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YAYIN KURALLARI
Göndereceğiniz bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem
taşımaktadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas alınarak;
* Yazıların A4 kağıda, üstten 5.5 cm. alttan 5 cm. soldan 4.5 cm. sağdan 3 cm. lik bir
boşluk bırakılarak, 10 punto ile, bir satır aralığı olacak şekilde, Times New Roman
fontu ile en fazla 10 sayfa yazılmalı,
* Başlık 14 punto, büyük harf ve bold olacak şekilde yazılmalı,
* Metinde ana başlıklar büyük harflerle ve italik, alt başlıklar, baş harfleri büyük ve
italik olarak yazılmalı,
* Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler, örneğin “in-situ” italik olarak yazılmalı,
* Metin içinde Milattan Önce gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında kısaltma
kullanılmamalı, Milattan Önce ve sonra kısaltması: M.Ö., M.S. Erken Tunç Çağı:
ETÇ olarak kullanılmalıdır.
* Bölge adlarının ilk harfleri, aynı şekilde yer, coğrafya ve kurum adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Örneğin: Doğu Anadolu, Yakın Doğu, Avrupa, Akdeniz
Bölgesi, Dicle Nehri, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu gibi.
* Ölçü ve ağırlıklar m. cm. mm. lt. gr. şeklinde yazılmalı,
* Dipnotların metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda yazılmalı,
* Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimleri italik yazılmalı,
* Dipnotta kullanılmayan referanslar bibliyografyada kesinlikle yer almamalı,
* Harita çizim ve resimler 15 adetten fazla olmamalı, fotoğraflar JPG veya TlFF
olarak gönderilmeli, gönderilen resimlerin çözünürlüğünün en az 300 pixel/ınch
olmalı,
* Çizimlere (Çizim: 1 ), resimlere (Resim: 1 ), haritalara (Harita: 1 ) olarak alt yazı
yazılmalı ve kesinlikle levha sistemi kullanılmamalı,
* Yazara/yazarlara ait olmayan görsellerin kaynağı mutlaka belirtilmeli,
* Yayım için telif anlaşması gerektiren Googleearth gibi görseller kullanılmamalı,
* Bildirilere, ilk sayfanın altında, dipnotlardan önce bütün yazarların mutlaka isim,
unvan, e-mail ve yazışma adresi yazılmalıdır.
Yayınlanacak bildiri sayışının artması, kitapların zamanında basımını güçleştirdiğinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en geç 1 Eylül tarihine
kadar, yayinlar@kulturturizm.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildiriler kesinlikle yayınlanmayacaktır.
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KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ
ÖKSÜZLÜ MAHALLESİ MOZAİKLİ ALAN
KURTARMA KAZISI
Ahmet DENİZHANOĞULLARI*
İdris AKGÜL
Safinaz AKBAŞ
Aysel KORKMAZ
Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
14.02.2017 tarih ve 29115 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak
Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi gereğince, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Öksüzlü Mahallesi, 49 parselde yer alan
mozaikli alandaki kurtarma kazısı çalışmaları, Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları Başkanlığında, Müze Araştırmacısı İdris Akgül,
Arkeolog Safinaz Akbaş ve Sanat Tarihçisi Aysel Korkmaz’ın alan sorumluluğunda 19.09.2017 tarihinde başlamış olup 30.10.2017 tarihinde sona ermiştir.
Söz konusu mozaikli alanla ilgili yapılan kazı çalışması ve uygulamaları şu
şekildedir.
1. Mozaikli alanda yapılacak kazı sisteminin belirlenmesi.
2. Mevcut mozaik üzerinde bulunan toprağın bilimsel kazı yöntemi ile
alınması

*

Ahmet DENİZHANOĞULLARI, Müze Müdürü, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
İdris AKGÜL, Müze Araştırmacısı, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
Safinaz AKBAŞ, Arkeolog, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
Aysel KORKMAZ, Sanat Tarihçisi, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
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3. yüzey temizliği.
a- Mozaiğin yüzeyinde oluşan katmanın temizlenmesi.
b- Yüzeye yapıştırılacak kaplamaların sağlıklı tutumu.
4. Belgeleme çalışmaları.
5. Kaldırma aşaması.
a- Yüzeye tutkal yardımıyla tülbent-bez yapıştırılması.
b- Levhaların kesim yerlerinin belirlenmesi ve kesilmesi.
c- Kesimleri yapılan levhaların zeminden alınması.
d- Zeminden ayrılan levhaların taşınması.

KAZI ÇALIŞMALARI
Mozaikli alan Öksüzlü Mahallesi 49 parsel üzerinde, vatandaşın ikamet
ettiği evin bahçesinde yer almaktadır. Kazısı yapılacak alanda yapılan ilk incelemede, bahçenin yer yer ağaçlık olduğu görülmüştür. Kazıya başlamadan
önce alanın yüzey temizliği yapılıp kazı işlemi için alan 5x5 m. ebatlarında
15 eşit açmaya bölünerek açmalar numaralandırılmıştır. Açma aralarında
75 cm. araba yolları bırakılarak mevcut kazı yapılacak alanda karelaj sistemi uygulanmıştır (Resim: 1). Yapılan kazı çalışmaları sonucunda alanın hafif
eğimli yapısından dolayı 5-8, 12, 13 No.lu açmalarda yaklaşık 75 cm. ile 100
cm. arasında farklı derinliklerde taban mozaiğine rastlanmıştır. 1-5, 7, 13, 15
No.lu açmalar içerisinde zemin seviyesinde yapının dış hatlarını oluşturacak
şekilde yer yer duvar örgüleri ortaya çıkartılmıştır. Alanda 15 açmanın da
açılması sonrasında 101 metrekarelik bir taban mozaiği ortaya çıkartılmıştır
(Resim: 2).

MİMARİ YAPI
Ana yapının çok az rastlanan ve devam etmeyen beden duvar örgüsü, yapının planı hakkında bilgi vermemektedir. Ancak mozaiğin doğu-batı doğrultusunda uzanması yapının planı hakkında bilgi vermektedir. Mevcut yapının doğu-batı doğrultusunda uzanan bir planda olduğu ve ana yapıya girişin
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batı kısmında ortaya çıkartılan basamaklı ve sütunlardan oluşan bölümden
sağlandığı söylenebilmektedir. (Resim: 3).

ÖKSÜZLÜ MOZAİĞİNİN ANALİZİ
Günümüz ağaç kökleri nedeni ile mozaik taban döşemesi üzerinde fazlaca tahribat, çökme, kabarma oluştuğu, mozaik üzerinde ısıya maruz kalan
alanlarda tesseralarda renk değişimi ve insan tarafından yapılan tahribatlar
gözlemlenmiştir (Resim: 4a-b-c). Ortaya çıkartılan taban mozaiği dıştan beyaz
tesseraların oluşturduğu çerçeve içerisinde 3 panodan oluşmakta olup ortada hayvan motiflerinden oluşan ve ana sahne oluşturan pano, yanlarda geometrik ve bitkisel motiflerden oluşan yan panolar yer almaktadır (Resim:5).
Mozaikte kullanılan tesseraların renk yelpazesi; kırmızı, sarı, turuncu, yeşil,
beyaz, gri ve kahverengidir.

Ana Sahne
Mozaiğin ortasında yer alan ana sahneyi en dıştan meander motifi, ikili saç
örgüsü (giyoş) motifi ve aralarında oluşturulan çerçeve içerisinde gökkuşağı
motifine yer verilen bordür ile içten ise testere dişli kuşak ile sonlandırılmıştır. Sahnenin zemininde beyaz tesseraların balık pulu biçiminde döşenen kafes
desenlerinin ortasında kalp şeklinde kırmızı gül goncası desenleri yer almaktadır. Ana sahneyi oluşturan hayvan motiflerini yukarıdan aşağıya doğru dağ
keçileri, hörgüçlü boğalar ve geyik motifleri oluşturmaktadır (Resim: 6). Hayvan motifleri karşılıklı durağan halde verilmiş olup tesseralardaki renk tonlaması ile hayvanların anatomik hatları belirginleştirilmiştir (Resim: 7a-b-c-d).

1.Yan Pano
Hayvan motiflerinin bulunduğu ana panonun kuzey ve güneyinde yer
alan bazı bölümleri tahrip olan yan panolar, geometrik ve bitkisel motiflerden
oluşmaktadır. Kuzeydeki geometrik motiflerin oluşturduğu panoya bakıldığında, zemini beyaz, merkezde farklı renk tonlamaları ile iç içe karelerin yer
aldığı, bu karelerin etrafında ise sekizgenlerin bir, iki ve dört sıra boyunca
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devam ettiği anlaşılmaktadır (Resim: 8). Bu sekizgenlerin içerisinde beyaz bir
kuşak ile sınırlandırılan zikzak şeklinde gökkuşağı motifine yer verilmiştir
(Resim: 9).
2.Yan Pano
Ana panonun güneyinde büyük bölümü tahrip olan yan panonun ise yine
kuzeydeki sekizgenlerden oluştuğu fakat bu sefer bir ve üç sıra boyunca devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu sekizgenlerin içerisinde dıştan dalga motifi
bordür içten ise beyaz bir kuşak ile sonlandırılan geometrik motiflerin ve testere dişli çerçeveler içerisinden bitkisel motiflerin yer aldığı anlaşılmaktadır
(Resim:10).
BULUNTULAR
Yapılan kazı çalışmaları sırasında 1 adet sikke, sütun parçaları, sütun kaideleri, pişmiş toprak parçaları ve çok sayıda yapı çivisi bulunmuştur (Resim:
11a-b-c).

MOZAİKLERİN BELGELEME VE KALDIRMA AŞAMASI
Yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan mozaik, üzerini
kaplayan kalker tabakası, spatula ve dişçi aletleri kullanılarak yapılan kuru
temizlik sonrası kaldırılmıştır (Resim:12). Mozaiğin üzeri ıslatılarak fırça ve
süngerler kullanılarak yüzey temizliği tamamlanmıştır Yüzey temizliği ile
alanın daha iyi algılanması sağlanmış olup söz konusu mozaiğin asetat ile
çizim çalışması (Resim:13) ve fotoğraf çekimleri ile belgelenmesi yapılmıştır.
Çalışmaların devamında mozaik kaldırma işlemi Gaziantep Restorasyon ve
Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü personeli tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda mozaik yüzeyine tutkal yardımıyla tülbent ve bez
yapıştırılmıştır. Levhaların kesim yerleri belirlenerek bu bölgeler işaretlenip
numaralandırılmıştır. Kesim yerlerinin figür olmayan yerlerden seçilmesine
dikkat edilmiştir. Kesimleri yapılan levhalar manivela yardımı ile zeminden
55 parça halinde kaldırılarak kontrollü bir şekilde müzeye taşınmıştır (Resim:
14a-b).
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SONUÇ
Yapılan kazı çalışmaları sonucunda elimize geçen az sayıdaki buluntu ve
ana yapıyı oluşturan beden duvarları, ortaya çıkartılan taban mozaiğinin mimari yapısı hakkında bize sağlıklı bilgi verememektedir. Ancak mozaiğin ana
sahnesinden yola çıkarak bu yapının kullanım amacının ne olabileceği ile ilgili ipucular edinilmektedir. Çünkü Hıristiyanlık inancında Hz. İsa’nın yaşamı,
öte dünya, iyilik, kötülük, günah vb. kavramların betimlendiği ya da çeşitli
figürler aracılığı ile sembolik olarak anlatıldığı bilinmektedir. Mozaikte ana
sahneyi oluşturan dağ keçileri, hörgüçlü boğalar ve geyik motiflerinin Hıristiyanlık inancında sembolik olarak taşıdığı anlamlara bakıldığında boğa, kendi
hayatını Hz. İsa’ya adayan Luke’yi, keçi Hıristiyanlıkta inanmayanları, geyik
ise Hıristiyanlık inancında yalnızlığı, saflığı, insanlık ruhunu temsil etmektedir. Bu bağlamda kazısı yapılan mozaikli alanın M.S. 5. ve 6. yüzyılda kompleks bir yapıda olduğu ve bu yapının dini hizmet verdiği düşünülmektedir.
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Resiim: 1

Resiim: 2
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Resiim: 3

Resiim 4: a-b-c
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Resiim: 5

Resiim: 6
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Resiim 7: a-b-c-d

Resim: 8

Resim: 9
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Resiim: 10

Resiim 11: a-b-c
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Resiim: 12

Resiim: 13
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Resiim: 14

12

BURSA, MUSTAFAKEMALPAŞA,
TANAP KURTARMA KAZISI
A. Sinan ÖZBEY*
Ahmet SANCAKTAR
Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 gaz sahasından elde edilen enerjiyi Türkiye ve Avrupa’ya aktarması içi planlanan doğalgaz boru hattı için düzenlenen TANAP projesi kapsamında Türkiye’ de yaklaşık 20 ilde
boru hattı çalışmaları başlatılmıştır.
Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde kalan 722 ve 723 No.lu parsellerde, 24.04.2017 tarihinde, TANAP projesi kapsamında yüzey sıyırması yapılması esnasında kiremit ve seramik parçaları ile
karşılaşılınca telefon ile müdürlüğümüze haber verilmiştir. Gerekli çalışmalardan sonra, müdürlüğümüzce, 31.05.2017 tarihinde kurtarma kazısı başlatılmıştır.
31.05.2017 den 16.09.2017 tarihine kadar süren kazı Bursa Müze Müdürü
A. Sinan Özbey başkanlığında, Bursa Müze Müdürlüğü uzman personellerinden, Müze Araştırmacısı Ahmet Bayram Üner, Arkeolog Selçuk Çaprak
ve Müze Araştırmacısı Ahmet Sancaktar’ın sorumluluğunda yürütülmüştür.
TANAP’ın yüklenici firması olan Ankon Consulting’ten arkeologlar Funda
Genç ile Asya Meral ve Antropolog Serdar Yurdagül kazıda görev almışlardır.
Yapılacak kurtarma kazısının ilk etabında OA (Orhaniye Açma) açması
üzerinde yer alan boru aksı üzerinde çalışılmıştır. Bu aksa OA olarak kodlanmış 16 adet 5x5 metre ebadında açma ile 8 adet OS (Orhaniye Sondaj) olarak
kodlanmış 3x2 metre ebadında sondaj açılmıştır. Ulaşılan derinlik 170 ile 180
cm. arasındadır. Burada görülen toprak kalkerli, yeşil killi olup üst kısım sert
*

A. Sinan ÖZBEY, Bursa Müze Müdürü, Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa/TÜRKİYE
Ahmet SANCAKTAR, Müze Araştırmacısı, Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa/TÜRKİYE
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ve sıkı balçık halindedir. Daha altta zaman zaman fosil kum ile beraber deniz
kabukları görülmüştür.
OA açmalarında yoğunluk OA7 – 9, 10 – 13 olmak üzere 30 adet kiremit
mezar ele geçirilmiştir (Resim: 1). Bulunan kiremit mezarların hemen hemen
tamamı kırılmış vaziyettedir. Bu mezarlar içerisinde en sağlam şekilde ulaşılabilen, M36 numaralı mezardır (Resim: 2).
Mezarlardan çıkan iskeletlerin kimisinin formunun bozulduğu görülmektedir. Bazı iskeletlerden kemer tokası bronz çubuk yüzük gibi buluntular açığa çıkarılırken bazı mezarlarda herhangi bir buluntu olmadığı anlaşılmıştır.
Burada yapılan çalışmalarda mezarlar açığa çıkarılırken ilki yaklaşık 20
cm. den itibaren çıkan ve ardından bir seviyede daha gelen iki mezar tabakası
olduğu belirlenmiştir.
OA‘dan (Orhaniye Açma) geçen boru aksının kuzey kısmında görülen
kiremit parçaları nedeniyle burada da 8 adet 5x5 metre ebadında açmalar
açılmıştır (Resim: 3). AK (Açma Kuzey) olarak kodlanan alanda 39 mezar bulunmuştur. Mezarlar AK 6-7-8 de yoğunlaşmaktadır. Mezar yapımında kullanılan malzeme, mezar doğrultuları ve tabakalanma durumu OA ile aynı
vaziyettedir. OA açmalarında bazı mezarların yürüme bandında kalması ve
bazı bantların yıkılarak tehlike arz etmesi nedeniyle OA açmasındaki bantlar
tamamen ortadan kaldırılmış ve tek parça haline gelmiştir.
AK açmalarının üst kısmında sıkışık sert balçık görülürken altından kalkerli ve kumlu toprak yapısı belirginleşmektedir.
Kurtarma kazısında açılan mezarlar ve toplanan iskeletler gerekli tasnif
işlemleri yapıldıktan sonra AK3 numaralı sondaja 3 metre derinliğe inilerek
yerleştirilmiş, üzerine jeotekstil malzeme kapatılarak kum dökülmüş ve açma
kendi toprağı ile kapatılmıştır. Burada derine inildikçe kalkerli ve kumlu toprak yapısının devam ettiği görülmüştür.
Açma Kuzey de yapılan çalışmalarda bazı mezarlardan, etütlük mahiyette, benzer buluntular elde edilmiştir.
Burada ki çalışmaların ardından OA hattının güneyinde kalan kısımda da
AK kodlu alanda olduğu gibi yüzeyde beliren kiremit parçalarından ötürü 2
adet AG (Açma Güney) olarak kodlanan alanda 5x5 ebadında planlama yapılmış buradan da 4 adet mezar çıkarılmıştır.
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Nekropol sahasında OA – AK – AG olarak 3 açmada çalışılmıştır. Bu açmalarda açığa çıkan 74 adet mezardan 3 tanesi inhumasyon gömü halindedir.
Toplamda elde edilen iskelet adedi ise 84’ tür. Mezarların 5 tanesinde ikili;
bir tanesinde üçlü gömü olduğu tespit edilmiştir. Mezarlarda hakim yön kuzeydoğu – güneybatı istikameti olup iskeletlerin yatış pozisyonu dorsaldir.
Bazı mezarların ayakucu kısımlarında bol miktarda çivi çıkması akla ahşap
bir zemine yatırılmış olacağını getirmektedir.
Mezar yapısı ve malzemesine bakarak Doğu Roma’da orta ve yoksul sınıf
halkların kullandığı düşünülmektedir. Bulunan sikkelerin çok fazla korozyona uğramasından ötürü net bir tarih belirlenmemiş olsa da bazı buluntu ve
mezar tipine göre M.S. 4 – 7 yüzyıllar arasında olduğu düşünülmektedir.
OA açmalarında ortaya çıkarılan mezarlar.
OA6

OA7

OA8

OA8-9

OA
9-10

OA
11-12

OA12

OA13

OA
13-14

OA14

M12

M8

M7

M15

M1

M17

M27

M28

M18

M19

M9

M2

M20

M22

M10

M3

M21

M23

M11

M4

M24

M13

M5

M25

M14

M6

M26

M16

M58

M29

AK ve AG açmalarında ortaya çıkarılan mezarlar.
AK1

AK2

AK3

AK4

AK5

AK6

AK7

AK8

AG1
M71

AG2

AGYOL

M30

M32

M35

M38

M44

M41

M50

M53

M64

M73

M31

M33

M36

M39

M45

M42

M51

M54

M69

M72

M57

M34

M37

M40

M46

M43

M52

M62

M70

M59

M61

M59

M65

M47

M55

M66

M48

M56

M67

M49

M68

M60

M74

M63
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DEMOGRAFİK ANALİZ
Yapılan antropolojik incelemeler sonucunda iskeletler yaş ve cinsiyetlere göre sınıflandırılırken, Anadolu toplumları üzerinde yapılan çalışmalarda
kullanılan kriterler dikkate alınmıştır: 0–2,5 yaş aralığındakiler bebek, 2.5–15
yaş aralığındakiler çocuk, 15–18 yaşlarında olanlar adölesan, 18–30 yaş aralığı
genç erişkin, 30–45 yaş grubu orta erişkin, 45 yaşından sonraki bireyler ise
ileri erişkin olarak değerlendirilmiştir.
Yaş gruplarına göre dağılımı.
İleri
Erişkin

Orta
Erişkin

Genç
Erişkin

Erişkin

Erkek

1

17

2

11

Kadın

1

10

2

Belirsiz

Adölesan

Çocuk

Bebek

1

10

3

10
15

SAĞLIK VE BESLENME
Antropolojik açıdan incelemesi yapılan iskeletlerde, günümüzde de yaygın olan karakter hastalıklar gözlenmiştir. Kireçlenme iskeletlerde en yaygın
olan hastalıktır. Ortaya çıkarılan iskeletlerde, 69 erişkin bireyin yalnızca 3 bireyinde artirit (kireçlenme) söz konusudur. Ancak 2 bireyin ayak bileklerinde ileri derecede kireçlenme görülmüştür. Örneğin M19 numaralı mezardaki
erkek bireyin, kireçlenme nedeni ile talus ve calcaneus kemiklerinin birbirine
yapıştığı gözlenmiştir.
Bir başka hastalık olan osteomiyelit ise M50 numaralı mezardaki iskelette
görülmüştür. Osteomiyelit bir mikroorganizmanın bulaşıcı ve iltihaplı süreçler
ile kemik dokuda hasar yaratması sonucu ortaya çıkan ilerleyici karakterli bir
hastalıktır. Enfeksiyon kemikte sadece bir bölgede sınırlı kalabileceği gibi; kemik iliğine, kortekse, periosta ve hatta daha da ilerleyerek etraftaki yumuşak
dokulara kadar yayılabilmektedir. Osteomiyelit vücudun başka yerindeki bir
enfeksiyondan kaynaklanan ve bakterinin neden olduğu kan yoluyla, yanındaki yumuşak doku ve ya eklem komşularına bulaşarak ilerler. Ancak diğer
iskeletlerde osteomiyelit bulgusuna rastlanmadığından, bu tür bir salgına
dair eldeki tek veri ile söz edilememektedir.
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İskeletlerin diş yapıları oldukça iyi durumdadır. Belirlenen iki erişkin bireyde yalnızca antemortem diş kayıpları belirlenmiştir. Bunun dışında, M23
numaralı bireyde belirgin hipoplazia görülmüştür. Diş aşınmaları yaşla doğru
orantılıdır. Bu durumda beslenme alışkanlıkları sadece tahıl ve sert gıdalar
ile değildir. Yiyecekleri çeşitlilik göstermiş ve nispeten dengeli beslenmiş olmalıdırlar. Günümüzde olduğu gibi çeşitli beslenme örüntüsünün olduğunu
kanıtlamasa da yorumu güçlendirmektedir.
M23 mezarında 2 bireye ait iskeletler ele geçirilmiştir. Erkek birey’in (Birey 1) kemiklerinin oldukça kütlevi olduğu görülmüştür. Birey 47-56 yaşlarında olduğundan fiziksel aktivitesi çok fazla olacaktır. Bireyin yaşarken
hayli fizlksel aktivite (ağır kaldırma, spor, tarım işleri vb.) işleri yapmış olabileceği bir ihtimal olarak düşünülebilir. Aynı zamanda bireyin sağ işaret parmağında 2. tarak kemiği ile eklem yapan parmak kemiği artirit ( halk arasında kireçlenme) sonucu bu iki kemiğin birbirine kaynaştığı anlaşılmıştır. Tıpta
ve antropoloji’de bu durum kaynaşmaya phalanx distalis (tırnağın altında yer
alan en uç parmak kemiği) kemiği de dahil olduğunda bambu parmak olarak
adlandırılmaktadır. Birey 2’nin (kadın birey) yaşı clavicula sagittal kesitinden
bakılarak yapılmıştır. Bireyin kafatası, oldukça kırıklıdır. Birey 2’nin bacak
kemiklerinde kütle kaybı (ağırlık bakımından hafif olması) söz konusudur.
Ancak clavicula sagittal kesitinde kemiğin korteks yapısında görülen incelme
ve delikli yapı bireyin yaşarken osteoporoz (kemik erimesi) olasılığını da akla
getirmektedir. Ayrıca bireyin kadın olduğu düşünülürse osteoporozun kadın
bireyde görülme olasılığı daha yüksek olduğu bilinmektedir.
M19 mezarında 3 bireye (erkek, kadın, çocuk) ait iskeletler ele geçirilmiştir. Erkek birey’in sağ ve sol talus (aşık kemiği), calcaneus (topuk kemiği)
kemiklerinin birbirine yapışmış durumda olduğu tespit edilmiştir. Bireyin
yaşına bağlı fiziksel aktivitenin sonucu olarak gerçekleşen artirit (halk arasında kireçlenme) her iki kemiğinde yapışmasına yol açmıştır. Ayrıca mezarın
kuzeydoğu ucundan (ayakucundan) bir büyük ve bir küçük ruminanta ait,
üzerinde kasaplık izi bulunan 2 adet hayvan kemik parçası ele geçirilmiştir.
M37 numaralı mezarda ele geçen iskelet üzerinde yapılan inceleme sonucu sol calcaneus kemiği, sol tibia ve sol fibula kemikleri artirite bağlı olarak
birbirine kaynaşmış ve hareketi sıfırladığı görülmüştür. Bu olgu bireyin yaşamında ayak tabanında sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Yürüme bozukluğu,
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bazı durumlarda yürüyememe gibi durumlar söz konusu olması muhtemeldir. Sol ayaktaki hareketin sıfırlanması sonucunda sağ calcaneus tabanında
fazla kemik oluşumlarına neden olmuştur. Birey 35-45 yaşlarında 170 ± cm.
boyunda bir erkek olarak tanımlanmıştır.
AK7 açmasında ortaya çıkarılmış olan M57 numaralı mezarda ele geçirilmiş olan iskeletin, altçene sağ canine ve 1. premolar diş köklerinde apse belirlenmiştir. Bireyin sağ alt 2. premolar dişi ve sağ alt canine, 1. premolar dişleri
dışında tüm dişleri antremortem kayıp olduğu belirlenmiştir. Birey ileri erişkin
kadın olarak belirlenmiştir.
SONDAJ ÇALIŞMASI
Nekropol alanında yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra OA açmalarının bitiminden itibaren yaklaşık on metre boşluk bırakarak, batı yönünde,
sondaj çalışması başlatılmıştır.
Bu sondajların birbirlerine olan mesafesi 7 metre olup 2x3 metre ebadındadır. Boru aksı üzerince uzanan sondajlar OB (Orhaniye Batı) ve OB (Orhaniye
Doğu) sondajları diye ikiye bölünmüştür. Sondajları ikiye bölerken aralarından geçen küçük bir dere baz alınmıştır. Batı sondajları 17 Doğu sondajları 23
adetten oluşmaktadır (Resim: 4).
Sondajlarda inilen derinlik değişmekle beraber yarım metre ile bir metre
arasında değişmektedir.
Burada üst tabakada son derece sıkışmış vaziyette siyah balçık toprak
mevcut olup alt kısımlarda kum, kil ve kalker tabakaları görülmüştür. Üst
yüzeyde bulunan toprakta taşınarak gelmesine muhtemel gözüyle bakılan
amorf seramik parçaları olduğu saptanmıştır. Bunlar için OB13 numaralı sondajdan çıkan deve tüyü rengindeki avcı-süvari motifili tabak parçası tarihleme açısından mühimdir. Tabak Doğu Roma Dönemine ait olmakla beraber,
üslup olarak Sasani etkisi vardır (Resim: 5).
SONUÇ
Kurtarma kazısı çalışmaları sonucunda; nekropol alanında toplam 74 adet
mezar, 84 adet iskelet ele geçirilmiştir. Mezarlardan 5 tanesi ikili, 1 tanesi ise
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üçlü gömüdür. Nekropolde ele geçirilen toplam mezarlardan 71 adeti mezar
çatma kiremit olup, 3 adedinin inhumasyon gömü olduğu görülmüştür.
Söz konusu 74 mezarda bulunan 84 iskeletin, 59 adedi kuzeydoğu-güneybatı yönelimli uzanmaktadır. 12 adet doğu-batı, 2 adet kuzey-güney yönelimli mezar ele geçirilmiştir. İskeletler % 90 dorsal pozisyonda uzanmış olup,
elleri göğüs ya da karın üzerinde birleştirilmiştir.
Mezar yapılarında, düz ya da düze yakın formlu olan stroter kiremitleri
kapak olarak kullanılmıştır. Stroterlerin çatılarak birleştirildiği üst kısma ise
konkavlı, daha dar ve kısa formlu olan kalipterler yerleştirilmiştir. Çatma kiremit mezarlardan sadece M42 numaralı mezarın iskeletinin altında kiremit
yatak görülmüştür.
Bu mezar tipi, Doğu Roma kiremit kapaklı mezarlarının tipik özelliğidir.
Mezarlarda kiremit kullanımı Doğu Roma’da genellikle sıradan halkın ekonomik nedenlerle tercih ettiği bir yöntem olduğu arkeolojik veriler sonucunda
ortaya konulmuştur. Mezarlarda ele geçirilmiş olan buluntuların durumları
da dikkate alındığında, Orhaniye Nekropolü’ne gömülmüş olan bireylerin
ekonomik açıdan yoksul olduğu düşünülebilir.
Boru aksının kuzey yönünde belirlenen AK alanlarında yoğun olarak mezarların görülmesi, Boru aksı üzerinde belirlenmiş olan OA açmalarında ise
15 ve 16. Açmalar ile sonrasında aynı yönde (batı) belirlenmiş olan sondajlarda da mezar görülmemesi kazı alanında nekropolün kuzeybatı yönüne doğru
yöneldiğini göstermektedir.
Söz konusu alanda kazı öncesi yapılan inceleme sırasında Constantius
II Dönemine ait sikkenin bulunmuş olması ayrıca çatma kiremit mezarların
tipolojik olarak M.S. 4-7 yy. aralığında kullanılmış olması ve M.S. 4-7 yy.
aralığına tarihlenen geniş zaman diliminde kullanımı olan terra sigillata kap
parçalarının mezar alanın da bulunmuş olması nekropolun M.S. 4.yy.dan itibaren kullanımı olduğunu göstermektedir.
Nekropol alanında mezarlar iki katmanda gelmiştir. Birinci katman,
TANAP’ın yapmış olduğu sıyırma kotuna göre 10-15 cm. derinlikte çatma
kiremit mezarlar olup ikinci mezar katmanı ise 80-90 cm. derinlikte görülen
inhumasyon mezarlardır.
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Boru aksının, nekropol alanından geçen bölümü ile aksın kuzey-güney
yönlerinde yüzey bulguları dikkate alınarak belirlenmiş olan açmalarda görülen tüm mezarlar açığa çıkartılmış olup belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra da mezarlar kaldırılmıştır.
Mezar yapılarında kullanılmış olan ve parçalı olarak açığa çıkartılan stroter ve kalipter parçalarının tasnifleri yapılmıştır. Yine mezarlardaki bireylerin
iskeletlerinde gerekli antropolojik değerlendirmeler yapılarak tasnifleri gerçekleşmiştir.
Tasnifleri yapılan mezar yapılarında kullanılmış olan stroter ve kalipter
parçaları ile iskelet buluntuları AK3 alanı 2.80 m. derinliğe kadar seviyesi indirilerek bu alana konulmuş olup, üstleri jeotekstil malzeme serilip 10 cm.
kadar kumla kaplandıktan sonra toprakla doldurulmuştur.
Yapılan çalışmalar sonucunda; özellikle boru aksının, nekropol alanından
geçen bölümünde açılmış olan açmalarda olası ikinci mezar katmanı da düşünülerek 1.5 m. derinliğe kadar inilmiş olup ikinci mezar katmanından sonraki
derinlikte herhangi bir mezar yada buluntuya rastlanılmamıştır.
Ayrıca aks üzerinde 40 adet sondaj açılarak boru aksı test edilmiş ancak
burada da herhangi bir kalıntı ve buluntuya rastlanılmamıştır.
Anılan sahalar Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile 3.
Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.
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Resim 1: OA açmalarında genel görünüş.

Resim 2: M36 Mezarı.
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Resim 3: Açma Kuzey’den genel görünüş.

Resim 4: Sondaj çalışmasından alınan hava fotoğrafı.
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Resim 5: Tabak parçası.

Resim 6: Seramik parçaları.
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Resim 7: Nekropol alanının hava fotoğrafı.
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OSMANİYE, DÜZİÇİ, CUMHURİYET MAHALLESİ,
MOZAİKLİ ALAN KURTARMA KAZISI
Ahmet TÜRKMENOĞLU*
Zeynep KAVUKLU
Halil ÇOŞAR
Utku ARINÇ
Antik çağlardaki adıyla Ovalık Kilikya’nın günümüzdeki tanımıyla
Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye’nin tarihi, günümüzden binlerce yıl öncesine gitmektedir. İçerisinde Toprakkale, Bodrum Kale, Savranda
Kalesi, Harun Reşit Kalesi gibi önemli kaleleri, Anberinarkı Höyük, Mal Höyük vb. höyükleri, Kastabala antik kenti, Flaviapolis, Neronias-Eirenepolis
antik kenti gibi önemli kentleri barındıran il, tarihsel olarak Neolitik, Kalkoltik, Tunç ve Demir çağları, Geç Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma ve Doğu
Roma hakimiyetlerinde iskan görmüş daha sonra bu topraklarda Emeviler
ve Abbasiler hüküm sürmüştür.
8. yy.da Harun Reşit buraya Horasan Türklerini yerleştirmiştir. Bölge 11.
yy.dan 14. yy.a kadar Haçlı Seferleri ve Doğu Anadolu’dan Toroslar üzerinden Çukurova’ya inen Ermeni gruplarının istilalarına maruz kalmıştır. 14.
yy.da Çukurova‘ya hâkim olan Memluk Devletinin himayesiyle Üç-Ok Türkmenlerinden Kınıklar bugünkü Osmaniye’nin temelini atmıştır.
Bölgede Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları beliklerinin egemenliğinden sonra 16. yy.da Osmanlı topraklarına katılan Osmaniye 1878’de Cebel
*

Ahmet TÜRKMENOĞLU, Arkeolog, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Hatay/
TÜRKİYE.
Zeynep KAVUKLU, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
Halil ÇOŞAR, Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Osmaniye/TÜRKİYE.
Utku ARINÇ, Arkeolog, Düziçi Belediyesi, Düziçi-Osmaniye/TÜRKİYE.
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Köyü’nde Cebelibereket Sancağı’na bağlı bir ilçe iken 1908’de sancağın merkezi Cebelibereket Sancağı’nın merkezi haline gelmiş ve 1. Dünya Savaşında
Fransız işgaline uğrayan Osmaniye işgale karşı büyük bir kahramanlıklar direnmiştir.
Günümüzde Çukurova’nın önemli kentlerinden biri olan Osmaniye’nin
Düziçi İlçesi Antik haritalarda ve kaynaklarda Neronios- Eirenepolis kentine
lokalize edilse de ilçede günümüzde ayakta bir kalıntının bulunmayışı kentin
kesin yerleşim alanı konusunda tereddütler yaşanmasına neden olmaktaydı.
Müzemiz Başkanlığında Düziçi İlçesi 804 ada 81, 82, 83, 84 parselde ve bitişiğindeki yolda yapılan kurtarma kazıları sonucunda toprağın derinliklerinden
ortaya çıkarılan ve bir kilise-vaftizhaneye ait olan mozaik ve kalıntılar antik
kentin harap bölgesi ve çevresinde yerleşim gördüğünün ilk kanıtı olması açısından büyük önem arz etmektedir.
İlçenin tarihine yönelik sorulara açıklık getirmek amacıyla bölgede araştırma yapan Prof. Dr. M. Hamdi Sayar’ın günümüzde tamamen Düziçi ilçe
yerleşiminin altında kalan antik kentte bir yüzey araştırması yapmış ve yüzey araştırmasında tespit ettiği buluntulardan ve antik kaynaklardan yola
çıkarak antik kent ile ilgili Atlas Dergisi’nde yayınlanan “Ovalık Kilikia:
Çukurova’da Bin Yıl” isimli makalesinde “Ovalık Kilikia’nın doğu komşusu ve
Mezopotamya ile Kilikia arasında bulunan bir bölge olan Kommagene’nin Kralı IV.
Antiokhos, Ovalık Kilikia’da imparatorluk ailesini onurlandırmak ve onlara sadakatini göstermek amacıyla, İmparator Claudius tarafından İ.S. 50 yılında evlat edinilen
Nero’yu onurlandırmak üzere İ.Ö. 51 ya da 52 yılında Neronias’ı kurduğunu ve bu
Şehrin adının büyük bir olasılıkla Vespasian döneminde Eirenepolis’e çevrildiğini”
anlatmaktadır.1
Antik kent ile ilgili olarak Çukurova Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan Yrd. Doç. Dr. Ayça Gerçek ve M. Nalan Yastı’nın “Neronias-Eirenopolis
Kurtarma Kazısı: İlk Bulgular” isimli makalesinde “Sikkelerin kentlerin varlık
belirteçleri olduğu, M.S. III. yüzyıla kadar kentle ilgili kısıtlı tarihi bilgilere sahip
olduğumuz Neronias-Eirenopolis’in erken tarihine dair somut kanıtların sikkeler
olduğunu, Kentin sikke darp aralığının İmparator Domitianus’tan İmparator Gal1
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lienus Dönemi’ne kadar uzandığını, sikkeler üzerindeki lejantlarda kentin isminin ЄΙΡΗΝΟΠΟΛЄΙΤΩΝ ya da ΙΡΗΝΟΠΟΛΙΤΩΝ biçiminde görüldüğünü,
Ramsay’in kilise kayıtlarında Neronias isminin görülüp, sikkeler üzerinde kullanılmayışının bir imparatorun değil bir aziz ya da piskoposa atfen bu kentin ismi alması
ile bağdaştırılmasına karşın, kentin önceki isminin sikkeler üzerinde kullanılmayışı,
sikke darbının İmparator Domitian ile başlamasıyla açıklanabileceğini, Kent sikkelerinin, başlangıcının M.S. 51/52 olarak tarihlendirilebileceğini” belirterek kent
sikkeleri ve kentin ismi hakkında bize bilgiler sunmaktadır.2
2016 yılında Müzemiz Başkanlığında 804 ada 81-84 parselde başlatılan
kazı çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmiş ve kazılarda 804 ada 81-84
No.lu parsel ile bu parseller arasında kalan yolda A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3,
C-1,C-2, C-3, D-1, D-2, D-3, E-1, E-2, E-3 F-1, I-1, I-2 ve I-3 No.lu açmalarda
devam edilmiştir. Yapılan çalışmalarda;

A-1, A-2 VE A-3 AÇMALARI ÇALIŞMALARI
Bu açmalarda yapılan çalışmalarda doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı çay
taşından örülü duvarlar ile taban mozaikleri ortaya çıkarılmıştır. Duvarlar
ikinci kullanım evresine ait olup mozaiklerin üzerine yapılmıştır. Birinci kullanım evresine ait olan mozaik tabanlarda iç içe geçmiş dairelerden oluşan
geometrik bezemelerin birleşim yerleri siyah tesseralar yardımıyla yaprak formuna dönüşmüştür. Mozaiklerde yer yer tahribatlar ve noksanlıklar mevcuttur. Sit alanı ilan edilmeden önce bu alandan geçirilen alt yapı çalışmalarının
mozaiklere zarar verdiği tespit edilmiştir. Tesseralar iri boyuttadır (Resim:1).

B-1, B-2, B-3 AÇMALARI ÇALIŞMALARI
Bu açmalarda yapılan çalışmalar neticesinde B-1 açmasında ortaya çıkarılan mekanda geometrik bezemeli mozaikler ortaya çıkarılmıştır. Oldukça
renkli olan bu mozaik süslemesinin teserraları orta büyüklüktedir. Kuzey-güney yönünde uzanan bu süslemenin doğu sınırı çay taşından örülü duvarla
sınırlandırılırken batı sınırında ise sadece mozaiklerin harçlı kısmı bulun2

Çukurova Araştırmaları Sayı:3 Sayfa 14-31.
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maktadır. B-2 No.lu açmanın tabanı pişmiş toprak plaka döşeme ile kaplıdır.
Söz konusu pişmiş toprak plakaların doğu sınırında kuzey-güney yönünde
uzanan çay taşından örülü duvar yer almaktadır. B-3 açmasında yapılan kazı
çalışmaları sonucunda herhangi bir arkeolojik tabakaya ya da materyale rastlanılmamıştır (Resim: 2-3).

C-1,C-2, C-3 AÇMALARI ÇALIŞMALARI
Açmalarda geometrik ve balık pullarından oluşan mozaikler ortaya çıkarılmıştır. C-1 No.lu açmadaki geometrik mozaikler ile balık pulu desenli mozaikler kalın bir bordür ile birbirinden ayrılmıştır (Resim: 4). Bu mozaiklerin
sınırını açmanın güney ucunda bulunan doğu-batı yönünde uzanan kireçtaşı
kesme bloklardan oluşturulan duvar örgüsü sınırlandırmıştır. Mozaiklerde
orta büyüklükte tesseralar kullanılmış olup beyaz ve siyah tesseralardan oluşmaktadır. Mozaiklerin birçok noktasından tahribata uğradığı görülmüştür.
Açmanın doğu ucunda yapılan alt yapı çalışmalarının bu alandaki mozaiklere zarar verdiği tespit edilmiştir.

D-1, D-2 VE D-3 AÇMALARI ÇALIŞMALARI
Bu açmaların güney ucunda doğu-batı uzantılı oldukça iyi durumda kesme blok taşlardan ve çay taşından örülü duvar örgüsü yer almaktadır. Bahse
konu bu duvarın kuzey ucunda oldukça hacimli duvara ait olmayan kesme
bir blok taş yer almaktadır. Bu duvar örgüsünün güneyinde açık hava su kanalı bulunmaktadır. Derin kanallı bu su yapısının alt kotunda daha derin bir
su kanalına ait olabilecek bir yapı bulunmaktadır. Bu yapının tabanı Roma
Dönemine ait Grekçe yazıtlı mezar stellerinden oluşturulmuştur. Doğu-batı
aksında devam eden bu yazıtlı mezar stelleri D-2 açmasına doğru devam etmektedir (Resim: 5-6-7). D-3 açmasında ortaya çıkarılan duvarın hemen kuzeyine bitişik durumda doğu-batı yönünde uzanan üç sıra künk sistemi yer
almaktadır (Resim: 8). D-2 açmasında alt yapı çalışmasına ait parsel bacası
oldukça zarar vermiştir. Söz konusu bu parsel bacası belediye ekiplerince teklifimiz üzere alandan taşınmıştır.
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Bu açmalarda ortaya çıkarılan ve M.S. 1. yy.a tarihlendirilen Grekçe yazıtlı
mezar stelleri üzerinde yer alan yazıtların İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
M. Hamdi Sayar tarafından tercümeleri yapılmıştır. Yapılan tercümelerde;
1- Güzel bir yaşam sürmüş olan Apolonios Deida için Tarkondimotos baba toprağında anısı hoş olsun diye (bu mezar yaptırdı)
2- Mithras ve Sekundos babaları Tarkondimotos’a anısı hoş olsun diye (bu mezar
yaptırdı)
3- Tibaria oğlu Alexandros’a anısı hoş olsun diye (bu mezar yaptırdı)
4- Mithridates, Iulianos ve Dionysios babaları Mithridates’e anısı hoş olsun diye
(bu mezar yaptırdı)
5- Kipara oğlu Dionysios’a anısı hoş olsun diye (bu mezar yaptırdı)
6- ……..Selameti için
7- ……kardeşi için yaptırdı, anısı hoş olsun,
8- Babası …..için yaptırdı anısı hoş olsun,
9- Kusursuz bir hayat süren Petronios olarak tercüme edilmişlerdir.

E-1, E-2 VE E-3 AÇMALARI ÇALIŞMALARI
E-1 No.lu açmanın merkezinde kuzey-güney uzantılı harçlı moloz yığını
bulunmaktadır. Söz konusu moloz yığınına bitişik durumda doğu-batı uzantılı kireçtaşı kesme bloklardan ve çay taşından oluşturulan 5.40 cm. uzunluğunda 52 cm. genişliğinde sağlam durumda duvar örgüsü bulunmaktadır.
Bahse konu duvarın hemen kuzey bitişiğinde oldukça iri tesseralardan yapılmış mozaik süslemesi bulunmaktadır. Bordo, beyaz ve kırmızı renklerden
oluşan bu mozaik tabanda herhangi bir süsleme ya da motif bulunmamaktadır. E-2 Açmasında kuzey-güney; doğu-batı yönünde uzanan çay taşından
oluşturulan duvar örgüsü yer almaktadır (Resim: 9). Geçirilen alt yapı sonucunda oldukça tahribat gören duvar örgüsü içinden Antik Dönem pişmiş
toprak su künkü geçirilmiştir. E-3 No.lu açmada herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
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F-1 AÇMASI ÇALIŞMALARI
Açmanın tabanı geometrik desenli mozaik ile kaplıdır. İri tesseralardan
oluşan bu mozaik süslemesi ekseriyetle siyah, beyaz ve kırmızı renklerden
oluşmaktadır. Açmanın güneybatı köşesinde bulunan parsel bacası mozaik
döşemesine zarar vermiş ve bu alandaki tesseralar yok olmuştur. Açmanın
merkezinde kuzey-güney yönlü üç sıralı kireçtaşından örülü duvar örgüsü
yer almaktadır. Söz konusu duvarın hemen kuzeyinde kötü durumda başka
bir duvar yapısı uzanmaktadır (Resim: 10).
I-1, I-2, I-3 AÇMASI ÇALIŞMALARI
I-1 açmasında herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. I-2 açmasının batısında kuzey-güney yönünde uzanan çay taşı ile örülü su kanalı bulunmaktadır. Bu su kanalının tabanı pişmiş toprak tuğla ile döşenmiştir. Söz konusu
su kanalının kuzey yönünde iki ayrı kola ayrıldığı görülmektedir. Son olarak
açmanın kuzeydoğu köşesinde kuzey kesitinde doğu-batı uzantılı duvar kalıntısına rastlanılmıştır (Resim: 11).
I-3 No.lu açmasında yapılan kazı çalışmaları neticesinde apsidal formlu su
kanalına ortaya çıkarılmıştır. Bu su kanalının merkezinden geçirilen alt yapıya ait plastik su borusunun yapıya zarar verdiği görülmektedir (Resim: 12).
Söz konusu çalışmalar Düziçi Belediye Başkanlığının sağladığı işçi desteği
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında çok sayıda sikke ile pişmiş toprak
kandil ve metal buluntulara rastlanmıştır (Resim: 13).
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2016 yılında aynı alanda yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkarılan
mozaik tabanda yer alan yazıttan (Resim: 14) edindiğimiz bilgiye göre alan
ve çevresinin Eskiçağ’da, Roma Döneminde Neronias adıyla kurulan bir şehir
olduğu bilinmekte, dolayısıyla bu mozaikli yapının, Nero Döneminde başlayan yerel takvimine göre M.S. 448/449 yıllarına tarihlendirilmesi mümkün
olmaktadır. Mozaikli alandaki üzüm salkımı motifi, içki kapları, ayna, sandalet gibi figürler ile havuzun bulunması ve yazıttaki bilgilere göre, bu alanın
bir Vaftizhane olduğu anlaşılmaktadır.
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2017 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler ve yapı kalıntıları, 2016
yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler ve yapı kalıntılarıyla ortak
özellikler sahip olduğundan bu alanı da M.S. 5 yy. ortalarına tarihlendirmek
mümkündür.
Ovalık Kilikya’da bölgesel bir hükümdar iken M.Ö. 40 yılında Antonius
tarafından Roma’ya bağlılığından ve cesaretinden dolayı Krallık unvanı verilen Tarkondimotos ve ona atfedilen mezar taşları konusunda, Prof. Dr. M.
Hamdi Sayar’ın görüşü “ M.Ö. hangi yılda doğduğu bilinmeyen ama M.Ö. 31
yılında Preveze’de yapılan Aktion Savaşı’nda Marcus Antonius tarafında Octavianus ve Agrippa’ya karşı çarpışırken hayatını kaybeden Çukurova›nın yerel kralı
Tarkondimotos’un hanedanının varlığı ölümünden bir nesil sonra oğlu Tarkondimotos Philopator’un İmparator Tiberius Döneminde ölmesiyle sona erdi. Ancak Tarkondimotos adı daha uzun yıllar bölgedeki halkın hafızasında yaşamaya devam etti.
Sadece Anazarbos şehri ve yakın çevresinde bulunan Roma Dönemi mezar yazıtlarının yirmikisinde Tarkondimotos ismi geçmektedir. Tarkondimotos ismi Mopsuhestia,
Flaviopolis ve Neronias Roma Dönemi mezar yazıtlarında da görülmektedir.
Bu durum belki de bölgede Roma hâkimiyeti başlamadan evvel sonradan
Neronias’ın kurulduğu bölgenin de Tarkondimotos’un sağlığında onun egemenlik
alanında kalmış olduğu ihtimalini akla getirmektedir” şeklindedir.
Müdürlüğümüzce yapılan kurtarma kazısı; Neronias-Eirenopolis adını
alan ve toprağın derinliklerine gizlenen bu şehrin Antik Çağdaki sınırları
hakkında bugüne kadar yapılmış olan araştırmaları destekler mahiyette olup
alanda yapılan kazı çalışmaları ve çevrede yapılan yüzey araştırmaları Neronias- Eirenopolis antik kentinin keşfedilmesine vesile olmuş ve sınırlarının
belirlenmesini sağlamıştır. Mozaik kazısına Düziçi Belediye Başkanlığının
desteği ile 2018 yılı içerisinde devam edilmekte olup üzerine çatı örtüsü yapılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 7
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Resim: 6

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12

Resim: 13
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Resim: 14
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İzmir, Ödemiş, Renkli Bir Lidya
Mezar Anıtı - Hüroğlu Tepesi Tümülüsü
Ayşen GÜRSEL*
Müdürlüğümüz sorumluluk alanı sınırları içerisinde Lidya-Pers Dönemine ait pek çok tümülüs bulunmaktadır (Harita: 1). Yöresel olarak “Hüroğlu
Tepesi” adıyla anılan söz konusu tümülüs, sorumluluk alanımızın kuzeybatı
ucunda yer almaktadır. Ödemiş’in 12 km. batısındaki Yusufdere Mahallesi
yakınında yer alır. Mahallenin 500 m. kadar güneyinde, Tmolos Dağları’nın
(Bozdağ) Kaystros (Küçük Menderes) Ovası’na yukarıdan bakan 237 m. rakımlı alçak güney yamaçları üzerinde kuruludur (Koordinatlar: K 380 12’ 958”
D 270 49’ 163”).
Tmolos’un güneye doğru sarkan kolları üzerindeki bir kayalıkta inşa
olunmuş yığma tepe 40 m. çapında ve 16 m. yüksekliğindedir. Günümüzde
bu alan tümüyle, zeytinlikler, makiler ve orman idaresi tarafından uygulanan
çam ormanlarıyla kaplıdır. Üzerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde kaçak kazıcılar tarafından açılmış pek çok çukur ve tünelin bulunduğu tespit
edilmiştir (Resim: 1, Çizim: 1-2).
Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından gerekli yazışmalar yapılarak Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden sağlanan izin
ve ödenek doğrultusunda Müze Müdürü Feride Kat başkanlığında yürütülen
kurtarma kazısı ve belgeleme çalışmalarına ekip üyesi olarak Prof. Dr. Veli
Sevin ve Prof. Dr. Necla Arslan Sevin katılmışlardır. Çalışmalarımıza sağladıkları katkılar ve desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim.
Yığma tepenin doruğundan aşağıya doğru açılmış bir çukurun yaklaşık
6-7 m. çapında ve 8-10 m. derinliğinde olduğu saptanmıştır. Mezara, doğu
*

Ayşen GÜRSEL, Uzman, Ödemiş Müze Müdürlüğü, Ödemiş-İzmir/TÜRKİYE.
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etekten dromosun güney duvarı izlenerek 0.50 m. kadar genişlikteki bir tünel
açılarak ulaşıldığı anlaşılmıştır. Mezara ilk girildiğinde büyük bir yıkımla karşı karşıya kalınmıştır. Duvarlarda kullanılan bazı blok taşları ile bazı kaplama
levhaları kırılarak yerlerinden söküldüğü görülmüştür. En büyük tahribatın
gerçekleştirildiği iki mezar odasında definecilerce kline üstleri ve zemine bırakılmış cam su şişeleri ve kapaklı plastik yiyecek kutuları tespit edilmiştir. İlk
fotoğraflar çekildikten sonra durum Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı’na
bildirilmiş ve yerinde inceleme yapılması talep edilmiştir. Jandarmanın mezar odasında yaptığı incelemede mezara definecilerce bırakılan tüm yiyecek
içecek malzemeleri, parmak izi incelemesi yapılmak üzere toplanmıştır.
Temizlik çalışmaları sırasında iki demir balyoz ele geçirilmiştir. Bunlardan
birinin fazlaca korozyona uğramış oluşu soygunun uzun yıllar önce yapıldığına işaret etmektedir. İkinci balyozun kondüsyonu daha iyidir ve belki de
mezar odasına sonradan girmiş definecilere aittir.
Tüm kompleks, kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde ve aynı eksen üzerinde
konuşlandırılmıştır; ağzı güneybatıya dönüktür. Bir krepis duvarının varlığına işaret eden hiçbir iz yoktur. Mezar kompleksi: Dromos, sundurma, giriş
holü ve gerisindeki iki mezar odasından oluşur (Çizim: 1-2).

DROMOS
Bereketli Ödemiş Ovası’na yönlendirilmiş dromos doğuya bakar. Çalışmalara, dromos ağzının temizliğiyle başlanmıştır. Dromos toplam 6.00 m. uzunluğundadır; giriş bölümündeki genişliği 2.50 m., uzunluğu 3.50 m.dir (Çizim:
2, Resim: 2).
Daha sonra duvarları her iki yana doğru 0.50 m. daraltılarak toplam genişlik 1.50 m.ye düşürülmüştür. Yöresel mika-şist türü taşlarla örülü doğu duvarının yüksekliği 3.80 m.yi bulmaktadır. Duvarların daha çok alt sıralarında,
yüzleri taşçı kalemi ile tıraşlanmış daha düzgün prizmatik bloklar kullanılmış, üst seviyelerde irili ufaklı taşlara yer verilmiştir. Dromos ve daha sonra
gelen sundurma, pek çok Lydia mezarında görüldüğü üzere toprak ve taşla
gelişigüzel doldurulmamış, aksine düzenli taşlarla örülerek kapatılmıştır.
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SUNDURMA
Dromos geçilerek ulaşılan sundurma 2.60x1.40/1.20 m. genişliğinde ve
2.22 m. yüksekliğindedir (Çizim: 2, Resim: 3). Genişliği, kapı ağzından itibaren 1.20 m.den giderek 1.40 m.ye artmaktadır. Duvarlarında daha iri ve
daha düzenli mika-şist türü bloklara yer verilmiştir. Giriş kapısının başlangıcındaki doğu duvarında bir bloğun boyutları 2.22x0.82 m.yi bulmaktadır.
Bazı bloklar Lydia mimarisinden alışılmış şekilde rustikalıdır. Tavan düzdür
ve enlemesine yerleştirilmiş iki büyük mika-şist levha ile örtülmüştür. Tavan
levhalarının birleşim yerleri karşılıklı düzgün ve koruyucu kenarlıklıdır. Taban taş plakalarla kaplıdır.
GİRİŞ HOLÜ
Sundurmanın gerisinde 0.70 m. genişlik ve 1.26 m. yükseklikte bir kapı bulunmaktadır. Kapının kaba birkaç taş blokla köreltilmiş dış yüzü mermerden,
kabarık bir silme ile çerçevelenmiştir. 0.50 m. derinliğindeki eşikten geçilerek
1.30x2.00 m. boyutlarında ve 2.00 m. yüksekliğindeki giriş holüne ulaşılır (Çizim: 2, Resim: 4).
Giriş holünün kapı geçidi içten, içe doğru açılan mermer bir kanatla
kapatılmıştır.1.30x0.70 m. boyutlarında ve 0.09 m. kalınlığındaki ağır kanat
in-situ durumda ve hareket edebilir haldedir (Resim: 5). Ön yüzü ahşap bir
kapıyı taklit edecek şekilde kasetli olarak işlenmiş, arka yüzü kaba bırakılmıştır. Sol üst kasette, kapı tutamağı aksamından yalnızca kırık bir demir parçası
kalmıştır. Kapı kanadının kabartmalı ön yüzünün sol alt köşesinde, kırmızı
boya ile yapılmış mühür baskısı benzeri 3 yuvarlak işaret bulunmaktadır.
Giriş holünün duvarları büyük çapta mermer bloklarla kaplıdır; yalnızca,
alttan üste 3. sıradaki karşılıklı iki blok bazalt-andezit türü koyu renkli taştandır. Kimi taşlar birbirlerine kırlangıçkuyruğu şekilli ve demir atkılı kenetlerle
tutturulmuştur. Zemin mermer plakalarla döşelidir. Düz tavan, sundurmadaki gibi, enlemesine yerleştirilmiş ve düzgün işlenmiş iki büyük mika-şist
levha ile örtülüdür. Burada da tavan taşlarının birleşim yerleri kabarık, koruyucu silmeli olarak işlenmiştir. Altta, iki kademeli sade süpürgelik çıkıntıları
bulunan hol duvarlarının tavanla birleşen üst bölümü, kabartma İon kymationu motifli bir korniş ile bezelidir.
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Beyaz mermere birkaç gruplu modüller halinde oyulmuş bulunan korniş
klasik olarak yumurta-ok motifi ve altındaki boncuk dizisinden oluşur. Ancak oda tavanı altını dolanan bu korniş tam anlamıyla bitirilmeden bırakılmış, yumurta-ok motifinin altında uzanan boncuk dizisi yalnızca bir modülde tamamlanabilmiştir.

ÖN MEZAR ODASI
Giriş holünden 0.58 m. genişlik ve 1.26 m. yüksekliğindeki bir eşikten geçilerek ön mezar odasına ulaşılır (Çizim: 2, Resim: 6). Bu odanın kapısı da içten,
hareketli bir mermer kapı kanadı ile kapatılmıştır. Ancak, ilki gibi ahşap bir
kapıyı taklit eder şekilde kasetli olarak oyulmuş bu kanat defineciler tarafından yerinden sökülerek kırılmıştır.
Kapı kanadının organik bir parçası olarak oyulmuş silindirik söve mili,
oda tabanı ve kapı lentosuna açılmış yataklara özenle oturtulmuştu ve hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştı. Taş söve mili, tunç, demir ve kurşun
kullanılarak yataklara özenle oturtulmuştu. Kapı kanadının kasetli işlenmiş
ön yüzünde, ortadaki dikey kuşağın iki yanına çiftli olarak kırmızı boya ile
yapılmış 2.5 ve 2 cm. çapında damga mühür baskısı benzeri 10’dan fazla işaret bulunmaktadır.
Mezar odası 2.00x2.80 m. boyutlarında ve 2.00 m. yüksekliğindedir. Düz
tavanı boylamasına yerleştirilmiş üç mermer kapak taşı ile örtülüdür. Tavanla birleşen üst bölümü, giriş holündeki gibi, kabartma İon kymationu motifli
bir korniş ile bezelidir; bu odadaki kymation kırmızı ve mavi boyalıdır (Resim:
7). Ancak bu bezeme şemasının tamamlayıcı bir elemanı olan alttaki boncuk
dizileri burada da işlenmeden bırakılmıştır.
Taban büyük mermer bloklarla kaplanmış ve bazı bloklar birbirlerine kırlangıçkuyruğu biçimindeki kenetlerle tutturulmuştur. Bu blokların bazıları
defineciler tarafından parçalanarak yerlerinden sökülmüş ve kaplama levhalarının ana kaya üzerine oturtulduğu belirlenmiştir. Altta iki kademeli sade
süpürgelik çıkıntıları bulunan odanın her iki uzun duvarı önüne karşılıklı
olarak, basit işçilikli ve düz prizmatik ayaklar üzerine oturtulmuş birer kline
yerleştirilmiştir (Resim: 7).
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Mezar odasının kuzeydoğu duvarı üzerinde siyah boya ile paralel hatlar
ve silik bir yumurta dizisi motifinin izlerine rastlanmaktadır. Bu duvar süslemesinin bitirilemeden taslak halindeyken bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ağır
bir tahrip geçirmiş bulunan bu odada, klineler üzerine kaçak kazıcılarca bırakılmış birkaç cam su şişesi dışında herhangi bir küçük buluntuya rastlanmamıştır.

ANA MEZAR ODASI
Ön mezar odasından, 1.25 m. yükseklik ve 0.58 m. genişliğindeki bir kapı
geçidi ile ana mezar odasına girilmektedir. En büyük tahribatın yapıldığı bu
odada da, eşik ardına yerleştirilmiş ve yine hareket edebilen mermer bir kapı
kanadı yer almaktadır. Diğer iki kapı kanadı ile aynı özellikleri paylaşan bu
örneğin üst parçası da definecilerce kırılarak tahrip edilmiştir. Bu kanadın
yatay ve dikey kaset çerçeveleri üzerinde de kırımızı boya ile yapılmış mühür
baskısı benzeri 60 yuvarlak işaret bulunmaktadır. Çapları 2.5 cm. ile 2 cm. arasında değişen bu işaretler adeta bir hilâl görünümündedir. Kapı tutamağının
üst üste iki yuvası içinde yalnızca demir saplamalar kalmıştır.
Kapı lento bloğu yerinden sökülmüş ve adeta tümüyle yok edilmiştir. Lento yuvasında yalnızca kurşun yataklar ve lentoyu duvara bağlayan demir ve
kurşun kenetler görülebilmektedir.
Lento ile birlikte üstündeki duvarı kaplayan mermer bloklar da yerlerinden sökülüp parçalanmıştır. Lento ve üstündeki duvarın bu denli tahrip edilmiş olması, bu bölümün definecilerin gözünde ayrı bir önem taşımış olabileceği ihtimalini düşündürür. Bu tahrip alanında, taş blok duvarlarda bağlayıcı
ve yastık olarak kullanılmış amorf durumda kilolarca kurşun ve demir elde
edilmiştir.
Ana mezar odası 2.80x2.80 m. boyutlarında ve 2.54 m. yüksekliğindedir.
Tavanı, Uşak/Güre yakınındaki Aktepe Tümülüsü’ndeki gibi beşik-tonoz
tarzında örülmüştür (Resim: 8).
Odanın mermer blok örgülü duvarları, altta cyma reversa profilli bir süpürgelikle başlayarak iki sıra dikey olarak yükselir, sonraki bloklar birbiri üzerine
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taşırılarak açıklık küçültülmüş ve en üste yerleştirilen blokla tonoz oluşturulmuştur. Taban büyük mermer plakalarla kaplıdır; ancak bu plakaların büyük
bölümü kırılarak tahrip edilmiş ve alttaki ana kaya ortaya çıkarılmıştır.
Odanın arka duvarının üst iki sıra mermer blokları da tümüyle sökülmüştür. Yerden 1.20 m. yükseklikte odanın üç duvarını, güneydoğu köşe dışında
fırdolayı dolanan çıkmalı bir silme bulunmaktadır. Bu silmenin üzeri kırmız,
mavi ve siyah renkler kullanılarak İonia kymationu (yumurta-ok silmesi) motifi ile dekore edilmiştir (Resim: 9).
Odanın güneybatı köşesi yakınında, yerden 1.75 m. yüksekte, ön yüzü
kesilerek koparılmış bir blok bulunmaktadır. Bu tahrip aynı zamanda, söz
konusu taşın içten yuvarlak kesitli bir demir çubuğa bağlandığını ortaya koymuştur. Muhtemelen üzerinde yüksek bir kabartma bulunan bu bloğun, bir
taşçı aleti, belki de elektrikli bir spiralle kesilerek çıkarılmış olması mümkün
görünmektedir. Nitekim mezar odasında pek çok mermer bloğun bu tür bir
makineyle kesildiğini gösteren dilimlenmiş mermerler ve mermer parçalarına
rastlanmıştır.
Ana mezar odasının, kapının karşısına gelen arka duvarı ile sağ duvarı
önüne, basit prizmatik ayaklar üzerine oturtulmuş, banyo küveti görünümlü
birer taş lahit yerleştirilmiştir (Resim: 9). Sol yan duvar önünde bir üçüncüsünün olduğu anlaşılmakla birlikte, bu lahit definecilerin çok ağır tahribatı
nedeniyle kırılmış ve özgün durumunu kaybetmiştir.
Her üç lahit kalker cinsi taşa oyulmuştur ve her üçü de kapaksızdır. Arka
duvar önündeki lahit 2.09x0.76 m. boyutlarında ve yaklaşık 0.42 m. yüksekliğindedir. Dikdörtgen prizma şeklindeki tek parça bloğunun içi oyularak
0.16 m. derinliğinde bir tekne oluşturulmuştur. Yan duvar önündeki lahit
1.91x0.60 m. boyutlarında ve yine 0.42 m. yüksekliğindedir. Üzerlerinde bir
kapak olduğuna ilişkin hiçbir kanıt bulunmamıştır. Parçalanmış durumdaki
üçüncü lahit dahil, tüm teknelerin oda içine bakan yan yüzleri boyalı ve bezemelidir (Resim: 9).
Arka duvar önündeki lahtin yan yüz bezemeleri, üstte oyma tekniğiyle,
altta ise boyanarak yapılmıştır. Üstte 0.12 m. yüksekliğindeki frizde, figürler meander motifli bir zemin üzerine taş yüzeyi oyularak işlenmiş, sonra da
oyuk kısımlar boyanmıştır. Oyma bezemeden yalnızca sağ üst kenarda, sol
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dizi üstüne çökmüş ve sağ elini ileri doğru uzatmış, kısa kollu gömlek ve kısa
eteklikli bir erkek, muhtemelen bir okçu figürü ile önünde yürüyen bir hayvanın ayakuçları kalabilmiş, geri kalan bezemeli tüm kenar parçası kırılarak
çıkarılmıştır.
Alt kısımda, siyah paralel çizgiler arasına, konturları siyah hatlarla belirlenmiş pembe, kırmızı ve yeşil renkli üçgen motiflerinden bir pano işlenmiştir. Benzer bir uygulama yan duvarlara yapıştırılmış teknelerde de de görülmektedir.
Hüroğlu Tepesi Tümülüsü’ndeki en ilginç ayrıntı, ön mezar odası ile ana
mezar odası arasındaki doğu duvarında ve ana odanın sağ üst yan duvarı
içine özel olarak yerleştirilmiş iki küçük delikli madeni plakadır. Bunlardan
ilki, dıştan 9.5 cm. yüksekliğinde ve 7.7 cm. genişliğinde ve iki mermer duvar
arasını kat eden 0.60 m uzunluğunda bir kanalın orta noktasına yerleştirilmiştir. Bronz ya da pirinç plaka üzerine sekiz-dokuzarlı sıra halinde yaklaşık
70 kadar delik açılmıştır . Aynı uygulamaya ana odada da rastlanmaktadır;
ancak burada delikli bronz/pirinç levha duvar yüzünün 0.10 m. kadar içine
kör bir duvarın içine oturtulmuştur.
Ana mezar odasının bir diğer ilginç yönü, giriş kapısı içinde sağ ve sol
duvarlara bir şekilde aplike edilmiş taslak halindeki erkek portreleridir; yanı
sıra sağ duvarda tam olarak anlaşılamayan bazı çizgi izleri de bulunmaktadır.
Girişin solunda, sağa bakan bir erkek profili hiçbir taşçı kalemi izi olmayacak şekilde kabaca işlenmiştir. Figür başlıklı ve sakallı bir görünüm arz eder;
ancak taslak o derece siliktir ki detaylar belli olmamaktadır. Girişin solundaki
duvarda da bir erkek başına benzer silik bir iz izlenebilmektedir. Bunların yanında ön mezar odası duvarına siyah paralel hatlar arasında bir İon kymationu
çizilmeye başlanmış ve fakat işçilik bitirilmeden bırakılmıştır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi, giriş holü tavan pervazını çepeçevre dolanan yumurta-ok
motifinin altında olması gereken boncuk dizisinin yalnızca bir modülde tamamlanabilmiş oluşu bu mezar kompleksi dekorasyonunun istenilen ölçüde
bitirilememiş olduğunu göstermektedir.
Tümülüsün inşasında yerel mika-şist ve mermer yatakları kullanılmış olmalıdır. Sundurma hariç tüm mezar kompleksi mermerden inşa olunmuştur.
Yusufdere’nin yaklaşık 10 km. kadar kuzeydoğusunda bugün hala işletilen
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Keldağ mermer ocakları bulunmaktadır. Kaynak analizleriyle bu durum
daha açık bir şekilde belirlenecektir.
Hüroğlu Tepesi Tümülüsü mezar kompleksi, bolca devşirme malzeme
kullanılmış oluşu ve duvarları üzerine yer yer tamir sıvaları çekilmiş oluşuyla dikkat çekicidir. Bazı duvarlarda kırlangıç kuyruğu biçimli kenet yuvaları
karşılıksız olarak görülür. Kimi taban kaplamaları üzerinde de eski kullanımlara ait oyuklara rastlanır. Mezar birkaç kez kullanılmış olmalıdır. İlk kullanım evresine ilişkin tarihlemeye katkıda bulunacak küçük buluntu yoktur.
Ancak mezarda uygulanan plan şeması, yapısal özellikler ve nihayet taş işçiliği tarihlemeye yardımcı olan etmenlerdir.
BULUNTULAR
Temizlik çalışmaları sırasında, mimaride birleştirici eleman olarak kullanılmış 28 kg. kadar kurşun ve ayrıca demir ele geçirilmiştir. Belirli bir form
vermeyen bu elemanların özellikle kapı üst-lento bloğunun yerine monte edilişi sırasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. En büyük tahribin gerçekleştirildiği ana mezar odasındaki döküntü molozu ve toprağın ince gözlü eleklerle
elenmesi sonucu az miktarda altın zincir, çoğu ezik durumda altın varak parçaları, 2 altın tel ve altın iplik tel parçaları bulunmuştur. Uzunlukları yaklaşık
3,3 ve 4,5 cm., çapları ise birkaç milimetreyi bulan iki zincir parçası örgü zincir
tekniğinde yapılmıştır. Ezik, buruşmuş durumdaki varaklardan 3 tanesi açıldığında kalp şekilli olarak biçimlendirildikleri belirlenmiştir (Resim: 10). Kalp
şekilli yapraklar ortalama 2.2 cm. boyundadır ve üst kısımlarında birer delik
bulunmaktadır. 2 cm. uzunluğundaki baklava şekilli bir varağın bir ucuna delik açılmıştır. Ayrıca örme zincirli ve klipsleri koçbaşı şeklinde altın ziynet eşyalarının yanında, yünlü bir kumaşa ait parçalar dikkat çekicidir. Çoğu ufak
parçalar halindeki keramikler arasında Hellenistik karakterli unguantariumlar
tarihlemeye yardımcıdırlar (Resim: 11). Lydia kültürüne özgü bir mezarda
ele geçirilmiş olmaları mezarın en az iki kez kullanıldığına işaret etmektedir.
SONUÇ
Bir aile mezarı olduğu anlaşılan Hüroğlu Tepesi Tümülüsü, dromos, sundurma, giriş holü ve mezar odalarıyla Lydia’da pek çok benzere sahiptir. Me-
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zar kompleksinin genel düzeni M.Ö. 6.-5. yüzyıl Lydia tümülüslerinin özelliklerini taşır. Stilistik, teknolojik ve mimari ayrıntılar mezarın Akhaimenid
egemenliği döneminde yapılıp kullanıldığına tanıklık eder. Ancak planlama
açısından giriş holü arkasında iki mezar odasına yer verilmiş oluşuyla benzersizdir. Mezar kompleksinin, yarım kalmış da olsa, dekorasyonu onun istisnai önemine işaret etmektedir. Ödemiş ilçe merkezinin kuzeybatısındaki
komşu çevre tümülüsleriyle ilişkili olduğunu düşündüğümüz bu mezarın,
büyük toprak sahibi feodal bir aileye ait olması mümkündür.
Hüroğlu Tepesi Tümülüsü altındaki mezar kompleksinin plan anlayışı yönünden tam bir benzeri yoktur. Buna karşılık ana gömü odasının tonozlu çatı
örtüsü Uşak/Güre yakınındaki Aktepe Tümülüsü’nün paralelidir. Daha çok
duvar resimlerinden hareketle Aktepe Tümülüsü’nün M.Ö. 6. yüzyılın sonu
ya da 5. yüzyıla ait olduğu düşünülür.
Buna karşılık, temizlik çalışmaları sırasında ele geçen çanak çömlek malzeme ise Hellenistik Çağa yakın özellikler gösterir. Bununla birlikte tarihleme
için yardımda bulunan plan şeması, yapısal özellikler ve nihayet taş işçiliği
kompleksin M.Ö. 5. yüzyıl içlerinde yapılmış olduğuna ve Hellenistik Çağda
bir kez daha kullanıldığına işaret etmektedirler.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından mezarın tahrip olmasını önlemek için geçici olarak kuru duvar örülmüştür (Resim: 12).
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Harita 1: Sorumluluk alanımızdaki tümülüsler.

Çizim 1: Tümülüs, konum.

48

Çizim 2: Mezarın plan ve kesiti.

Resim 1: Tümülüs, genel görünüm.
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Resim 2: Dromos.

Resim 3: Sundurmanın açılış hali.
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Resim 4: Giriş holünün temizlenmiş hali.

Resim 5: Sağlam durumdaki tek kapı.
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Resim 6: Ön mezar odası.

Resim 7: Ön mezar odası, detay.
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Resim 8: Ana mezar odası.

Resim 9: Ana mezar odası.
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Resim 10: Altın buluntular.

Resim 11: Unguentarium.
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Resim 12: Kazı sonrası görünüm.

Mersin, Mezitli, Kuyuluk
Kurtarma Kazısı
Burhan Korkut ODABAŞ*
Mustafa ERGÜN
22.02.2016 günü Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahalesi, Fındıkpınarı
Caddesi üzerinde Otuzüç İnşaat isimli şirket tarafından yapılan inşaat temel
kazısı sırasında kaya mezarının bulunduğu belirtilerek Müdürlüğümüzce inceleme yapılması istenmiş, yapılan incelemeler neticesinde 26.02.2016 tarih
ve 168/384 kayıt numaralı Müdürlüğümüz uzman raporu hazırlanmış, söz
konusu uzman raporuna istinaden Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden kurtarma kazısı talep edilmiş, 09.03.2016 tarih ve
46449 sayılı Kurtarma Kazısı ve Sondaj İzin Belgesi yazısı alındıktan sonra
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 627 ada, 13 No.lu parsel ve bitişik parseller üzerinde Müdürlüğümüzce üç farklı zaman diliminde kurtarma
kazıları gerçekleştirilmiştir.1 Kurtarma kazısı yaptığımız alanın konumuna
baktığımızda: Kilikya Bölgesi’nin sınırları içerisindedir. Kilikya Bölgesi kendi içerisinde Dağlık (Tracheia ve Aspera veya Tracheiotis) ve Ovalık (Pedias ve
Campestris) olarak iki alt bölgeye ayrılır.2 Bu bağlamda çalışma yaptığımız
alan ise Kilikya Bölgesi olarak bilinen bu coğrafyanın Dağlık Kilikya ile Ovalık Kilikyanın sınırlarının kesistiği noktada Soli-Pompeiopolis antik kentinin
kuş uçumu dört (4-5) kilometre kuzeyinde yer almaktadır.

*

1

2

Burhan Korkut ODABAŞ, Arkeolog, Mersin Arkeoloji Müzesi, Mersin/TÜRKİYE.
Mustafa ERGÜN, Mersin Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı (Arkeolog), Mersin Arkeoloji
Müzesi, Mersin/TÜRKİYE.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 09.03.2016 tarih
ve 46449 sayılı izni gereği yürütülen kazı alışmalarda emeği geçen Mersin Arkeoloji Müzesi
uzmanlarına teşekkürlerimi sunarım.
Langlois 1947, 16; Strabon XIV. 5. 1.
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KAZI ÇALIŞMALARI
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi üzerinde inşaat için yapılan temel hafriyatında kaya mezarları ortaya çıkan 627
ada, 13 No.lu parsel 2576 metrekare olup, Kuyuluk-Fındıkpınarı yolunun
hemen kuzeydoğusunda yer almaktadır. Parselin güneybatısında KuyulukFındıkpınarı yolu, kuzeydoğusunda limon bahçesi, kuzeybatısında yeni inşaat halinde iki betonarme ev bulunmaktadır. Parselde yapılan temel kazısı,
yüzeydeki tarım toprağı alınarak, tarım toprağı altındaki yerli kalker kayalar
iş makinaları ile kırmak suretiyle yapılmıştır (Resim: 1). Adı geçen parselde
yapılan temel kazısı sırasında büyük oranda tahrip olmuş 3 adet yerli kalker
kayaya oyulmuş oda mezarı ortaya çıkarılmış (Resim: 2), inşaat alanın orta
kısmında, büyük oranda tahrip olarak ortaya çıkartılan 3 No.lu olarak numaralandırdığımız oda mezarın batı yan duvarının, temel hafriyatı sırasında iş
makinaları ile tahrip olması sonucunda, 3. mezarın hemen batısında 4. bir oda
mezarına daha rastlanmıştır. Alanda yaptığımız çalışmalar neticesinde iki (2)
oda mezar ve ana kayaya oyulmuş khamosorion tipi yirmi altı (26) mezarın
daha tespit edilerek kazısı yapılmıştır (Resim: 3). Çalışma yaptığımız mezarlara ayrı ayrı değinmek gerekirse;
1 No.lu Oda Mezar
Temel hafriyatı yapılan 627 ada, 13 No.lu parselin kuzeybatı kenarında
yer almakta olup, kuzeybatı-güneydoğu istikametindedir. Yerli kalker kayaya oyulmuş olan oda mezarın tavanı, tabanı, ölü yatakları ve yan kenarları
büyük ölçüde temel kazısı yapan iş makinaları tarafından yok edilmiştir. Dromosu kuzeybatıda bulunan oda mezarın yalnızca kuzeybatı kenarı, dromostan
mezar odasına girişi sağlayan kapı taşı ve aynı istikametteki mezar tavanının
bir kısmı sağlam kalmıştır. Genişliği 3.30 m. olan mezar odasına girişi sağlayan kapı 1.30x0.80 m. ebatlarındadır. 1 No.lu oda mezarda yapılan çalışmalarda envanterlik mahiyette 1 adet pişmiş toprak unguanterium, 4 adet etütlük
eser ile amorf vaziyette pişmiş toprak kap parçaları ortaya çıkartılmıştır.
2 No.lu Oda Mezar
2 No.lu oda mezar inşaat alnının kuzey köşesinde yer almakta olup, kuzeybatı-güneydoğu istikametindedir. 2 No.lu oda mezarın dromosu ve dromosu-

56

nun mezar odasına girişi sağlayan güneybatı duvarı inşaatın temel hafriyatı
sırasında tamamen yok olmuştur. Oda mezarın tavan kısmı tonoz şeklinde
olup, dromosun tam karşısında, kuzeybatı kenarında yine tonoz şeklinde bir
niş yapılmıştır. Oda mezarının genişliğim 4.80 m. uzunluğu (nişle beraber)
6.80 m. olup, yüksekliği 2.35 m.dir. (Oda mezarın en yüksek yerinden ölçü
alınmıştır.) Dromosun tam karşısında, kuzeybatı duvarındaki niş 1.45x1.85 m.
ebatlarındadır. Oda mezarın içerisinde, dromosun hemen önünde 1.30x2.10 m.
ebatlarında, 0.30 m. derinliğinde bir orta alan yer almaktadır. Oda mezar içerisinde 2 adedi kuzeybatı yan duvarı içerisine oyulmuş niş içerisinde, 2 adedi
niş ile orta alan arasında, 8 adedi kuzeydoğu yan duvarının önünde, 8 adedi
de güneybatı yan duvarının önünde olmak üzere toplam 20 adet mezar (ölü
yatağı) bulunmaktadır (Resim: 4). Mezarların tabanı sıkıştırılmış kireçli toprak
olup, yan duvarları kesme kalker taşlardan bloklar halinde yapılmış ve harçsız olarak birleştirilmiştir. Mezarlar ortalama 1.85x0.55 m. ebatlarında olup,
mezar kenarlarındaki kesme kalker kayaların yüksekliği 0.50 m., kalınlığı ise
0,14-0,15 m.dir. Oda mezar içerisinde ve oda mezar içerisindeki mezarlarda
yapılan kazılarda parçalar halinde mezarların kapatıldığı, pişmiş toprak kapak parçalarına rastlanmıştır. 2 No.lu oda mezar içerisinde yapılan kurtarma
kazısında 60 adet envanterlik eser ile 32 adet etütlük eserler ele geçirilmiştir.

3 No.lu Oda Mezar
İnşaat alanının yaklaşık orta kısmında bulunan 3 No.lu oda mezarı güneykuzey istikametinde olup, mezarın dromosun ve mezar odasına girişi sağlayan kapı taşının bulunduğu güney duvarı dışında, diğer üç tarafındaki yan
duvarlar, tavanı ve taban kısmındaki mezarları (ölü yatakları) iş makinaları
tarafından yok edilmiştir. 3 No.lu oda mezarda yapılan kurtarma kazısı neticesinde dromostan oda mezarın orta alanına, yerli kalker kayadan yapılmış iki
basamakla inildiği görülmüştür. İnşaat için yapılan temel hafriyatı sırasında
oda mezarın batı yan duvarında büyük ölçüde tahrip olmuş bir nişten açılan
0.80x1.30 m. ebatlarındaki bir delikten 4 No.lu oda mezarı olarak adlandırdığımız mezar ortaya çıkmıştır. 3 No.lu oda mezarında yapılan kurtarma kazısında 7 adet envanterlik eser ile 5 adet etütlük eserler ele geçirilmiş olup,
büyük ölçüde yok olduğundan oda mezarın ölçüleri alınamamıştır.
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4 No.lu Oda Mezar
3 No.lu oda mezarının batı yan duvarında büyük ölçüde tahrip olmuş
nişten açılan delikten içeri girilen 4 No.lu oda mezarı güney-batı istikametindedir. Dromosu güney tarafta olan oda mezarın 5.20 uzunluğunda (dromostan mezar odasına girişi sağlayan kapı taşından kuzey duvardaki nişe
kadar), 4.60 m. genişliğindedir. Dromostan mezar odasına irişi sağlayan kapı
1.45x0.60 m. ebatlarındadır. Tavan kısım tonoz şeklinde olan oda mezarın
yüksekliği 1.90 m. dir. 4 No.lu oda mezarda birisi dromosun karşısında, birisi
batı yan duvarında ve diğeri de doğu yan duvarına olmak üzere 3 adet tonoz
şeklinde niş bulunmaktadır. Orta alanı (tören alanı) 3.80x1.85 m. ebatlarında
olan oda mezarda 2 adedi dromosun karşındaki nişin içinde, 2 adedi de bu
nişin önünde; 1 adedi batı duvarı içindeki nişin içerisinde ve 2 adedi de bu
nişin önünde; 1 adedi doğu duvarının içindeki nişin içerisinde ve 2 adedi de
bu nişin önünde olmak üzere toplam 10 adet mezar (ölü yatağı) vardır. Mezarların kenarları kesme kalker kayadan yapılmış olup, mezar zemini kireçli
topraktır. Mezarların (ölü yataklarının) genişliği 0.50 m. olup, mezarların kenarlarındaki düzeltilmiş kalker kayalarda ortalama 0.50 m. genişliğindedir. 4
No.lu oda mezarda yapılan kurtarma kazısında 17 adet envanterlik eser ile 14
adet etütlük eser ele geçirilmiştir.
5 No.lu Oda Mezar
4 No.lu oda mezarın kuzeybatısında bulunan alanda 10-15 cm. derinlikte
dromos girişi olabilecek alanla karşılaşılmış devam edilen çalışma sonucunda
7 basamaktan oluşan bir giriş kısmı 1.20 metre genişliğindedir. Oda mezar
olabilecek alana ulaşıldığında ise yarım kalmış bitirilmemiş bir mezar odası
olabilecek alanla karşılaşılmıştır. Herhangi bir ölü yatağına rastlanılmamış,
tavan kısmı büyük oranda yapılmamış ya da tahrip olmuş durumda olan oda
mezarda amorf birkaç parça dışında oda içerisinde bir buluntuya da rastlanılmadı. Oda mezar olabilecek alanın ölçüleri genişlik 2.90 m. yükseklik ise 3.30
metredir.
6 No.lu Oda Mezarı
Güney-kuzey istikametinde olan yeraltı oda mezarının dromosu güneydedir. Dromos basamaklı olup, mezar girişine 7 basamakla ulaşılmaktadır. Dro-
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mos, ana yüzeyde (basamakların başladığı yerde) 1.17 m. genişliğinde olup,
dromosun mezar girişi cephesindeki genişliği 1.57 m. dir. 3.51 m. uzunluğunda
olan dromosun mezar odası girişi sağlayan kapının zemini ile ana yüzey arasındaki yüksekliği 2.15 m. dir. 0.90x0.80 m. ebatlarındaki giriş kapısı, dikdörtgen prizma şeklinde, kalker kayadan yontularak oluşturulmuş bir taş blok
kapı taşı olarak kullanılmıştır. 1.03x0.82 m. ebatlarında ve 0.26 m. kalınlığında
olan kapı taşının üst kısmının yaklaşık 0.25x0.15 m. ebatlarında eksik olması mezara daha önceki dönemlerde defineciler tarafından girilmiş olduğunu
göstermektedir. Mezar kapısı doğrudan tek odalı bir mezar açılmakta olup
mezar odasının genişliği 3.90x3.22 m. ebatlarında ve 1.90 m. yüksekliğindedir. Tavan kısmı düze yakın olan oda mezarın giriş kapısından içeriye iki basamakla inilmektedir. Giriş kapısının hemen önünde 1.78x1.31 m. ebatlarında
tören alanı oluşturulmuştur. Mezar odasında birisi giriş kapısının karşısındaki yan duvarda, diğeri ise batı yan duvarında olmak üzere iki adet niş bulunmaktadır. Giriş kapsı karşısındaki nişin üst kısmı düze yakın bir tonoz şeklinde olup 2.36x0.77 ebatlarında ve 0.96 m. yüksekliğindedir. Oda mezarın batı
yan duvarındaki nişin üst kısmı düz olup 1.97x0.77 m. ebatlarında ve 0.74 m.
yüksekliğindedir. Oda mezarının içerisinde ikisi doğu yan duvarının önünde,
ikisi batı yan duvarının önünde, birer adedi nişler içerisinde ve dört adedi de
tören alanı ile giriş kapısı karşısındaki niş arasında olmak üzere toplam 10
adet ölü yatağı mevcuttur. Ölü yataklarının tabanı sertleştirilmiş toprak olup
kalker taşlardan kesilmiş levhalar bulunmaktadır. Mezar girişinin karşısındaki niş içerisindeki mezarın ölçüleri 2.11 m. uzunluğunda, 0.56 m. genişliğinde
ve 0.50 m. yüksekliğindedir. Diğer ölü yataklarının ölçüleri de ortalama 1.90
m. uzunluğunda, 0.50 m. genişliğinde ve 0.48 m. yüksekliğindedir. Ölü yataklarının kenarlarındaki kesilmiş kalkar levhalar 0.78 m. uzunluğunda, 0.15 m.
kalınlığında ve 0.50 yüksekliğindedir. 6 No.lu oda mezarda yapılan kurtarma
kazısında envanterlik mahiyette bir adet pişmiş toprak unguanterium ve yine
bir adet pişmiş toprak mezar kapağına rastlanılmıştır.

7 No.lu Oda Mezarı
Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde olan oda mezarın dromosu güneybatıdadır. Dromos basamaklı olup, mezar girişine 7 basamakla ulaşılmak-
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tadır. Dromos, ana yüzeyde (basamakların başladığı yerde) 0.82 m. genişliğinde olup, dromosun mezar girişi cephesindeki genişliği 1.30 m. dir. 2.85
m. uzunluğunda olan dromosun mezar odası girişi sağlayan kapının zemini
ile ana yüzey arasındaki yüksekliği 2.40 m. dir. 1.00x0.90 m. ebatlarındaki
giriş kapısı, dikdörtgen prizma şeklinde, kalker kayadan yontularak oluşturulmuş bir taş blok kapı taşı olarak kullanılmıştır. 1.10x0.65 m. ebatlarında ve 0.24 m. kalınlığında olan kapı taşının üst kısmının yaklaşık 0.30x0.25
m. ebatlarında eksik olması mezara bu mezarın da 6 No.lu mezar gibi daha
önceki dönemlerde defineciler tarafından girilmiş olduğunu göstermektedir. Mezar kapısı doğrudan tek odalı bir mezara açılmakta olup mezar
odasının genişliği

3.00x2.70 m. ebatlarında ve 2.20 m. yüksekliğindedir.

Tavan kısmı hafif dışbükey olan oda mezarın giriş kapısından içeriye bir
basamakla inilmektedir. Giriş kapısının hemen önünde 1.00x0.65 m. ebatlarında tören alanı oluşturulmuştur. Mezar odasında birisi giriş kapısının
karşısındaki yan duvarda, diğeri kuzey yan duvarında, bir diğeri ise güney
yan duvarda olmak üzere üç adet niş bulunmaktadır. Giriş kapsı karşısındaki nişin üst kısmı tonoz şeklinde olup 1.80x0.90 m. ebatlarında ve 1.50 m.
yüksekliğindedir. Kuzey yan duvarındaki nişin üst kısmı üçgen şeklinde
olup 1.75x0.50 m. ebatlarında ve 1.50 yüksekliğindedir. Güney yan duvardaki nişin üst kısmı üçgen şeklinde olup büyük oranda tahrip olmuştur.
2.10x0.65 m. ebatlarında olan nişin yüksekliği 1.30 m. dir. Oda mezarın batı
yan duvarındaki nişin üst kısmı düz olup 1.97x0.77 m. ebatlarında ve 0.74
m. yüksekliğindedir. Oda mezar içerisindeki nişlerin içerisinde birer adet,
güney yan duvarı önünde iki adet, giriş kapısı karşısındaki nişin önünde
iki adet olmak üzere toplam 9 adet ölü yatağı bulunmaktadır. Ölü yataklarının tabanı sertleştirilmiş toprak olup kalker taşlardan kesilmiş levhalar
bulunmaktadır. Mezar girişinin karşısındaki niş içerisindeki mezarın ölçüleri 1.80 m. uzunluğunda, 0.55 m. genişliğinde ve 0.50 m. yüksekliğindedir.
Diğer ölü yataklarının ölçüleri de ortalama 1.85 m. uzunluğunda, 0.55 m.
genişliğinde ve 0.54 m. yüksekliğindedir. Ölü yataklarının kenarlarındaki
kesilmiş kalkar levhalar 0.90 m. uzunluğunda, 0.17 m. kalınlığında ve 0.54
m. yüksekliğindedir. 7 No.lu oda mezarda yapılan çalışmalarda envanterlik veya etütlük mahiyette herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanmamıştır.
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Khamosorion Tipi Mezarlar
627 ada, 13 No.lu parselde yapılan kurtarma kazısında toplam 26 adet
khamosorion tipi kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır. Kaya mezarlarının tamamı
ana kayaya oyulmuş, uzun dikdörtgen kesitli sanduka biçimli, ana kayaya
oyulmuş bir tekneden meydana gelmektedir. Ana kaya yüzeyinde yer yer
mezar teknesi için uygun olmayan yüzeyler teraslanmıştır. Mezarların büyük
bölümünde, tahribatlardan dolayı, mezar kapağı bulunmamaktadır. Kalker
kayalardan düzeltilerek oluşturulmuş kalker levhalar bazı mezarlarda mezar
kapağı olarak kullanılmıştır. Mevcutta mezar kapağı olmayan veya mezar kapağı olan mezarların üst kısmında, mezar kapağının oturacağı yer, kapağın
oturabilmesi ve kaymaması için, dışa doğru hafif genişletilmiştir. Herhangi
bir yön birliği olmayan kaya mezarlarında yapılan kurtarma kazısında envanterlik mahiyette bir adet mermer alabastron (26 No.lu mezar buluntusu),
bir adet pişmiş toprak minyatür kap (24 No.lu mezar buluntusu), bir adet
gümüş sikke (21 No.lu mezar buluntusu); etütlük mahiyette ise iki adet bronz
ayna, bir adet bronz bız, bir adet metal obje ve bir adet gümüş sikke ortaya
çıkartılmıştır.
BULUNTULAR
Kurtarma kazısını gerçekleştirmiş olduğumuz 627 ada 12-13 No.lu parsellerde ele geçirilen buluntuları değerlendirdiğimizde farklı ölçülerde ve astar
renginde unguantariumların ağırlıkta olduğunu ayrıca lagynos, olpe, emzikli
testicik, alabastron, minyatür kap, bronz ayna, bronz bız, metal objeler, gümüş sikke, amphoriskos, mask, figürinler ve figürin başları ile kanatlı deniz atı
gibi pişmiş topraktan oluşan doksan (90) adeti envanterlik, altmış (60) adeti
etüütlük olmak üzere yüz elli (150) eserin belgelemesi yapılarak eserler kayıt
altına alınmıştır. Ele geçirilen buluntular incelendiğinde özellikle unguentariumlar üzerinden gidecek olursak kazısını yapmış olduğumuz alanın M.Ö 4.
yy. ile 1. yy. arasında kullanılmış olduğunu dolayısıyla bu alanın Helenistik
Döneme ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz (Resim: 5-7).
SONUÇ
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve
kurtarma kazısını yapmış olduğumuz Kuyuluk Nekropolü olarak adlandır-
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dığımız alanında toplamda yedi (7) dromoslu merdivenli yeraltı oda mezarı
ve yirmi altı (26) adet ana kayaya oyulmuş sanduka şeklinde khomosorion
tipi mezar açığa çıkarılmıştır. Dromosu merdivenli yeraltı oda mezarlarının
ölçülerinin birbirinden farklı olduğu ve ölü yatağı sayılarının da farklılık
gösterdiği yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir. Örneğin 2 No.lu
olarak numaralandırdığımız yeraltı oda mezarın ölü yatağı sayısı yirmi (20)
iken 4 No.lu olarak numaralandırdığımız oda mezarın ölü yatağı sayısı on
(10)’dur. Ayrıca oda mezarların dromos girişlerinin de farklı yönlerde olduğu
ve buluntu zenginliği açısında da farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Bütün
bu verileri değerlendirdiğimizde, yeraltı oda mezarların aile mezarı olarak
kullanılmış olduğunu ve uzun bir zaman dilimini kapsayacak şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Khomosorion tipi ana kayaya oyulmuş basit sanduka
şeklindeki mezarlarında farklı ölçülerde olduğu, yön birliğinin olmadığı ve
bir çoğunun kendi döneminde veya sonrasında tahrip edildiğini tespit ettik.
Gerek yeraltı oda mezarları gerekse khomosorion tipi mezarlardan ele geçirilen buluntuları incelediğimizde bu alanın Helenistik Döneme tarihleyebiliriz.
Özellikle buluntular arasında sayısal olarak daha fazla yer tutan unguentariumları incelediğimizde Helenistik Dönemde mezar hediyesi olarak kullanılan erken örneklerden geç dönem örneklerine kadar tipolojik olarak bütün
dönemi yansıttığını tespit ettik. Unguentariumlar Erken Helenistik Dönemden
itibaren özellikle nekropolis alanlarında mezar hediyesi olarak oldukça sık
rastlanan ve Bizans Dönemi kadar yaygın olarak kullanılan bir kap formudur.3 Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ilk görüldüğü dönem olan M.Ö. 4. yüzyıl ortalarından, M.Ö. 1. yüzyıl sonlarına kadar sıkça kullanılan ve “iğ biçimli tip”
olarak isimlendirilen tip unguentariumların belirleyici formu olmuştur. Öncü
örneklerinde geniş ve kısa kaidesi bulunan unguentariumun, şişkin karnı, belirginleştirilmiş omuzları, kısa ve ince boynuyla genelde dışa çekik dudaklı
3
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Konuyla ilgili genel literatür için bkz.; V. R., Anderson-Stojanović, “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria”, AJA 91, 1987, 105-122; U. Dotterweich, Unguentarien mit kuppelförmiger Mündung aus Knidos, Knidos-Studien I, Bibliopolis, 1999; H. A. Thompson, “Excavations
in the Athenean Agora Fifth Reports. Two Centuries of Hellenistic Pottery”, Hesperia 3,4, 1934,
472-474; P. Hellström, Labraunda II. i. Pottery of Classical and Later Date Terracota Lamps and Glass,
Lund 1965, 23 vdd.; N. I. Khairy, “Natatean Piriform Unguentaria”, BASOR 240, 1980, 85-91; S.
I. Rotroff, “The Origins and Chronology of Hellenistic Gray Unguentaria”, AJA 88, 1984, 258; L.
Forti, “Gliunguentari del primo periodo ellenistico”, Rendiconti della Accademia di archeologia,
lettere e belle arti, Napoli 37, 1967, 142-157.

ağızlar bulunur. Bu tipin ayak ve boynu zamanla uzamış ve gövde ortasında bulunan şişkinlik azalarak “iğ” biçimine dönüşmüştür. Erken örneklerde
bulunmayan ayak bölümü, zamanla formun uzamasıyla oluşmaya başlamış,
dönem içerisinde de boyun ve ayak uzunlukları birbirlerine eşitlenmiştir. En
uzun süre kullanılan iğ biçimli tip, diğer formlardan daha fazla gövde profili
çeşitliliğine sahiptir ve boyutları 4-5 cm.lik minyatür örneklerden 20-30 cm.lik
dev örneklere kadar çeşitlilik gösterir.4 Ayrıca 2 No.lu oda mezar buluntusu olan laygnos Helenistik Dönemin en karakteristik kap formlarından birisi
olup M.Ö. 3. yüzyılın sonu 2. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Kuyuluk
Nekropolü’nde ortaya çıkardığımız diğer buluntular ve mezar formlarına
baktığımızda bu nekropol alanını M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğine kadar geriye
götürmek mümkün görünmektedir. Bunun yanı sıra alanın özellikle Helenistik Dönem boyunca M.Ö. 4 yüzyılın İlk çeyreğinden M.Ö. 1 yüzyıla kadar
kullanılmış olduğunu görüyoruz. Söz konusu nekropol alanının Soli-Pompeiopolis antik kentinin kuş uçumu 4-5 km. kuzeyinde bulunması bu alanın
Soli-Pompeiopolis antik kentinin Helenistik Dönem nekropolü olabilir mi?
sorusunu akıllara getirmektedir. Yüksek lisans tez konusu olarak çalışılacak
olan nekropol alanı ve buluntuları üzerindeki araştırmalar sonucunda bu sorunun cevabı da kesinlik kazanmış olacaktır.
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Resim 1: Kazı alanının genel görünümü.

Resim 2: Yeraltı oda mezarların kazı öncesindeki tahribatına ait bir görünüm.
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Resim 3: Khomosorion tipi mezarların kazı sonrası alandaki genel görünümü.

Resim 4: 2 No.lu yeraltı oda mezarların ölü yataklarının genel görünümü.
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Resim 5-6-7: Buluntulara ait görseller.
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu,
Çokyaşar Mahallesi 931 Parsel Mozaikli Alan
Kurtarma Kazısı
Ahmet DENİZHANOĞULLARI*
Cansu ÇERÇİ
Gülşen BAŞPINAR
İlhami KILINÇKAYA
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Çokyaşar Mahallesi, 931 parselde
bulunan mozaikli alan, il merkezinin 15 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Mehmet Özdilek’in 2006 yılında Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne
yazdığı dilekçede 931 parselde (yeni 179 ada, 1 parsel) mozaik ve mimari
yapı kalıntılarına rastlanıldığı, alanın kaçak kazılara maruz kaldığı belirtilmiştir. Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenen alanda mimari yapı
ve üzeri kısmen açılmış mozaik kalıntılarına rastlanmıştır. Söz konusu alan
2007 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bakanlığımız
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 14.02.2017 tarih ve 29094
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesinde Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi,
Çokyaşar ve Güzelyurt Mahalleleri arasında kalan 931 parselde bulunan mo*

Ahmet DENİZHANOĞULLARI, Müze Müdürü, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Azerbaycan Bul. No:35, Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
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zaikli alanda 2017 yılı içerisinde kazı çalışmaları yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Söz konusu izin gereği 11.10.2017 tarihinde Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları başkanlığında, Arkeolog Gülşen
başpınar, Arkeolog Cansu Çerçi ve Müze Araştırmacısı İlhami Kılınçkaya’nın
alan sorumluluğunda başlanılan kazı çalışmaları 2 arkeolog ve 11 işçi ile sürdürülmüş olup, çalışmalar 04.12.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen
tabanı mozaikli kilise kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Mozaiklerde
işlenen temalar ve yazıtlar ışığında kilisenin M.S. 5-7. yüzyıla ait olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak çalışmalarda ortaya çıkarılan Basil II - Constantine
VIII (M.S. 976-1028) tarihli sikke, mimari yapıda kullanılan moloz taşlardan
harçsız örgü duvarlarının yapılması yapının daha sonra 10-11. yüzyıla kadar
düzenlenerek tekrar kullanıldığını düşündürmektedir.
KAZI ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmaları için alan ölçümü yapıldıktan sonra 1600m² lik alanda
10×10 m. ebadında 16 açma belirlenmiştir (Resim: 2). Kazı çalışmalarına geçmiş yıllarda açılan kaçak kazı çukurları esas alınarak başlanılmış, yaklaşık 60
cm. derinlikte mozaiklere ulaşılması ile çalışmalar mozaikler yönünde devam
ettirilmiştir. Diğer açmalarda da aynı seviyeye inilerek mozaiklerin devamına
ulaşılmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda doğu-batı yönlü, 16.20x13 m. ebatlarında,
orta mekânda dört paye ile üç bölüme ayrılan 3 nefli, doğuda apsisi ve 2,40x2,
60 m. ölçülerinde kare pastophorion hücreleri olan tabanı mozaikli kilise kalıntısı ile kilise mimarisine bağlı koridorlu alan ve mezarlık alan ortaya çıkarılmıştır. Kilise duvarları günümüze çok sağlam olarak gelebilmiş değildir.
Bazı bölümlerde duvarlara ait orijinal harç bağlayıcılığını yitirmekte ve duvar
blokları yerlerinden oynamaktadır.
KİLİSE MİMARİSİ
Orta Nef
Orta nef yaklaşık 12x5.35 m. ölçülerinde olup dikdörtgen planlıdır. Bu
mekânda yer alan mozaikler büyük oranda tahrip olmuştur (Resim: 3). Ana
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panonun etrafını gamalı haç şeklindeki bordür kuşağı çevrelemekte olup bu
kuşağın arasında kalan boşluklara içerisinde çeşitli hayvan figürlerinin betimlendiği panolar yerleştirilmiştir (Resim: 4).
Ana mekânın bulunduğu mozaik panosu ise yine beyaz zemin üzerine
siyah dış çizgi arasında kiremit ve kırmızı tesseralardan oluşturulan bir hat
ile çevrelenmiş olup ortadaki 5 satırlık Grekçe yazıt ile iki ayrı pano olarak
betimlenmiştir. Üstteki panoda dizlerini kırarak oturan koyun (?) motifi yer
almaktadır. Zeminde yer alan boşluklar çiçek motifi ile doldurulmuştur. Panoyu ayıran 5 satırlık Grekçe yazıt büyük oranda tahrip olmuştur (Resim:
5).Yazıtın günümüze kalan kısımları
KA …..π….СВ
ЄΚ……ВΔ..(Δ)ΝΙΗΔΟΥ
…..ΝΙΝΔ…..
……
….Ο….
Yazıtın alt kısmında sadece bir hayvanın uzun kuyruk kısmı ile karşısında
gövde kısmından anlaşıldığı kadarıyla bir boğa ve arada kuş motifi bulunmaktadır.

Kuzey Nef
Kuzey nef yaklaşık 2.70x12 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Orta neften iki adet paye ile ayrılarak oluşturulmuştur. Bu mekândaki mozaikler ana
nefteki mozaik panosundan beyaz tesseralarla boşluk oluşturularak ayrılmıştır. Beyaz zemin üzerine siyah tesseralarla kontur oluşturulmuş olup kontur
çizgilerinin arasına baklava dilimi ve içerisine dört yapraklı bitkisel motif yerleştirilmiştir. Bu mekândaki mozaikler iki ayrı pano şeklinde oluşturulmuştur. Üstteki panoda kare ve eşkenar dörtgenlerin asimetrik yerleştirilmesiyle
ortada yıldız, kenar boşluklarda üçgen motifleri oluşturulmuştur. Kare motiflerin içerisine kırık dalga motifi yerleştirilmiştir. Alttaki panoda yuvarlak
hatlı daire içerisinde iki halatlı örgü motifi kullanılmıştır. Bu mekândaki mozaiklerin de büyük bir bölümü tahrip olmuştur (Resim: 6).
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Güney Nef
Güney nef yaklaşık 12x2.45 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Bu
mekândaki mozaikleri siyah konturlu hat içerisinde iki halatlı örgü motifi
mozaiği çevrelemektedir. Bu bordür kuşağının iç kısmında beyaz tesseralarla
boşluk bırakılarak ana mekân mozaiğine geçilmiştir. Dört adet eşkenar dörtgenin uç kısımlarının bir noktada birleştirilmesiyle dört kollu yıldız motifi
oluşturulmuştur. Eşkenar dörtgenlerin içerisi ikili sarmaşık dalı motifi ile
doldurulmuştur. Yıldız kollarında kalan boşluklara yerleştirilen daire şeklindeki madalyonların iç kısmı stilize çiçek motifi ile tamamlanmıştır (Resim: 7).
Yıldız motiflerinin ara kısmında yer alan 5 satırlık yazıt büyük oranda tahrip
olmuştur (Resim: 8). Yazıtın günümüze kalan kısımları:
……OΡЄΠ….ΑΙΑPXI
……OY….KΑΠOY…
…….OWTI
…..OY
…ΑΒΤΑ...ΔЄλφЄС
Ana nef ve güney nefte yer alan yazıtlar İstanbul Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. M. Hamdi Sayar1 tarafından “orada görev yapan kilise personelinin rütbeleri
ve isimlerini içerdiği ancak bu isimlerin tam okunamadığı, bunlardan birinin Horepiskopos rütbesi taşıdığı, bu da kırsal kesimde görev yapan bir piskopos anlamını taşıdığı” şeklinde ifade edilmiştir.

Apsis
Doğu yöndeki apsis platformu dolguyla orta neften 15 cm. yükseltilmiştir.
Moloz taşların basit olarak tek sıra yer yer de iki sıra halinde dizilişinden, apsisin yarım daire olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Zemini mozaikle döşeli
olup bu mozaikler büyük oranda tahrip olmuştur (Resim: 9). Mozaiklerde;
1
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İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. M. Hamdi Sayar’a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

ortada vazo içerisinden iki tarafa yayılan asma ağacı, üzüm salkımları, geyik
ve farklı türlerde kuş motifleri betimlenmiştir. Mozaiklerin tesseraları yapının
diğer mekânlarında ortaya çıkarılan mozaiklerin tesseralarından daha küçük
olup 5 cm.ye 7-8 adet tessera düşmektedir.
Apsisin iki tarafında kare planlı pastophorion hücresi bulunmaktadır. Duvar diplerinde bulunan tesseralardan ve harç izlerinden bu mekânların da mozaikli olduğu kanaatine varılmıştır.

Güneybatı Mekân
Yapılan çalışmalar sırasında yapının güneybatı duvarına bitişik yaklaşık
2.50 m. uzunluğunda moloz taşlardan arası harçsız iki duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu harçsız duvar sırasının bitiminde yapının güneybatı köşesinde
50 cm. derinlikte zemini moloz taşların harç kullanılmadan düzenli olarak
yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir mekân bulunmaktadır (Resim: 10). Bu
mekânın ortaya çıkarıldığı kadarıyla kilisenin giriş kısmı veya atrium olarak
kullanıldığı düşünülmektedir.

DOĞU-BATI YÖNLÜ KORİDOR MOZAİĞİ VE MEZARLIK ALAN
Kilisenin güney duvarında yer alan yaklaşık 1 m. genişliğinde iki adet
açıklıktan 2 m. genişliğinde, 8 m. uzunluğunda bir koridora geçilmektedir. Bu
mekânın zemini mozaikle döşeli olup mozaiklerin kilisenin güney duvarına
bitişik olan kısımları haricinde diğer kısımları büyük oranda tahrip olmuştur. Beyaz tesseralarla oluşturulan zeminin devamında siyah konturla bir hat
çekilmiştir. Bu hat içerisine yarım daire ve üçgen motifleri yerleştirilmiştir.
Üçgen motifinin içerisi kırık hatlarla hareketlendirilirken yarım daire motifleri farklı renklerdeki konturlarla hareketlendirilmiştir. Arada kalan boşluklar
üçgen ve eşkenar dörtgen motifleri ile doldurulmuştur (Resim: 11).
Koridorun doğusunda günümüz rögar kapaklarını anımsatan üçü kare
formlu, demir tutamaklı toplam 7 adet mezar tespit edilmiştir. Bunlardan
1-4 No.lu mezarlar aynı özellikte olup 5-7 No.lu mezarlar diğer mezarlardan
farklılık göstermektedir. İlk dört mezar in-situ şekilde ortaya çıkarılmış olup
diğer üçü geçmiş yıllarda açılmıştır (Resim: 12).
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1 No.lu Mezar (M1)
60x60 cm. ölçülerinde kare formlu, demir tutamaklı kapak kaldırılarak
mezar içerisindeki toprak boşaltılmış; 130 cm. derinlikte zemine ulaşılmıştır.
Mezar 190 cm. uzunluğunda, 62 cm. genişliğinde, zemini tuğla döşeli, iç kısmı
sıvalıdır. Zeminde doğu-batı yönlü in-situ mezar ile karşılaşılmış olup içerisinde herhangi bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır.

2 No.lu Mezar (M2)
60x60 cm. ölçülerinde kare formlu, demir tutamaklı kapak kaldırılarak
içerisindeki toprak boşaltılmıştır. Yaklaşık 15 cm. derinliğinde alanın doğubatı yönlü genişlediği görülmüş olup 130 cm. derinlikte zemine ulaşılmıştır.
Mezar 1.90 m. uzunluğunda, 62 cm. genişliğinde, zemini ve iç kısmı sıvalıdır.
Zeminde doğu-batı yönlü in-situ mezar ile karşılaşılmış olup herhangi bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır.

3 No.lu Mezar (M3)
Kare formlu, demir tutamaklı kapak kaldırılarak içerisindeki toprak boşaltılmıştır. Yaklaşık 15 cm. derinliğinde alanın doğu-batı yönlü genişlediği görülmüş olup 95 cm. derinlikte zemine ulaşılmıştır. Zeminde doğu-batı yönlü
in-situ mezar ile karşılaşılmış olup içerisinde herhangi bir mezar buluntusuna
rastlanılmamıştır. Mezar 2.02 m. uzunluğunda, 62 cm. genişliğinde, zemini
tuğla döşeli olup iç kısmı sıvalıdır.

4 No.lu Mezar (M4)
Kare formlu, demir tutamaklı kapak kaldırılarak içerisindeki toprak boşaltılmıştır. Yaklaşık 15 cm. derinliğinde alanın doğu-batı yönlü genişlediği
görülmüş olup 1 m. derinlikte zemine ulaşılmıştır. Zeminde doğu-batı yönlü
in-situ mezar ile karşılaşılmış olup herhangi bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır. Mezar 1.85 m. uzunluğunda, 62 cm. genişliğinde, zemini tuğla
döşeli olup iç kısmı sıvalıdır.
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5 No.lu Mezar (M5)
Kilisenin dış duvarı olan güneydoğu duvarına bitişik duvar seviyesinde
kuzey-güney yönlü bu mezar yaklaşık 1.72x60 cm. ölçülerinde, 40 cm. derinliğindedir. Mezarın zemini tuğla ile kaplı olup içi sıvalıdır. Büyük oranda sağlamdır. Mezarlarda çok küçük kemik parçalarına rastlanılmış olup herhangi
bir mezar buluntusu yoktur.

6 No.lu Mezar (M6)
Kilisenin dış duvarı olan güneydoğu duvarına bitişik duvar seviyesinde
kuzey-güney yönlü bu mezar yaklaşık 1.72x60 cm. ölçülerinde, 40 cm. derinliğindedir. Mezarın zeminin bir kısmı tuğla ile kaplı olup zeminin tuğla kısımları tahrip olmuştur. İçerisinde çok küçük kemik parçalarına rastlanılmış olup
herhangi bir mezar buluntusu yoktur.

7 No.lu Mezar (M7)
5 ve 6 No.lu mezarlarla aynı formdadır. Ancak bu mezarın zemini ve duvarı büyük oranda tahrip olmuştur. Herhangi bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır.

KUZEY-GÜNEY YÖNLÜ KORİDOR MOZAİĞİ
Mezarlık alandan geçilen koridor mekânı yaklaşık 7.80 m. uzunluğunda,
2.50 m. genişliğindedir. Çalışmalarda koridora girişin olduğu geçiş kısmı ve
bu mekâna ait güney yönde temel seviyesinde duvar ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 50 cm. derinlikte taban mozaiklerine rastlanılmıştır. Koridor duvarının
batı duvarına bitişik kuzey-güney yönlü devam eden mozaiğin sadece bordür
kısmı sağlam olarak ortaya çıkarılmış olup diğer kısımları tahrip olmuştur.
Ortaya çıkarılan mozaiklerde beyaz zemin üzerine siyah kontur ile hat oluşturulmuştur. Bu kontur üzerine yamuk şeklinde dörtgen yerleştirilmiş olup
içerisine sarmaşık yaprağı ve tomurcuğu işlenmiştir. İki yamuk arasına küçük
kare pano yerleştirilerek tek bir düğüm motifi işlenmiştir. Yamukların mer-

73

keze olan yönüne altıgen pano yerleştirilerek her pano içerisine farklı bir kuş
motifi işlenmiştir. Altıgen panoların arasına düğüm motifi işlenmiştir (Resim:
13).

SONDAJ AÇMALARI
Kazı çalışmaları sırasında kilisenin devamında koridorlu mimari yapı ve
mozaiklerin ortaya çıkması nedeniyle kilise ve çevresinde sondaj çalışması
yapılmıştır.

1 No.lu Sondaj
2x2 m. ölçülerinde kilisenin doğu duvarı yakınında açılmıştır. Bu sondaj
çukurunda apsis ile paralel moloz taşların düzenli bir şekilde örüldüğü doğubatı yönlü bir mezar tespit edilmiştir. Yaklaşık 60 cm. genişliğinde, 150 cm.
uzunluğundaki mezarda çok az kemik parçasına rastlanılmış olup herhangi
bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır.

2 No.lu Sondaj
2x2 m. ölçülerinde sondaj çukuru açılmıştır. Sondaj açmasında yaklaşık 1
m. derinlikte moloz taşlarla örülü duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.

3 No.lu Sondaj
2x2 m. ölçülerinde açılan sondaj çukurunda ana toprağa kadar inilmiştir.
İçerisinde taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanılmadığından çalışmalara
son verilmiştir.

4 No.lu Sondaj
1.50x1.50 m. ebatlarında sondaj çukuru açılmıştır. Açılan sondaj çukurunda yaklaşık 1 m. derinliğinde moloz taşlarla örülü yaklaşık 1.50 m. uzunlu-
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ğunda duvar izine rastlanılmıştır. Duvar doğu yönünde devam ettiğinden
alan 1.50x1.50 m. daha genişletilmiştir. Çalışmalarda moloz taşlarla örülü duvarın devam ettiği görülmüş kazı süresinin kısıtlı olması nedeniyle devamı
ortaya çıkarılamamış dolayısıyla işlevinin ne olduğu belirlenememiştir.

5 No.lu Sondaj
2x2 m. ölçülerinde açılan sondaj çukurunda duvar kalıntısına rastlanılmıştır. Kazı süresinin kısıtlı olması nedeniyle devamı ortaya çıkarılamamıştır.

6 No.lu Sondaj
2x2 m. ölçülerinde açılan sondaj çukurunda yaklaşık 1 m. derinliğe inilmiştir. Herhangi bir bulguya rastlanılmadığından çalışmalara son verilmiştir.

MOZAİKLERİN KALDIRILMASI VE MÜZEYE NAKLİ
Kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin toplam ölçüsü
75.42 m² olup; kaçak kazı, çökme, tarımsal faaliyete bağlı şişme ve çökme,
bitki kökleri gibi nedenlerle yoğun bir tahribatla karşı karşıya kalmıştır. Mozaikler genel olarak geometrik bezemeler, çeşitli hayvan figürleri ile bitki motiflerinden oluşmakta olup beyaz, siyah, kırmızı, kiremit rengi, mavi, yeşil ve
bej renkli tesseralar kullanılmıştır.
Mozaiklerin üzerinin tamamen açılması ile başlayan çalışmalar tesseraların dağılmasını önlemek için kenar bantlarının yapılması ve üzerindeki kireç
tabakasının temizlik çalışmaları ile devam etmiştir. Temizlik çalışmalarından
sonra asetat naylon üzerine çizim çalışmaları yapıldıktan sonra fotoğraflarla
kayıt altına alınmıştır. Yüzeyde yapılan son temizliğin ardından Gaziantep
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2017 tarih ve 2468 sayılı
kararı ile Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden2 gelen 3 kişilik ekip ile birlikte mozaik kaldırma işlemine ge2

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
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çilmiştir. 24-26.11.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam
75.42 m² mozaik 55 plaka halinde kaldırılarak müzeye nakledilmiştir (Resim:
14). Kazı çalışmaları sırasında bulunan tesseralar ve mozaik parçaları daha
sonra restorasyon aşamasında kullanılmak üzere muhafaza altına alınmıştır.
Kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan kilise kalıntısına ait duvarlar
ve açılan sondaj çukurlarının üzeri jeotekstil ile kaplanarak çalışmalarda ortaya çıkarılan kazı toprağıyla tekrar kapatılmıştır.

BULUNTULAR
Kazı çalışmaları sırasında 1 adet cam koku şişesi, iki parça halinde pişmiş
toprak kadeh, bir adet Bizans Dönemine ait sikke, mezar taşı, sütunca parçası
ile altlığı ve bol miktarda demir çivi bulunmuştur (Resim: 15).

SONUÇ
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Çokyaşar-Güzelyurt mahalleleri
arasında kalan 931 parsel üzerindeki mozaikli alan ve çevresi Adana Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 3371 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Alanda
gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan Bizans Dönemine ait
olduğu düşünülen kilise kalıntısı, mimarinin devamında güneye doğru devam eden duvar kalıntıları, farklı noktalarda açılan sondaj açmalarında duvar
kalıntılarına rastlanılması, ayrıca çevrede yoğun miktarda seramik ve çatı kiremidi olması nedeniyle bu alanın sadece bir kilise yapısı olmadığı, etrafında
yerleşim yerlerinin olabileceği kanaatine varılmıştır. Bu sebeple alan ve çevresinde müzemiz veya üniversiteler tarafından yapılacak kapsamlı araştırmaların daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
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Resim 1: Tabanı mozaikli kilise kalıntısı.

Resim 2: Kazı alanına ait karelaj planı.
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Resim 3: Ana nef.

Resim 4: Ana nef mozaiklerinden detay.
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Resim 5: Ana nefte yer alan Grekçe yazıt.

Resim 6: Kuzey nefteki mozaikler ve detayları.
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Resim 7: Güney nefteki mozaikler ve detayları.

Resim 8: Güney nefteki Grekçe yazıt.
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Resim 9: Apsis ve mozaiklerden detay.

Resim 10: Güneybatı duvarına bitişik moloz taş döşeli mekân.
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Resim 11: Doğu-batı yönlü koridor mozaikleri.

Resim 12: Kilisenin güneydoğusundaki mezarlık alanı.
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Resim 13: Kuzey-güney yönlü koridor ve mozaiklerin detayları.

Resim 14: Mozaik kaldırma çalışmaları.
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Resim 15: Kazı buluntuları.
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Muğla, Milas, Mylasa’da
Hayıtlı Nekropolü ve Seramik Atölyesi
Cemre ÖZTAN*
Hakan SEYLİM
Oğuzhan KAÇAR
Karia Bölgesi’nin önemli bir kenti olan Mylasa’da toprak altında kalan mezarlar; genellikle inşai faaliyetler veya şehrin alt yapısı ile ilgili yapılan kazılar
sonucunda gün yüzüne çıkan ve çoğu da soyulmadan günümüze kadar gelen en önemli yapılardan biridir. Hayıtlı Nekropolü ve Seramik Atölyesi de
Mylasa için önemli bilgiler sunmaktadır.
Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda kurtarma kazısı yapılan alan
antik Mylasa şehrinin güneyinde, modern Milas İlçesinin ise tam merkezi konumunda yer alan emniyet, hastane gibi birimlerin de olduğu Hayıtlı
Mahallesi’nde yer almaktadır (Harita:1).1
2005 yılında Hayıtlı Mahallesi, 253 ada 38 parsel üzerinde gerçekleştirilen
temel kazıları sırasında antik kalıntıların çıktığının Milas Müze Müdürlüğü’ne
bildirilmesi üzerine, olay mahalline gidilerek hafriyat çalışmaları durdurulmuştur. Yapılan incelemede; lahit tipi bir mezara ve yoğun seramik parçalarının olduğu, yüksek ateşten cüruf haline gelmiş taş parçaları ile sıvalı sert bir
tabakaya rastlanmıştır. Bu veriler doğrultusunda alanın nekropol ve seramik
atölyesi olduğu anlaşılmıştır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra kurtarma kazısı çalışmaları başlatıl*

1

Cemre ÖZTAN, Arkeolog, Milas Müze Müdürlüğü, Milas-Muğla/TÜRKİYE.
Hakan SEYLİM, Uzman, Milas Müze Müdürlüğü, Milas-Muğla/TÜRKİYE.
Oğuzhan KAÇAR, Müze Araştırmacısı, Milas Müze Müdürlüğü, Milas-Muğla/TÜRKİYE.
Harita için bkz: K.KONUK, 2012, 352.
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mıştır. 2005, 2016 ve 2017 yıllarında kazı çalışmaları yapılmış ve 2017 yılında
kurtarma kazısı tamamlanarak parsel içerisine yayılan nekropol ve seramik
atölyesi tamamıyla ortaya çıkarılmıştır (Resim:1).2
Hayıtlı Nekropolü’nde yapılan kazı çalışmalarında üç tarihsel evreye ait
kalıntılarla karşılaşılmıştır. Alanda toplam 31 adet mezar, 3 adet seramik fırını ve 1 seramik depolama alanı bulunmaktadır (Çizim:1).
M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen toplam 4 adet mezar (2016-M01, 2016-M02,
2016-M03, 2016-M04) tespit edilmiştir. Bu mezarlar doğu-batı uzantılı olup
plaka-tekne, örgü tekne ve toprağa gömü üzeri taş plaka tipinde yapılmıştır.
M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen toplamda 27 adet mezar tespit edilmiştir. Bu
dönem mezarlarının 16 tanesini lahit tipi olarak adlandırılan (2005 Mezarları,
2017-M06, 2017-M07, 2017-M10, 2017-M11, 2017-M17, 2017-M18, 2017-M21,
2017-M22, 2017-M24, 2017-25) mezarlar oluşturmaktadır. Lahit tipi mezarların 6 mermer bloktan oluştuğu görülmüştür. Tabandaki bloğun kenarlarına
dik konan mermer levhaların üzerinin 2 mermer blokla kapatılması ile yapılmıştır. Blok mermerlerin iç yüzeyleri perdahlanmış dış yüzeyleri ise kaba
olarak bırakılmıştır. Blokların kalınlığı değişkendir ve süslemeleri olmayıp
sadedir (Resim: 2). Yapılan çalışmalarda sondaj kesitlerindeki toprak tabakasındaki değişikliklerden alanda su baskınları yaşandığını ve bu baskınlardan
dolayı 4 tane lahit tipi mezarın (2017-M12, 2017-M13, 2017-M23, 2017-M26)
dağıldığı ve sadece mezar taban bloklarının kaldığı tespit edilmiştir. 7 tane de
urne mezar (2017-M08, 2017-M09, 2017-M14, 2017-M15, 2017-M16, 2017-M19,
2017-M20) tespit edilmiştir.
Parsel üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda M.S. 1. yüzyıla tarihlenen 3
adet seramik fırını ve 1 seramik depolama alanı tespit edilmiştir. Özellikle seramik depolama alanı olarak adlandırılan kısım ilk bakıldığında bir seramik
çöplüğünü andırsa da yapılan çalışmalar sonucunda yatayda ve dikeyde kap
formlarında gruplaşma olduğu görüldüğünden buranın fırınlarının kullanım
evresinde depolama alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Seramik fırın2
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Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığı’ndaki kurtarma kazısında, çalışmalarımız sırasında desteğini esirgemeyen Müze Müdürü Gülnaz Savran’a, çizimler için Gülşah Putgül Kaçar’a, kazı çalışmalarımızda görev alan Arkeolog Selim Voyna ile Selim Sıkar’a ve emeği geçen tüm arkeolog,
restoratör ve işçi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ları içerisinde ve depolama alanında yoğunlukla uzun boyunlu ticari amphoralar, lekaneler, günlük kullanım kapları yer almaktadır (Resim: 3-4).
Hayıtlı Nekropolü’ndeki mezarlarda inhümasyon ve kremasyon olarak iki
gömü yapıldığı görülmektedir. Urne mezarlarda kremasyon gömüler söz konusudur. Lahit tipi mezarların bir çoğundaki iskeletlerde yanık izleri tespit
edilmiştir.
Mezarlarda genelde çoklu gömüler yapılmıştır. Özellikle lahit tipi mezarlardaki çoklu gömülerin aynı zamanda gerçekleştirildiği yada her yeni gömüde üst kapak taşlarının açılarak tekrar gömü yapıldığı düşünülmektedir.
Ancak bu mezarlarda buluntular geniş bir tarih aralığına yayılmamaktadır.3
Mezarlar içerisinden, çoğunlukla sağlam olarak korunmuş durumda, çok
sayıda gömü hediyesi açığa çıkartılmıştır. Çoğunun kapakları in-situ halde
korunan bu mezarlar buluntuları açısından, konteks buluntu niteliği taşımakta ve oldukça önemli sonuçlar ortaya koymaktadır.
Gömü hediyeleri içerisinde pişmiş toprak ve cam kaplar, altın elbise aplikleri, altın ve değerli taşlardan yapılmış kolye parçaları çoğunluktadır. Ayrıca çok sayıda, farklı türde ve yüksek kalitede işçiliklere sahip buluntular da
ortaya çıkarılmıştır.
Arkaik Dönem mezarlarından Karia Bölgesi’nin de karakteristik özelliğini
taşıyan pişmiş toprak kaplar ortaya çıkarılmıştır. Bu kaplar arasında emzikli
kaplar, ip kuplu açık kaplar ve fincanlar bulunmaktadır.
M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen lahit tipi mezarlar gömü hediyesi açısından oldukça zengindir. M.Ö. 4. yüzyıl mezar buluntuları arasında en önemli grubu
hiç şüphesiz kırmızı figürlü pelikeler oluşturur. Lahit tipi mezarlarda rastlanan kırmızı figürlü Attika pelikeleri Kerç tipi vazo grubuna girer. Parlak ve
siyah sırlı olan hamurunda mika bulunmayan bu pelikelerdeki figürlerin yapımında bir özensizlik göze çarpar. Pelikelerin üzerinde yer alan sahnelerin
konuları çoğunlukla birbirine yakındır. Kompozisyon olarak bütün pelikelerin ortak tarafı B yüzlerinde pelerin veya manto benzeri geniş giysiler içinde
karşılıklı, iki sakalsız erkek figürünün yer almasıdır. Bu figürlerin arasında
3

A.KIZIL, 2009, 413.
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yuvarlak bir sunak(?) göze çarpar. A yüzlerde, kadın başı ve at protomu, kadın
başı ve griphon protomu ile tek kadın başları, Amazon ve griphon mücadelesi
yer almaktadır (Resim:5).4 Kırmızı astarlı sade pelikeler ise bu mezarlarda karşımıza çıkan değişmez buluntular arasındadır. Şişkin karnı, belirgin içbükey
omzu ve omuz üzerine yerleştirilmiş çift dikey kulpları vardır. Kadın göğsüne benzeyen içki kasesi olan mastoslar ise kulpsuzdur mezarlarda daha çok
pelikelerle beraber ele geçirilmiştir (Resim: 6).
Lahit tipi mezarlardan çıkan en önemli cam malzemeler Fenike tipi alabastron ve Akhaemenid tabaktır (Resim:7).
M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen lahit tipi mezarlar altın buluntular açısından
son derece zengindir. Altın bulunlar arasında kolye parçaları, yüzükler, değişik formdaki elbise süsleri bulunmaktadır. Ayrıca çuvallarla müzeye taşınan
mezarların içerisindeki rutubetli toprak tazyikli su vasıtasıyla elekten geçirilmiş, böylece en küçük bir buluntunun dahi gözden kaçmasına imkan verilmeyerek çok sayıda altın buluntu ele geçmiştir.
Medusa başı şeklinde kulak tıkaçları ve elbise broşları, rozet şeklinde elbise broşları, beş ve altı yapraklı çiçek şeklinde elbise süsleri, halka şeklinde
elbise süsleri, İon kymation motifinde elbise süsleri, akik taşından yüzükler,
altın ve akik taşından yapılmış kolye parçaları olarak kullanılmış boncuklar lahit tipi mezarların en tipik buluntuları arasındadır (Resim: 8-12). Bunlar
dönemin varlıklı kadınlarının üstün zevk, zarafet ve moda anlayışını göstermesinin yanı sıra altın işçiliğinin ve inceliğinin de ulaştığı düzeyi göstermesi
açısından oldukça önemlidir. Altın işçiliğindeki görkemliliği Mylasa’nın Hekamtomnid Hanedanı’nın başkenti olmasına bağlayabiliriz.
Lahit tipi mezarlarda ele geçirilen sikkelerin çoğunun materyalinin bronz
olması ve içinde bulundukları ortamın nemi korozyona uğramasına neden
olmuştur. Buna rağmen bazı sikkelerin ait oldukları dönemler tespit edilebilmiş ve genel olarak M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Sonuç olarak Hayıtlı
Nekropolü ve Seramik Atölyesi’nde açığa çıkartılan mezarlar ve mezarlar içerisinden çıkan gömü hediyelerinin daha önce yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkan buluntularla benzerlik göstermesi, mezarlar ve gömü hediyele4
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rinin Mylasa’da yaygın olarak kullanıldığını kanıtlar niteliktedir (Resim: 13).
Bu buluntular; dönemsel ve yöresel özelliklerin yanı sıra, dış kültürlerle olan
ilişkileri yansıtması bakımından büyük öneme sahiptir. Arkaik Dönemden
Karia’nın en ihtişamlı olduğu dönem olan M.Ö. 4. yüzyıl Hekatomnidler Dönemine kadar Mylasa kentinde sürdürülmüş olan ölü kültleri ve ölü gömme
adetlerine ışık tutmaktadır. Hayıtlı Nekropolü de büyük ve önemli bir nekropol alanının küçük bir parçasıdır ve yayılarak devam etmektedir.
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Harita 1: Karia Bölgesi ve Mylasa kenti.

Çizim 1: Hayıtlı Nekropolü ve seramik atölyesi planı.
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Resim 1: Hayıtlı Nekropolü ve seramik atölyesi.

Resim 2: Latih tipi mezar.
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Resim 3: Seramik fırınları ve depolama alanı.

Resim 4: Seramik depolama alanı.
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Resim 5: Kırmızı figürlü Kerch stili pelike.

Resim 6: Kırmızı astarlı sade pelike ve mastos.
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Resim 7: Fenike tipi alabastron ve Akhaemenid tabak.

Resim 8: Altın Medusa başı kulak tıkacı.

94

Resim 9: Altun Medusa başı elbise broşu.

Resim 10: Altın 6 yapraklı çiçek elbise apliği.

Resim 11: Akik taşından yapılmış scarabe betimli altın yüzük ve akik
taşından altın yüzük.
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Resim 12: Altın ve akik taşından kolye boncukları

Resim 13: Mylasa’da daha önce kazısı yapılmış nekropol alanları
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İzmir, Urla, İskele Mahallesi
62 Ada 268 ve 285 Parsellerdeki
Kurtarma Kazıları
Çağlar ALAGÖZ*
Gökçe ÖZÇOBAN
Elif Gonca ŞEN
Nimet KAYA
Ege Bölgesinde Antik Dönemin önemli merkezleri konumunda Klazomenai ve Limantepe yerleşim alanlarına olan oldukça yakın mesafede yer alan
İskele Mahallesi 62 ada, 268 ve 285 parseller III. Derece Arkeolojik Sit sınırları
içerisinde kalmaktadır.
İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi 62 ada, 285 parseldeki kurtarma kazıları 21.11.2016-16.12.2016 ve 25.09.2017- 24.10.2017 tarihleri arasında Çeşme Müzesi Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı kazı çalışmalarında
5 No.lu açmanın batısında ve doğusunda 3 adet lahit mezar ve 1 adet urne
(amphora) mezar tespit edilmiştir.
Söz konusu parselde 2017 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında
öncelikle alanının batısında seviye inilmeye başlanmış ve çalışmalar batı-doğu doğrultusunda seviye seviye kazılarak yapılmıştır. 2016 yılı kazı çalışmalarında açığa çıkarılan, urne 13.12.2016 tarihinde, 3 adet lahit ise 29.09.2017
tarihinde kaldırılmıştır. 6 No.lu açmada doğu-batı doğrultulu uzanan ve açmanın batı kısmında güneye dönen ve muhtemel komşu parsele devam eden
taş sırası belirgin hale gelmiştir.
*

Çağlar ALAGÖZ, Arkeolog, Çeşme Müze Müdürlüğü, Çeşme-İzmir/TÜRKİYE.
Gökçe ÖZÇOBAN, Arkeolog, Çeşme Müze Müdürlüğü Çeşme-İzmir/TÜRKİYE.
Elif Gonca ŞEN, Arkeolog, Çeşme Müze Müdürlüğü, Çeşme-İzmir/TÜRKİYE.
Nimet KAYA, Arkeolog, Çeşme Müze Müdürlüğü, Çeşme-İzmir/TÜRKİYE.
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Bu nekropol alanında Klazomenai’de diğer nekropol alanlarında olduğu
gibi üst üste gömülerin yapıldığı görülmüştür. Yol seviyesinden 1,87 m. ila
2,73 m. seviyelerinde tespit edilmiştir. Toplamda 36 (otuzaltı) adet gömünün
tespit edildiği alanın mezar tipolojisi ise Klazomenai lahit mezar, amphora mezar, pithos mezar ve kremasyon olarak çeşitlilik göstermektedir. Bunların 16
adeti urne mezar (11 adeti amphora mezar, 1 adet mutfak kabına gömü, 4 adeti
pithos mezar), 20 adeti Klazomenai lahit mezardır. Urne mezarlardan (pithos,
amphora tipi) sağlam ve bütün halde olanların belgeleme ve temizlik işlemleri sonrasında jeotekstil ile muhafazası sağlanmış olup güvenlik gerekçesiyle
kaldırılmıştır. Tespit edilip açığa çıkarılan lahit mezarlar ise hava koşulları ve
su seviyesinin artması sebepleriyle 23.10.2017 tarihinde geotekstil ile muhafazası yapılıp ahşap sandıklara konularak Çeşme Müze Müdürlüğü’ne sevki
sağlanmıştır. Bu mezarlar ve ele geçirilen diğer buluntular değerlendirildiğinde nekropol alanının M.Ö. 6. yüzyılın ilk çeyreği ile son çeyreği arasında
kullanım gördüğü söylenebilmektedir.
Parselin bulunduğu bölgede yer altı su seviyesi yüksek olduğundan sürekli yoğun nem içinde kalan gömülerin iskeletleri çürümüş olup sağlam
vaziyette ele geçmemiştir. Yoğun nem, iyi fırınlanmamış olan pişmiş toprak
lahit mezarların da sağlam çıkmamasına dağılmasına neden olmuştur. Açılan
mezarların çoğunda ölü hediyelerine rastlanmamıştır. Bu da burada yatan bireyin ekonomik yönden zayıf olduğunu düşündürmektedir.
Klazomenai antik kenti, Mısır’la kurduğu ilişkiler sonucu lahit geleneğinden etkilenmiş ve bunu en iyi tanıdıkları yöreye özgü seramik geleneğiyle
harmanlamışlardır. Klazomenai lahitleri M.Ö. VII. ile V. yüzyılın sonlarına
kadar üretilmiştir. Pişmiş topraktan yapılmış olan bu dikdörtgen formadaki lahitlerin pervazları üzerinde bezeme alanları bulunmaktadır. Özellikle
alanın doğu kısmında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan M-24/2017
No.lu lahit, bilinen en eski Klazomenai lahit ressamı Borelli tarafından resmedilmesi bakımından diğer lahitlerden ayrılmaktadır. Lahdin ayak ve başucunda Borelli ressamı tekniğinde aslan, keçi ve kaz figürleri rezerve bırakılmış, tıpkı bir diğer önemli ressam olan Hanover ressamında olduğu gibi boş
alanlar doldurma motifler ile süslenmiştir. Lahdin alt ve üst köşe çıkıntılarında meander motifleri yine Hanover ressamı ile benzerlik göstermektedir.
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Aynı lahdin uzun pervazları üzerinde iki lotus motifi arasındaki saç örgüleri
özenli işçiliği göstermektedir. Dönem özellikleri ve lahitlerinde görülen figürleri karikatüre yakın bir anlayışla resmeden Borelli ressamının tekniği göz
önüne alındığında M.Ö. 575-550 yılları arasına tarihlendirilebiliriz. Ayrıca yapılan kurtarma kazısında 2016 yılında ortaya çıkarılan M-1/2016 No.lu lahit
üzerinde ve M-11/2017 No.lu lahit üzerinde uzun kenar pervazlarda basit
dalga bezeme kısa kenar pervazında simetrik ikili dalga bezeme görülmektedir. M-4/2017 No.lu bir diğer lahitte ise uzun kenar pervazlarda simetrik çift
dalgalı bezeme ve kısa kenar pervazlarda ise meander motifi dikkat çekicidir.
Hellen kaynaklarında ruhun dünya hayatından tamamen sıyrılabilmesi
için yakılması gerektiği düşüncesi vardır. Örneğin antik yazar Homeros’un
İlyada Destanı’nda bu inancın ortaya çıkış sebebini açıkça görmek mümkündür. Klazomenai ölü gömme geleneğinin en eski yöntemi olan kremasyon
gömülere yapılan kurtarma kazısı çalışmalarında rastlanılmış; 3 (üç) adet kremasyon alanı tespit edilmiştir. Bu alanlardan M-2/2017 no.lu mezarın kuzeyinde tespit edilen yakma alanında kısmen ya da tamamen yanmış seramikler
bulunması içi sıvı dolu kapların ateşi söndürmek için atılmış olabileceği fikrini akla getirmiştir.
Mezarlar incelendiğinde inhumasyon ve kremasyon tarzında yapılmış
farklı türlerde mezarlar olduğu görülmüştür. Toplam 20 adet pişmiş toprak
lahit mezarlar tespit edilmiş olup, bunların bir bölümü parçalar halinde bulunmuştur. Lahitler gömü alanında yön birliği gözetmeksizin üst üste yerleştirilmişlerdir. Söz konusu lahitler genellikle tek parçadan oluşan işlenmiş
kireç taşı levha ile kapatılmıştır. Lahitlerden 5 tanesinde kapak (M-3/2017,
M-8/2017, M-11/2017, M-24/2017, M-30/2017) korunmuştur.
Açığa çıkarılan lahitlerden iskelet ele geçenlerde tekli gömüler yer almaktayken, bir örnekte ise bir yetişkin bir bebeğe ait iskelet kalıntıları tespit edilmiştir (M-19/2017).
Pişmiş toprak lahitler uzunluklarına göre iki gruba ayrılabilir. Birinci grup
yetişkinler için kullanılan ve uzunlukları 1.62 m. ile 2.00 m. arasında değişen
lahitlerdir. İkinci grup çocuklar için tercih edilen ve 0.64 m. ile 0.84 m. arasında değişen lahitlerdir.
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Açığa çıkarılan 4 (dört) adet pithos mezardan 2 adeti tama yakın durumdayken, 2 adeti tahrip olmuştur. Küresel veya konik formda olan pithosların
uzunlukları 0.80 m. ile 1.70 m. arasında değişir. Toprağa yatay yerleştirilmiş
pithoslardan birinin etrafı şekilsiz taşlarla çevrilmiştir.(M15/2017).
Yön birliği gözetmeksizin yan yatırılmış pithosların ağızları taş bir plaka
ile kapatılmıştır. Söz konusu pithosların birinde iki adet kafatası ve gövde
kemikleri(M18/2017), başka bir pithosta kafatası parçalı halde (M-15/2017),
bir diğerinde tek bireye ait iskelete (M-27/2017), birinde ise hiç bir kalıntıya
rastlanmamıştır (M-36/2017). Bazı pithoslarda birden fazla bireye ait iskelet
kalıntılarının bulunması, Monastirakia Nekropolisi’nde de olduğu gibi alana yerleştirilen geç dönem mezarların, özellikle basit toprak mezarları tahrip ettiği ve bu mezarlara ait iskeletlerin de pithoslara konulmuş olabileceğini
akla getirmiştir. Amphora mezarlar, lahitlerin arasında veya çevresinde ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan 11 adet amphoradan 5 adetinde (M-21/2017,
M-23/2017, M-25/2017, M-29/2017, M-30/2017) iskelet kalıntılarına rastlanmıştır. 2 adeti kremasyon kabı (M-6/2017 ve M-7/2017) olarak kullanılmış;
M-16/2017, M-33/2017, M-34/2017, M-35/2017 muhtemelen kırılan ve içine
toprak dolan amphorada çocuk kemiği ortamın neminden etkilenerek daha
çabuk çürüyerek toprağa karışmıştır. Toprağa yan yatırılmış amphoraların
ağız kısmı bir taş ya da bir pithos parçasıyla kapatılmıştır. Ayrıca etrafı küçük
taşlarla desteklenmiştir.
Lahitlerin büyük kısmı bezemesiz pişmiş topraktan yapılmışken, bezeme
yapılmış olanları da mevcuttur. Bunların üzeri Urla taşı denilen ve yekpare
olarak konulan yöreye özgü bir çeşit taş kapak ile kapatılmaktadır. Bu taşın
kolayca kırılabilme özelliğinden dolayı açılan çoğu lahdin içine toprak dolmuş ve bu da iskeletlerin kolayca bozulmasına neden olmuştur. Amphoraların
ve pithosların ağzına da konan bu Urla taşı aynı şekilde kolayca kırılması bunların üzerindeki toprağın içeri sızmasına ve deforme olmasına sebep olmuştur. Ayrıca su seviyesinin yükselmesi ve olasılıkla toprağın asidik özelliğinden pişmiş toprak lahitler bile deforme olmuştur. Klazomenai’de özenli bir
şekilde bezenmiş olan lahdin kendisinin de bir mezar hediyesi olarak kabul
edildiğini savunan görüşler de bulunmaktadır.
İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, 62 ada 285 parselde 2016 ve 2017
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yıllarında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında alanın kuzeydoğusunda başlanan kazı çalışmalarına yoğun mezarlar gelmesi sebebiyle alanın güneyinde
devam edilmiştir. Mezarlar ve ele geçirilen diğer buluntular değerlendirildiğinde nekropol alanının M.Ö. 6. yüzyılın ilk çeyreği ile son çeyreği arasında
kullanım gördüğü söylenebilmektedir. Ele geçirilen seramik örnekleri incelendiğinde; M.Ö. 7. yüzyılın başlarından M.Ö. 5. yüzyıla değin üretildiği bilinen dalgalı çizgi bezekli seramik, geniş bir yayılım alanı ile dikkat çekmektedir. Söz konusu seramik türü, birden fazla üretim merkezi ve birbiri ile ilişkili
form ve bezeme özellikleri ile karşımıza çıkar. M-29/2017 No.lu mezardan ele
geçirilen olpe Akpınar Nekropolisi’nde erken 6. yüzyıla ait bir amphora mezarın hediyesiyle benzerdir. Bu yüzden M-29/2017 No.lu mezarın hediyesi bu
olpe de 6. yüzyılın 2. çeyreği içine tarihlenebilmektedir. Formun gösterdiği
gelişim Samos örneklerinde de izlenebilmektedir.
Gerek geçmiş yıllarda İzmir Müzesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda herhangi bir kültür varlığı çıkmadığı belirtilen sondaj açmalarında, gerekse de Müdürlüğümüzce 2016 ve 2017 yılları arasında bu açmaların yakınlarında genişleme suretiyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, arazi koşullarının
elverdiği ölçüde (alanda bulunan ağaçlar, taban suyu seviyesi vb.) alanının
tamamına yakını kazılmış; çıkan tüm mezarlar gerekli tedbirler alınarak alan
boşaltılmıştır.
Bu parselin hemen batısında yer alan 62 ada, 268 No.lu parsellerde ise
17.11.2016-22.12.2016 ve 25.09.2017-24.10.2017 tarihleri arasında kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde yapılan kurtarma kazısı çalışmaları kapsamında; alanın kuzeyinden seviye inilmeye başlanmış ve çalışmalar
kuzey-güney doğrultusunda tesviye yapılarak kazılmıştır. Bu nekropol alanında Klazomenai’de diğer nekropol alanlarda da daha önce görüldüğü üzere üst üste gömülerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Toplamda 56 (ellialtı) adet
gömünün tespit edildiği alanın mezar tipolojisi ise Klazomenai lahit mezar,
basit gömü mezar, urne, amphora mezar, pithos mezar, kireçtaşı plaka mezar ve
kremasyon olarak çeşitlilik göstermektedir. Bunların 8 adeti kireçtaşı plaka
mezar, 7 adeti urne mezar, 13 adeti amphora mezar, 22 adeti Klazomenai lahit
mezar, 2 adeti pithos mezar, 2 kremasyon mezar, 2 adeti basit gömü tipinde mezardır. 2016 yılında yapılan çalışmalar, deniz seviyesinden 1,06 metre
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yükseklikte başlamış ve 0,04 metre derinliğe kadar inilmiş olup çalışmalar bu
seviyede sonlandırılmıştır.
2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ise; öncelikle alanın temizliği ile
başlamış, 2016 yılı kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan tüm lahitlerin ilgili Müze Müdürlüğü ve İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü denetiminde Çeşme Müzesi’ne taşınabileceği kararı
gereği söz konusu lahitler 25.09.2017-29.09.2017 tarihleri arasında geotekstil
malzeme ile sarılıp; her bir mezar için ölçülendirilmiş ahşap kasalar içine yerleştirilmiş ve Çeşme Müzesi’ne nakledilmiş olup bu çalışmalar sonrasında
kurtarma kazısına devam edilmiştir. Bu aşamadan sonra 2017 yılı kurtarma
kazıları yine parselin kuzeyinden başlamış olup kuzey-güney doğrultusunda
tesviye yapılmak suretiyle tüm alandaki arkeolojik kalıntılar açığa çıkartılmış
ve sonucunda elde edilen tüm eserlerin Çeşme Müzesi Müdürlüğü’ne nakli
sağlanmıştır.
2017 yılı kazılarında daha önceki yıllarda deniz seviyesinden alınan derinlik ölçüleri 2017 yılı çalışmalarında yol seviyesinden alınarak belgelenmiş
olup ayrıca mezar numaraları 2017/1, 2017/2, … olarak verilmiştir.
Yapılan çalışmalarda; 3. ve 4. evre gömülerin tespit edilmesiyle söz konusu parselde üst üste gömünün devam ettiği tespit edilmiş ve bu durum
neticesinde parselin defin amacı ile defalarca kullanım gördüğü anlaşılmıştır.
Kazı çalışmaları yol seviyesinden -1.80 m. seviyede başlamış ve -3.45m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Klazomenai lahit
mezar, basit gömü mezar, urne, amphora mezar, pithos mezar, kireçtaşı plaka
mezarlar ile kremasyon alanlar tespit edilmiştir. 2017 yılında yapılan çalışma
sonucunda 31 adet mezar açığa çıkarılmış olup bunlardan 14 adedi lahit mezar, 15 adedi urne mezar, 2 adedi ise doğrudan gömüdür. Lahit mezarlar Klazomenai tipi lahit mezar olup pişmiş topraktan yapılmıştır. Urne mezarlar ise
pithos, amphora ve hydria gibi formlarda olup günlük yaşamda kullanılan kap
türleridir. Ayrıca 2016 yılında tespit edilen ve mezar olarak numaralandırılan
kremasyon alanlarının 2017 çalışmalarında da takibi yapılabilmiştir.
Bu alandaki kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan kremasyon tipi
gömü şekli incelendiğinde; Hellen dünyasının en eski defin geleneği olan ve
Batı Anadolu’da sık görülmeyen kremasyon (ölü yakma) tespit edilmiş olup
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kimilerinde içine doğrudan yakılarak kimilerinde de mezar yanında yakılarak çanak çömlek parçaları ve külleri ile birlikte defnedildiği görülmüştür.
Çoğunlukla parselin kuzeyi ve batı kesitine yakın kısımlarda görülen kremasyon alanları deniz seviyesinden 0.00 m.-0.50 m. kodunda yoğun yayılım gösterir şekilde tespit edilmiştir.
Urne gömüler ise parselin genelinde ve hemen hemen her seviyesinde açığa çıkartılmıştır. Çoğunlukla gömülerde amphora ve pithos olarak kullanılan
günlük kullanım kapları ile beraber bir örnekte görüldüğü üzere (2017/18)
hydria da urne kabı olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra yine 2017 yılı kazılarında parselin doğusunda tespit edilen (2017/31) mezar da gündelik hayatta
kullanılan pişmiş toprak küvetin bir pithosa destek ve kapak olarak yeniden
kullanım gördüğünü göstermesi açısından önemli bir örnektir. Parselde açığa çıkarılan urnelerin ağızları çoğunlukla kireçtaşı plakalarla kapatılmıştır.
Ayrıca çoğunlukla urnelerin içinde tekil gömü tespit edilmiş olup bazılarında
ise birden fazla gömü (2017/6) olduğu görülmüştür. Bazılarında ise mezarların yoğun neme maruz kalmasından ötürü gömüye ilişkin herhangi bir veriye
rastlanamamıştır.
Alanın bütününde hemen her seviyede Klazomenai pişmiş toprak lahitleri
açığa çıkartılmıştır. Söz konusu lahitlere yoğun olarak ele geçtikleri ilk merkez olmasından dolayı Monastrakia sınıfı adı verilmiştir. Dikdörtgen formlu,
sıklıkla köşe içlerinde çıkıntısı olmayan, uzun ve kısa kenar pervazları yaklaşık eşit genişlikte, dalgalı çizgiler veya meander motifi basitçe bezenmiş veya
çoğunlukla bezemesiz olarak ele geçirilen bu lahitler yetişkin ağırlıklı olarak
görülürken bunların yanı sıra az sayıda bebek lahitleri de tespit edilmiştir.
2016 yılındaki kazı çalışmaları sonucu açığa çıkan lahitlerde yön birliği görülmemiş olup; 2017 yılı kazılarında 4. evrede tespit edilen lahitlerde ağırlıklı
olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu gömü yapıldığı ve yön birliği olduğu tespit edilmiştir.
Parselde mezarların dışında ayrıca mezarları çevreleyen moloz taşlardan
oluşturulan toplamda üç ayrı noktada mezar çevirme taş dizileri olduğu düşünülen kalıntılar açığa çıkartılmıştır. Bunlardan ilki 2016 yılında parselin tam
ortasında kuzeydoğu-güneydoğu doğrultulu büyük yerel moloz taşlardan
yapılmış olup söz konusu taş dizisine deniz seviyesinden yaklaşık -0,80 met-
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re kodunda rastlanılmıştır. Diğer iki mezar çevirmesi olarak düşünülen taş
dizilerine ise 2017 yılı kazı çalışmalarında rastlanılmış olup parselin kuzeyine
yakın bölgede açığa çıkartılan taş dizisi kuzeydoğu-güneydoğu doğrultulu;
yay şeklinde uzanır vaziyette ve moloz taşlardan yapılmıştır. Bu taş dizisine
yol seviyesinden -2,75 metre derinlikte rastlanılmıştır. Bir diğer mezar çevirmesi olarak düşünülen taş dizisi ise parselin güneybatı kesitine dik uzanır
vaziyette açığa çıkartılmış ve yol seviyesinden -2,85 metre derinliktedir.
Parselin bulunduğu bölgenin yer altı su seviyesi oldukça yüksek olup bu
nedenle mezarların yoğun neme maruz kaldığı ve iskeletlerin çoğunluğunun
çürümesine sebep olduğu görülmüştür. Yoğun nemden dolayı iyi fırınlanmamış olan birçok pişmiş toprak lahdin dağılması ve tahribi söz konusu olmuştur. Ayrıca üst üste gömünün olması nedeni ile döneminde de mezar tahribinin olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak 17.11.2016-22.12.2016 ve 25.09.2017-24.10.2017 tarihleri arasında Çeşme Müzesi Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen kazı çalışmalarında birinci dönem (2016) kazılarında 56 adet, ikinci dönem (2017) kazılarında ise
31 adet mezar olmak üzere, toplam 87 adet mezar açığa çıkarılmış olup; ilgili
kurul kararı gereği parselin tamamını kapsayacak şekilde kazı çalışmaları tamamlanmış ve söz konusu açığa çıkan mezarlar belgelenerek Çeşme Müzesi
Müdürlüğü’ne nakledilmiştir. Elde edilen veriler ışığında; açığa çıkarılan mezar mimarisi ve mezar hediyeleri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu alanın M.Ö. 6-5 yy.larda kullanım gördüğü anlaşılmıştır.
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Resim 1: Mavi ok: Limantepe yerleşimi, kırmızı ok: Klazomenai yerleşimi , sarı ok: Kazısı yapılan alanlar.

Resim 2: 62 ada, 268 parsel genel görünüm.
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Resim 3: Mezarlardan görünümler.
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Resim 4: Mezarların çizimlerinden görünüm.
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Resim 5: Bulunan seramik tiplerinden örnekler.

Resim 6: Borelli Ressamı’na ait lahitten detaylı görünüm.
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Resim 7: 285 No.lu parsel mezar çizimleri.

Resim 8: Ortaya çıkan buluntularından görünümler.
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Resim 9: Parsellerde yer alan kremasyon alanlarından görünüm.

Resim 10: 62 ada 285 parsellerde ortaya çıkarılan mezar tiplerinden görünüm
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Hatay, Defne Harbiye 1174 Parsel
Kurtarma Kazısı
Çağlar PEKEL*
Müdürlüğümüze 25.11.2016 tarihinde yapılan ihbar neticesinde, Hatay
İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, Şehit Er Mehmet Duman Caddesi 611.
Sokak’ta bulunan ruhsatsız inşaat faaliyetinin olduğu alana Defne Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden görevli personellerle gidilerek yerinde
incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde bahsi geçen
ruhsatsız inşaat faaliyetinin Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi 1174 parsel üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. Ancak 2018 yılı kazı çalışmaları için yapılan
incelemelerde, Defne Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden görevlilerce
ruhsatsız inşaatın parselin sehven 1174 parselde değil de 1176 parsel üzerinde
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Tapu kayıt örneklerinde yapılan incelemede ise 1174 parsel ve 1176 parsellerin mülkiyetinin aynı kişi olduğu, bu açıdan
bakıldığında suç duyurusu yapılan kişi doğrudur. Söz konusu inşaatın 3 katlı bir binadan oluştuğu ayrıca halihazırda inşaat faaliyetlerinin devam ettiği
tespit edilmiştir. Söz konusu ruhsatsız inşaatın temel kesitlerinde; güney kısmında pişmiş toprak künk, tuğla mezar, batı kısmında yoğun seramik parçaları, kuzey kısmında 2 adet kayaca oyulmuş mekan, pişmiş toprak künkler,
yoğun seramik parçaları ve mozaik tabakası olduğu görülmüştür (Resim:1-8).
Kuzey kesitte tespit edilen kayaca oyulmuş mekanların uzunluğunun tarafımızca ölçülebilen kısmının 10 metreden fazla olduğu ve uzunluğunun devam
ettiği düşünülmektedir. Kayaca oyulmuş mekanlardan birine plastik boru
döşenmiş olduğu görülmüştür (Resim: 9-14). Bahsi geçen ruhsatsız inşaatın kuzey ve doğu kesitlerinde, yüzeydeki toprağın yaklaşık 50 cm. altında
tespit edilen ve inşaat sırasında oldukça zarar görmüş olan mozaik tabaka*

Çağla PEKEL, Hatay Müzesi, Hatay/TÜRKİYE.
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sının yine III. Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan komşu parsellerde de
(1172,1173,1174,1176 ve 1178) devam ettiği düşünülmektedir. Aynı zamanda
1176 parsel üzerinde yapılmakta olan ruhsatsız inşaat Defne Belediyesi Yapı
Denetim Müdürlüğü’nce görevli personel tarafından durdurularak mühürlenmiştir. Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede, söz konusu parselin
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
29.11.2012 tarih ve 1608 sayılı kararlı sit paftasına göre 3. Derece Arkeolojik
Sit Alanı ve Daphne antik kenti sınırları içerisinde kaldığı görülmüştür. Söz
konusu parsel üzerindeki taşınmaz kültür varlıklarının durumunun anlaşılabilmesi için arkeolojik kazı yapılması gerektiği görüşünden yola çıkarak,
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gerekli
izinler alındıktan sonra oluşturulan komisyonumuz çalışmalara 21.09.2017
tarihinde 12 işçi ile başlamış ve çalışmalar 25.10.2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Hatay İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi’nde 1174 ve 1176 No.lu parsellerde kurtarma kazısında yapılan çalışmalar sonucunda yedi adet mozaik
zemin ile bir opus sectile zemin, pişmiş toprak plakalardan oluşturulan mekan
ve mimari kalıntılar tespit edilmiştir. Bu parsellerde kazı öncesi çalışma alanı
karelajlara bölünmüş 10x10 m. ölçülerinde 6 adet açmada çalışılmıştır. Açmalar plankarede A1-A2-B1-B2-B3-C1 olarak adlandırılmıştır. Bahse konu parsellerde çalışmalara öncelikli olarak 1176 No.lu parselde; ruhsatsız yapılan
inşaatın kesitinde tespit edilen mozaik ve opus sectile zeminin olduğu alanda
başlanmıştır.

A2 AÇMASI
A2 Açması 1174 ve 1176 No.lu parsellerin birleşim yerine isabet etmektedir. A2 açmasında seviye inme çalışmalarına 229.27 m. seviyesinden başlanmıştır. Öncelikli olarak ruhsatsız inşaat kesitinde görülen mozaik tabanın devamının açılmasına yönelik seviye inme çalışmaları yapılmıştır. A2 açmasının
doğusunda bulunan 229.08 m. seviyesinde 4 adet künk dizisi tespit edilmiştir.
Künk dizileri doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır ve açma içerisindeki
ölçülebilen uzunluğu 6.96 m.dir. Kazı süresinin kısıtlı olması nedeniyle künk
sıralarının batı yönünde devamı ortaya çıkarılamamıştır. Ruhsatsız inşaatın
yapıldığı alanın kesitinde görülmekte olan mozaik tabana 228.63 m. seviye-
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sinde ulaşılmıştır. Ortaya çıkarılan mozaik zemin, 1 No.lu mozaik zemin olarak adlandırılmıştır. Mozaik zemin incelendiğinde büyük bir kısmının ruhsatsız inşaatın yapımı esnasında tahrip edildiği görülmüştür. Kuzey-güney
doğrultusunda, dikdörtgen formda uzanan mozaik tabanın mevcut ölçüleri
4.58x2.16 m. ebatlarındadır. Mozaik zeminin yapımında kullanılan tesseraların renklerine baktığımızda beyaz, krem, kırmızı ve siyah renklerin yoğun
kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yüzeyi temizlenen mozaik tabanın kalın siyah
bant ve geometrik motifli çerçeveler içerisinde çiçek rozetleri ile bezeli olduğu
görülmüştür. Bu tarz yapılan mozaiklerin geç bir döneme yaklaşık M.S. 5-6.
yüzyıllar arasına tarihlenebileceği düşünülmektedir. A2 açmasının kuzey ve
batı yönünde ilerleyen seviye inme çalışmalarında; kuzey yönünde 228.44 m.
seviyesinde 2.56 m. x 1.85 m. ölçülerinde üzerinde geometrik şekillerin olduğu mozaik tabana ulaşılmıştır. Tespit edilen mozaik 2 No.lu mozaik olarak
adlandırılmıştır. Bu tarz yapılan mozaiklerin geç bir döneme yaklaşık M.S.
5-6. yüzyıllar arasına tarihlenebileceği düşünülmektedir. Seviye inme çalışmaları sırasında 227.86 m. seviyesinde bordüründe deniz canlıları bulunan
ve B2 açmasına doğru uzanan mozaik zemin tespit edilmiştir. Tespit edilen
mozaik deniz mozaiği olarak adlandırılmıştır. Deniz mozaiğinin devamı açıldığında 228.11 m. kotundaki bir duvar tespit edilmiş ve bahse konu deniz
mozaiğinin duvarın altına gelen kısmının tahrip edildiği saptanmıştır. Deniz
mozaiğinin diğer kısımları açıldığında ‘L’ formlu olduğu uzun bölümünün
ölçüleri 6.90x1.72 m. ebatlarında kısa kenarının ölçüsü ise 3.80x2 m. ebatlarında olduğu tespit edilmiştir. Deniz mozaiğinin bezemelerine baktığımızda
deniz canlılarından yunus balığı, tritonlardan Galeus figürü (köpek balığı) ve
bazı deniz canlılarının olduğu gözlemlenmiştir. Deniz canlılarının olduğu
pano kırmızı bantlarla sınırlandırılmış ve ana zemin krem rengi tesseralarla
oluşturulmuştur. Diğer mozaik tabanlara göre tessera ve işçiliğinin daha kaliteli olduğu göze çarpmaktadır. Deniz Mozaiği üzerindeki tritonlardan Galeus
figürüne müdürlüğümüz koleksiyonundaki E Hamamı Gece Alemi Mozaği
ile Nereid ve Triton Mozaği (Lyon, Fransa), Tritonlar Mozaiği (Bordo Müzesi), Tunus üzerinde aynı figüre rastlamaktayız. 2 No.lu geometrik mozaiğin
doğusunda 227.44 m.-226.86 m. seviyelerde kanal tespit edilmiştir. Bu kanalın
ruhsatsız inşaat kesitinde görülmekte olan 2. su kanalının hizasında bulunduğunda ve 1. su kanalının temizlik çalışmaları sırasında 3 katlı bir sistem olma-
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sından dolayı 2. su kanalına ait bir kanal olduğunu düşünmekteyiz. Açmanın
batı köşesinde 228.33 m. kotunda harçlı zemin B2 açması yönünde devam
etmektedir. Açmanın kuzey doğusunda ise 228.55 m. kotuna 2.40 m.x80x60
cm. eninde beyaz renk tessera ile döşenmiş mozaik tabana ulaşılmış mozaik
taban A3 ve B2 açmasına devam etmiş ancak kendi döneminde yoğun tahribata uğraması ve tesseralarının dağılmakta olması sebebiyle kazı çalışmaları
burada sonlandırılmıştır.
Su tünelleri; ruhsat inşaatın kesitinde A2 açması içerisinde kalmaktadır
ve açmanın altında kuzey-güney doğrultusunda devam etmektedir. 1 No.lu
su tüneli açmanın batısında olup giriş kısmında yapılan temizlik çalışmaları
sırasında 3 bölümden oluştuğu ve doğal kayacın oyulması suretiyle yapılmıştır. 227.85 m. ve 224.63 m. seviyeleri arasında ve giriş kısmı 92 cm. genişliğindedir. Giriş kısmında kayaca oyulmuş olarak basamaklar bulunmaktadır.
Bu basamakların tünellerin içine inip çıkmak için yapıldığı düşüncesindeyiz.
2 No.lu su tüneli ise 227.47 ve 225.93 seviyeleri arasında olup girişi 89 cm.
genişliğindedir. Giriş kısmında yapılan temizlik çalışmaları sırasında tek bir
tünel oluştuğu ancak tünelin istikametinin kuzeye doğru A2 açması içerisindeki kanal olarak düşündüğümüz yere doğru devam etmesi sebebiyle kanal
ve 2. su tüneli birbirleriyle bağlantılı olabileceği düşüncesindeyiz.

B2 AÇMASI
B2 Açması 1176 ve 1174 parsel içerisinde bulunmaktadır. A2 açması 10x10
m. olarak planlanmış ve seviye inme çalışmalarına 229.27 m. kotunda başlanmıştır. Öncelikli olarak ruhsatsız inşaat kesitinde görülmekte olan harçlı zemine A2 açmasının batı köşesinde tespit edilen harçlı zemin takip edilmiştir.
Yapılan kazıda 228.33 m. ve 228.44 m. kotunda harçlı zemin takip edilmiş ve
açmanın güney-batı köşesinde bu harçlı zeminin opus sectile taban döşemesi
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca A2 açmasından B2 açmasına uzanan 228.33 m.
kotundaki harçlı zeminin 228.44 m. kotundaki opus sectile taban döşemesinin
altında farklı bir harçlı zemin olduğunu düşünmekteyiz. A2 açması üzerinde
tespit edilen Deniz mozaiğinin çevresindeki duvarın altına B2 açmasının açmasında altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Duvar ve mozaiğin farklı dönemlere ait olduğunu düşünmekteyiz. B2 açmasına devam eden 15.65
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m.x50 cm.x80 cm. ölçülerindeki duvar 90 derece kuzey-güneye yönünde ilerleyip B1 açmasının içerisine girmiştir. Duvarın doğusunda ise 228.55 m. kotunda 4.45x3.50x3.24x4.45 m. ölçülerinde geometrik desenli ve renkli tesseraların
kullanıldığı mozaik taban tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan mozaik zemin, 3
No.lu mozaik zemin olarak adlandırılmıştır. 3 No.lu geometrik mozaik Müdürlüğümüz koleksiyonundaki Kuşlar Mozaiği (M.S 5. yy.) tema olarak benzemektedir. Mozaik tabanın kuzeyinde düzenleme çalışmaları sırasında B2
ve B3 açmalarının sınırında 2.40x2.35x1.76 m. ölçülerinde geometrik desenli
ve renkli tesseraların kullanıldığı bir mozaik tabana daha rastlanılmıştır. Ortaya çıkarılan mozaik zemin, 4 No.lu mozaik zemin olarak adlandırılmıştır. Ancak kazı süresinin bitmesi ve sebebiyle mozaik tabanın tamamı açılamamıştır.
Bu tarz yapılan mozaiklerin geç bir döneme yani yaklaşık M.S. 5-6. yüzyıllar
arasına tarihlenebileceği düşünülmektedir. B2 açmasının doğu köşesinde yapılan çalışmalarda 228.67 m. kotunda 4.86x4.34 m. ölçülerinde harçlı zemine
ulaşılmıştır ve kazı süresinin bitmesi sebebiyle harçlı zeminin tamamı açılmamıştır. Açmanın güney doğu köşesinde yapılan kazıda ise 228.45 m. kotunda
4.74x 2.35 m. ölçülerinde B2 ve B1 açmaları içerisinde kalan kül rengi harçlı
tabakaya ulaşılmıştır. Kazı sezonun bitmesi sebebiyle doğu yönünde kazı devam ettirilip harçlı zeminin tamamı açılamamıştır. Açmanın Kuzey köşesinde
B2-B3-C3 ve C2 açmalarının birleşiminde 228.82 m. ve 227.78 m. seviyelerinde
1.20 m.x1.85 m. ölçülerinde dağınık taş sıralarıyla oluşan duvar bulunmuştur.
Duvarın kuzeyinde yapılan temizlik sırasında 228.15 m. seviyesinde taş duvardan daha erken bir döneme ait olduğunu düşündüğümüz pişmiş toprak
plakalardan oluşturulan mekan tespit edilmiştir. Bu noktada kazı çalışmaları
227.10 m. seviyesinde sona erdirilmiştir.

B3 ve C3 AÇMALARI
B3 ve C3 Açmaları 1176 parsel ve halihazırda olmayan kadastral yol içerisinde olup fakat 1178 ve 1179 parseller sınırında bulunmaktadır. Açmalar
10x10 m. olarak planlanmış ve çalışmalar B2 açmasında tespit edilen taş duvarın takibi sırasında tespit edilen tuğla duvarın etrafının açılmasıyla devam
etmiştir. 1.25x1.95 m. ölçülerinde kazı sezonun bitmesi sebebiyle devam ettiremediğimiz bir mekana ulaşılmıştır. Ayrıca 228.35 m. seviyesinde tuğla
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mekanın üzerinde doğru bir künk sırası gelmektedir. Bu noktada kazı çalışmaları 227.10 m. seviyesinde sona erdirilmiştir. Tuğla mekanın etrafında kazı
süresinin bitmesi sebebiyle yeterince çalışma yapılamamış ve kesin bir kanıya
ulaşılacak veriye ulaşılamamıştır. Bu sebeple gelecek kazı sezonunda B3 ve
C3 açmalarında devam ettirilmesi gerektiği görüşündeyiz.

B1 AÇMASI
B1 Açması 1176 parsel ve kısmen halihazırda olmayan kadastral yol içerisinde bulunmaktadır. B1 açması 10x10 m. olarak planlanmış ve seviye inme
çalışmalarına 229.27 m. kotunda başlanmıştır. Öncelikli olarak ruhsatsız inşaat kesitinde görülmekte mozaik tabana ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan kazı
çalışmalarında 229.17 m. seviyesinde Attik-İon tipi plintuslu sütun kaidesi bulunmuştur. Ruhsatsız inşaat kesitinde görülen mozaiğe 228.25 m. seviyesinde
ulaşılmıştır. Mozaik ve sütun kaidesinin in-situ olarak bulunması sebebiyle
yapının içerisinde bir sütunlu avluya (peristylium veya atrium) ait olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak ruhsatsız inşaatın tahribatı ve kazı süresinin bitmesi sebebiyle kesin bir kanıya ulaşılamamıştır. Bu noktada çalışmalar 228.22
m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Açmanın kuzey bölümünde B2 açması içerisinde tespit edilen duvarın devamıyla 228.61 m. seviyesinde karşılaşılmış
ve 228.16 m. seviyesinde çalışmalara son verilmiştir. B2 açmasının güneyinde
tespit edilen harçlı taban takip edilip doğuya doğru C1 açmasına doğru devam ettiği anlaşılmış fakat kazı süresinin bitmesi sebebiyle çalışmalar 228.16
m. seviyesinde son bulmuştur. Gelecek kazı sezonunda C1 açmasında kazı
çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiği görüşündeyiz.

RUHSATSIZ İNŞAATIN GÜNEY HAFRİYAT KESİTİ
1176 parsel içerisinde kalan bu bölümde gelecek kazı dönemi için yapılan temizlik çalışmaları sırasında 227.53 m. seviyesinde taş örgü ve 226.45
m. seviyesinde tuğladan olmak üzere iki su kanalına rastlanmıştır. Gelecek
kazı sezonunda kazı çalışmalarının bu bölgede devam ettirilmesi görüşündeyiz.
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SONUÇ
Hatay ili, Defne ilçesi, Harbiye mahallesi 1174 ve 1176 parsellerde yapılan
kurtarma kazısında; 10x10 m. Ebatlarında A2-B2-B1-B3-C3-A3 açmalarında
çalışılmıştır. 21.09.2017 tarihinde 12 işçiyle başlanan çalışmalar 25.10.2017
tarihine sonlandırılmıştır. Yapılan çalışmada söz konusu kazı alanında yedi
adet mozaik ile bir opus sectile zemin, bir pişmiş toprak plakalardan oluşturulan mekan ve mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kazı alanından
15 adet envanterlik eser ile 38 adet etütlük eser ele geçirilmiştir. 1174 ve 1176
No.lu parsellerde yapılan kurtarma kazısı sonrası sağlamlaştırılan mozaikli tabanlar ve duvarların üzeri jeotekstil ile örtülerek kazı alanı, dere kumu
ve çakıl taşı ile tekrar kapatılmıştır. Söz konusu Harbiye Mahallesi 1174 ve
1176 parsellerde gerçekleştirilen kurtarma kazısında ortaya çıkarılan veriler
taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir. Ancak gelecek kazı sezonu
çalışmalarının bitişik parsellere genişletilmesiyle birlikte, söz konusu alan
ile ilgili nihai sit derece değişikliği önerisinde bulunulacaktır. Ayrıca gelecek
kazı döneminde alanda mozaik zeminlerin ve mimari kalıntıların devamı için
1176-1174-1173-1172-1178-1179-1177-1431 parseller ve bahse konu parsellerden ayrılma halihazırda olmayan kadastral yol üzerinde 2018 yılı için kurtarma kazısı talep edilip kazı çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Gelecek kazı sezonlarında daha etkili sonuçlar alınacaktır.
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Resim 1: Kazı öncesi genel durum.

Resim 2: Kazı öncesi genel durum.
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Resim 3: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.

Resim 4:Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.
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Resim 5: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.

Resim 6: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.
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Resim 7: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.

Resim 8: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.

121

Resim 9: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.

Resim 10: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitlerine ait görüntü.

122

Resim 11: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitndeki 1 No.lu su kanalına ait görüntü.

Resim 12: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitndeki 1 No.lu su kanalına ait görüntü.

Resim 13: Ruhsatsız inşaat hafriyat kesitndeki 1 No.lu su kanalına ait görüntü.
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Resim 14: 1 ve 2 No.lu su kanalları ve güzergahlarına ait görüntü.
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Siirt, Kurtalan, Cemilo Çeto Mağarası
Mezar KazıLARI
Feriha BAŞ*
GİRİŞ
Siirt Kurtalan Konakpınar köyünden Cahit Yoltay, kendine ait, üzerinde
fıstık ağacı ekili arazi üzerinde gölgelik oluşturmak ister. Bu nedenle dedelerinden bildiği ve kendi arazisi içinde olduğunu düşündüğü mağara ağzını tespit eder ve mağarayı kazmaya başlar. Hemen hemen mağara tavanına
kadar dolu olan dolgu toprağı boşaltır. Bir süre sonra kazdığı alanda insan
kemikleri ve 5 adet tarihi değeri olan eser parçaları bulur ve toplu katliamdan
şüphelenerek Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına haber verir.
Bunun üzerine, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, bulunan eserlerin ve
kazılan alanın 2863 sayılı yasa kapsamına girip girmediği konusunda Batman
Müze Müdürlüğünden görüş ister.
25 Mayıs 2017 Tarihinde Batman Müze Müdürlüğü uzmanları söz konusu mağarayı değerlendirmek üzere alana gider. Mağaranın bulunduğu alan
Kurtalan, Konakpınar Köyü’ne yaklaşık 2 km. uzaklıkta ve tepelik bir alan
üzerindedir (Resim: 1). Cemilo Çeto Mağaraları olarak da adlandırılan bu
alan doğal kayalık bir alandır. Gölgelik oluşturulmak amacı ile açılan mağaraya yaklaşık 7 metre uzunlukta ve 1 metre genişlikte kazılarak açılan yoldan
ulaşılmaktadır (Resim: 2).
Mağarada yapılan ilk incelemelerde giriş bölümünün dolgusunun tamamen boşaltılmış olduğu görülmüştür. Yine boşaltılmış mağara toprağı içerisinde dağılmış halde çok sayıda insan kemiği bulunması ve müzeye teslim
*

Feriha BAŞ, Batman Müze Müdürlüğü, Batman/TÜRKİYE.
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edilen 5 adet eserin tarihi eser değeri taşıması ve ayrıca alanın tahribata açık
olması nedeni ile müze kurtarma kazısı gerekliliği ortaya çıkmıştır.

MAĞARANIN ADI
Osmanlı Döneminde Garzan olarak adlandırılan bugünkü Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde iskân eden Pencinar Aşireti reisleri Beşar ve Çemil Çeto kardeşlerin eşkıyalık faaliyetlerini yürütmek için kullandıkları bu mağaralık alan,
günümüzde yöre halkı tarafından “Çemil-e Çeto Mağaraları” olarak anılmaktadır. Oldukça kalabalık bir aşiretin başında bulunan Beşar Çeto, öldüğü 1915
yılına kadar yaptığı gasplar ve işlediği cinayetlerle bölgenin meşhur eşkıyalarından biri olmuştur. Beşar Çeto’nun ölümünden sonra Pençinar Aşireti’nin
başına geçen kardeşi Cemil Çeto abisinden devraldığı mirası devam ettirmiş
ve eşkıyalık faaliyetlerini sürdürmüştür. Milli Mücadele’deki isyanı ile tanınan Cemil Ceto hem 1. Dünya Savaşı sırasında hem de mütareke yıllarında
eşkıyalık yapmaya devam etmiştir.1

MİMARİ ÖZELLİKLERİ
1 No.lu Kaya Mezar Odası
Kurtarma kazısına konu olan mağaraya ”1 No.lu Kaya Mezar Odası”
adı verilerek çalışmalara başlanmıştır. Ana kayanın oyulup şekillendirilmesi sonucu oluşturulan 1 No.lu kaya mezarının düzgün olmayan ve tahribata
uğramış giriş bölümünden tek basamakla mezar odasının zemin bölümüne
inilmektedir.
1 No.lu mezar odası; 3x3.5 metre ebatlarında olup, oval planlıdır. Aynı zamanda mezar odasında birbirini görecek şekilde radyal düzende 5 adet klineli
arcosolium mezar yapıları basit bir işçilikle yapılmış olup, bu yapılar doğal ve
beşeri tahribat geçirmişlerdir. Mezar odasının tavan ve duvarlarındaki işçilikte basit ve kabadır. 1 No.lu mezar odasının Güneybatı ve Kuzeydoğusunda
başka mezar odalarının varlığını gösteren küçük açıklıklar mevcuttur (Çizim:
1, Resim: 3).
1

Said OLGUN, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2017/1. Cild:16. Sayı: 31 Sf:33.
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İlk etapta mezar odasını dolduran dolgu toprağı alınarak, elekten geçirilmiş ve tahliye edilmiştir. Sonraki aşamada mezar odasının zemin bölümünde çalışma alanı oluşturulmuş, zemin kısmı farklı ölçülerde 4 adet kazı
alanına ayrılarak çalışmalar yürütülmüştür (Resim: 4). Sonrasında klinelerin
iç dolguları alınmaya başlanmıştır. Kline 1: 0.80x1.50 m., Kline 2: 0.70x1.85 m.,
Kline 3: 0.80x1.80 m., Kline 4: 0.85x1.70 m., Kline 5: 0.75x1.70 m. ölçülerindedir. Çalışmalarda 50 adet kafatası (kırık- tüme yakın) ve bu kafataslarına ait
kol, bacak, kalça vb. kemikler bulunmuştur. Ayrıca, toprakla bütünleşmiş
kafataslarının da oldukça fazla olduğu gözlemlenmiştir. Kemiklerin iç içe
ve dağınık halde olduğu, düzenli bir gömü sistemi olmadığı görülmüştür
(Resim: 4-6). İskeletler arasında ölü armağanı olarak bırakılmış buluntular
ele geçmiştir (Resim: 7).
2 No.lu Kaya Mezar Odası
1 No.lu mezar odasının batı yönünde bulunan klinenin içindeki küçük
açıklıktan varlığı tespit edilen, ancak dışardan mağaranın girişine dair hiçbir
iz bulunmayan 2 No.lu mezar odasının giriş kapısını tespit etmek için dışardan çalışmalar başlatılmıştır. Kurtarma kazısı yapılan 1 No.lu mezar odasının
kuzeybatı yönündeki meyilli arazide 2 günlük kazı çalışması sonucunda mağaranın girişi tespit edilmiştir (Resim: 8).
2 No.lu mezar odasının giriş kapısı yüzeyde tarım toprağından 1.5 metre derinlikte ve önü blok taşlarla kapatılmış olarak ortaya çıkarılmıştır. Kaya
mezarı olarak kullanılan yapının içindeki dolgu toprağının tahliyesini kolaylaştırmak için alan genişletilmiş ve tahliye yolu açılmıştır.
Mezar odasının girişi grift sistem ile 4 eşit kesite ayrılmış ve kesitten içe
doğru yatay bir şekilde içeri girilmiştir. Mezar odası dolgusunun üsten yarım metre kalınlığında kireç dolgu bunun altında 80 cm. kalınlığında toprak
dolgu olduğu görülmüştür. Bu alandaki çalışmalar sırasında dolgu toprağın
içinde 1 adet 5 parçaya ayrılmış unguentarium ele geçmiştir. Büyük bir kısmı
amorf durumda olan çanak çömlek parçaları herhangi bir tabaka takip etmemekle birlikte farklı seviyelerde ele geçirilmiştir. Ayrıca yine az sayıda insan
kemiği parçalarına da bu giriş alanında rastlanmıştır. 2 No.lu mezar odasının
iç dolgusunda sistemli bir şekilde çalışmalar devam etmiştir.
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Mezar ve mezar nişlerindeki dolgu toprağı elekten geçirilerek tahliye edilmiştir. Dolgudan ele geçirilen kemik amorf çanak çömlek parçaları ve cam
parçaları günlük olarak ayrı torbalarda toplanarak belgelendirilmiştir. Burada mezar odası ana kayaya oyulup şekillendirilerek oluşturulmuştur. Mağaranın kuzeydoğusundan açılan mezar girişi doğrudan tek odalı mezarın içine
açılmaktadır. Kapı girişi bir insanın eğilerek girebileceği bir açıklığa sahiptir.
Kapı üçgen alınlık tarzında olup kaba bir işçilikle yapılmıştır. Mezar odası
kare planlıdır. Tavanı basık beşik tonoz biçimindedir (Çizim: 2, Resim: 9-10).
Zemin ile tavan arası mesafe 1.85 cm.dir. Mezar odasının 3 duvarına oyulmuş
birer adet arcosolium denen kemerli mezar nişleri yer almaktadır. Mezar odasının kuzeybatı duvarında yer alan ve tahribat geçirmiş olan 1 No.lu klinenin
geniş iç yüzeyine oyulmuş 0.50x0.55 metre boyutlarında bir insanın zor geçebileceği oval bir açıklık veya ara geçiş bulunmaktadır. Bu açıklıktan bakıldığında içi toprak ile dolu başka bir mezar odası tespit edilmiştir.
Tekneli arcosolium, 2 No.lu klinenin geniş iç yüzeyinin oyulması sonucu
oluşturulmuş tekne biçiminde kemerli mezar nişi yapısıdır. Tekneli arcosolium, mimari ve buluntu zenginliği açısından diğer mezar nişlerinden ayrılmaktadır. Diğer mezar nişleri, klineli (yataklı) arcosolium türündeyken bu yapı
tekneli arcosolium türü özelliğine sahiptir (Resim: 11). Tekneli arcosoliumun
güneybatısında içe doğru daralarak devam eden oval bir açıklık veya ara geçiş yer almaktadır. Yine bir insanın zorlukla girebileceği oval açıklığın görünen kısmı tekne sınırına kadar 2.70 metredir. Açıklık veya ara geçiş dediğimiz
bu tünelimsi yapı hafif kavis yaparak güney doğrultusunda devam etmektedir. Bu alandaki tünel takibi daha sonraki kazı sezonuna bırakılmıştır.
Tekneli arcosoliumda herhangi bir yön birliği olmadan tekne içine dağınık
şekilde 20 kafatasından oluşan insan gömüsüne rastlanmıştır. Toprağın nemli
yapısından dolayı iskelet ve kafatasları zarar görmüştür. İskeletler arasında
ölü armağanı olarak bırakılmış buluntular ele geçirilmiştir (Resim: 12). Mezar
odasının kuzeydoğu duvarı üzerinde kline 3 yapısı yer alır. Bu alan aynı zamanda 1 No.lu oda mezarının komşuluğunu yapan açıklığa da sahiptir.
2 No.lu mezar odası planı, kare planlı, her üç duvarına açılmış (kuzeydoğu-kuzeybatı-güneybatı) birer adet klineli üstü kemerli mezar hücreleri
(arcosolium) ve bir adet tekneli arcosolium yer almaktadır. Mezar odasından
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çıkan kemik ve amorf durumdaki çanak çömlek parçaları 1 No.lu kaya mezar
odasının zemini içine açılan çukura gömülmüş ve 2017 yılı kurtarma kazısı
çalışmaları sonlandırılmıştır (Resim: 13).

CEMİL ÇETO MAĞARASI KAYA MEZAR ODALARI
KURTARMA KAZISI BULUNTULARI
1 No.lu Mezar Odası Buluntuları
-

2 adet pişmiş toprak testicik

-

1 adet pişmiş toprak kap

-

2 adet sikke

-

2 adet kemik obje

-

1 adet fibula

-

20 adet bronz yüzük

-

1 adet bronz bilezik

-

1 adet unguentarium (gözyaşı şişesi )

-

4 adet ağırşak

-

80 adet farklı ebat ve renklerde boncuk

-

Göz bandı olarak kullanıldığı tahmin edilen 1 adet altın varak parçası
buluntular arasındadır.

2 No.lu Mezar Odası Buluntuları
-

1 adet bronz çan

-

3 adet bronz bilezik

-

3 adet metal bilezik parçası

-

3 adet bronz yüzük

-

1 adet bronz yüzük parçası

-

2 adet taş boncuk

-

1 adet kemer tokası
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-

1 adet metal iğne,

-

1 adet cam unguentarium (gözyaşı şişesi)

-

1 adet kemik ağırşak

-

1 adet gümüş yüzük

-

1 adet taş ağırlık,

-

1 adet metal obje

-

1 adet metal parçası yer almaktadır (Resim: 14).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kurtarma kazısı yapılan 1 ve 2 No.lu mezar odaları mimari düzenleme
açısından birbirinden farklı olsa da kaba ve basit bir işçilikle yapılmışlardır.
Aynı zamanda mezar odalarının klineleri kemerli mezar hücreleri şeklinde
dizayn edilmiştir. (Arcosolium).
Kurtarma kazısında ele geçirilen buluntuların konservasyon çalışmaları
yapılarak, 34 adet envanterlik 32 adet etütlük eser Batman Müzesi envanter
kayıtlarına geçirilmiştir.
1 ve 2 No.lu mezar odalarından kemik parçaları, profil veren çanak çömlek
parçaları, cam parçaları ve karbon parçalarından analiz için örnekler alınmıştır.
1 No.lu mezar odasında yürütülen kurtarma kazısı çalışmalarında ortaya çıkarılan sikkenin üzerinde Constantin I (335-337) Constantinopolis ve
victorya adının yazılı olması, döneminin M.S. 335-337 yıllarına ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine kazı çalışmalarında bulunan gözyaşı şişeleri
(unguentarium) ve diğer buluntular Roma Döneminde ölü hediyesi olarak sıkça kullanılan eşyalardır. Kaya mezarının genel özelliklerine bakıldığında ve
özellikle de buluntuları açısından değerlendirildiğinde Geç Roma Dönemine
tarihlendirilmektedir.
1 ve 2 No.lu mezarların dışında tespit edilen mezar odaları ile birlikte alanda en az toplam 4 adet kaya mezar odasının varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan 2 sinin kurtarma kazısı yapılmış diğer ikisi için 2018 yılı planlanmış-
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tır. Ayrıca söz konusu kaya mezarlarının korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescili konusunda, kurtarma kazısı çalışmaları tamamlandıktan
sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 2017 Haziran
ayında başlayan kurtarma kazısı çalışmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Aralık 2017 yılı sonunda 2018 yılında da devam etmek üzere sonlandırılmıştır (Resim: 15).
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Çizim: 1

Çizim: 2
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6

135

Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14

Resim: 15
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Antalya, Alanya,
Kadıini Mağarası Çalışmaları
Gülcan DEMİR*
Seher TÜRKMEN
“Mutlak Karanlıktan Müzeye’’
Kadıini Mağarası, Alanya’nın 15 km. kuzeydoğusunda, Değirmendere
Mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Oba Çayı’nın aktığı vadide, sarp
kayalık bir tepenin yamacındadır (Harita: 1, Resim: 1).
Mağara, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 1991 yılındaki kararıyla, taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş ve
mağara ağzı merkez alınarak 50 m. çaplı bir alan, koruma alanı olarak belirlenmiştir.
Kadıini Mağarası’ndaki ilk bilimsel çalışmalar 1958 yılında Prof. Dr. Kılıç
Kökten tarafından yapılmış, Bakır Çağı ve Üst Paleolitik Çağ tabakası buluntuları nedeniyle, mağarada ilk kez bu dönemlerin varlığından söz edilmiştir.1
Ayrıca 1996 yüzey araştırmaları sonucunda, Üst Paleolitik Döneme ait mikrolitler (küçük taş aletler) bulunduğu tespit edilmiştir.2
2017 yılı başlarında, Akdeniz Üniversitesi, mağara araştırma toplulukları olan Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) ve Akdeniz Üniversitesi
Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK) ile Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
üyelerinden oluşan bir ekip tarafından, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve
*
1
2

Gülcan DEMİR, Arkeolog, Alanya Müze Müdürlüğü, Alanya/TÜRKİYE.
Seher TÜRKMEN, Müze Müdürü, Alanya Müze Müdürlüğü, Alanya/TÜRKİYE.
Kökten, 1959, s. 10-16.
Güleç, Kuhn, Sevim, & Pehlevan, 1997.
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Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile Alanya Müze Müdürlüğü denetiminde, mağara içinde haritalandırma ve biyolojik çeşitlilik konulu bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma esnasında, giriş galerisinin 400 m. ilerisinde
insan iskeletleri ve seramik kaplar olduğu tespit edilmiştir.
Açıkta duran iskelet ve seramiklerin herhangi bir tahribata uğramaması
için, Müdürlüğümüz başkanlığında arkeologlar, antropologlar, biyologlar,
mağara ve kurtarma ekiplerinden oluşan bir ekip kurulmuştur.
Mağara içinde tehlikeli alanlar bulunduğundan, mağaracı ve kurtarma
ekiplerinin belirlediği şartlar doğrultusunda hareket edilerek 11-15 Ekim
2017 tarihleri arasında 4 günlük bir çalışma gerçekleştirilmiştir.3
Çalışmalarımız üç aşamada yapılmıştır.
1. Mağara içinde yüzeyde bulunan iskelet ve seramiklerin tespiti, belgelenmesi, toplama ve mağara dışına taşınması için paketlenmesi.
2. Mağara ön galerisine getirilen buluntuların kasalanması ve müzeye taşınması.
3. Müzeye getirilen buluntuların tasnifi, temizlenmesi ve buluntu fişlerinin hazırlanarak değerlendirilmesidir.
Kadıini Mağarası, derinliklerinde göl ve akarsular bulunan, sulu ve yatay
karakterli bir mağaradır. Bu nedenle mağara içerisinde mevsimsel yağış yoğunluğuna bağlı olarak akarsu ve göller zaman zaman mağara içinde kuvvetli akıntılara sebep olmaktadır.
Mağaranın doğu yönüne bakan girişinde büyük bir kaya bloğu bulunmaktadır. Bu kaya bloğunun iki yanında yer alan dar koridordan geçilerek,
3

Araştırma Başkanı: Müze Müdürü Seher Türkmen, Alanya Müze Müdürlüğü Uzmanları; Sanat
Tarihçisi Faruk Yılmazer, Arkeolog Ferit Coşkun, Harita Teknikeri Musa Kabasakal, Arkeolog
Gülcan Demir, Sanat Tarihçisi Özgül İşlek, Arkeolog Şerife Sezer, Sanat Tarihçisi Mutlu İlhan,
Arkeolog Belgin Savaş, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü; Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta, Akdeniz Üniversitesi. Mağara Araştırma
Toplulukları ASPEG, AKÜMAK Üyeleri; Nida Dinç, Alper Utku, Yiğit Ahmet Sayan, Hüseyin
Üstündağ, Buğra Demirkıran, Orhan Özdemir, Deniz Can Çay, Süleyman Demirel Üniversitesi Arama, Kurtarma, Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürlüğü Üyeleri; Alper Yaman, Orçun
İpekoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu Bitkisel Ve Hayvansal
Üretim Bölümü Başkanı, Doç. Dr. Gökhan Aydın ve Alanya Belediye Başkanlığı’na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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geniş bir ön galeriye ulaşılmaktadır. Bu galeri mağara içinde tespit edilen en
büyük galeridir. Buradan mağaranın iç kısımlarına doğru uzanan bir yol vardır. Bu yol, üst üste yığılmış büyük kaya parçalarından ve dar dehlizlerden
oluşmaktadır (Resim: 2).
Mağarada yapılan haritalandırma çalışmasına göre, şimdilik tespit edilebilen mağara uzunluğu, 4184 m.dir. Mağara içerisinde bir ana hat ve buna
bağlanan çok sayıda yan kollar bulunmaktadır. Çalışmanın yapıldığı alanlar
mağara girişinden itibaren 400 ile 800 metreleri arasındaki 22. ve 41. poligon
noktaları arasıdır. Mağara içi, buluntuların yayılımına göre sektörlere ayrılmış ve bu sektörler harfle kodlanmıştır (Harita: 2).
Giriş galerisine daha uzak olan sektörlerde az ya da çok yığınlar halinde,
yoğun insan iskeletlerine rastlanılmıştır. Mağara içi doğal oyuklarda, balçıklı
çukurlarda ve doğal sekilerde birikmiş bu kemikler, yer altı sularının yükselip
alçalması sonucunda yer değiştirerek, çukurlar ve oyuklar içerisinde birikmiş
olabileceği düşünülmektedir. Bu ihtimal dışında yeni gömülere yer açmak
amacıyla eski gömülerin çukurlarda toplanması veya ölü gömme geleneğinin
bir parçası olarak çukurlara direkt atılmasından kaynaklanmış olabileceği de
tarafımızca değerlendirilmektedir (Resim: 3).
Bu sektörlerde oldukça iyi durumda olan kemiklerin yanı sıra, ana şeklini
yitirmiş ve sertliklerini kaybetmiş süngerimsi kemikler ile mağaranın karstik
yapısıyla zaman içinde uyum sağlamış kemikler bulunmuştur. Müzemizde
tasnifi yapılan iskeletler Süleyman Demirel Üniversitesi Antropoloji Bölümü
laboratuvarına gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarında; mağarada inhumasyon gömü şeklinin yaygın olarak kullanıldığı, iskeletlerden 13 kadın, 15 erkek,
5 cinsiyeti belirlenemeyen, 3 yeni yetme, 10 çocuk olmak üzere toplamda 46
bireyin varlığı, kemikler üzerindeki lekelerin çok azının kremasyon izi olduğu
ve kadın bireylerde tek bandajla alın hizasında sıkma işleminin uygulanarak,
kafataslarında kültürel baş deformasyonun bulunduğu tespit edilmiştir4 (Resim: 4-6).
Mağara girişine daha yakın konumda olan E, F ve G sektörlerin de yoğun
seramik buluntular ele geçirilmiştir. Bu seramiklerin hepsi elde yapılmış, ka4

Dr. Öğr. Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta tarafından Alanya Müze Müdürlüğüne sunulan iskeletlere ilişkin ön rapor (2017).
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lın kum katkılı, kötü fırınlanmış, çoğunluğu monokrom kaplardır. Kaplarda
renk olarak koyu gri, kızıl ve açık kahve tonlar gözlenir. Kap formları arasında; büyük çanaklar, açık ağızlı S profilli çömlekler, kaseler, tek kulplu maşrapalar ve basit ağızlı silindirik boyunlu yuvarlak karınlı kaplar vardır. Bu
kaplarda; tutamak kulp, şerit kulp, ip delikli dikey ve yatay kulp ile ters “V”
şeklinde sahte kulp kullanılmıştır. Mağara içinde yüksekçe bir seki üzerinde,
in-situ olarak 1 adet çömlek ele geçirilmiştir. Çömlek; açık kızıl renk hamurlu ve açkılıdır. Üzerinde kırmızı-beyaz boya ile zigzag motifi yapılmıştır. Bu
kap ele geçirilen polikrom tek seramik örnektir. Kadıini Mağarası seramik
buluntularının Anadolu’daki önemli Geç Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı merkezlerinden olan Hacılar, Kuruçay, Bademağacı ve Beycesultan’da bulunan
seramikler ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir (Resim: 7-10).
Mağaranın giriş galerisinde yapılan araştırmalarda, mağara önünü kapatan büyük kayanın üzerinde, derinliği fazla olmayan işlenmiş oyukların varlığı dikkat çekicidir. Bu oyukların seramik şekillendirmek veya öğütme/ezme
çukurları olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir (Resim: 11).
Yapılan çalışmalar sırasında 2 adet çakmaktaşı alet, 2 adet kemik iğne ve 1
adet üzeri kalker kaplı, basık yuvarlak formlu, ağırşağa benzer bir metal eser
ele geçirilmiştir. Kemikten yapılmış iğne ile taş aletlerin formları, geniş bir
zaman diliminde (Üst Paleotik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç çağları) yaygın olarak kullanılan formlardandır. Metal ağırşak ile ilgili değerlendirme ise
konservasyon ve restorasyon işlemlerinden sonra yapılabilecektir.
Özetle; yapılan çalışmalar sonucunda Kadıini Mağarası’nın Üst Paleolitik
Dönemde, avcı toplayıcı topluluklar tarafından doğal sığınma alanı olarak
kullanılmasının yanı sıra, Geç Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarında “nekropol
alanı” olarak kullanılmış olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Mağarada, Geç
Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarının ölü gömme geleneklerine ilişkin son derece çarpıcı bulgulara da ulaşılmıştır. Bulgular inhumasyon ve kremasyon ölü
gömme geleneklerinin uygulandığını, ölü hediyesi olarak seramik kapların
bırakıldığını göstermektedir.
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Kadıini Mağarası Buluntu Yayılım Alanları
poligon

sektör

iskelet

seramik

kemik eser

madeni eser

taş eser

Yaşam Alanı
27, 28A, 29

E

28, 27, 26,
25, 24

F

Çok Az

28, 28A, 22

G

Çok Az

Çok
Yoğun
Çok
Yoğun
Çok
Yoğun

Ağırşak

Gömü Alanı
41

A

Yoğun

Çok Az

37, 37A, 38, 39

B

Yoğun

Çok Az

35, 36, 37

C

Yoğun

33, 34
30

D
30A

Çok Az
Çok Az

2 Adet İğne

2 Adet
Alet

Alanya yakın çevresinde ilk kez Geç Kalkolitik ve Eski Tunç Çağına ait
eserlerin ele geçmiş olması, Alanya tarihindeki bu boşluğun doldurulmasına
katkı sağlamıştır. Alanya Müze Müdürlüğü tarafınca yapılan bu çalışma, kazı
yapılmadan yüzeydeki buluntu durumunun belgelenerek, müzeye taşınması
ve tasnifi ile değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Kadıini Mağarası bölge tarihi açısından yeni bir kanıt sunmuştur. Araştırma ve kazı çalışmalarına başlanılması ve araştırmanın devam ettirilmesi yeni
sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
Becks, R., & Polat, A. (2013). Girmeler Mağarası Lykia’da bir Kalkolitik
Dönem Yerleşimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 5(8), 166-183.
Güleç, E., Kuhn, S., Sevim, A., & Pehlevan, C. (1997). 1996 Yılı Antalya – Antakya Yüzey Araştırması. XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, s.
247-254. Ankara.
Kökten, K. (1959). Tarsus Antalya Arası Sahil Şeridi Üzerinde ve Antalya
Bölgesi Tarih Öncesi Araştırmaları. Türk Arkeoloji Dergisi (8), 10-16.
Lloyd, S., & Melleart, J. (1962). Beycesultan, The Chalcolithic and Early
Bronze Age Levels (Cilt 1). London.
Ökse, A. T. (1993). Ön Asya Arkeolojisi Seramik Terimleri. İstanbul.
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Harita 1: Kadıini Mağarası’nın konumu.

Harita 2: Kadıini Mağara haritası ve sektörler.
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Resim 1: Kadıini Mağarası, giriş.

Resim 2 Mağara içi, ön galeri.
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Resim 3: İskelet yığınları.

Resim 4: İskelet.
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Resim 5: Kafatası.

Resim 6: Kafatası, kültürel deformasyon.

Resim 7: Seramiklerin buluntu durumu.

Resim 8: Geç Kalkolitik Döneme ait tek renkli
(monokron) çömlek.
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Resim 9: Geç Kalkolitik Döneme ait çok renkli
(polikrom) çömlek.

Resim 10: Geç Kalkolitik ve Eski Tunç Döneme ait seramik parçaları.

Resim11: Kaya üzerindeki çukurlar.
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Muğla, Milas, Ykeütaş Kurtarma Kazısı
2017 Yılı Çalışmaları
Gülnaz SAVRAN*
Oğuzhan KAÇAR
Muğla İli, Milas İlçesi, YKEÜTAŞ kömür çıkarma sahası içerisinde bulunan kültür varlıklarının tespit, tescil ve kurtarılmasına yönelik 2017 yılı kazı
çalışmaları, 13.03.2017-31.12.2017 tarihleri arasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile YKEÜTAŞ İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan 24.04.2015 tarihli protokol hükümleri doğrultusunda, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarih ve 66855 sayılı kazı ruhsatı
ile Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığındaki bir ekiple sürdürülmüştür1.
YKEÜTAŞ Kurtarma Kazıları, Milas-Ören eski kara yolunun güney ve
doğu teraslarını da içine alan havza içerisinde, Antik Mylasa kentinin yaklaşık 40 km. güneydoğusunda, Antik Keramos (Ören) kentinin ise yaklaşık 8
km. kuzeyinde yer almaktadır (Harita: 1).

*

1

Gülnaz SAVRAN, Milas Müze Müdürü-YKEÜTAŞ Kurtarma Kazıları Başkanı Milas-MUĞLA/
TÜRKİYE.
Oğuzhan KAÇAR, Milas Müzesi, Milas-MUĞLA/TÜRKİYE.
2017 yılı çalışmaları Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Yrd. Doç. Dr. Hülya Bulut, Yrd. Doç. Dr. Bekir
Özer ve Dr. Alper Yener Yavuz’un katılımı ve bilimsel desteğinde yürütülmüştür. Çalışmalarda
Hakan Seylim, Pembe Gül Öğütçü, Ali Yalçın, Şükrü Akbulut, Oğuzhan Kaçar, Mehmet Güneş,
Mehmet Kaçmaz ve Cemal Çiftçi müze temsilcisi olarak; Ark. Savaş Durnagölü, Ark. Ali Parasız, Ark. Barış Karapınar, Ark. Burak Aydoğan, Ark. Canan C. Türkan, Ark. Cüneyt Gören, Ark.
Duygu Tüylüoğlu, Ark. Ezgi Ertuğun, Ark. Gülşah Putgül, Ark. Hakan Alireisoğlu, Ark. H. Reşit Şahan, Ark. İ. Başak Temizer, Ark. Mazlum Çur, Ark. Mehtap Külahlı, Ark. Meltem Aksakal,
Ark. Muzaffer Durdu, Ark. N. Seda Eryılmaz, Ark. Okay Nar, Ark. Özden Aydoğan, Ark. Sefa
Gedik, Ark. Selim Sıkar, Ark. Sibel Selçuk, Ark. Tugay Sevim, Ark. Umut Çağlar Kulkul, Ark.
Ünal Türkan, Ark. Y. Damla Özmen, S.Tarihçi Ayşe Duran, S.Tarihçi Bediray Dalkıran; Ant.
Kaan Ürker, Ant. Olcay Açar; Rest. Tuğba Arslan, Rest. Emre Yaman, heyet üyesi olarak görev
almışlardır. Bilimsel katkılarından dolayı bilimsel danışmanlarımıza, özverili çalışmalarıyla
Müze Uzmanlarımız ve Heyet Üyelerimize yoğun ve başarılı kazı yılı için teşekkür ederiz.
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Milas Müze Müdürlüğü Başkanlığında sürdürülen 2017 yılı kazı çalışmaları 28 uzman ve 75 işçinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
2017 yılında yoğun olarak Hüsamlar Köyü arkeolojik koruma alanı içerisinde yer alan 5C, 5D ve 6A bölgelerinde çalışma planlanmış ve toplamda
75 sondaj alanında çalışmalar sürdürülmüştür. Söz konusu alanda yapılan
çalışmalar sonucunda Erken Tunç Çağından başlayarak Geç Osmanlı Dönemine kadar uzanan arkeolojik veriler tespit edilmiş ve 370 adet mezarın kazısı
tamamlanmıştır.
2017 yılının Eylül ayında da Mengefe’nin güney ve doğu teraslarında tarama sondajı şeklinde bir planlama yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Söz
konusu alanda 54 sondajda kazı çalışmaları yürütülmüş ve 6 adet mezarın
kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 314 adet envanterlik, 422 adet etütlük olmak üzere toplam da 736 adet eser bulunmuştur. Restorasyon, konservasyon ve tüm belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra eserler Milas Müze
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Kazı çalışmalarında yöntem olarak, açık alan kazı sistemi esas alınmıştır.
Sondaj alanları, arazinin topografik yapısına uygun olarak, kültür varlığı bulunabilecek muhtemel alanlara kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu olarak,
2x10, 2x12, 2x14, 10x10 m. ölçülerinde, alanın tamamını tarayacak şekilde belirlenmiştir. Çalışılan alanların, kazılmadan önce ve sonra hava fotoğrafları
çekilmiş, sondaj yerleri total-station yardımıyla nokta alınarak harita üzerine
işlenmiştir. Söz konusu sondaj çalışmalarında herhangi bir duvar kalıntısına
rastlanması durumunda, öncelikle plana yönelik olarak bütün kalıntılar belirli bir seviyede açığa çıkarılana kadar sondaj genişletilmiş, daha sonra mekanların taban kazısı yapılmıştır. Doğal tabanların bulunmasının ardından
her türlü belgeleme çalışmaları (raporlama, mimari çizim vs.) tamamlanarak
çalışmalar sonlandırılmıştır. Alanların mimari çizimleri fotogrametri, lazer
scanner gibi yöntemlerle dijital ortama aktarılmaktadır.
HÜSAMLAR KÖYÜ KAZILARI
Hüsamlar Köyü, Muğla İli, Milas İlçesi, Belentepe’nin 3 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
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Kurulunun arkeolojik koruma alanı olarak belirlediği Hüsamlar bölgesinde
devam etmekte olan kazı çalışmaları sırasında bölge arkeolojisi için son derece önemli arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır (Plan: 1- Resim: 1).
2017 yılı kazı çalışmaları kapsamında, Hüsamlar Köyü içerisinde 2015 ve
2016 yılında bulunan, Eski Tunç Çağı II-III evresi içerisinde değerlendirilen
konut kalıntılarının bulunduğu alan ile köy mezarlığının güney doğusundaki
Erken Demir Çağı, Arkaik Dönem ve Hellenistik Dönem mezar gruplarının
bulunduğu nekropol alanı kazı çalışmalarının tamamlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, önceki yıllarda başlayan sondajlarla birlikte
doğu-batı uzantılı tepelerin üzerinde ve yamaçlarında yürütülen kazılarda
75 sondajda kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. HM15-S145, HM15-S146 ve
HM17-S147 no.lu sondajlarda kazı çalışmalarına 2018 yılında devam etmesi
planlanmaktadır.

Erken Tunç Çağı Yerleşim Alanı
Kuzey bölümü korunaklı bir dağ sırasıyla kapalı, güney ve doğu yamaçlar üzerinde ilk defa 2015 yılında çalışmalarına başlanan ve Erken Tunç Çağı
içerisinde değerlendirilen mekanlar ve bu mekanlar ile bağlantılı mezar gruplarının olduğu alanda gerçekleştirilen kazılara 2017 yılında da devam edilmiş
ve 69x26 m. ölçülerindeki alanın kazı çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 2).
Bununla birlikte 2017 yılında söz konusu alanın doğusunda yeni bir sondaj
çalışması başlatılmış ve yine ETÇ II-III evresi içerisinde değerlendirilen yerleşim alanı ve yerleşim alanı ile bağlantılı pithos ve plaka tekne tipi mezarlar ile
karşılaşılmıştır. Bu alanda da 50x20 m. ölçülerindeki alanın kazı çalışmaları
tamamlanmış olup önemli arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır.
Açığa çıkarılan mezar ve mimari unsurlardan hareketle yerleşim için tepenin yukarı kesimlerinin erken dönemde planlandığı fakat kesin tarihini
bilmediğimiz ikinci evrede nekropol olarak düzenlendiği ve konutların işlevinin ortadan kalktığı görülmektedir. Bu durumun en açık kanıtı üst terasta
tespit edilen pithos mezarların erken evreye ait konut duvarlarının üzerinde
yer alması gösterilebilir. Tepeninin alt eteklerinde tespit edilen mimari kalıntılar ise söz konusu nekropol düzenlemesinden sonraki evreye ait olmalıdır.

151

Bu görüşü destekler nitelikteki kalıntılar alt terastaki bir konutun temel seviyesi altında bulunan ve üst terasta ikinci ve son evreye ait olan mezarlarla
söz konusu konut temeli altından gelen mezarlarla çağdaş olmasıdır. Sonuç
olarak üst terasın geç evresi alt teras yerleşiminin ilk evresini oluşturduğu
düşünülmektedir.
Ayrıca üst terastaki konutlarda ele geçirilen döneme ilişkin az sayıda
buluntu, iskanın planlı terk edildiğine dair ip uçları vermekle birlikte, söz
konusu planlı terk ediliş olasılıkla mekanların geçici kullanımlarının bir sonucunda veya daha uygun alanlara göç edilmesi ile açıklanabilir. Alt terasta
açığa çıkartılan in-situ buluntular ise yapılarda olası bir felaket sonucu ani
terk ediliş olduğu izlenimi vermesi açısından da alt ve üst teraslar arasında
iskanın farklı nitelikte olduğunu göstermektedir. Sondajda açığa çıkartılan
mimari yapılarda bulunan tümlenebilir gaga ağızlı testi ve günlük kullanım
kaplarına ait formlar üstte bahsi geçen görüşü desteklemektedir. Coğrafyanın
tarıma elverişli olması ve yapıların yaşam alanlarında bulunan ezgi taşları,
burada yaşayan toplumun tarıma dayalı bir yaşam sürdüğünü söyleyebiliriz.
Kazılar sırasında ele geçirilen biri pişmiş toprak, diğeri kurşun mühür
önemli buluntular arasındadır. Pişmiş toprak mühür, ip delikli konik tutamaklıdır ve dairesel formlu baskı yüzeyinde kazıma tekniğiyle sırt sırta yay motifi,
bu yayların bir tarafında iki bir tarafında bir adet olmak üzere üç adet nokta
bezeme yapılmıştır. Benzer örnekleri ETÇ II Döneminde değerlendirilen söz
konusu mühür, Badem ağacı kazılarında ele geçirilen mühürlerle benzerlik
göstermektedir (Duru 2005, Lev.48-2). Kurşun mühür ise, ip delikli tutamağa sahiptir, mührün baskı yüzeyi merkezde birbirini çapraz kesen iki çizgiyle
ayrılmıştır ve çevresinde boş kalan bölümlerde ok ucu motifi işlenerek tamamlanmıştır. 189.50 m. seviyesinde bulunan ve idol olarak değerlendirilen taş objenin benzer örneklerine ise Panaztepe ve Limantepe’de rastlanmıştır.
Yukarıda söz edilen buluntular, açığa çıkartılan mezar ve yapı kalıntılarının mimari özellikleri, ETÇII sonu ETÇIII başlangıcını işaret etmektedir.
Hüsamlar kazı alanında, Erken Tunç Çağı yerleşim ve mezarlık alanlarında yapılan kazılar sonucunda elde edilen veriler, öncelikle bölgenin az bilinen
Tunç Çağı kültürlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak niteliktedir.
Yapılacak olan detaylı araştırmaların yanı sıra, öncelikle güneye dönük bir
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yamaç üzerinde ortaya çıkarılan yerleşim alanı, Erken Tunç Çağı yerleşimlerinin höyüklerin yanı sıra yamaçlara yerleşik olduğunu göstermesi açısından
da oldukça önem arz etmektedir.
Hellenistik Dönem Yerleşim ve İşlik Alanları
Hüsamlar Köyü’nün doğusunda yapılan çalışmalar sırasında, birbirlerine
yakın konumlarda bulunan beş farklı alanda Hellenistik Dönem içerisinde
değerlendirilen yapı kalıntıları bulunmuştur. Yapılardan ikisi mimari özellikleri bakımından konut planlaması içerisinde değerlendirilirken üç tanesi
daha kompleks yapılardır.
Konutların genel özellikleri, bölgenin karakteristik konut mimarisine uygun şemada oluşturulmuştur. Yapı kalıntılarının duvar temelleri anakayadan
oluşan doğal tabanlar üzerinde yükseltilmiştir. Yapı malzemesi olarak kullanılan kireç taşları da yine bölgedeki anakayadan oluşan doğal tabanlardan
temin edilmiştir. Cephe yaratan kısımları düzgün yüzeyli, kabaca işlenmiş
kare ve dikdörtgen formlu taşların, toprak harç ile birleştirilmesiyle oluşturulan duvarlar temel seviyesinde korunmuştur. Ortalama genişlikleri 0.550.70 m. arasında değişen duvarların yükseklikleri de ortalama 0.50 metredir.
Mekanların temel seviyesinde korunması nedeniyle girişleri hakkında bilgiye
ulaşılamamıştır. Bazı mekanlar da üst örtüyü tanımlayabilecek herhangi bir
öğe bulunmazken bazılarında mekan içlerinde bulunan çatı kiremiti enkazı,
üst örtünün çatı kiremidiyle kapatıldığını göstermektedir.
HM17-S42 no.lu sondajda bulunan 7 mekanlı konut yapısı ile bir koridor
aracılığıyla ayrılan ve kuzey-güney doğrultulu ortak bir duvarın doğuya doğru bölünmesi ile yan yana dizilmiş mekanlar ise muhtemelen dükkan işlevi
görmekteydi. Mekanlardan bir tanesinin içerisinde bulunan mühürlü amphora kulpları da bu düşünceyi destekler niteliktedir. Bunun yanında açığa
çıkartılan seramikler, ağırlıklı M.Ö. 2. yüzyıla ait olup, ticari kap formlarının
yanı sıra günlük kullanıma yönelik kap parçalarından oluşmaktadır.
Hellenistik Dönem İşlik Yapıları
HM17-S39, HM17-S43 ve HM17-S49 no.lu sondaj sınırları içerisinde, 40x14
m ölçülerindeki alanda, 8 mekanlı bir yapı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3).
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Bu yapının, işlik kısmı 8.10x5.70 m. ölçülerinde olup mimari unsurları iyi korunmuştur. Çalışmalarda mekanın kuzeybatı köşesinde 1.15 m. seviyesinde,
kuzeydoğu-güneybatı yönlü, 3.70x1.25 m. ölçülerinde bir zeytinyağı işliğine
ait presleme alanı açığa çıkarılmıştır. Bu pres alanına 1 No.lu pres alanı adı
verilmiştir. Mekanın kuzey duvarının kuzeydoğu köşesinde 0.85x0.80 m. ölçülerinde, preslemede kullanılan ahşap destek duvarı açığa çıkarılmıştır. Bu
ahşap destek yuvasının ön kısmında gerçekleştirilen çalışmada 2.60x1.10 m.
ölçülerinde başka bir zeytin presleme alanı açığa çıkarılmıştır. Aynı mekan
içerisinde bulunan diğer pres altlığı 2 No.lu presleme alanın güneybatı köşesinde yer almaktadır. Bu presleme bloğu 1.10x1 m. ölçülerinde, iç kısmında 0.80 m. çapında bir kanal bulunmaktadır. Mekanın kuzey duvarın orta
ön kısmında, iki presleme alanın arasında 1.33 m. seviyesinde ezme teknesi
açığa çıkarılmıştır. Mekanın güney duvarının orta ön kısmında 1.30 m. seviyesinde 1x1 m. ölçülerinde kare planlı ve iç kısmında çatı kiremidiyle çevreli
bir depolama birimi açığa çıkarılmıştır. Dik yerleştirilen çatı kiremitleriyle
düzenlenen bu alanın tabanı taş döşemedir. Çalışma sonrasında mekanın bir
zeytin atölyesi olarak kullanılmış olduğu ve iki kullanım evresine sahip olduğu anlaşılmıştır. Her iki kullanım evresinin Hellenistik Dönem içerisinde
olduğu ele geçirilen seramik parçaları, pres altlıkları ve mekan duvarlarından
anlaşılmıştır. D mekanın güney bölümündeki diğer mekanlar da işlikle ilişkili
mekanlar olmalıdır.
Bir diğer işlik yapısı HM17-S50 No.lu sondaj olarak adlandırılan alanda,
inşa evresi olarak M.Ö 2 yy. olarak tarihleyebildiğimiz, kullanım evresi olarak
M.S. II. yüzyıla kadar takip ettiğimiz kompleks bir mimari yapıda karşımıza
çıkmaktadır. Erken evrede inşa edilen işlik alanı ile mekan A ve C çevresinde,
kullanım evresi boyunca yapılan tahribat ve eklentiler ile yeni mekanlar oluşturulmuştur. 2 no.lu duvarın batı kısmında 0.25 m. alt kotta düzgün yüzeyli
taşlardan oluşan kare formlu taş döşemeli bir alan tespit edilmiştir. Söz konusu alanın bir zeytinyağı işliğine ait sıkma alanı olduğu düşünülmektedir.
3.50x2.90 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir düzlem ortasında yerleştirilmiş
1.17x0.98 m. ölçülerindeki taş pres altlığının kuzeydoğu yöndeki akıtacağına
birleşik vaziyette 0.94x0.50 m. ölçülerinde malzemesi taş bir oluk in-situ durumda bulunmuştur.
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Geç Osmanlı Dönemi Konutları
Hüsamlar Köyü çalışmaları sırasında Geç Osmanlı Dönemi içerisinde değerlendirilen ve mimari özellikleri bakımından benzerlik gösteren üç yapı
ortaya çıkartılmıştır. Yapıları oluşturan duvarlar, anakayadan yontularak kabaca form kazandırılan kireç taşlarının toprak harçla birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Çoğu temel seviyesinde korunan duvarlar 0.48-0.85 m. arasında
değişen genişliğe sahiptir. İhtiyaca ve kullanıma yönelik olarak mekanlar işlev
kazandırılmıştır. Bununla birlikte sıkıştırılmış topraktan oluşan mekan tabanları muhtemelen nem ile ilgili problemler meydana getirdiği için HM17-S07
No.lu sondaj içerisinde bulunan yapı iki katlı olarak planlanmış, ilk kat depolama amaçlı kullanılmıştır. HM17-S48 No.lu sondajda bulunan yapı 5 odalı,
HM17-S57 No.lu sondaj içerisinde bulunan yapı ise 6 odalı olup, içerisinde
bulunan taşınabilir buluntular odaların işlevi hakkında bilgi verecek niteliktedir. Buna göre odalar oturma odası, yatak odası, mutfak, işlik ve ahır olarak
kullanılmış olmalıdır. Diğer iki konut ise tek katlı, ahşap hatıllı ve düz damlıdır. Yapılan çalışmalar sırasında büyük oranda çürümüş ahşap parçaları ve
yoğun miktarda bulunan demir çiviler, bu durumu desteklemektedir.

Mezar Kazıları
Hüsamlar kazı alanında 2017 yılı kazı çalışmaları sonucunda 370 adet
mezarın kazısı tamamlanmıştır. Söz konusu mezarların büyük bölümü
HM15-S101, HM15-S142,143,144 HM16-S107, HM16-S110, HM16-S112,
HM17-S12, HM17-S18, HM17-S25 ve HM17-S53 no.lu sondajlarda bulunmuştur (Resim: 4).
Konteks buluntuları başta olmak üzere, mezarların tipolojik özellikleri ve
çevreyle olan ilişkileri incelendiğinde bu mezarlardan; 20 adedi Erken Tunç
Çağı, 20 adedi Erken Demir Çağı, 88 adedi Arkaik Dönem, 3 adedi Klasik
Dönem, 140 adedi Hellenistik Dönem, 7 adedi Roma Dönemi, 75 adedi ise
Geç Osmanlı Dönemi içerisinde değerlendirilmiştir. Mezarlardan 17 adedinin
dönem aralığı tespit edilememiştir. Mezarların dönemlere göre dağılımıyla
sayısal yoğunluğu söz konusu nekropolün uzun bir süre kullanıldığını göstermektedir.
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Mimari özellikler bakımından on bir tip içerisinde değerlendirilen mezarların 16 adeti dromoslu oda mezar, 35 adeti örgü-tekne, 107 adeti plaka-tekne,
36 adeti örgü-plaka tekne, 6 adeti örgü-oygu-plaka tekne ve 92 adeti oygu tekne, 8 adeti oygu-örgü tekne, 24 adeti oygu-plaka tekne, 16 adeti pithos gömü, 2
adeti urne gömü ve 28 adet basit gömü tipinde inşa edilmiştir.
Anakaya yüzeyinden rahatlıkla alınarak çok fazla bir iş gücüne gereksinim duymadan kullanılan kireç taşı, mimari yapılarda olduğu gibi Hüsamlarda yer alan mezarların tamamının yapı malzemesini belirlemiştir. Bu durum
aynı saha içerisinde gerçekleştirilen Belentepe ve Mengefe Kazı alanlarında
da görülmektedir.

Erken Tunç Çağı Mezarları
Hüsamlar Köyü son üç yıl süresince gerçekleştirilen kazılarda, bölge arkeolojisi bakımından en önemli buluntularını Erken Tunç Çağı yerleşim ve
mezarlık alanı oluşturmaktadır. Bölgenin az bilinen bir döneminin aydınlatılması ve daha iyi anlaşılması anlamında önemli buluntulara ulaşılmıştır. Erken Tunç Çağı mezarlık alanı aynı döneme ait yerleşim alanı ile aynı alanda
bulunmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi üst terastaki mezarlar korunmuş
olan yapı duvarlarının üst seviyesinde, alt terastaki mezarlar ise duvarların
alt seviyesinde bulunmuştur.
Yapılan çalışmalar boyunca 13 adedi pithos mezar, 7 adedi tekne tipinde
toplam 20 adet mezar söz konusu dönem içerisinde değerlendirilmiştir.
Ortaya çıkarılmış olan pithos mezarlar, güneydoğu-kuzeybatı ya da doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiş, ağız kısımları güney ya da güneydoğuya
bakmaktadır. Bu veriler mezarlarda yön birliğinin işareti olarak görülebilir.
Pithos mezarların çevresi ve ağız kısımları duvarlar ile kuşatılmıştır, neredeyse tüm örneklerde ağız kısımları yuvarlak formlu yarım hilal şeklinde açıklığı bulunan yassı bir kayrak taşla kapatılmıştır (Resim: 5). Pithoslar kiremit
kırmızısı renkte, kireçtaşı, taşçık, mika ve iri saman katkılı hamur yapısına
sahiptir. Dışa çekik ağız kenarlı, ağızdan direk torba formlu gövdeye geçiş
yaparak oturma düzlemi yuvarlatılmış diple son bulur.
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Tekne tipi mezarlar ise genel olarak kareye yakın yada dikdörtgen formlu
genişlikleri 1m’den az, küçük boyutlu mezarlardır. Üst örtüsü sadece bir örnekte korunmuştur.
Dönem içerisinde değerlendirilen mezarlardan toplam 47 birey bulunmuştur. Bir mezarda genellikle bir veya iki gömü uygulaması yapılmış, pithos
mezarların bir örneğinde 4, diğer bir örnekte ise altı bireye ait gömü tespit
edilmiştir.
Ölü hediyesi olarak oldukça az sayıda metal eser ile çok sayıda çanak
çömlek bulunmuştur. El yapımı, koyu renkli açkılı çanak çömlekler arasında
tek veya iki kulplu çanaklar, gaga ağızlı testiler, üç ayaklı testiler, kazıma bezekli üç ayaklı kaplar yer almaktadır (Resim: 6).

Erken Demir Çağı Mezarları
Hüsamlar Köyü’nün güneybatısında, belirgin olarak iki sondajda yoğunluk gösteren ve Erken Demir Çağı içerisinde değerlendirilen 20 adet mezar
bulunmuştur. Mezarlardan üç adedi çağın sonlarına ait buluntular vermektedir. Tipolojik açıdan mezarların 9 adedi dromoslu oda mezar, 8 adedi örgü
tekne ve 3 adedi plaka tekne tipindedir.
Dromoslu oda mezarlar, plan olarak dromos ve mezar odası olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Üst örtülerinde genel olarak büyük boyutlu yassı
taşlar kullanılmıştır. Dromostan mezar odasına girişler, bir kapı düzenlemesi ile sağlanmaktadır. Bu tür girişlerin mezar mimarisinde temsili bir anlam
ifade ettiği, fonksiyonel özellikler taşımayacak kadar dar oldukları görülmektedir. Bu tarzda inşa edilmiş giriş düzenlemeleri dışında işlevsel özellikte genişliğe sahip giriş düzenlemeli örneklerde bulunmaktadır.
Örgü tekne tipinde inşa edilen mezar grupları ise genel olarak dromoslu
mezar odalarına benzemekte ancak bu mezarlarda herhangi bir giriş düzenlemesi bulunmamaktadır. Mezar mimarisinde plaka-tekne tipinde inşa edilen
mezarlar ise genel olarak örgü tekne mezarlara benzemektedir. Örgü yerine
dik yerleştirilmiş plaka taşların kullanılmasıyla oluşturulan bu mezarların neredeyse tamamı kare planlı olup çok az kısmı dikdörtgen plana sahiptir.
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Mezarlarda yön birliğinin olduğuna dair bir kesinlikten söz etmek mümkün olmasa da 2017 yılından bulunan mezarların çoğu kuzeydoğu-güneybatı
doğrultuludur.
Dönem içerisinde değerlendirilen mezarlardan toplam 72 birey bulunmuştur. Mezar sayısına oranla birey sayısının fazla olmasının sebebi, dromoslu oda mezarların birer aile mezarı olarak kullanılmış olup uzun süre gömü
yapılmış olması ile açıklanabilir. Oran olarak sayıca fazla görülen inhumasyon gömülerin dışında kremasyon gömü biçiminin bulunduğu mezarlarda
mevcuttur.
Erken Demir Çağ sürecine ait olan mezarlara bırakılan ölü hediyelerinin
daha çok kişisel süs eşyalarından ve elbise ornamentlerinden oluştuğu görülmektedir. Buluntular arasında çok az sayıda pişmiş toprak eser yer alır. Mezarlarda ele geçirilen kesici ve delici aletlerden bıçak, kama, mızrak ucu gibi
demir malzemelerin yanında bronz kemerler, gömüler içerisinde savaşçıların
varlığını işaret etmektedir.
HM17-M296 No.lu mezar, zengin buluntularıyla Geç Geometrik Dönemden Roma Dönemine kadar geniş bir zaman aralığında kullanılmış olması
açısından son derece önemli bir örnek olarak kayıt altına alınmıştır (Resim:
7). Mezar içerisinden bulunan 90 ölü hediyesinin 4 adedi Geç Geometrik Dönem, 32 adedi Arkaik Dönem, 16 adedi Geç Klasik-Erken Hellenistik Dönem,
17 adedi Hellenistik Dönem ve 7 adedi de Roma Dönemi içerisinde değerlendirilmiştir.

Arkaik Dönem Mezarları
Hüsamlar kazı alanın kuzeydoğusunda yapılan çalışmalar sonucunda çoğunluğunu Arkaik Dönem mezarlarının oluşturduğu bir nekropol alanı açığa çıkartılmıştır. Arkaik Dönem içerisinde değerlendirilen 88 adet mezarın,
78 adeti tekne mezar tipinde, 6 adeti dromoslu oda mezar, 2 adeti pithos ve 2
adeti urne mezar tipindedir. Mezarların büyük çoğunluğu kuzey-güney ve
kuzeybatı-güneydoğu doğrultuludur. Bu durum yön birliği olduğunu göstermektedir.
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Söz konusu dönem mezarlar mimari özellikler bakımından malzeme ve
plan tipi olarak benzerlik göstermekle birlikte Erken Demir Çağı başları içerisinde değerlendirilen mezarlara nazaran en ve boy olarak küçülmüş ve bir
odadan çok sandık mezar tipine doğru plan değişimine uğramışlardır.
M.Ö. 7. yüzyılın ortalarından 6. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmış olan
Arkaik Dönem mezarlarında ölü hediyelerinin çeşitliliğinde önemli değişimler olduğu dikkat çekmektedir. Bu mezarlarda metal buluntuların yerini
çanak çömlek örnekleri almıştır. Tek kulplu kaplar monokrom, pişirme kabı
hamur özelliği taşıyan kaplar ve Karia kaselerinin ortak formları oluşturduğu
görülmektedir.
2017 yılı çalışmaları sırasında zengin pişmiş toprak buluntularıyla özellikli
bir mezar olarak kayıt altına alınan HM17-M127 No.lu mezar, dromoslu oda
mezar tipindedir (Resim: 8). Mezarda 11 adet kyliks, 2 adet stamnos, 1 adet
maşrapa, 2 adet oinokhoe, 1 adet olpe, 1 adet tek kulplu çömlek, 1 adet tek kulplu kap parçası, 4 adet demir bıçak, 1 adet demir fibula parçası ve 1 adet deniz
kabuğu kolye ucu olmak üzere 25 adet ölü hediyesi bulunmuştur. Mezar, buluntularından ve yapısal olarak benzer örneklerinden yola çıkılarak Arkaik
Dönem içerisinde değerlendirilmiştir.

Hellenistik Dönem Mezarları
Hüsamlar kazı alanının kuzeydoğusunda yapılan çalışmalar sırasında
açığa çıkartılan nekropol alanı ile yakın çevresinde öbek şeklinde bulunan
ve Hellenistik Döneme tarihlenen mezarlar toplam 140 adettir. Bu mezarlardan bir adedi dromoslu oda mezar tipinde, 139 adedi tekne mezar tipindedir.
Mezarların büyük çoğunluğu kuzeybatı-güneydoğu doğrultuludur. Tekne
mezar mimarisinde materyal olarak yine yerel kireç taşı kullanılmış ve dikdörtgen formludur.
Mezarlarda genellikle bir bireye ait tek gömü uygulaması bulunmakta, fakat ikincil gömülerde iskelet sayılarının arttığı mezarlar da bulunmaktadır.
Mezarların büyük çoğunluğunda herhangi bir ölü hediyesi bulunmamakla birlikte, ölü hediyesi olarak genellikle sikke ve unguentarium bırakılmıştır.
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Kremasyon uygulaması yapılan mezarlarda urne kabı olarak ağız kısımları bir
kaseyle kapatılan stamnoslar kullanılmıştır.
Anıtsal bir cepheye sahip ve girişi doğu yönde yer alan tonozlu oda mezar 2017 yılının en önemli mezarlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır
(Resim: 9). Mezar ön oda ve ana oda olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki odanın da üst örtüsü tonoz şeklinde düzenlenmiştir. Dromosun
merdiven girişi 16 basamaktan oluşmaktadır. Eğrisel dönüşe sahip basamaklar doğal yumuşak zeminin işlenmesiyle oluşturulmuştur. Mezarın ön cephe
duvarı, isodomik duvar tekniğiyle kesme taşlardan kuru duvar tekniğinde
16 sıra taş örgüsünden inşa edilmiştir. Ön oda 1.93x1.02 m., ana oda kareye
yakın bir formla 2.02x2.06 m. ölçülerinde, ortalama yüksekliği ise 2 metredir.
Mezar odasında 7 adet niş bulunmaktadır (Resim: 10). Mezar odasının güney
bölümünde yer alan 6 ve 7 No.lu nişlerin önünde iki adet osthotek bulunmuştur. Taban döşemesinde düz yüzeyli, çokgen kenarlı plaka taşlar kullanılmıştır. Mezar içinde yürütülen seviye inme çalışmalarında 4 adet gümüş sikke,
2 adet unguanterium, 1 adet altın küpe, 11 adet diadem parçası ve 15 küçük
amorf altın parçası olmak üzere 33 adet ölü hediyesi bulunmuştur.

Geç Osmanlı Dönemi Mezarları
2017 yılında yapılan çalışmalar sırasında, Antik Dönem mezarları ile
aynı alanda Geç Osmanlı Dönemi mezarlık alanı da bulunmuştur. Yerinde
korunması mümkün olmayan 75 mezarın kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
Herhangi bir mezar taşı bulunmaması sebebiyle bireylerin kimlik bilgilerine
ulaşılamamıştır. Yöre halkının atalarına ait bu mezarlarda bulunan 102 bireye
ait iskelet, Milas Belediyesi ve Milas Müftülüğünden gerekli izinler alındıktan
sonra Hüsamlar Köyü yeni mezarlığına Çakıralan Köy İmamı eşliğinde İslami usullere uygun olarak yeniden defnedilmiştir.

MENGEFE KAZI ALANI ÇALIŞMALARI
2007-2011 yılları arasında Mengefe kazı alanında yapılan kazı çalışmaları
sonucunda, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik ve Hellenistik Döneme tarihlenen
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mezarlarla, Klasik ve Hellenistik Dönem ile Geç Roma ve Doğu Roma Dönemini işaret eden arkeolojik bulgular ortaya çıkarılmıştır (Plan: 2-Resim: 11).
2011 yılından sonra, Belentepe ve Hüsamlar bölgesindeki çalışmaların yoğun
şekilde devam etmesi sebebiyle çalışmalara ara verilmiştir.
2017 yılının Eylül ayında ilk olarak Mengefe’nin güney ve doğu teraslarında tarama sondajı şeklinde bir planlama yapılarak çalışmalara başlanmıştır.
Amaç merkez bölümde açığa çıkartılan mezarlık alanlar ile konut kalıntılarının güney ve doğu teraslardaki tespitine yöneliktir. Bununla birlikte kuzey ve
batı teraslarda da mevcut yapılanmanın sınırlarının tespiti için tarama sondajı
çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar kapsamında ‘’MG17’’ kodu
ile tanımlanan toplam 54 adet tarama sondajı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen sondajlardan 46 adet sondajın kazı ve belgeleme işlemleri 2017
yılı itibari ile tamamlanmıştır. MG17-S15, MG17-S18, MG17-S24, MG17-S38,
MG17-S40, MG17-S49, MG17-S50, MG17-S54 olmak üzere toplam 8 adet sondajda ise çalışmalar 2018 yılı içerisinde devam etmek üzere sonlandırılmıştır.
Çalışmalar sırasında açığa çıkarılan 6 adet mezarın da kazı ve belgeme işlemleri tamamlanmıştır.

ARKEOPARK
Muğla ili, Milas ilçesi YKEÜTAŞ kömür çıkarma sahası içerisinde kalan arkeolojik alanlarda, kazı ve bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanan, ancak
yerinde korunması mümkün olmayan kültür varlıklarıyla ilgili olarak, Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 30.09.2011 tarih ve 51 sayılı kararında, dromoslu oda mezarlar başta olmak üzere her tipten bir örneğin Ören
Arkeopark alanına taşınması yönünde bir karar almıştır. Söz konusu bu karar
doğrultusunda 2017 yılında da Hüsamlar kazı alanında kazı başkanlığı ve bilim kurulu üyelerinin uygun görüşleri doğrultusunda belirlenen mezarların
söküm ve kurulum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda 9 adet farklı tipte inşa edilmiş mezar yapısı ve Hellenistik
Dönem ait olan zeytinyağı işliği, Hüsamlar kazı alanından kaldırılıp Ören Arkeopark alanına rölöve planına uygun olarak taşınmıştır (Resim: 12).
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Kremasyon uygulaması yapılan mezarlarda urne kabı olarak ağız kısımları
bir kaseyle kapatılan stamnoslar kullanılmıştır.
Anıtsal bir cepheye sahip ve girişi doğu yönde yer alan tonozlu oda mezar 2017 yılının en önemli mezarlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır
(Resim: 9). Mezar ön oda ve ana oda olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki odanın da üst örtüsü tonoz şeklinde düzenlenmiştir. Dromosun
merdiven girişi 16 basamaktan oluşmaktadır. Eğrisel dönüşe sahip basamaklar doğal yumuşak zeminin işlenmesiyle oluşturulmuştur. Mezarın ön cephe
duvarı, isodomik duvar tekniğiyle kesme taşlardan kuru duvar tekniğinde
16 sıra taş örgüsünden inşa edilmiştir. Ön oda 1.93x1.02 m., ana oda kareye
yakın bir formla 2.02x2.06 m. ölçülerinde, ortalama yüksekliği ise 2 metredir.
Mezar odasında 7 adet niş bulunmaktadır (Resim: 10). Mezar odasının güney
bölümünde yer alan 6 ve 7 No.lu nişlerin önünde iki adet osthotek bulunmuştur. Taban döşemesinde düz yüzeyli, çokgen kenarlı plaka taşlar kullanılmıştır. Mezar içinde yürütülen seviye inme çalışmalarında 4 adet gümüş sikke,
2 adet unguanterium, 1 adet altın küpe,11 adet diadem parçası ve 15 küçük
amorf altın parçası olmak üzere 33 adet ölü hediyesi bulunmuştur.

Geç Osmanlı Dönemi Mezarları
2017 yılında yapılan çalışmalar sırasında, Antik Dönem mezarları ile
aynı alanda Geç Osmanlı Dönemi mezarlık alanı da bulunmuştur. Yerinde
korunması mümkün olmayan 75 mezarın kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
Herhangi bir mezar taşı bulunmaması sebebiyle bireylerin kimlik bilgilerine
ulaşılamamıştır. Yöre halkının atalarına ait bu mezarlarda bulunan 102 bireye
ait iskelet, Milas Belediyesi ve Milas Müftülüğünden gerekli izinler alındıktan
sonra Hüsamlar Köyü yeni mezarlığına Çakıralan Köy İmamı eşliğinde İslami usullere uygun olarak yeniden defnedilmiştir.

MENGEFE KAZI ALANI ÇALIŞMALARI
2007-2011 yılları arasında Mengefe kazı alanında yapılan kazı çalışmaları
sonucunda, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik ve Hellenistik Döneme tarihlenen
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mezarlarla, Klasik ve Hellenistik Dönem ile Geç Roma ve Doğu Roma Dönemini işaret eden arkeolojik bulgular ortaya çıkarılmıştır (Plan: 2-Resim: 11).
2011 yılından sonra, Belentepe ve Hüsamlar bölgesindeki çalışmaların yoğun
şekilde devam etmesi sebebiyle çalışmalara ara verilmiştir.
2017 yılının Eylül ayında ilk olarak Mengefe’nin güney ve doğu teraslarında tarama sondajı şeklinde bir planlama yapılarak çalışmalara başlanmıştır.
Amaç merkez bölümde açığa çıkartılan mezarlık alanlar ile konut kalıntılarının güney ve doğu teraslardaki tespitine yöneliktir. Bununla birlikte kuzey ve
batı teraslarda da mevcut yapılanmanın sınırlarının tespiti için tarama sondajı
çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar kapsamında ‘’MG17’’ kodu
ile tanımlanan toplam 54 adet tarama sondajı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen sondajlardan 46 adet sondajın kazı ve belgeleme işlemleri 2017
yılı itibari ile tamamlanmıştır. MG17-S15, MG17-S18, MG17-S24, MG17-S38,
MG17-S40, MG17-S49, MG17-S50, MG17-S54 olmak üzere toplam 8 adet sondajda ise çalışmalar 2018 yılı içerisinde devam etmek üzere sonlandırılmıştır.
Çalışmalar sırasında açığa çıkarılan 6 adet mezarın da kazı ve belgeme işlemleri tamamlanmıştır.

ARKEOPARK
Muğla ili, Milas ilçesi YKEÜTAŞ kömür çıkarma sahası içerisinde kalan arkeolojik alanlarda, kazı ve bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanan, ancak
yerinde korunması mümkün olmayan kültür varlıklarıyla ilgili olarak, Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 30.09.2011 tarih ve 51 sayılı kararında, dromoslu oda mezarlar başta olmak üzere her tipten bir örneğin Ören
Arkeopark alanına taşınması yönünde bir karar almıştır. Söz konusu bu karar
doğrultusunda 2017 yılında da Hüsamlar kazı alanında kazı başkanlığı ve bilim kurulu üyelerinin uygun görüşleri doğrultusunda belirlenen mezarların
söküm ve kurulum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda 9 adet farklı tipte inşa edilmiş mezar yapısı ve Hellenistik
Dönem ait olan zeytinyağı işliği, Hüsamlar kazı alanından kaldırılıp Ören Arkeopark alanına rölöve planına uygun olarak taşınmıştır (Resim: 12).
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Harita: 1

Plan 1: Hüsamlar genel plan.
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Plan 2: Mengefe genel plan.

Resim 1: Hüsamlar kazı alanı genel görünüm.
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Resim 2: Erken Tunç Çağı yerleşkesi, genel görünüm.

Resim 3: Hellenistik Dönem işliği, genel görünüm.
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Resim 4: Nekropol alanı, genel görünüm.

Resim 5: Erken Tunç Çağı mezarı, kazı öncesi görünüm.
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Resim 6: Erken Tunç Çağı mezarı, ölü hediyeleri ve
gömüleri in-situ durumu.

Resim 7: Geç Geometrik - Roma Dönemi mezarı.
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Resim 8: Arkaik Dönem mezarı.

Resim 9: Hellenistik Dönem mezarının anıtsal giriş düzenlemesi.
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Resim 10: Hellenistik Dönem mezarı ana oda ve nişleri.

Resim 11: Mengefe, genel görünüm.

Resim 12: Hellenistik Dönem dromoslu oda mezarın kurulumu.
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Erzurum, Aziziye, Alaybeyi
2017 Yılı Kazıları
Mustafa ERKMEN*
Gülşah ALTUNKAYNAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.06.2017 tarih ve 51337267-160.03.03 (25)- 119381 sayılı yazısı ile Erzurum İli Aziziye İlçesi’nde yer alan, I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescilli, Alaybeyi Höyük’te, (TANAP) Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Projesi kapsamında, 2017 yılında arkeolojik kazı ve sondajlarının yapılmasına
izin verilmiştir.
Topoğrafik bir yükseltisi olmayan höyük, Tanap Doğal Gaz Boru Hattı
Projesi’nin, inşaat faaliyetleri esnasında tespit edilmiş ve Erzurum Müze Müdürlüğüne bildirilmiştir. Müze Müdürü Mustafa Erkmen başkanlığında, 2016
yılında başlayan kazı çalışmaları, 2017 yılında tamamlanmıştır1.
2016 yılı kazıları, doğu-batı yönlü uzanan boru hattı boyunca, alan plan
kare sistemine göre, borunun geçirileceği D koridorunda başlamış, bazı açmaların güney yönündeki C koridorunda genişletilmiş ve toplam 43 açmada
çalışılmıştır (Çizim: 1). Bu çalışmalar sonucunda, yerleşimin köy yolu ile ikiye
ayrılarak, batı bölümünün “höyük” olduğu, doğu bölümde ise Demir Çağı
atölyesi ve nekropolün bulunduğu anlaşılmış, bölge arkeolojisi için eşsiz nite*
1

Mustafa ERKMEN, Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürü, Erzurum/TÜRKİYE.
Dr. Gülşah ALTUNKAYNAK, Arkeolog, Erzurum Arkeoloji Müzesi, Erzurum/TÜRKİYE.
Erzurum Müze Müdürü Mustafa Erkmen Başkanlığında, Tanap A.Ş. nin finansal desteği ile gerçekleştirilen kazılarda, alan sorumlusu, Erdal Altıntel başta olmak üzere, emeği geçen tüm arkeologlara, Tanap arkeologları, Serap Morkoç ve Engin Coşar’a, süreç boyunca yapıcı yaklaşımları
ile arkeolojik çalışmalarımıza verdikleri destek dolayısıyla, Tanap Lot 1 Saha Müdürü Ahmet
Baştuğ ve Tanap Lot 1 Erzurum Saha Müdürü Adnan Güloğlu’na, eserlerin büyük bölümünün
restorasyon ve konservasyonlarını gerçekleştiren Tuğba Arslan ‘a, teşekkür ederiz.
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likte bilgi ve bulguların ele geçirilmesi nedeniyle, kazılara 2017 yılında devam
edilmesi kararlaştırılmıştır. Höyükte yapılan kazılarda tabakalanma, Kalkolitik Dönem, Erken Tunç Çağ, Erken, Orta ve Geç Demir Çağı olarak tespit
edilmiş ve veriler karbon 14 analizleri ile desteklenmiştir.
Höyük kazılarından ele geçirilen veriler ve alınan Karbon 14 sonuçları,
ilk yerleşim tabakası için, M.Ö. 4721-4553 tarihlerini vermiş ve bu veriler,
Alaybeyi Höyüğün, Erzurum bölgesinin en erken yerleşimi olduğunu göstermiştir2. Çalışmaların dar bir alanda yapılması, 5. Bine ait çok fazla bilgiye
ulaşmayı engellemiş olsa da, Erken Tunç Çağı verileri, bölge arkeolojisine çok
büyük katkılar sağlamıştır.
Yine 2016 kazılarının sonuçlarına göre, Erken Tunç Çağı tabakasındaki mimari unsurlar, kutsal ocaklar3, idol-ana tanrıça figürinleri4, bezemeli tipik Karaz çanak çömlekleri5 ve mezarları, Karaz Kültürü’nün, yerleşimde görkemli
biçimde yaşandığını kanıtlamaktadır.
Demir Çağları ise höyüğün üst tabakalarında, çeşitli yapılar, mezarlar, seramik bulgular taş ve pişmiş toprak eserlerle tanımlanmaktadır. Höyükten
alınan karbon örnekleri, Demir Çağa ait olarak en erken M.Ö. 1001, en geç ise
M.Ö. 401-200 tarihlerini vermiştir.
2017 yılı kazılarında, geçen yılın plan kare sistemine uygun olarak, yerleşimin kuzey kısmında kalan E ve F ve buna ilaveten nekropol alanında, yine
güney yönde kalan A, B koridorlarında toplam, 27 açmada çalışılmıştır (Çizim: 2). Kazılar, geçen yıl ortaya çıkarılan verilerden yola çıkılarak planlanmış, batı bölümde höyük, doğu bölümde ise atölye ve nekropol alanlarında
çalışılmıştır.
2

3
4

5

Mustafa Erkmen-Gülşah Altunkaynak, “2016 Yılı Alaybeyi Höyük Kazısı”, 26. Müze Kurtarma
Kazıları Sempozyumu, Hatay 19-20 Nisan 2017, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2017, s. 240
Mehmet Işıklı-Mustafa Erkmen-Nurdan Çalkaya, “Erzurum Yöresi Karaz Kültürü Ocakları”
XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Kongrede sunulan Bildiriler
Ian Hodder, “Figürinler Hakkında Düşünmek”, Tunç Çağın Gizemli Kadınları, 2005, İstanbul,
7-10; Şengül Aydıngün, “Kentleşme ve Tuncun Keşfi: İlk Tunç Çağın Kutsal Bedenleri”, Tunç
Çağın Gizemli Kadınları, 2005, İstanbul, s. 29-80; Önder Bilgi, Anadolu’da İnsan Görüntüleri, 2012,
İstanbul
Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü, İstanbul, 2011, s. 67-78; Giulio Palumbi, Red and Black, 2008, Roma.
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BATI BÖLÜM “HÖYÜK”
Batı bölüm çalışmalarına başlarken temel amaç, geçen sezon açığa çıkarılan erken tabakaları daha iyi tanımlamaktı. Ancak bu sezon yapılan kazılarda, höyük kısmında, Erken Demir Çağın ardından, ana toprak yapısı ile karşılaşıldı. Aslında bu durum, höyüğün topoğrafik yapısının, dışarıdan neden
belli olmadığını açıklamaktaydı. 2016 ve 2017 yıllarında yapılan çalışmalar,
höyüğün güney yöne doğru ve iç kısımdan derinleşerek oluştuğunu, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağları gibi erken dönemlerin, höyüğün güney kesiminde,
ana toprağın ise kuzey kesimden itibaren daha üst kotlarda devam ettiğini
göstermiştir. Bu nedenle, bu yılki çalışmalarda, höyüğün batı sınırında, Demir Çağı yerleşiminin seyrelip bittiği kısımlarda, tesadüfen koruna gelen iki
Karaz mezarı dışında, erken dönemlere ait bir veriye rastlanmamıştır.
En üst tabakamız olan Geç Demir Çağı mimarisi, yaklaşık 80 cm. kalınlığındaki taş temel duvar sıraları ile çıkarılmış, yapıların, dışta iri içte ise küçük
dere taşları konulup, çamur harç kullanılarak, kuru duvar tekniğinde örüldüğü anlaşılmıştır (Resim: 1). Bu sezon yapılan kazılar ayrıca Geç Demir Çağı
yapılarının da taş zemin kaplamasına sahip olduğunu göstermiştir.
Erken Demir Çağı duvarlarının ise tek sıra taşlarla örüldüğü ve yine bağlayıcı olarak çamur harç kullanıldığı tespit edildi. İri yassı dere taşları ile yapılan zeminlerin üzerinin, beyaz sıva ile sıvandığı, yer yer korunan örneklerden
anlaşılmıştır. Özellikle bu sezon açığa çıkarılan Erken Demir Çağı yapılarında
dikkati çeken bir diğer ayrıntı ise bazı duvarlarda “silo” amaçlı kullanılmış
olabilecek bölümlerin yerleştirilmiş olmasıdır. Mekânların içerisinden, yoğun
yanıklı kısımlar, ocak ve seramik kalıntıları, çok sayıda öğütme taşı, akıtacaklı
kaplar ele geçirilmiştir. Mimari özelliklerinin yanı sıra, küçük buluntular da,
bu mekânların konut tipi yerleşim için çok da uygun olmayacağını göstermektedir (Resim: 2).
Demir Çağın tüm Anadolu’da görülen çukur yapma geleneğinin,
Alaybeyi’nde de devam ettiği görülmektedir. Çöp çukurlarından seramik,
kemik obje ve aletler çıkarken, kuyular, daha farklı bir fonksiyonu olabileceğini düşündürmektedir. Üst kısımları, kullanım sonrası dönemlerde, iri taşlarla kapatılmış olan kuyularda, taşlar kaldırıldıktan sonra, 30-40 cm. derinliğinde, yoğun yanıklı bir tabaka olduğu, bu tabaka içerisinde de çok yoğun
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ve yanmış hayvan kemikleri bulunduğu görüldü. Kısmen seramik parça ve
tüme yakın kapların da geldiği bu kuyular, derinleştikçe taban suyuna ulaşmaktadır. Tüm verilerle birlikte, bu kuyulardan birinde, tam bir kuzuya ait
kemiklerin bulunması, “ateş kültü” ile ilişkili, ritüel amaçlı kullanımı olup
olmadığının daha derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir.
Geçen sezon yapılan kazılarda, diagonal duvarlar arasında bazı yapı
kompleksleri ile oluşturulan batı bölümdeki Demir Çağ tabakasının, normal
yaşam alanından çok, özel yapı grubunu oluşturduğu anlaşılmıştı (Çizim:
3). Bu sezon yapılan kazılarla birlikte, tüm alanın oldukça büyük yapılardan
oluşan düzenli sayılabilecek bir mimariye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Taş
döşeli dikdörtgen mekânın tabanındaki büyükçe ve hafif iç bükey taşlar, işlik
amaçlı kullanımı olduğunu düşündürmektedir. Mekânın hemen doğusundaki alanın yoğun cüruf kalıntılarıyla dolu olması da üretime dair izler olarak
kabul edilebilir. Geçen yıl açığa çıkarılan bölümlere ek olarak bu yıl tespit
edilenler, Geç Demir Çağın bu yapılarının, kamusal hizmet için kullanıldığına
işaret etmektedir. Kuzey kesimde yapmış olduğumuz bu yılki çalışmalarda,
yer yer toplu hayvan kemikleri, ocak parçaları ile birlikte yığınlar halinde tespit edilmiştir.
Alaybeyi Demir Çağına ait çok geniş bir seramik repertuarı elde edilmiştir
(Çizim: 4). Bölgenin Demir Çağı seramik üretimi geleneğine uygun olarak,
el yapımı seramik bulguların (Resim: 3), çizi bezeklilerden, renkli/boyalı örneklerine kadar çeşitlilik gösterdiği zengin bir koleksiyon, belgelenerek kazı
arşivine kazandırılmıştır (Çizim: 5).
Seramik geleneği, aynı zamanda, Erken Orta ve Geç Demir çağlarının, yerleşim yerinde kesintisiz devam ettiğini göstermektedir. Bu durum, karbon 14
sonuçları ile de desteklenmiştir. Seramikler kadar işlenmiş kemik ve taş eserlerin yoğunluğu da dikkati çekmiştir.
Ancak, bu sezon ele geçirilen en önemli eser hiç şüphesiz, Geç Demir Çağı
tabakasından çıkarılan bir kazan kulpudur. Bakır alaşımından yapılmış olan
kulpun her iki ucu, kaz/kuğu türünden bir hayvan başı ile tamamlanmış,
eser üzerindeki kompozisyon, bitkisel bezemelerle hareketlendirilmiştir (Resim: 4).
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Geçen yıl yapılan kazılarda ele geçirilen pek çok eser üzerinde, kuş/su
kuşu türünden hayvanların betimlendiği dikkati çekmekteydi. Bu sezon ele
geçirilen figürlerle beraber bu durumun tesadüf olmadığı netleşmiştir. Çalışmalar sırasında, Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümünden akademisyenlerle görüşülerek edinilen bilgiler, arkeolojik bulgularımızı destekler mahiyettedir. Zira Alaybeyinin de üzerinde yer aldığı ova, bölgenin kuş cenneti
olarak tanımlanmış bir bölgedir ve yaklaşık 674 kuş çeşidine ev sahipliği yapmaktadır6. Bu türler içerisinde, iki de kuğu türü tespit edilmiştir. Bu durum,
ovanın mevcut faunasının Demir Çağında çok daha zengin olduğunu göstermektedir.

ATÖLYE
Doğu bölümde yer alan atölye ise Demir Çağı tabakasının en önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. Nekropol ile batı bölümdeki kamusal alan
arasında konumlanmış olan atölyeden, 2016 ve 2017 yıllarında alınan karbon
örnekleri bu kompleksin, M.Ö. 908- 797 tarihleri arasında kullanımı olduğunu göstermiştir (Resim: 5).
Bu sezon, oldukça geniş bir mekânın, kuzeydoğu ve güneybatı duvarları
açığa çıkarıldı ve mekânın kuzey yönde devam ettiği görüldü (Çizim: 6). Bu
yapının duvar örgüsü, yerleşimde ilk ve tekdir. Duvar küçük taşlarla hafif
eğimli olarak örülmüş, taşların sivri kısımları dışarıya getirilerek, çamur harç
ile sağlamlaştırılmıştır. Yapı içerisinde, kısmen korunan taş zeminin, duvara
dayanan kuzey batı köşesinde, çukur tespit edilmiştir (Resim: 6). Fazla derin
olmayan çukurdan, kül ve kemik bir obje ele geçirilmiştir. Alanın tümünden,
dağınık halde, çok sayıda tüm ve tüme yakın, Demir Çağı çanak çömleği ele
geçirilmiştir. Yine bu geniş mekânın tabanında, toprağa gömülü halde bulunan ve içerisinde demir cürufları olan pota ile üzerinde seramik parçalarının
olduğu ocak/fırın kalıntısı, alanın üretim amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Mekân içerisinde tespit edilen 1 köpek gömüsü de alanın özel bulguları
arasındadır.
6

Dr. Öğretim Üyesi Cemal Sevindi ile yapılan kişisel görüşmeler.
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Böylesine büyük olan mekânın üst örtüsünü yerleştirmek için olması gereken sütün ayağı ya da çukurlarına ise rastlanmamıştır. Hem metal ergitme
işleminin yapılması hem de sütün izlerinin olmamasından dolayı, bu alanın
üstü açık olduğu düşünülmektedir. Bu sezon açığa çıkarılan mekânların, geçen yıl çıkarılan yapıların, açık avlu olarak kullanılan bölümü olması muhtemeldir.
NEKROPOL
Alaybeyi arkeolojik yerleşiminin en doğu ucunda yer alan nekropol, oldukça zengin mezar hediyeleri ve farklı gömü tipleri ile geçirilen yılın en
önemli alanlarından birisi idi. Hem mevcut mezarları kurtarmak hem de nekropolün sınırlarını belirlemek için, 2017 yılında kazılarına biraz daha geniş
planlanarak devam edilmiştir.
Geçen yıl D ve C koridorlarında kazılmış olan alanda bu yıl, güney yönde
A ve B, kuzey yönde ise E ve F koridorlarında çalışılmış (Çizim: 7) ve toplam 13 mezara ulaşılmıştır. Köy sakinlerinin tarla olarak kullanmakta olduğu
nekropolde, bu sezon kazılan kısımların, daha önceden defineciler tarafından
kazıldığı ve tahrip edildiği anlaşılmıştır. Öyle ki mezar hediyeleri, hatta iskelet parçaları, açma geneline dağılmış, mezar içleri karıştırılmış durumda
bulundu. Kaçak kazıların izleri toprak üzerinde dahi net olarak tespit edilebilmektedir. Buna rağmen sağlam olarak tespit edilen mezar ve hediyeleri,
Demir Çağı ölü gömme geleneği hakkında oldukça önemli fikir vermiştir.
Geç Demir Çağ Ölü Gömme Geleneği
Alaybeyi’nin Geç Demir Çağı tabakasında, her iki sezonda toplam 31 mezarın açığa çıkarıldığı bir nekropol bulunduğu gibi batı bölümdeki kamusal
alan içerisinde de mezarlar bulunmuştur. Yerleşim yerinde bulunan mezarlarla beraber toplam 42 adet mezarda, bireylerin tamamı hoker tarzda gömülmüş, bazılarında çömlek, bazılarında ise basit toprak gömü tarzı kullanılmıştır (Resim: 7). Mezar mimari geleneğine bakıldığında, çömlek mezarlarda,
çömleğin ağız kısmının taşlarla ya da başka bir çömlekle belirginleştirildiği,
basit toprak mezarlarda ise bireyin baş ya da ayakucuna taşların bırakıldığı görülmektedir. Bazı mezarlarda ise yanık izlerinden tütsüleme yapıldığı
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anlaşılmaktadır. Yön birliğinin olmadığı mezarlara, zengin hediyeler bırakılmıştır7.
Figürlü boncuklar başta olmak üzere pek çok takı çeşidinin ağırlıklı olarak
görüldüğü bu mezarlara bırakılan hediyeler arasında, iğneler, aynalar, boyalı
seramikler, ok uçları vs dikkati çeken örnekler arasındadır. Nekropolde ve
yerleşim yerinde bulunan bu mezarlar, gerek buluntu durumları gerekse alınan karbon örneklerinden hareketle, Geç Demir Çağı içerisinde değerlendirilmiştir. Bugüne dek bölge arkeolojisinde karanlık kalan alanlardan birisi de,
Erzurum ve civarının Hellenistik ve Roma dönemleridir. Mezar hediyelerinden özellikle bocukların yapım teknikleri ve bazı seramik örneklerinin Helenistik Çağ sonu Roma Dönemi başına ait özellikler göstermesi, hediye olarak
İskender sikkesinin bulunması Alaybeyi kazılarının en ilginç sonuçlarından
biri olmuştur. Bu verilerden hareketle, Erzurum ve civarının Helenistik Çağdaki durumunun yeniden ele alınması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Alaybeyi yerleşiminin Demir Çağına ait bir diğer önemli mezar tipi, atla
beraber gömülmüş birey mezarlarıdır. Bu tarzda gömü türü, 2016 yılında,
birisi batı bölümde diğeri nekropolde olmak üzere 2 örnekle karşımıza çıkmıştır. Batı bölümdeki mezar, yuvarlak planlı, tabandan tavana doğru daralan mimari yapısı ile dikkati çeker. Mezarın geniş olan taban kısmına içinde
renkli boyalı seramiklerin olduğu bir dolgu toprak serilmiş, bu dolgu üzerine
yer yer seramik ve taşlarla zemin hazırlanmıştır. Taşlar üzerine 1 yaşlarında
bir at kafası konulmuş, 14-15 yaşlarındaki birey ise hoker tarzda yatırılmıştır.
Hediye olarak konulan bir tam bir de kırık çömlekten, kırık olanın içerisinden
yoğun korozyona uğramış demir bir hançer namlusu çıkarılmıştır. Mezar içerisindeki yanıklı kısımdan ve çömlek içerisinden alınan karbon örnekleri ise
M.Ö. 401-203- M.Ö. 375-203 tarihlerini vermiştir. Diğer atlı mezar ise doğu
bölümdeki nekropolde açığa çıkarılmıştır. Bu mezarda, atın ağız kısmında
koşum takımı ile beraber olmak üzere atın tamamı gömülmüştür8.
7

8

Mustafa Erkmen-Gülşah Altunkaynak, “2016 Yılı Alaybeyi Höyük Kazısı”, 26. Müze Kurtarma
Kazıları Sempozyumu, Hatay 19-20 Nisan 2017, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2017, s. 252-253.
Mustafa Erkmen-Gülşah Altunkaynak, “2016 Yılı Alaybeyi Höyük Kazısı”, 26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Hatay 19-20 Nisan 2017, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2017, s. 253-254.
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Her iki sezonda yerleşimin hem yaşam alanında hem de nekropolde bulunan Demir Çağı mezarları, Alaybeyinde Demir Çağı kültürünün gelişkin
bir düzeye sahip olduğunu ortaya koymuş, çıkarılan maddi bulgular dışında,
antropolojik analizler, dönemin sosyo ekonomik açıdan, beklenenden daha
farklı bir gelişim süreci içerisinde olduğuna işaret etmektedir.

Erken Tunç Çağ Ölü Gömme Geleneği (Karaz Mezarları )
Alaybeyi arkeolojik yerleşiminin, 2017 yılı kazılarında bulunan 2 mezarla
birlikte, toplam 8 Karaz mezarına ulaşılmıştır ki bu, bölgede bugüne dek Erken Tunç Çağa ait olan bir yerleşimden ele geçirilen en fazla mezar sayısıdır.
Mezarların 6 tanesi basit toprak gömü tarzında, 2 tanesinin ise taş ve çevrili
olduğu anlaşılmıştır. Taş ile çerili olan mezarlarda da mimari bir geleneğin
hâkim olmadığı anlaşılmaktadır. Zira bu örneklerden birinde, hoker tarzı yatırılan bireyin baş ve ayak kısmındaki taşlar birkaç sıra halinde yükseltilmişti.
Bu sezon kazılarında ele geçirilen örnekte ise mezar işlenmemiş taşlarla kabaca dikdörtgen formunda çevrelenmiş, bireyin baş kısmına gelen kısımda
bu taşlar kaldırılarak, mezar hediyesi olan bir çanak ve bir kapaklı çömlek bu
taşların yerine kullanılmıştır (Resim: 8).
Tüm mezarlar yerleşim yeri içerisinden ele geçirilmiş, mezarlık alana rastlanmamıştır. Yine yön birliğinin olmadığı Karaz mezarlarında da bireylerin
tamamı hoker tarzda yatırılmış ve tüm mezarlara, genel olarak bireyin baş kısmına denk gelecek şekilde hediyeler bırakılmıştır.
Mezar hediyeleri genellikle tipik Karaz çanak ve çömleklerinden oluşmakla beraber, taş ağırşak ve kireç taşı boncuklar da bırakılabilmiştir. Çömleklerin birinden ele geçirilen buğday tohumları ve bir mezardan ele geçirilen
oğlak kemikleri, Karaz kültürü ölü gömme geleneğinde, “ölü yemeği” kavramının olabileceğini düşündürmektedir. Alaybeyi Höyük kazıları sayesinde,
Bölgenin kadim kültürü olan Karaz kültürü ve Erken Tunç Çağı ölü gömme
gelenekleri hakkında ilk kez bu denli net bir tablo ortaya konulabilmiş ve
daha detaylı ele alınabilecek bir araştırma sahası ortaya çıkmıştır.
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ANTROPOLOJİK ANALİZLER
Mezarlardan ele geçirilen iskeletler, 2 sezon boyunca, Sivas Üniversitesi
Antropoloji Bölümü laboratuarında, incelenmekte ve oldukça önemli sonuçlar elde edilmektedir. Bu incelemelere göre: Alaybeyi Demir Çağı bireyleri,
Akdeniz tipi (uzun kafalı, narin iskelet ve kaba kafatası yapısına sahip) insanlar olarak tanımlanırken kadın ve erkekler arasında cinsiyete bağlı boyut
farklılıkları gözlenmiştir. Sosyal yaşama ışık tutacak nitelikte, kadınların dişlerini ip yapımında alet olarak kullandıkları, erkeklerin ise kollarını, günlük
aktivitelerde sıklıkla kullandıkları anlaşılmıştır. Bireylerin tümünün büyüme
döneminde ciddi strese maruz kaldığı, toplumda yaygın olarak Akdeniz anemisi ve diş hastalıklarının görüldüğü tespit edilmiştir. 45 yaş üstü birey olmamasına rağmen, dişlerdeki aşınma çok belirgin olarak saptanmıştır. Erişkin
bireylerde gözlenen apse ve çürük, doğrudan beslenme ile ilişkilendirilmektedir. Bu durum, karbonhidrat ağırlık beslendiklerine işaret etmektedir.
Bebek, çocuk ve genç erişkin sayısının düşük, kadınların sayısının erkeklerden az olması demografik dağılıma uymadığından, nekropolün daha geniş
alana yayıldığı veya kadın ve çocukların yerleşim yerinde gömüldüğü şeklinde yorumlanmaktadır. Topluluğun homojen bir yapıya sahip olduğu, dışarıdan evlilik yapılmaması da dikkati çeken ayrıntılardan biridir9.

ARKEOZOOLOJİK ANALİZLER
Kazıdan ele geçirilen hayvan kemikleri, Mardin Üniversitesi Antropoloji
laboratuvarında incelenmiştir10. Hayvan kemikleri üzerinde, şimdiye kadar 9
familya’ya ait 16 küçük ve büyük memeli hayvan, sürüngen, kuş ve karından
bacaklı türü tanımlanmıştır. İncelemelere göre: Koyun, keçi, sığır, at, köpek,
domuz, tavşan, tarla faresi, kaya uyuru, kaplumbağa, keklik, tavuk, çamur
çulluğu ve tatlı su kabukluları kemiklerine rastlanmıştır. Bu veriler Alaybeyi
halkının etrafındaki karışık ekolojiden faydalandığını göstermektedir.
9

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Antropolji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen Açıkkol’a, titizlikle
yapmış olduğu analiz sonuçları için teşekkür ederiz.
10 Mardin Artuklu Üniversitesi,, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü ‘nden Öğretim Görevlisi
Abu Bakar Siddiq’e hayvan kemikleri konusunda verdiği aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederiz.
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Koyun ve sığır gibi hayvanların besiciliğini yapan Alaybeyi halkı aynı zamanda avcılıkla da besleniyordu. Domuz, geyik gibi hayvanları avlayan halk,
beslenmesine yoğun olarak tavşan ve kanatlı hayvanları da eklemişti. Kemik
topluluğunun boyutları, tipleri ve kasap izleri, yerleşim içinde ya da yanında,
kasaplık aktivitelerinin yapılmış olduğunu göstermektedir.
Alaybeyi halkının, köpekleri hayvancılıkta yardımcı olarak, atların ise yük
hayvanı olarak kullandığına dair izler tespit edilmiştir. At ve köpek gibi hayvanların, insan ile ilişkisi ise detaylı olarak araştırılmaya devam etmektedir.
ARKEOBOTANİK ANALİZLER
Arkeobotanik analizleri, Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Arkeobotanik laboratuarında yapılmaktadır11. Tohum analizleri için, çukur ve kap
içlerinden alınan topraklardaki bitki/tohum kalıntıları, yüzdürme tekniği ile
ayrıştırılarak Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü laboratuvarına gönderilmiştir. Buna göre Alaybeyi yerleşiminde, buğdaygiller familyasından arpa,
yulaf, tuz çimi ve ekmeklik buğday, baklagiller familyasından mercimek, madımakgiller familyasından labada, horozibiğigiller familyasından, kazayağı
türlerine ait tohumlar bulunduğu anlaşılmıştır. Bir Karaz mezarından ele geçirilen çömlek içerisindeki tohumun da buğdaygiller familyasına ait olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç, Erken Tunç Çağında bölgede yapılan tarıma dair
önemli izlerden biridir.
Sonuçlar, bugün için de bölgenin önemli bir tarım alanı olan ovada kurulmuş olan Alaybeyi yerleşiminin, Demir Çağı, hatta Erken Tunç Çağında
da çok gelişkin bir tarım düzeyine sahip olduğunu, tarım ve hayvancılıkla
uğraşan, gelişkin bir kültürün binlerce yıl boyunca Alaybeyi’ni iskân ettiğini
göstermektedir.
SONUÇLAR
2016 ve 2017 sezonlarında yapılan çalışmalarda elde edilen Erkan Kalkolitik Dönem verilerine göre Alaybeyi, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin şimdiye dek bilinen en erken yerleşimidir.
11 Arkeobotanik analizlerini gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Arkeobotanik
laboratuvarından Öğretim Görevlisi Salih Kavak’a, çalışmalarımıza yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

180

Erken Tunç Çağına adını veren ve bölge ile özdeşleşmiş Karaz kültürü,
Alaybeyi kazıları ile daha iyi tanımlanmıştır. Özellikle ölü gömme gelenekleri, ilk kez bu kadar net görülebilmiş, geçen yıl bulunan “ana tanrıça” figürinleri, bugüne dek kültüre atfedilen “erkek egemen” inanış biçiminin yeniden
ve daha derinden sorgulanması gerektiğine işaret etmiştir.
Oldukça dar alanda kazılmış olmasına rağmen Demir Çağı, tüm evreleri
ile açığa çıkarılmış ve dönemin, bölgedeki pek çok parametresi belirlenmiştir.
Atla beraber gömülmüş olan mezar da dahil olmak üzere, toplam 42 adet
Demir Çağı mezarına ulaşılmış ve tüm bulgulardan, dönemin, ölü gömme
gelenekleri hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir. Antropoloji, Arkeozooloji
ve Arkeobotanik incelemeleri ile özellikle Demir Çağların demografik ve sosyoekonomik yapısı genel hatlarıyla ortaya çıkarılmıştır.
2016 yılında 86, 2017 yılında 80 olmak üzere toplam, 166 adet eserin, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanarak müze envanterine kazandırılmıştır.

KAYNAKÇA
ERKMEN M. - ALTUNKAYNAK G., “2016 Yılı Alaybeyi Höyük Kazısı”, 26.
Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Hatay 19-20 Nisan 2017, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara
2017, s. 240
HODDER I., “Figürinler Hakkında Düşünmek”, Tunç Çağın Gizemli Kadınları,
2005, İstanbul
Şengül Aydıngün, “Kentleşme ve Tuncun Keşfi: İlk Tunç Çağın Kutsal Bedenleri”, Tunç Çağın Gizemli Kadınları, 2005, İstanbul
IŞIKLI M., Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü, İstanbul, 2011
IŞIKLI M. – ERKMEN M. – ÇALKAYA N. , “Erzurum Yöresi Karaz Kültürü
Ocakları” XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014 Kongrede sunulan Bildiriler
ÖNDER B., Anadolu’da İnsan Görüntüleri, 2012, İstanbul
PALUMBI G., Red and

181

M- SAGONA C., “Excavations at Sos Höyük, 1995”, Ankara 27-31 Mayıs 1996,
XVIII. Kazı Black, 2008, Roma
SAGONA A –ERKMEN Sonuçları Toplantısı I, s.137-143
SAGONA A –ERKMEN M- SAGONA C- THOMAS I., “Excavations at Sos
Höyük, 1995 Second Preliminary Report” Anatolian Studies, Vol. XLVI Journal of the British Institue of Archaeology at Ankara, 1996, s. 27-52
SAGONA A –ERKMEN M- SAGONA C- McNIVEN I- HOWELLS S., “Excavations at Sos Höyük, 1997 Fourth Preliminary Report” Anatolica,No.
XXIV, 1998, s. 31-64
SAGONA A –ERKMEN M- SAGONA C., “Excavations at Sos Höyük, 1997”
Tarsus 25-29 Mayıs 1998, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 1999,
s.205-206

182

183

Çizim 3: 2016-2017 yıllarında açığa çıkarılan batı bölüm mimarisi çizimi.

Çizim 2: 2017 yılında Alaybeyi Höyük kazılarının yapıldığı açmalar.

Çizim 1: 2016 yılında Alaybeyi Höyük kazılarının yapıldığı açmalar.

Çizim 4: Demir Çağı seramiklerinden örnekler.

Çizim 5: Demir Çağı seramiklerindeki bezemelerden örnekler.
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Çizim 6: Atölyede 2017 kazıları.

Çizim 7: Nekropolde 2016-2017 yılında kazılan alanlar ve açığa çıkarılan mezarlar.
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Resim 1: Geç Demir Çağ duvar örgü sistemi ve taş zemin.

Resim 2: Erken Demir Çağ mekânları, duvar örgüleri, silo bölmeleri, taş zemin ve üretime yönelik araçlar.

Resim 3: Demir Çağı seramiklerinden örnekler.
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Resim 4: Bakır alaşımı kazan kulpu.

Resim 5: Demir Çağı atölyesinde, 2016-2017 sezonlarında açığa çıkarılan kompleks.

Resim 6: Geç Demir Çağ duvar örgü sistemi ve taş zemin.
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Resim 7: Demir Çağda ölü gömme türlerinden bazı örnekler.

Resim 8: Erken Tunç Çağ - Karaz kültürü mezar tipleri.
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Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi,
Alimpınar Mahallesi, 288 Parsel,
Mozaik Kazısı
Ahmet DENİZHANOĞULLARI*
Mehmet GÜRİÇİN
Yakup ÜNLÜ
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Alimpınar Mahallesi, 288 parselde bulunan mozaikli alan, ilçe merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıkta olup batısından
Afşin-Göksun karayolu ile diğer yönlerden tarım arazileriyle çevrilidir. Mozaikler ilk olarak 2005 yılında Hacı Başpınar ve İsmail Canbolat isimli vatandaşların müze müdürlüğüne İsmail Canbolat’ın tarlasında mozaik bulunduğunu ihbar etmesi üzerine bulunmuştur. Alanda mozaik ve mimari yapı
kalıntılarına rastlanıldığı, alanın kaçak kazılara maruz kaldığı belirtilmiştir.
Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenen alanda üzeri kısmen açılmış mozaik kalıntılarına rastlanmıştır. Söz konusu alan
2007 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
27.11.2007 tarih ve 3331 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescil edilmiştir. Mozaikli alanda çeşitli tarihlerde kaçak kazıların yapılması
nedeniyle alanda gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurul kararı çıkarıldıktan sonra mozaiklerin üzeri jeotekstil malzemeyle örtülerek açılan kaçak kazı
çukurları kapatılmıştır. Alanda sık sık kaçak kazıların olması burada bir kurtarma kazısı yapılması sonucunu doğurmuş ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden kazı izni talep edilmiştir.
*

Ahmet DENİZHANOĞULLARI, Müze Müdürü, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
Mehmet GÜRİÇİN, Arkeolog, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
Yakup ÜNLÜ, Arkeolog, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE.
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Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
21.05.2017 tarih ve E.54908 sayılı yazıları ekinde yer alan 21.03.2017 tarih ve
54973 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafından
Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesinde Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi,
Alimpınar Mahallesi, 288 parselde bulunan mozaikli alanda 2017 yılı içerisinde kazı çalışmaları yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Söz konusu
izin gereği, kazı çalışmaları Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları Başkanlığında, Arkeolog Mehmet Güriçin ve Arkeolog Yakup
Ünlü’nün alan sorumluluğunda 12.09.2017 tarihinde başlatılmış olup çalışmalar 2 müze uzmanı ve 14 işçi ile gerçekleştirilmiştir.
Kazı çalışmaları için alan ölçümü yapıldıktan sonra kazı alanının geniş olması nedeniyle 10x10 m. ölçülerinde güney-kuzey yönlü 3 açma, batı-doğu
yönlü ise 6 açma zeminde belirlenmiştir. Açmalara güney-kuzey yönünde
1-2-3 sıra numarası verilmiş olup batı-doğu yönlü sıralaması ise a-b-c-d-e-f
harfleri ile isimlendirilmiştir (Resim: 1). Yapılan kazı çalışmaları neticesinde
Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen tabanı mozaikli kilise kalıntısı ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 2).
Mozaiklerde işlenen temalar ve kazıda çıkan buluntulardan, kilisenin M.S.
5-7. yüzyıla ait olabileceği kanaatine varılmıştır. Ancak çalışmalarda ortaya
çıkarılan Konstantin IX (1042-1055) ve Michael IV (1034-1041) tarihli anonim
sikkeler kilisenin 10-11. yüzyıla kadar çeşitli zamanlarda düzenlenerek tekrar
kullanıldığını düşündürmektedir.
KAZI ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmaları için alan ölçümü yapıldıktan sonra 1800 m²’lik alanda
10×10 m. ebadında 6 açma belirlenmiştir. Kazı çalışmasına C3, D3 ve E2 açmalarından başlanmış olup devamında C2, D2 ve E3 açmaları ile devam edilmiştir. Bu alanlarda zemin seviyesinden ortalama 1,80 metre seviye indirme
çalışması yapılmıştır. C3 açması üzerinde kuzeybatı-güneydoğu istikametinde 3 adet, açmanın kuzeyinde ise 1 adet olmak üzere toplam 4 adet kaçak
kazı çukuru tespit edilmiştir. Kuzeyde bulunan kaçak kazı çukuru içerisinde
4 sıra doğu-batı doğrultulu uzanan duvar kalıntısı görülmüştür. D3 açması
üzerinde 1 adet, D3 ve D2 açma sınırında ise bir adet kaçak kazı çukuru bu-
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lunmaktadır. Çalışmalarda öncelikle kaçak kazı çukurları çevresinde bulunan yükseltiler alınmıştır. Söz konusu açmalarda zemine doğru inildikçe doğu-batı doğrultulu bir yapı kalıntısına ait çevre duvarları açığa çıkarılmıştır.
Çevre duvarları doğu yönünde açılarak yarım yuvarlak bir mimari yapıya
rastlanmıştır. Bu mimari yapının doğu yönde çevre duvarı ile bütünleştiğinde
kilisenin apsis kısmı olduğu ortaya çıkmıştır. Yapının doğu yönünde yarım
yuvarlak apsis duvarının açığa çıkarılması ile yapı kalıntısının 21,70x11,40
metre ölçülerinde dikdörtgen planlı bir kilise kalıntısı olduğu görülmüştür.
Kilisenin zeminine doğru inildikçe yer yer 100-180 cm. derinlikte taban mozaiklerine rastlanmıştır. Mozaiklerin üzerini açma çalışmalarına geçilmiştir.
Açığa çıkarılan mozaiklerin toplam ölçüsü 59,79 m² olup; kaçak kazı, çökme,
tarımsal faaliyete bağlı şişme ve çökme, bitki kökleri gibi nedenlerle yoğun
bir tahribatla karşı karşıya kalmıştır. Mozaikler genel olarak geometrik bezemeler, çeşitli hayvan figürleri ile bitki motiflerinden oluşmakta olup beyaz,
siyah, kırmızı ve turuncu renklerdedir (Resim: 3).
KİLİSE MİMARİSİ
Yapının iç mekânı kuzey nef, orta nef ve güney nef olmak üzere üç bölüme
ayrılmıştır. Bu bölümlerden kuzey ve güney nefler aynı yükseklikte olup orta
nef 20 cm. aşağıda yapılmıştır. Kilisenin iç mekânları zemin seviyesine kadar
indirilerek zeminde mozaiklere rastlanmıştır (Resim: 4-5).
Kuzey Nef
Kuzey nef doğu-batı yönünde 2,75 x 10,5 m. ölçülerinde olup orta neften iki
adet paye ile ayrılarak oluşturulmuştur. Bu mekândaki mozaikler ana nefteki
mozaik panosundan beyaz tesseralarla boşluk oluşturularak ayrılmıştır. Bordür içerisinde ince uzun üzerinde kuşların bulunduğu taban mozaiği ortaya
çıkarılmıştır. Mozaiğin kırmızı siyah ve beyaz tesseralardan en dışta testere
dişi motifi ile başlayan bir bordür, sonrasında, iç içe geçmiş, bir birine bağlı
krater motifli yapılmış sonsuz sarmallardan kenar bordürü oluşturularak bu
bordür içerisinde pano şeklinde kuş figürlerine yer verildiği, kuşların uzun
bacaklı olanlarının su kuşları olduğu, kuşların farklı yönlere baktığı (genelde
doğu yön) aralarda doldurma motifi olarak bitkisel öğelere yer verildiği, en
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sonunda testere dişi üçüncü bir bordürle panonun sonlandırıldığı tespit edilmiştir. Bu bölümde yer alan mozaiğin defineciler tarafından oldukça tahrip
edildiği görülmüştür.
Orta Nef
Ana nef yaklaşık 10,5 x 4,2 m. ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Orta nef
kuzey ve güney neften kot olarak 20 cm. aşağıda yapılmış olup bu mekânda
yer alan mozaiklerin tamamına yakın bir kısmının tahrip edildiği görülmüştür. Ortaya çıkan taban mozaiğinde sarmallardan oluşan bordürle sınırlandırılmış pano içerisinde üzüm dalları arasında üzüm salkımı motifleri, dallar
arasında içerisinde içi meyve dolu sepet yer almaktadır. Orta nef kısmının
kompozisyonunun defineciler tarafından kaçak kazı yapılması sonucunda tamamen yok olduğu görülmüştür.
Güney Nef
Güney nef yaklaşık 2,70 x 10,5 m. ölçülerindedir. Orta neften iki adet paye
ile ayrılarak oluşturulmuştur. Bu mekândaki mozaikler ana nefteki mozaik
panosundan beyaz tesseralarla boşluk oluşturularak ayrılmıştır. Güney nef
kuzey nefle aynı kot seviyesindedir. Bu mozaikte iki dalga motifi arasında
sonsuz düğüm motifinden oluşan bordür içerisinde birbirine geçmiş dairesel
motifler yer almaktadır. Bu bölümde de mozaiklerin definecilerce ve doğal
tahribat sonucu oldukça tahrip edildiği görülmüştür.
Apsis
Doğu yöndeki apsis platformu dolguyla orta neften 15 cm. yükseltilmiştir. Moloz taş ve Horasan harcı ile yapıldığı belirlenen bu bölüm orta neften
15 cm. yükseltilerek basamakla sınırlandırılmıştır. Apsisin iç kısmında apsise
simetrik olarak yapılmış ancak büyük oranda tahrip olmuş taban mozaiğine
rastlanmıştır. Mozaiğin yarım daire şeklinde en dıştan iki dalga motifi arasında sonsuz düğüm motifinden oluşan bordürü içerisinde muhtemelen dal
motifine yer verilmiştir. Mozaiğin oldukça tahrip olmasından dolayı ortadaki
ana kompozisyon hakkında pek bilgi sahibi olunamamıştır.
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Apsisin iki tarafında kare planlı pastophorion hücresi bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan mekânın duvar diplerinde bulunan tesseralardan ve harç izlerinden bu mekânın da mozaikli olduğu kanaatine varılmıştır. Bu alanın da
defineciler tarafından oldukça tahrip edildiği görülmüştür.
Mezarlar
1 No.lu Mezar (M1)
Kilisenin güney nefinin batısında, narteksin güney kısmında 90 cm. derinlikte stel parçalarına rastlanmış olup kırık olan mezar stelinin kaldırılmasından sonra stelin altında temel zeminine yakın seviyede, bölümün güneybatı
köşesinde doğu-batı yönünde uzanan bir mezar ortaya çıkartılmıştır. Mezar
190 cm. uzunluğunda, 60 cm. genişliğinde, üzeri taşla kapatılmış ve oldukça
korunmuş vaziyettedir. Ancak mezar içerisinde herhangi bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır (Resim: 6 ).
2 No.lu Mezar (M2)
Kilisenin apsis kısmının dış tarafında doğuda yapıya ait herhangi bir
mekân mezar ya da başka bir yapı olup olmadığını anlamak için 2x2 m. ebadında sondaj çukuru açılmış olup sondajda 140 cm. doğu-batı yönünde 60x150
cm. ölçülerinde mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezarın bulunduğu sondaj çukuru
genişletilerek 90 cm. derinliğe kadar inilmiştir. İn-situ halde bulunan mezar
yapısı yanlarda taş örgülü, üst kısmında çatı kiremiti ile kapatılmıştır. Mezar
içerisinde herhangi bir mezar buluntusuna rastlanılmamıştır ( Resim: 7).
3 No.lu Mezar (M3)
Kilisenin apsis kısmının güneyinde yer alan kare planlı pastophorion hücresinde yapının temel kısmı açılarak zemine doğru inilmiştir. Bu bölümde
temel zeminine yakın seviyede, hücrenin güneybatı köşesinde doğu-batı yönünde uzanan bir mezar yapısı ortaya çıkartılmıştır. Mezar yapısı 170 cm.
uzunluğunda doğu kısmı geniş, batı kısmı dar yanlarda harç kullanılmadan
taş örülmüş, iç kısmı sıva ile kaplıdır. Söz konusu mezar içerisinde herhangi
bir mezar buluntusuna ve iskelete rastlanılmamıştır (Resim: 8).

193

SONDAJ AÇMALARI
Kazı çalışmaları sırasında kilisenin etrafında herhangi bir yapı, müştemilat ya da mezar yapılarının olup olmadığını anlamak için sondaj çalışmaları
yapılmıştır (Resim: 9). Yapılan çalışmalarda;
1 No.lu Sondaj: Apsisin doğusunda 2x2 m. ebadında alan açılmış olup sondajda 140 cm. batı yönünde 60x150 cm. ölçülerinde mezar çıkması nedeniyle
alan genişletilerek 90 cm. derine kadar inilmiştir. Söz konusu mezar yapısı
taşla yapılmış olup üst kısmında çatı kiremiti yer almaktadır. Söz konusu mezar kaldırılarak müzeye nakledilmiştir.
2 No.lu Sondaj: Apsisin kuzeybatı köşesinde 2x2 m. ebadında 120 cm. derinlikte açılmış olup zemin seviyesine kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
3 No.lu Sondaj: 2,5x2 m. ebadında, 150 cm. derinlikte açılmıştır. Açılan sondaj alanında 70 cm. derinlikte kuzey ve batı yönünde moloz taşla örülmüş
harçsız duvar örgüsüne rastlanmıştır.
4 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında 130 cm. derinlikte ana toprak seviyesine
kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
5 No.lu Sondaj: Kilisenin güneyinde 2x2 m. ebadında açılmıştır. 20 cm. zeminde güney-batı yönünde L biçiminde 2 sıra toprak harçlı moloz taşla örülü
duvar tespit edilmiştir.
6 No.lu Sondaj: Kilisenin kuzeyinde 2x2 m. ebadında 150 cm. derinlikte
açılmış olup zemine kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
7 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 120 cm. derinlikte açılmıştır. 60 cm. derinlikte güney- batı yönünde Horasan harçlı duvar örgüsüne rastlanmıştır. Alan
3,5 m. ebadında genişletilmiştir.
8 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 70 cm. derinlikte açılmıştır. Zemine kadar
inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
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9 No.lu Sondaj: Parselin güney kısmında 2x2 m. ebadında 100 cm. derinlikte açılmıştır. Zeminde taş çıktığından sondajdaki kazı sonlandırılmıştır. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
10 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 70 cm. derinlikte açılmıştır. Zemine kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
11 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 70 cm. derinlikte açılmıştır. Zemine kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
12 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 30 cm. derinlikte açılmıştır. Zeminde taş
zemin üzerinde kireç harcı kullanılarak yapılmış zemin bulunmuştur. 3x3 m.
ebadında genişletilmiştir.
13 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 60 cm. derinlikte açılmıştır. Zemine kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.
14 No.lu Sondaj: 2x2 m. ebadında, 60 cm. derinlikte açılmıştır. Zemine kadar inilmiştir. Sondaj çukurunda taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.

MOZAİKLERİN KALDIRILMASI VE MÜZEYE NAKLİ
Mozaiklerin üzerinin tamamen açılması ile başlayan çalışmalar tesseraların dağılmasını önlemek için kenar bantlarının yapılması ve üzerindeki kireç
tabakasının temizlik çalışmaları ile devam etmiştir. Temizlik çalışmalarından
sonra asetat naylon üzerine çizim çalışmaları yapıldıktan sonra fotoğraflarla
kayıt altına alınmıştır (Resim: 10). Yüzeyde yapılan son temizliğin ardından
Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2018 tarih ve
2428 sayılı kararı ile Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen 3 kişilik ekip ile birlikte mozaik kaldırma işlemine geçilmiştir. 18-19.11.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda
toplam 59,79 m² mozaik 49 plaka halinde kaldırılarak Müzeye nakledilmiştir
(Resim: 11). Kazı çalışmaları sırasında bulunan tesseralar ve mozaik parçaları
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daha sonra restorasyon aşamasında kullanılmak üzere muhafaza altına alınmıştır.
Kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan kilise kalıntısına ait duvarlar
ve açılan sondaj çukurlarının üzeri jeotekstil ile kaplanarak çalışmalarda ortaya çıkarılan kazı toprağıyla tekrar kapatılmıştır.
BULUNTULAR
Kazı çalışmaları sırasında; 5 adet çeşitli ebatlarda etütlük mahiyette stel
parçaları,2 adet sütunce başlığı, 1 adet pişmiş toprak taban döşemesi, 1 adet
pişmiş toprak çatı kiremiti, 2 adet Bizans Dönemine ait sikke ve bol miktarda
demir çivi bulunmuştur (Resim:12-13).
SONUÇ
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Alimpınar Mahallesi, 288 parsel üzerindeki mozaikli alan ve çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan, Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen kilise kalıntısı,
mimarinin devamında güneye doğru devam eden duvar kalıntıları ve farklı
noktalarda açılan sondaj açmalarında ortaya çıkartılan duvar kalıntısına ek
olarak, çevrede yoğun miktarda pişmiş toprak seramik ve çatı kiremidi bulunması, bu alanın sadece bir kilise yapısı olmadığı, etrafında yerleşimlerin
olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Bu sebeple, alanda Kahramanmaraş Müzesi başkanlığında veya üniversiteler tarafından yapılacak kapsamlı araştırmaların daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ayrıca Afşin İlçesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi’ndeki mağaranın kazı alanına kuş uçuşu
mesafesinin 7 km. olmasından dolayı, Bizans Döneminde mağara önüne yapılan kilise burada yer alan kilise ile ilişkilendirilmektedir. Ancak bu ilişkilendirmenin sağlıklı bir zemin kazanabilmesi için gerek kazı alanının çevresinde,
gerekse Afşin kent merkezinde yer alan çok sayıda Roma ve Bizans Dönemine ait kültür varlıkları hakkında, uzun soluklu bir araştırmanın yapılması
gerekmektedir. Sonuç olarak, Afşin ve çevresinde yapılacak bilimsel araştırmalarda, kazıda ortaya çıkartılan kilise kalıntısı ve taban mozaiklerinin de
çalışmalara ışık tutacağı kanaati ön plana çıkmaktadır.
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Resim: 4

198

Resim: 5

Resim: 6

199

Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9

200

Resim: 10

Resim: 11

201

Resim: 12

Resim: 13

202

KÜTAHYA, DOMANİÇ,
TANAP DOĞALGAZ PROJESİ HATTINDA YAPILAN
NEKROPOL ALANI KURTARMA KAZISI
Metin TÜRKTÜZÜN*
Oğuzhan PEKŞEN
Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Çokköy, Değirmen Kırı Mevkii’nde, TANAP
doğalgaz hattı projesi güzergâhında yer alan nekropol alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03.10.2017
tarih ve 201031 sayılı yazısı ile kazı ve sondaj çalışmalarına izin verilmiştir.
Kütahya’nın yaklaşık 53 km. kuzeyinde, tarım arazileri içerisinde yer alan
Çokköy Nekropolü, TANAP projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında fark edilmiştir. Nekropolde Kütahya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında
yapılan kazı çalışmaları, 27.09.2017 tarihinde başlamış, 20.12.2017 tarihinde
tamamlanmıştır1.
Domaniç İlçesi konumu itibarı ile etrafı engebeli arazilerle çevrili olup
büyük ormanlık alanlara sahiptir. Çokköy Köyü de bu arazinin ortasında ve
çevre halkının “köy deresi” olarak adlandırdığı bir akarsuyun yamacında yer
almaktadır. Kazı çalışmalarının yapıldığı alan Çokköy merkezinin yaklaşık 1
km. güneyinde yer almaktadır (Harita).
*

1

Metin TÜRKTÜZÜN, Kütahya Müzesi Müdürü, Paşam Sultan Mah. Gediz Cad. No: 4 Kütahya/TÜRKİYE.
Oğuzhan PEKŞEN, Kütahya Müzesi Müdürlüğü Uzmanı, Kazı Sorumlusu, Paşam Sultan Mah.
Gediz Cad. No: 4 Kütahya/TÜRKİYE.
Müze Müdürü Metin Türktüzün başkanlığında, Kütahya Müzesi Müdürlüğü arkeoloğu Oğuzhan Pekşen ile ANKON şirketi adına Arkeologlar Ferhat Can, Hakan Demirarslan, Züleyha
Doğan, Asya Meral ve Antropolog Serdar Yurdagül’ün katılımlarıyla kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Finansmanı TANAP tarafından karşılanan kazı çalışmalarına katılan TANAP personeli Arkeolog Engin Çoşar ve tüm kazı ekibine teşekkür ederiz.
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Çokköy Nekropolü kurtarma kazısının yapıldığı alan, yaklaşık 500 m.
uzunluğundaki bir alanda, 18 adet 5.00x10.00 m. boyutlarında ve 1 adet
5.00x5.00 m. boyutlarında olmak üzere toplamda 19 açmada yürütülmüştür
(Plan). Bununla birlikte 2 adet 2.00x3.0 m. ve 5 adet 3.00x3.00 m.lik deneme
sondajlarında da kazı çalışmaları yapılmıştır (Resim: 1).
Yapılan çalışmalarda, basit toprak mezarlar, çatma kiremit mezarlar, taş
kapaklı mezarlar ve sanduka mezar olmak üzere toplamda 4 mezar tipi ile
karşılaşılmıştır (Resim: 2). Kazı çalışmaları sonunda 60 adet basit toprak mezar, 21 adet çatma kiremit mezar, 5 adet taş kapaklı mezar ve 1 adet sanduka
mezar olmak üzere toplamda 87 adet mezar ortaya çıkarılmıştır (Grafik: 1).
BASİT TOPRAK MEZARLAR
Basit toprak mezarların hemen hemen hepsi ile alanın batısında, diğer mezar tiplerinin bulunduğu alanlardan ayrı bir noktada karşılaşılmıştır (Resim:
3). Yaptığımız çalışmalarda bütün basit toprak mezarların inhumasyon gömü
şeklinde olduğu gözlemlenmiş ve gömülerin dorsal pozisyonda olduğu gözlemlenmiştir. Alandaki tüm basit toprak mezarlar kuzeydoğu- güneybatı yönünde konumlandırılmıştır.
ÇATMA KİREMİT MEZARLAR
Bu mezar tipi; yanları, zemini ve üstünün kiremit ile örtüldüğü, iki kiremidin üst noktalarının birbirine değerek bir üçgen oluşturduğu, alt kısımlarının
içine ölenin sığacağı kadar bir boşluk bırakılarak, baş ve ayak kısmı bir taşla ya da bir kiremitle kapatılarak oluşturulmuştur (Resim: 4). Çatma kiremit
mezarların hepsine, kazı alanın doğusunda yer alan açmalarda rastlanmış ve
bu tip mezarlarda iskelet haricinde hiçbir buluntu ile karşılaşılmamıştır. Bütün çatma kiremit mezarlar inhumasyon gömü şeklinde olup, gömüler dorsal
pozisyondadır.
TAŞ KAPAKLI MEZARLAR
Bu mezar tipi; plaka halindeki taşların, sert bir zeminin dikdörtgen şekilde
oyularak, üstlerine plaka taşların yerleştirilmesi ve ufak taşların sıkıştırılmasıyla oluşturulan bir mezardır. (Resim: 5). Taş kapaklı mezarlarda rastlanan
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iskeletlerin, diğer mezar tiplerine rastladığımız iskeletlere göre daha fazla deformasyona uğradığı görülmüştür. Kazı çalışmalarında rastlanan buluntuların çoğu bu mezar tiplerinde bulunmuştur. Bu tip mezarlarda da inhumasyon
gömü uygulanmış olup, bireyler dorsal pozisyondadır.
SANDUKA TİPİ MEZAR
Kazı alanındaki tek örnek olan sanduka mezara, çatma kiremit mezarların
yaklaşık 100 m. batısında rastlanılmıştır. Genellikle etrafı taşlarla dikdörtgen
şeklinde çevrilerek, bu taşların dış tarafının toprak içinde bırakılması ile üstü
büyük taşlarla kapatılan mezar tipidir. Uzunluğu 2.20 m. olan mezarın genişliği 1.30 m.dir. Mezarın üstünün iki ya da üç taşla kapatıldığı düşünülmekle
beraber, üst kapak taşları kırılıp mezar içine çökmesinden dolayı kapak taşlarının sayısı tam olarak bilinememektedir. Mezarın tabanında ise kiremitler
döşeme olarak kullanılmıştır (Resim: 6). Mezarın içindeki birey ortalanmayıp
mezarın soluna doğru yatırılmıştır. Bu veri, bireyin zamanla sola kaydığını ya
da yanına daha sonradan başka bir bireyin daha gömüleceğinin hesaplandığını düşündürmektedir.
Kazı alanında yapılan çalışmalarda bulunan toplamda 87 adet mezar ve bu
mezarlarda toplam 97 adet tüm ve tüme yakın iskeletle karşılaşılmıştır. Bu iskeletlerin %5i bebek, %21’i çocuktur bu veriler doğrultusunda bebek ve çocuk
ölümünün genel popülasyona oranla oldukça fazla olduğu görülmüştür. İskeletlerin %38’i erkek, %29’u ise kadındır. %7’lik bir kısım ise, sel taşkını ve diğer
çevresel etkilerle tahrip olduğu için cinsiyeti belirlenememiştir (Grafik: 2).
Erkek ve kadın bireylerin boyları göz önüne alındığında, erkeklerde boy
ortalamasının 1.67 m., kadınlarda ise 1.58 m. olduğu tespit edilmiştir (Çizim).
GÖZLEMLENEN HASTALIKLAR
Antropolojik ön inceleme raporuna göre2, Çokköy Nekropolü’ndeki iskeletlerin üzerinde rastlanılan hastalıklar şunlardır:
2

Antropolojik ön inceleme, kazı sırasında görev yapan Antropolog Serdar Yurdagül tarafından
yapılmış olup, bu iskeletler üzerinde detaylı antropolojik analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. A. Cem Erkman’a
gönderilmiş olup, sonuçlar Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı’nda yayımlanacaktır.
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Osteoporoz: Kemik yoğunluğundaki azalmaya bağlı olarak kemiklerde kırılganlık ve kırılmaya yatkınlıkla karakterize olmuş bir hastalıktır3. Nekropol
alanında karşılaşılan çoğu iskelette bu hastalığın izlerine rastlanmıştır.
Tüberküloz: Bu hastalık, kemiğe genelde akciğer ve sindirim sisteminden
kan yoluyla bulaşmaktadır. Hastalığın bulaştığı kemiklerde yıpranmalar
oluşmaktadır. Hastalığın en çok görüldüğü bölgeler bel kemiği, kalça ve dizlerdir.
Periostitis: Kemik zarı iltihabı olarak adlandırılan bu hastalık, kemiğin bazı
tabakalarında adeta yeni bir kemik tabakası oluşturarak yayılmasıdır. Bireyin
kemik gelişimi durmuş olsa da hastalık ilerlemeye devam edebilmektedir4.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Popülasyonun genelinde ağız ve dişlerin sağlığı açısından oldukça sorunlu olduğu görülmektedir. Genç bireylerde dahi diş aşınmalarının oldukça
yoğun olduğu, erken yaştan itibaren diş kayıplarının yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu durumun en büyük nedenlerinden birinin beslenme alışkanlıkları
(tahıl ağırlıklı beslenme) olduğu düşünülmektedir.
BULUNTULAR
Kazı çalışmalarında rastlanan buluntulardan bahsedecek olursak, ilk önce
alanın en doğusunda, taş kapaklı mezarların içinde karşılaşılan pişmiş toprak
kap parçaları, Müdürlüğümüz restoratörlerinin çalışmaları sonucunda birleştirilmiş ve bu çalışma sonucunda 2 adet minyatür kap tümlenmiştir (Resim:
7-8). Aynı alanda taş kapaklı mezarların içerisinde 1 adet tüm, 1 adet tüme
yakın olmak üzere 2 adet pişmiş toprak minyatür kap ile daha karşılaşılmıştır
(Resim: 9). Bu minyatür kapların dışında, taş kapaklı mezarlarda 2 adet bronz
bilezik ve 1 adet bronz küpe olmak üzere 3 adet metal süs eşyası ile ele geçirilmiştir.
3
4

Vinay K., Cotran R.S., Robbins, S.P., Temel Patoloji, (Çev.Edt: U. Çevikbas), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.
Donald O.J. ve G.J. Putschar, Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains,
Simithsonian Institution Press, Washington DC.1981.
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Pişmiş toprak minyatür kap ve metal süs eşyalarının bulunduğu alan dışında, basit toprak mezarların bulunduğu alanda, üzerinde stilize haç motifi
bulunan 1 adet bronz yüzük ile karşılaşılmıştır (Resim: 10). Bunların dışında
mezarlarda herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır.

SONUÇ
Yaklaşık üç ay aralıksız süren ve zorlu hava koşullarında yapılan kazı
çalışmaları neticesinde, kazı alanının doğusunda karşılaşılan çatma kiremit
mezarlar ve taş kapaklı mezarların bulunduğu alan Doğu Roma Döneminin
erken evrelerinde (M.S. 4-6. yüzyıllar) kullanıldığı, alanın batısında yer alan
basit toprak mezarların ise, Doğu Roma Döneminin ortalarında (M.S. 9-12.
yüzyıllar) kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Yapmış olduğumuz kurtarma kazısı çalışmalarına, Domaniç İlçesi’nin
arkeolojik önemi açısından değinecek olursak, Müdürlüğümüz arşivinde de
kayıtlı bulunan Yeşilköy, Tıraz, Çamlıca köylerindeki büyük nekropol alanları ve Domaniç İlçe merkezinde, Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında
gerçekleştirilen ve yayımlanan “Anıtsal Roma Mezarı Kurtarma Kazısı”5 da
göz önüne alındığında, bölgede halen araştırılmaya ihtiyaç duyula büyük bir
arkeolojik potansiyelin olduğu düşünülmektedir.

5

Anıtsal Roma Mezarı hakkında bkz: Serdar Ünan, Recep Karaca, “Domaniç Anıtsal Tonozlu
Mezarı Kurtarma Kazısı”, Kütahya Müzesi 2016 Yıllığı, Ankara, 2017, s.65-100.
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Harita: Nekropolün, Çokköy merkezine göre konumu.

Plan: Kazı alanı açma ve sondaj vaziyet planı.
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Çizim: Kadın ve erkek bireylerin boy ortalamaları.

Grafik 1: Mezar çeşitleri ve sayısal veri grafiği.

Grafik 2: Bireylerin cinsiyete göre dağılımı.

209

Resim 1: Kazı alanından hava fotoğrafı.

Resim 2: Kazı çalışmalarında karşılaşılan mezar çeşitleri.
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Resim 3: Basit toprak mezar örneği.

Resim 4: Çatma kiremit mezar örneği.

211

Resim 5: Taş kapaklı mezar örneği.

Resim 6: Sanduka mezar tipi örneği.

212

Resim 7: Taş kapaklı mezarlarda bulunan ve bütünlenen minyatür kap örneği.

Resim 8: Taş kapaklı mezarlarda bulunan ve bütünlenen minyatür kap örneği.

213

Resim 9: Taş kapaklı mezarlardan, tüm ve tüme yakın ele geçirilen diğer buluntular.

Resim 10: Basit toprak mezarların bulunduğu alanda bulunan yüzük.
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Muş, Varto, Tepeköy Höyüğü
Kurtarma Kazısı
Mikail ERÇEK*
İlhan KILIÇ
Höyük; Muş İli Varto İlçesi’nin 22 km. güneyinde Tepeköy Köyü’nün hemen kuzeydoğusunda yer alan orta büyüklükte bir höyüktür.
Muş İli’nde 1945 ve 1966 yıllarında iki büyük deprem yaşanmıştır. 1966 yılındaki depremden sonra höyük üzerindeki yerleşimler, höyüğün etrafındaki
düzlük alanlara yayılmıştır. 1966 yılına kadar köy yerleşimi, höyük üzerinde
olduğundan köy, Tepeköy ismini almıştır.
Muş Bölgesi konum olarak doğudan gelen yolların batıya açıldığı önemli
bir geçiş noktasıdır. Gerek Urartu Döneminde ve gerekse günümüzde Bingöl
üzerinden Elazığ-Malatya aracılığıyla batıya açılan önemli bir geçiş noktası
üzerinde yer (Resim:1).
Günümüze kadar sadece Kayalıdere Kalesi (Burney, 1966) kazının yapıldığı Muş Bölgesine dair bilgilerimiz genellikle yüzey araştırmaları bulgularına
dayanmaktadır. (Rothman, 1995; Rothman-Kozbe, 1997; Biber, 2016; Biber
– Çavuşoğlu, 2011; Biber – Çavuşoğlu, 2013; Biber ve diğ., 2012; ) Yüzey
araştırmalarında tespit edilen höyüklerde Prehistorik Çağlara ilişkin bulgular
oldukça sınırlıdır. Ancak son dönem çalışmaları ve mevcut Tepeköy kazısında özellikle İlk Tunç Çağ ve Demir Çağına ait önemli verilere ulaşılmıştır.
Bölgenin tarihine dair önemli dönemlerden biri de Demir Çağıdır. Erken
ve özellikle de Orta Demir Çağı (Urartu) kale ve yerleşimleri oldukça fazla*

Mikail ERÇEK, Müze Müdür V., Ahlat Müze Müdürlüğü, Ahlat-Bitlis/TÜRKİYE.
İlhan KILIÇ, Müze Araştırmacısı, Ahlat Müze Müdürlüğü, Ahlat-Bitlis/TÜRKİYE.
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dır. Kayalıdere, Tirmit, Bostankaya gibi Urartu kaleleri Urartuların bölgeyi
önemli bir eyalet merkezi olarak seçtiğini gösteren kanıtlardan bir kaçıdır.
Kayalıdere yakınlarında yer alan Tepeköy höyüğünde de güçlü bir Urartu
yerleşimine dair verilere rastlanılmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI
Höyük, Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılmakta olan Muş
Alparslan II Barajı altında kalacağından; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 06/07/2017 tarih ve 136381 sayılı izniyle kazı çalışmaları, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında 05.07.2017 tarihinde başlayıp
15/12/2017 tarihine kadar devam etmiştir.
2014 yılında Tepe Höyükte Müdürlüğümüz başkanlığında yapılan kazı
çalışmaları, yüklenici firma (ENERJİSA) tarafından kiralanan 551 No.lu ve
mülkiyeti hazineye ait parsellerde açılan 10 açmada yürütülmüştür. Dört ay
süre zarfında çalışmaların yürütüldüğü açmalarda ortalama 1.5 metre derinliğe ulaşılmıştır. Çeşitli nedenlerden dolayı iki sene ara verilen Tepehöyük arkeolojik kazı çalışmaları, Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş. ile Müdürlüğümüz
arasında “Alparslan II Barajı ve Hidroelektirik Santralı Göl Altında Kalacak
Kültür Varlıklarının Kurtarılmasına Yönelik Yapılacak Arkeolojik çalışmalara ilişkin” protokol imzalanıp, 01.07.2017 tarihi ile05/07/2017 tarihinde çalışmalara yeniden başlatılmıştır. Bu kazı sezonunda höyüğün tamamı 10x10 m.
ölçülerinde plankaralere bölünmüştür. Bir önceki yıl yapılan 10 açma da bu
plankarelere uyarlanarak yeniden güncellenmiştir. Bu tarihte kazı çalışmaları
3’ü vasıflı personel (Arkeolog vs.) 4’ü bekçi 2’si formen olmak üzere toplam
36 kişilik bir ekiple başlamış ve Aralık 2017 tarihi itibariyle ekip sayısı 7’si vasıflı personel (Arkeolog, restoratör, sanat tarihçi, antropolog vs.) olmak üzere
toplam 59 kişiye ulaşmıştır.
Tepeköy Höyüğü, 2017 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari
yapılar genellikle Ortaçağ ve Demir Çağına ait olan tahrip olmuş, tam olarak
boyutları bilinmeyen ve henüz işlevleri belirlenemeyen taş sıralarından oluşmaktadır. Bunların yanında tahrip olmuş ocak kalıntılarına da rastlanılmıştır.
Net olmamakla birlikte ocakların Tunç Çağı ile ilişkili oldukları düşünülmek-
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tedir. Ocak buluntularına kıyasla höyüğün Tunç Çağına ilişkin verileri (Erken
–Karaz/Erken Transkafkasya-, Orta ve Son Tunç) oldukça sınırlıdır.
Ortaçağ tabakasına ait taş sıraları, çoğunlukla höyüğün orta ve kuzey kesiminde ortaya çıkarılmıştır. Bu tabakaya ait taş sıraları, genellikle kuzey güney yönlü olup sanduka taş örgü tipinde oluşturulmuşlardır. Çoğunlukla kesintiye uğrayan yapıların tam uzunluğu belirlenememiştir. Orta ölçekli nehir
taşlarının yanında iri, blok taşlarda kullanılmıştır. İri taşların çoğunluğunda
bir düzeltme işleminin izleri görülmektedir. Taş sıralarında çamur harç kullanımı dikkati çekmektedir. Taş sıraları mekanın yada binanın temel sırları
olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu taş sıraları üzerinde kerpiç kalıntıları
rastlanmamıştır. Çoğunlukla çevrede döküntü olarak kerpiç malzemeler ele
geçmiştir. Üst yapı, çatı yada dam örgüsüne dair kanıtlar da bulunmamıştır.
Taş sıralarının mekan oluşturmadığı görülmüş ancak yakınlarında ele geçen
öğütme taşlarından dolayı mekan olabilecekleri düşünülmektedir.
Demir Çağı’na ait (Urartu) taş sıralarına rastlanılmıştır. Ancak bu duvarların yapı veya mekan duvarları oldukları net olarak anlaşılamamıştır. Genellikle bağlantısız olan duvarlar tek sıra ya da çift sıra orta ölçekte ki nehir
taşlarından oluşmaktadır. Taşlar arasında kuru toprağın ele geçmesi bir çamur harç olabileceğini göstermektedir ancak kesin bir sonuç şu an için ele
geçmemiştir. Höyüğün orta kısmında doğu batı doğrultulu uzanan genişliği
1.00-2.00 m. arasında değişen set, teras duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar,
bu alanda Urartu’ya ait bir yapının varlığını kanıtlar niteliktedir. Ancak bu
sezonda ki çalışmalarda ortaya çıkarılmamıştır. Bu duvar, farklı aralıklarla
farklı taş örgüsü izleri göstermektedir. Duvarın batı ucu (yaklaşık 5.00 m.)
kenarların iri taşlarla örülüp içinin küçük taşlarla doldurulması ile oluşturulmuştur. Sanduka taş örgüyü andıran bu kısım kesintiye uğramıştır. Orta kesimde ise (4.00 m.) duvarın, orta büyüklükte taşlarla örüldüğü görülmektedir.
Doğu kesimde ki alanda ise duvarın güney kenarı iri taşlarla örülmüş, kuzey
kenarı ve ortası küçük çakıl taşlarla doldurulmuştur (Resim 2).
Orta Tunç Çağına ait herhangi bir mimari unsur ele geçirilmemiş, çoğunlukla ele geçirilen çanak-çömlek parçalarıyla bu dönemin izleri görülmektedir.
Erken Tunç Çağına (Karaz Kültürü) ait taş örgü az ele geçirilmiştir. Ancak B4 açmasında oldukça tahrip olmuş biçimde sunak-kutsal ocak olarak
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tanımlanabilecek bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Tabakalanmadan yola çıkarak,
bu ocağın Erken Tunç (Karaz) Çağının geç evresine ait olduğu anlaşılmıştır.
Ocak, tahrip edildiğinden tam ölçüleri alınmamıştır. Sol tarafı sağlam olan
ocağın at nalı biçimli olduğu düşünülmektedir. Sıkıştırılmış toprak-kerpiç
malzemeden yapılan ocağın bir pişirme geçirmediği, kurutulduğu görülmektedir. Ancak kullanımdan kaynaklı yanma izleri mevcuttur. Sağlam kalan
parçanın ön yüzünde insan yüzünü anımsatan üç delikten oluşan bir süsleme
yapılmıştır. Sıkıştırılmış toprak-kerpiç malzemeden yapılmış bir taban üzerine oturtulan ocağın taban kısmı aşırı tahribat nedeniyle boyutları tam olarak
tespit edilememiştir. Ocağın çevresinde, üstünde ve altında yaklaşık 37-40
cm. genişlikte, 9-11 cm. kalınlıkta olan kare biçimli kerpiç yıkıntıları ortaya çıkarılmıştır. Ocağın çevresinde ele geçirilen bu kerpiçler, ocağın çevrelendiğini göstermektedir. Üst yapıya ait veri ele geçirilememiştir. Bu tabakaya ait az
miktardaki taş örgülerse orta ölçekteki nehir taşlarından oluşan tek ya da çift
sıra taş dizilerinden oluşmaktadır. Herhangi bir harç izine rastlanmamıştır.
Bir mekan izi vermeyen bu taş örgülerin herhangi bir yapı ile de bağlantıları
bulunamamıştır.
Ortaçağ tabakasına ait, ağırlıkta çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bunun
yanında küp ve pithos parçaları da bulunmaktadır. Çanak örnekleri ise az sayıda ve farklı tiplerde ele geçirilmiştir.
Demir Çağı (Urartu) tabakasına ait, ağırlıkta çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bununla beraber çanak ve küp parçaları da bulunmaktadır (Resim: 3).
Urartu malı ya da Bianili malı olarak ele alınan kiremit astarlı, kaliteli çanakçömlekleri de az da olsa ele geçirilmiştir. Çoğunlukla boyunlu çömleklerin
bulunduğu tipolojide günlük kullanım malları da ele geçirilmiştir. Bezemelerde ise kazıma ve çentik bezeme ön plandadır.
Orta Tunç tabakasına ait, ağırlıkta çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bunun yanında omurgalı çanak tipleri de yaygın bulunmaktadır.
Erken Tunç Çağı (Karaz) tabakasına ait, çok miktarda çömlek parçası ele
geçirilmiştir. Bunun yanında derin çanaklar ve geniş ağızlı küp parçaları da
bulunmaktadır. Karaz kültürünün tipik dış siyah, iç kahverengi veya kiremit
tonlarından oluşan mal grupları da oldukça fazla ele geçmiştir.

218

BULUNTULAR
Kutsal Ocak
B-4 açmasında 3.90 m. derinlikte, Erken Tunç tabakasına denk gelen seviyesinde pişmiş topraktan “ocak” yapısına rastlanmıştır. Taban kısmının 4’te
3’ü tahrip olmuş ve kare formunda (kenarları oval), ortada yukarı doğru uzanan “örs” biçimli bir yükselti bulunmaktadır. Bu yükselti üzerinde 2 adet göz
çukurunu andıran ve 1 adet ağız yapısına benzeyen çukurlar bulunmaktadır.
Bu yapısıyla ocak, Elazığ Sakyol kazılarında ortaya çıkarılan insan yüzü motifli dini ocaklara benzemektedir. Bu nedenle bu ocağın dini ayinlerde kullanılmış olduğu düşünülmektedir (Resim: 4).
Ana Tanrıça Figürü
B-3 açmasında 550 cm. derinlikte pişmiş topraktan yapılma kadın ya da
tanrıça figürü tespit edilmiştir. 6,68 cm. boyunda olan figür büyük ve gösterişli göğüslere, alınla birleşik bir buruna, küçük çukurlardan oluşan göz
deliklerine sahiptir. Kollar yanlara doğru uzanmış vaziyette, ayaklar birleşik
–üçgen şekilde birleşmiş- (sol ayağın bir kısmı deforme olmuş), ayrıca belirgin bir göbek deliğine sahiptir. Yer yer aşınmaların olduğu figür, tam olarak
detay vermemektedir. Daha önce Pulur ve Alaybeyi Höyük kazılarında tespit
edilmiş olan ana tanrıça idolleri Tepeköyde de karşımıza çıkar. Oldukça dar
bir alanda yapılan kazılarda ele geçirilen bu idoller, bölgenin arkeolojik geçmişinin önem arz etmektedir (Resim: 5).
İnsan Figürüni
B-4 açmasında 250 cm. derinlikte bulunmuştur. Bronz insan figürünü, 6,8
cm. uzunluğunda olup sağ eli kulak hizasına kadar kaldırılmış ve baş ile birleşik, sol eli ise göğüs hizasında ileriye doğru uzanmış haldedir. Yoğun oranda oksitlenmeye maruz kalmıştır (Resim: 6).
Bilezik
B-4 açmasında 320 cm. derinlikte, farklı boyutlarda 6 adet bronzdan yapılmış, iki ucu sivri ve ayrık formda “bileziklere rastlanılmıştır. Üzeri yoğun
olarak korozyona uğramıştır (Resim: 7).
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Urartu Saç İğnesi
A-3 açmasında 228 cm. derinlikte bulunmuştur. 6 cm. uzunluğundaki
bronz saç iğnesi aşırı derecede oksitlenmiş halde bulunmuştur. Urartu Dönemine ait olan iğnenin baş kısmı boğma motifli olup, gövdeyle birleştiği noktada bir delik bulunmaktadır (Resim: 8).
Taş Boncuk
B-2 açmasında 290 cm. derinlikte 117 adet taştan boncuğa rastlanmıştır. 0,3
- 0,7 cm. arasında değişen boyutlardaki bu boncuk parçaları genel itibariyle
Urartu Dönemi özellikleri yansıtmaktadır (Resim: 9).
Muhtelif Boncuk
A-1-a açmasında 220 cm. derinlikte en küçüğü 0,2 cm., en büyüğü 1,7 cm.
çapında olan 18 adet cam boncuk, 12 adet salyangoz kabuğundan yapılmış
toplu halde 30 adet boncuk tespit edilmiştir (Resim: 10).
Sıvı Kabı
B-2 açmasında 270 cm. derinlikte pişmiş topraktan minyatür “sıvı kabı”
düz kaideli, şişkin gövdeli olan kabın ağız kısmı dar formdadır. Dudak kısmı
dışa doğru yuvarlatılmış vaziyettedir. Ağız Çapı: 5,6 cm., Gövde Çapı:10,5
cm, Dudak kalınlığı: 4,5 cm., Yükseklik: 10,2 cm.dir. Demir Çağına tarihlenmektedir (Resim:11).
Ağırşak
Biri taş, diğer beşi pişmiş toprak olmak üzere toplam 6 adet ağırşak tespit
edilmiştir. Yün veya ip eğriltmek için kullanılan ağırşaklar höyükte dokumacılığın yapıldığının göstergesidir (Resim: 12).
SONUÇ
Sonuç olarak Tepeköy Höyüğünde, 5 ay gibi bir sürede yapılan kazı çalışmaları neticesinde, Ortaçağ, Orta Demir Çağı (Urartu Dönemi) ve Tunç Çağı
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(Orta ve Erken Tunç) tespit edilerek bu dönemlere ait olduğu tespit edilen
90 envanterlik, 14 etütlük olmak üzere toplam 104 korunması gerekli taşınır
kültür varlığının yanı sıra, çok sayıda amorf nitelikli eser gün yüzüne çıkarılmıştır. 2018 yılında da mevcut tabakalamanın höyüğün güney ve kuzey
yönlerinde de benzer olup olmadığı amacıyla söz konusu alanlarda kazıların
yapılması planlanmaktadır.
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Resim 1: Tepeköy Höyüğü, karelaj haritası.

Resim 2: Tepeköy Höyüğü, genel bir görünüm.
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Resim 3: Urartu tabakasına ait mekân duvarları.

Resim 4: Urartu tabakasından bir küp.

Resim 5: Erken Tunç tabakasından pişmiş topraktan ocak.
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Resim 6: Ana tanrıça figürü.

Resim 7: Urartu saç iğnesi.

Resim 8: Sıvı kabı.

Resim 9: Taştan boncuk.
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Resim 10: Cam? Salyangoz kabuğundan boncuk.

Resim 11: Bilezik.
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Resim 12: İnsan figürüni.

Resim 13: Ağırşaklar.
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Adıyaman, Gölbaşı, Harmanlı,
209 Ada 19 Parsel Mozaik
Kurtarma Kazısı
Mustafa ÇELİK*
MOZAİKLİ ALAN HAKKINDA
Mozaikli alan; Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Harmanlı Beldesi, Kalemkaş
Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Konum olarak; Adıyaman, Gölbaşı
İlçesi’nin yaklaşık 10 km. kadar doğusuna düşmekte, ayrıca Gölbaşı İlçesi
İle Malatya İlini birbirine bağlayan karayoluna 7 km. mesafede ve Kalemkaş Mahallesi’nin 1 km. batısında yer almaktadır. Bölge; Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Anadolu’ya bağlayan köprü durumunda ve
deniz seviyesinden 1150 m. yüksekliktedir.
Mozaikli alan, batıya eğimli tepenin batı yamacında ve içerisinde bulunduğu küçük vadiye hâkim bir noktada yer almaktadır. Tepede ve bölgede,
belgenin karasal iklimine has bodur çalılıklar, Antep fıstığı, menengiç ve
badem ağaçları yer almaktadır. Ayrıca tepede, dağılmış vaziyette büyük ve
köklü kayalıklar bulunmaktadır.
Örenyerinin bulunduğu alanın hayvancılığa elverişli olması ve konum
itibariyle önem arz etmesi, eski dönemlerden itibaren yerleşim yeri olarak
kullanılmasında etkili olmuştur. Bunun sonucunda bölgede farklı zamanlara
tarihlenen, farklı kültür varlıklarına rastlamak mümkündür. En yoğun olarak
karşılaşılanlar ise, höyükler, nekropol alanları, köprüler ve zemin mozaikli
yapılardır.
*

Mustafa ÇELİK, Sanat Tarihçi, Adıyaman Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE.
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MOZAİKLİ ALANIN TESPİTİ, ALANIN İNCELENMESİ VE KAZI KARARI
Gölbaşı İlçesi Harmanlı Jandarma Karakol Komutanlığının bildirimi üzerine alanın varlığından haberdar olunmuştur. Müze Müdürlüğü uzmanlarınca mahallinde yapılan incelemelerde; Zemin mozaiğinin bulunduğu ve
çok az bir kısmının kaçakçılar tarafından açığa çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Alanın yerleşim yerlerince görülmemesi, sürekli güvenlik tedbirlerinin alınamaması, sosyal medyada “alanda mozaik bulundu” haberlerinin yayılması,
kaçakçıların ilgisinin buraya yoğunlaşacağı korkusu üzerine alanda kurtarma
kazısı ihtiyaç haline gelmiş ve bu durum Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 05.07.2017 tarih ve 135310 sayılı yazısı ekinde yer alan;
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Kazı ve Sondaj İzin Belgesi’ne istinaden
kurtarma kazısına başlanmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI
Mozaikli alanın bulunduğu zeminin yamaçta yer alması sebebiyle, mozaik
üzerinde bulunan toprak dolgu, yamaç aşağıya inildikçe azalıyordu. Hatta en
alt kısımda dolgunun çok az olması sebebiyle mozaiğin çok az bir kısmı açığa
çıkmış durumdaydı. Mozaiğin açığa çıktığı alandan başlanarak toprak dolgu
temizlenmeye başlandı (Resim: 1).
Alan dolgudan temizlendikçe tamamen olmasa da mozaiği çevreleyen
kareye yakın duvar kalıntıları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu duvar kalıntıları kısmen anlaşılabilir olmasına rağmen bazı kısımlarda duvar kalıntıları
bulunmuyordu. Taban mozaiği ait olduğu mekânın duvarları takip edilerek
mozaik döşeli mekân tamamen ortaya çıkarıldı.
Başka odaların olabileceği düşüncesiyle farklı açmalar uygulandıysa da
herhangi bir başka odaya veya mozaiğe rastlanmamıştır. Söz konusu taban
mozaiğinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen kazılarda birkaç parça çatı kiremidinden başka herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Yüzeyleri toprak dolguyla kaplanan alanın dolgusu alındıktan sonra mozaiklerin mekanik temizliği yapılmış ve ardından belgelemeye yönelik çalış-
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malara başlanılmıştır. Belgeleme çalışmalarında mozaik yüzey birebir ölçülerde çizilmiş daha sonra karolaj çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 2). Mozaiklerin kaldırılma işlemlerinde mozaik yüzeylerinde bir kat tülbent bezi,
üzerine yine bir kat Amerikan bezi ile facing yapılarak yapıştırılmışlardır. Bu
işlemde su bazlı yapıştırıcı PVA (polivinil asetat) kullanılmıştır. Daha sonra
mozaiklerin kesim yerleri belirlenerek kesme işlemlerine başlanmıştır. Kesim
esnasında mozaik üzerinde yer alan betimlemeler göz önünde bulundurularak kesim işlemleri gerçekleştirilmiş, bu sayede hayvan ve bitki motiflerinin
bir bütün halinde kaldırılmasına özen gösterilmiştir.

MOZAİKLİ ALAN
Mozaikli alan, kare planlı tek bir odadan oluşmaktadır. Toplamda 22,1
metrekare olup, mozaiğin orta ve kenar kısımları dağılmış durumdadır. Alanın kuzey bölümünde bulunan ağaç kökleri bu kısımdaki alt katman harçlarının mukavemetini büyük oranda yitirmesine ve kenar kısımlarında yer yer
çökmelere ve dağılmalara sebep olmuştur. Mozaikli alanın orta kısmında ise
hayvan ve bitki motiflerinin çevrelediği dikdörtgene yakın bir alan tamamen
tahrip olmuş ve sadece çok az kireç harçlı zeminin kaldığı tespit edilmiştir.
Tahrip olan kenar kısımlarındaki tesseralar dağılmış vaziyette bulunduğu halde, orta alanda yer alan söz konusu tahrip olan kısımda tesseralara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu alanın önceki zamanlarda kazılıp tahrip edildiği veya
kesilerek götürüldüğü düşünülmektedir.

Mozaikli Alanda Bulunan Sahneler
Mozaikli alanda hayvan ve bitkisel betimlemelerin son derece yoğun ve
canlı renklerle işlendiği fark edilmektedir (Resim: 3). Betimlemeler; Pembe,
turuncu, turkuaz mavi, açık yeşil, kırmızı, gri, beyaz, siyah ve sarı gibi birçok renk bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Betimlemelerde kullanılan
taşlarda, hayvanların cinsiyetine göre farklı renk tesseralar kullanılmıştır. Tessera boyutları iri, ortalama olarak 0,5-2 cm. arasında değişmektedir. Mozaikli
alanda 7 adet sahne yer almaktadır.
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Dış Bordür
Beyaz mozaik zeminin arasına siyah renk taşlarla işlenen iç içe geçirilmiş
kare şekillerden oluşturulmuştur. Bu kareler İç kısımda tek, dış kısımda ise
çift sıra taşlardan oluşturulmuştur. İç bordür; Siyah mozaik zemine, gözü andırır oval motifler, kare ve çizgisel şekillerden oluşturulmuştur (Resim: 4).
Doğu Bölümü Dış Bordür Sahnesi
Bordürün köşe kısmında yer alan sahnede; ortada dikey uzantılı, çift kulpa sahip, ayaklı bir kantharos yer almaktadır. Antik dönem kaplar arasında
önem taşıyan bu formda; Kulplar, ayak, ağız ve dış çizgiler siyah renk tesseralardan oluşturulmuş, iç kısımlara gidildikçe açık renk tesseralar kullanılmıştır. Kantharosun sağında ve solunda birer adet hayvan bulunmakta ve
bu hayvanlar kaba yönelmiş durumda betimlenmiştir. Sol kısımda bulunan
hayvan çift tırnaklı, sağdaki ise tırnaksız işlenmiştir. Hayvanların dış ana hatları siyah taşlarla, gövde ve diğer kısımlar ise; Kırmızı, pembe ve beyaz renk
taşlarla işlenmiştir (Resim: 5).
Doğu Bölümü Av Sahneleri
Mozaiğin doğu kısmında iki adet av sahnesi yer almaktadır. Bu sahnelerden birinde av durumunda olan hayvan boğa iken, onu avlayan kurt dişi
olarak işlenmiş (Resim: 6); Diğer sahnede ise avlanan erkek bir kurt iken, av
konumunda olan ise bir inek olarak işlenmiştir (Resim: 7).
Güney Bölümü Keçi Sahnesi
Bu sahnede iki keçi karşılıklı olarak işlenmiştir. Diğer sahnelerde olduğu
gibi dişi ve erkek olarak işlenmiş, cinsiyet farkı kullanılan tessera renklerinde
etkili olmuştur. Dişi keçide; Pembe, sarı, turuncu, kırmızı vb. açık renk taşlar
tercih edilmiş, erkek keçide ise; Siyah, gri, turkuaz mavi, açık yeşil vb. renkler
kullanılmıştır (Resim: 8).
Kuzey Bölümü Kuş Sahnesi
Kuzey bölümünde yer alan sahnede sarı ve kırmızı çiçekleri olan bir ağaç
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ve ağacın yanında bir kuş betimlenmiştir. Bu kuşun, benzer başka sahnelerde
de gördüğümüz Zümrüdü Anka Kuşu olduğu düşünülmektedir. Yine ağacın
üzerine tünemiş şekilde betimlenen ve kartala benzeyen başka bir kuş daha
görülmektedir (Resim: 9)

Kuzey Bölümü, Vahşi Hayvanların Kavgası Sahnesi
Son derece hareketli olarak işlenen bu sahnede; Benekli, uzun kuyruklu,
pençeli, leopara benzeyen bir hayvan ve küçük kulaklı, büyük kafalı, iri dişli,
geniş boyunlu, ayıya benzeyen bir hayvanla kavga halinde betimlenmiştir.
Leopar arkadan ayıya saldırmış ve pençelerini ayının gövdesine geçirmiştir.
Pençesini geçirdiği yerden kanlar süzülmekte ve ayı da boynunu çevirmiş leopara saldırmak üzeredir. Üst tarafta ise palmiye ağacı bulunmakta ve ağacın
dalları kavga halinde olan hayvanların üzerindedir (Resim: 10).

Batı Bölüm, Geyik Sahnesi
Vahşi hayvanların ve dağ keçilerinin arasındaki alana işlenmiştir. Önünde
ve arkasında palmiye ağaçları bulunmaktadır. Diğer sahnelerde olduğu gibi
bacaklarının arasında kuş tasvirleri bulunmaktadır. Mozaikli alan üzerine işlenmiş hayvan betimlemeleri arasında en geniş ve en ihtişamlı şekilde tasvir
edilmiş hayvandır. Son derece asil ve canlı bir görünüm kazandırılmıştır (Resim: 11)

TARİHLEME VE SONUÇ
M.S. 5. yüzyıla tarihlenen mozaikli alanda çıkarılan mozaiklerin yerinde
muhafazasının zor olması sebebiyle, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları ile birlikte usulüne uygun olarak kaldırılmıştır.
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Mardin, Dargeçit,
Boncuklu Tarla Kazısı
Nihat ERDOĞAN*
Boncuklu Tarla, Ilısu Barajı baraj kapağının 3 km. güney-batısında, Dicle Nehri’nin yaklaşık 2 kilometre batısında ve Nevala Maherk Çayı’nın güneyinde bulunmaktadır (Resim: 1). Yerleşim yeri, Ilısu Barajı ve HES Projesi
Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar kapsamında yapılan yüzey araştırmalarında ilk kez
2008 yılında iki farklı ekip tarafından tespit edilmiş ve incelenmiştir. Prof. Dr.
Tuba Ökse Ilısu Barajı İnşaat Sahası Yüzey Araştırması kapsamında Boncuklu
Tarla’yı Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi temsil eden bir yerleşim yeri olarak nitelendirilmiştir (Ökse ve diğ. 2010: 334, 341, Alan No 26). Prof. Dr. Harun
Taşkıran ve Prof. Dr. Metin Kartal Ilısu Baraj Gövdesi Alanı Yüzey Araştırması kapsamında yaptıkları yüzey araştırması sırasında yerleşim yerinde Çanak
Çömleksiz Neolitik Döneme tarihlenen çok yoğun obsidiyen ve çakmaktaşı
parçaları toplamış ve değerlendirmişlerdir (Taşkıran ve Kartal 2010: 239-41,
Kodu T64/24, Kartal ve diğ., 2014). 2012 ve 2017 yılında Boncuklu Tarla’da
gerçekleştirilen kurtarma kazıları Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında
yürütülmüştür. Kazı çalışmaları 35 açmada, yaklaşık 2800 metrekarelik alanda gerçekleşmiştir (Resim: 2/a). Ele geçirilen buluntular Boncuklu Tarla’nın
Mardin Yöresi Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem açısından günümüze kadar
tespit edilen ilk yerleşim yeri olmasının yanı sıra hem Yukarı Dicle Bölgesi
hem de kuzey Mezopotamya Neolitikleşme süreci üzerine de önemli bilgiler
sunar.

*

Nihat ERDOĞAN, Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
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STRATİGRAFİ
2012 ve 2017 yıllarında yapılan kazılarda elde edilen buluntu ve bulgulardan yerleşim yerinde Epipaleolitik Dönemden Geç PPNB’ye kadar geçen
süreci içeren 6 ayrı tabaka tespit edilmiştir : Tabaka 1 ; Geç PPNB, Tabaka 2 ;
Orta PPNB, Tabaka 3 ; Erken PPNB, Tabaka 4 ; PPNA-PPNB geçiş, Tabaka 5
; PPNA, Tabaka 6 ; Epipaleolitik. Yerleşim için atıfta bulunulan tüm dönem
ve tarihler kazıda elde edilen buluntu ve bilgilerin değerlendirilmesi ve benzerleri ile karşılaştırılması sonucu varılan yaklaşık sonuçlardır. Bu bağlamda
yerleşmenin farklı tabaka ve kontekstlerinden alınan analiz örnekleri “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi” laboratuvarına gönderilmiş ve C14 yaşlandırma yöntemi(Radyokarbon) uygulanmıştır ve 3 örnekte tarihlendirme
yapılabilmiştir (Tablo: 1).

BONCUKLU TARLA ÇANAK-ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEM MİMARİSİ
Kazılarda PPNB’ye, PPNA-PPNB geçiş dönemine ve bazı alanlarda da
PPNA’ya tarihlenen mimari kalıntıların yüzeyden 10-15 cm. derinlikte, yüzeye oldukça yakın seviyelerde bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle
yer yer tahrip olsa da geniş bir alanda açığa çıkarılan (Resim: 2/b) mimarinin
oldukça düzgün olduğu ve yapıların farklı evrelerde eklemeler ve yenilemelerle tekrar kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra Boncuklu Tarla’da
açılan sondajlar yerleşmede altı ayrı tabakaya ait, yaklaşık 2,5 m. kalınlıktaki
kültür dolgusunun varlığını göstermektedir. 2012 ve 2017 yılı kazı sezonlarında açığa çıkarılan mimari ağırlıklı olarak 2. Tabakaya, Orta PPNB’ye, tarihlenmekle birlikte Geç PPNB, PPNA-PPNB Geçiş Dönemi’ne ve PPNA’ya
tarihlenen mimari kalıntılar da bulunmaktadır.

1. Tabaka Mimarisi
Geç PPNB mimarisi K10 ve L10 açmalarında ortaya çıkarılan iki hücre
planlı yapı ile temsil edilmektedir (Resim: 3). Bu yapılardan L10 açmasındaki bina daha iyi korunmuştur. Yapının uzunluğu yaklaşık 10 metre genişliği
yaklaşık 5,50 m.dir. Yapı, farklı boyutlarda doğu-batı yönünde uzanan hücre-
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lere bölünmüştür. Bu bina iki evrelidir. Birinci evre Orta PPNB’ye tarihlenen
bir yapıya aittir. Birinci evrede yapının doğusunda 3 hücre, batı kesiminde
ise geniş bir mekân bulunmaktadır. Geç PPNB’de batı kesimdeki ana mekân
9 ayrı hücreye bölünerek hücre planlı bina inşa edilmiştir. K10 açmasında
bulunan bina yine aynı yönde uzanmakta ve birbirinden farklı boyutlarda
hücrelere sahiptir. Tamamı açığa çıkartılamayan bina tarım faaliyetlerinden
dolayı yer yer tahrip olmuştur. Söz konusu bina, yine L10 açmasındaki binada gözlemlendiği gibi, Orta PPNB’ye ait bir bina üzerine inşa edilmiştir.
Geç PPNB’ye ait söz konusu binaların iki evreli oldukları ve binalardaki yenileme çalışmalarının, aynı zamanda kronolojik olarak ortaya çıkan bir
değişimin sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu durum, Boncuklu Tarla’da
Orta PPNB’den Geç PPNB’ye geçiş süreci hakkında bilgi vermesi açısından
önemlidir. Söz konusu iki binanın inşası sırasında, ilk kez Orta PPNB’de inşa
edilen terrazzo binası da Geç PPNB’de yenilenmiştir. Orta ve Geç PPNB’de
tabanı kırmızı renkli terrazzo binasının batısında bulunan hücrelerin bazıları
doldurulmuş ve bu alana tabanı beyaz renkli terazzo olan yeni bir mekan
eklenmiştir. Bu mekan 1,50x3,30 m. boyutlarındadır (yaklaşık 5 m2) Bu mekanın beyaz terrazzo tabanı üzerinde, doğu-batı yönünde uzanan, en az iki hat
şeklinde uzanan, kırmızı boya bezemeler bulunmaktadır(Resim: 5/d). Hücre
planlı her iki bina da terazzo binasının batısındadır.
2. Tabaka Mimarisi
Orta PPNB’ye ait mimari buluntular hem terazzo binasının batısında hem
de doğusunda ortaya çıkarılmıştır. Orta PPNB mimarisi 2 ayrı konut mimarisi
ile temsil edilir. İlki batısında büyük boyutlu bir mekan ile doğu ve kuzeyinde hücreleri olan çok odalı yapılardır (Resim: 4/b,d,e,h). Diğeri ise tek odalı
geniş yapıdır(Resim: 4/a,c,g). Çok odalı yapının boyutları 9x5,5-6 m. civarındayken tek odalınınki yaklaşık 6x5,5-3,5 m.dir. Yapılarda çok sayıda ocak,
terazzo tabanlı veya çay taşları ile döşeli tabanları olan silolar bulunmuştur.
Evlerin genellikle ufak boyutlarda kırılmış, kireçtaşları ile kil karışımı sıvalı
tabanları vardır.
Terazzo Binası :İlk kez Orta PPNB’de inşa edilen terrazzo binası yaklaşık
15x13 metre boyutlarındadır. Binanın batısında ve kuzeyinde değişik boyut-
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larda hücreler bulunmaktadır (Resim: 5). Binanın güneyinde ise terazzo binasına bağlı olarak inşa edilen, doğu-batı yönünde uzanan, bir mekân yer
alır. Binaya girişinin doğuki merdivenlerle sağlandığı düşünülmektedir.
Duvarları çoklu dizilmiş (3-4) küçük kireçtaşlarıyla veya iki sıralı büyük kireçtaşlarıyla örülmüştür. Yapının tabanı önce iri molozlarla doldurulmuştur.
Özellikle yapının güneybatı köşesinde büyük işlenmemiş molozlar kullanılmıştır. Kırmızı renkli terrazzo taban, bu doldurma işleminden sonra küçük
kireçtaşlarıyla tesviye edildikten sonra yapılmıştır (Resim: 5/c). Terazzo binasının çatısını taşıdığı düşünülen 4 ayrı dikme/stelin ise tarımsal faaliyetlerin
vermiş olduğu tahribattan dolayı sadece yuvaları tespit edilebilmiştir (Figür:
5/b). Söz konusu yapı Çayönü’nde açığa çıkarılan terazzo binası (Erim-Özdoğan 2011) ve Aşıklı Höyük’te açığa çıkarılan özel binalar alanı ile (Özbaşaran 2012) benzerlik göstermektedir. Dört ayrı stelin binanın içerisine simetrik
olarak yerleştirilmesi ise Nemrik 9 (Kozlowski 1990) yerleşimindeki binalarla
benzer özellikler göstermesi açısından önemlidir.
Terazzo binasının güney-batısında açılan açmalarda terazzo binası ile çağdaş, Orta PPNB’ye ait, depolama alanları ortaya çıkartılmıştır. Bu alanda çok
yoğun duvarları olmayan terazzo tabanlar bulunmaktadır. Bu alanın kuzey
kesimindeki bazı yapı kalıntıları alanın depolama alanı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Özellikle K13 açmasındaki30’a yakın yuvarlak planlı
silo tabanlarının yarı çapları 0,50 il2,20 m. arasında değişmektedir. Siloların
hepsinin temelleri küçük kireçtaşları veya çay taşları ile tek sıra şeklinde örülmüş, büyük çoğunluğunun tabanı ise çay taşları ile kaplanmıştır. Söz konusu
alanda açığa çıkarılan terazzo tabanlara ait duvarlar olmamakla birlikte bazı
tabanlar üzerine ikinci evrede platformlar inşa edilmiştir. Çift sıralı duvarları olan yapıların yine depolama işleri için kullanıldığı, terazzo tabanların ise
tahılların işlenmesi ve depolanmaya hazırlanması için kullanıldıkları düşünülmektedir. Bu alandaki yoğun hayvan kemikleri alanda hayvancılıkla ilgili
bazı aktivitelerin de yapıldığını düşündürmektedir. Arkeozoolojik ve arkeobotanik çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.
Yerleşim yerinde ortaya çıkarılan konutlar terrazzo binasının batısında
silo alanı ise doğusunda yer alır. Bu durum terazzo binasının yerleşimim
mekan-köy organizasyonun merkezinde olduğunu göstermektedir. Öne çı-
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kan önemli noktalardan bir diğeri ise Orta PPNB’ye tarihlenen tüm binalarda
mezarlar bulunmasına karşın terazzo binası ve depolama alanı olabileceği
düşünülen alanda mezarların olmayışıdır. Bireyler konutlara gömülmüş ve
ortak kullanım alanı olduğu düşünülen alanlara gömüt yapılmamıştır.

3. Tabaka Mimarisi
Erken PPNB’ye ait tabanlar ve taş duvar sıralarına T5 ve K9 açmasında
yapılan sondajlarda tespit edilmekle birlikte dönemin mimari özelliklerini
bütünüyle yansıtan bulgulara henüz ulaşılamamıştır.

4. Tabaka Mimarisi
PPNA-PPNB Geçiş dönemine ait mimari kalıntılar höyüğün doğu alanında
açılan J20-21 ve K20-21 açmalarında tespit edildi. 4. Tabaka mimarisi boyutları 8-10x2-5 metre boyutlarındaki köşeleri kavisli dönen yapılarla temsil edilir
(Resim: 6). Bu yapıların hepsi tek odalıdır ve yine yuvarlak planlı bir kamu
binasının (özel bina) batısında bulunmaktadır. Söz konusu kamu binası yaklaşık 8,50 metre yarıçapındadır. Binanın tabanı kil-marn-toprak-kül karışımı
bir malzeme ile yapılmıştır. Binanın en önemli özelliği kuzey-batı alandaki 3
niştir. Boncuklu Tarla’da ortaya çıkarılan 4. tabaka mimarisinin PPNA-PPNB
geçiş dönemine ait olması Yukarı Dicle Bölgesi’nde yuvarlak planlı yapılardan köşeli yapılara geçiş dönemi üzerine bilgi vermesi açısından önemlidir.
Söz konusu tabakanın mimarisi Kuzey Irak’taki Nemrik 9 (Kozlowski 1990),
Qermez Dere (Watkins ve diğ., 1989) ve M’lefaat (Kozlowski 1998) yerleşimleri
mimarisive Hasankeyf Höyükte açığa çıkarılan Str. 3 numaralı bina ile benzerlik göstermektedir (Miyake ve diğ., 2012).

5. Tabaka Mimarisi
PPNA’ya ait yapılar yine höyüğün doğu alanında J20-21 ve K20-21 açmalarında ve höyüğün kuzeybatısında N11 açmasında tespit edildi (Resim:
6). Höyüğün doğusundaki iki yuvarlak planlı yapı yaklaşık 1,5-2 m. yarıçapındadır ve daha çok silo görünümündedirler. Buna karşınN11 açmasındaki
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yaklaşık 5 m. yarı çapında olan yuvarlak planlı yapıya ait duvar PPNA’da
höyüğün, K9 sondajında da tespit edildiği gibi, sadece doğu kesiminde olmadığını batı bölümünde de iskanın olduğunu göstermektedir. Bu alandan,
alınan C14 sonuçları M.Ö. 10.471-10.109 tarihlerini vermektedir. Söz konusu
yapı hem plan ve boyut açısından hem de inşa teknikleri bakımından Yukarı Dicle Havzası’nda Körtik Tepe (Özkaya ve Coşkun 2011) ve Hallan Çemi
(Rosenberg 2011a), Gusir Höyük (Karul 2011) ve Hasankeyf Höyük (Miyake ve diğ., 2012) gibi yerleşim yerlerindeki binalara benzemektedir. Gelecek
yıllarda yapılacak kazılar dönemin mimarisi hakkında daha detaylı bilgiler
verecektir.

Yontmataş Buluntular
Boncuklu Tarla’da yoğun olarak ele geçirilen yontmataş aletler hem tipolojik hem de teknolojik bağlamda önemli çeşitlilikler sergiler PPNB Dönemde
obsidiyen parçalar bulunmakla birlikte çakmaktaşları yoğunluktadır. Baskı
yönteminin kullanıldığı dilgi ve dilgicik üretimine işaret eden çakmaktaşı
ve obsidiyen konik, mermi ve piramit biçimli çekirdekler çoktur (Resim: 7).
Yine gemi omurgası formunda olan, naviform çekirdekler ve bu çekirdeklerden çıkartılmış dilgiler devardır (Resim: 7). Özellikle upsilon parçalar çok
yoğundur. Baskı ve naviform çekirdekler üzerinden direk vurma yöntemi ile
üretilen aletlere ek olarak değişik formlarda çekirdekler üzerinden direkt ve
indirekt üretim yöntemlerine işaret eden çekirdekler de bulunmaktadır. Bu
anlamda P9 açmasında birlikte ele geçen 22 adet dilgi ile yumuşak bir taş
vurgaç, yumuşak taş vurgaçlarla direkt vurma yöntemiyle çıkartılan dilgiler
hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Boncuklu Tarla Orta ve Geç PPNB tabakalarında dilgi taşımalıklar üzerine
yapılmış olan Byblos, Amuk ve diğer saplı ok uçları yoğundur (Kartal ve diğ.
2014, Resim: 7). Fakat bu uçlar hem üretim teknolojileri, boyutları, formları
(üçgen ve trapez kesitli) hem de sap-uç kısımlarında görülen düzeltilerinden
dolayı bir takım farklar gösterir (Kartal ve diğ., 2014). Genel olarak baskı yöntemiyle yapılmış düzeltiler çoğunlukla sap kısımlarında görülür, fakat uç dışiç yüzeyde de düzelti yapılmış örneklere de rastlanır. Erken PPNB’de görülen
Nemrik tipi ok uçları yine kronolojik olarak önemli bir yer teşkil etmekte-
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dir. PPNB Dönemi tabakalarda ele geçirilen yonga ve dilgi üzerine yapılmış
ön kazıyıcılar yoğunlukta olmakla birlikte yonga üzeri kenar kazıyıcılar ve
omurgalı ön kazıyıcılara ait örneklerde mevcuttur (Kartal ve diğ., 2014). Farklı
boyutlarda obsidiyen ve çakmaktaşı dilgiler üzerine yapılmış taş delgiler yoğundur.
Boncuklu Tarla’da PPNB Dönemi tabakalarında, özellikle yüzdürme tekniği ile yıkama ve eleme yöntemleri sayesinde, ele geçen mikrolit aletler ile
aletlerin üretimi hakkında bilgi veren mikrolit çekirdekleri söz konusu aletlerin PPNB’de de yoğun kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir (Kartal
ve diğ., 2014). J10 açmasındaki Orta PPNB’ye tarihlenen bir alet üretim atölyesi dilgiciklerin nasıl üretildikleri hakkında çok daha önemli bilgiler sunar.
Ele geçirilen sağlam ve kırık dilgicikler, dilgicik çekirdekleri ve üretim sırasında geriye kalan atıklar üretim şeması üzerine detaylı bilgiler vermektedir.
Atıklar arasında dilginin ve çekirdeklerin hazırlanmasına ait büyük boyutlu
yonganın olmaması, en azından bu yontmataş atölyesinde, üretimin özel olarak hazırlanmış küçük dilgicik çekirdekleri üzerinden yapıldığını göstermektedir. Diğer taraftan bu alandaki obsidiyen parçalar söz konusu hammadde
üzerinden yapılan dilgicik üretimin de yine bu alanda yapıldığına işaret eder.
göstermektedir. Yine 2012 kazılarında toplu olarak ele geçirilen 22 adet obsidiyen dilgicik çekirdeği, küçük boyutlu çekirdekler üzerinde yapılan dilgicik üretiminin daha iyi anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. PPNB
Dönem’e tarihlenen mikrolitler çoğunlukla geometrik olmayan mikrolitlerdir
(Kartal ve diğ, 2014). Çok az sayıdaki yarımay biçimli mikrolitlere nazaran
eğik budanmış sırtlı dilgiciklerle temsil edilen geometrik olmayan mikrolitler
daha yoğundur.
PPNA ve PPNA-PPNB Geçiş Dönemine ait yontmataş buluntular birbirine benzer. Üçgen budanmış sırtlı dilgiler, sırtlı dilgiler, trapezler ile yarımay
biçimli aletler yoğunluktadır (Resim: 7). Bu alet tipolojisine giren buluntular
Körtik Tepe (Özkaya ve Coşkun 2011), Hallan Çemi (Rosenberg 2011a), Demirköy (Rosenberg 2011b), Gusir Höyük (Karul 2011) ve Hasankeyf Höyük
(Miyake ve diğ., 2012), Nemrik 9 (Kozlowski 1990), Qermez Dere (Watkins
1990) ve Mlefa’at (Kozlowski 1998) gibi dönemin önemli yerleşim yerlerinden
de bilinmektedir (Aurenche et Kozlowski 2010). Bu tabakalarda ortaya çıka-
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rılan yonga üzerine yapılmış kıyıcılar da, Irak’ta Nemrik 9 (Kozlowski 1990)
ve Qermez Dere (Watkins 1990) yerleşimlerinde de tespit edilmiş olan, önemli
bir guruptur. Genel olarak baktığımızda 2017 kazılarında toplanan yontma
taş buluntular hem tipolojik hem de teknik olarak çeşitlilik göstermektedir.
İleriki yıllarda yapılacak kazılar ve şuan başlamakta olan detaylı incelemeler
Boncuklu Tarla Neolitik Dönem yontma taş alet teknolojisi ve tipolojisi için
önemli bilgiler verecektir.

Mezarlar
2017 kazı çalışmalarında kazılan69 mezardan 118 bireye ait kalıntı açığa çıkarılmıştır (Figür: 8). Erkek, kadın ve çocuk bireylerin gömüldüğü mezarların
tamamı mekân içi gömüt niteliğindedir. Birincil gömütlere ait olan mezarların yanı sıra 3 adet ikincil gömü ve hatta kafatası kültüne ait olabilecek 7 ayrı
mezarda açığa çıkartılan 9 bireye ait kafatası bulunmaktadır. Tüm bu bireyler
orta ve geç PPNB döneme tarihlenmekle birlikte K20 (3 mezar = 3 birey), K21
(1 mezar = 1 birey), ve J20 (12 mezar = 14 birey), açmalarında açığa çıkartılan
18 bireyin (15 mezar) PPNA-PPNB geçiş dönemine (4. Tabaka) tarihlendiği
düşünülmektedir.

BT 2017

1
Birey

2
Birey

3
Birey

4
Birey

6
Birey

7
Birey

11
Birey

Mezar sayısı 50 mezar 9 mezar 5 mezar 1 mezar 1 mezar 2 mezar 1 mezar
Birey sayısı

50

18

15

4

6

14

11

Toplam
Toplam
69 mezar
11 birey

Tablo 1: Boncuklu Tarla 2017 kazıları mezar ve birey sayısı.

Tekli, ikili, üçlü ve çoğunlukla da daha fazla bireyin gömüldüğü çoklu
mezarlar tespit edilmiştir. Özellikle 44 adet olan tekli birincil gömütler çoğunluktadır. Tekli gömülerden 6 tanesi ikincil gömütlere aitken bunlardan üçü
sadece kafatası gömütüdür. Diğer taraftan 9 adet ikili, 5 adet üçlü, 1 adet dörtlü, 1 adet altı birey olan, 2 adet yedi birey olan ve bir adet de on bir bireyin bu-
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lunduğu çoklu mezar açığa çıkartılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bulunan PPNB Dönemi yerleşimlerinde tespit edilen iskeletlerin sayısı çok
kısıtlıdır. Çayönü’nde açığa çıkarılan 400’den fazla birey ise daha çok Kafataslı Bina’dadır (Özbek 2004). Boncuklu Tarla’da tamamı evlerde oraya çıkarılan mezarlar Neolitik Dönem ölü gömme adetlerinin incelenmesi için en
önemli veri kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde PPNB Dönemde çok az örnekle temsil edilen kafataslı
gömütlerin Boncuklu Tarla’da birkaç depoda ve farklı mezar kontekslerinde
tespit edilmiş olması ikincil ölü gömme adetlerinin ve kafatası kültü olarak
da isimlendirilen ölü gömme adetinin incelenmesi için ayrı bir önem taşımaktadır (Kodaş 2014 ; Özbek 2002 ; Erdal yayında). Bu noktada öne çıkan diğer
bir nokta ise, yerleşim yerinde ele geçen boncukların büyük çoğunluğunun
mezarlarda bulunmasıdır.

Bezeme Ögeleri
Yakındoğu Neolitik Döneme ait süs eşyaları birçok araştırmanın konusunu oluşturmaktadır (Bar-Yosef Mayer 2013, Garrod 1932; Hemilton 2013). Son
dönemlerde yapılan kazılar bu dönem süs eşyaları tekno-tipolojisi ve söz konusu objelerin dönemin sosyoekonomik ve kültürel yapılanmalardaki rolleri
üzerine yapılan çalışmalarda bulunmaktadır (Baysal 2015;Aurenche et Kozlowski 2010; Yelözer 2017; Bains ve diğ., 2013). Boncuklu Tarla’da ele geçirilen bezeme öğeleri arasında boncuklar öne çıkmakla birlikte bilezikler, kulak
tıkaçları/küpeler, figürlü taş objeler ve kemik plakalar da önemlidir.

Boncuklar
Yerleşim yerine ismini veren ve daha çok 1. ve 2. Tabakalarda ele geçirilen
boncukların yapıldığı hammaddeler ve tipolojisi çeşitlidir (Resim: 9). Serpantin, kireçtaşı, klorit, kumtaşı, kemik, obsidiyen, malakit ve değişik çay taşlarının yoğun olarak kullanıldığı boncuklar arasında hayvan biçimli olanlar öne
çıkmaktadır. Özellikle boğa başı, geyik, leopar, yaban keçisi başı biçiminde
ve gerçekçi hatlarla biçimlendirilmiş boncuklar (pendant) ile yılan, kuş ve
akrep biçimliler diğer Güneydoğu Anadolu Neolitik Dönem yerleşim yerle-
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rinden farklı özellikler taşır (Resim: 9/b). Özellikle figüratif yönleri ile öne
çıkan Boncuklu Tarla’da buluntuları içerisinde insan ve hayvan figürinlerinin
bulunmaması ayrı bir durum teşkil etmektedir. 2012 yılında bulunan şematik
insan biçimli serpantin boncuk bu anlamda daha da önem kazanmaktadır.
Ayrıca boncuk yapımında bakırtaşı (malakit) ve bakırın yoğun kullanılmış olması, daha önceden Çayönü (Erim-Özdoğan 2011), Aşıklı Höyük (Esin 1995)
ve Tell Halula (Molist ve diğ. 2009) gibi yerleşimlerden de bilinen, madencilik
tarihi hakkında (Yalçın 2008 ; Yalçın 2016) yeni bilgiler vermektedir. Zoomorfik pendantlar dışında değişik formlar veren ve farklı taşlardan ve bakırdan
yapılmış olan pendantlar yine yoğundur.

Kulak Tıkaçları, Küpeler ve Jetonlar
Birçok yayında belirsiz taş obje, token/jeton ya da klasik adıyla kulak tıkacı (stone plugs) olarak isimlendirilen nesneler de birçok Neolitik Dönem
yerleşim yerinde bulunmuştur (kaynakça). Söz konusu objelerin kullanımı
üzerine farklı tanımlama ve yorum söz konusudur Uzunlukları 1 ile 7 cm.
arasında değişen bu nesnelerin yarıçapları 0,5-3 cm. civarındadır (Aurenche
et Kozlowski 2010). Büyük çoğunluğu kısa ve ortası boğumlu şekilde olan
bu nesnelerin bazıları da çivi formunda uzun bir gövdeye ve yassı bir baş
kısmına sahiptir. Farklı arkeolojik kontekstlerde ele geçirilen söz konusu objelerin bazıları da mezarlarda bulunmuştur (Aurenche et Kozlowski 2010).
Söz konusu nesnelerle ilgili yorumlarda, hiç kuşkusuz mimari kontekstlerdeki farklılaşmalardan ve buluntuların morfolojik çeşitliliğinden dolayı hem
terminolojik hem de işlevleri hakkında karışıklık söz konusudur. Bu tip nesneler Yakındoğu Neolitik Dönemde ilk defa PPNA’da ortaya çıkmış ile başlamaktadır ve Kalkolitik Döneme kadar kullanılmıştır. Boncuklu Tarla’daki
örneklerin büyük çoğunluğu Orta ve Geç PPNB’ye tarihlenmektedir. Arkeolojik konteksleri çeşitlilik gösteren Boncuklu Tarla örneklerinin önemli bir
kısmı mezarlardandır. Tipolojik olarak 6 gruba ayrılan nesnelerin bazılarının
mezarlardaki in-situ durumları da göz önüne alındığında, küpe, kulak tıkacı, düğme ve sayma taşı (token/jeton) gibi değişik işlevleri olabilecekleri düşünülmektedir. Boncuklu Tarla’da 2012 ve 2017 yıllarında yapılan kazılarda
bulunan 80’e yakın bu nesneler farklı formlarda ve boyutlardadır (Resim: 10).
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Bu objelerin yapımında hammadde olarak değişik taşlar (kireçtaşı, kumtaşı,
mermer, vb.) kullanılmakla birlikte malakit ve obsidiyen örneklerde mevcuttur.

Kemik Kakmalar
2012 ve 2017 kazılarında ele geçirilen kabartmalı veya çizi bezemeli kemik
objelerin sayıları az olmakla birlikte farklı formda ve teknikte üretilmiştir (Resim: 11/a). Benzerleri daha çok PPNA Döneme tarihlenen Körtik Tepe (Özkaya
ve Coşkun 2011) ve Hasankeyf Höyük’ten (Miyake ve diğ., 2012) de bilinmektedir. Boncuklu Tarladakiler Orta ve Geç PPNB’ye tarihlenmektedir ve aynı döneme tarihlenen Çayönü (Erim-Özdoğan 2011) örneklerine benzemektedirler.
Birinin üzerine kakma tekniği yapılmış iki örümcek motifi Yakındoğu Neolitik
Dönem için ilk örnektir. Söz konusu motifler kemik plak üzerine kazılmış olan
iki örümcek motifinin (kakma yuvalarının) yeşilimsi taşların (bazıları malakit
?) yapıştırılmasıyla yapılmıştır (Resim: 11/b). Benzer bir kakma tekniği yine
bir kulak tıkacı üzerinde de mevcuttur (Resim: 10). Bu durum, kakma yönteminin kronolojik gelişiminin incelenmesi ve en eski örneklerinin Orta PPNB
Dönemde başladığını göstermesi açısından önemlidir.

Bilezikler
Orta ve Geç PPNB’ye tarihlenen ve tamamı mermerden yapılmış olan
10’dan fazla bileziğin sadece 5 tanesi tümdür (Resim:12). Boyutları 5-8 cm.
yarıçapında değişen bileziklerin kırık olanları değişik arkeolojik kontekslerde
bulunmakla birlikte bir bölümü mezarlarda ele geçmiştir. Çeperinde1-3 adet
deliği olan bir tanesi bir mezardaki iskeletin pelvis bölgesinde in-situ açığa
çıkartılmıştır. Bu durum bazı örneklerin bilezik değil de kemer tokası olabileceğini düşündürmektedir.

Figürlü/Oluklu Taş Objeler
Boncuklu Tarla’da 2. ve 4. tabakada ele geçirilen figürlü taş objelerin biri
dışında (Resim:13/a) hepsi kırık veya parçadır Boncuklu Tarla’da yapımında
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daha çok siyah çay taşları, klorit ve sabuntaşının kullanılmıştır. Bazı örneklerde geometrik motifler bulunmakla birlikte genellikle bezemesizdirler. Bu
nesnelerin benzerleri Çayönü (Erim-Özdoğan 2011) ve Körtik Tepe (Özkaya
ve Coşkun2011), Hallan Çemi (Rosenberg 2011a) ve Hasankeyf Höyük’teki
(Miyake ve diğ., 2012) gibi bir çok yerleşim yerinden de bilinmektedir. Üzerine
çoklu çizi bezeme yapılmış (multi-engraved flat pebbles, Aurenche et Kozlowski
2010) yassı kumtaşlarından olanlar ayrı bir gruptur(Resim: 13/b).

Sonuç Yerine : Yeni Veriler ve Yeni Yorumlar
Güneydoğu Anadolu Neolitikleşme süreci üzerine olan araştırmalar ilk
kez 1960’larda yapılan Çayönü kazıları ile başlamaktadır (Braidwood ve
Braidwood 1982, Erim- Özdoğan 2011; Özdoğan ve Erim-Özdoğan. 1998).
1970’ler yapılan Cafer Höyük Kazıları (Cauvin ve diğ., 1999) yine 1990’larda
Şanlıurfa’da başlayan Nevali Çori (Hauptmann 2011) ve Gürcütepe (Schmidt
1995) gibi yerleşim yerlerindeki kazılar bölgenin Neolitikleşme süreci hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ilısu Baraj inşaatı kapsamında Yukarı Dicle
Bölgesi’nde Gusir Höyük (Karul 2011), Körtik Tepe (Özkaya ve Coşkun 2011)
ve Hasankeyf Höyük’te (Miyake ve diğ., 2012) ve Birecik Barajı kapsamında
Mezraa Teleilat (Özdoğan 2002) ve Akarçay Tepe’de (Özbaşaran ve Duru
2011) yapılan kazılar hem bölgenin hem de Yukarı Mezopotamya Neolitikleşme süreci üzerine hem kronolojik hem de sosyokültürel bazda yeni bilgiler ve
yeni yorumlar getirmiştir. Göbekli Tepe (Schmidt 2011) yerleşiminde yapılan
çalışmalar da Yakındoğu’da Neolitik Dönem inanç sistemleri ve sosyokültürel değişimler üzerine yeni bir boyut katmaktadır. Yakındoğu prehistorik dönem genel tablosuna baktığımızda Güneydoğu Anadolu Bölgesi hiç kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Boncuklu Tarla ‘da yapılan kazılar ve elde edilen
bilgiler de Güneydoğu Anadolu Neolitikleşme süreci üzerine hem, kültürel,
sosyal ve inançsal hem de kronolojik anlamda çok önemli sonuçlar vermekte
ve yeni bilimsel çalışma alanlarına ve yorumlara zemin hazırlamaktadır.
Boncuklu Tarla yerleşimi Epipaleolitik Dönemden Geç PPNB sonuna kadar aralıksız yerleşim görmüş nadir yerleşim yerlerindendir. Bu nedenle insanoğlunun avcı-göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçtiği en
erken dönemleri içermesi bakımından, gerek bölge tarihi ve gerekse Bereketli
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Hilal Bölgesi Neoltik Dönem kültürlerinin incelenmesi bakımından önemli
veriler sunmaktadır. Boncuklu Tarla’da ortaya çıkarılan küçük buluntuların
bir bölümünün Çayönü (Erim-Özdoğan 2011), Körtik Tepe (Özkaya ve Coşkun. 2011), Nemrik 9 (Kozlowski 1990), Qermez Dere (Watkins 1990), Göbekli
Tepe hatta Zagros bölgesinde bulunan Mlefaat, Ganj Dareh, Asiab (Kozlowski 1990; Aurenche et Kozlowski 2010; Kodaş 2015) gibi önemli yerleşim yerlerinden ele geçen buluntularla yakın benzerlikler göstermesi Neolitik Dönem
bölgeler arası etkileşim ve kronolojik gelişimi hakkında da önemli bilgiler
vermektedir (Aurenche et Kozlowski 2010). İleriki yıllarda devam etmesi
düşünülen kazıların yerleşim yerinin kültürel yapısı ve kronolojik gelişimi
hakkında daha önemli bilgiler vermesi beklenmektedir. Ergül KODAŞ’ın1*
katkılarıyla.
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Tablo 1: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından Boncuklu Tarla için yapılan C14 kalibrasyonlu analiz sonuçları.

Resim 1: Boncuklu Tarla’nın lokalizasyonu ve Yakındoğu Neolitik Dönem yerleşim yerlerine
bazı örnekler.
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Resim 2: Boncuklu Tarla kazılarında açılan açmalar ve yerleşimin hava fotoğrafı.

Resim 3: Geç PPNB Döneme ait mimari kalıntılar (K10-L10 Açmaları).
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Resim 4: Orta PPNB mimari kalıntıları.

Resim 5: Terazzo binası ve Terazzo tabanın detay fotoğrafları.
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Resim 6: PPNA-PPNB geçiş ve PPNA Dönem mimari kalıntıları.

Resim 7: Farklı evrelerden ele geçirilen yontmataş aletler ve çekirdekler.

256

Resim 8: 2017 yılında açılan bazı mezarlar.

Resim 9a: Farklı mezarlardan ele geçirilen boncuklar.

257

Resim 9b: Farklı evrelerden ele geçirilen boncuklar ve pendantlar.

Resim 10: 2017 yılında ele geçirilen kulak tıkacı-küpe-düğmelere dair örnekler.
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Resim 11: Kemik plaklar.

Resim 12: Mermer bilezikler.
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Resim 13: Figürlü taş objeler.
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Besni İlçesi, Eskiköy Köyü,
108 Ada, 14 Parselde Mozaik
Kurtarma Kazısı
Osman TEPE*
MOZAİKLİ ALAN HAKKINDA
Kurtarma kazısının yapıldığı alan Adıyaman İli, Besni İlçesi’nin yaklaşık 6
km. kadar batısına konumlanmaktadır. Besni İlçesi ile Gaziantep İli’ni birbirine bağlayan karayoluna 500 m. mesafede ve Eskiköy Köyü’nün hemen batı
bitişiğindeki bir evin bahçesinde yer almaktadır.

MOZAİKLİ ALANIN TESPİTİ, ALANIN İNCELENMESİ VE KAZI KARARI
Mozaikli alandan köy halkının bildirimi üzerine haberdar olunmuştur.
Yapılan incelemelerde bahçe arazisi olarak kullanılan alanda sürülme sonucu
mozaikli alanın çoğunluğunun tahribata uğradığı, bazı kısımların gün yüzüne çıktığı ve kalan kısımlarda ise az miktarda toprak dolgusunun bulunduğu
tespit edilmiştir.
Mozaiğin yaşadığı tahribatın fazla olması, toprak dolgusunun çok ince olması, zemin harçlarının bağlayıcı özelliğini kaybetmesi gibi sebeplerden mozaikli alanda kurtarma kazısı yapılarak mozaiğin taşınılması düşünülmüştür.
Müzeye taşınmak üzere alanda kurtarma kazısı yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiş ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Kazı ve Sondaj İzin
Belgesine istinaden 26.07.2017 günü kurtarma kazısına başlanmıştır.

*

Osman TEPE, Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE.
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KAZI ÇALIŞMALARI
İnce toprak dolguya sahip olan mozaikli alan, dikdörtgen bir yapının zeminini oluşturuyordu. Tahribatın fazla olduğu ve gün yüzüne çıkan kısımdan başlanarak, alan toprak dolgudan temizlenmeye başlandı. Dikdörtgen
yapının sadece batı duvarının bir kısmına ulaşılmış ancak geri kalan duvarlar
tamamen yok olmuş durumdaydı. Kısmen ayakta duran duvarın tarlanın sınırına denk gelmesi, bu kısmın muhafazasını sağlamış ancak yapının diğer
duvar kısımlarının işlenen arazinin içinde kalması, arazi işlendikçe zarar görmesine ve yok olmasına sebep olmuştur.
Alanın dolgusu alındıktan sonra mozaiklerin mekanik temizliği yapılmış ve ardından belgelemeye yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Belgeleme
çalışmalarında mozaik yüzey birebir ölçülerde çizilmiş daha sonra karolaj
çalışmaları tamamlanmıştır. Mozaiklerin kaldırılma işlemlerinde mozaik yüzeylerinde bir kat tülbent bezi, üzerine yine bir kat Amerikan Bezi ile facing
yapılarak yapıştırılmışlardır. Bu işlemde su bazlı yapıştırıcı PVA (polivinil asetat) kullanılmıştır. Daha sonra mozaiklerin kesim yerleri belirlenerek kesme
işlemlerine başlanmıştır.

MOZAİKLİ ALAN
Mozaikli alan, dikdörtgen planlı tek bir odadan oluşmaktadır (Resim: 1).
Toplamda 25,4 m² olup, mozaiğin Güneybatı kısmı tamamen dağılmış durumdadır. Bu dağılmaya sebep olan etken, arazinin traktörle sürülmesi, sulama sonucu zemin harcının mukavemetini kaybetmesi ve bağlayıcı özelliğini
tamamen yitirmesidir. Dağılan tesseralar toplanmış, restorasyon esnasında
kullanılmak üzere muhafaza altına alınmıştır.
İri tesseraların kullanıldığı mozaikte pembe, gri, siyah, beyaz, kırmızı ve
sarı gibi çeşitli renkler kullanılmıştır. Geometrik şekillerin yoğun olarak kullanıldığı mozaikte, sağlam durumda olan üç bordürle karşılaşmaktayız (Resim: 2). En dış bordürde kare şekil etrafını çevreleyen sekizgen şekiller yer
almaktadır. İkinci iç bordür de ise iç içe geçirilen zincir dilimleri yoğun olarak
kullanılmıştır. Sağlam olarak elimize geçen üçüncü iç bordür de ise birbirine
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dolanıp uzanan bir örgü şekli ile karşılaşıyoruz. Orta sahne ise tamamen yok
olmuş ve burada ne olduğunu bilmiyoruz.
Zemin mozaiğinin hangi yapıya ait olduğu ve kim tarafından yapıldığı
hakkında bizlere bilgi veren, sağlam durumda ve tamamı okunabilen 4 satırlık bir yazıt da bulunmaktadır (Resim: 3). Ege Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri
ve Kültürleri Bölümünden, Prof. Dr. Cumhur Tanrıver; “Pek Aziz ve dindar
Maranasın günlerinde, bu kutsal kilise Maranasın gayretiyle mozaikle bezendi”
şeklinde tercüme etmiştir.

TARİHLEME VE SONUÇ
M.S. 5. yüzyıla tarihlenen mozaikli alanda çıkarılan mozaiklerin yerinde
muhafazasının zor olması sebebiyle Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon
Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları ile birlikte usulüne uygun olarak
kaldırılıp muhafaza altına alınmıştır (Resim: 4).
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Hatay, Arsuz,
Kutsal Havariler Kilisesi
Ömer ÇELİK*
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Kazı ve
Sondaj izin Belgesi gereği, Hatay İli, Arsuz İlçesi, Arpaçiftliği Mahallesi’nde,
Mehmet Keleş’e ait 341 No.lu parselde Müze Müdürlüğü başkanlığında 4 sezon kurtarma kazısı çalışmaları yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
Arsuz Arpaçiftliği, Türkiye’nin güneyine, Hatay İli’nin güneybatısına
düşmektedir (Resim: 1). 2007 - 2015 - 2016 – 2017 kazı sezonunda E 11-12-13,
F11-12-13, G11-12-13, H11-12-13 açmalarında çalışılmıştır (Çizim: 1). Yapılan
çalışmalar yaklaşık 10.00 kodunda başlamıştır.
Kazı sezonlarında üç nefli bir kilise kısmen açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2).

GÜNEY NEF
Güney nef tam olarak açığa çıkarılmamış olup 2016 kazı sezonunda yaklaşık 4.40x20 m. ölçülerindeki alan açılmıştır (Resim: 2). Nefin batı duvarı
üzerinde giriş bölümüne ait kapı söğesi izleri bulunmuştur (Çizim: 1). Kuzey
duvarı üzerinde ise sütun altlıkları tespit edilmiştir (Çizim: 1).
Güney nefin batı sınırında 0,50x 1,40 metre ölçülerinde zemini tahrip olan
dikdörtgen formunda mimari düzenlemeye denk gelinmiştir (Çizim: 1).
Güney nefin bir bölümünün zemininin mozaik döşeli olduğu ve tahrip
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Nefin güneyinde, 6.56 m. genişliğinde girişi
*

Ömer ÇELİK. Arkeolog. Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay/TÜRKİYE.
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olan ve kesme blok taşlarla örülmüş duvarlara rastlanmıştır (Resim: 3). Açmanın güneybatı tarafında ortaya çıkan 6.60x0.65x0.65 m. ölçülerindeki duvarın
üst bölümü 1.76 m. genişliğinde düzensiz dere taşları ile döşeli yol izlenimi
veren düzenlemeye denk gelinmiştir (Resim: 2). Güneybatı duvarının simetriği olan bölümde yani 5.30x0.85x0.65 m. ölçülerindeki güneydoğu duvarında
herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıştır.
Güney nefin doğusunda 3.50x5.30 m. ölçülerinde mekana rastlanmış olup
mekanın güney ve doğu duvarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Duvarların düzensiz dere taşlarından örüldüğü ve 0,50 m. genişliğinde olduğu, zemininin mozaik döşendiği görülmüştür. Mozaik, kaplar ve çevresindeki kuşlarla süslenmiştir (Resim: 4). Bu odanın doğusunda 0.55 m. genişliğinde bir duvarla ayrılan ve odaya bitişik 3.20 m. uzunluğundaki kuzey duvarına çapraz
gelen zemini mozaik döşeli başka bir mekan ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).
Mekanın doğu duvarının 2.90 m., batı duvarının 4.40 m.lik bölümü açığa çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan yazıtlı mozaik gül tomurcukları ile süslenmiştir.

ORTA NEF VE APSİS
32x9 m. ölçülerindeki orta nef açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2). Orta nefin batısında giriş bölümü açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1). Nefin zemininin mozaik
döşeli olduğu tespit edilmiştir.
Mozaikli orta nefi ile apsis arasında 4.5 x 9 m ölçülerinde bir mekan daha
açığa bulunmuştur (Çizim: 1).
4.50 m. genişliğindeki orta nefin apsisi açığa çıkarılmış olup apsis duvarı
1.55 m. genişliğindedir. Mekanın zemini mozaik döşeli olup tahrip olduğu
görülmüştür.
Orta nefin tabanı dairesel şekilde kesilerek mezarlar açılmıştır (Resim: 6).

KUZEY NEF VE APSİSİLİ MEKAN
F12 açmasında 10.07 kodunda tarım toprağı çok nemli olup 8.07 kodunda tabana rastlanmıştır. Açığa çıkarılan taban kireç harçlı bir yapıya sahiptir
(Resim: 7). Tabanın kuzeyinde kalker kesme blok taşla yapılmış kapı sövesi
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bulunmuş ve sövenin 2015 yılında ortaya çıkarılan nefin duvarının devanı
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 8).
F13 No.lu açmanın güneybatı bölgesinde yapılan çalışmada Apsisin 1.60
m.lik bölümü tahrip olduğu görülmüştür (Resim: 9). Apsise bitişik şekilde
8.07 kodunda ve 1.08 x 0.60 m. ölçülerinde pişmiş topraktan lahit parçası bulunmuştur (Resim: 9).
F12 açmasının orta bölgesinde 9.16 kodunda iki adet kırık Korinth sütun
başlığına rastlanmıştır (Resim: 10).
F12 açmasının kuzey bölgesinde 0.60x2 m. ölçülerinde pişmiş toprak bir
lahit açığa çıkarılmıştır. Lahtin içi temizlendiğinde sadece iki ayak kemiği bulunmuştur (Resim: 11 ). E12 ve F12 açmalarında açığa çıkarılan kireç harçlı zeminin kuzeyini sınırlayan duvar bulunmuştur. 0.50 m. genişliğindeki duvarın
4.18 m. uzunluğunda olmasına rağmen 0.77 m.lik bölümü tahrip olmuştur.
Duvarın dışında, kuzey duvarının altına giden 1.80 m. uzunluğunda künk
dizisi açığa çıkmıştır. Künkün diziliş yönü incelendiğinde su hareketinin bina
içerisinden dışarıya doğru olduğunu görülmektedir.
H12 açmasında yapılan çalışmada 2016 yılında G11 ve H11 açmalarında
açığa çıkarılan kireç haçlı zeminin devam ettiği görülmüştür.
F11 açmasında apsisli 6x9 m. ölçülerinde başka bir mekana rastlanmıştır.
Mekanın dış duvarları kesme 0.5 m. genişliğindeki blok taşlarla, iç bölge ise
0.5 m. genişliğindeki düzensiz dere taşlarından örülmüştür. 4x6 m. ölçülerindeki iç mekanın zemininin mozaik döşeli olduğu tahribattan kutulan mozaiklerden tespit edilmiştir. 2.5 m. çapındaki apsisin tabanında mozaiğe rastlanmamıştır.
G10 açmasında yine kilise mimarisinin batıya devam edip etmediğini anlamak amaçlı 1x2 m. ölçülerinde açma genişletilmiştir. Genişletilen G10 açmasında kireç harlı zeminin batıya doğru devam ettiği görülmüştür.

MEZARLAR
Kilisenin tamamına yayılmış şekilde dairesel formda mezarlara rastlanmıştır. Bazı mezarların çapları 1 m. civarında olup bu mezarlara bir kısmın-
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da hocker şeklinde gömü yapıldığı görülmüştür (Çizim: 3). Dairesel formdaki
mezarlar taban mozaiğini tahrip ederek açıldığı tespit edilmiştir. Mezar tiplerine Hatay bölgesinde ilk defa karşılaşılmıştır.

MOZAİKLER
Güney neftte mozaik döşeli iki oda açığa çıkarılmıştır. Batı bölgesindeki
mozaik 3.50x5.30 m. ölçülerindedir. Beyaz zemine işlenmiştir. En dışta duvar
bağlantısını oluşturan bölünde geometrik düzenleme içte sur şeklinde geometrik düzenleme yapılmıştır (Resim: 4).
Mozaiğin üst sağ köşesinde yazıt ortaya çıkmış olup Pro. Dr. Hamdi Sayar tarafından “Çok saygın rahibimiz ve görkemli diakon Stephan zamanında
tanrıya şükrederek bu kutsal iş yaptırıldı” şeklinde çevrilmiştir. En üstte kap çevresinde ördekler, altında balıklar bulunmaktadır. Sıra ile aşağıya doğru kap
kuş ve koyuna benzer bir hayvan altında kuşlar ve kap çevresinde kuşlar işlenmiştir. Zemine gül tomurcukları serpiştirilmiştir. Batıdaki ikinci oda da ise
dışta duvar bağlantısını sağlayan beyaz zemin üzerine geometrik şekillerle
oluşturulmuş düzenleme bulunmaktadır (Resim: 5). İnce bir bantla çevrilen
ana panonun alt sol köşesinde yazıt ve zemine serpiştirilen gül tomurcukları
ile işlenmiştir. Yazıt Prof. Dr. Hamdi Sayar tarafından “Diakon Domninos oğlu
Diakon Theodosios kendisinin ve kendi ailesine mensup herkesin kurtuluşu için bu
kutsal eserin mozaik zeminini yaptırdı” şeklinde çevrilmiştir. Güney neftte yer
alan her iki mozaik Akdeniz havzasında bilinen ve çok sık kullanılan konulardır.
Orta neftte yer alan mozaik pano iki bölümden oluşmaktadır (Çizim: 3).
Batı bölgesini oluşturan mozaik pano geometrik motiflerden ve yazıtlardan
meydana gelmiştir. Mozaik panoda iki yazıt bulunmakta olup iki yazıt Prof.
Dr. Hamdi Sayar tarafından “En aziz ve en doğru piskoposumuz Petros’un ve
rahibimiz İsidoros›un zamanında kutsal havariler kilisesinin mozaiklerini ve anıtı Dios ayında yüce tanrıya tüm süsleriyle birlikte kutsal havarilere Stephanos’un
ve İsidoros’un diakonluğu zamanında tanrının sevgili kulu Alexandros’un ve
Timophios’un elleriyle döşeyerek sundu” ve “Tanrım! Eiloane ve Eusthatios ve
Theoteknos’un eseri!”şeklinde çevrilmiştir. Doğu bölgesinde yer alan diğer
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pano ise figüratiftir. Klasik cennet tasvirinin olduğu panonun üst kısmında
kaya üzerine oturmuş elinde lir bulunan erkek figürü görülmektedir. Figürün
başının yanında “∆AYIH” yazısı yer almaktadır. Çevresinde ağaçlar, yılanlar
ve kuşlar bulunmaktadır.
Figürlü panonun en yakın benzerini Suriye’de Apemeya antik kentinde
karşımıza çıkmaktadır. Her iki panoda oturan, lir çalan bir şahıs ve çevresinde hayvan-bitkilerle süslenmiştir (Çizim: 4).
Figürlü panoda yer alan düzenleme Roma Dönemi mozaiklerde karşımıza çıkmaktadır. Roma Dönemi mozaiklerde kaya üzerinde oturan, elinde lir
tutan, çevresinde hayvanlar ve bitkilerle bir düzenleme yapılmıştır. Oturan
şahıs mitolojide “Orpehus” olarak tanımaktadır.
Antakya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Tarsus Mozaiği’ndeki Orpehus
(Cimok, 2000) , Suriye Apamea da bulunan Orpehus (Teresa-Canıvet,1976:93)
(Çizim: 4), Kıbrıs’da ortaya çıkarılan Orpehus (Price 1991: Plate 1) ayrıca Fransa, İtayla ve İsrail gibi ülkelerde bulunan Orpehus konulu mozaiklerle tasarım
olarak Arsuz – Arpaçiftliği kilisesi mozaiği ile örtüşmektedir.
Orpehus mozaik tasarımlarının, Arsuz Kutsal Havariler Kilisesi’ndeki
“∆AYIH” mozaiği ile örtüşmesi mozaiğin köken olarak Orpehus mozaiğine
doğru inmekte olduğunun göstermektedir.
Kazı bulguları bulguları doğrultusunda Arsuz – Arpaçiftliği Kutsal Havariler Kilisesi M.S. 6 ile 10 yüzyıl arasına tarihlenmektedir.
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Çizim 1: Kurtarma kazısı yapılan açmaların bir bölümü.

Çizim 2: Üç nefli kilise.
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Çizim 3: Mezarlar ve mozaik.

Çizim 4: Suriye Apamea mozaiği.
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Resim 1: Hatay İli, Arsuz İlçesi, Arpaçiftliği Mevkii, 341 No.lu parsel.

Resim 2: Kısmen açığa çıkarılan güney nef.
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Resim 3: Giriş ve blok taşlar ile örülmüş duvar.

Resim 4: Mozaik döşeli oda.

Resim 4: Mozaik döşeli oda, nef.
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Resim 6: Orta neftte açılan dairesel mezarlar.

Resim 7: Kireç harçlı zemin.
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Resim 8: Kapı sövesi.

Resim 9: Tahrip olan apsis ve lahit parçası.
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Resim 10: Korinth sütun başlıkları.

Resim 11: Lahit ve iskelet parçası.
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Siirt, Başur Höyük,
Metal Eserlerin Konservasyonu
Umut BARAN*
Öncelikle Kurtarma kazıları sempozyumunda, kendisi de bir kurtarma
kazısı olan Başur Höyük’e ait eserlerin bir bölümünün konservasyonunu sizlerle paylaşabilme olanağı bulduğumuz için Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı adına Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı
sunuyorum. Kazı Başkanı Sayın Haluk Sağlamtimur’un da ricasıyla kazıya
dair çok az arkeolojik bilgiler sunacağım.
Başur Höyük, Siirt İli Aktaş Köyü, Bakır Mezrası sınırları içerisinde kalmaktadır. Siirt merkezden uzaklığı yaklaşık 20 kilometredir. Bitlis Vadisi’nden
gelip, Botan Nehri’ne karışan Başur Çayı kenarındadır. Höyüğün konumu
Doğu Anadolu’ya giden doğal yollarla ilişkili gibi görünmektedir. Nitekim
Van Gölü Havzası’nın batı bölgelerinden Bitlis Vadisi aracılığı ile Siirt ve
çevresine ulaşmak mümkündür. Botan ve Bitlis vadileri erken dönemlerden
itibaren Van Gölü’nün batısındaki volkanik dağlarda bulunan obsidyen yatakları ile bağlantılı olarak, Mezopotamya ile Doğu Anadolu arasında yoğun
olarak kullanılmıştır. Aynı yol güzergâhı günümüzde bile kuzey-güney geçiş güzergâhı olarak hala yoğun olarak kullanılmaktadır. Yüzey araştırmalarından ve kazılardan elde edilen bulgular, yerleşim yerindeki ilk yerleşimin
M.Ö. 7. binyılda başladığını göstermektedir.

*

Umut BARAN, Konservatör, Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, Diyarbakır/TÜRKİYE.
Birçok konuda desteğini bizden esirgemeyen Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge
Laboratuvar Müdürü Sayın M. Cüneyt Kubat’a çok teşekkür ediyorum.
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2017 yılının başlarında Batman Müzesi tarafından Diyarbakır Restorasyon
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne teslim edilen 464 adet,
çoğunluğu bronz olan eserlerin konservasyon çalışmalarına, gerekli malzeme ve teçhizat temininin ardından hemen başlanmıştır. İn-situ durumda olan
eserlerin yaklaşık olarak 300’ünde tekstil, dokuma ve ip kalıntıları mevcuttur.
Metal eserlerde bozulmalar, fiziksel ve kimyasal olarak farklı biçimlerde ve
oranlarda bulunmaktadır. Kazı alanında nemli toprakta bulunduğu düşünülen bazı eserlerin yüzeyinde yer yer ağır kimyasal bozulmalar görülmüş olup,
bu alanlarda metal mineralojik özelliğini kaybetmiştir. Metal yüzeylerde tabakalara ayrılma, şişme ve yarılmalar oluşmuştur. Metal eserlerin kondisyonları sağlamdır ancak çoğunlukla aktif korozyon oluşumları bulunmaktadır.
Yivli, bezemeli eserlerin çoğunda bulunan betimler büyük ölçüde görünürlüğünü kaybetmiş, bozulma metalin yüzeyinde katman katman ilerlemiştir.
Çıplak gözle görülebilen dikey ve yatay çatlakların yanı sıra, mikroskopla
görülebilen çok sayıda ince çatlak ve yüzey kayıpları mevcuttur. Bazı eserlerin yüzeyleri kabarcıklar halinde korozyon patlamalarıyla örtülü olup, dokunulduğunda plakalar halinde ayrılan bu oluşumların altında da paratakamit
yapıda bulunan korozyon devam etmektedir.
Metal ve tekstilin bir arada olduğu kompozit durumda bulunan eserler
üzerindeki tekstiller, farklı iki türde bulunmaktadır. Bir kısmı (figürün, iğne
gibi) metal eserlerin üzerine sarılı iplerden oluşmaktadır. Diğer eserlerdeki
tekstil, dokuma olarak metal eserlerin üzerinde görülmektedir. Tekstillerin,
metallerde korozyonun neden olduğu kopma, kuruma, kırılganlaşma ve
büzülme gibi bozulmalara maruz kaldığı görülmüştür. Tekstil parçalarının
altında paratakamit yapıda bulunan korozyon yapısı mevcuttur. Bu durum,
organik yapıdaki liflerin fiziksel yapısını bozarak tekstil lifleri arasına korozyonun işlemesine, dolayısıyla sertleşerek kırılganlaşmasına yol açmıştır.
Eserler, stereo mikroskop altında incelenerek metal ve tekstilde oluşan bozulmalar teşhis edilmiştir. Metal yüzeylerde korozyonun derecesi ve türü her
parçada farklılık gösterdiği için, yapılan müdahalelerde gereksinimlere göre
farklılık göstermiştir. Bu nedenle her parça, ayrı ayrı ele alınıp müdahalenin
etkisine ve sonucuna göre farklı yaklaşımlar uygulanmıştır.
Metal yüzeylerdeki korozyon ve tekstil örneklerinin analizi ve müdahale
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yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez Laboratuvarı ile1 yapılan çalışma neticesinde; eser yüzeylerinden alınan 3 örnek incelenmiş, örneklerden birinin hasır örgü türüne benzeyen bir
yapıda olduğu tespit edilmiştir. Alınan üç örnekte de ipler S bükümlüdür. Görüntü olarak bitkisel bir life benzerlik göstermektedir. Kesin sonuç için SEMEDX’te incelenmesi gereken lifler, Türk Kültür Vakfı DATÜ Laboratuvarına
gönderilmiştir. Laboratuvardan alınan sonuca göre liflerin, bitkisel kökenli
keten lifine ait olduğu belirlenmiş ve herhangi bir boya tespit edilmemiştir.
Belgeleme için, her eserin 1.1 ölçekli asetat çizimi yapılmıştır. Çizimlerde
özellikle tekstil ip ve dokumaların ip yönleri dikkate alınmıştır.
Eserlerin temizliğine öncelikle metal kısımlarından başlanmıştır. Temizlik
çalışmalarına ilk olarak mekanik yollarla başlanmıştır. Metal bölümler çalışılırken tekstil dokumalarının üzerine toz ya da korozyon gelmemesi için örtülmüştür. Metallerin temizliği sonrasında koruyucu olarak aseton içerisinde
hazırlanmış %3’lük PB72 kullanılmıştır. Tekstillerin temizliğinde kademeli
olarak çalışılmış, bir köşeden başlayan çalışma esnasında önce tekstil dikkatlice milimetrik hareketlerle kaldırılarak altındaki metal kısım temizlenmiş ve
yumuşak uçlu fırçalarla tekstil kısımları toz ve kirden arındırılmıştır. Temizliği tamamlanan tekstil kısımlar % 1-2’lik Paraloid B-72 yardımıyla tekrardan
metale sabitlenmiştir. Aşırı kırılgan tekstiller de bu işlemi yaparken önce yüzeye ince Japon kâğıdıyla CMC kullanılarak tekstil sabitlenmiş, sonrasında
tekstilin altındaki paratakamit yapıda bulunan korozyonlu metal kısımlar
temizlenmiştir.
Çalışmaları tamamlanan eserler önceden hazırlanmış olan ethafoam levhalar içine esere göre açılan oyuklara konularak depolanması amaçlanmıştır.
Ethafom levhaların ebatlarına uygun olarak, gaz salınımı yapmayan, içine
nem çekmeyen polypropylene (PP) veya polyethylene (PE) malzemeden ve
silikonlu kapağı olan kutular içine konulmuşlardır. Bu kutular içine silica jel
pedler ve nemölçer kâğıtlar yerleştirilmiştir.

1

Yardımlarından dolayı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı
Müdürü Ali Osman Avşar’a çok teşekkür ediyorum.
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Resim: 1a

Resim: 1b

Resim: 2a

Resim: 2b
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Resim: 3a

Resim: 3b

Resim: 4a

Resim: 4b
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Resim: 5a

Resim: 5b
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Resim: 6a

Resim: 6b

Resim: 7a

Resim: 7b
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Resim: 8a
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Resim: 8b

Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve
Hamidiye Tabyasında Sergilenen Eserlerin
Paketleme ve Nakil İşlemleri
Yasemin DALGIÇ*
Genel Müdürlüğümüz ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte olan Kilitbahir
Kalesi’nin teşhir tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, anılan
kalenin teşhir tanziminde ve Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları ile ilgili olarak
yeni yapılacak müzenin teşhir uygulamalarında kullanılmak üzere 34 farklı
müze müdürlüğünde bulunan ve devir için uygun görülen 502 adet eserin
paketleme işlemlerini gerçekleştirmek üzere, laboratuvar müdürlükleri çalışmalarda bulunmuştur1. Dokuz bölge laboratuvarı müdürlüğü sorumluluk
alanlarında bulunan müzelerde, devri uygun görülen eserlerin belgeleme,
konservasyon ve paketleme işlemlerini gerçekleştirmiştir. Laboratuvar Müdürlüklerinden;
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Amasya Müze Müdürlüğü’nden 20 adet, Çorum Müze Müdürlüğü’nden 2 adet,
Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü’nden 74 adet, Eskişehir Müze
Müdürlüğü’nden 15 adet, Amasra Müze Müdürlüğü’nden 2 adet, Bolu Müze
Müdürlüğü’nden 30 adet, toplam 143 adet eserin,
Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Konya
Müze Müdürlüğü’nden 2 adet, Akşehir Müze Müdürlüğü’nden 3 adet, Alan*
1

Yasemin DALGIÇ, Müdür V., Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, Bursa/TÜRKİYE.
Laboratuvar Bölge Müdürlükleri adına yaptığım sunumda, katkılarından dolayı tüm laboratuvarlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
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ya Müze Müdürlüğü’nden 2 adet, Mersin Müze Müdürlüğü’nden 15 adet,
Tarsus Müze Müdürlüğü’nden 6 adet, toplam 28 adet eserin,
Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Balıkesir Kuva-yi Milliye Müze Müdürlüğü’nden 10 adet, Bandırma Müze
Müdürlüğü’nden 6 adet, Bursa Müze Müdürlüğü’nden 3 adet, Kütahya Müze
Müdürlüğü’nden 34 adet, toplam 53 adet eserin,
Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Diyarbakır Müze Müdürlüğü’nden 5 adet eserin,
Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Malatya Müze Müdürlüğü’nden 2 adet, Gaziantep Müze Müdürlüğü’nden 10 adet,
toplam 12 adet eserin,
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Sakarya Müze Müdürlüğü’nden 3 adet, Kırklareli Müze
Müdürlüğü’nden 12 adet, Çanakkale Müze Müdürlüğü’nden 55 adet, toplam
75 adet eserin,
İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: İzmir
Müze Müdürlüğü’nden 7 adet, Bergama Müze Müdürlüğü’nden 7 adet, Uşak
Müze Müdürlüğü’nden 15 adet, Denizli Müze Müdürlüğü’nden 1 adet, Milas Müze Müdürlüğü’nden 5 adet, Manisa Müze Müdürlüğü’nden 55 adet,
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nden 23 adet, toplam 113 adet
eserin,
Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Tokat
Müze Müdürlüğü’nden 19 adet, Yozgat Müze Müdürlüğü’nden 13 adet, Niğde Müze Müdürlüğü’nden 4 adet, toplam 36 adet eserin,
Trabzon Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü: Rize
Müze Müdürlüğü’nden 2 adet olmak üzere, işlemlerini her bir laboratuvar
kondisyon durum raporu, belgeleme-konservasyon çalışmaları, paketleme
işlemleri basamaklarını gerçekleştirerek yerine getirmiştir.
Bölge laboratuvarı müdürlüklerinden görevlendirilen uzmanlar müzelerden devir için uygun görülen eserlerin mevcut durumlarını, oluşturdukları
raporlar ile belgeleyerek nakil hazırlıklarına başlamıştır (Resim:1-2). Eserler
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uzmanlarca tek tek incelenerek kontrol edilmiş, mukavemeti, nakil için uygunluğu değerlendirilmiştir (Resim: 3). Yapılan değerlendirmelerde onarıma
ihtiyacı olan eserler de belirlenerek yerinde ilk müdahaleleri yapılmıştır.
Müzelerden devir için seçilen tekstil grupları hepa-filtreli vakumlu cihazlar ile temizlendikten sonra, büyük boyutlu eserler asitsiz kağıtlar ve tywek
kumaşlar ile rulo yapılarak, giyisi, kıyafet, aksesuar gibi eserler asitsiz kağıt,
ethafoam, tywek kumaşlar ile paketlenerek sandıklara yerleştirilmiştir (Resim:4- 5). Tekstil eserler paketlenirken minimum katlama yapılmaya dikkat
edilmiştir. Katlanması gereken eserlerin kat yerlerine elyaftan destekler yapılarak kumaşın deformasyonu önlenmiştir. Rulo yapmak için, asitsiz kağıt
rulolar kullanılmıştır. Asitsiz rulonun olmadığı durumlarda ise, normal kağıt
rulolar ilk önce alimünyum folyoya, daha sonra asitsiz kağıtlara sarılarak nötr
bir ortam oluşturulmuştur. Nötr hale getirilen rulolar, eserlerin boyutundan
10 cm. fazla kesilmiştir. Boyutu ayarlanan her bir rulo ile tekstil eser arasına
bir kat daha asitsiz kağıt serilerek ön yüzü içeri gelecek şekilde sarılmıştır (Resim: 6-7). Taşıma sırasında toz ve kirden korumak için Amerikan bezi, tywek,
streç filmler ile kılıflar yapılmıştır (Resim: 8).
Tüfek, kama, kılıç gibi silahlar, devir için seçilen eser gruplarında sayı olarak yoğunluktadır. Metal, ahşap, deri gibi malzemelerin bir arada kullanıldığı
kompozit yapıya sahip silahların mekanik temizlikleri ve sağlamlaştırmaları
yapılarak, nakil için uygun duruma getirilmiştir (Resim: 9). Silahlar paketlenirken, ethafoam üzerine 1-1 ölçülerinde çizimleri yapıldıktan sonra kalıbı
çıkartılmıştır. Ethafoamlardan yapılan yuvalara eserler tyvek kumaş veya
asitsiz kağıtlara sarılarak yerleştirilmiştir (Resim:10-11). Yuvaların üzerine
yine ethafoamdan kapaklar yapılarak olası bir sarsıntıya karşı korunması için
kağıt bantlar ile sarılmıştır. Oluşturulan kalıpların her birine eserlere ait; eser
sıra numarası, envanter numarası, eser adı, malzemesi, boy, en-çap, kondisyon ve fiziksel durumu, fotoğraf, yapılan işlem ve paket numarasını içeren
belgeler eklenmiştir (Resim: 12).
Malzemelerine ve boyutlarına uygun paketleme işlemleri tamamlanan
eserler, boyutlarına uygun yapılan ahşap sandıklara ve büyük boyutlu plastik
kutulara yerleştirilmiştir. Kutuların üstlerine eser sayıları ve bilgileri eklenerek nakil için hazır hale getirilmiştir (Resim: 13-14).
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Laboratuvar bölge müdürlüklerince belgeleme, onarım ve paketleme işlemleri tamamlanan 502 adet eser, nakil için hazır hale getirilmiştir. Genel
Müdürlüğümüzce bildirilen nakil programı doğrultusunda, müze müdürlüklerinden görevlendirilen uzmanlar refakatinde, merkez olarak belirlenen
müze müdürlüklerine eserler teslim edilmiştir. Merkez müze müdürlüklerinde toplanan eserler, görevlendirilen uzmanlar refakatinde Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia teşhir tanziminde kullanılmak üzere
Çanakkale Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
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Resim 1-2: Belgeme işlemleri sonucunda oluşturulan kondisyon-durum raporları.

Resim 3: Nakil için seçilen eserlerin durum kontrolleri.
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Resim 4-5: Tekstil eserlerin nakil öncesi temizlikleri.
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Resim 6: Büyük boyutlu tekstillerin rulo yapılarak nakil için hazırlanması.

Resim 7: Seçilen aksesuarların nakil için yuvalara yerleştirilerek paketlenmesi.
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Resim 8: Rulo yapılan eserlere twek kumaşlar ile tekrar kılıflar yapılması.

Resim 9: Paketleme öncesi silahlar üzerinde
ilk müdahele işlemlerinin yapılması.

Resim 10: Silahların ethafoamlara birebir ölçülerde çizilerek boyutlarına uygun yuvaların açılması.
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Resim11: Eserlerin açılan yuvalara asitsiz kağıt veya tywek kumaşlara sarılarak yerleştirilmesi.

Resim 12: Paketlerin üzerine eserlerin envanter bilgilerini içeren belgeler eklenmesi.
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Resim 13: Eserler ethafoam plakalarla kasa içerisine yerleştirildikten sonra, gerekli görülen yerler elyafla ve baloncuklu naylonla desteklenmesi.

Resim 14: Paketleme işlemleri biten eserlerin, özel olarak yapılan ahşap sandıklarla, nakil için
hazır hale getirilmesi.
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Burdur, Bucak, 2017 Yılı
İnarası Mağarası Kurtarma Kazısı
Yasemin ZENGER*
Mücella ALBAYRAK
Hacı Ali EKİNCİ
2008 yılında kaçak kazı olayı için mahkeme heyeti ile birlikte bilirkişi olarak keşfe giden Arkeolog Fatih Gülşen tarafından keşfedilen Burdur İli Bucak
İlçesi Taşyayla Köyü sınırlarında yer alan İnarası Mağarası Kutsal Alanı, 2009
yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Kutsal alandaki
dolgu birçok kez kaçak kazıyla alt üst edilmiştir. Ancak alandaki tahribatın
boyutları, mağara duvarlarının tahrip edilmesine dek uzanınca kutsal alanda
Burdur Müzesi Müdürlüğü’nce ilk olarak 2016 yılında bir kurtarma kazısı
gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı kazı çalışmasında; kaçakçıların yıl içinde yaptıkları kaçak kazı topraklarının temizlenmesi, söktükleri blokların tekrar yerine
yerleştirilmesi, 2016 yılında mağara içinde yarım kalan çalışmanın tamamlanması ve kronoloji saptamak için çeşitli alanlarda sondaj kazıları, 4 işçi 1 arkeolog ile yapılmıştır. Propylonda yapılması planlanan sondaj kazısı ise çalışma
süremiz dolduğu için gerçekleştirilememiştir.

MAĞARA İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Mağara içinde toplam 4 açmada çalışma yapılmıştır. Açma 1, 2 ve 3 Mağaranın sonundaki büyük nişin önünde yer almaktadır (Resim: 1). Bu üç aç*

Yasemin ZENGER, Arkeolog, Kazı Sorumlusu, Burdur Müze Müdürlüğü, Özgür Mh. Halkpazarı Cad. No:1 Burdur/TÜRKİYE.
Mücella ALBAYRAK, Arkeolog, İstanbul Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE.
H. Ali EKİNCİ, Burdur Müzesi Müdürü, Kazı Başkanı, Özgür Mh. Halkpazarı Cad. No:1 Burdur/TÜRKİYE.
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mada yapılan çalışmalarda hiçbir in-situ tabakaya rastlanmamıştır. Alandaki
dolgu kaçakçılar tarafından birçok kez aktarılmıştır. Mağara içinde, kesme
blok taşlarla oluşturulmuş taban üzerinde; kalem piller, 1969 yılında basılmış
5 kuruş gibi günümüz objeleri ele geçirilmiştir. Açmalarda birçok ateş izine
rastlanmıştır. Kaçak kazı dolgusu üzerindeki ateş izleri ve ocak tabanları; yıllarca süren ve halen sürmekte olan mağaranın bölgedeki çobanlar tarafından
yağışlı havalarda kullanımı sırasında –ki bu durum mağara içinde bol miktarda bulunan keçi gübresinden de anlaşılmakta- ya da kaçakçıların çalışırken
yaktıkları ateşlere aittir (Resim: 2).
Açma 4’te yapılan çalışmada ise 2 tabaka tespit edilmiştir. Bu tabakaların,
kaçakçılar tarafından karıştırılmayan tek dolgu tabakası olduğu ancak in-situ
olmadığı, mağaranın üstündeki açıklıktan içeriye akan tabakalar oldukları
tespit edilmiştir. Locus 1; kahverengi, humuslu, Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ seramikleri ile çok sayıda taş aletin bulunduğu tabakadır. Taş aletler
içinde, çıkarılan yonga ve dilgi izlerinin negatiflerinin bulunduğu çekirdek
parçaları da ele geçirilmiştir. Ele geçirilen çekirdekler, çakmaktaşı üretiminin
burada yapıldığını kanıtlamaktadır. Locus-2 ise kırmızı renkli, küçük taşlı,
çok az sayıda seramik veren, içinde yüzeyleri kalker tutmuş kemik kalıntıları
bulunan tabakadır (Resim: 3).
Açma-1, 2, 3 ve 4’te ele geçirilen seramikler, Geç Neolitik, Erken-Geç Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Roma İmparatorluk Dönemi, Erken ve Geç Bizans Dönemine değin uzanmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda dilgi, yonga,
kemik saç iğnesi ve iğ parçası ile bir adet çakmaktaşından taş balta ele geçirilmiştir. Dilgi, yonga ve çekirdek parçaları, taş balta ve diğer kazıyıcı aletler
ile delgiler; belirli bir kontekst içinde bulunmadıklarından Geç Neolitikten
Erken Tunç Çağına kadar tarihlendirilebilecek karakteristik özelliklere sahiptir (Resim: 4-5).

BOTHROS KAZISI
Yapılan yüzey araştırmaları sırasında mağaranın bulunduğu alanın kuzeydoğusundaki kayalık tepenin zirvesinde doğal oluşum bir kaya yarığına
rastlanmıştır. Alanın kutsal niteliği göz önüne alındığında bahsi geçen ya-
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rığın kutsal sayılan artıkların atılması için kullanılmış bir bothros olabileceği
düşünülmüştür. Yarık, tepenin güneyine kadar uzanmaktadır ve yer yer oldukça derin ve dardır. Bothrosa kaçakçılar tarafından kuzey kısmında kaya ile
doldurularak erişim sağlanmıştır. Buradaki kazılar kaçakçıların doldurduğu
platform kullanılarak yarığın kuzey kısmında yapılabilmiştir. Alan güneyde
70 cm. (D-B), kuzeyde 110 cm. (D-B) eninde ve kazılan kısmı 270 cm. (K-G)
uzunluğundadır (Resim: 6).
Yumuşak kumsu yapıda ve açık kahverengi yüzey toprağı Locus 1 olarak
adlandırılmıştır. 28 cm. derinliğindedir ve seramik buluntuları Hellenistik
Dönem, Roma Dönemi M.S. 1-2. yy. Erken Bizans M.S. 5-7. yy.lara tarihlenmektedir. Farklı dönemlere tarihlenen seramikler kaya yarığına zaman içinde
dolan toprakla açıklanabilir. Bunun dışında olasılıkla yakın dönemde yarığa
düşmüş bir küçükbaş hayvanın (koyun/keçi) ve olasılıkla köpeğin iskeletinin
büyük bir bölümü de (boynuz, kafatası, alt çene, kaburga, omurga vb.) katmanlar arasında görülmüştür.
Küçük taş parçaları içeren ve koyu kahverengi topraklı, Locus 2 olarak
adlandırılan katman 19 cm. derinliğindedir. Buradan seramik ve kiremit parçaları, hayvan kemikleri, 2 adet metal çivi ve bir adet cam kap parçası bulunmuştur. Seramikler Hellenistik Dönem, Roma Dönemi M.S. 1-2. yy. Erken
Bizans M.S. 5-7. yy.a tarihlenmektedir. Bu tabakanın altında taş dolgu tabakasına (75 cm.)rastlanmıştır.
Taşlar temizlendikten sonra alt kısımdaki toprak Locus 3 olarak adlandırılmıştır. Bu katmanda bulunan çöp poşeti ve ip parçası buradaki kaçak
kazı faaliyetlerinin birer kanıtıdır. Locus 3’ten kiremit parçaları, büyük boyutlu seramik depolama kabı parçaları ve bir adet mimari öğe (kaide, 21x24
cm.) bulunmuştur. Seramikler Geç Hellenistik Dönem ve M.S. 1-2. yüzyıla
tarihlendirilmiştir. Bu katman altındaki daha kompakt tabaka Locus 4 olarak
adlandırılmıştır ve 14 cm. derinliğindedir. Yine buradan da kiremit ve büyük
boyutlu seramik depolama kabı parçaları ve bir adet unguentarium kaidesi
bulunmuştur. Seramik buluntular Geç Hellenistik Dönem ve M.S. 1-2. yüzyıla
tarihlendirilmiştir. Bu katmanın altında oldukça yumuşak ve grimsi kahverengi, yer yer karbon parçaları içeren yanık toprak tabakasına rastlanılmıştır
(Locus 5). Buradan fazla miktarda deniz kabuğu, bir adet astragalos (aşık ke-
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miği) ve seramik parçaları bulunmuştur. Buluntular Geç Hellenistik Dönem
ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bu tabakada 40 cm. derinliğe ulaşılmış
ancak alan yetersizliği ve güvenlik sebebiyle kazı çalışması bitirilmek durumunda kalmıştır. Kazı bitirildiğinde kaya yarığında oluşturulan açmanın derinliği 230 cm.ye ulaşmıştır.
KRONOLOJİ SAPTAMASI İÇİN YAPILAN SONDAJ KAZILARI
Temenos Duvarı Sondajı: Kutsal alan, güney ve batı kısmında ana kaya üzerine oturtulmuş, kesme taşlar kullanılarak inşa edilmiş bosajlı temenos duvarı
ile çevrilidir. Duvarın güneybatı kısmında kapı açıklığı bulunmaktadır. Mimari karakteri Hellenistik Dönemi nitelendirse de kullanım safhalarının tespit edilmesi için 150 x150 cm. boyutlarında bir sondaj açılmıştır. Locus 1 olarak adlandırılan sert yapıda, açık kahverengi toprakta (80 cm. derinlik) M.S.
1-2. yüzyıl ve Geç Hellenistik Döneme tarihlenebilecek seramik parçaları, küçükbaş hayvanlara ait birkaç kemik, bir adet cam kap ağız parçası ve kiremit/
tuğla parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca üzerinde iskelet kabartması bulunan
kandil diskusu da buluntular arasındadır. Bu katman kazılırken 80 cm. derinlikte temenos duvarının ikinci sırası ile karşılaşılmış, 1. ve 2. sıra arasındaki
koyu kahverengi toprak Locus 2 olarak adlandırılmıştır. Bu katmanda bulunan iki parça seramik Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. Daha yumuşak
yapıda toprak içeren ve duvarın 3. sırası önünde yer alan Locus 3 olarak adlandırılan tabaka; temenos duvarının yapımı ile bağlantılı bir dolgu tabakası
olduğu düşünülmektedir (28 cm. derinlik). Kiremit, tuğla ve büyük parça taşların gözlemlendiği tabakanın seramik buluntuları ağırlıklı olarak Hellenistik
Döneme tarihlendirilmiştir. Yapılan kazı sonucu temenos duvarında 3. sıranın
ardından, 105 cm. derinlikte anakaya ile karşılaşılmıştır. Böylelikle duvar boyunun korunan yüksekliğinin 105 cm., sondajla açılan duvar uzunluğunun
160 cm. ve duvar genişliğinin (2 sıra) 100 cm. olduğu görülmüştür (Resim:
7).Temenos duvarının mimari stili ve sondajda ele geçirilen seramik buluntularına göre Hellenistik Dönemde inşa edildiği söylenebilir.
İn Antis Planlı Tapınak Sondajı: Mağaranın hemen kuzeyindeki kayalık tepenin merkezinde, kaya yarığının kuzeybatısında günümüze yalnızca temel
taşları kalmış bir tapınak yer almaktadır. Bu tapınak kutsal alanın en hakim
tepesindedir ve doğusunda Kremna’yı, batısında Keraitai’yi görmektedir.
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Tapınak ana kaya üzerine oturtulmuş olsa da güney temel taşlarının
önünde 100 x 100 cm. ölçülerinde bir deneme sondajı açılmıştır. Birkaç kiremit parçası, pişmiş toprak su kanalı borusu parçası ve az miktarda seramik
bulunmuştur. Ancak buluntular oldukça yüzeyde olduğundan tapınağın tarihlendirilmesiyle ilişkilendirilmemelidir. 30 cm. kazılmasının ardından tüm
yüzeyde ana kayaya ulaşılmıştır.
Mağara Önü Taban Döşemesi Sondajı: Mağaranın önündeki döşemenin güneybatısında, mağara girişinin güneydoğu kısmında, döşeme taşlarının üzerinde bir anıtın temel izlerinin görüldüğü noktada alanın kullanımının daha
iyi anlaşılabilmesi için bir sondaj açılmıştır. Döşeme taşları çizilip fotoğraflanmasının ardından kaldırılmıştır. Sondaj 1,5x1,5m. ölçülerindedir (Resim: 8).
Taşların arasındaki toprak Locus 1 olarak isimlendirilmiş ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendirilebilecek seramikler bulunmuştur. Bu toprağın tesviyesinin
ardından altındaki tabaka, Locus 2 olarak adlandırılan ve koyu kahverengi,
killi ve sert toprak ile karşılaşılmıştır. Bu tabakada az sayıda seramik bulunmuştur. Yaklaşık 45 cm. derinliğindeki bu sert toprağın altında, Locus 3 olarak adlandırılan açık kahverengi, kumlu yapıda ve küçük taş parçaları içeren, 15 cm. derinliğe sahip tabaka ile karşılaşılmıştır. Bu ilk üç tabaka döşeme
taşlarının düzgün oturması için oluşturulmuş zeminin dolgu tabakalarıdır.
Bu tabakada yer yer yanık kemik parçaları, Hellenistik Dönem ve Prehistorik
devirlere tarihlendirilen bazı seramik parçaları ele geçirilmiştir.
Oldukça sert, küçük taşlı ve yer yer yanık bir toprağa sahip yeni tabaka
Locus 4 olarak adlandırılmıştır. Ayrıca açmanın kuzeybatı kısmından başlayıp güneyine doğru devam eden bir köstebek izi de tespit edilmiştir (koyu
renkli ve oldukça yumuşak, köstebeğin hareketlerinin izlenebildiği toprak).
Bu tabakada yanık kemik parçaları ve Hellenistik Döneme tarihlenen birkaç
seramik parçası bulunmuştur. Alt kısımdaki yine sert ancak küçük taş tabakaları içeren tabaka Locus 5 olarak adlandırılmıştır. 35 cm. derinliğindeki bu
tabaka kazılırken köstebek toprağının açmanın kuzeyi boyunca doğu ve batıda devam ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca üstü ve önünde yeşilimsi kil tabakası bulunan bir duvar sırasına rastlanmıştır. Köstebek yuvasının açtığı boşluktan bu duvarın kuzeye doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Duvar, taban
döşemesinin 90 cm., altında açığa çıkmıştır. Açmada duvarın ilk sırası ile aynı
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seviyede taş dolgu tespit edilmiştir. Bu ikisinin aynı seviyede olması döşemenin bir sonraki kullanım evresine (döşeme taşlarının yerleştirildiği dönem)
hazırlık amaçlı zemin düzleme çalışması yapılırken duvarın dağıtılmayıp bu
dolguya dahil edildiğinin göstergesidir. Döşemenin güneybatı kısmında doğu-batı doğrultulu bu duvar; kil ile sıvalı olması, kaba taşlardan örülü olması ve alandaki 1. Terasın sınırına paralel olmasından dolayı bir teras duvarı
olarak yorumlanmıştır. Bu durum mağara ile bağlantılı olarak taş döşemelerinin yapılmasından da önce aynı işlevde ancak daha küçük boyutlarda kullanıldığının göstergesidir. Bu tabakada döşemenin kuzey kısmındaki kaçak
kazı toprağında bulunan ve İlk Tunç-II Çağına tarihlenen idollü kap parçasının benzeri bulunmuştur. Bunun dışında birkaç örnekle temsil edilen Erken
Roma, Hellenistik Dönem, Klasik Çağ seramikleri ile ağırlıklı olarak Prehistorik Dönemi nitelendiren seramikler ve yanık hayvan kemikleri (boynuz, alt
çene, kaburga vb.) tespit edilmiştir.
Dolgu taşlarının altında üst kısmı sıkışmış ancak altı yumuşak ve karbon
parçaları içeren yeni bir tabaka (Locus 6) bulunmuştur ve 10 cm. derinliğindedir. Bu tabakada yine yanık kemikler ve Prehistorik Dönem ve Roma Dönemi
seramikleri karışık olarak ele geçirilmiştir. Yoğun şekilde kırık taş ve gevşek
toprak içeren ve 15 cm. derinliğindeki yeni tabaka Locus 7 olarak adlandırılmıştır. Bu tabakada iki parça prehistorik seramik dışında başka bir buluntuya
rastlanmamıştır. Ayrıca duvar önünde görülen ince kil tabakası duvar açığa
çıkarıldıkça devam etmektedir.
Oldukça sert ve killi yapıdaki yeni tabaka Locus 8 olarak adlandırılmıştır
ve 18 cm. derinliğindedir. Bu tabakada teras duvarının üst seviyelerinde görülen kil yapısı görülmüştür. Tabakada derine inildikçe teras duvarının temelini oluşturan taşlar da görülmeye başlanmıştır. Burada bulunan seramikler,
Kalkolitik Dönem ve Erken Tunç Çağına aittir. Temel taşlarının üzerindeki
sert, kırmızımsı ve yeşilimsi killi topraklı ve karbon parçaları içeren tabaka
Locus 9 olarak adlandırılmıştır ve 9 cm derinliğindedir. Bu tabakadan Kalkolitik Döneme ait olabilecek seramikler ve yanık kemik parçaları bulunmuştur.
Killi toprak tabakasının altında kahverengi ve oldukça yumuşak yapıda toprak ile karşılaşılmış ve Locus 10 olarak adlandırılmıştır. Bu seviye teras duvarının temel taşlarının altındadır. Yaklaşık 46 cm. derinliğinde kazılmasının
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ardından alan yetersizliği nedeniyle kazı bitirilmiştir. Bu locusta ele geçirilen
seramikler Geç Neolitik Çağ ve Erken Kalkolitik Çağı nitelendirmektedir.
Açmada kazılan toplam derinlik (döşeme taşlarının üstü ve en derin seviye arası) 2.28 cm.dir. Sondaj içinde açığa çıkan teras duvarı; 128 cm. yüksekliğinde, 108 cm. eninde (D-B kazılan genişlik) ve 35 cm. kalınlığındadır. Duvarda orta boyutlu kaba taşlar kullanılmış ve taş araları kil ile doldurulmuştur
(Resim: 9).
Sonuç olarak mağaranın da içinde yer aldığı tapınağın taban döşemesi altında yapılan bu sondajın seramik buluntuları dikkate alındığında; alandaki yerleşimin Geç Neolitik Çağda başladığı, Kalkolitik Çağda alana bir teras
duvarı inşa edildiği ve bu duvarın Erken Tunç Çağında da kullanıldığı söylenebilir. Bu teras duvarı, M.S. 1.-2. yüzyıllarda alana inşa edilen tapınağın
taban döşemesi için hazırlanan dolgu tabakasına dahil edilmiştir. Bu dolgu
tabakasının içerisinde ele geçirilen az sayıdaki seramikler, birkaç örnek ile
Erken Roma, Hellenistik, Klasik Çağ ve Erken Tunç Çağını temsil etmektedir. Dolgu tabakasının bu denli geniş bir tarih aralığına sahip olması, taban
döşemesi için ihtiyaç duyulan dolgunun, mevcut kültür katmanlarının kullanılarak oluşturulmasıyla açıklanabilir. Daha kesin sonuçlar detaylı seramik
çalışmaları sonrasında edinilebilecektir.

GENEL DEĞERLENDİRME
İki sezon yürütülen kurtarma kazıları sonucunda kutsal alanın Neolitik
Çağdan itibaren yerleşim gördüğünü; yapılan sondaj kazıları ve mağaranın
üzerindeki açıklıktan mağara içine akan tabakalardan ele geçen seramik ve
taş aletler göstermektedir. Ancak mağaranın içine akan tabakaların bulunduğu alan, çok sık bitki örtüsüyle çevrili ve zemini tamamen çam pürleri ile
kaplı olduğundan yüzeyde seramik ya da mimari kalıntı tespit etmek mümkün olmamıştır. Mağara içine akan tabakalar ve mağara önünde taban döşemelerinin kaldırılarak yapıldığı sondaj kazısı; mağaranın üst kesimlerindeki
düzlüklerin, mağaranın çevresinin Neolitik Çağda yerleşime sahne olduğunu
göstermiştir. Seramik buluntular, yerleşimin Kalkolitik ve Erken Tunç Çağında da kesintisiz olarak devam ettiğini göstermektedir.
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Demir Çağı ve Klasik Çağa tarihlenen az sayıdaki seramik parçaları da
bölgedeki yerleşimin kesintisiz devam ettiğini gösterir. Mağaranın üzerindeki ana kayaya basamaklar halinde oyulan ana tanrıça Kybeleye ithafen yapılmış kült anıtının1 benzerlerine Demir Çağında Frig ve Lidya uygarlıklarında
sıkça rastlanmaktadır2.
Hellenistik Çağa gelindiğinde kutsal alanın çevresi, bir temenos duvarı ile
çevrelenmiştir. Roma Döneminde (M.S. 1.-2. yüzyıl) bir tapınak inşa edildiği
ve mağaranın, tapınağın cellası olarak işlev gördüğü anlaşılmıştır.
Alanda ele geçirilen çok sayıdaki Bizans Dönemi seramiği, yerleşimin
Hıristiyanlık Döneminde de kullanıldığını gösterir. Ayrıca bölgede yapılan
yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen kilise, alanın kesintisiz olarak kullanıldığının kanıtıdır3.
Kutsal alanın hangi tanrılar veya tanrıçalara ithafen yapıldığı herhangi bir
yazıt ya da ikonografik olarak bir tanrı-tanrıçayı tanımlayacak heykel - figürin ele geçirilemediği için tespit edilememiştir. Ancak kutsal alanın yer aldığı
coğrafyanın dağlık olması, su kaynağına sahip olması ve mağara gibi öğeler
Prehistorik çağlardan itibaren ana tanrıçaya adanmış kutsal alanların ortak
özellikleridir. İnarası Mağarası Kutsal Alanı’nın, Pisidia, Pamphilia bölgelerinde ve Batı Anadolu’da İonia’da benzer örneklerine rastlamak mümkündür.
Ana tanrıçanın dağlardaki mağaralarda yaşadığına duyulan inanç birçok mağaranın zaman içinde kült merkezine dönüşmesine önayak olmuştur.4 Oreia
Meter (Dağ Ana) adı da verilen ana tanrıçanın, Anadolu’nun ormanlarla kaplı
dağlarında kült merkezleri vardır. Ana tanrıçaya ait bu dağlardaki mağara
tapınaklarından antik şiirlerde sıkça söz edilir. Meter, bu ıssız dağların tanrıçasıdır. Antalya İli, Serik İlçesi Yumaklar Köyü’nde yer alan Arpalık Tepe
Mağarası Kutsal Alanı’nda5 ve Isparta İli Aksu İlçe Merkezi’nin yaklaşık 2
km. kuzeydoğusunda bulunan Zindan Mağarası Kutsal Alanı’nda da en kutsal bölüm, İnarası’nda da olduğu gibi mağara içinde yer almaktadır.6
1
2
3
4
5
6

Roller, 2004: 110.
Talloenvd, 2006: 178.
Metin vd, 2013: 174
Meriç 2007: 81
Talloen, 2015:114
Talloen, 2015:114; Lenger 2011: 147.
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Kremna ve Keraitai kentlerinin arasında yer alan bu alan bu kutsal iki kentin sakinleri tarafından kullanılmıştır. Kremna ve Keraitai kent sikkelerinde
ana tanrıça betiminin yer alması bunun bir kanıtıdır. Ancak İnarası Mağarası
Kutsal Alanı’nda ana tanrıça kültü dışında diğer tanrı-tanrıça/lara eş zamanlı
tapınım olup olmadığı yazıt ya da buluntu ele geçmediği için kesin olarak
tespit edilememektedir. Kutsal alanda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada elde
ettiğimiz veriler bu alan ve çevresinde çok daha kapsamlı bilimsel bir kazı
çalışması yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Resim 1: Mağara içi, kazısı öncesi (solda) ve sonrası (sağda).

Resim 2: Mağara içindeki açmalarda kaçakçıların ya da çobanların yaktığı ateş izleri.
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Resim 3: Açma-4 profili, Locus 1 ve Locus 2.

Resim 4: Mağara içinde ele geçirilen taş aletler.
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Resim 5: Mağara içinde ele geçirilen çekirdek.

Resim 6: Bothros çukuru kazı öncesi (solda) ve sonrası (sağda).
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Resim 7: Temenos duvarı temeli.

Resim 8: Mağara önü taban döşemesi sondajı konumu.
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Resim 9: Mağara önü taban döşemesi altındaki teras duvarı ve
sağ üstte köstebek yuvası.

Resim 10: Mağara önü taban döşemesi sondajı.
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Aksaray, Güzelyurt, Sümbüllü Kilise
2017 Kurtarma Kazısı ve
Temizlik ÇalışmaSI
Yusuf ALTIN*
Avşar Timuçin ÇOLAK
Gülpempe ARAS
Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Vadisi’nde yer alan Sümbüllü Kilise, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.07.1976 tarih
A-69 Sayılı kararı ile Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı, Nevşehir
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.09.1998 tarih ve 927 sayılı kararı ile I. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş olup aynı kurulun 20.11.2014 tarih 1317 sayılı kararı ile restitüsyon ve restorasyon projeleri
uygun bulunmuştur. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 E.15568 sayılı yazısı ile Aksaray Müzesi Müdürlüğü
Başkanlığı’nda kurtarma ve temizlik kazısı yapılması Bakanlığımızca uygun
görülmüştür. 28.06.2017 tarih 709 sayılı valilik onayı alınmıştır.
Bakanlığımızdan sağlanan ödenekler doğrultusunda kurtarma kazısı temizlik çalışmalarına 29.06.2017 tarihinde başlanılmış, çalışmalar 17.10.2017
tarihinde sonlandırılmıştır. Ayrıca rölöve ve restorasyon projesinde olmayan,
Sümbüllü Kilise 2017 yılı temizlik ve kurtarma kazısı sonrasında ortaya çıkarılan mekânların mimari çizim çalışmaları tamamlanarak kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.
*

Yusuf ALTIN (M.A.), Aksaray Müze Müdürü, Aksaray/TÜRKİYE.
Avşar Timuçin ÇOLAK, Sanat Tarihçi, Aksaray Müzesi, Aksaray/TÜRKİYE.
Gülpempe OKTAY, Arkeolog, Aksaray Müzesi, Aksaray/TÜRKİYE.
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YERİ
Ülkemizin önemli doğal ve tarihi anıtlarından biri olan Ihlara Vadisi,
volkanik Hasan Dağı’ndan çıkan bazalt ve andezit yoğunluklu lavların soğumasıyla ortaya çıkan çatlaklar ve çökmeler ve Melendiz Çayı’nın vadiyi
aşındırması sonucu oluşan bir kanyon ve bu çatlaklardan yol bularak kanyonun ortasından geçip bugünkü durumuna gelmiştir. Ihlara Vadisi boyunca
kayalara oyulmuş sayısız barınak, kilise, şapel, manastır ve kaya oyma yaşam
alanları gibi tarihi yapıların da yer aldığı, Ihlara’dan başlayıp kuzeye doğru Belisırma’dan geçerek Selime’de son bulan 14 km. uzunluğunda bir doğal
oluşumdur. Tarihsel gelişim sonucunda kayaların oluşumu nedeniyle iklimsel ve doğal küçük yeryüzü hareketleri sonucunda kaya oluşumları yıkılmış
birçok kilise ve kaya mekânı yok olmuştur.
Ihlara Vadisi, İç Anadolu Bölgesi’nin Aksaray İli sınırları içerisinde yaklaşık 52 km2’lik bir alanı kaplar. Jeomorfolojik yapı, volkanizma, hidrotermal etkinlik, tarihi ve kültürel çeşitlilik bakımından dünyada çok ender görülen bir
özelliğe sahiptir. Bu bölgede, Melendiz Çayı drenaj sisteminin sert ignimbirit
kalkanını ve bunun altında yer alan yumuşak tüfleri kesmesi ve atmosferik
şartlara bağlı olarak gelişen aşınma sonucunda kanyonumsu akarsu vadileri
meydana gelmiştir. Kızılkaya ignimbiritleri, Kızılkaya Köyü’nün kuzeyinde
daha güzel görünümlü olup, ilk defa Beekman (1966) tarafından bu isimle adlandırılmıştır. Genelde beyazımsı gri renkli olup bozunmuş yüzeyleri pembe
görünümlüdür. Masa tepecikler şeklinde ve sütunsu görünüm sunan Kızılkaya ignimbiritlerinde, belirgin bir şekilde gelişmiş olan soğuma çatlakları ile
diğer sistemlerde gelişmiş olan kırık ve çatlakların atmosferik etkenlerle daha
da gelişmesi sonucunda bloklar halinde kopmalar meydana gelmektedir.
Ihlara Vadisi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtla Yüksek Kurulunun
10.07.1976 gün ve A-69 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş, Konya Koruma Kurulunun 10.10.1991 gün ve 1150
sayılı kararı ile I. II. Ve III. Derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil
edilmiş sit alanı sınırları 1 /25.000 ölçekli haritada işaretlenmiş, aynı kurulun
17.04.2015 tarih 2746 sayılı kararı ile I. II. Ve III. Derece Arkeolojik sit sınırları
1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmiştir. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih 139218 sayılı
yazısıyla ören yeri sit sınırları sayısallaştırılmıştır.
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KAZI SÜRECİ
Aksaray Müze Müdürlüğünce kazı öncesi gerekli ekipmanlar hazırlanarak
kurtarma kazısı temizlik çalışmalarına kazı Başkanı Yusuf Altın başkanlığında, Aksaray Müzesi Müdürlüğü personeli ve TYP (toplum yararına program)
işçilerinin de katılımıyla başlanılmıştır. Çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış Sümbüllü Kilise narteksinin batısında kalan, yaşam alanının sel atıklarının getirdiği toprak dolgu temizlenmeye
başlanmıştır.

TANIMI
Manastır mekânları iki kat halinde kaya kütlesine oyulmuştur. Altta kilise,
üstte bir merdivenle ulaşılan cepheye paralel beşik tonozlu bir mekân vardır.
Cephe altta kabaca şekillendirilmiş, buna karşılık üstte plasterlerle beş bölüme ayrılmış, bu bölümlere yuvarlak kemerli kapılar ve kör nişler yapılmıştır.
İtina ile işlenmiş kör arkadlı bir korniş cepheyi üste sınırlandırmaktadır. Tek
nefli kilisenin düz tavanına doğru basık bir kubbe oyulmuştur. Kuzey ve güneyde yer alan yan odalar doğuda bir apsisle sonuçlanır; güneydeki mekân
düz kuzeydeki beşik tonozludur. Batıda yer alan narteks, Kilise ve yan odalarla bağlanmaktadır. Freskolar 10. yüzyılın başı ile sonu arasına, 11. yüzyılın
veya 12. başına tarihlenmektedir. Kilisenin apsis kubbesinde Mikail ve Cebrail
arasında Meryem, alt şeritte piskoposlar; güneydeki odanın güney duvarında müjde; apsisinde koimesis (Meryem’in Ölümü); kuzeydeki odanın apsisinde
İsa’nın mabede takdimi; ana mekânın kubbesinde pantokrator; güney duvarında üç İbrani genci ve diğer azizler yer alır1 (Resim: 1-3).
Çalışmalarda 3 adet kaya oyma mekân ve mezar şapeli sel dolgusundan
temizlenerek açığa çıkarılmıştır. Kilise narteksinin batısında bulunan kaya
oyma yapı Mekân I olarak adlandırılmış Mekân I in güneyinde yer alan beşik
tonozlu kaya oyma yapı Mekân II; Mekân I in batısında bulunan beşik tonozlu yapı Mekân III olarak adlandırılmıştır (Çizim 1-2).

1

Yıldız ÖTÜKEN, Ihlara Vadisi, Kültür Bakanlığı Yayınları 1990.
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GELİŞME
Temizlik çalışmalarına 29.06.2017 tarihinde başlanılmış, çalışmalar
17.10.2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Temizlik çalışmalarında kilisenin batısında bulunan manastır mekânlarında, Mekân I, II, III olarak adlandırılan
mekânlarda, mezar şapelinde ve kilisenin üst katında yer alan beşik tonozlu
mekânda sel dolgusu sonucu oluşan toprağı temizleme çalışmaları yapılmıştır. Kilise ve çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Kilise
narteksinin batısında bulunan Mekân I olarak adlandırılan geniş kemerli kapı
ile dışarı açılan, kaya oyma yaşam alanında 2.10 m. yüksekliğinde toprak dolgu tespit edilmiştir. Mekânda çalışma kolaylığı sağlaması açısından giriş kotundan itibaren 1.20 m. yüksekliğinde toprak dolgu temizlenmiştir (Resim: 4).
Daha sonra zemin kotuna inilerek mekândaki toprak dolgu tamamen boşaltılmıştır. Bu bölümde Mekân II ye geçiş kapısının sağında ve solunda olmak
üzere iki adet ambar tespit edilmiştir. Ambarların 90 cm. çapında yuvarlak
giriş açıklığı bulunmaktadır. Ambarların içerisinde bulunan toprak ve taş
dolgu boşaltma çalışmaları tamamlanmıştır. Doğu yönündeki ambarın çapı
2 m., yüksekliği 1.90 cm.dir. Batı yönde yer alan ambarın ise çapı 2 m., yüksekliği 1.90 cm.dir.
Mekân I in içerisinde batı duvarına bitişik, konik kubbe görünümde kaya
oyma tavanlı mezar şapeli yer alır. Şapelin güneyinde freskolu arcosolium bulunmaktadır (Resim: 5). Sarı, kırmızı, firuze, kahverengi, yeşil renklerle bezeli arcosolium birbirine geçmeli dairesel desenler, baklava dilimi motifleri,
bitkisel motifler ve nokta bezekler freskonunun kemer bölümündeki süsleme
kompozisyonunu oluşturur. Toprak altında kalan freskolu bölüm üst hatla
sarı renkli bordür ile ayrılmış, bu bölüm 4 sütun görünümlü turuncu renkli
dikey hatla beş farklı bölüme ayrılmıştır. Sel dolgusu nedeniyle bozulan freskoda figürler silüet halinde gözükmektedir. Freskonun üst bölümde geçmiş
yıllarda yapılan tahribatlar gözlenmektedir. Kemerin üst bölümüne kadar
dolan sel toprağı freskolara büyük zarar vermiş, toprak ve nem ile birlikte
freskoların bir bölümü dökülmüş durumdadır. Freskoları kaplayan toprak
dolgu temizlenmiş, bu bölümde zemin seviyesine inilerek freskolara yapılan
baskı azaltılmaya çalışılmıştır (Resim: 6). Arcosoliumun alt bölümünde yaklaşık 20 cm. çapında delik açılmış zeminde ise kaçak kazı izleri görülmektedir.
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Freskonun üzerinde yer alan tabaka tamamen temizlenmemiş olup, ışık, nem
gibi değerler dikkate alınarak kademeli olarak temizlik çalışmaları yürütülmüştür. Mezar şapelinin bulunduğu alanda 2.10 m. yüksekliğindeki toprak
dolgu tamamen temizlenmiş, arcosolium ile bağlantılı 85 cm. uzunluğunda 50
cm. kalınlığında giriş açıklığından sonra 1.80 m. uzunluğunda 0.60 m. kalınlığında duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Duvar kesme taştan olup üzerinde
iki yönlü fresko kalıntısı gözlenmiştir. Duvar kalıntısının bağlantısını ortaya
çıkarılmak için kuzey yönde çalışmalar yürütülmüş ancak 1.80 m. uzunluktan
kapı açıklığında duvarın son bulduğu tespit edilmiştir (Resim: 7). Kuzeydeki
geniş kemerli giriş kısmında toprak seviyesi korunmuş bu bölümde toprak
dolgu baskısını azaltabilmek için kuru örgü tekniğinde destek duvarı örülmüştür.
Temizlik çalışması yapılan Mekân I’in güneyinde yer alan ve Mekân II
olarak adlandırdığımız kaya oyma yapı beşik tonozlu olup 7.40x3.65 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır (Resim: 8). Mekânda toprak dolgu seviyesi 1.40
m. yüksekliğinde olup mekân zemin seviyesinden itibaren toprak dolgudan
tamamen temizlenmiştir. Mekânın zeminde doğu yönünde sıralı halde küp
koyma yerleri bulunmaktadır. Mekânın güney köşesinde batı duvarına açılan 1.63x2.55 m. ölçülerinde bir oda bulunmaktadır. Oda içerisinde çapı 90
cm. giriş açıklığı bulunan 1.50 m. derinliğinde zemine oyulmuş ambar tespit
edilmiştir. Kapak izleri görünen ambarın soğukluk olarak adlandırılan malzeme saklama deposu olduğu kanaatindeyiz. (Yapılan sıcaklık ölçümünde
dışarda hava sıcaklığı 32o iken ambarda 16o dir.)
Manastır mekânlarının batısında bulunan ve Mekân I ile koridorla bağlantılı beşik tonozlu 11.60x4.90 m. ölçülerinde tavanı is kaplı Mekân III yer
almaktadır. Mekânın ana girişi kuzeye bakmakta olup neredeyse tamamen
sel dolgusu ile kapanmıştır. Kapı üzerinde yer alan aydınlatma açıklığı görülmektedir. Mekânda toprak dolgu seviyesi 2.10 m.dir. İlk aşamada 1.40 m.lik
toprak dolgu mekânın doğusunda bulunan koridorlu kapıdan geçiş ile boşaltılmıştır. Mekândaki toprak tamamen temizlenmiş zemin kotuna inilmiştir.
Kuzeyde 2.10 m. dolgu toprak yer alırken mekânın güneyinde zemin kotu
yükseldiği için toprak dolgu seviyesi 1.60 m. seviyesine düşmektedir (Resim:
9-10). Çıkış olarak planlanan mekânın ana kapısı kuzeyde yer almaktadır.
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Kapı açıklığı 1.70 m. ölçülerinde olup bu açıklık toprak dolgu ve düşen kaya
parçalarından temizlenmiş merdiven yapımı için uygun hale getirilmiştir.
Söz konusu kapıda ahşap malzeme ile merdiven yapılmıştır. Kilitli kapı yapılarak ziyaret saatleri sonrası güvenlik amacıyla kapatılmaktadır.
Mekânın giriş yönünde doğu ve batı duvarında, ikinci kullanımda açılmış
olduğu düşünülen hayvan yemlikleri; kuzey ve doğu duvarlarında nişler yer
almaktadır. Mekânın doğu duvarında yer alan ve diğer mekânlarla bağlantıyı
sağlayan kapı önünde diğer mekânlarda açığa çıkarılan ambar tespit edilmiştir. 90 cm. çapında, dairesel, giriş açıklığı bulunan zemine oyma ambarda sel
dolgusu temizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ambarın çapı 2.15 m., yüksekliği 2.10 m.dir.
Kilisenin narteksinin güneyindeki bölümden merdivenle çıkış yapılan 1
kat katta yer alan terasa iki kapı ile açılan beşik tonozlu dikdörtgen planlı mekânın içerisinde yer alan 40-60 cm. kalınlığındaki sel dolgu toprağı temizlenmiştir. Mekânın içerisinde kuzey ve doğu duvarına bitişik kaya oyma
oturma yerleri bulunmaktadır (Resim: 11).
Kilise ve manastır mekânlarının giriş yönünde düşen kaya bloklarını temizleme ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında uygun yere alınmıştır.
Manastır mekânlarının batısında yağmur ve sel sularının zemin seviyesinin
altına inilen merdiven ile çıkış yapılması planlanan mekâna dolmaması için
geçici kaba yonu ile düzeltilmiş, manastır mekânlarının önünde zemin tesviye çalışmaları yapılmıştır.
Çalışma mekânlarında sel dolgu katmanı kum, çakıl, kil gibi katmanlardan oluşmaktadır. Katmanların farklı yapıda malzemede olması oluşan selin
farklı zamanlarda gerçekleştiğini göstermektedir.
Çalışmalar esnasında 2863 sayılı kanun kapsamında önemli bir buluntuya rastlanılmamıştır. Ancak Mekân III olarak adlandırdığımız bölüm içerisinde yer alan ambarda temizlik çalışmaları esnasında içerisinden mermer
opus sectile örnekleri çıkmıştır. Farklı boyut, renk ve desende olan yer döşeme
örneklerinin mezar şapeli veya arcosolium bölümünün, zemininden sökülerek
ambar içerisine atıldığı değerlendirilmektedir (Resim: 12).
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yapılan çalışmalarda sel toprağından temizlenen mekânlar ziyaretçilerin
gezebileceği hale getirilmiş ziyaretçilerin freskolara ulaşması maksimum seviyede azaltılmıştır. Giriş ve çıkış yapılan kilisenin mevcut kapısı sadece giriş olarak kullanılmış açığa çıkarılan bölümleri gezilerek en batıda bulunan
Mekân III olarak adlandırılan yaşam alanının ana kapısı çıkış kapısı olarak
düzenlenmiştir.
Vadi yürüyüş yolundan Sümbüllü Kilise’ye çıkan ahşap yürüyüş yolu
kilisenin giriş ve çıkış bölümüne kadar uzatılmıştır. Kilise içerisinde ahşap
yürüyüş yolu devam ettirilerek freskoların bulunduğu alan koruma bandı ile
çevrelenerek koruma altına alınmıştır (Resim: 13). Büyük bir ziyaret potansiyeline sahip Ihlara Vadisi içerisinde önemli bir ziyaret noktası olan Sümbüllü Kilise’de çok sayıda ziyaretçinin aynı anda kiliseyi gezmesi mümkün
hale gelmiştir. Ayrıca ziyaretçi sirkülâsyonu yapılan çıkış kapısı ile çok sayıda
ziyaretçinin sadece kilise mekânında bulunması önlenmiş, ziyaretçilerin sel
dolgusundan temizlenen mekânları da gezme olanağı sağlanmıştır.
Kilise ve manastır mekânlarında yapısal olarak adlandırabileceğimiz bozulmalar; yapı içerisinde apsis kısmında kayaç yüzeyinde çatlaklar, bema
kısmında parça kopmaları ve kılcal çatlaklar söz konusudur. Yapının üst kat
teras kısmından kayaç yüzeyde emilen nem ve su problemi sonucu yapıdaki
çatlaklar oluşmuştur. Kılcal ve derin çatlaklardan sızan su nedeniyle yapı ve
Kilise içerisinde yer alan freskolarda tahribatlar oluşmuştur. Bu gibi problemlerin çözümü ve arcosoliumda yer alan freskoların temizlenmesi ve sağlamlaştırma çalışmalarının yapılması için Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon
Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmesi istenmiş olup çalışmalar Müdürlüğümüz ve Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü
uzmanlarınca müştereken yürütülmüştür.
Çalışmalarda kilisenin terasında, nartekse girişi sağlayan ve temizliği yapılan bölümlerde Kilisenin iç mekânına sızan yağmur ve kar sularını önlemek
amacıyla, freskolara müdahale etmeksizin kılcal ve derin çatlakların araları
mekânik olarak açılmış, çatlak yüzeylerindeki bitki ve bitki kökleri temizlenmiş, içindeki toprak dolgu boşaltılarak genel temizlik yapılmıştır. Temizlik
sonrası tatlı kireç, ince kum, tüf tozuna nano ester katılarak harç hazırlanmış-
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tır. Hazırlanan kireç harcı öncelikle büyük çatlakların içerisine, küçük blokaj taşları ile doldurularak, harç kurumaya bırakılmıştır. Kuruma işleminin
ardından hazırlanan Nano ester içerikli çatlak kapatma harcı tatbik edilmiştir. Terasın bir bölümünde ise kireç katman üzerine deneysel amaçlı yüzey
koruma çalışması yapılmıştır. Ayrıca kilise terasında özellikle freskolara su
sızıntısı yapan bölümünde ve terasın batı kısmında çatlak kapatma uygulaması sonrası üzeri tywek kumaş ile örtülmüştür. Uygulamalar Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğüne bağlı üç uzman restoratör ve
müze müdürlüğü uzmanları kontrolünde yapılmıştır. 2017 yılı korumaya yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Belgeleme çalışmaları ile belgeleme sonrası
Sümbüllü Kilise içerisinde yer alan freskoların restorasyon ve konservasyonu, iç mekânlardaki tuzlanmanın izlenmesine yönelik çalışmalar 2018 -2019
yıllarında, Bakanlığımız ödenekleri doğrultusunda Nevşehir Restorasyon ve
Konservasyon Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca planlanmaktadır.
Ayrıca rölöve ve restorasyon projesinde olmayan, Sümbüllü Kilise 2017
yılı temizlik ve kurtarma kazısı sonrasında ortaya çıkarılan mekânların mimari çizim çalışmaları tamamlanarak kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.
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