adet tek boynuzlu keçi ortadaki selvi ağacının 
iki yanında durmakta, kenarlarda asimetrik dizilişle 4 adet büyük ördek, 1 
adet küçük ördek ve çiçek motifleri bulunmaktadır (Resim: 6). Bu figürlerin 
çevresinin batı kısmında kalan diğer panoyla birleştiği yerde çift örgü motifi 
mevcuttur. Batı tarafta yer alan kare çerçevenin ortasında geniş bir daire için-
de kanadını açmış tavus kuşu motifi betimlenmiştir. Buradaki bölümün de 
geçmiş yıllarda da tahrip olduğu arşiv fotoğraflarının incelenmesi sonucunda 
anlaşılmıştır. Bu panonun etrafı çepeçevre ters lale motifinden oluşan bordür-
le sınırlandırılmıştır.

Üç bölüme ayrılmış 3. ana panoda birinci bölümde geometrik, bitkisel, 
çarkıfelek, zikzak, dalga motifleri, ikinci bölümde yer alan dairesel bordürün 
içinde haç motifi tasvir edilmiştir (Resim: 7).  Üçüncü bölümde baklava dilim-
li pano içinde ortada boynunu aşağı doğru eğmiş kaz figürü, köşelerde çeşitli 
kuş figürleri ile takip eden en uç batı yönünde ortası yok olmuş 7 satır Grekçe 
yazıt mevcuttur. Burada tahrip olan yazıtların bir kısmına ait mozaiklerin ko-
pan parçaları, harçlarıyla birlikte bulundukları yerden alınarak, retorasyonda 
tamamlamak üzere müzeye taşınmıştır (Resim: 8).

Güney nefte yer alan yazıt bölgemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı izin-
li yüzey araştırması yapan İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Es-
kiçağ Tarihi Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR 
tarafından tercüme edilmiş olup yazıtta“……….rahipliği döneminde tanrı dostu 
Val………. kendi imkanlarıyla ……….yaptırdı” yazısı yer almaktadır. 

ἐπὶ

Θεоσ

Ουλ		 ασεν

Οε		 	 κων

ΕΥ	 	 ωσεν

ΥΠ	 	 ἐαυτου	καὶ

παν	 	 υωκου	αὐτου
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Yan nefin güneydoğu yönünde 2 ördek ve ortasında kantharos betimlen-
miştir. Mozaikli alanın güney sınırında doğu-batı aksında 16 cm. yüksekli-
ğinde 44 cm. genişliğinde bir duvar, bu duvara bitişik ve aynı kotta olan 60 
cm. genişliğinde zemin seviyesinde ve üst sıraları bulunmayan moloz taş ör-
gülü bir duvar tespit edilmiştir. Mozaik tabana bitişik olan duvarın üstünde 
kısmen korunagelmiş kireç harçlı bir tabaka bulunması ve hemen güneyinde 
bitişik ikinci bir ana duvarın tespit edilmesi nedeniyle kireç harçlı bu duva-
rın bir seki olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu sekinin yapının iç mekânında 
oturma ya da çeşitli objelerin konulması amacıyla yapıldığı düşünülmektedir 
(Resim: 9).

Orta (Kuzey) Nef:

Mozaik tabanlı mekânın orta nefi olduğu düşünülen bölümde doğu uç 
tarafta koruna gelmiş ilk panoda bir tarafı tahrip olmuş 3 satır Grekçe yazıt 
bulunmaktadır (Resim: 10). Kuzey nef yazıtında: sadece ikinci satır sonunda-
ki “sundu” ile üçüncü satır sonundaki “dördüncü” sözcükleri okunabilmek-
tedir.

--------------θαλιος

--------------ιος	ἀπέδοκε

--------------δι	τεταρτης

Bu panoda başı kuzey yönünde bir boğa, hurma ağacının altında otlar va-
ziyette betimlenmiştir. Boğanın altında bir ördek, üst tarafında ise doğu-batı 
yönünde durmakta olan bir deve kuşu ve önünde uzun bacaklı bir kuş ile 
arkasında küçük bir kuş figürü mevcuttur (Resim: 11).

Batıya doğru devam eden dikdörtgen çerçeveli ikinci panonun her iki gü-
ney köşesindeki üçgen alanların birinde iki kuş, diğerinde iki ördek figürü 
vardır ve kuşların ortasındaki sepetin içinde incire benzeyen meyveler tasvir 
edilmiştir. Merkezde yarısı yok olmuş dairesel bordür içinde de, asma yap-
rakları ve üzüm salkımları arasında birbirini takip eden çeşitli kuşlar, ördek-
ler betimlenmiştir.  Bu panonun bordürlerinde rozet motifleri mevcuttur. 

Batı yönünde devam eden üçüncü panonun dikdörtgen çerçevesi içindeki 
iki çizgisel şerit içinde birinin baş kısmı tahrip olmuş, diğerinin başı belirgin 
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koşan iki köpek figürü tasvir edilmiştir. Köpeklerin kovaladığı semender/
kertenkele olduğu düşünülen kısmen tahrip olmuş bir hayvan tasviri dikkat 
çekmektedir. Panonun merkezindeki daire içinde yarısı yok olmuş çarkıfelek 
motifi mevcuttur. Dikdörtgen ana panonun köşelerinde yine daire içinde dü-
ğüm ve kuş motifleri tasvir edilmiştir. Bu panonun etrafı dalgalı şeritler, asma 
yaprakları ve meyvelerin tasvir edildiği bordürle sınırlandırılmıştır.

Orta nefin batıdaki en son panosu diğerlerine göre oldukça büyük ölçü-
de tahrip olduğundan merkezinde ne betimlendiği anlaşılamamaktadır. Bu 
panonun kenar bölümlerinde geometrik motifli bordürler, bir köşede geniş 
ağızlı şişkin uzun gövdeli ve ayaklı bir kap tasvirinin her iki tarafında kuş fi-
gürleri betimlenmiştir. Kuş motifleri arasında yem kabı bulunmaktadır. Yem 
kabının kulpları asma yapraklarından oluşmuştur (Resim: 12).

Yapının iki nefi arasında arasında  6 adet sütun kaidesi boşluğu bulunmak-
ta olup bunlardan sadece 4.sırada 65 cm. uzunluğunda 50 cm. genişliğinde 
kaide taşı mevcuttur (Resim: 13).  1. ile 2.  kaide boşluğu arasında balık motifi, 
2. ile 3. kaide boşluğu arasında balığa dolanmış yılan motifi tasvir edilmiştir. 

Mozaik tabanın kuzey yönde devam edip etmediğini anlayabilmek için 
20x4m ölçülerindeki açmada 25 cm. derinliğe inilmiş ancak mozaik taban 
veya herhangi bir mimari unsura rastlanmamıştır. Mozaikli alanın kuzey batı 
yönünde açılan 5x5 metrelik alanda mozaik taban seviyesinde  tahrip olmuş 
vaziyette bir duvar kalıntısı tespit edilmiştir. 

Kazı çalışmaları esnasında ele geçen sikkelere göre,  mozaiklerin bulun-
duğu antik yerleşim alanının M.S. 3. yüzyıldan itibaren yerleşim gördüğü 
(Resim: 14-15), ve  4. ve 5. yüzyıllarda, alanın yoğun bir şekilde kullanım gör-
düğü, ayrıca mozaik taban üzerinde tespit edilen “haç” motifinden de anla-
şıldığı üzere, söz konusu taban mozaiklerinin bir dini yapıya ait olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

SONUÇ:

Osmaniye İlinde ilk defa bu kadar figüratif çeşitlilik gösteren mozaikle-
rin ortaya çıkartılmasıyla bölgedeki diğer mozaikli alanlara başat gidebilecek 
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zenginlikte bir mozaikli alanın belgelenerek literatüre girmesi sağlanmıştır. 
Mozaikli alanın korunması adına elektrik direklerine aydınlatma unsurları ve 
kamera taktırılarak kaçak kazılara karşı ufak da olsa önlem alınmış ve civar-
da yaşayan köylülerin ziyaretlerinde tarihi eserlerin korunmasıyla ilgili kısa 
eğitimler verilerek farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Kurtarma kazısı 
yapılan mozaiklerin gözden uzak bir bölgede olması sürekli kaçak kazılara 
maruz kalması nedenleriyle yerinde korunması mümkün olmadığından, bi-
limsel metotlarla yerinde belgeleme çalışmaları yapılarak restoratörler eşli-
ğinde, uygun koşullarda yerinden kaldırılması ve özgün konumuyla müzede 
teşhir edilmesi planlanmaktadır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 5

Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 8

Resim: 7

Resim: 6
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Resim: 10

Resim: 9
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Resim: 13

Resim: 11

Resim: 12
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Resim 15: Sikke arka yüz.

Resim 14: Sikke ön yüz.
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OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, OLUKLUÇUNUR  KÖYÜ 
MOZAİKLİ ALAN KURTARMA KAZISI 2015

Malike NALÂN YASTI*
Halil ÇOŞAR

Ahmet TÜRKMENOĞLU

Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Olukluçunur Köyü, Koyuntaş Mevkiinde bulu-
nan mozaiklerin kaçak kazılarla daha fazla tahribata uğramaması için Müze-
mizce  kurtarma kazısının yapılması talebimiz Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.03.2015 tarih ve 50922 sayılı yazısı ekin-
de gönderilen 16.03.2015 tarih ve 50920 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla 
İlgili Olarak Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” ile 
uygun görülmüş ve söz konusu mozaikli alanda Müdürlüğümüzce kurtarma 
kazısı gerçekleştirilmiştir.

Kazısı yapılan mozaikli alan, Düziçi İlçesi, Olukluçunur Köyü, Köy mer-
kezinin kuşuçumu 5 km. kadar güneybatısında, Ceyhan Nehrinin 250 metre 
doğusunda konumlanmaktadır (Harita: 1). Mozaikli alan ve çevresi 2003 yı-
lında kaçak kazılar sonucu tespit edilerek Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 25.09.2003 tarih ve 5305 sayılı kararı ile I. derece arkeolo-
jik sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

Kazı çalışmaları Olukluçunur Köyünden temin edilen 10 işçi ile 18 Ka-
sım - 5 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında 
açık alan yöntemi uygulanmış, öncelikle mozaikli alanı çevreleyen yapının 
duvarları açığa çıkartılarak sınırları belirlenmiştir. Daha sonra yapının içinde 

* Malike Nalân YASTI, Arkeolog,  Müze Müdürü, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
 Halil ÇOŞAR, Müze Araştırmacısı,  Müze Müdürlüğü, Osmaniye/ TÜRKİYE.
 Ahmet TÜRKMENOĞLU, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/ TÜRKİYE.
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bulunan toprak temizlenmiştir. Bu çalışmalar esnasında iç mekânın tabanın-
da ortalama 5 cm. toprak bırakılarak mozaiklerin zarar görmemesi için azami 
dikkat gösterilmiştir. Kazı çalışmaları sonucunda 3 nefli, 3 apsisli, bazilikal 
planlı bir kilise ile kiliseye ait taban mozaikleri ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1).

Kilise, doğu-batı konumlu olup kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip-
tir. Orta apsisin her iki yanındaki neflerde pastaphoriumu mevcuttur ve bu 
odaların apsisleri orta apsisten 1 metre doğu yönünde dışa çıkacak biçimde 
yapılmıştır. Kilise, orta apsisten ölçüldüğünde 16,50 metre, yan nef apsisle-
rinden ölçüldüğünde 17,50 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindedir. 
Kilisenin dış duvarları kısmen var olmakla birlikte batı ve güney duvarları-
na temel seviyelerinde ulaşılabilmiştir. Duvarlar, moloz taştan ve kireç harçlı 
malzeme ile birleştirilmiştir. Ancak kuzeydeki beden duvarına bitişik olan 
ikinci bir duvar ise yine moloz taştan arası toprakla birleştirilmiştir. 

Duvarlardan günümüze en sağlam ulaşan bölümü kuzey nefin doğusun-
da yer alan ve küçük bir apsisi olan pastaphoriumda gözlemlenmiştir. Ancak 
güney cephede yer alan duvarın  yaklaşık  7,50  metrelik  kısmı  yok  olmuş-
tur. Duvar kalınlıkları  65 cm. ölçülmüştür.                   

Yöre halkından Kilisenin yaklaşık 40 metre güneyinde bulunan ve Köy 
Hizmetlerince 1980’li yıllarda yapılan yol için hafriyat alınarak Kilise ve mo-
zaiklerin tahribata uğratıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Gerek o dönemde yapılan 
yol çalışmalarında, gerekse alanda çeşitli dönemlerde yapılan kaçak kazılar 
ve doğal etmenler sonucunda Kilise mimarisinde ve mozaiklerde tahribatın 
oldukça fazla olduğu yaptığımız çalışmalar sonucunda gözlemlenmiştir.

Kiliseye ait taban mozaiklerinin güney nef hariç büyük kısmının günümü-
ze ulaştığı tespit edilmiştir. Her iki nefteki mozaikli tabandaki ana panolar, 
kendi içerisinde bölümlere ayrılmış, her bölümde farklı bir konu işlenmiş ve 
her pano diğerinden çeşitli figürlü bordürlerle ayrılmıştır. Mozaiklerde işle-
nen ana figürlerin;  ördek, leylek, tavus kuşu gibi çeşitli kuşlar ile keçi, boğa, 
inek, aslan, kaplan ve köpek gibi memeliler ve çeşitli bitkisel motifler olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca panolarda geometrik motifler ve çiçek figürleriyle tema-
lar zenginleştirilmiştir. Bazı panoların içinde çeşitli meyve kapları dekoratif 
bezeme olarak tasvir edilerek figüratif çeşitlilik sağlanmıştır. Bordürlerin çe-
şitli geometrik motiflerden oluştuğu görülmüştür. Mozaiklerde orta ve ku-
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zeydeki nefte 7 mm. ile 11 mm. arasında değişen ebatlarda, güneydeki nefte 
ise 14 mm. ile 20 mm. boyutunda tessaralar kullanılmıştır. Tesseralar, beyaz, 
siyah, gri, sarı ve tonları ile kırmızı renklerdeki taşlardan yapılmıştır.

Mozaik kazısında toprak içerisinde tahribattan dolayı dağınık halde bu-
lunan tessaralar özenle toplanarak, mozaiğin restorasyonunda kullanılmak 
üzere müzemizde muhafaza altına alınmıştır

Mozaik Panoların kolay anlaşılabilir olması için her nefteki taban mozaik-
leri kuzey ve güney nef ile orta nef olmak üzere, aşağıda ayrıntılarıyla tanım-
lanmıştır.

KUZEY NEF

Bu alanda yapılan çalışmalarda narteks kısmında,  kapı eşiği olarak belir-
lenen alanın ön kısmında kapı sahanlığında tahrip olmuş, kireç harçlı bir ta-
banın bir kısmı taş plakalarla döşenmiştir. Etrafında geometrik motiflerin yer 
aldığı mozaik taban tahrip olmuştur. Narteksten yan nefe geçiş üç adet kare 
formlu baklava dilimli bir bordürle sağlanmaktadır. Bu bölümdeki ana pano 
duvar dibinden 20 cm. figürsüz mozaikli alandan sonra içerisi testere dişi be-
timli 10 cm. bir bordürle çevrelenmiştir. Ana pano birbiri üzerine binen, siyah, 
gri ve sarı tessaraların kullanıldığı yarım dairelerden yapılmıştır. Yarım da-
irelerin ortasında, siyah renkli, içleri gri ve sarı tessaralarla gölgelendirilmiş 
ters “V” biçimli motifler mevcuttur. Bu motifler, doğudan batıya doğru taş 
sıraları arttırılıp kalınlaştırılarak figürlere derinlik kazandırılmıştır (Resim: 1). 
Ana panonun uzunluğu 7,40 metre olup genişliği 1,90 metredir. Ana panodan 
sonra doğu köşede ortadaki ana apsisin batıda bittiği noktadan başlamak üze-
re, 1 metrelik kapı girişi yer alan pastaphoriumun ebatları 3 x 2,50 metre olup 
doğu cephesinde 115 cm. genişliğinde 105 cm. derinliğinde küçük bir apsis 
bulunmaktadır. Duvarı korunmuş en iyi mekân burasıdır. Pastaphoriumun 
tabanı, kısmen günümüze ulaşmış 36x42 cm. ebatlarında pişmiş toprak plaka-
larla döşenmiştir. Pastaphoriumun kapısının girişinin önünde küçük yuvar-
lak taşlarla oluşturulmuş bir taban bulunmaktadır (Resim: 2).
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ORTA NEF

Orta nefte yer alan ana apsis bölümü zeminden yaklaşık 20 cm. yüksel-
tilmiştir. Ana apsis uzunluğu 4,50 metre, genişliği 3 metredir. Ana apsis du-
varları kilisenin beden duvarlarına göre daha geniş tutulmuş olup 90 cm.’dir. 
Ana apsisteki taban mozaikleri iki ayrı panoya ayrılmıştır. Panolar testere 
dişi betimli 10 cm. bir bordürle çevrelenmiştir. Birinci panoda kısmen koruna 
gelmiş bir tavus kuşunun iki ayağı, kuyruğu ve gövdesi ortaya çıkarılmış-
tır. Baş kısmı ise tahrip olarak yok olmuştur. Tavus kuşunun yanında çiçek 
betimlemesi mevcut olup simetrisinde iki adet kuş ayağı betimlemesi ortaya 
çıkarılmıştır. (Resim: 3) Muhtemeldir ki tavus kuşları karşılıklı olarak tasvir 
edilmişlerdir. İkinci panoda ise geometrik motifler yer almaktadır. Bu alanda-
ki mozaiklerde de kırmızı, siyah,  sarı, gri ve beyaz tessaralar kullanılmıştır. 

Orta nefteki ana pano, dıştan testere dişi betimli 10 cm. ince bir bordürden 
sonra 40 cm. genişliğinde elips ve baklava dilimi şeklindeki ikinci bir bordür-
le tamamen çevrelenmiş durumdadır.  Ana pano da kendi içinde bir çizgi ile 
iki bölüme ayrılmıştır. Ana apsise bakan üst bölüm baklava dilimlerine ayrıl-
mıştır. Her bir baklava dilimi içinde ise aslan, kaplan, keçi, köpek, leylek gibi 
hayvanlar ile ayaklı kaplar ve geometrik motifler yer almaktadır (Resim: 4). 
İkinci bölüm dairelere ayrılmıştır. Daireler birer çizgi ile birbirine bağlanmış 
olup her bir daire içerisinde boğa, inek, tavus kuşu, ayaklı bir kap ve geo-
metrik motifler yer almaktadır (Resim: 5). Bu alanda yer alan mozaiklerde de 
kırmızı, siyah,  sarı, gri ve beyaz tessaralar kullanılmıştır. 

Orta nefin beden duvarları dışında kilise yapısının batısında muhtemelen 
yapıya girişin sağlandığı kısımda fazla miktarda tahribata uğramış doğu batı 
doğrultusunda duvar izi ile küçük bir mozaikli alan ortaya çıkarılmıştır. 

 GÜNEY NEF 

 Kilisenin en fazla tahribata uğrayan bölümüdür. Beden duvarlarından 
7,50 metrelik bir kısmı tahrip edildiğinden duvara ulaşılamamıştır. Doğu-
sunda yer alan apsisli oda ise kuzey nefteki oda kadar sağlam değildir. Bu 
alandaki apsisin duvar genişliği azaltılarak daha büyük yapılmıştır. 170x160 
cm. ebatlarındaki apsisin duvar genişliği 50 cm. ölçülmüştür. Bu nefteki oda-
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nın ölçüleri 3,80x2,60 metre ebatlarında olup tabanı sıkıştırılmış kireç harçlı 
bir tabakaya sahiptir (Resim: 6). Apsisin ön kısmında, apsis zemininden 10 
cm. aşağı kotta 55 cm. genişliğinde bir duvar eklenmiştir. Bu duvara bitişik, 
merdiven basamağı olarak kullanılmış yekpare bir taş in-situ konumda açığa 
çıkarılmıştır. İkinci kullanım evresi olan bu duvarın doğu batı yönündeki de-
vamında ise bir adet değirmen taşı olarak kullanılmış devşirme malzemenin 
de yer aldığı duvar ortaya çıkarılmıştır. Odanın devşirme malzeme ile daral-
tılarak iki evreli olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Güney nefteki bu oda-
dan ve odada yer alan apsisten çok sayıda demirden mamul haç, demir ağaç 
çivileri, demir aksamları, Doğu Roma dönemine ait olabilecek pişmiş toprak 
kap parçaları ve küçük bir demir çan bulunmuştur (Resim: 7). Metal objelerde 
çok fazla korozyon mevcuttur. Ayrıca alanda zemine yakın kotlarda yangın 
tabakasına rastlanmıştır. Bu odanın daha geç bir dönemde bir işlik olarak kul-
lanıldığı düşünülmektedir. Orta nefin apsis kısmının güney nef ile kesiştiği 
noktada muhtemelen yapının üst örtü sistemini taşıyan sütunları taşıyan bir 
sütun tablası bulunmuştur. Kilisede bu sütun tablasından başka herhangi bir 
sütun tablasına rastlanmamış olup sütun tablasının çevresinde geometrik be-
zemeli iri taşlarla yapılmış bir mozaik taban ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). 
Güney nefte sadece bu alanda mozaik tabana rastlanmıştır.

MEZARLAR

Kilisenin doğusunda üç mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezarların ikisi çocuk, 
birisi ise erişkin bir bireye aittir. Mezarlardan Mezar 2 basit gömü, Mezar 1 ve 
3 ise tekne tipi mezarlardır (Resim: 9-10). Tekne tipi mezarların her iki kenarı 
yassı taşlarla kapatılmış olup üzerleri taş ve pişmiş toprak plaka parçaları 
ile örtülmüştür. Mezarlar doğu-batı yönlü olarak yerleştirilmelerine rağmen, 
günümüz ölçümlerinde güneydoğu-kuzeybatı aksına doğru sapma vardır.  
En kuzeydeki Mezar 3’te yer alan yetişkin mezarından çıkan bir adet kırık 
durumda pişmiş toprak kap dışında diğer mezarlarda herhangi bir ölü hedi-
yesi çıkmamıştır. 2 mezar ortasında konumlanan ve basit usulde üzeri açık 
şekilde gömüsü yapılan Mezar 2’deki çocuk kemikleri %90 oranında, Mezar 
1’deki çocuk kemikleri ise %75 oranında erimiş ve yok olmuş durumda bu-
lunmuştur.
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BULUNTULAR

Kazı yapılan alanda kuzeyde yer alan kilisenin ana beden duvarı dışında 
bulunan Roma Dönemine ait 8 adet bronz sikke, 6 adet Roma Dönemine ait 
pişmiş toprak tezgah ağırlığı, 1 adet pişmiş toprak ağırşak, 1 adet demir çan, 
1 adet demir küpe, 7 adet demir haç ve çok sayıda demir çivi ile 2 adet kırık 
durumda pişmiş toprak kap ele geçirilmiştir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Düziçi İlçesi, Olukluçunur Köyünde Müdürlüğümüzce yapılan Kurtarma 
Kazısında, yukarıda ayrıntılı tanımları yapılan tabanı mozaiklerle ve pişmiş 
toprak plakalarla döşenmiş, 17,5 x 15 metre ölçülerinde, üç nefli üç apsisli   
Doğu Roma ( 6-7. yy.) dönemine tarihlenen bir kilise ortaya çıkarılmıştır. Mo-
zaiklerin ve pişmiş toprak plakaların üzeri jeotekstil malzeme ile örtülmüş,  
üzerleri Osmaniye İl Özel İdaresinden temin edilen kum yardımıyla kapa-
tılmıştır.  Mozaiklerin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
24.02.2016 tarih ve 6027 sayılı kararıyla Müzeye taşınması uygun bulunmuş-
tur.

Ele geçen sikkeler ve metal buluntular Genel Müdürlüğümüz izinleriyle 
restorasyon ve konservasyonları yapılmak üzere Gaziantep Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuarı Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Restorasyonu ve konservasyonu gerçekleştirilen sikkeler ile alanda çıkan 
diğer buluntulardan edindiğimiz bilgiye istinaden, Kilise çevresindeki yerle-
şimin Roma İmparatoru Macrianus Junior Döneminden (M.S. 260-261)  itiba-
ren başlayarak Doğu Roma İmparatorluğu döneminde de devam ettiği tespit 
edilmiştir (Resim: 11).
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Çizim 1: Oluklu mozaikli alan plan.
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 7
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Resim 11: Restorasyon sonrası Imp. Macrianus sikkesi.

Resim 10: Mezar 3’ten görünüm.

Resim 9: Mezar 1 ve 2 genel görünüm.
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JULIOPOLIS NEKROPOLÜ 2015 YILI KAZISI

Enver SAĞIR*
Mustafa METİN

Tolga ÇELİK

Juliopolis Nekropolü Ankara’nın Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mahallesi, Gül-
şehri Mevkii’nde yer alır. Antik kentin eski Skopas Nehri (Aladağ Çayı) üze-
rindeki Sarılar Köprüsü civarında olduğu ve buranın 1950’li yıllarda inşaa 
edilen Sarıyar Baraj Gölü suları altında kaldığı bilinmektedir. Kente ait bazı 
kalıntılar günümüzde baraj gölünün kuzeydoğu kıyılarında görülmektedir. 
Kentin nekropolü ise baraj gölünün kuzey kıyısındaki kalker kayalık üzerin-
de yer almaktadır.

2015 yılı kazısı Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 22 Mayıs 2015 tarih ve 100352 sayılı izni ile Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi Müdürü Enver Sağır başkanlığında, müze arkeologların-
dan Mustafa Metin, Tolga Çelik ve serbest arkeologlar Muhammed Dolmuş 
ile  Seçil Kaymaz’dan oluşan bir ekip tarafından 10 Eylül – 4 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski-
çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Onur ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep 
Sencan Altınoluk kazıda bilimsel danışman olarak görev almışlardır. Kazı 

* Enver SAĞIR, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü, Ankara/TÜRKİYE.
  Mustafa METİN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.
  Tolga ÇELİK, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.
 Ankara Bölge Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar çalışanlarına ile Arkeolog-Nü-

mizmat Ülkü DEVECİOĞLU’na destekleri için teşekkür ederiz.
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çalışmaları öncesi Nallıhan Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen işçiler ile 
24-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında alanda ot temizliği yapılmıştır. Alan-
daki ot temizliği çalışması sonrasında başlanılan kazı çalışmaları kilisede ve 
nekropol alanının beş farklı bölgesinde gerçekleştirilmiştir.

Juliopolis Kenti antik Bithynia Bölgesi ile Galatia Bölgesi sınırında, Bith-
ynia’ nın en doğusundaki sınır şehirdir. Juliopolis, Frig döneminde küçük bir 
köy olarak iskan görürken,  Friglerin kurucu Kralı Gordios’tan dolayı Gordi-
oukome (Gordios’un köyü) olarak isimlendirilmekteydi. Kent, Hellenistik dö-
nemde küçük bir kasaba olarak yaşamını devam ettirir. Kent, Hellenistik dö-
nemde küçük bir kasaba olarak yaşamını devam ettirir. Strabon Coğrafya adlı 
eserinde kentin M.Ö. 1. yüzyılda Kleon isimli güçlü haydut lideri tarafından 
genişletildiğinden bahseder.1 Kleon İkinci Triumvirlik Döneminde (M.Ö. 43-
33) önceleri Marcus Antonius ile birlikte hareket ederken, daha sonraları muh-
temelen Actium Savaşı’nın sonucunu da tahmin ederek, Octavian (Augustus) 
ile hareket etme kararı alır. M.Ö. 27 yılında imparatorluğunu ilan eden Au-
gustus ile iyi bir ilişki kuran Kleon şehrin adını Julius Caesar’a veya Julius’lar 
sülalesine atfen Juliopolis ( Julius’un Şehri )olarak değiştirir. Böylece kent İm-
parator Augustus’tan itibaren Bithynia Bölgesinin önemli şehirleri arasına 
girmiştir.2 Bu iyi ilişkiler Kleon’a Mysia ve Pontus bölgelerinde de topraklar 
kazandırmış ve Kleon adeta haydutluktan hükümdarlık seviyesine ulaşmış-
tır. Kleon’un Zeus Abrettenos kültünün başrahibi sıfatını taşıdığı bilinmekle 
birlikte, ölmeden hemen önce Augustus’un kendisine Pontıs Komonası’nın da 
(Tokat-Gümenek) baş rahipliği görevini verdiği bilinmektedir. 

Yaşlı Plinius Doğa Tarihi adlı eserinde Bithynia Bölgesi şehirlerini sayar-
ken Juliopolis’i eski Gordioukome ve bu bölge halklarının Homeros’un Heli-
zonlar dediği deniz kavminden olduklarını belirtir.3  İmparator Traian tara-
fından Bithynia Valiliği’ ne getirilen Genç Plinius ise (M.S. 103) imparatora 
yazdığı mektuplarda Juliopolis’den ‘içinden geçenlerin çok, trafiğin yoğun 
olduğu bir sınır kasabası’ olarak bahseder.4

1 Strabon, Geographika - Antik Anadolu Coğrafyası. XII, XIII, XIV (2000): 77-78 
2   David French, Roma Çağında Küçük Asya’ daki Yollar ve Mil Taşları (1981): 38-39
3  Yaşlı Plinius, Doğa Tarihi. V, x1, 143. 
4  P. Brown, Tahirler Projesi – Batı Galatya Arkeolojik Yüzey Araştırması (2001): 1-3.
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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 Sinot Meclisi  
(Ruhani Meclis) kayıtlarında görülmektedir. Juliopolis, 9. yüzyılda İmpara-
tor I. Basil’e (M.S. 867-886) atfen Basilium-Basileion ismini alır ve 11. yüzyıla 
kadar bu isimle varlığını sürdürür.5 Bu tarihten sonra edebi eserlerde ismine 
rastlanmamaktadır. Böylelikle Juliopolis tarih sahnesinden çekilir

Kilise Kazısı

2012 yılında başlanılan ve 2013 yılında devam eden kilise kazısı çalışma-
larına 2015 yılında da devam edilmiştir. 2015 yılı kazı çalışmasında ise nefler 
arasında kalan az miktardaki sertleşmiş dolgu alınmıştır. Bu sertleştirilmiş 
dolguların geç dönem (20. yy.) yerleşimine ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Bölgede yapılan görüşmelerde, bu alanda baraj yapımı (1954) öncesi bir ku-
lübe olduğu ifade edilmiştir. Bu sert dolgulu zeminin bu kulübeye ait taban 
veya avluya ait olduğu tahmin edilmektedir. Sertleştirilmiş dolgu, parçalar 
halinde üç nef içinde de yer almaktadır. Orta nefteki sertleştirilmiş zemin dol-
gusu, taşlar ile desteklenerek elde edilmiş ve kullanılmıştır. Üç nef içinde yer 
alan sertleştirilmiş zemin dolguları alınarak kilisenin kazısı tamamlanmıştır.

Tamamen açığa çıkarılan kilise üç nefli olarak inşa edilmiştir. Kilisenin ana 
girişi batıda olup, ayrıca kuzey uzun duvarında ikinci bir daha küçük bir giriş 
tespit edilmiştir. Güneyde, şapelin giriş cephesinde yer alan dar nef diğer iki 
nef oranla daha alt kottadır ve orta neften 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 farklı olması, 
güney nefin daha erken dönemde yapılmış şapelin girişini oluşturuyor olma-
sından kaynaklanmaktadır. Kilise yan duvarları arazinin eğimine bağlı ola-
rak 50 cm. ile 130 cm. yükseklikte günümüze kadar ulaşabilmiştir. Duvarların 
çatıya kadar olan yüksekliğini tespit etmek maalesef mümkün olamamıştır. 
Ancak kilise içindeki ele geçirilen dolgudan bol miktarda oval ve düz form-
lu çatı kiremidi parçalar, kilise çatısında kullanılan kiremitler hakkında bilgi 
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vermektedir. Korunan kısımda pencere aralıkları görülmemiştir. Pencerelerin 
diğer kiliselerden bildiğimiz şekilde, daha üstte yer aldığı tahmin edilmekte-
dir. Duvar örgü sisteminde belirli bir seviyeye kadar düzensiz taş, üst örgü 
sisteminde ise tuğla kullanılmıştır. Apsis ana kayaya oyulmuş şekilde yapıl-
mıştır. Apsis içinde yaklaşık 40 cm. yükseklikte ve içi sıvanmış muhtemelen 
vaftiz havuzu olarak kullanılmış bir havuzu açığa çıkarılmıştır.

Kilise üç nefli, apsisi tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş ve apsis içinde 
vaftiz havuzu yapılmış, ana girişi batıda, yan girişi ise kuzeyde olacak şekilde 
inşa edilmiştir. Apsisin doğusundaki kalker kayalardan sızan su apsis için-
deki havuza oradan da şapel içindeki apsisin kuzeyinde yer alan ayazmaya 
ulaşmaktadır.

Kazıda elde edilen verilere dayanarak yapılan değerlendirmede, şapelin 
olarak nitelendirilen alanın M.S. 3.- 4. yüzyılda bir aziz için yapılmış mezar 
olabileceği, daha sonra mezarın bir şapele dönüştürüldüğü ve M.S. 5.- 6. yüz-
yılda şapelin üstüne kilisenin inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kilise ismi 
hakkında yapılan araştırmada, bölgede M.S. 5.-6. yaşamış Aziz Theodoros adı-
nın verilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Aziz Theodoros, Antakya’dan 
İstanbul’a kadar yaygın bir bölgede mucizeler bilinen ve tanınan bir aziz ol-
duğu antik kaynaklardan bilinmektedir. Kaynaklar, Aziz Theodoros’un 530 
yılında Sykeon (Tahirler Köyü civarı ?)’de doğduğu ve 613 yılında yaşamını 
yitirdiği bilinmektedir. Belirli zamanlarda Skyeon’dan koşarak Juliopolis’e 
gelip ayinlere katıldığı ve tüm bölgede halkını doğal afetlerden ve kuraklığa 
bağlı felaketlerden koruduğu bildirilmektedir. Her ne kadar kazısı yapılan 
kilisede yazılı belge bulunamamasına karşın kazısı yapılan kilisenin isminin, 
bölgede saygı duyulan Aziz Theodoros’a atfedilmiş olabileceğini düşünül-
mektedir. 

Nekropol Kazısı

Juliopolis nekropol alanında beş farklı bölgede 89 mezarda (M 454-M 542) 
çalışılmıştır. Bu mezarlardan bir adedi Helenistik Döneme, 75 adedi Roma 
Dönemine, 13 adedi ise Bizans Dönemine tarihlendirilmiştir.

Helenistik Dönem (M.Ö. 1. yy.)  mezarı (M 467) taş sanduka mezar tipin-
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de olup yüzeye yakın oluşu nedeniyle kısmen tahrip olmuştur. Mezarda 4 
bireyli inhumasyon gömü tespit edilmiştir. Zaman içinde oluşan tahribattan 
dolayı bireylerin sadece bacak kemiklerinin bir kısmı günümüze kadar ulaşa-
bilmiştir. Nekropolde Helenistik döneme tarihlendirilen taş sanduka mezar 
tek örnektir. 

Roma dönemine ait 75 adet mezardan 6 adedi tabandaki kalker ana ka-
yaya oyulmuş oda mezar, 48 adedi tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş 
sanduka mezar, 1 adedi taş sanduka mezar, 2 adedi kırma çatılı taş sanduka 
mezar, 1 adedi toloslu ana kayaya oyulmuş sanduka mezar, 1 adedi tahrip 
edilmiş toplu mezar, 5 adedi kremasyon mezar, 11 adedi ise basit toprak me-
zar tipindedir. Kazısı yapılan 6 adet oda mezardan 3’ünün antik dönemde 
soyulmuş olması, antik dönem soygunlarının özellikle oda mezarlarda daha 
yoğun yaşandığına işaret etmektedir. Muhtemelen antik dönem soyguncula-
rı oda mezarların diğer mezarlara oranla daha zengin olduklarını keşfetmiş 
olmalıdırlar.

Roma Dönemine ait mezarların bazılarında tabut ile gömü yapılmış ve 
çoğunlukla inhumasyon gömü şeklinde ve nadiren kremasyon yapılmıştır. 
Kremasyon mezarlar yakma işlemi tamamlandıktan sonra bazen toprak ile 
kapatılmış bazen ise kapaklar ile mezar kapatılmıştır. Mezarlardan ele geçen 
bazı takılar, bireylerin cinsiyetlerine işaret etmekte olup,  strigilis ve tıp aletle-
ri ise mezardaki bireylerin meslekleri hakkında bilgi vermektedir. Mezarlar-
da ele geçen eserlerin restorasyon ve konservasyon sonrası detaylı incelemesi 
ile daha farklı bilgilere ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Kazısı tamamla-
nan ve özellikleri dolayısıyla farklılık arz eden mezarların çizimleri yapılarak 
belgelenmiştir.                  

Bizans Dönemi mezarlar tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş sanduka 
mezar tipindedirler. Mezarlarda 1 ila 3 arasında birey tespit edilmiş olup, bi-
reyler inhumasyon gömülerdir. Mezarlarda nadiren bronz bilezik ve küpe 
parçaları ele geçmekte olup, bu mezarlar tiplerine göre tarihlendirilmektedir. 
Bu dönem mezarlar üstten tabana doğru orantılı bir şekilde genişleyen taban-
daki ana kayaya oygu mezar tipindedir. Mezar kapakları 3 veya 4 adettir. Za-
yıf karakterli taşlardan yapılan mezar kapakları, üstündeki toprak dolgunun 
baskısı ile zaman içinde kırılmış ve mezarların içi toprak ile dolmuş vaziyette 
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ele geçirilmiştir. Tüm mezarlarda bireyler dorsal şekilde ve başları batıda ola-
cak şekilde mezar tabanına yatırılmışlardır. Yetişkin ve çocukların bir arada 
gömülmesi, bu mezarların aile mezarlığı şeklinde kullanıldığını düşündürt-
mektedir. Mezarların yağan yağmurlardan su ve zaman içinde toprakla dol-
ması nedeniyle bireyler ait kemikler kısmen erimiş olarak ele geçmektedir.

Kazısı yapılan 89 mezarın 14’ü antik dönemde soyulup tahrip edilmiş me-
zarlardır. Tahrip edilen mezarlardan 3 adedi oda mezar, 9 adedi sanduka me-
zar, 1 adedi tholoslu sanduka mezar ve 1 adedi de toplu mezardır. Tahribat-
lara, geçmiş yıllardaki kazılarda da rastlanılmıştır. Bu tahribatların özellikle 
M.S. 5.-7. yüzyıllar arasında yapıldığı ele geçen buluntular ile tespit edilmiş-
tir. Bu mezarlardan bazıları sadece soyulmuş, bazıları ise soyulduktan sonra 
M.S. 5.-7. yüzyıllar arasında tekrar kullanılmışlardır.

Mezar 458

2009 yılında açığa çıkarılan 82 No.lu mezarın güneyinde yer almaktadır. 
Doğu-batı yönlü mezar sanduka mezar tipine girmektedir. Mezar iki parça 
halinde ele geçen taş levha ile kapatılmıştır. Bu kapak taşları kırık haldedir. 
Mezar etrafında çeşitli ebatlarda seramik parçaları bulunmuştur.

Mezar içerisinde doğu-batı yönünde yerleştirilen iki adet birey bulunmuş-
tur. Kuzeydeki bireyin baş kısmında saç bandı (altın / gümüş ?)  kafatası 
altında ele geçmiştir. Güneydeki bireyin ağız kısmından bir adet sikke ve iki 
adet bız ele geçmiştir. Ayrıca mezar içerisinde çeşitli yerlerden 8 adet pişmiş 
toprak kandil, 2 adet unguanterium, 2 adet bız ve 1 adet kase ele geçmiştir. 
Bireylerin ayak uçlarında çok sayıda demir kabaralar bulunmuştur.

Mezarda bulunan Julio Domna dönemine ait sikke ile bu mezarın M.S. 
193-211 yılları arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

Mezar 462

461 No.lu mezarın batısında yer almaktadır. Mezar kuzey-güney doğrul-
tuda olup Oda mezar tiplidir. Mezarın dromosu eğimli şekildedir. Oda meza-
rın girişi taş levha ile kapatılmıştır.
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Kline girişe göre kuzeyde yer almaktadır. Kline’nin kuzey duvarında bir 
niş bulunmaktadır. Mezar içerisinde beş birey tespit edilmiş olup, tüm birey-
lerin başları doğudadır. İskeletler ve kemikler erimiş vaziyette ele geçmiştir.
Bireylerin üçünün kadın iskeleti, ikisinin ise erkek iskeleti olduğu düşünül-
mektedir.Üçüncü bireyin üzerinde yatan bir adet genç kız iskeleti bulunmak-
tadır.

Mezarın çevresinde seramik parçalarına rastlanmıştır. İç kısımda ise üçün-
cü bireyin ayak ucunda bir adet pişmiş toprak kase ve kase içerisinde cam 
vazo ele geçmiştir. Yine aynı bireyin ayak ucunda bir adet kase ve içerinde tek 
kulplu testi ele geçmiştir. En kuzeydeki bireyin ayak ucunda ise cam kadeh 
ele geçmiştir. Ayrıca üçüncü bireyin üzerinde bulunan genç kızın iskeleti üs-
tünde bronz tel küpe ve üçüncü bireyde tek bronz küpe ele geçmiştir.

Mezarın buluntuları ele alındığında mezar, Roma Dönemi (M.S. II. ve III. 
yy.)’ne tarihlenmektedir.

Mezar 467

Mezar, düzeltilmiş kaya tabanına etrafı taş ile çevrilmiş şekildedir. Kuzey-
güney yönlüdür. Mezar içerisinde dört adet bireye ait bacak kemikleri bulun-
muştur. Kuzey-güney yönlü ve dorsal şekilde yapılan gömülen bireylerin baş 
kısımları güney tarafta 80 cm. yüksekliğinde sıvalı duvara yaslanmıştır.  Me-
zar içinde hangi bireye ait olduğu bilinmeyen, Hellenistik Döneme ait olduğu 
düşünülen bir adet bronz sikke ele geçmiştir.

Sıvalı duvarın dip kısmınsa ikinci ve üçüncü bireyin baş hizasına bir adet 
pişmiş toprak kap ele geçmiştir. En doğudaki bireye ait olabileceği düşünülen 
bir adet bronz yüzük ele geçmiştir. Ayrıca birinci bireye ait olan bir adet piş-
miş toprak unguenterium parçaları ele geçmiştir.

Mezar buluntuları dikkate alındığında mezarın, Hellenistik Dönem meza-
rı olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar 469

Oda mezar tipinde olan bu mezar kuzey-güney yönlüdür. Dromosu eğim-
lidir ve güneyden kuzeye doğru daralmaktadır. Mezar girişi tek bir kapak ile 
kapatılmıştır.
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Mezar kuzeyde-doğuda ve batıda olmak üzere üç klineye sahiptir. Batı kli-
nede bir adet demir kırık yüzük, üç adet pişmiş toprak kase, bir adet gümüş 
tel küpe, iki adet çift kulplu testi, bir adet pişmiş toprak tek kulplu testi, bir 
adet kaşlı yüzük, bir adet pişmiş toprak minyatür kap, bir adet bronz yüzük, 
iki adet bronz sikke ele geçmiştir.

Doğu klinede iki adet bronz sikke, bir adet pişmiş toprak kase, bir adet 
gümüş kameo, bir adet kırık halde bronz saç iğnesi, bir adet pişmiş toprak tek 
kulp kırık şekilde çift kulplu testi ele geçmiştir.

Kuzey klinede bir çift altın küpe, bronz ve cam bir çift küpe, iki adet bronz 
sikke ve bir adet pişmiş toprak tek kulplu testi ele geçmiştir.

 Mezarın orta boşluğunda doğu klineye bitişik duvarda bir adet kemik bız, 
bir adet bronz kemer tokası, bir adet kemik saç iğnesi bulunmuştur. Ayrıca 
yine orta boşluğun kuzey klineye bitişik duvarında bir adet bronz ve kırık 
halde yüzük ele geçmiştir.

Mezarda bulunan iskeletler erimiş vaziyette ele geçmiştir. Mezarda ele 
geçen sikkeler ile mezar, İmparator Geta (M.S. 209-212) Dönemine tarihlen-
dirilmiştir.

Mezar 480

71 numaralı mezarın güneyinde yer alan bu mezar sanduka tipindedir. 
Nekropol genelinde olan sanduka mezarlar gibi Doğu-Batı yönlüdür. Mezar 
bir adet taş levha ile kapatılmıştır. Bu taş levha iki parça halinde kırıklıdır.

Mezarda tek bireye rastlanmıştır fakat kemikler erimiş vaziyette ele geç-
miştir. Mezardan beş adet bronz yüzük, bir adet bronz çan, iki adet kırık hal-
de bronz küpe, bir adet cam  ve üzerinde ‘Nike ‘ figürü olan yüzük taşı, bir 
adet taş boncuk, bir adet bronz tek küpe, bir adet deniz kabuğu kolye ucu, bir 
adet bronz sikke (? kolye ucu), bir adet gümüş silindir, bir adet kırık demir 
yüzük, bir adet taş (kalsedon) yüzük taşı, bir adet kırık kemik bız, bir adet 
seramik obje, bir adet bronz tıbbi alet, bir adet gümüş ayna parçaları ve bol 
miktarda demir kabara ele geçmiştir.

Mezar içerisinde bulunan bronz sikke ile mezar, Claudiopolis Domitianus 
(M.S. 81-96) Dönemine tarihlendirilmiştir.
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Mezar 483

Oda tipli mezarın girişi güneydedir. Giriş bir adet taş levha ile kapatılmış-
tır. Mezar farklı ölçülerde üç adet klineye sahiptir.

Mezar içerisinde sekiz adet bireye rastlanmıştır. Bireyler incelendiğinde 
yedi adet yetişkin kadın ve bir adet iki yaşında bebek iskeleti olduğu görül-
müştür.

Mezarın orta boşluğun günetbatı bölümünde; bir adet pişmiş toprak kase, 
bir adet hasar görmüş tek kulplu testicik, bunun hemen alt kısmında kırılıp 
dağılmış durumda pişmiş toprak kandil ve kandilin doğusunda kapağa en 
yakın mesafede, diğer eserlere nazaran daha az hasar görmüş pişmiş toprak 
kase tespit edilmiştir.

Mezarın orta boşluğun kuzeybatı bölümü ; kuzey ve batı klinelerin kesiş-
tiği noktada (Batı klinenin baş, kuzey klinenin ayak gelen bölümü) bir adet 
pişmiş toprak kase, kasenin içinde dağılmış durumda bir adet kandil ve kase-
nin alt arka tarafında üç parça kırık halde bir adet demir strigilis ele geçmiştir. 
Bu toplu buluntu grubunun içinde ve etrafında yoğun miktarda demir kabara 
ele geçirilmiştir.

Orta boşluk kuzeydoğu bölümü (İskelet); Mezar girişinden inildikten 
sonra orta boşluğun doğusunda; doğu ve kuzey kline uzantısında iskelet ka-
lıntısına rastlanılmıştır. Baş kısmı güneyde olmak üzere doğu kline önünde 
yatırılmış bulunan birey genç erişkindir. Bireyin baş hizasında bir adet bronz 
sikke, sağ omuz hizasında bir adet in-situ konumda bir adet pişmiş toprak 
kandil ele geçirilmiştir. Bireyin ayak bölgesinde, doğu ve kuzey klinelerin ke-
siştiği köşe noktasında, ayakta dik durur vaziyette yan yana konulmuş iki 
adet pişmiş toprak unguentarium tespit edilmiştir. Unguentariumlardan tam 
köşede olanın dip kısmı kırık (düşmüş) şekilde bulunmuştur.

Orta boşlukta bulunan eserlerin tamamı, bu alanda yer alan bireye ait ola-
bileceği, güneybatı ve kuzeybatıda tespit edilen eserlerin klinelerde yer alan 
bireylere ait olabileceği düşünülmektedir.

Batı Kline

Batı klinede baş kuzeyde olacak şekilde tek birey tespit edilmiştir. Yapılan 
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incelemede iskeletin kadın erişkin bireye ait olduğu tespit edilmiştir. Bireyin 
baş kısmının doğusunda pişmiş toprak kırık kase, kase içinde pişmiş toprak 
kase ve pişmiş toprak kandil ele geçirilmiştir. Bireyin sağ ayağının batı bö-
lümünde bronz küçük bir testi ele geçirilmiştir. Bireyin kafatası ve gövdesi 
üzerinde yer yer tekstil kalıntıları tespit edilmiştir.

Kuzey Kline

Başlar doğuda olmak üzere 3 birey tespit edilmiştir. Bireylerin üzerinde 
yer yer günümüze kadar ulaşmış tekstil parçaları görülmüştür. Güneyden 
kuzeye doğru birinci bireyin sol ayak ucunda bir adet cam koku kabı, birin-
ci bireyin bacak arasında bir adet cam koku kabı kırık halde, ikinci bireyin 
sol ayak cunda bir adet kemikten kirmen ele geçmiştir.Birinci bireyin ayak 
ucunda pişmiş toprak kase içinde sandalet (tek), boyun bölgesinde taş ve cam 
in-situ halde boncuklar, kulak bölgesinde altın küpe, ağzında in-situ olarak 
bronz sikke, sağ elinin son parmağında bronz yüzük, ayak ucunda yoğun 
olarak demir kabaralar ele geçmiştir. 

birinci ve ikinci bireylerin ortasında kalan bölgede kemik bir adet karış-
tırıcı ve deri sandalet parçaları ele geçmiştir.İkinci bireyin sol ayağında deri 
sandalet,bireylerin ayak ucunda deri dokumalı sandalet tabanı (ahşap), ah-
şap kutu aksamları ve deri parçalar ele geçirilmiştir. İkinci bireyin baş omuz 
arasında cam kabın yanında organik bir malzeme, baş boyun arasında cam 
koku kabı parçalara halinde tespit edilmiştir. Bireyin ağız bölgesinde gümüş 
(?) sikke, sağ el hizasında yazıtlı, jasper taşlı gümüş yüzük ele geçirilmiştir.

Üçüncü bireyin ağzında bir adet bronz sikke, kafatasının her iki yanında 
bir çift altın küpe ele geçirilmiştir. Sol kulaktakinin yuvarlak çıkıntısı mevcut, 
sağ taraftakinin çıkıntısı ise düşmüştür. Bireyin sağ el hizasında betimli jasper 
taşlı gümüş yüzük, ayak ucunda demir bız (?) ve ayak ucunda demir kabara-
lar ele geçirilmiştir.

Ayrıca kuzey kline yan dış duvarı ve üst çıkıntısı harç ile döneminde tamir 
görmüştür.

Doğu Kline

Bu klinede başlar güneyde olmak üzere iki yetişkin kadın ve bir bebek 
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birey tespit edilmiştir.Birinci bireyde ; bir adet pişmiş toprak unguentarium 
ve yanında kulpu kırık pişmiş toprak kandil, bir adet gümüş (?) sikke, bire-
yin üzerinde siyahlaşmış tekstil parçaları ve ayak ucunda demir kabaralar 
ele geçmiştir. İkinci bireyin ağız bölgesinde kırıklı gümüş ağız bandı, bir ve 
ikinci bireyler arasında dağılmış vaziyette cam koku parçaları ve ahşap kutu 
parçaları, bireyin kulak bölgesinde bir çift altın küpe, ağız bölgesinde bir adet 
gümüş (?) sikke, ayak ucunda yoğun olarak demir kabaralar ele geçirilmiştir.

Mezarda bulunan Prusias Hypios Valerian dönemine ait sikke ile bu me-
zarın, M.S. 305-306 yıllarına tarihlendiği tespit edilmiştir.

Mezar 524 

525 numaralı mezarın kuzeyi ve 518 numaralı mezarın doğusunda yer alır. 
Sanduka tipli olan bu mezar Doğu-Batı yönlüdür.

Sanduka mezar dört adet taş levha ile kapatılmıştır. Çevresinde herhangi 
bir buluntuya rastlanmıştır.

Mezar dikdörtgen şeklindedir. 1 erkek, 1 kadın, 1 çocuk olmak üzere üç 
adet bireye rastlanmıştır. İskeletler iyi korunmuş durumdadır. Çocuk birey 
kadın bireyin sağ omzunun altında bulunur ve muhtemelen altı yaşlarında 
olduğu düşünülmektedir. Kadın bireyin kafatasının altında başlayarak gelen 
bir ince tel halinde saç filesi, boynundan devam ederek göz kısmında sonlan-
mıştır. Mezar Bizans Dönemi’ne tarihlenmektedir.

Mezar 527

535 numaralı mezarın kuzey kısmında yer almaktadır. Doğu-Batı yönlü 
mezar Sanduka tipindedir.

Mezar üç adet taş levha ile kapatılmıştır. Mezar içinde tabut parçalarına 
rastlanmıştır. Bir bireye rastlanmıştır fakat iskelet oldukça kötü durumdadır.
Bireyin üzerinden tekstil malzemesi olduğu düşünülen organik malzemeler 
bulunmuştur. Ayrıca bireyin sol el hizasında bir adet ahşap çerçeve içerisin-
de ahşap tarak ele geçmiştir.Ayak kısmında ise ahşap sandalet ele geçmiştir.



676

Sandaletin taban kısmında sarı meander motifi görülmüştür. Mezar içinde 
Septimus Severus (M.S. 193-198) dönemine ait bir adet bronz sikke ele geçmiş 
olup, mezar SeptimusSeverus dönemine tarihlenmektedir.

Mezar 530
Mezar sanduka tipli ve Doğu-Batı yönlüdür. Mezar içerisinde bir adet bi-

rey bulunmuştur. Bireyin sol elinde bir adet taşlı yüzük, bir adet çift kulplu 
(tek kulp kırık) testi, bir adet kırık cam koku kabı, iki adet bronz sikke bu-
lunmuştur.Bireyin yatırıldığı alana 6-7 cm. kalınlığında ince ve krem renkli 
toprak görülmektedir.

Mezar içerisinde bulunan sikke ele alındığında mezar, Commodus (M.S. 
177-192) dönemine tarihlenir.

Mezar 534
Sanduka tipli mezar Doğu-Batı yönlüdür. Üç adet farklı ölçülere sahip taş 

levha ile kapatılmış ve çevresinde herhangi bir çevre buluntusuna rastlanma-
mıştır.

Mezar içerisinde tek bireye rastlanmıştır. Bir adet bronz sikke, bir adet gü-
müş ayna, bir adet yüzük taşı, bir adet cam vazo, bir adet pişmiş toprak kırıklı 
kandil, bir adet gümüş iğne, bir adet bronz objeler ve bol miktarda demir 
kabaralar ele geçmiştir.

Mezar içerisinde bulunan sikke ele alındığında mezar, Commodus (M.S. 
177-192) dönemine tarihlenir.

Mezar 535
Mezar Sanduka tipinde olup Doğu-Batı yönlüdür. Mezarın buluntu yeri 

536 numaralı mezarın batısında yer alır. İki adet farklı ölçülerde taş levha ile 
kapatılmıştır. Herhangi bir çevre buluntusuna rastlanmamıştır.

Mezar içerisinde ahşap tabut parçaları görülmüştür. Bir adet iskelet görül-
müştür. İskeletin çevresinde bir adet gümüş sikke, bir adet kırık yüzük parça-
sı, bir adet pişmiş toprak ve oldukça tahrip olmuş kandil, demir kabaralar ve 
iki adet demir raptiye ele geçmiştir. 

Mezar Roma Dönemi tarihlidir.
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Mezar 536

M 535 numaralı mezarın batısında yer alan mezar Sanduka tipindedir ve 
Doğu-Batı yönlüdür. Mezar, bir adet taş levha ile kapatılmıştır. Çevresinde 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Mezar içinde tek bireye rastlanmıştır. Bireyin kafatası batıdadır. Mezarda 
bir adet cam koku kabı, bir adet pişmiş toprak unguanterium, bir adet bronz 
sikke, bir adet gümüş ayna, bir adet bronz kutu ve aksamı ele geçmiştir.

Mezar ele geçen sikke ile Domitianus (M.S. 81-96) dönemine  tarihlenir.
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Resim 1: Juliopolis’in konumu.
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