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Sur, Afganistan'ın batısında, Helmand 
Vadisi, Hari Rud Vadisi ve Bamyan arasında 
(Hernt civarında) dağlık bir vilayettir, Burada 
buyun dil bakımından İrnnlılaşmış olan Türk 
ve Moğol aSdll bir Kalk yalamaktadır Bölge 
önce Sasanrler'in, 1011 yılından ir ibaren de 
Goznelilenn idaresine girmiştir 1216 yılında 
Hariiimjahlar tarafından zapt olunmuştur 
Krsa bir süre sonra, 1220 yılında Moğolların 
istilasına uğramış ve başkent Firuzkuh, Mo- 
ğoJlar tarafından tahrip edilmiştir Mahmut 
ibn-i Velid'in yazdığına göre, Gur bölgesin
deki bu kabile X IV . yüzyıla kadar Türklük 
karakterini ve Hindistan Ğuriieri’nin, Herat 
Günlerinin. ve Herat KertleriVlirı çekirdeğini 
teşkil etmiştir Bu üç hanedan tarihe geçmiş 
ünlü Türk sülaleleridir Tamamen Türkler'in 
yaşadığı Gur bölgesi daha sonra İroni ılaşmış 
ve Gur ad' da kaybolmuştur1,

Türkiye'de bu güne kadar herhangi bîr 
Gurlu sikkesi yayınlanmamıştır Makale 
konusu dan. 31.3x1 mm ölçülerinde ve 
4,95 gr ağırlığındaki sikke*, bizlerce pek 
bilinmeyen Gur ve Gurlu- tarihi açısından 
önem taşmaktadır

Sikkede adı ve lakabı okunan Muızu'd 
din ebub Muzaffer Muhamtned bin Sam 
(?-1206), Gurlu Garızabani beylerinin 
dördüncüsüdür Ağabeyi Gıyasseddin'in 
1202'de ölümünden sonra Muhammed devletin 
başına geçmiştir. Bir Hindistan seferinden 
Ştizne’ye dönüşünde, Indus Irmağı kıyısında

ÎSmaili Riifiziler veya Hokarinr tarafından 
öldürülmüştür'1

Sikkenin on yüzünde adı okunan kişi ise 
Abbasi halifelerinden ebu'l-Abbas Ahmed 
el- Nasır- li-dmı'l-luhtır (1180- l£25)|r'.

Sikkenin ön yüzünde, ç ift dörtgen çerçe 
ve içerisinde,

"(La) İlahe Illa'l-lah/ Muhammedun reSU- 
lu l-lah/en-Nnsıru U dım'J fah/ emiruTMÜmî- 
nin" *

Çevresinde, üstte solü doğru, .(el)zi 
erse(le) resufehu bi'l-hüda... el-hakk |i yüz(- 
hırnhu), “ ifadesi okunmaktadır*

ftzimi J
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Çizim: 2

Resim: 1

Ayetin tamamı şu şöyledir:

"huveî-lezi ersele resulehu bi'l-huda ve 
dini'l-hakk li yuzhirahu ala'd-dini küllihi ve lev 
kerihe'l-müşrikun."7

Arka yüzünde; "es-Sultanuî-azam/ mu- 
izü'd-Dünya ve1/ d-Din ebu'l- Muzaffer / 
Muhammed bin Sam,"8

Çevresinde, altta; ...(Ga)zne fi şuhuri,

ifadesi okunmaktadır

Genelde, İslâmî sikkelerde dış tarafta 
sikkenin basıldığı yer, sonra da basım senesi 
yazılıdır.

Aynı dönemde hüküm sürmelerine binaen 
örnek vermek gerekirse, Anadolu Selçuklu 
Sultanı I .  Gıyaseddin Keyhüsrev'in (1204
1210) Malatya basımlı sikkesinin arka yüzün
de; "Duribe haza'd-Dinaru bi medineti Ma
latya sene selase ve sitte mie"9(603) ifadesi 
bulunmaktadır.

Bundan hareketle, "fi şuhuri"10 kelimesin
den önceki kelimenin bir şehir ismi olması 
gerekir. Okunabilen harflerden de bu şehrin 
Gazne11 olduğu hükmüne varmaktayım.

Muhammed bin Samîn da hükümdarlık 
süresini göz önüne alarak, sikkenin dış çer
çevesinde şuna benzer bir ifade yer alıyor 
diyebiliriz.

Duribe haza'd-Dinaru/ bi Gazne fi şuhuri/ 
seneti tisa tisin/ hamse mie (599)12

SONUÇ

Unvan ve isimlerin net okunmasından ve 
Muizud-din ebul Muzaffer Muhammed bin 
Samîn hükümdarlık süresi ile, Abbasi halife
si ebu'l-Abbas Ahmed el- Nasır li-dini'l-lahîn 
hilafet sürelerinin birbirleriyle uyumluluğu 
göz önünde bulundurularak, karşılaştırmalı 
inceleme ve tespitler yapmaya gerek duyul
mayacak netlikte makale konusu bu sikkenin 
bir Gurlu sikkesi olduğu sonucuna varılmak
tadır.

Resim: 2
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SUM M ARY

Gur is a mountooious provrnce located on 
the (vest of Afghanistan between the Hel- 
mnnd valley and Bamyan (near Herat). There 
live a people of Turkish and Mongolian origin 
that has become Iranian m terms of langu
age the region was first governed by the 
Sassamds and then the Gazneliler since 1011. 
In 1216 the Hurizimshahs had control over 
the region. A fter a short time, it was inva
ded by the Mongol and the capital Firuzkuh 
was destroyed According to the scripts of 
Mahmoud Ibn-i Valid, the tribe in Gur for
med the essence of Turkish character, the 
Hinau and Herat Guri and Herat Kerfs until 
XTV century These three dynasties were 
the famous Turkish progenies who mode his
tory The Gur region where only the Turks li
ved were later become Tran ion and the name 
of Gut disappeared

No com of Gur have been displayed in 
Turkey so far The coin which is the Subject 
of the article bears importance in regard to 
1 he Gur and Guric history

Muizu'd-dm ebu'l-Muzaffer Moham
med bin Gam (7-1206 ) is the fourth Gunc 
Shonzabane king whose name and nickname 
are written on the com. After his brother 
Agubeyi Giyaseddin died m 1202, Mohammed 
become the head of the state. Then, he was 
killed along the Indus River by either Rafizis 
or Khokars while he was coming back from 
India.

the person whose name is written on the 
front side of fhe coin is Ebu‘1 Abbas Ahmed 
el-NpStr li-drni'i-lah (HflQ-1225). an Abbasi- 
de caliph.

The consistency of caliphate between 
Muiziddin ebul Muuzzam Mohammed bin 5am 
and an Abbaside caliph ebu'l Abbas Ahmed 
el-NaSir- h-dmi'l-1 ah leaves no doubt about 
the name Gam which is hardly readably.

On the front side of the coin, in a quad 
rangie the scripts of llLa ilahe fllaliah / Mo
hammedan resijIuJIoh / en-Nasiru li-dini'l-lah 
/ errurul Muminin'1: around the quad rangie at

rhe top from right lo lef 1 "Ersele resul eh u 
bi'f-hüda ( ve dini )'l-hokk II yuz ( hıra ala'd- 
dini küllehu an the back side "es-Sultu- 
nul'l azam / muizud-Dünyu ve' / d-bin ebuf- 
Muzaffer /  Muhammed bin Sorrf ; at the 
bottum "Edrabehu fı Lahor” can be read,

N OTLAR

* Alı ALTAY. Filolog, Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü. I I  
TBMM Binası Ulus f  ANKARA

: Sur'1. Meydan Larousse C. 8, s, 197.

İsmail Ahmet Erdoğan Koleksiyonu. 
KSCM Koleksıyonerı Envanter No: 9.

■' Günler veya Gurlular, Afganistan'du hü
küm süren hanedan, Gun soyunun bugün 
için bilinen tarihi, Snffarıler zamanında 
Yakut bin Leys'in Zemindaver ve Büst 
taraflarım hâkimiyet' altına aldığı yıllarla 
başlar, O zainaniar Gur dağlık bölgesinde 
Gun adlı bir melik hukum sürmektedir. 
Bölge halkı henüz Müsiüman olmamıştır 
Gazneli Mahmul bu bölgeye saldırdığı 
zaman (1009) bölgenin yönetimi Muham- 
med adlı Müslüman olmayan birinin elinde 
bulunmaktadır...

^ u rlu la r". Meydan Laraussc, C. 8. s, 
199

■ "Muhammed bin Sam", Meydan Larousse, 
C 14. s 202

5 Nasır (11 Dini İlah ebui AbbOS Ahmed), 
otuz dördüncü Abbasi halifesi { i l  ÛO 
1225) Annesi Türk oton Nasır Abba- 
silerin son devrinde en güçlü halifeydi 
Meydan Larousse. C 14, s 400.

11 Allah tan başka ilah yoktur / Muhammed
Allah'ın Resulüdür i  en-NçjSiry ll-Çfi- 
ni'llah/ Müminlerin Emmi

J "O, müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün 
dinlere üstün kılmak için resulünü hida
yet ve hak din ile gönderendir

Karan- 1 Kerim. Sure 9, Ayet 33,

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGÎSÎ 3



8 En Büyük Sultan, dünyanın ve dinin izzetli 
ikramkan, zafer sahibi, Muhammed bin 
Sam.

9 İbrahim Artuk - Çevriye Artuk, İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami 
Sikkeler Katalogu, c. 1, s.356, no.1083.

10 "...aylarında..."

11 1157'de B. Selçuklu İmparatorluğunun 
kolu kapatılınca, Gazneliler'in başkenti, 
Lahora nakledildi. Bundan sonra mem

leketin her tarafında yaşayan Gurlular 
isyan ederek, 1161'de Gazne'yi ele ge
çirdiler. Nihayet, son Gazne hükümdarı 
Hüsrev Melik tahttan indirilince (1187), 
Gazne Devleti son buldu. Yerine kurulan 
Gurlular, 1214 yılına kadar hâkimiyetleri
ni devam ettirdiler. "Gazneliler", Tercü
man Türk ve İslam Ansiklopedisi, C 3, S. 
376.

12 "Bu dinar Gazne'de beş yüz doksan dokuz 
senesi aylarında basılmıştır."

4 TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



ÇELTİKÇİ BELDESİ'NDE 
OSMANLI DÖNEMİNE AİT BİR ÇEŞME

H. Çetin A RSLAN *

2005 yılı şubat ayı içerisinde, Ankara İ li , 
Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Beldesi'nde, 
belediye başkanlığının tarihî bir çeşmenin 
bulunduğuna ilişkin başvurusu üzerine; ye
rinde yapmış olduğumuz incelemede kayıtla
rımızda ve arşivimizde tesciline rastlanılma
yan Osmanlı Dönemine ait bir çeşme tespit 
edilmiştir.

Makale konumuzu oluşturan çeşmenin üs
lûp ve sanatsal özelliklerine değinmeden önce 
bölgenin tarihini hatırlamanın faydalı olacağı 
kanaatindeyiz.

Ankara ve çevresinin şu ana kadar yapılan 
yüzey araştırmaları ve arkeolojik tespitler 
ile prehistorik çağlara kadar uzanan bir sü
reç içerisinde yerleşime sahne olduğu kanıt
lanmıştır. Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca 
1938 yılında yürütülen çalışmalarda Güdül, 
Eti Yokuşu, Tuz Gölü çevresi ile Ankara-Eski- 
şehir arasında prehistorik devirlere ait tes
pitler yapılmıştır1. H itit ve Frig uygarlıkları
na ait önemli yerleşim alanlarının bulunduğu 
Ankara ve çevresinde; Haymana-Gavurkale, 
Güdül-Kirmir Çayı Vadisi, Kızılcahamam-Bitik 
Höyüğü, Beypazarı-İnözü Vadisi sayabilece
ğimiz belli başlı örnekleri oluşturmaktadır.

Antik Çağda Galatya olarak bilinen böl
genin önemli hac, sefer ve ticaret yolları 
üzerinde olması tarih boyunca Ankara ve 
çevresinin önemini arttırm ış Galatlar, Ro
malılar, Bizanslılar, Danişmendliler, Anadolu 
Selçukluları ve devamında Osmanlı Devleti 
boyunca da bu önemini korumuştur2.

Sultan I .  Murad Döneminde Osmanlı ida
resine geçen Ankara ve çevresi Ahilerin 
önemli bir merkezi konumundadır. Şüphesiz 
bunda Ankara'nın ticarî aktivitesi ve potan
siyeli büyük rol oynamıştır3. Ankara şehri 
yakınında, batı istikametinde, şimdiki adıyla 
Kızılcahamam, 1907 Salnamesine göre Ya- 
banabad Kazasının merkezi Şorba Kasabası 
olarak geçmektedir4. Yabanabad Kazası An
kara şehrinin batı bölgeleri ile olan bağlantı
sını sağlamakta, ayrıca şifalı suları, tarımsal 
potansiyeli ile ön plana çıkmaktaydı.

Kızılcahamam'dan güneybatı istikametine 
doğru Kirmir Çayı Vadisi boyunca devam edil
diğinde vadinin genişlemeye başladığı nok
tada, Çeltikçi Beldesi'ne ulaşılır. Zamanında 
Osmanlı Dönemine ait eski evlerin bulundu
ğunu, mevcut yapıların mimari özelliklerinden 
anlayabileceğimiz Çeltikçi'de, 19. yüzyıldan 
kalma bir de eski cami bulunmaktadır (Resim:
1). Yerleşim merkezinin eski cami çevresinde 
odaklandığı ve zaman içerisinde diğer yönle
re doğru gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Ankara ve çevresinin genel tarihsel gelişimi 
içerisinde mevcut Çeltikçi Beldesi'nin yerle
şim özellikleri Osmanlı şehir planına uygun 
düşmekte ve merkezde Ulu Cami etrafında 
odaklanmaktadır. Kuzey-güney yönünde dik
dörtgen planlı caminin son cemaat bölümü 
sonradan kapatılmıştır. Dıştan tamamen 
sıvalı beden duvarlarının, köşe birleşme nok
talarında içe ve dışa doğru çıkıntılı şekilde 
taş sırasıyla vurgulanması 19. yüzyıl Osmanlı

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 5



Resim 1: Çeltikçi Beldesindeki (19. yüzyıl) Osmanlı 
Dönemine ait eski caminin kuzeydoğudan 
görünümü

mimarisinde çok sık rastlanan bir tarz olup; 
doğu ve batıdaki altlı ve üstlü yuvarlak ke
merli kenar bordürleri taş s ilmeli pencereler 
dikkati çekmektedir. Üst örtüde düz ahşap 
tavan dıştan beşik çatı ile kapatılmıştır. İç te  
sonradan yağlı boya ile üzerinden geçilmiş 
yuvarlak nişli kavsarası bulunan alçı mihrabın 
üst orta aksında yazı görülmektedir. İçten 
dışa doğru üç silme hâlinde bezemeleriyle

Resim 2: Çeltikçi eski caminin mihrabının üst 
tarafındaki yazı bölümü

6

dikkati çeken mihrapta, stilize edilmiş kıvrım 
dallar içerisinde rozet çiçekler ve bitkisel 
motifler tasvir edilmiştir (Resim: 2).

Beldenin doğu tarafında ise küçük bir mey
danda makale konumuzu oluşturan Osmanlı 
Dönemine ait tarihî çeşme bulunmaktadır. 
Celal Esad Arseven'in "su kaynağı manasına 
Türkçe'de "göz" kelimesinin Farsça karşılığı 
olan çeşim sözünden alınmıştır. Kaynağında 
bir hazneye toplanarak veyahut borularla 
getirilerek akıtılan suların alınmasına mah
sus lüleli veya musluklu bir hazne şeklinde 
mermerden, taştan veya sair malzemeden 
yapılmış umuma mahsus su alma yeri" olarak 
tanımladığı çeşme sözcüğü günlük yaşamımı
zın bir parçası konumundadır5.

Osmanlı Döneminde çeşme yapımı bir ge
lenek hâline gelmiş ve yerleşim birimlerinde 
günümüze bir çok eser ulaşmıştır.

Çeltikçi Beldesinde 2369 parselde bulu
nan çeşmenin batısında iki katlı ahşap bir ev 
yer almaktadır. Ahşap evin doğusunda bulu
nan bahçenin doğuya bakan taraf ında düzgün 
kesme taşlar ile yapılmış ancak daha sonra 
onarılmış olduğu anlaşılan dikdörtgen yatay 
cephe duvarının ortasında üzeri düz taş sa
tıh ile kapatılmış silmeli çeşme dikkati çek
mektedir. Kuzeyden ve güneyden 10 metrelik 
duvarın zaman içerisinde zemin kotunun yük
selmesinden dolayı çeşmenin yalak kısmıyla 
birlikte bir kısmının toprak içinde kaldığı an
laşılmaktadır. Bahçe duvarına birleşen güney 
duvarının bir kısmı ise yıkılmıştır. Yalak kısmı 
yatay düz satıh duvarı ile aynı uzunlukta 
tasarlanmış ve çeşmenin cephesi bu duvarın 
ortasına yerleştirilmiştir. Yapıldığı dönemde 
simetrik olarak tasarlandığı anlaşılan çeşme
nin genel konstrüksüyonunu koruduğu görül
mektedir. Yöresel Ankara taşı ile inşa edilen 
çeşmenin aynalık bölümünü sivri bir kemer 
tamamlamaktadır (Resim: 3, 4).

Çeşme aynasının tam ortasında, mermer 
üzerine yazılmış, dokuz satır hâlinde Osman
lıca kitabesi bulunmaktadır (Resim: 5). Kita
benin transkripsiyonu aşağıdaki şekildedir6.

1. Şah-ı Devranın silahşöri Haşan Ağa ki 
ol

2. Sa'y-i hayratıyla her gah oldu mem- 
duh ul-hisal

3. Bu mahalde Hasbeten lillah bünyad ey
ledi.

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



4. Böyle bir nev çeşmeye şırın-ı saîveî-ı 
iştimal

5. Bani-i hayreyn-i yoğur ruh-u efzay'ıl- 
latif.

6. Bais-i gufranı olsun daima ya ze'l celal.
7. Böyle kıldım A rif atşana nida tarihini.
8. Afiyet-i bad iç bu zemzem çeşmeden 

ve ezlal 1196
9. Sahib ul hayrat ve'l hasenat Haşan Ağa 

İbni İbrahim Silahşörü Hazreti Cihandan.

Kitabeden, döneminin cengaveri İbrahim 
oğlu Haşan Ağa tarafından 1196 H./1781 
M. tarihinde çeşmenin inşa ettirildiği, ayrıca

Resim 4: Çeşmenin cepheden görünümü

Resim 3: Osmanlı Dönemine ait çeşmenin kuzeydo
ğudan görünümü

Resim 5: Çeşmenin kitabesi

"zemzem çeşmesi" tabirinin kullanıldığını öğ
renmekteyiz.

Sultan 1. Abdiilhamit Dönemi 1774- 
1789)'nde inşa ettirilen çeşmenin kitabesin
de geçen Haşan Ağanın halkın ileri gelenle
rinden birisi olduğu kesindir. Özellikle Haşan 
Ağanın "silahşor" olarak tanımlanması, onun 
Osmanlı ordusu içerisinde yetkili bir görevli 
olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
Orduda yeniçerilerin başındaki lider için "Ye
niçeri Ağası" dendiğini bilmekteyiz. Yine bazı 
makamlar için de "ağa" unvanı kullanılmak-
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tadır Sanı gzerine yapılacak araştırmalarla 
konunun aydınlığa kavuracağı görüşündeyiz

Çeşmenin tanımlanması ve özelliklerine 
gelince, iki bolüm hâlmde efe almak müm
kündür Çeşmenin cephe düzenlemesi, Srvri 
kemer ayaklarının başlangıç noktası alan 
kemer üzengilerinden kemer kavsinin orta 
akşına kadar devam eden üst bölümü ile ayak 
vazifesi de gören ıkı tarafında içe doğru 
kademeli ince sütunceff ait bölümünden oluş
maktadır (Resim, 6), Üst bolümde dıştan içe 
doğru iki kademeli semenin en dışında, ince 
bir şerit hâlinde kabartma lekniğinde veril 
mis stilize edilmiş çiçek motifleri, içe doğru 
duz iki silme sırasıyla sivri kemerin ıkı üst 
noktasında dikdörtgen bir bolüm elde ederek 
sonianmıştır Dikdörtgen Süt ıhın iki yanında 
rozet seklinde sal tarafta çarkıfelek (Resim: 
7) motifi, sağ tarafta ise stilize edilmiş hulur 
çiçeğj motifi görülmektedir Sivri kemerin ki
lit taşının tam ortasında stilize edilmiş rozet 
çiçek motifinin geometrik düzende işlendiği 
görülmektedir. Stilize çiçek tasvirinin her 
bir yaprağı aynı zamanda diğer çiçeğe geo
metrik olarak birleştirilmiştir Alt bölümde

iki kenarda burgu sutunçeler işlenmiştir. Üst 
bölümde ise yatay şekilde yerleştirilmiş iki 
kademeli taş blok çeşmeyi sonlandırmakta ve 
vurgusunu gücendirmektedir. İnşa tekniği, 
simetrik düzenlemesi, motif dünyası, tasvir
lerin kompozisyonu ve anlatımı bakımından 18 
yüzyıl Osmanlt Döneminin mahalle çeşmeleri
nin güzel bir örneği ofarak niteleyeceğimiz 
Çeitlkçi'dckp çeşme, döneminin karakteristik 
özelliklerini taşımaktadır (Resim: 3)

Söz konusu çeşme beldenin doğu kesimin
deki mahalfenın su ihtiyacını karşılamakta 
dır

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana mede
niyetler için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı 
konumundaki suyun yerleşim birimlerine 
nakledilmesi ve insanların hizmebne sunul
ması. bu sure He su kaynaklarının değerlen
dirilmesi önemli bir sorun olarak önemim hep 
korumuştur- buyun temin edilmesinin yanında 
muhafazası da ayrı bir sorun olarak dikkati 
çekmektedir Suyun temelde insan yaşamın 
daki vazgeçilmez önemi, uygarlıkları su ile 
ilgili mimarı çözümlemeler elde etmeye ya 
neitmiştir. Barajlar,, su knnaüan, su depoları
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Resim 7: Çeşmenin kemer köşeliklerindeki çarkı- Resim 8: Çeşmenin görünümü
felek

DEĞERLENDİRME VE SONUÇsarnıçlar, havuzlar, çeşmeler, su kemerleri, 
su tünelleri bu mimari çözümlemelerin bir 
yansıması olarak değerlendirilmelidir7.

Uygarlıkların gelişimleri, ilerleme kayde- 
debil-meleri suyu kullanabilme yeteneği ile 
ölçülmelidir. Suya yön verebilen ve onu kul
lanabilen toplumların tarih içerisinde önemli 
uygarlıklar olduğu görülecektir. Su kaynağı
nın tespiti, bu kaynağın suyun akıtılacağı yere 
kadar kanallar ile ulaştırılması, gerekiyorsa 
birkaç yerden suyun dağıtılması gibi işlemler 
zahmetli olduğu kadar maddî açıdan da bü
yük bir malî desteği gerektirmektedir. Onun 
içindir ki, Osmanlı Döneminde devrin ileri ge
lenleri veya halkın eşrafından önemli kişilerin 
bu işe talip olduğu anlaşılmaktadır; bu durum 
beraberinde halkın sevgisini; manevi olarak 
da belirli bir saygınlığın kazanılmasını geti
riyordu. Ayrıca mahalle çeşmelerini sosyal 
açıdan mahalle sakinlerinin bir araya geldiği 
noktalar olarak da değerlendirmek mümkün 
olacağından, olayın sosyal yönünün de unutul
maması gerektiği kanaatindeyiz.

Suyun tarihsel gelişim içerisinde medeni
yetler üzerindeki etkisi şüphesiz çok önem
liydi. Tarımsal faaliyetlerin devamı, yerleşim 
alanlarının oluşturulması veya seçilmesi, suyun 
her zaman kolayca ulaşılabilecek bir alanda 
tutulması ve kontrolü, günlük yaşamı devam 
ettirmek için sürekli akıtılmasının sağlanması 
konularının çözülmesi için günümüz yaşamına 
kadar uzanan mimari özel yapı türleri meyda
na getirilmiştir. Yaşamımızın bir parçası olan 
suyu en pratik şekilde insanların hizmetine 
sunmak amacıyla baniler tarafından dönemin 
mimari ve üslûp özelliklerini yansıtan çeşme 
adını verdiğimiz su yapıları inşa ettirilm iştir. 
Suyun kolayca kullanılmasını ve günlük yaşa
ma dahil edilmesini en işlevsel şekilde ortaya 
koyan çeşmelerin yararlarını maddeler hâlin
de sıralayacak olursak:

1 Suyun yerleşim merkezlerinden kolayca 
kullanılmasını ve ulaşılmasını sağlayarak te
miz içme suyu vermek,
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2 Yo!, konak yerlerinde suyun elde edil
mesinin zor' ve doğa koşullarının oğır olduğu 
onemiı geçitlerde suya üleşiİmasını kolaylaş
tırmak,

3 Mimari yaprlann bir bölümünde, yapının 
işlevine uygun olarak hizmet etmek,

4 Kalabalık yerleşim alanlarıma meydan
larında suyun çok snyıda insan taralından 
kul lanı învasmı sağlamak,

gibi belli başlı işlevlerinin yanında halk ara
sında yaptıran kişiye sağladığı prestiji de 
unutmamak gerekir. Eski bir çok medeniyetin 
kutsal Saydığı, saflığın ve temizliğin simgesi 
olarak kabul edilen yaşam kaynağı olan biuyu 
insanların hizmetine sunmak her dönem 
önemli bir bandık hizmeti olarak kabul edil
miştir

Çeltikçi deki çeşme. Klasik OsmanlI Done 
mi mimarisi içerisinde uygu lam a la rina sıkça 
rastladığımız sivri kemer alınlığı, kitabesinin 
konumu, üzerindeki motif dünyası ve aktarı
mı. alt bölmedeki iki yandaki burgu sütunce- 
leri ve inşa tekniği bakımından sade, ancak 
dönemmın bezeme ve üslûp özelliklerini ök- 
tarmnktcıdır

SUM M ARY

Water has always been an indispensable 
part of human life. Various architectural 
approaches have been created for ul¡libati
on of water, as a significant factor in assess
ment of development processes of civilizati
ons Dams, water archs, poofs, water funnels, 
fountains should be regarded as examples of 
such architectural structures In February 
2005, we examined the subject of our essay, 
'he fountain built by Hasan Agha in 1781 age 
of Ottoman Empire, in Ankara province. Ki- 
zilcohomdm district, fellik^i region. We are 
hh the opinion that introduction of the fo
untain, which may be considered os a serial 
of the Ottoman fountains of 18th century, 
shall be useful for researchers interested 
in this subject in terms of its architecture, 
motifs, and stylistic features.
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PİSİDİA ANTİOKHEİASI 
BÜYÜK BAZİLİKASI

Ünal D E M İR E R *

Bazilikada Yapılan Araştırmalar

Pisidia Antiokheiası'nm anıtsal kilisesinin 
bilim dünyasına tanıtılması 19. yüzyıl baş
larına rastlar. 1826 yılında bölgeye gelen
F. V. J . Arundell, kenti 1833 yılındaki ikinci 
ziyaretinde bularak çalışmalarında özellikle 
bazilika üzerinde durur ve ilk kayıtları ger
çekleştirir. Ayrıca ayrıntılı olmayan bir plan 
da bu tanıma eklenir (Çizim: l ) 1.

Çizim: ı

1924 yılında Michigan Üniversitesi adına 
W. M. Ramsay ve D. M. Robinson, Pisidia An- 
tiokheiası kazıları kapsamında, bazilikada ilk 
kazı çalışmalarını başlatırlar. Kazının amacı 
yapının geçirdiği evreleri ve özellikle taban 
mozaiklerini araştırmaktır. Gerçekleştirilen 
bu sınırlı kazının sonuçları, günümüze dek 
arkeolojik araştırmalara temel oluşturur. 
Bazilikanın planını yeniden çizdiren Robin
son, mimari özelliklerinin kısa tanımının yanı 
sıra özellikle taban mozaiklerini ve bunların 
üzerindeki yazıtların tanıtımını yapar2. Kazı 
mimarı VVoodbridge'in planında, kuzey, güney 
ve doğudaki ek mekânların gösterilmemesini, 
söz konusu kazının sadece taban mozaikleri 
üzerinde yoğunlaşmasıyla ve o yıllarda 5-6 m.
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yüksekliğindeki moloz dolgusuyla açıklayabi
lin? (Çizim: 2) Ö M. kabinsen, çalınmasıyla 
ilgili notlarını ve birkaç plan ile resmi Krizin- 
gerV- yollamış, Kıtzmger de eldeki verilerden 
yararlanarak, geniş bir çalrşmcya ışık ¡utma
sı amacıyla bir makale yayınlamış t ir*.

Kitzmger iri de belirt lığı gibi. 1958 yılında 
KöbinsoıYun ölümüyle birlikte eldeki veriler 
ve dokümanlarla dpho kapsamlı bir yayın 
umudu da yitip girmiştir, Tiim dokümanlar 
Michigan Üniversitesi bünyesindeki Kelsey 
Müztísj'tidedir ve Michigan Üniversitesinin 
80 yıldır kentle ilgili bir projesi olmadığı 
için ve ilgililerin tamamı olmuş olduğu için, 
araştır mal a ra en baştan başlnmnk gerekmek 
redir.

Ulaşılabilen arşiv bilgileri, Michigan 
Un i ver sitesinde bir yüksek lisans tezi ola
rak 1 4 kazılarının web tasarımını yapan, 
iletişim öğrencisi Zilıa Ektnada'mn hazırla
dığı ancak £002 yılı sonunda kullanım dışı 
kolan web sayfalarında bulunmuştur, 1924 
kazılarını finanse eden F. W Kdsey adına 
üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan ve 
Antıokhem'dan götürülmüş bir çok eserin 
de sergilendiği Kefsey Müzesi arşivi işe hala 
araştırmacılara kapalıdır,

1982 19S3 yıllarında 5. Mıtcheîl, M. 
Woelkcns ve M Taşiıalan'ın birlikle sürdür
dükleri yüzey araştırmaları şırasında kenl 
plaru hazırlanırken, Büyük Bazilika üzerinde 
özellikle durulmuştur'1. Bu yüzey araştırma
sından sonra yapıda kazı yapılması gerekli
ği düşünülerek, Yalvaç Müzesi Müdürü Dr. 
Mehmet Taşlıdan tarafından 1985 yılmdn 
kazı calışmafan başlatılmışı m. Bu tarihten 
itibaren bazilikada 10 yıl boyunca yürütülen 
çalışmalar Dr. Taşlıdan tarafından 10 yıllık 
bir sonuç raporunda özetlenmiştir:

1985-1987 yıllan orasında ana yapının ku
zey yönündeki girişleri de bunların timindeki 
taş döşeli avlunun JOü ndlik bir bolümü orta
ya çıkarılmış!ır, 1988-1990 yıllarının çalışma 
programında kilisenin kuzey avlusunda taban 
seviyesine dek inilmek suretiyle tamamen
temizliği gerçekle^firllmöjttr, 1991-1992 yıi 
lanada kilisenin doğu yönünde yoğun bir ça
lışma yapılmış, yaklaşık 4 m. yüksekliğe sahip 
moloz dolgu temizlenerek npsısm cris duvarı 
fit; açık avlu ortaya çıkarılmıştır 1993 1994 
yıllarında yürütülen çalışmalarda ise, binanın 
güney dııvır ı ve güney duvnrma ekli boyut-

12

lan farklı mekânların içindeki yaklaşık 2 
m.lik dolgu lemizlenerek tabana milmiş ve 
bu mekânlar hakkında fikir verecek bulgular 
elde edilmiştir yapının batısındak’ smıriüy'Ci 
duvar da bu sezonda temizlenerek ortaya ç ı
karılmış ve binanın dıŞ hatları tamamen belir
lenmiştir, Son olarak 1995 te, kilısenrn kuzey 
avlusunu çevreleyen süfunlu güleri içindeki 
moloz dolgu kaldırılarak ayrıntılı bilgi elde 
edilmiştir Avluyu çevreleyen galeriye batı 
yönden eklenen ve kiliseye paralel uzanan 
mekânların da temizliği gerçekleştirilmiştir 
Bu mekânların ana binaya sonradan eklendik
leri ve zaman içinde başka eklentiler yapıldı
ğı, aro duvarların yapısından anlaşılmaktadır 
Bu sezon Sonunda 1924 yılmdn kazılmış olan 
mozaiklı tabanın durumunu kontrol etmek ve 
mozaiğin niteliğini tam olarak ortaya koy m tık 
amacıyla orta ne fin bazı yerlerinde açmalar 
gerçekleştirilmiştir Kontrol ve fotoğrafların 
çalışmalarındım sonra açmalar tekrar kapa 
tılımıştır5

19B5 1995 yıllan arasında Yalvaç Müzesi 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar so
nucunda, yapıda kul lanı lan malzeme, mimarı 
ve plan konularında Örtendi noktalar açığa 
kavuşturulmuş, kilisenin tek başına duran 
bir bina olmadığı, kuzey ve güney yönlerinde 
kilise görevlilerinin barınağı veya idari işlerin 
yürütüldüğü ölçüleri farklı bazı mekânlar ¡le
yine kuzey ve doğu taraflarında avlular m yer 
aldığı anlaşılmış, ona yapıyla birlikte çevre
sindeki farklı büyüklükte mekânların taban 
düzeyinin bulunmasıyla yapının amtSûllığı be 
lırgtnleşmış, öncül araştırmacılar tarafından 
verilen ölçülerin1- doğrulukları saptanarak, 
yap mm gerçek boyutları ortaya çıkarılmıştır 
(Çizim 3).

Çımm 3
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Çizim: 4

Bazilikada yapılan son çalışma, Büyük Ba
zilika mozaiklerinde durum tespitinin ardın
dan korumaya yönelik kazı-onarım-belgeleme 
çalışması olmuştur ve 2002 yılında Yalvaç 
Müze Müdür Vekili olarak görev yapan yazar 
başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleşti
rilmiştir7.

Mimari

Büyük Bazilika, kentin kurulu olduğu ova

dan 60 m. yükseklikteki akropolisin batı ya
macındaki aşağı teras üzerinde sur duvarla
rına bitişik olarak konumlandırılmıştır (Çizim: 
4)8. Doğu-batı doğrultusunda yerleşik yapının 
boyutları, apsis dış uç noktasından nartheks 
dış duvarına dek) 70.47 x 26.50 m.dir. Ara
zinin eğimi güneye doğru arttığından yapı 
bu yönde yerin doğal durumundan yararla
nılarak; mevcut ana kaya temel oluşturacak 
şekilde kesilerek ve eksik kalan kısımlar kalın 
duvarlarla desteklenerek sağlam bir zemine 
oturtulmuştur (Resim: 1). Sahip olduğu bu 
ölçülerle, Pisidia Antiokheiası Büyük Bazili
kası; sadece Ariassos9, Kremna10 ve Saga- 
lassos'taki11 bazilikalar dahil olmak üzere 
Pisidia bölgesinde saptananlar arasında değil, 
Anadolu'nun en eski ve anıtsal kiliselerinin 
bulunduğu Kilikia'daki Meryemlik-Aya Tek- 
la12, Korykos13 ve Anabarzus14 kiliseleri gibi 
benzerleri arasında da, en büyük ve görkemli 
örnektir.

Resim: 1
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Kilise, fjfta ne fi 13 Sütun ve bir* payeli 
iki sırayla yan netlerden uynlon, üç neflı 
bazilıkal planda inşa edilmiştir (Çizim: 2). 
doğusunda dışarıya taşan, dışta alîden, içte 
yarım daire bir apsis bulunmaktadır Yapınm 
doğa duvarının ortasmda bulunan çokgen Ap
sisin dışarıya çıkıntısı 7,71 m.r yarım dairenin 
ıç çapı İÜ,02 m.dir. Apsisin, yapının doğudaki 
en uç noktasında 9£r™ burnu gibi keskin bir 
uç oluşturması kilisenin en ilgine mimari 
özelliğidir Erken Hıristiyanlık Döneminde 
apsisin dıştan çokgen olması sıkça görülür 
fakat geneldi tercih edilen formlar beş
genüçgen trapez hatta yedigendir1". Ve bu 
çokgen dış duvarlarda yaprnın aksım, apsisin 
dış çokgenlerinden genellikle pencere açık
lığı bülunan bir düz kenar keser Yani apsis 
akimda ışık kaynağı bulunur Pistdia Antıok 
heraS' Büyük Bazilikası'ada ise. yapının uzun
lamasına ekseni, apsis dışındaki üçer kenarın 
birleştiği Zırh olarak tanımlanabilecek, gemi 
burnunu andıran keskin hıHeşım noktasından 
geçmektedir.

Afiiıokheiü Büyük Bazilikası ile. bu özel tığı 
ve uzunluk-gertişlik oranları yönünden tam 
benzerlik gösteren tek yapı, Adriyatik kıyı 
sınğa bulunan ParenZöfPörec kent rn de ki 550 
yıllarına lariNenen bu (rostona Katedralı'dm 
(Çizim. 5):- Iustinianus Döneminde yaygın 
faşmayu başlayan uzun bazillkN plana snhtp 
katedral, dokuzar- sütuniu iki sııtd ile üç nefe 
ayrılmıştır ve altıgen apsisinde Simetrik dört 
pencere kullanılmıştır.

Besim. 3

Apsisi bu şekilde sonlanan yapılara Les
bos Massa Kilisesi (Çizim: 5 ):: ya dtı Korykos 
Katedrali^ de örmek gösterilebilir Ancak ıkı 
yapmın apsisleri, yme ender örnekler olarak 
dıştan dörtgendir Anadolu'da benzer özellik 
gösteren bir başka yapı, 6. yüzyıla tarihile
nen assos GymnaSion Kihsesı'dir Ne var kı 
Assos kilisesinin uzun aksı keskin kenardan 
geçmesine rağmen, apsis sekizgendir'’'1.

Pisidia Antfökheia Bazilikası apsisinin du
varlarında, asimetrik 3 adet pencere açıklığı 
bulunmaktadır M 'taşlıdan, pencerelerden 
bir tanesinin düzgün taş levha ile kapatıl
makla birlikte diğerlerinin ahşap pencerele
re sahip olduğunun ¡ki yandaki taş bloklarda 
gönden bağlantı yerlerinden anlaşıldığım be
lirtir-'1 Apsisin bugünkü zemininin mozaik ta
bandan 2.30 m. aşağıda olması, arazideki kat 
farkından dolayı apsis bölümünde bir bodrum 
kot ortaya çıktığım ve birinci katın anakaytı 
temel üzerinden apsise uzanan bölümünde 
ahşap bir tabun kül lan ilmiş olması gerekti 
ğim göstermektedir Apsis içindeki bu ahşap 
tabam taşıyacak çıkıntı ise, pencerelerin 
ust sevryesinde bulunmaktadır (Resine 2) 
Dolayısıyla, bugün mevcut olan pencereler 
bodrum kat pencereleridir.

2002 yılı çalışmaları sırasında, apsiste 
görülen derinliğin orta uef boyunca devam 
edip etmediğini anlamak için iki adet sondaj 
yapılmış ve mozaikli tabanın 20 cm. altında
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Resim: 4

ana kayaya ulaşılmıştır (Resim: 3). Bazilikanın 
güney duvarı altında görülen kayalıktan da, 
yapının doğu bölümü dışında tamamının ana 
kaya üzerinde inşa edildiği, güney duvarlar 
altında başlayan kayalığın, kuzeydeki por- 
tikolu avluya kadar bazilika zemini altında 
sağlam bir temel oluşturarak devam ettiği 
anlaşılmaktadır.

Kuzey ve güney neflerin apsise ulaştığı 
alanlarda da bodrum kat bulunmaktadır ve 
yan nefler yapının bu bölümünde tonozlarla 
taşınmaktadır. Kazı tamamlanmamış oldu
ğu için, ahşap tabanın orta nefe ne şekilde 
oturmuş olabileceği ve yan neflerin altındaki 
tonozlu mekânların plan ve işlevleri henüz 
açıklanamamaktadır (Resim: 4).

Genelde, yapının kuzey bölümü daha iyi ko
runmuş durumdadır22. Orta nef stylobat kö
şelerinden ölçüldüğünde 11.90 m. genişliğinde, 
yan neflerin her biri 4.93 m. genişliğindedir. 
Orta ve yan nefleri ayıran mermer stylobat 
bloklarından üçü kuzey, biri güney yönlerde 
iyi korunmuş olarak görülmektedir. Roma Dö
nemi yapılarından devşirilmiş olduğu anlaşılan 
bu blokların yüksekliği 0.60 m., genişliği 1.00 
m. olup uzunlukları 1.00 - 2.50 m. arasında
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değişmektedir. Stylobat blokları, işlenmemiş 
taşların kireç harcıyla sağlamlaştırıldığı kaba 
bir temel üzerine yerleştirilmiştir. Sütunla
rın oturtulmuş oldukları yerlerde bırakmış 
oldukları 0.90 m. çapındaki kaide izleri ile sü
tun eksenleri arasındaki 3.33 m. mesafe açık 
bir şekilde görülmektedir. Stylobatın toplam 
44.80 m. uzunluğunda olması, VVoodbridge'in 
her iki sırada 13'er sütunun ve bir payenin 
bulunduğu teziyle gerçekleştirdiği çizimin 
doğruluğunu kanıtlamaktadır23.

Kuzey yan nefin batı ucunda, çimento özel
liği taşıyan sıkıştırılmış bir taban bulunduğu 
1924 kazısında tespit edilmiştir. Robinson'a 
göre bu taban ve üzerindeki yapı orta nefe 
dek ulaşmaktaydı. Çizim ve fotoğraflarının 
alınmasından sonra kaldırılan kalıntıların, 
görünen evreden daha erken evredeki başka 
bir kiliseye ait olabileceği de Robinson tara
fından belirtilmiştir24.

Yapının batısında enine yerleşik dik
dörtgen şeklinde ve önünde VVoodbridge'in 
planından25 6 sütun bulunduğu anlaşılan nart- 
heks yer almaktadır. 1995 yılında son kez 
kazıldıktan sonra tekrar toprakla dolan, dış
tan dışa 13.50 x 27.00 m. ölçülerindeki nart- 
heksten orta nefe daha geniş, yan neflere ise 
dar kapılarla geçilir. Orta nef kapı genişliği 
4.10 m., yan kapıların genişliği ise 2’şer m.dir. 
Bazilikanın sadece kuzeydeki ana girişi, eşik 
ve her iki yanında yer alan bloklarla yaklaşık 
1 m. yüksekliği korumuştur. Diğer kapılar 
ise sökülmüş olup sadece moloz-harç örgülü 
temelleri durmaktadır. Kapılarla ilgili yeterli 
mimari parça bulunmadığı için görünüşleri ve 
yapıları hakkında yeterli bilgi elde edileme
miştir. Bununla birlikte nartheksin ana me
kândan 0.50. m. aşağıda olduğu söylenebilir.

Kilisenin batısında yer alan narthekse, 
batı yönde dıştan dışa 5.46 x 26.50 m. boyut
larında ikinci bir nartheks ya da yapının her 
iki uzun duvarının uzatılmasıyla oluşturulmuş 
dikdörtgen bir atrium eklenmiştir. Ancak 
bu kesimde tahribat fazla olduğundan, alanı 
her iki yönde sınırlayan duvarlar dışında tam 
olarak tespitler yapmak mümkün olmamıştır. 
Uzun dikdörtgen formlu atrium, önündeki dar 
bir caddeye açılmaktadır ve binaya batı girişi 
buradan sağlanmıştır26. Batı duvarının hemen
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Dnünde kazılarla ortaya çıkarılan 10 m. geniş- 
iğindeki temel kalıntısı ya da rampa, burada 
Dir merdivenin varlığını göstermektedir27.

Binada yapı malzemesi olarak gri renkli 
yerel taş kullanılmıştır. Ancak, kesin kanıtlar 
olmasa da, taşıyıcı yapı malzemesi için beyaz 
ve renkli mermerin de kullanılmış olabileceği 
bazilika içinde ve çevresinde mevcut mimari 
parçalardan anlaşılmaktadır. Doğu-batı yö
nünde konumlandırılmış olan kilisenin apsi
sinde görülen iç ve dış formların farklılığının 
yanı sıra duvar örgülerinde de değişik teknik 
ve işçilik göze çarpmaktadır. Dış cephede 
altta 0.35 m. yüksekliğinde su basmanı, bunun 
üzerinde 1.14 m. yüksekliğinde bir orthostat 
sırası, yüksekliği 0.70 m. olan dar bir sıra 
ve bundan sonra 1.14 m. yüksekliğinde geniş 
bir sıra gelmektedir. Yani duvarda kullanılan 
bloklar her sırada değişik boyutlarda tutul
muş, böylece bitişmelerin üst üste gelmesi 
önlenmiştir.

Ayrıca taş sıraları bölmelerde veya kö
şeye geldiğinde köşe taşı daha büyük olarak 
seçilmiş, böylece köşeler daha sağlam inşa 
edilmiştir28. Buna ek o\arak, büyük kalın s ı
ranın taşları arasında kilit işlevi gören ince 
taşlar kullanılmıştır. Duvarın iç kısmına doğ
ru uzanan bu sıraların dış yüzeyi ince tarakla 
işlenmiştir. Yarım daire formlu apsisin iç bö
lümünde duvar, köşe ve açıklıklarda dörtgen 
bloklardan, ara kısımlarda ise harçlı molozdan 
oluşmuştur. Doğu duvarında apsiste korunan 
yükseklik 3.30 m., kalınlık ise 1.52 m.dir.

Yapının kuzey duvarının mevcut uzunluğu 
50 m., korunan yüksekliği 0.40-1.40 m. ara
sında değişmekte olup kalınlığı 1.34 m.dir. 
Duvarda, alttan itibaren yüksekliği 0.60 m., 
kalınlığı 1.65 m. olan düz su basmanın üzeri
ne 1.14 m. yüksekliğindeki orthostat sırası 
gelmektedir. Burada duvarın dıştan içe ç ift 
blokla bindirme tekniğinde örülmüş olduğu, 
bundan sonra gelen sıranın bir dar bir geniş 
olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Çünkü 
doğu duvarıyla kuzey duvarı arasında teknik 
ve işçilik yönünden yakın benzerlik bulunduğu
nririilmpUiprUr
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Kuzey duvarında, geç dönemlerdeki sö
külmelerden dolayı eksiklikler var ise de, 
boşluklardan sonra sıra devam etmektedir. 
Açığa çıkan kesimlerde pişmiş toprak tozu 
katkılı, kırmızımsı horasan harç malzemesi 
kullanılmıştır.

Kilisenin kuzey duvarında, genişlikle
ri farklı üç kapı açıklığı yer almaktadır29. 
Kuzeydeki portikoyla çevrili 13x26.50 m. 
boyutlarındaki atriumdan ana mekâna geçişi 
sağlayan kapıların genişliği, merkezî girişte 
3.98 m., merkezî giriş batısındaki kapıda 
2.83 m. ve doğusundaki kapıda ise 2.76 m.dir 
(Çizim: 3). 1.14 m. yüksekliği korunan ana gi
rişin söve taşları kaybolmuştur. Ancak giriş 
tabanındaki döşeme taşında görülen zıvana 
yuvalarından binaya 3.50 m. genişliğinde iki 
kanatlı bir kapı ile girildiği anlaşılmaktadır.

1996 yılındaki kazılar sırasında, bu kapının 
eşiğinde uzunluğu 4.00 m., genişliği 0.25 m. 
ve kalınlığı 5 cm. olan yazıtlı bir mermer lev
ha bulunmuştur.

¿ı>Xn Aptoıdoi’ KÖ(ar)TOç m ı oücovöjuou komes - 
ve oikonomos olan Aberkios'un şükranı ibare
si bulunan yazıt, bulunduğunun ertesi günü 
çalınmıştır30. In  situ eşik taşı ile taş döşeli 
avlu arasında 25 cm.lik seviye farkı olmakla 
birlikte binaya giriş ve çıkışın kolaylıkla sağ
landığı anlaşılmaktadır.

Kilisenin güney tarafında, arazinin eğimi 
ve ana kaya yapısı nedeniyle farklı bir duvar 
örgüsü ve taş malzeme kullanıldığı görülmek
tedir. 63 m. uzunluğundaki duvarda 2.10-2.6C 
m.lik bir yükseklik korunmuş durumdadır ve 
duvar kalınlığı 1.30-1.40 m. arasında de
ğişmektedir. Güney duvarının orta kesim 
kayalık olduğundan, burada doğal kaya düzel
tilerek, duvar için düzgün zemin elde edilmiş 
ve alt sıra ana kayada oluşturulan tabanc 
yerleştirilm iştir. Diğer kısımlar ise doğrudar 
toprak zemin üzerine inşa edilmiştir.

Yapının güneyindeki duvar, genel olaral 
devşirme veya moloz taşların yapı eleman 
olarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Düz

17

Üzerinde :



gün dörtgen bloklar dış yüzeyde köşelere 
yerleştirilmiş, aralar düzgün olmayan taşlar
la, harç kullanılarak örülmüştür. Diğer taraf
tan bu duvarda görülen bir başka özellik ise, 
duvarın batı bitiminde aralıkları 3.90 m. olan,
0.60 m. genişliğinde, duvar yüzeyinden 0.45 
m. çıkıntı yapan iki paye olmasıdır. Duvarın 
yer yer bu desteklerle sağlamlaştırıldığı an
laşılmaktadır.

Güney duvarının doğu köşesinden 4.93 m. 
uzaklıkta bir kapı aralığı bulunmaktadır. 2 m. 
genişliğinde korunagelmiş olan kapı açıklığı
nın eşik ve söve taşları kayıptır ve her iki 
yanındaki duvarlar 1.50-2.60 m.lik yükseklik
lerini korumuşlardır. Bu kapının sonradan bir 
duvarla kapatıldığı, alt sırada görülen tuğla 
örgüsünden anlaşılmaktadır.

Yapının güney duvarının ortasına rastlayan 
yerinde, yüksekte olan kiliseye ulaşmak için 
bir merdivenin varlığı, günümüze kadar gelen 
alt basamaklardan anlaşılmaktadır. Merdiven 
basamakları bugün tamamen sökülmüş du
rumdadır. Ancak korunan ilk iki basamaktan, 
gri renkli kireç taşından yapılmış basamak
ların kırma taş dolgu üzerine kireç harcı 
ile bir düzeltici tabaka yapıldıktan sonra, 
merdivenin doğal kaya üzerine yerleştirildiği 
anlaşılmaktadır.

Kalıntılara dayanarak, merdiven basamak
larının ayrı bloklar olarak birbirleri üzerine 
yerleştirilmiş oldukları veya başka bir deyiş
le aşağıdan yukarıya doğru düzenlendiklerini 
söyleyebiliriz. Basamaklara temel oluşturan 
doğal kayanın kademeli bir biçimde yukarıya 
doğru yontulması bu görüşü desteklemekte
dir. 3.88x2.80 m. ölçülerindeki bir sahanlık
tan sonra, her biri 0.30 m. yüksekliğinde ve
0.34 m. genişlikte olan, 11 basamaklı bir mer
divenin varlığı ortaya çıkmaktadır. Aslında 
merdivenin yatay düzlemde kapladığı uzunluk 
11x0.34 m. olup bu da 3.74 m. demektir ki, 
merdivenlerde bugün de aynı mesafenin mev
cut olması bu görüşü doğrulamaktadır.

Bugün harap durumda olan merdivenin 
batısında, güney duvarın dış yüzünde 2.50 
m. çıkıntı yapan ve büyük olasılıkla sonradan 
eklenmiş olan, içten içe ölçüleri 1.40x7.60 m.
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ve 1.50 m. derinliğe sahip, zemin ve duvarları 
mermerle kaplı31, olasılıkla yıkanma ile ilişkili 
bir yapı yer almaktadır. Bol kireç harcı kul
lanmak suretiyle küçük taşlardan yapılmış 
duvarların kalınlığı 0.90-1.05 m.dir. Bu ya
pının doğu tarafında toprak künk ile ana su 
yoluna bağlantılı taştan yapılmış dağıtım yeri 
bulunmaktadır.

Batı duvarı 26.50 m. uzunluğunda 1.45 m. 
kalınlığında olup korunan yüksekliği 0.50-1.50 
m. arasında değişmektedir. Bu yöndeki duva
rın arazinin eğimine uyumlu olarak kademeli 
inşa edildiği görülür.

Kilisenin üst örtüsüne ait mimari ele
manların çok büyük bir bölümünün ortadan 
kalkması, bu konuda kesin bir yargıya var
mamızı güçleştirmektedir. Bununla birlikte 
günümüze dek ulaşan pişmiş topraktan düz 
kiremitler ve mahya kiremitleri çatı örtüsü 
hakkında fikir vermektedir. Bazilika olasılıkla 
balık pulu şeklinde düzenlenmiş kiremitlerle, 
ahşap iskeletli, ç ift pahlı bir çatı ile örtülüy
dü. Orta nefin çatısı olasılıkla daha yüksekti 
ve yan netlerin üzerini örten daha alçak kot
lu, tek pahlı çatının ortaya çıkardığı açıklık
taki pencerelerden ana mekâna ışık girmesi 
sağlanıyordu32.

Nartheksin yapı durumu da bu kesimde 
çatı örtüsünün tek pahlı olduğuna işaret 
etmektedir. Kiremitle kaplı, tek eğimli çatı 
konstrüksiyonunun, kapatılması gereken 
açıklığın genişliği göz önüne alındığında ahşap 
malzemeden yapıldığını söyleyebiliriz. Bura
da eklememiz gereken bir diğer özellik de, 
çatıya asıl biçimini veren elemanların, yani 
çatı kiremitlerinin boyutlarının büyük olma
sıdır. Bu da çatı eğiminin az olduğunu göster
mektedir. Apsis üzerinin ise, bazilika! planlı 
kagir kiliselerde gelenekselleşmiş olduğu 
üzere, taştan örülü yarım kubbeyle örtülmüş 
olabileceği düşünülebilir.

Yapı Tipolojisi

Büyük Bazilikanın boyutları, duvar tek
niği, yerel kireçtaşı malzemenin son derece 
düzgün işlenmiş olması, korunan bölümlerin
de göze çarpan sağlamlık ve sadelik, yapıya
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özgün bir görünüm kazandırmaktadır. Plan 
özellikleri tam olarak bilinmese de, mozaikli 
erken evrenin de anıtsal boyutlarda oluşu, 
batısındaki geniş nartheks, kuzeyinde ve 
batısındaki üçlü girişler, çokgen apsisi ve 
düzgün bir dikdörtgen planla üç nefe ay
rılmış klasik bazilikal plana sahip oluşu gibi 
özellikler de göz önüne alındığında, Suriye33, 
Kilikia ve Isauria Erken Hıristiyanlık kilisele
riyle benzerlikler ve bazı farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır.

Erken Hıristiyanlık Döneminin ev ya da 
gemi şekilli ilk kiliselerinin inşa edildiği 
Suriye'de34, genel hatlarıyla bazilikal kili
se mimarisi, yerel kireç taşlarıyla örülmüş 
düzgün duvarlar ve geniş kemerlerle ayrılmış 
neflerden oluşmaktadır. Bir çok Suriye kilise 
yapısında, kadın ve erkeklerin ibadet ettiği 
mekânları ayırmaya yaradığı düşünülen be
malar bulunmaktadır35. Cepheler özellikle 4. 
yüzyıldan sonra oldukça süslüdür. Girişlerde 
geniş kemer açıklıkları bulunur ve gerek gi
riş, gerekse pencere kemerleri dışa taşan 
zengin silmelerle ve çoğu zaman sütunlarla 
zenginleştirilmiştir36. Apsis bir çok örnek
te dışta düzdür ve bu düz dış duvarla yan 
neflerin birleştiği bölümde pastophoria ve 
galeriler bulunmaktadır. Bir çok örnekte de, 
girişin her iki yanında kuleler ve giriş üzerin
de galeriler vardır37.

Suriye örnekleriyle yapılan karşılaştırma
larda, doğrudan bir etkileşimin bulunmadığı 
görülmektedir. Benzerlikler, yerel malzeme 
kullanımıyla klasik plan özelliklerinden kay
naklanmaktadır. Zebed Kilisesi bu benzerliğe 
çok iyi bir örnektir38. Klasik bazilikal yapı 
planı, Pisidia Antiokheiası Bazilikasındaki 
oranlarla benzeşmektedir ve aynı şekilde, iki 
sıra 13er sütunun kullanıldığı üç nef bölüm- 
lenmesine sahiptir. Bu tür benzerlikler başka 
bölgelerde de görülür ama sonuçta bir çok 
örnek, Anadolu'nun kendi özgün mimarisini 
yarattığını kanıtlamaya yaramaktadır.

Neredeyse temel düzeyinde korunagelmiş 
Antiokheia Bazilikası'nın duvar, pencere, çatı 
örtüsü özelliklerini tam olarak bilememekte
yiz. Ancak mevcut durum, Suriye örnekleri
nin aksine yapıda son derece sade ve duru 
bir biçem bulunduğunu, özellikle sütunceli-

kemerli pencereler, geniş açıklıklı kemerlere 
sahip girişler ya da yine üç ya da dört ayak 
üzerine bindirilmiş geniş kemerlerle ayrılmış 
nefler bulunmadığım göstermektedir39. Apsis 
doğu duvarda dışarı çıkıktır ve yan neflerde, 
doğu duvarının içinde ya da dışında apsidial 
nişler veya galeriler bulunmamaktadır.

Kilikia ve Isauria kiliseleri farklı bölge 
adlarıyla anılmakta olsalar da, coğrafî ya
kınlıkları nedeniyle bir çok ortak özellikler 
taşımaktadır40. Hemen hemen tümü üç nefli 
bazilikal planda inşa edilmiştir. Duvarlar 
yerel malzemeyle inşa edilmiş olup, düzgün 
işçilik göstermektedir. Büyük bloklar yapının 
dışında veya köşelerinde sıklıkla kullanılmış, 
cephelerde süs ve gösterişten kaçınılmıştır. 
Apsisler dışarı çıkık, yarım daire ya da beş
gen plana sahip olup taştan bir yarım kubbe 
ile örtülmüştür ve çoğunda üç pencere bu
lunmaktadır. Bir çok örnekte pastophoria 
vardır. Girişler batıdandır ama bazı yapılar
da güney cephede de girişler ve pencereler 
bulunmaktadır. Çatı örtüleri genelde ahşap 
kırma çatıdır, ancak merkezî plan deneme
lerinin ilk kez bu bölgelerde başladığına dair 
kanıtlar da bulunmaktadır41.

Kilikia ve Isauria42 örnekleriyle yapılan 
karşılaştırmada ise, benzerliklerin Suriye 
ile olanlara göre daha fazla olduğu görülür. 
Özellikle, Anadolu'daki en sağlam korunagel
miş erken örneklerden, Phlabias Bazilikası 
olarak da bilinen Kadiri ¡'deki Alacami'nin (Çi
zim: 6) üç pencereli beşgen apsisi, düzgün 
ve sade duvar işçiliği ile43 ve Cambazlı KiIi- 
sesi'nin bazilikal plan özellikleri ile44 dikkate 
değer benzerlikler bulunmaktadır.

Tarihleme

Bazilikaya ait olduğu bilinen herhangi bir 
mimari parça bugüne dek in situ veya spolien 
olarak bulunamamıştır. Erken Hıristiyanlık 
Dönemine ait yapıların tarihlenmesinde ya
zıtlardan sonra en önemli veriler ise, yapının 
kendi mimari plastiğinin incelenmesiyle elde 
edilebilir45. Özellikle, Pisidia Antiokheiası 
Büyük Bazilikası gibi, ikonostasis elemanları, 
ambon ve sütun-paye başlıkları bulunmamış 
bir yapının tarihlenmesi ya da evrelerinin 
saptanması bu nedenle zorlaşmaktadır.
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Yapının eveleri konulunda, bazilikada 
araştırmalar yflpâfl Taşlıııları. T.S. 1. yüzyılda 
vnr oJon bir sinagog üzerine, l  S 4 yüzyılın 
ilk çeyreğinde taban mozaiğinin bulunduğu 
küçük bir kiüse inçti edildiğini ve son olarak, 
bur kın Ur çeyrek yüzyıl şonrn da 7 m daha 
uzun don ve bugün dış duyurtan görülebilen 
bazilikanın m.şa edildiğim dne sürerek, üç 
evre bulunduğunu bildirmektedir*'. Ancak 
Incil'de, "I jaberdlerîn (Resullerin) I ş l f r̂ ' 
babından boşkd4 Anfiokhjeiö'da bir sinagog 
inşa ea ilmiş olduğuna veyo bu sinagog un üze
rine Büyük Bazilikanın inşa edildiğine dair ne 
yazıiı bir kaynak, be de mimari Kam t bulun
maktadır

Some specifications ¡ike the press nee «fan 
earlier phase with mosaics, the employment 
of local limestone, +he monumental 
dimensions, the classical rectangular plan 
divided into three naves, the large narthex 
in fhe wesl, ihe triple entrances irt l he 
north and west, the hexagonal apse and 
the simplicity and solidity observed in the 
Surviving architectural elements prove 
that the Great Basilica was an important 
example of religious architecture which 
Started  To shape m A" Century A ft 5c, 
the Great Basilica has some similarities and 
differences with early Christum churches in 
Gyria and Cilicia,

Taşlıalan ile birlikte araştırmalar yapan 
Oztürk ve MitchdJ ise mozaikler konusunda 
K it imgede katılarak, fîobinson'uh ea az uç 
evre snptodıgmr ve bu yanlış gözlemin kazı 
sırasındaki özel vcrüe'-den kaynaklanabile
ceğini ancak sadece iki evre bulunduğunu ve 
ikinci evrenin, yani görünen bazilikanın da, 
TnşlıalmnTn öne sürdüğü gibi 4 yüzyıl değil. 
S harta 6 . yüzyıla fani hJeneb ileceğini belirt
mektedirler q\

Eldeki bilgilerle plan özellikleri incelen
diğinde. Pısidın Antiokhe.ıasr Büyük Bazı 
likası uzun planlı apsisi Jiçskın kenar uzun, 
aksa gelecek şekilde dıştan altıgen duvarlı 
nurtheksli, atriumlu. kırma çatılı, anıtsal 
ölçülerde qnC"k yerel kireçtaşı ma İze mey İç 
inşa edilmiş, sus ve gösterişten uzak, sade 
bir yapıdır ve bu plan tipiyle son evreyi, çok 
büyük benzerlikler gösteren Porec Euf rasıa- 
na Kat - drali gibi. T S 6. yüzyılın ikinci yarısı 
başlarına îarihleyebiliri ı

SUMMAfcV

The Great Basilica in Pisidian Antioch 
has got the meters of 70.47 x ¿6.50 and it 
\s the most glamorous example not only in 
PiSiditi but also in Cilicia where the earliest 
monumental examples of early Christian 
basilicas of Anatolia such as Anabarzus and 
Korykos can be seen aa well as in I  sauna and 
Cappadocia i ogethttf wit hot her architectural 
masterpieces of the same age

Church architecture In Syria in earlier 
periods generally consists of walls with local 
limestone and naves separated with wide 
arches Facades are marc ornamented after 
A'" Century. At the entrances there are wide 
arches, the windows are ornamented with 
rich lines and columns in most of examples 
Apse is usually round in rhe ¡hteWofl and has 
a straight wall on the outside, and there are 
pas top Kona and galleries at the eastern 
sides of the churches In  most of the 
examples it is also possible to see towers or 
galleries on boih sites of the entrances.

The similarities between Syrian and 
Ciiician examples are closer. This is just 
because of geographical rala+iunship ns well 
as them being protected well. Nearly all of 
the Cllidan churches are constructed m plan 
type of three naves The blocks are built 
with local material and workmanship, Huge 
blocks can be seen bn the fn^ades as we 
as on the corners of the walls There is no 
ornamentation on the facades, Apses. which 
hove got semi circular or pentagonal outer 
walls, are roofed with domes and there are 
dtched windows in most of the buildings. 
Many of the examples as seen in Syria have 
got galleries behind or paStCphorifc besides 
the apses Entrances ■ ire from the west but 
some buildings have secondary entrances 
at I hi South Sides However when Cilicinn 
architecture is studied as a whole, it is seen 
Miui ¡he region has its own Style although 
there ore some influences
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As opposed to Syrian examples, the 
present situation of the Great Basilica 
proves that it has a very simple style; there 
are no entrances with wide arc\\es or naves 
separated by 3 or 4 wide arches. The apse 
with a hexagonal wall is an original sample and 
there aren't any apsidal niches in or out of 
the external walls or inside the narrow naves 
and the similarities are closer to Cilician 
churches. Perhaps due to the workmanship 
of the spolia, we get the impression that 
the construction style in Pisidia during the 
classical period follows the trends of Early 
Christian architecture.
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Öztürk-Mitchell 1998, 213; Robinson da, Ya
hudi territon'umlarının Hıristiyanlar için tabu 
olarak kabul edildiğini belirterek, bazilikanın 
Paulus ve Barnabas'ın ilk vaazlarını verdikleri 
sinagog üzerine inşa edilmiş olamayacağını 
öne sürmektedir, bkz. Robinson (1924) 443.
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ANTİOKHEİA'DAN ANTAKYALILARA KALAN 
TARİHSEL-KÜLTÜREL ÇEVRE DEĞERLERİ 

ve BU DEĞERLER ÜZERİNDE ROL OYNAYAN
ETKENLER

Banu /\YGÜN*

Giriş

Çevre, yaşamın değişmesi ve gelişmesinde 
etkili olan doğal, toplumsal kültürel dış koşul
ların toplamı olarak felsefi ağırlıkla tanımla
nabilmekte; bu bağlamda tarihsel ve kültürel 
çevreler, nesnel ve sosyal çevre etkileşi
minde ve sosyal çevre altkümesi durumunda 
olmaktadır (Öztürk,1989: 212).Tarihsel ve 
kültürel çevreler, geçmişin tüm birikimlerini 
günümüze taşımalarıyla, yaşayan ve gele
cekteki kuşaklara kaynak oluşturmalarıyla 
ve yerine tekrar konulamayacak değerler 
olmalarıyla önem kazanmaktadır. İnsanın 
kültürel evriminin bir yansıması olarak da 
değerlendirilebilecek bu değerler, özellikle 
sanayi toplumuna geçişle birlikte bir dizi 
sorunla karşı karşıya kalmıştır. Sanayileşme 
sürecinin yarattığı kapitalist yaşam biçimiyle 
kentleşme süreci, toplumlarda yeni değer
lerin ve anlayışların oluşumunu sağlayarak 
doğa, dünya ve estetik algısının değişimine 
neden olmuştur. Bu değişimlerden doğal çev
reler kadar tarihsel ve kültürel çevreler de 
etkilenmiştir. Bu nedenle, bugün yaşanan ta- 
rihsel-kültürel çevre sorunlarının kaynağında 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamın 
etkilerinin izleri bulunduğu söylenebilir. Ta
rihsel ve kültürel çevreyi bozan diğer neden
ler arasında sel ve deprem gibi doğal etken
lerle genelde dine ya da savaşa dayanan insan 
etkileri de bulunmaktadır. Ancak, tarihsel ve 
kültürel çevreyi etkileyen ya da bozan un
surlar bunlarla sınırlı değildir. Bu değerlerin 
“ortak miras" olarak algılanmasına yönelik

bilincin gelişmemiş olması, yıkıcı etkenleri 
doğuran en önemli nedenlerden biridir. Top
lumlarda yerleşmiş olan insan merkezci ve 
etnik merkezci tutumlar da tarihten bugüne 
bu değerlerin yok edilmesinde doğrudan ve 
dolaylı olarak etkili olmuştur. Oysa Erder'in 
(1997:1-11) de belirttiği gibi, ele geçmiş bazı 
tarihî belgeler, insanların tarihî dönemlerde 
bile yarattıkları anıtlara karşı “koruma kay
gısının" varlığım gösterir niteliktedir ve belli 
başlı medeniyetlerde tarihsel çevre bilinci 
ve duyarlığının var olduğu; tarihî anıtların, 
dinî, pratik ve estetik nedenlerle de olsa 
dönemsel algılara bağlı olarak korundukları 
bilinmektedir. Günümüzde ise tarihsel-kültü- 
rel değerlerin korunmasındaki temel nedeni; 
dinî, pratik, estetik ve etnik unsurlardan 
çok, bu değerlerin “sürdürülebilirliği" oluş
turmaktadır. Çünkü, bu değerlerinin artık 
"tükenme" noktasına geldiği ve bir daha ye
rine konulamayacağı bilinci, toplumlarda hızla 
yaygınlaşmaya başlamıştır.

Tüm bu düşünsel yaklaşımlar ışığında, bu 
çalışmada, “tarihsel-kültürel çevre değerle
rinin hızla tüketildiği sorunsalının algılanma
sına katkı koyulması hedeflenerek, Antakya 
kenti bağlamında insanın (kentlilerin-kent 
yönetimini) bu değerler üzerinde oynadığı rol 
ele alınmıştır. Tarihî kent kimliği taşıyan An
takya'da tarihsel-kültürel çevre sorunlarının 
oluşumunda rol oynayan etkenler çalışmanın 
konusunu; kentteki tarihsel-kültürel çevre 
sorunlarına dikkati çekmek ise çalışmanın 
amacım oluşturmaktadır. Çalışmada, kentte-
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kı tarihsel birikimin geçmişte "savaş, savaş 
sonrası tahribatlar ve ağırlıklı olarak sel ve 
deprem gibi doğal etkenlerle1': nugiin ise 
"insan etkinlikleri'1 olarak özetlenebilecek 
sosyo ekonomik ve sosyo kültürel değişim 
lerle yok edildiği savunulmaktadır. Ayrıca 
Antakya'daki tarihsel-kil İt üre! çevre sorun
larını doğuran "insan etkinliklerinin" özellikle 
sûsyo-kiiltürd, ekonomik ve politik etkenler 
bağlamında sınıflandırılması da çalışmanın 
hedeflerindendir

I.Antiokheîû'dan Antakyalılara Kalan 
Tarihsel - Kültüre! Çevre Değerleri

Anadolu'nun en güneyinde. Akdeniz iklimi 
bölgesinin doğu ucunda yer alan sınır kenti 
Antakya, kuzeyde Amonos Dağlan (Nur Dağ 
Jan) İle güneyde Kel Dağı (Cebel ı Akra) ara
sında kalan Aşağı Asi Vadisinin huş kırığı çında, 
Kel Dağfnın kuzeydoğusunda, Habıb Neccar 
(Sılpus) Dağfnın eteklerinde yer almakta
dır (Demir. 1996.13). Antakya, Anadolu yu 
Suriye ve Filistin'e bağlayan yolların kavşak 
noktasında olması ve Mezopotamya'dan Ak
deniz'e çıkmak için en elverişli limanların

burada bulunmasından dolayı tarih boyunca 
cazip bir yerleşim alarn' ve göç yeri olmuş 
(Tekin. 1993: 10); bölgenin önemli jeopolitik 
konumu. Antakya nın tarih boyunca doğu ve 
br.ît-mn karşılıklı îeSİn altında kalmaŞına ne
den olmuştur (Akurgal, 1945; 6S)

Elde edilen arkeolojik veriler Antakya'nın
I. Seleukos Nikntof'tm, M.0 .3 0 0 ‘dfc Seieuke- 
ıa'yı (Çevlik), ardından Antiokheıa'yayı (An 
lakya) kurmasıyla tarih sahnesindeki yerini 
almış olduğunu ve kentin kısa zamanda gelişip 
ticaret ve sanayi merkezi haline geldiğini 
göster-iniştir- Antakya, OronteS Nehrinin 
kenarında Antrgomn şehrinin yerme, onun 
artık malzemeleriyle kışlan güneşi görecek, 
yazları Ornntes Nehrinin rüzgarını olacak 
biçimde Sılpus Dağı nın eteklerinde bir ''kale 
şehir" atarak kurulmuştur. Sefeucos Döne
minde. kente Zeus Tapınağı, ticaret agorası, 
meclis binası ve su kemeri inşa ettirilmiş, 
Seleucos Hanedanı nın y ık ılırd an  sonra Kı- 
lıkya Vaiısı Marcıus Recs tarafından bir sirk 
yaptın Itri ıştır Ancak, Sezar Dönemine kadar 
Antakya'ya ne SdeacoSİar ne de. Bomalılnr
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tarafından bir çivi dahi çakılmamıştır. Bu dö
nemlerde kent depremlerle, su baskınlarıyla 
yıkılmış, kentin otantik yapısını korumak ve 
onarmak için yılların geçmesi gerekmiştir. 
M.Ö. 47'de Sezar'ın Suriye'ye ayak basma
sıyla şehrin tarihinde altın bir sayfa açılmış; 
kent Halep ve Laskiye'den gelen kervanların 
uğrak yeri, al-Mina Limanının bir antreposu, 
Anadolu'nun Ortadoğu'ya açılan bir kapısı 
konumuna yükselmiştir. Kent hızla büyümüş, 
kalabalıklaşmış, zenginleşmiş, dev binalarla 
donatılmış; bu dönemde yaşanan deprem
ler bile kentin yükselişini durduramamıştır. 
Böylelikle, I .  yüzyıla gelindiğinde Antakya, 
nüfusu ve yüzölçümü bakımından Roma İmpa- 
ratorluğu'nun üçüncü büyük kenti olmuştur. 
Bizans Döneminde ise kent depremlerle yerle 
bir olmuş, yangınlar, salgın hastalıklar kentin 
neyi varsa yok etmiştir. Bizans Döneminden 
günümüze, yazılı kaynaklarda belirtilen sa
ray, kilise, tapınak, villa, hamam, anıt, tiyat
ro, hastane, hipodrom, sirk gibi yapılardan 
neredeyse hiçbir eser kalmamıştır (Ferhad, 
2001:60-63). Bundan sonra Antakya'da an

cak JSmanıi ı5öhemıncıe imar faaliyetleri 
gerçekleştirilmiş; surlar onarılmış, cami, 
han, hamam, arasta gibi pek çoğu günümüze 
kadar kalmış olan yapılar yaptırılmıştır. Os
manlı Döneminde yol güvenliği için teşkilatlar 
kurulmuş ve lonca teşkilatı da kurulan kent, 
her biri bir mesleğe ayrılmış sokakların bu
lunduğu işlek bir çarşıya sahip olmuştur (Ha
tay Valiliği, 2000).

Kısacası, Antakya'nın tarihçesi incelen
diğinde, kentin bir çok toplum tarafından 
tercih edildiği ve kentin tarihî devirlerin 
hemen hepsinde ele geçirilmek istendiği gö
rülmektedir. Şüphesiz bunda Hatay bölgesi
nin jeopolitik konumunun; kentin ve bölgenin 
tarihî, dinî ve doğal çevre özelliklerinin önemi 
büyüktü. Antakya’nın birçok toplumca tercih 
edilmesi ve bu yolla farklı kültürlere ev sa
hipliği yapması, kentin sosyal ve kültürel ya
pısını da zenginleştirmişti. Tarih boyunca çe
şitli inançlara sahip bir çok toplumun yaşadığı 
bu kentte, böylece zengin bir kültür birikim 
oluşmuş ve tarih boyunca edinilen bu kültürel 
zenginlik, kentte İslâm, Hıristiyan ve Musevi 
inançlarının iç içe, hoşgörü ortamında yaşan
masına da zemin hazırlamıştı. Ancak, kentin 
bir çok toplum tarafından tercih edilmesi
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bir taraftan kentin kültürel zenginliğini ve 
birikimini artırırken, diğer taraftan kentin 
her defasında edindiği kültürel birikimi çe
şitli yollarla kaybetmesi anlamına geliyordu. 
Diğer bir ifadeyle, kentte sıkça yaşanan dep
rem, sel gibi doğal etkenlerle birlikte, savaş, 
savaş sonrası çıkan yangın ve yağmalamalar, 
kente ait kültürel birikimlerin yok olmasında 
önemli rol oynuyordu. Öyle ki, bugün kentte 
ne Seleucoslar'dan ne Romalılardan ne de 
BizanslIlardan bir iz kalmamıştır. Antakya 
kenti sınırları içinde, bu dönemlerden kalan 
izler, su kemeri ve sur kalıntılarıyla sınırlıdır. 
Aslında Roma Köprüsü, Roma Döneminden 
günümüze sağlam olarak kalabilecek tek ya
pıyken bu değer de yakın geçmişte bilinçsiz 
müdahalelerle yıkılarak yok edilmiş ve yerine 
yeni bir köprü yapılmıştır. Antakya'da tarihin 
ve kültürün izleri böylece giderek silinmiş ve 
tarihî kentten günümüze yani Antiokheia'dan 
Antakyalılar'a; ancak Hıristiyanlığın ilk kili
sesi olan Saint Pierre Kilisesi, Katolik Kilise
si, Ortodoks Kilisesi, Antakya Kalesi surları. 
Demir Kapı (Halep Kapısı), Tranjan Su Keme
ri, Habib-i Neccar Cami, Ulu Cami, Şeyh Ali 
Camii, Şeyh Ahmet Kuseyri Camii ve Türbesi, 
hanlar-hamamlar, çarşılar, çeşmeler, eski 
Antakya evleri, sokakları gibi tarihsel-kültü- 
rel çevre değerleri kalabilmiştir.

I I .  Geçmişten Bugüne Antakya'da
Tarihsel-Kültürel Çevre Değerleri 
Üzerinde Rol Oynayan Etkenler

Antakya birçok topluma, lidere ve din ada
mına yüzyıllarca ev sahipliği yapmıştır. Ancak 
bir çok kültüre kucak açmış bu kentte, tarih
sel ve kültürel değerlerin izleri, büyük ölçüde 
yüzyıllar boyunca yaşanmış yıkıcı depremler 
ve savaşlarla silinip gitmiştir. Arkeolojik 
veriler kentte birçok tarihsel kalıntının dep
remlerle ve savaşlarla yok olduğunu destek
lemektedir2. Salgınlar, depremler ve deprem 
ve savaş sonrası yangınlarla tahribata uğ
rayan kent, böylece her defasında yeniden 
yapılandırılmaya çalışılmıştır (Tekin,1993: 
74). Ancak bugün Antakyalılar'a zengin bir 
tarihten emanet kalan tarihsel-kültürel çev
re değerleri, geçmiştekinden daha farklı et-
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kenlerle yok olmaya yüz tutmuştur. Tarihte 
ağırlıklı olan "doğal etkenlerle savaş ve savaş 
sonrası tahribatlar" yerini artık "insan etkin
liklerine" bırakmış ve kentte yaşayan, kenti 
yöneten Antakyalılar, bu değerlerin yok olu
şunda önemli aktörler olmuştur. Kentleşme 
süreci, yerel yönetimlerin hatalı ve popülist 
politikaları, kentli bireylerin kentteki sorun
larına gereken ilgiyi göstermemeleri ve kent
te tarihsel-kültürel çevre değerlerini koru
maya yönelik güçlü bir sivil toplum örgütlen
mesinin gelişmemesi sorunların yaşanmasına 
kaynaklık ederek, sorunların çözümlenmesini 
de zorlaştırmıştır. İnsanlardaki bilgi ve bilinç 
düzeyinin edinilen kültürel birikimlerle daha 
da artması beklenirken, sosyo-ekonomik ya
şam biçimi kısacası kapitalist düzen, Anado
lu'nun birçok kentinde olduğu gibi Antakya'da 
da etkisini göstermiştir. Kapitalist düzenin 
"daha fazla üretim, daha fazla tüketim" ol
gusu, sosyokültürel yaşamı da etkisine alarak 
kentteki bireylerde modernleşme arzusunu 
kamçılamıştır. Bu anlayışların yaşam biçimi 
hâlini alması çok zor olmazken, bundan en çok

zararı kentin tarihî dokusu ve bu doku için
deki değerler almıştır. Kentleşme sürecinin 
yarattığı sosyokültürel değişimler kentlilerin 
algılarının ve düşüncelerinin değişimine neden 
olmuş; buna bağlı değişen yaşam tarzlarıyla 
modernleşme eğilimli beklentiler, kentlile
rin tutum ve davranışlarını etkilemiştir. Bu 
değişimlerin toplamı, kentlilerin psikolojik 
olarak kentin d eğerlerine "paha biçmelerine" 
neden olarak, kendilerince feda edilecekler- 
edilemeyecekler dengesi kurmalarına da yol 
açmıştır. Bu bakış açısıyla tarihsel-kültürel 
çevre değerleri, kentin kendi kimliğinin par
çaları olan "kentlilerin" doğrudan ve dolaylı 
müdahaleleriyle zarar görmüştür.

Antakya'da kentlilerin, tarihsel-kültürel 
çevre değerlerine karşı davranışlarının sim
gesi durumunda olan ve içinde sosyal, ekono
mik ve politik unsurları bulunduran etkenler 
ise sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetsel 
(İdarî) etkenler olarak sıralanabilir. Antak
ya'da tarihsel kültürel çevre sorunlarına yol 
açan sosyo-ekonomik etkenlerin, ağırlıklı ola
rak "bireylerin tercihleri ve gereksinimleri"
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ı!c "nüfusun kent mfcrk^Iine toplanmasıyla'1 
ilişkili öldüğü ve bunlardan en önemlisinin, 
kentlilerin modernleşme s üret mm etkisiyle 
tarihse! kültürel değerlere gereken ilgi ve 
de#&n göstermemeleri olduğu söylenebilir 
Bununla birlikte, kentlilerin yeni yaşam ve 
paylaşım alanlarına gereksinim duymaları 
ve bu yolla kentlilerin eski yaşam ve sosyal 
buluşma dûnlarının yerim farklı mekânların 
almış olması da önemli bir etkeni oluşturmak
tadır Örneğin, yerleşim için tarihî dokunun 
ve Konutların; paylaşım için çeşme, han ve 
hamam gibi yapıların kültürel değişmelere 
parafe! olarak önemini yitirmiş olması.. bu de
ğerlerin korunmasına yönelik bir duyarlılığın 
oluşmamasında önemli bir etken olmuştur 
Diğer taraftan, nüfusun kent merkezine top
lanması. kentsel hizmetlerin de burada top- 
J ua mas ı na y o i aç m ı ş tar i hî ke nt d o kus u m ı 11 da 
bulunduğu bu alanda büyük bir baskı oluşmuş 
ve tarihî dokunun bulunduğu a lan far. kentte 
görüntü ve gürültü kirliliğinin en yoğun yaşan
dığı yerler hâlin, almıştır Kentlilerin yaşam 
alışkanlıklarının değişmesi, eski aile yapısının 
(butikle yaşama alışkanlığının) yerini küçük 
aile yapısına bırakması do kentlilerin apart
man dairelerini ve yeni kent dokusunu tercih 
etmeler inç neden olmuştur KentiİÎenrt te r
cihleri. tarihî evlerin konfor ve kullanımdaki 
zorluklar gibi nedenlerle de değişmiştir be 
mirîn(1996:249). belirttiği gibi, kentlilere , 
sosyoekonomik etkenler bağlı olarak zaman 
içinde değişen yeni kullanım biçimine uymak 
ve ihtiyaçla? o cevap vermek amacıyla yapılan 
müdahaleler de tarihî konutlarını değişimine 
neden olmuştur Bununla birlikte tarihî de
ğen . lan ıdorî yapıların mekân büyüklüğünün 
bugünkü İH ¿yaşları karşı /ayamaması do tarihî 
binaların tercih edilmemesinde rol oynamış
tır {Örn; Eski Antakya Belediye Binasının 
mekan büyüklüğünün yeterli olmayrşı yeni 
Pınarın inşasını doğurmuştur) Tarihî konut
ların bir bölümü köyden kente göç edenlere 
ki'-¡-¡ya verilmiş, bozdun da kaderlerine terk 
edilmişMr. Tarihî dokuda oturanlarla köyden 
kente goç edenlerin bir arada oturmaları, 
birtjyler arasında sosyoekonomik farklılıkları 
artırmış: bu da tarihsel çevre dokusunu ve 
bu dokunun önemim rılgılomudu farkı ılıklar 
yaratmıştır Dolayısıyla kentlilerin tercihle 
ri tarihî dokunun ve konutların çehresini de 
erkılcmrştır
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Antakya'da tarihsel kültürel çevre SorUtt- 
lorma yal atan yönetsel etkenlerin de ağır
lıklı alarak 'kentleşme politikaları'1 ve '‘kent 
yönetimiyle" ilişkili olduğunu ve bunlardan 
en önemlisinin, Antakya'nın merkezde birçok 
belediyelerle parçalanmış yönel sel bir yapı
ya sahip olması olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte, kent yonetımrnm bugüne kadar bu 
değerleri korumak adına girişimlerde bylun- 
mamû(arıyla yaşaran sorunlara göz yummuş 
olmaları da Önemli elkenlerdir Kentte politik 
beklentiler- nedeniyle gereksiz sayıda İdarî 
bölünmenin gerçek İtt ir ilm iş  olması planlama 
süreçlerim ve buna bağlı olarak tarihsel kul 
türel değerlerin korunmasına yönelik önlem 
teri olumsuz etkilemiştir Kentin fizikî yapı
sında meydana getirilen değişimler, özellikle 
tarihî kent dokusunda ve s i î  alanları üzerinde 
bir dizi tarihsel-kültürel çevre sorunlarının 
ortaya çıkmasını sağlamış, tarihî dokudaki 
bilinçsiz müdahaleler kentte önemli değerle
rin yok edilmesine kadar varmıştır örneğin, 
eski Antakya sokaklarında bulunan ve kentte 
sellerin etkisini kırmak için yapılmış olan su 
kanallarıyla yerleri kaplayan blok taşları be 
tediyenin bilinçsiz müdahaleleriyle yitirilmiş, 
asfaltlama ve betonlamayln bu kent dokutan 
yok olmuştur. Tarihî Roma köprüsü de Amik 
Gölünün kurutulması aşamasında yıktırılmış, 
in.ş köprü betonarme köprüye dönüştürüle
rek kentin önemli bir diğer değeri daha yıtıl- 
miştir Diğer- tarcıi tan. kent merkezinin mey 
darnnda yer alan ve «ski meclis binası olan ta 
rihî Gündüz Sineması da belediye tarafından 
özel şahıslara kır oya verilmiş ve tarihî yapı 
uzun yıllar 2 fitm birden şeklinde gösterim 
yapan bir sinemaya dönüştürülmüştür. Kent
te, Roma Döneminde yapılmış olan ve bugün 
hâlen kalıntıları bulunan su kemerleri köprü 
vazifesiyle yaya trafiğine açık tutulmuş ve bu 
değer de yok edilmeye mahkum edilmiştir. 
Yanlış kentleşme politikalarıyla, tarihî kent 
dokusunda bulunan cadde (İnönü, İstiklal, 
Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri) ve sokaklar 
(Zenginler. Akbaba. Koca Abdi ve Kantara 
mahalleleri) yeni yapılaşma baskısı altında 
kalmış; bu dokuda yapılmış alan çok katlı bi
nalar. kentin tarihî dokusunu yansıtmayarak 
kente özgü mimari dokuyu bozmuştur
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Kentte yollar da kentin tarihî dokusuna 
uygun olmayan bir ölçek içinde genişletilmiş 
ve bu yolla Antakya'ya has mimari karakter 
bozulmuştur (Demir,1996:218). Tarihî doku
ya sonradan eklenen binalar ve işyerleriyle 
tarihî evler iç içe geçmiş, bu yolla tarihî 
evler, kent dokusunda algılanmaz hâle gel
miştir. Tarihî dokuda yer alan işyerlerinin 
faaliyetlerini dışarıda gerçekleştirmeleri 
(özellikle yaz aylarında) gürültü kirliliğine; 
işyerlerinin, mağazaların ve muayenehanele
rin levha ve reklam afişleri de tarihî dokuda 
görüntü kirliliğine neden olmuştur. Kentte 
tarihî binalar da genel olarak tarihsel yapı 
ve işlevine uygun olarak kullanılmamış, ta
rihî evlerin bir çoğu ticarethane veya atık 
deposu olarak kullanılarak kaderlerine terk 
edilmiştir. Tuncer'in de (2001:2) belirttiği 
gibi, tarihî dokudaki evler ve çarşılar büyük 
ölçüde ayakta olsa da han, hamam gibi bunlar 
da ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle sağlıksız 
hâle gelmiştir. Bununla beraber, tarihî kent 
dokusunda yaşanan tüm bu sorunlar kentte 
hâlen yaşamakta olan elsanatlarım da olum
suz etkilemiştir.

Antakya'da yönetsel etmenlere bağlı ola
rak yaşanan tarihsel-kültürel çevre sorunla
rı, tarihî dokudaki sorunlarla sınırlı kalmamış; 
kent yönetimince arkeolojik, doğal ve kent
sel sit alanlarında günden güne artan kaçak 
yapılaşmaların önü kesilememiştir. Örneğin, 
kentte en çok turist ağırlayan St. Piyer Ki
lisesi3 çevresi kaçak yapılaşmalarla dolmuş, 
kiliseyi saran gecekondular kentte adeta 
utanç kaynağı hâline gelmiştir. 1. Derece 
Arkeolojik S it Alanı üzerinde bulunun antik 
stadyum alanında da kaçak yapılaşmalar boy 
göstermiş, üstelik stadyum alanı içine bele
diyeye ait köpek bakım çiftliğiyle mezbaha 
yaptırılmıştır. Kısacası kent yönetimi, sit 
alanlarında ve tarihî kent dokusu arkasında 
gelişen gecekondulaşmaya göz yummuştur.

Diğer taraftan kent sınırları içinde yer 
alan sit derecelendirmeleri sağlıksız ve yan
lış yapılmış; yerel yönetimlerin sit sınır ve 
derecelendirmelerinin değişmesine yönelik 
istemleri (AKTVK,1994) sorunları daha da 
artırm ıştır. Kentte korumaya yönelik olarak 
gerçekleştirilen tespit ve tescil çalışmala

rında geç kalınmış olması da bu değerlerin 
yok olmasında önemli bir etken olmuştur. 
Ayrıca belediye tarafından yaptırılmış olan, 
"Kentsel S it Koruma İmar Planı" ile "An
takya İmar Planı" kararlarının tarihsel ve 
kültürel çevre değerlerini koruyamamasıyla 
(AKTVK,1994) S it Koruma Planının arkeo
lojik değil “imar duyarlı" bir plan şeklinde 
hazırlanması (KTVKGM,1995), bu değerlerin 
yok olup gitmesinde önemli rol oynamıştır. 
Kent yönetimi, kent merkezini ve merkezi 
saran mahalleleri yoğun bir yapılaşmanın 
sarmasına (Mersinligil, Erişen,1996-97: 47) 
ve tarihî kent dokusu içinde yer alan yeni 
yapılaşmaların imar cephe düzenlerinin, bir 
çok tescilsiz ancak çevreye katkılı gelenek
sel konut birimini yok etmesine göz yummuş 
(AKTVK,1994); bu yolla kentte geçmişin izle
ri gittikçe silinmiştir. Antakya'da yaşanmak
ta olan ve bugün tamamıyla insan etkeninden 
kaynaklanan bu sorunlar tarihî dokudaki ve 
sit alanlarındaki değerleri olumsuz etkilemiş 
ve "tarihî kent Antakya" yanlış ve bilinçsiz 
uygulamalarla "sıradan bir kent" görünümünü 
almaya başlamıştır.

Antakya'da tarihsel kültürel çevre so
runlarına yol açan ekonomik etkenlerin ise 
ağırlıklı olarak /'modernleşme süreci","rant 
beklentisi" ve "kentli bireylerin ekonomik 
sorunlarıyla" ilişkili olduğu ve bunlardan en 
önemlisinin rant konusu olduğu söylenebilir. 
Kentte modernleşme sürecinden en çok tarihî 
konutlar ve tarihî dokuda yer alan zanaatlar 
zarar görmüştür. İnsanlar "yeniyi", "eskiye" 
tercih etmeye başlamış; örneğin yeni kent 
dokusunda çok katlı apartman dairesinde 
yaşamak, modern yaşamın bir parçası olmak 
anlamına gelmiştir. Modernleşme sürecinin 
etkisiyle, eski Antakya kentinde önemi ol
dukça fazla olan zanaatların halkla buluştuğu 
bedesten, han, meydan, çarşı gibi kültürel 
varlıklar da seri üretimler ve fabrikasyon 
ürünlere dönüşümle günden güne zanaatlarla 
birlikte kaybolmaya başlamıştır. Eski çarşı
lar yerini modern, çok katlı, tarihsel çevreyle 
uyumlu olmayan iş merkezlerine bırakmış; bu 
yolla tarihî konutların bazıları ticarî kullanım 
ve depolama gibi işlevlere dönüştürülmüş; 
bazı tarihî konutlar da ticarethanelerin ar-
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irk ve çöpleriyle adeta çöplük halini almıştır 
Kentte rant bukleni ismin yükselişi de tarihî 
kent dokusund  ̂ yeni yapılaşmaların artışına 
neden olınus; eskirim ve yeninin iç içe geçtiği

daftda tarihsel kültürel çevre değerleri 
yapılaşma baskısıyla arka plana itilmiştir Di
ğer taraftan, kentlilerin de rant beklenliteri 
artmış; tek ya da iki kol [t tescilli bir konut 
bireylerin rant istemlerine cevap vereme* 
hâle gelmiştir Bu yolla, tarihî bir konutu yık 
'nnkL terk etmek ya da kiraya vermek birçok 
tarihi konul sahibi için adeta fcrir kaçış olmuş
tur Böylelikle, köyden kente göç edenier 
artık kervtliîerce çok fazla tercih edilmeyen 
tarihi kent dokusuyla bu dokunun hemen a r
dında ve neredeyse iç rçe olan gecekondulaş- 
rnn bölgesine yönelmişler: boylece ekonomik 
etkenler tarihî dokuda bir diz; sosyo-kül tü
re! soruna da kaynaklık etmiştir kentlilerin 
tarihî konutların bakırv ıçm koruma mevzuatı 
gereğince rol öve ve restorasyon yapmaları 
gerekliliği bulunması ve ekonomik durumları 
genelde düşük olan konut sahiplerinin bakım 
içm gereken bütçeyi ay ıramama! arı do torih 
sel kültürel çevre değerlerini olumsuz etki
lemiştir. Bakanlığın belirlemiş olduğu bakım 
ve o mirim şartlarını ekonomik nedenlerle 
gerçekleştirmeyen konut sahipleri, bu yoHu 
tarihî konutlardan ve dokudan uzaklaşmışlar 
dır Tarih' konutlarda ısınma sorunun olması, 
bugün her odayı ayrı ayrı ısıtma rnn ekonomik 
güçlükleri, modern ış 11 ma sistemlerinin tarihî 
konutlara döşenmesinin zorluğu ve mevzuat - 
Takı zorunluluklar da bireyleri tarihî dokudan 
ve tarihî konul lordan uzaklaştıran önemli et
kenler olmuştur

Sonuç
Sürdürülebilir gelişme ve kalkınma çerçe

vesinde tarihsel ve kültürel çevreler, tarihsel 
ve çevre mirası duruk değer taşıdığı gibi aynı 
zamanda değerlendirilmesi gereken doğal bir 
kaynak olarak ele alınmalı ve bu yönde gerçek
çi politikalar gerçekleştiril m elidir Tunhsef 
cevreltnn yemden oluşturulması ve tarihsel 
surecin yeniden yaşanmasının imkânsız olması 
bakımından, tarihsel kültürel çevreler hayatî 
ünem farımaktadır [Tuncer. Î99 ir 2) Ancak, 
yadsınamaz önemine karşm Antakya'duki ta
rihsel-kültürel çevre değerleri, başlangıçta 
“doğal, savaŞ ve savaş sonrası tahribatlarla'1
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sonradan “insan etkinlikleriyle" zarar görmüş 
ve kentte birçok değer böylelikle yitirilm iş
tir. Bu nedenle günümüzde Antakya'da doğal 
ve kültürel çevreye duyarlı kentleşme ve 
koruma politikalarının oluşturulmamış olması 
ile kentlilerin bu sorunlara kay d sız kalmaları, 
yenilenemeyen miraslar alarak tarihsei-kül- 
türel değerlerin sürdürülebilirliğini ortadan 
kaldırmaktadır. Kentleşme, nüfus baskısı ve 
sanayileşme kentte çevresel değerlerin yı
lıp gitmesine neden olurken, sosyokültürel, 
yönetsel ve ekonomik etkenler de kentteki 
sorunların boyutunu hızla jüritırmıjîtır

Antakya'daki tarihsel-külturel çevre de
ğerlerinin korunması ıçm öncelikle kentli 
bireylerin koruma bilinci ve duyar(ılığına 
sahip olmaları ve bireylerin ’ sorunları or'tayu 
çıkaran bir etken" olarak değil, "'sorunla 
n çözen aktörler'1 olarak kentlerine sahip 
çıkmaları gerekmektedir Bu konuda görev 
büyük ölçüde sivil toplum örgütlerine ve üni
versiteye düşmekte ve kentteki sivil Toplum 
örgütleriyle halkın, tarihî mirası koruyucu 
ve denetleyici bir katılımı şart olmalıdır Bu 
noktada kentte, üniversiteden ve sivil toplum 
örgütlerinden bireylerin katılımıyla gerçek 
leştirilen çabalar, yine de umut vericidir 
Antakya Belediyesinin yine bu şahısların ça
balarıyla Yerel Gündeme kabul edilmesi 
de bu umudun en önemli kaynağıdır Diğer 
taraftan, kentte tarihsel ve kültürel çevre 
değerlerinin sürdürülebilirliği bugün ancak 
alınacak acil önlem politikaları ve planlama
larıyla sağlanabilecek gözükmektedir, flniuk- 
ytı'dn bugüne kadar yapılmış alan koruma imar 
planlarının yeniden gözden geçirilmesi değil, 
"yeniden yapılması" artık bir ön şort haline
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gelmiştir Yapılacak yeni planlama çalışmala
rında, Antakya mn taHnî-kül türet değerlerim 
iyi bilen, bütüncü bir bakış açısına sahip ve 
geleceğin projeksiyonunu iyi yiıpactık bilimse! 
bir çalışma ekibine ihtiyacı okluğu kuskusu? 
dur An takya’hm kentsel, arkeolojik ve doğal 
sit alanlarında yem bir koruma planına ve 
kı ¿la kaybolan değerlere kısa sürede müda
hale edebilmek adına do "Öze! Proje Plnnhrrm 
Alanları" yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır 
Antakya kentsel ve arkeolojik sil alemlerinin 
iç içe bulunmasından dolayı yapılacak plan 
lamanın Bütüncül olmasını gerekmekte ve 
hazırlanacak koruma planlarında Antakya ıçm 
sadece fizik? bir pJar: değil SöSyü-ekonptmk, 
örgütsel ve yasal çözümler getirmesi bekle 
nilen kapsamlı brr plan stratejisinin izlenmesi 
de gerekmektedir Planlama sürecinde An
takya'nın, ülkesel ve bölgesel durumunun, ni
teliği ile gelecekteki durumunun belirlenmesi 
ve bu konuda ayrıntılı çalışmalar yapılması 
gerekmektedir Hu zırlatılacak planlamada 
sosyal boyutu unutulmamalı, tarihsel kültürel 
çevrelerin kfj.ru ması net a yöre halkının tutum

ve davranılan analiz edilmeli ve halkm ka
tılımı sağlanmalıdır Ayrıca,,tarihsel-kültürel 
değerlerin kentte bir turizm potansiyeli 
yaratacağı ile hım lana korunması gereken 
önemli birer "tarihî-ekonomık girdi1' olarak, 
kentm ve dolayısıyla kentlilerin Mkıamasına 
fayda sağlayabileceği vurgulanmalıdır

Diğer1 taraf t tın. tdriKsel-kültürel çevre 
değerlerinin sürdürülebilirliği ıçm. Küftür ve 
Turizm Bakanlığının, valiliğin, belediyenin, 
müzenin ve kenttlferîn durumun önemini kav
ramış ve korumayo yönelik ortak politikaların 
geliştirebilecek donanımda olması gerekmek
tedir Bu nedenle, îanhsel-kültüre! çevre 
değerlerinin önemi konusunda her kurumun 
ve kişinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, ön- 
çeliklerin farkına varılmasının sağlanması ge
rekmektedir Adana Koruma Kurulu ueiediye 
ve müze elamanları arasında da koordine!; 
bir çalışma ve evrense! değerlerin on planda 
tutulduğu ortak bir politika gudulmesı şart 
olmalıdır

Antakya'daki tarihî ve kültürel değerlerin 
Sürdürülebifrrliği gerçeklen bu değerleri
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korumaya ve gelecek nesillere bırakmayı he
defleyen politikalar şeklinde geliştikçe, dun
yactü eşi ben7er,ı bulunmayan birçok kültürel
vorlığimiM sokup çıkmış ve onları gelecekle
yaşayabilir* değerler Kâlıtıe getirmemi t sag
lanacaKlrr Ancak şunu belirtmekte fayda
uardır kı ne kadar iyi bir planlama yapılırsa
yapllsm, yerel yönetimler bilinçli bir koruma
polıtlkÜşı izlenmedikçe ve kentliler konunun
Ünemmı kavramadı kça yani "kentif(er kentle
rine snhıi) çıkmadıkça"' Antakya'da tarihsel
ve kültürel çevreler yok olmaya mahkum
gözükmektedir Son olarak, ancak toplumsal
olarak bilinç ve duyarlılık düzeyimiz eğitim

NOTLARaracılığıyla crtlıkça tarihle ıç İçe yaşamının
keyfini anlayabileceğimiz ve "tarihe” "evren

Ankara Üniversitesi,Dr, Banu AY6UN.sel kültür mirasımıza'1 scıhıp çıkabileceğimiz
SosyalEnstitüsü, ÇevreSosyal Br itti ersöylenebilir

Bilimler. Anabifım Dalı. Ankara/TUR KIY E

Antakya bölgesinin yerleşim tnrrhî, M Ö
SUMMARY lûû.ÖOO'e yanı Orta Palealitik Döneme kadar

uzanmaktadır (Tekin, 1993- 10), BölgedeNowadays we can easily observe that mdi- ki Ilk arkeolojik çalışmalar Amık OVaSi ndavrduals ami even as an upper group societies
gerçekleştirilmiş; c.W, Me, Ewanact in an insensitive attitude towards the ekibibaşkcnlığındu (Thicogo Umversiteshistorical environment! values depending
bölgeyf araştırmış ve çohşma sonuçları Roan economical, social or some other rea bert J  Braidwood tara fmdan yayınlanmıştırsons The humans' alienation to his natural (Braidwood,l937)L 1932-38 yılları artısındaand cultural history, and also alienation to kı yüzey or aştırın a (arında 178 höyük tespitthe values which they have inherited from edilmiş ve çalışmalar sonucunda bölgeninthe preceding generations are doubtlessly prehistorya ve onasya kronolojisi tamam-related wrh our changing life style and our lunmışbr (Yefler Wilkinson. 1997:414). 194iconverging to new values depending on thrs yılında da TTK adına Remzi Oğuz Arık bülge-new style. The best example to the cited de incelemelerde bulunmuş; Arık (1944.372),shuutıan ¡s seen in Antakya, the product of 1/8’ı aşan höyüklerin birbirlerini tamamlayanan important cultural composition. For r his çalışmalarının sonucunda Hatay'dukı kültürreason, in this Study we discussed Antakya
Sûfhdarıiiın Nealıtrk'ten Osmanlıya kod ar'«here the truces of the past is still being tanıtıldığım ancak bu çalışmaların hiçbirininundertaken against nature, wars, time and bu çağların mımün ya da toplumsal yaşamınthe most important of oil ’humans' with its gösterecek genişlikte yapılmamış olduğunuhist on cal-environ mental values, the prab belirtmiştir.lems of protecting them, and the intrinsic

role of the governers and inhabitants on
- Kentte. MO 148 ve 130'da, M.S. 35, 37,loosing these values In the study, first H I he

396, 526 ve 528i’de yıkıo depremler meydahistorical and cultural heritage of Antakyas
na gelmiştir. En çok yıkıma yol açan, 526 alırthabıtanis has token into consideration.
muş AntakyayeHe bir olmuştur (Teklrt;1993ıthen the cited factors theft piny role on
24), Haddad (1949:73), bu depremin Mula-these values are considered, 1 he role of go
fasa göre 250,000. Procopiusa gore 300.000vernmental context in the past and today rs

b e lirtm iş tirölümünekişinin oçtığmro b serveti 528rdeki büyük depremde 5000 kişi ölmüş
halk tanrının gazabının üzerlerinde olduğuna
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inanarak, kenti terk edip dağlara kaçmıştır 
(Demir, 1996:51). Antakya’nın 6. yüzyıldaki 
tarihi, kendini depremlerle göstermiş; erken 
7. yüzyılda gerçekleşen Pers saldırılarıyla 
6. yüzyıldaki ikinci yarısında tekrarlanan 
depremlerle birlikte veba salgını da kentte 
ciddi zararlara yol açmıştır (Kennedy,1999: 
177-182). 1406 depreminde de birçok ev yı
kılmış, sayısız insan ölmüştür (Little ,2001: 
155). 1872'deki depremde aşağı kentte ağır 
çatılı evler harap olmuş, yukarı kent daha az 
zarar görmüş ancak sağlam inşa edilmiş cami
lerin minareleri ayakta kalmıştır (Vogt,2001, 
25-33). 1886-1890 yıllarında yaşanan kolera 
salgını da kentte çok sayıda insanın ölmesine, 
başka şehirlere göç edilmesine neden olmuş
tur.

3 St. Piyer Kilisesi güneyinde yer alan I .  
derece S it alanının tamamını gecekondularla 
kaplanmıştır(AKTVK,1994)
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FELAKET KURBANLARININ 
KÎMLİKLENDİRİLMESÎ ÇALIŞMALARINDA 

BİO-ARKEOLOJİNİN ÖNEMİ

Aysim TUĞ* - Ayla S EV İM **

Felaket Kavramı ve Felaket Kurbanlarım 

Kimliklendirme

Arkeoloji bilim dalı, genel olarak antik 
çağlara yönelik programlı ve organize ça
lışmaları kapsamakla birlikte, günümüzde 
felaket olarak tanımlanan olayların bazıları
nın araştırılmasında bu bilim dalına ait yön
temlerin kullanımı gerekmektedir. Türk Dil 
Kurumu Sözlüğünde felâket kavramı, "büyük 
zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya 
durum, yıkım, belâ" olarak tanımlanmaktadır.

Adlî bilimler açısından tanımlandığında ise 
felaketler;

* İnsan ve/veya teknolojik kaynaklı veya 
doğal nedenlere bağlı olan

* Çok sayıda insanın aynı anda öldüğü

* Ani gefişen

* Yeri ve zamanı öngörülemeyen

* Sosyal-ekonomik-çevresel hasar veren

* Etkileri uzun süren

* Başlangıcından itibaren yerel kaynakla
rın çözümde yetersiz kaldığı

* Çeşitli birimlerin desteğini ve organize 
çalışmasını gerektiren olaylardır.

Bu kapsamda doğal afetler, büyük patla
malar, isyan, ayaklanma gibi toplum düzeninin

bozulduğu durumlar, kara, hava, deniz taşıt
larının kazaları, terör olayları, toplu cinayet 
ve soykırım gibi eylemler felaket olarak ta
nımlanmaktadır. Bu tür olaylarda yaşamını 
yitirenlerin kimliklerinin tespiti; İnsanî, sos
yal, kültürel, dinî yönden taşıdığı önemin yanı 
sıra, miras hukuku, velayet hakkı, tazminat 
hukuku, suçlunun tespiti, mağdurların tespiti, 
uluslararası ilişkiler gibi ulusal ve uluslararası 
düzeyde önem taşıyan bir konudur. Bu neden
le olabildiğince kısa sürede ve doğru olarak 
yapışması gerekmektedir. Kimlik tespiti ise, 
yaşayan veya ölü bir insanın tanınmasını, ta
nımlanmasını ve diğer insanlardan ayırt edil
mesini sağlayan özelliklerin ortaya konulması 
olarak tanımlanmaktadır. Felaketlerde ya
şamını yitirenlerin kimlik tespiti çalışmaları 
farklı alanlardan uzmanların araştırmalarını 
gerektirir. Parmakizi, diş kayıtları, ameliyat, 
protez vb. tıbbî kayıtlar, özel eşyalar/takılar, 
ameliyat izi, doğum lekesi, dövme gibi vücut 
izleri ve DNA analizleri kimlik tespitinde ya
rarlanılan kriterlerdir. Dünya literatüründe 
Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (Di
saster Victim Identification-DVI) olarak ta
nımlanan bu incelemeleri, sayıları ve uzmanlık 
alanları olayın türüne ve büyüklüğüne göre 
değişen iki ekip yürütmektedir.

1. Ölüm öncesi (ante-mortem) ekip: 
Bu ekibi oluşturan polis ve/veya jandarma 
görevlilerinin; aile ve akrabalarla, olayın ta
nıklarıyla, sağ kurtulanlarla görüşülmesi, ki
şiyle ilgili her türlü bilgi ve kaydın aranması.
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Resim I Toplu nıüor-lonn bir kısmı yüzeye çok yattın

meziir örneğinde olduğu pibr dtifin ınczu lor koz'ln-ğı̂ rin

M.\4S SCESuTv
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sava? suçlarının, inSûlT hakları ihlallerinin ve
ihSaftliK suçlarının o rtaya çıkarılmasına onemü
kntkı sağ la maktadır Ou nedenle adlî arkeolo
ji  I literatürde adlî bi&^Jrkeolajil insan hakları
arkeolojisi ûlnrak dtj tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından 1991 yrltn
da yapılan bir ki m m kim oy a göre: bir savaşta
veya çatışmada ötmeyen veya yasal bir yar-
öilama olmaksızın veya keyfi kararla infaz
edilen en az üç kişinin bulunduğu mezar toplu
mezar olarak t ütu m la nm ak tadır Ancak ceset
sayısının yanı sıra cesetlerin pozisyonu, b ir
birinden oyn olup olmaması do tanımlamadaken Srebrem aidu bulunun altı metre derlrıligifıtfîkl r.n
bir kriterdir (Resim: 1} Dünyanın çeşitli
bölgelerinde farklı zamanlarda toplu adamTespit ıçm ez?.! incelemeler gere km kiktedir pttp://

odomıûnes fre e sf.rvers.çom/ph rytoip.htm. öldürme alayları yaşanmıştır, Y a k ın  tarihe
baktığımızda I I  Dünya Savaşı nda, bazı Su

medya ite ilişkilerin ve ekipler tıraşı iletişimin ney Amerika ülkelerinde, ftuande'da. Doğu
düzenlenmesi gibi görevlen verdir. Timor'da. Yugoslavya'da, Endonezya'da, Af

Ölüm sonrası (post-mortem J ekip ise gani stand a Kuzey Irak'ta gerçekleşen katlı
çevre ve ceset/iskelet incelemelerini yapa amfar ilk akla gelen örneklerdir (Resim- 2).
cak bilim uzmanlarmdon oluşmaktadır Otayın Toplu mezarlarla ilgili sistematik çalışma
türüne göre farklı uzmanlık dallarından des lar 1900'lerde başlamıştır Ancak nrkealoa
tek a mmakfadir. farın ekiplere katılmasının gerekli olduğunun

Her iki ekibin çalışması da aynntrlann belirgin bir şekilde görüldüğü ilk olay Ruan
tespitim gerektirdiğinden vucüt ve giysi da Ki buys Katolik Kilisesi (1994) olayıdır
erdeki tüm özelliklerim eksiksiz kaydı için Altı ayda 500 000 kişinin öldürüldüğü Ruanda
hazırlanmış standart formlar bulunmak Tadır olaylarında cesetlerin bir kısmı sokaklarda
Uluslararaiı poJiS teşkilatı Interpolun bu bulunurken bir kısmı toplu mezarlara gö-
amaçla hazırlamış olduğu formlar kullanımı mulmuştur. Birleşmiş MMieiler L/lustar arası
önerilen bir form Örneğidir Ante mortem
ekipler İçin sarı renkte, post-mortem ekipler
için pembe renkte hazırlanan bu formlara
ekiplerdeki uzmanlar kendi bulgularını kay
detmekte daha sonra biraraya gelerek bu
verileri birleştirdiklerinde cesedin kimliği
doğru olarak belirlenmektedir,

Adîî Arkeoloji ve DVI

Adlî arkeoloı arkeoloji tekniklerinin
adlı araştırmalarda kullanıldığı bir çalışma
atanıdır Öldürülüp açık araziye gömülmüş
cesetlerin aranmasında ve özellikle toplu

kesim 1 Kosova'dü toplu mezarların yerferımnrneieirlonn verleih bftlirİ£nm&S4nd0 vc bu
tespitrıkl« uydu fotoqmnarirtdtin dü yürünen ılm ıjtırmezarların incelenmesinde arkeoloji teknik-
Fotoğraf Tâki mezar oçıTnrok ISO SiVJİe nrt ıiesel

ferinin uygulanmasındaki bilgi ve deneyimler
Lî i m 11 kle.nri i rı İmiktir htl p. //w ww .pbs.u cg/wqt> h/ıi o va/

nedeniyle arkeologlardan yardım islenmek
d p i ıü fly/ i 11 uqt S / p nöt_ 199F so vog rnvei

tedir. Arkeologlar bu çalışmalara katılarak



Rejrm 3: Toplu mezarlar genellikte gomnden y ılla r 

son™ urasîınldığırıdcın o ieU ık lt '.irum-o ve nteicır 

aç mu aşamalar mdo arkeologların bulunması s e r t t ir  

why’fi I es. news vfiSt e d u /l9 2 forensı t  _ un I h ra /4 . M m I

Suçlar Mahkemesinin isteği ile aralarında 
arkeoloji antropoloji,, patoloji, radyoloji, 
odâfıtolgjî, moleküler biyoloji uzmanlarının 
bulunduğu Physicians for Human Rights 
(PHR) ekiplerr tarafından toplu mezar yer 
lerınin tespit» ve açılması çalışmaları yapıl
mıştır Tüm yasal önlemlere ve e\lk uyarılara 
rağmen neredeyse her savaş sonrasında 
toplu mezarlar bulunduğundan ndtî arkeo 
loğlara duyulan gereksinim de artmaktadır 
(Resim; 3), Bu çalışmalar» yapan ekiplerde 
yer olan arkeologlar; arazı tarama araştır' 
mu, horiîdandırma, alay yerinin smırlarmm 
belrrle.nerek çevrilmesi, ölçümlerin yapılması 
(mezar alanr, derinliği vb.), yazılı ve görüntü
lü düzenli kayıt tul ma, kontrollü mezar açma, 
entomolojik, botanik, jeolojik örnek toplan
ması ve kalıntıların adlî (recent) veyo arke
olojik fandenî] olduğunun tespiti gib» klasik 
arkeoloji bilgi ve yöntemlerinin yanı sıra adlî 
bilimlerin bazı temel kavramların» da bilmek 
ve uygulamak durumundadırlar Geniş ve açık 
arazide uzun sureli çalışma deneyimleri ne
deniyle adfî arkeologlar birinci faz alarak 
tanımlanan araştırmanın ilk bölümünde olay 
yerinin sorumlusudur ve önlemler konusunda 
yönlendiricidir. Dolayısıyla olay yeri ince
lemesinde uyulması zorunlu efem îiim genel 
kuralları bilmek ve uygulamak durumundadır. 
Bu kendi güvenlikleri için gerekli olduğu gibi 
kımliklendırmelerm yapılabilmesi, suç delille-

rinm saptanması, olayın aydınlatılabilmesi ve 
adaletin yerine gelebilmesi için son derece 
önemlidir (Resim: 4, 5).

Ekibin diğer üyeleri gibi adlî arkeolog da 
ulusal ve uluslararası mahkemelere bilirkişi 
olarak çağrılmakta, çalışmaların eksiksiz, 
doğru ve önyargısız yapılıp yapılmadığı sor- 
gulanabilmekîedır. Dolayısıyla adlî arkeoloji 
çalışmalarında olay yeri incelemesi, delil, 
delil ara ma-işareti eme toplama koruma 
kavramları devreye girmektedir Bilindiği 
gibi adlî araşıırmaların Sonucunda kişile
rin hatta bazen toplumiann yaşamlarını 
ve dünya politikasını etkileyen gelişmeler 
olmaktadır Bu sorumluluğun bilinciyle, bir 
krsm» arkeolojinin rutin çalışma yöntem
leri arasında yer alan ancak bazıları ayrı 
uzmanlık gerektiren ilgili konularda da ar
keologların temel düzeyde bilgi sahibi ol 
maları çalışmaların kalitesini arttıracaktır 
8u konulana başlıcalan şöyle sıralanabilir:

■ GPR-Metal dedektör kullanımı

1 Arazı incelemeleri

■ Harita bilgisi

- Coğrafî konumlandırma

* Mezar açma tekniklen

■ Dokümantasyon

■ Delil toplama-koruma

- Cihaz kullanım»

* Sağlık ve güvenlik konular»

' İstatistik

- Fotoğraf ve video çekimi

- Donanım ihtiyaç belirleme

■ Temel düzeyde anatomi ve ilgili terimler' 
bilgisi

■ Böcek ve bitki örneği toplama bilgisi

- Kalıntıları tnştma, delilleri paketleme 
bilgisi

- Diş çizelgelerini okuma

* DNA analizleri
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Türkiye'de Felaket Kurbanlarını 
Kimliklendirtm Çalışmaları

Arkeolojik kalıntıların oroşTıı̂ »Imös+ndan 
farklı olarak bu çalışmalarda bir suçun or 
taya çıkarılması Söz konusudur. Dolayısıyla 
suçun gizli kalmasını isteyenler güvenlik için 
risk oluşturmaktadır lor Aynı şekil. ie mağdur 
yakınları, meraklılar, bosun mensupları da 
karmaşa ortamı oluşturabilmektedirler Ör 
neğin Balkanlardaki toplu mezar çali$n)âJiann- 
da Birleşmiş Milletlere a i1 güvenlik güçlerinin 
önlem almdiı gerekmiştir Adlî arkjeoloğlar bu 
tur ortamlarda soğukkanlı olmalı, kültürel- 
etnik duyarlılığa saygı duymak. ınsşim haklan 
ve uluslararası ilgili yasalar konusunda yeter 
li bilgiye Sahip olmalıdır.

Dünya Sağlık ÖrigiUtü'nürt (WHO) açık- 
lumusiMdü. kayıtlar tutulmadan veya kimlik 
tespiti yapılmadan cesetlerin toplu mezarla
ra gömülmesinin geride kalanların üzüntüsünü 
ve yasım arttırdığı, yakınlarının ölümünden 
emin olamamanın bireyler ve toplum üzerin 
de sürekli olumsuz psikolojik etki yarattığı 
belirtilmektedir Birçok ülke felaket alarak 
tanımlanan olaylarda kimli klfifld irme çalışma
larım yapan ekiplerini kurmuştur Su fek ipi er 
kendi Ülkelerindeki olaylarda görev yaptıkları 
gibi uluslararası çalışmalara do katılmakta
dırlar-, Örneğin Bu I karıl ar' da ki savaş sonra
sında yapılan toplu mezar ve kim M (dendirme 
çalışmaları birçok ülkenin ekiplerinin katilı-

Cfiiim 4 . 1'upİL meza/'JardE cesetlerin ■tanınmadan onm bulunduktan ilk pfiTisynnur ynîilı w. görüntülü knyd- 
ve kafıntdnnn belirli kural Pnra uyutarak tnp tanıtın s. dflha ennrrt yapilocok çolışmntan Öoğrüdon etkilemektedir 
(bbç i  o uk/?/iılAımdrlli,...ıiıifty3 Ul4 in& stm news}
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Resim 5 Toplu mezûJ‘lüı' bufurdugu zfluruın jf ir tk lı  
tim; ¡5  ̂ '-cjj'erjç toplaniinlfir yn km lan m Lulır.cj on 
nicelamelen yiipılmfldnn knİpnMun Kjşınıuktüdır'loj- 
yüjc co.Lik/ £/\hı /nriddJt_iMiSî /3QM 205 .stflft. news)

u îomiin gerekli güvenlik ol ilenilen KİSO surede Qfm-Resdm 5
rnlârıriı Lulmu umu duy la alana girmekte nf .day yf.rtmz ıSe çevrede

mıyla yapılmıştır Türkiye'de terör, patlama 
gibi olaylardan sonra başarılı kim İlklendirme 
çalışmalar  ̂ yapılmakla birlikte uluslararası 
polis teşkilatı Interpol'ijfi standartlarında 
resmen kurulmuş DVI ekibi bulunmamakta
dır Özellikli toplu n\w ir çalışmaları veya 
doğal afetlerde olu sayısının çok fa lla  olması 
organize ekiplerin çolıjmûlor'ini zorunlu kıl - 
maktadır Ülkemizde bu ekiplerin kurulma
sına yönelik ilk DVT eğittim, Emniyet Genel 
MüdürlilğU Suç Araştırma ve Soruşturma 
Eğitim Merkezi (SASEM ) ve Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp AnubiJmı Dotı 
işbirliği île 2003 yılında düzenlenmiştir. Yine 
bu çalışmalara destek vermek üzere ilk Adlî 
Antropoloji Uıboratuvan Ankara üniversite

si Tıp Fakültesi Adli Tıp Anadilim Daimde ku
rulmuştur. İlgili bîr imleri bir araya getirmeyi 
ve konu hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan 
Ulusal Felakei Kurbanlarının Kimlikiendırii 
m esi Kongresi 3-5 Mayıs 2004 tarihinde Van' 
da düzenlenmiştir.

Başarılı arkeoloji ve kimlikiendırme çalış 
malarının yapılabildiği ülkemizde ilgili birim
lerin ve uzmanlana bir araya gelerek ulusal 
DVT ekiplerinin kurmaları ve bu ekiplerin 
uluslararası olaylarda da çatışmalara katıl 
malan bilimsel açıdan olduğu kadar politik 
acıdan da önemli kazahıiîıfar elde edilmesini 
sağlayacaktır
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SUM M ARY N OTLAR

Whatever the cause of the disaster is, in 
every disaster case to identify each victrm 
is a basic human right and is essentia! for 
humanitarian, religious, social and judicial 
reasons One of the events accepted as a 
disaster is mass graves, Due to the large 
number of bodies that are often skeleton! 
zed and fragmented, identification Activities 
are the roles that must be undertaken by 
trained multidisciplinary teams including 
bio-archeologists, named Disaster Victim 
Identification (5 V I) teams. The systematic 
exhumation of mass graves needs to be done 
by the archeologists who also know forensic 
sciences and crime scene investigation rules. 
Throughout the examined io ns: deter mihat l£n 
of ihe place of grave, type of the grave and 
burial, digging up the skeleton, collecting 
she evidences around the corpse, photograp
hing. video recording, sketching, protecting 
the remains belonging to the individual and 
transporting it to a convenient study envi 
ronment hove great importance. As known, 
finding of mass graves during or a fte r a war 
is accepted as on international war crime 
and o crime against humanity Forensic arc
heologist S with the experience of large site 
research techniques have, critical role in de 
term ini ng these crimes. That ¡s why forensic 
archeology is also referred as forensic bio
archeology or humon rights archeology

Keywords: “ orensic sciences, disaster 
victim identification, forensic archeology, 
bio-archeology.
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ANADOLU'NUN BAZI
NEOLİTİK ve KALKOLİTİK TOPLULUKLARINDA 

BEBEK ÖLÜMLERİ ve OLASI NEDENLERİ
Metin ÖZBEK* - Ömür Dilek ERDAL**

Arkeolojik insan topluluklarının yeniden 
canlandırılmasında bebek ölümlerindeki yaşa 
bağlı olarak oluşturulan ölüm eğrileri oldukça 
önemli ip uçları sağlamaktadır. Topluluğun 
yaşam biçimindeki olumsuzluklardan daha 
fazla etkilenmeleri nedeniyle bebek ölümleri 
her çağda önemli bir demografik olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Clarke 1980). Ancak, 
eski insan toplulukları söz konusu olduğunda, 
doğumuna yakın düşmüş, doğum esnasında ya 
da doğumu izleyen ilk birkaç hafta içinde 
ölmüş bebeklerin1 iskelet kalıntılarının bir 
kaç araştırmada ele alındığı görülmektedir 
(Johnston 1968; Hühne-Osterloh ve Grupe 
1989; Alduc ve Blondiaux 2002). Bebekler 
üzerinde yürütülen araştırmaların az olma
sında ise bebeklere ait kalıntıların oldukça 
az sayıda ele geçirilmesinin etkili olduğu dü
şünülmektedir.

Bebekler, gerek kemiklerinin kırılgan ve 
nazik özelliklerinden, gerekse gömüldükleri 
mezar çukurlarının yeterince derin olma
masından dolayı çevresel koşulların olumsuz 
etkilerine erişkinlerden daha fazla maruz 
kalmaktadır. Kemikleşme sürecinin başlangıç 
aşamasında olmasından dolayı bebek kemik
leri, ileri yaşlardaki çocukların ya da erişkin
lerin kemiklerine göre organik yönden daha 
zengin, mineral açısından daha fakirdir. Bu 
nedenle bebek kemikleri toprak altında ko
layca çürüyüp yok olmaktadır (Acotto ve ark. 
2005). Ayrıca, kemiklerin toprak içerisindeki

renk değişimlerine duyarlı olması nedeniyle, 
bebeklere ait epifiz, diş, bilek ve parmak ke
mikleri gibi iskelet kalıntıları toprak parçala
rı ile karıştırılmakta ve dolayısıyla deneyimli 
olmayan araştırmacıların gözünden kaçabil
mektedir. Kısacası, herhangi bir arkeolojik 
merkezde bebeklere ait kalıntıların az ele 
geçirilmiş olmasında, bebeklerin sağlıklı olup 
ileri yaşlara kadar yaşamış olmalarından çok, 
kemiklerin korunamamış ve kazı sırasında 
gözden kaçmış olabileceği düşünülmelidir. 
Buna ek olarak bebeklerin topluluk içerisin
deki temsil edilebilirlik oranlarının doğru bir 
şekilde tespit edilebilmesi için ören yerindeki 
gömü alanlarının tamamının kazılması ve yer
leşimin tüm mekânlarının kontrol edilmesi ge
rektiği belirtilmektedir (Duday ve ark. 1989; 
Dedet ve ark. 1991). Nitekim, eski çağlara ait 
çoğu yerleşmelerde duvar dipleri, kerpiç yı
ğınları, kullanılmayan eski mutfak çömlekleri 
çoğu kez bebek ölülerinin konulduğu yerler 
olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Bebeklerin gömü alanlarının arkeolojik 
merkezlere göre değişebilmesi topluluklar
daki kültürel uygulamaların da bebek ölüm 
oranlarını etkileyen bir diğer unsur olarak 
dikkate alınması gerektiğini düşündürmekte
dir. Suriye'deki Abu Hureyra Neolitik köyün
de yeni doğmuş bebeklerin diğer bireylerden 
ayrı bir mekâna gömülmesi (Molleson 2000) 
ve Kalkolitik Çağa tarihlendirilen Değirmen- 
tepe yerleşmesinde erişkinlerin ve erişkin
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olmayanların mezarlarının ayrılmış olması 
(Esin 1983), kültürel uygulamaların önemini 
göstermektedir. Güney Afrika'da bazı ge
leneksel topluluklarda, tıpkı antik Roma’da 
olduğu gibi, yaygın olan inanışa göre bebek, 
doğumundan günler sonra var kabul edilmek
tedir. Bu nedenle bazen bir yıl, bazen de iki 
ya da üç yıl bekledikten sonra bebeğe isim 
verilmektedir. Güney Afrika'nın Kalahari 
Çölü çevresinde yaşayan Hotantolar'da, be
beğin gözle görülebilir herhangi bir anormal
liği bulunuyorsa ve yaşamını sürdüremeyecek 
kadar zayıf olduğuna kanaat getirilirse, 
tereddüt edilmeksizin boğularak öldürüldü
ğü tespit edilmiştir (P fe iffer ve Crowder 
2004). Kalıtsal bozukluğu bulunan bebekler 
bir çok toplulukta kötülük ve uğursuzluğun 
işareti olarak görülmekte ve bunlar ölüme 
terk edilmektedir (Vincke 1969). Hotanto 
ve Boşiman kabilelerinde yapılan bir araş
tırmada ise kadınların, emzirme döneminde 
hamile kaldıklarında son bebeği istenmeyen 
olarak ilân ettikleri ve köy dışında bir çukura 
attıkları belirtilmektedir (Schapera 1930). 
Geleneksel topluluklar üzerinde yapılan araş
tırmalarda belirtildiği gibi istenmeyen ya da 
insan yerine konmayan bebeklerin ölüleri için 
törenler düzenlenmemesi ve onlar için mezar 
bile öngörülmemesi eski çağlarda da bu tür 
uygulamaların yapılmış olabileceğini düşün
dürmektedir. Kültürel uygulamalar herhangi 
bir topluluktaki bebek ölüm oranlarının az 
olmasında etkili olabildiği gibi yoğun bebek 
ölümüne de yol açabilmektedir. Nitekim 
bazı arkeolojik yerleşmelerde oldukça fazla 
sayıda bebek iskeletine rastlanılmaktadır. 
Kartaca'da M.Ö. V II . yüzyıl-M.S. I I .  yüz
yıl arasına (Guerrero 1989) ve İngiltere'de 
Roma Dönemine tarihlendirilen (Mays 1993) 
topluluklarda çok sayıda bebek iskeleti ile 
karşılaşılmış ve bu durum infantisid (bebek 
öldürme) ya da bebek kurban etme gelene
ğiyle açıklanmıştır.

Bir çok arkeolojik merkezde az sayıda ele 
geçirilse de, bebek iskeletleri, topluluğun 
belirli bir zaman diliminde doğal ve kültürel 
çevreye nasıl ve ne ölçüde bir biyokültürel 
uyum gerçekleştirdiğine dair son derece

değerli ipuçları vermektedir. Arkeolojik is
kelet serilerindeki bebek ölümlerine ilişkin 
bilgiler, incelenen topluluğun nüfus ve sağlık 
profilini yansıtan bir tür barometre olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yok ol
muş toplulukların yeniden canlandırılmasında, 
bebek ölümlerinin de dikkatli bir şekilde ir- 
delenmesinde yarar bulunmaktadır.

Bu bakış açısından hareketle, bebek ölüm
lülüğünün biyokültürel nedenleri hakkında 
genel bir tartışma açmak ve bebek iskelet 
kalıntılarını biyoarkeolojik yaklaşımla değer
lendirmek amacıyla Anadolu'da bazı önemli 
Neolitik ve Kalkolitik köy yerleşmelerinde 
gün ışığına çıkarılan bebek iskelet kalıntıları 
üzerinde çalışılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Materyal

Bu çalışma Neolitik Döneme tarihlendirilen 
Çayönü, Aşıklı ve Musular ile Kalkolitik Çağa 
tarihlendirilen Değirmentepe iskelet kalın
tıları üzerinde yürütülmüştür. Diyarbakır'ın 
Ergani İlçesi'nde Hilar Köyünün kuzeyinde 
bulunan Çayönü Tepesi, çalışma kapsamındaki 
en eski iskelet topluluğunu oluşturmaktadır. 
Çayönü yerleşmesi C14 metoduna göre G.Ö. 
10200-7500 yılları arasına tarihlendirilmek- 
tedir (Özdoğan 1995; Özdoğan ve ark.1994). 
Çayönü kültürü dağlık, engebeli bir arazide 
dağlar arasında yer alan ova ortamına uyum 
sağlayarak geliştirilmiştir (Özdoğan ve ark. 
1994). Çayönü insanlarını temsil eden iskelet 
kalıntıları Kafataslı Bina olarak tanımlanan 
anıtsal yapıdan ve yerleşim mekânlarından 
olmak üzere iki farklı alandan ele geçirilmiş
tir. Söz konusu iki alandan da 214 bebeğe ait 
iskelet kalıntısı bulunmuştur(Tablo: 1).

Buluntu Merkezi N
Çayönü 214
Aşıklı-Musular 28
Değirmentepe 31
Toplam 273

Tablo 1: Toplam bebek ve çocuk sayısı
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Orta Anadolu Bölgesi'nde Aksaray İ l i  s ı
nırları içersinde yer alan Aşıklı Höyük iske
let buluntuları Çanak Çömlek Öncesi Neolitik 
Dönemin diğer temsilci grubunu oluşturmak
tadır. Höyük, güney-doguda Haşan Dağı ve 
Melendiz yükseltilerinin çevrelediği volkanik 
arazi üzerinde, Melendiz Suyunun verimli 
vadisinde konumlanmıştır (Esin 1991). İ lk  köy 
yerleşmelerinden olan Aşıklı Höyük, C14 ile
G.Ö. 10.000 yıl öncesine tarihlendirilmekte- 
dir. Aşıklı Höyük un 300-400 metre batısında 
yer alan Musular ören yeri de Neolitik Döne
min bir diğer temsilcisidir. G.Ö. 8420-7980 
yılları arasına tarihlendirilen Musular'a, dö
nemin önemli dinî merkezlerinden biri olduğu 
düşünülmektedir (Özbaşaran 2005). Mu- 
sularîn Aşıklı Höyükun son evrelerinde, bu 
topluluk tarafından yerleşildiği (Özbaşaran 
2000) dikkate alınarak Musular'dan ele geçi
rilen iskelet kalıntıları Aşıklı Höyük kalıntıla
rıyla birlikte ele alınmıştır. Buna göre bu iki 
ören yerinden toplam 28 birey incelenmiştir 
(Tablo: 1).

Malatya İ li sınırları içerisinde yer alan 
Değirmentepe'de, 1978-1986 yılları arasında 
yapılan kurtarma kazı çalışmaları sonrasında, 
yerleşmenin M.Ö. 5000-1000-M.5. 1000 ve 
Ortaçağa tarihlendirildiği belirlenmiştir 
(Esin 1983; 2000). Kalkolitik Döneme tarih
lendirilen toplam 31 birey bebek ve çocuk 
ölümleri açısından incelenmiştir (Tablo: 1).

Metod

İnsan iskelet topluluklarında ergenlikle 
birlikte kemiklerin anatomik yapısı ve boyut
larındaki değişimler makroskobik olarak göz- 
lemlenebilmektedir. Söz konusu bu değişim
ler ise bireyin cinsiyetinin belirlenmesinde 
göz önünde bulundurulmaktadır. Cinsiyet kri
terlerinin de oturmaya başladığı 15 yaş, ergin 
olan ve ergin olmayan bireylerin ayrım nokta
sını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 0-15 yaş 
arası bebek ve çocuk olarak değerlendirilir
ken, 15 yaş üzeri erişkin bireylerin başlangıç 
yaşı olarak dikkate alınmıştır (Angel 1971). 
Bebek ve çocukların yaşlandırılmasında 
öncelikle dişlerin kalsifikasyon sürecinden 
yararlanılmıştır (Ubelaker 1989: 65). Buna

ek olarak uzun kemiklerin gövde uzunlukları 
(Ubelaker 1989: 70-71; Koşa 1989), gövde 
kemiklerinin boyutları (Koşa 1989) ve epifiz- 
lerin gövdeye kaynaşma aşamaları (Brothwell 
1981: 66, White 1991: 308-314, Buikstra ve 
Ubelaker 1994: 39-43) bireylerin yaşlarının 
belirlenmesinde kullanılmıştır.

Bulgular

Herhangi bir topluluğun çevre, biyokül- 
türel ve sosyoekonomik yapısının en önemli 
göstergesi sayılması nedeniyle, araştırma 
kapsamında yer alan toplulukların bebek ve 
çocuk ölüm oranları belirlenmeye çalışılmış
tır. Buna göre, 632 bireyden meydana gelen 
Çayönü topluluğunun % 33,86'sının bebek ve 
çocuklardan oluştuğu belirlenmiştir (Tablo:
2). Aşıklı-Musular'daki 15 yaşın altındaki 
bireylerin oranı ise % 37,84 olarak hesap
lanmıştır. Değirmentepe'nin % 96,88 ile 
incelenen topluluklar arasındaki en yüksek 
bebek ve çocuk ölüm oranına sahip olduğu 
tespit edilmiştir (Tablo: 2). Tablo: 2'de veri
len topluluklar içerisinde Neolitik Dönemde 
bebek ve çocukların % 25 ile % 56 arasın
daki oransal değerle temsil edildikleri gö
rülmektedir. Kalkolitik Döneme gelindiğinde 
bebek ve çocuk ölümleri oldukça yüksek bir 
orana çıkmaktadır. Yapılan kazılar sırasında 
Değirmentepe ören yerinde Kalkolitik Çağa 
tarihlendirilen bireyler arasında bir erişkine 
ait iskelet kalıntısı ele geçirilmiştir. Bulunan 
iskelet kalıntılarının neredeyse tamamının 
bebek ve çocuklardan oluşması, Değirmente
pe Kalkolitik Çağ yerleşmesinde, çocukların 
erişkinlerden ayrı bir mekâna gömülmüş ola
bileceklerini düşündürmektedir.

N E r iş k in feebek v e  Ç o c u k

Y e r le ş im  A lan ı N ----- %----- E r iş k in e
k a rş ıl ık
s a y ıs ı

Çayönü 6 3 2 4 Î 3 T 214 3 3 .8 6 5
A ş ık l ı-M u s u la r 7 4 4 5 “ 2 S 3 7 .8 4 6
Ç a ta lh o y ü k 2 8 8 2 1 5 " 7 2 25 .Ö O 3
A b u  H u r e y r a 162 5 7 “ 7 5 4 6 ,3 0 5

faanj D a re h 4 3 2 3 “ 2 0 4 6 ,5 1 ---------- 5 ----------

N ev o li Ç o ri iû 5 ” 5 5 0 .0 0 Î S
K h ıro k it ia 2 4 8 İ Ü 5 " 139 5 6 ,0 5 --------- 13---------

D e ğ irm e n te p e 3 2 i 31 9İ.&& -

Tablo 2: Neolitik ve Kalkolitik Donem yerleşmelerinde

ki iskeletlerin dağılımı
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Yapılan araştırmalar sonucunda. prehiSto- 
/’ik yerleşmelerde her 10 erişkine karşılık 5 
ya da S çocuk ölültıünün gerçekleştiği belir 
tiimektedir (Acsadi ve NemeskeH 1970. An
gel 1969). Araştrrmada çalışılan arkeolojik 
merkezlerdeki çocukların erişkinlere oranı 
Anadolu Mezopotamya ve Kıbr*s Neolitik 
köyleri ile karşılaştırıldığında her toplulukta 
10 erişkine karşılık düşen çocuk olum sayısı
nın farklılık gpsterdıgi belirlenmiştir (Tablo: 
2). Aslında fayonü ve Aşıklı-Musufar'duki ço
cuk sayısı beklenilen değerler içerisinde. Abu 
Hüreyrö (Mailesen 2000) ve Ganj [Yare h1 de 
(Meıklejohrı ve ark, 1980) beklenene ynkın 
bir sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Ça
tal Höyuk'tekı (Angel 1971) çocuk sayısı son 
derece az iken Nevdli Çor7de (W itwer Bas 
kof en 1988) her erişkine karşılık bif çocuk 
olumu gerçekleşmiştir Bu oranların tersine 
Değirmentepe ve lîhihgkitia'da (Le Mor t 
2000) ise çocuk ölümünün oldukça yüksek 
olduğu görülmektedir. Erişkine dü|en bebek 
ve çocuk soy ısının değişkenlik göstermesinin 
arkeolojik merkezin tamamının kazılmamış 
olmasından ve kültürel uygulamaların fark
lılık göstermesinden kaynaklandığı tahmin 
edilmektedir.

Çayonü. Aşıklı-Musulnr ve Değirmen tepe 
ören yerlerinden gün ışığına çıkarılmış top
lam 273 bireye ait bebek ve çocuk demogra 
fikaçıdan incelenmiştir iskelet kalıntılarının 
korunma durumlarının iyi olmasından dolayj 
Çaydan l epesi nden ele geçirilen bireylerin 
% SO (n:.172)'inin; Aşıklı-Musuluı-m % 82 (n 
23)'smin ve Değirmentepe bireylerinin ise % 
77 (ır24)‘sinih yaşı belirle ne hamiştir: Yası 
belirlenen bireylerden hareketle oluşturu
lan Grafik ide ölümlerin hangi yaş arolığında 
yoğunluk kazandığı saptanmaya çalışılmıştır. 
Buna göre, her üç toplulukta da en yoğun be 
bek ölümlerinin 0 - ! yaş aralığında gerçekleş
tiği anlaşılmaktadır (Grafik: 1). Bebekler için 
en riskli dönem alarak kabul edilen 0 1 yaş 
arası ölüm oranı Çiıyönunde % 20.3 b, Aşık- 
lı-Musuîar'da % 34,77 ve Değirmen tepede 
% 54.16 oranında aJduğu tespit edilmiştir

44

Neolitik toplulukların dışında farklı zaman
lara tarihlendırılen eski insan topluluklarının 
hemen hemen hepsinde 0 1 yaş ölüm riskinin 
oldukça yüksek olduğu dikkati çekmektedir 
(FrdaJ. Y.S. 2000). Günümüz Anadolu verile
ri ise bebek ve çocuk ölümlerinin % 86’stnın 
ilk bir yılda gerçekleştiğim göstermektedir 
(Hancıoğlu 1993: â4)

(Trafik !: Çayömı. Aşıklı-Musııliir ve d̂ Jnİtİ&ntepf.'ctekı 
çocuk olumİRi-jnifi YfiŞG şart. dağılımı

Neolitikten günümüze kadar dağılım gös
teren Anadolu eski insan toplundan üzerinde 
yapılan bir araştırmada da bebek ve çocuk 
ölümlerinin çoğunlukla ilk 5 yaş içerisinde 
gerçeklesiığı belirtilmektedir' [Erdal. V i  
2000). Yaşamın ilk 5 yılı içerisindeki ölüm 
oranlan incelenen topluluklarda olduğu gibi, 
diğer arkeolojik merkezlerde oldukça yüksek 
değerlere ulaşmaktadır Çatal Hdyük'te 0-1 
yaş arasındaki ölümler görece düşük almakla 
birlikte çocuk ölümleri orasındaki en yoğun 
olumun (% 40,23) 0-5 yaş arasında gerçek
leştiği anlaşılmaktadır (Angel 19 71) Nevoll 
Çorda ele geçirilen toplam 5 çocuktan hiç
biri 0-1 yaş arasında ölmez iken. 3'ünÜrı {% 
60} l-5yaş arasında yaşamını yitirdiği be
lirlenmiştir (Winwer-Bücküfen 1988). Ganj 
bareh'te bu yaş grubundaki ölüm oranı % 
70 olarak hesaplanmıştır (Meikiejohn 1930), 
Khicokitiû'do hesapjpnaft oran ise (% 90,65) 
Kıbrıs'ın Neolitik yerleşmesinde çocukların 
neredeyse tamamına yakının ilk 5 yaş İçe
risinde öldüğünü göstermektedir (Le Mart 
2000). Gunumuz Anadolu çocuk olumluluğu 
üzerine yapılan çalışmalarda da 15 yaşma 
kadar görülen ölümlerin içerisinde ilk 5 yoş 
ölümlerinin oldukça yüksek değerlere ulaştığı 
vurgulanmaktadır (Tezcan 1985, Geril 1989, 
Hancıoğlu 1993).
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Tartışma

Hastalık ve sonrasında meydana gelen 
ölüm, biyolojik ve davranışsal kökenli tep
kilerin, sosyal ve fiziksel çevrenin her türlü 
streslerine karşı oluşmasının bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Her yaş grubun
daki ölüm oranı topluluk hakkında önemli ip 
uçlarının sağlanmasına yardımcı olmakla bir
likte; topluluğun çevre ve kültürle ilişkisinin 
biyokültürel açıdan ele alınmasında bebek ve 
çocuk ölümleri ön plana çıkmaktadır (Frisanc- 
ho ve ark. 1977, Tezcan 1985:9; Hancıoğlu 
1993:83). Gerek eski insan toplulukları ge
rekse günümüz toplulukları üzerinde yapılan 
çalışmalarda, özelde kadınların, genelde ise 
topluluğun yaşam standartlarını yansıtması 
açısından 0-15 yaş içerisinde 0-2.5 yaş ara
sındaki bebeklerin ve 5 yaşına kadarki ço
cukların daha hassas bir şekilde ele alındığı 
dikkati çekmektedir.

Yaşamın ilk 5 yılında gerçekleşen ölümler
de, kalp-damar sistemindeki rahatsızlıklar, 
böbrek yetmezliği, kromozomal anormallik
ler, solunum sistemi hastalıkları gibi bebeği 
doğrudan ilgilendiren, annenin hastalıkları, 
beslenme durumu, doğum yoğunluğu, yeter
siz anne bakımı gibi anneye bağlı sorunlar ve 
topluluğun yaşamını sürdürdüğü çevreden do
layı kazanılan spesifik ya da spesifik olmayan 
enfeksiyonlar etkili olabilmektedir (Hassan 
1973, Tezcan 1985, Hancıoğlu, Wen ve ark. 
2000). Bebek, doğum sonrasında olduğu gibi 
doğum öncesinde de kalıtsal anormalliklere 
ya da rahim içi koşullarda oluşan belirli bir 
fizyolojik strese tepki vermekte ve mater
nal uyum sonrasında kendini dışarıya atmaya 
yardımcı olacak endokrinal salgı faaliyetini 
yoğunlaştırmaktadır (Pike 2005). Prematüre 
doğumlar günümüzde olduğu gibi, ele geçirilen 
iskelet kalıntılarından anlaşılacağı üzere pre- 
historik dönemlerde de gerçekleşmektedir. 
Erken doğmuş bebeklerin yaşaması mümkün 
olabilse bile postnatal evredeki ölüm riskle
rinin oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir 
(Dünya Sağlık Örgütü 1995).

Doğum sonrasındaki ilk bir yıl içerisinde 
bebeklerde görülen yoğun ölümlerdeki ne
denler çoğunlukla iskelet üzerinden izlene- 
memektedir. Kemik üzerinde patolojik izle

rin bulunmaması olası ölüm nedenlerinin akut 
aşamada olduğunu, diğer bir ifade ile bebeğin 
yakalandığı hastalığa hemen teslim olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, herhangi bir 
toplulukta yüksek orandaki perinatal ölüm
lülük spesifik bir hastalığın işareti olarak 
değerlendirilmektedir (Castex ve ark. 1996). 
Bebek, ister doğum öncesinde ister doğum 
sonrasında yaşadığı çevreye uyarlanma mü
cadelesi vermektedir. Bu nedenle kemikler 
üzerinde izlenebilen herhangi bir değişim 
bebeğin sahip olduğu olumsuz koşullarla bir 
süre mücadele ettiğinin göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir. Doğumdan sonraki 
4-6 ay arası immünoglobin seviyesinde düşüş 
olmasından dolayı bebeğin bağışıklık sistemi
nin zayıfladığı dolayısıyla çevresel stresler 
son derece duyarlı hâle geldiği bir dönemdir 
(Poplin ve ark. 1986). Bu nedenle, Çayönü, 
Aşıklı-Musular ve Değirmentepe toplulukla
rında olduğu gibi, yaşamın ilk zamanlarında 
ölmüş bebeklerde çoğunlukla akut hastalıkla
rın etkili olduğu tahmin edilmektedir.

Beslenme, doğum öncesi ve doğum son
rası aşamada bebeğin yaşamını yitirmesinde 
önemli bir etkendir. Bebeğin ölümünde gerek 
bebeğin beslenme biçimi gerekse annenin 
sağlık ve beslenme durumunun önemli payı 
bulunmaktadır (Hassan 1973, Wing ve Brown 
1979: 73, Tezcan 1985: 53, Clarke 1980). 
Altıncı aydan itibaren bebeğin artan besin 
ihtiyacının karşılanması için anne sütüne 
takviye olarak lapa ya da benzeri türden 
hazırlanmış yumuşak gıdalar verilmeye baş
lanmaktadır. Neolitik ve Kalkolitik Dönem 
koşulları göz önüne getirildiğinde, lapaların 
çoğu kez sağlıksız koşullarda hazırlandığı ve 
korunamadığı, dolayısıyla hazırlanan besinin 
bakteri üremesine uygun bir ortam oluş
turduğu tahmin edilebilmektedir. Ayrıca, 
mamanın hazırlanmasında kullanılan su, kimi 
zaman hayvan ya da insan kaynaklı kirlen
meden ötürü mikrop içerebilmektedir. Tüm 
bu çevresel ve kültürel kaynaklı sağlıksız 
durumlar sonrasındaki patojen unsurlar be
beğin bağırsak enfeksiyonuna yakalanmasına 
ve diyarenin oluşmasına neden olmaktadır. 
Diyare arttıkça da bağırsak, protein emilim- 
lerini (malabsorbsiyon) gerçekleştiremediği

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 45



için bebekte direnç kaybı ve demir eksikliği 
ortaya çıkmaktadır. Anne sütünün yanında 
ek gıdalara geçilmesi bebek için bir risk 
faktörü oluştursa da bebekler kendilerine 
özgü bağışıklık ve direnç kapasitesiyle pa
tojenlere karşı mücadele vermektedir. Bu 
nedenle, bazı bebekler yaşamın ilk yıllarında 
mücadeleyi kazanarak hayatlarını sü rdüre
bilmektedir. Ancak, anne sütünün tamamen 
kesilmesinden sonra öğütülen tahıllardan 
hazırlanan yumuşak mamalar ve evcilleştiril
meye başlanan hayvanların sütleri bebeklerin 
yeni besin kaynağı, aynı zamanda da yeni risk 
faktörlerini oluşturmaktadır (Molleson 1995; 
Dupras ve ark. 2001). Hazırlanan mamaların 
mikroorganizmaları barındırması bebeğin 
sağlığını tehdit ederken, mineraller, özellikle 
de demir açısından oldukça zayıf olan hayvan 
sütleri de bebekte demir eksikliğinden kay
naklanan aneminin oluşmasına yol açmaktadır. 
Anne sütünün kesilmesinden sonra karşılaşı
lan bu olumsuzluklar bebek ölüm oranlarının, 
0-1 yaş aralığından sonra, ikinci kez yükseli
şe geçmesine neden olmaktadır. Grafik l'de 
görüldüğü gibi bebek ölüm oranlarının 2-5 
yaş arasında tekrar yükselişe geçtiği anlaşıl
maktadır. Demografik olarak tespit edilen bu 
sonuçlar süt ve sürekli dişlerin mine tabaka
larındaki hipoplazi çalışmalarıyla uyum içeri
sindedir. Dişin gelişimi esnasında, kötü bes
lenmeden ateşli hastalıklara, travmalardan 
ishale kadar pek çok nedenden dolayı ortaya 
çıkan fizyolojik streslere bağlı olarak diş 
büyümesinde aksaklıklar meydana gelmek
tedir. Hipoplazi olarak tanımlanan ve dişin 
yüzeyinde gözlemlenen bu patolojik lezyon- 
ların ortalama 2,5 yaşlarında en yüksek nok
tasına ulaştığı belirlenmiştir (Clarke 1980). 
Çayönü ve Aşıklı-Musular Anadolu Neolitik 
topluluklarında hipoplazinin 2,5-3 yaşında 
artmaya başlaması ve lezyonun 4-5 yaşla
rında en yüksek seviyesine ulaşması sütten 
kesmenin bu yaş grubundaki önemine işaret 
etmektedir (Büyükkarakaya 2004). Ayrıca, 
Çayönü çocuklarının dişlerindeki aşınmaların 
1,5-2 yaş arasında gözlemlenmeye başlaması 
da beslenme modelinde ek gıda varlığının bir 
diğer göstergesi olarak değerlendirilmekte
dir (Özbek 2004). Beslenme modelindeki de
ğişimle birlikte karşılaşılan sağlık sorunları

bebeğin büyüme sürecini de olumsuz etkile
mektedir. Nitekim, Anadolu topluluklarındaki 
kemik büyümesi üzerine yapılan çalışmalarda 
çocuklardaki büyümenin durgunluğunun orta
lama 2 yaşlarında başladığı, büyüme hızının 
ise 2,5-3,5 yaşlarında durduğu belirlenmiştir 
(Erdal 2000). Büyümedeki bu durgunluk ise 
yaşam biçiminden kaynaklanan beslenme bo
zukluğu ve hijyen koşullarının kötü olması ile 
açıklanmaktadır (Erdal 2000, Büyükkarakaya 
2004, Özbek 2004). Demografi, hypoplazi 
ve büyüme çalışmaları birlikte değerlendi
rildiğinde, 2-5 yaş arasında sütten kesmeyi 
takiben başlayan dönemde, beslenmenin 
bebekler için oldukça önemli bir risk fak
törü olduğu anlaşılmaktadır. Anne sütünün 
kesilmiş olduğu yaş aralığı demografik veri
lerden hareketle tahmin edilebilse de, yeni 
geliştirilen analizler sayesinde daha güveni
lir sonuçlara ulaşılmaktadır (Dupras ve ark. 
2001, Richard ve ark. 2003). Çayönü iskelet 
serisinde yapılan bir araştırmada bebeklerin 
2 yaş civarında anne sütünden kesildiği be
lirlenmiştir (Jessica Pearson, Liverpool Üni- 
versity Arkeoloji Lab., ile kişisel görüşme). 
Pearson tarafından yapılan ve henüz yayım
lanmayan bu çalışmanın sonuçları, Çayönü be
beklerinde 2-3 yaş arasındaki ölüm oranının 
yüksek olmasında sütten kesmenin ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. Richards ve 
arkadaşları (2003) tarafından gerçekleştiri
len çalışmada ise Çatal Höyük bebeklerinin 
1.5 yaşlarına doğru anne sütünden kesildiği 
belirlenmiştir. Bu, Angel (1971)'ın yaptığı 
çalışmada bebeklerin 1-5 yaşları arasındaki 
yüksek ölümlüğüne ilişkin demografik veriler
le benzerlik göstermektedir. Her ne kadar 
iskelet kalıntıları üzerinde sabit izotop ana
lizi yapılmamış olsa da, yapılan araştırmaların 
sonuçlarından hareketle, Aşıklı-Musular ve 
Değirmentepe ören yerlerindeki ilk beş yaş 
içerisindeki ölümlerde beslenmenin oldukça 
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Günümüz ko
nar göçer topluluklarında, anne sütüne ek ya 
da sütten kestikten sonra verilecek gıdaların 
sağlanması mümkün olamadığında, emzirme
ni n 4 yaşlarına kadar uzadığı bilinmektedir. 
Buradan haraketle, her ne kadar yerleşik 
yaşama geçilmiş olsa da, Çayönü'ndeki bebek 
ölümlerinde gözlemlenen bir diğer artışın 4-
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5 yaşları arasında olmasının da sütten kes
meyle ¡lişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 
Gerek altı aydan sonra anne sütüne ek olarak 
verilen, gerekse 1,5-2 ile 5 yaşları arasında 
anne sütünden kesildikten hazırlanan gıdala
rın bebeğin sağlık sorunları ile karşı karşıya 
kalmasında ve ölmesinde ana nedenlerden 
olduğu anlaşılmaktadır (Wing ve Brown 1979, 
Tezcan 1985:53, Clarke 1980). Yaşamın ilk 
yıllarında gerçekleşen ölümlerde beslenme
nin biyolojik nedenlerden daha etkili olduğu 
ve bu nedenle de yoğun bebek ölümlerinde 
öncelikle beslenme bozukluklarının aranması 
gerektiği vurgulanmaktadır (Tezcan 1985: 
54).

Annenin doğum aralığının az olması be
bek sağlığını etkileyen bir diğer faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Hancıoğlu 
1993). Kadının arka arkaya doğum yapması 
topluluğun nüfus yoğunluğunun artmasına 
katkıda bulunurken, sütün besin içeriğinin 
azalmasına, dolayısıyla anne sütünün bebeğin 
beslenmesinde yeterli olmamasına yol açmak
tadır (Hassan 1973). Emzirme yumurtlamayı 
engellediği için kadının hamile kalma olasılı
ğını ortadan kaldırmaktadır. Sonuçta, anne 
sütüne dayalı bir beslenme hem topluluğun 
demografik yapısının sabit kalmasına hem de 
bebeğin daha sağlıklı yaşamasına yardımcı ol
maktadır. Ancak Neolitikle birlikte, özellikle 
de ek gıdalara geçilmeyle, bebek sütten er
ken kesilmektedir. Bu da doğum aralıklarının 
kısalmasına ve nüfus yoğunluğunun artmasına 
neden olmaktadır (Tezcan 1985: 40). Bebek 
çevreye karşı geliştirdiği aktif bağışıklığını, 
anne sütü ile birlikte aldığı T  ve B lenfosit
leri, makrofajlar, A, D, E, G, ve M immünog- 
lobinleri, interferon, demir bağlayıcı prote
inler, lizozim ve antistafilokok gibi bir takım 
antimikrobiyal faktörlerle sağlamaktadır 
(Katzenberg ve ark. 1996). Bu nedenle anne
nin yeterli beslenememesi, hem kendi hem de 
bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte; 
doğum sonrasında çevreye uyum sağlamaya 
çalışan bebeğin başarısızlığına yol açabil
mektedir (Hassan 1973). Kısacası, emziren 
annenin sağlığı ile bebeğin sağlı iç içe girmiş 
bir sarmal olarak değerlendirilmektedir.

Annenin sağlığı kadar, bebek bakımına za
man ayırmaması da bebek ölümlerine yol açan 
nedenler arasında yer almaktadır (Tezcan 
1985: 65). Anadolu'nun kırsal kesimlerinde 
yaşayan topluluklar üzerinde yapılan araştır
malarda annenin bebeğe ayırdığı zamanın az 
olmasının ve bilgisizliğinin bebek ölümlerinde 
önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir (Tez
can 1985: 65). Neolitik insanının avcı-toplayı- 
cı bir yaşam biçimine sahip olduğu, erkeklerin 
avcılıkla kadınların ise toplayıcılıkla ve besin 
hazırlamaya yönelik gündelik işlerle meşgul 
oldukları (Erdal O.D. 2004) göz önünde bu
lundurulduğunda, kadınların yoğun iş yüküne 
ek olarak bebek bakımına ayıracakları zama
nın azalmış olabileceği tahmin edilmektedir 
(Hassan 1973).

Bebek ölümlerine neden olan bir diğer 
etken ise spesifik ya da spesifik olmayan 
enfeksiyonlardır. Günümüzde bile 2,2 milyon 
bebeğin enfeksiyonlardan dolayı yaşamını 
yitirdiği belirtilmektedir (Mascie-Taylor 
1993). Güney Afrika'da Namibia ve Botswa
na sınırları içerisinde bulunan önceleri avcı- 
toplayıcı göçebe olarak yaşamlarını sürdüren, 
daha sonra yerleşik hayata geçen Kung Ka
bilesindeki değişimler üzerine kapsamlı bir 
araştırma yapılmıştır (Kent ve Lee 1992). 
Sonuçta, avcı-toplayıcı geçim ekonomisini 
yavaç yavaş terk eden Kung topluluğunun 
yerleşik yaşamla birlikte nüfuslarında belir
gin bir artışın olduğu ve nüfustaki artmayla 
birlikte özellikle paraziter enfeksiyonların 
çok sayıda insanı etkilemeye başladığı, sağ
lık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmasıyla 
birlikte de yoğun bebek ve çocuk ölümlerinin 
gerçekleştiği belirlenmiştir (Kent ve Lee 
1992). Günümüz insanı üzerinde yapılan bu 
tür araştırmalar yok olmuş toplulukların ya
şam biçimleri hakkında çıkarsamalarda bulu
nulmasında yardımcı olabilmektedir. Çayönü, 
Aşıklı-Musular ve Değirmetepe ören yerle
rinin konumladığı çevreye dikkat edildiğinde, 
dönem insanlarının su kaynağına yakın alan
ları yerleşim için seçtikleri görülmektedir. 
Yerleşik yaşam sonrasında evcilleştirmenin 
ve tarımsal faaliyetlerin aktif bir hâle gel
mesiyle birlikte parazitler, yoğun nüfusun 
avantajlarını kullanarak kendilerine üreme
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ve yaşamlarını sürdürebilme alanları oluştur
muşlardır. İnsanlar ve hayvanların bir arada 
yaşamasını fırsat bilen patojenler su ve top
rakla sıkı temas içerisinde olmanın sonucunda 
ağız ya da deri yoluyla vücuda girmiş ve top
lulukların sağlığını olumsuz yönde etkilemeye 
başlamıştır. Geçim ekonomisindeki değişmey
le birlikte kalabalık insan topluluğunun da bir 
arada tutalabilmesi için çevreye müdahale 
başlamıştır. Sonuçta kültürel değişmeye pa
ralel olarak ekolojik denge insan aleyhine 
bozulmaya başlamış ve bu olumsuzluğun et
kileri öncelikle bebek ve çocukların yüksek 
ölümlülüğü ile gözlemlenmiştir (Mahieu 1985, 
Özbek 2004). İskelet kalıntıları üzerinde 
yapılan incelemeler, brüselloz ve tüberküloz 
gibi ilk köy topluluklarıyla birlikte gündeme 
gelen enfeksiyonel hastalıkların bebek ve ço
cuk ölümlerine yol açmış hastalıklar olduğunu 
işaret etmektedir.

Neolitik toplumlarında görülmeye baş
lanan ve sonraki dönemlerde de önemli bir 
sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan bir di
ğer faktörün anemi olduğu belirtilmektedir 
(Erdal Y.S. 2000). Farklı toplumlar üzerinde 
yapılan araştırmalarda aneminin çoğunlukla 
sıtmadan ve demir eksikliğinden kaynaklan
mış olabileceği ifade edilmektedir (Uysal 
1995, Özbek 1990, 2004, Erdal Y.S. 2000, 
Angel 1971, Molleson 2000, Le Mort 2000). 
Durgun su alanlarının yakınlarına kurulan yer
leşim birimleri ve yoğun nüfus, diğer enfek
siyonel rahatsızlıklarda olduğu gibi sıtmanın 
da aktif hâle gelmesine ve çocuk ölümlerine 
yol açmasına katkıda bulunmuştur (Angel 
1971). Beslenme bozukluğunun sonucu ortaya 
çıkan demir eksikliği ise tarım toplumlarının 
sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. 
Besinlerle birlikte vücuda alınan patojenler 
bağırsak mukozası yoluyla özellikle demir 
emilimini engellemekte; bu da besin emili- 
mini gerçekleştiremeyen bebeğin direncinin 
düşmesine neden olmaktadır. Demir eksikli
ğinden kaynaklanan aneminin tarım toplumla- 
rında yoğun olarak görülmesinden hareketle 
hastalığın, demir içeriği açısında fakir olduğu 
bilinen, tahıl ağırlıklı bir beslenme modeline 
dayalı olarak ortaya çıktığı ifade edilmekte
dir (Le Mort 2000, Molleson 2000, Özbek
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1990, 2004). Çayönü ve Aşıklı-Musular yoğun 
tarım toplumu olmamakla birlikte, arkeolojik 
kazılar sırasında ele geçirilen öğütme taşları, 
toplanan yabani tahılların öğütüldüğünü gös
terirken, diğer bulgular da bitkisel besinlerin 
beslenmede önemli olmaya başladığını işaret 
etmektedir (Esin 2000, Özdoğan 1999).

SONUÇ

Hangi biyo-kültürel örüntüye sahip olur
sa olsun, tarihöncesi çağlarda yaşamış olan 
insanlar da tıpkı günümüzde olduğu gibi de
ğişen çevre koşullarına biyolojik ve kültürel 
temelde uyum gerçekleştirmiştir. Aslında, 
doğal ve kültürel seçilim tüm toplumlar ve 
tüm zamanlar için geçerlidir. Biyo-kültürel 
adaptasyon, insanoğlunun tarihte hastalık 
yapıcı her tür mikroorganizmalar karşısında 
verdiği mücadelenin bir tür özgeçmişi sayı
labilir. Vücuda giren mikroplara karşı fizyo- 
immünolojik temelde uyumsal tepki gerçek
leştiremeyen bebeğin hayatta kalma şansı 
azalmaktadır (Mascie-Taylor 1993). Yapılan 
çalışmalara bakıldığında bebek ölümlerinde 
genelde bugün hangi etmenler sorumlu ise 
geçmişte de benzer nedenlerin sorumlu ol
duğu anlaşılmaktadır. Beslenme ve beslenme 
alışkanlıklarından kaynaklanan rahatsızlıklar, 
yetersiz anne bakımı, her tür çevresel stres, 
spesifik ya da spesifik olmayan enfeksiyo
nel hastalıklar eski çağlarda da bebeklerin 
yaşamını ciddi ölçüde tehdit eden unsurlar 
arasında yer almaktadır.

Arkeolojik kazılarda bulunan bebek iske
let kalıntılarının incelenmesinden anlaşılacağı 
üzere, tarihöncesi çağlarda özellikle yerleşik 
yaşama geçiş sürecine paralel olarak gelişen 
yeni sosyo-ekonomik düzen, bebek ölümlerin
de de önemli bir artışa yol açmıştır (Mahieu 
1985; Özbek 2004). Hangi bölge ve iklimde 
olursa olsun, ilk köy topluluklarıyla kendini 
yansıtan yoğun ve sabit nüfus, bunun yol aç
tığı sağlıksız çevre özellikle Neolitik Çağ'dan 
itibaren yüksek bebek ölümlülüğünü, Paleoli- 
tik Çağda tanık olmadığımız yeni bir demog
rafik olgu olarak karşımıza çıkarmaktadır.
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Şekil 1: Bebek ve çocuk ölümlerine neden olan ana 
etkenler

Çayönü, Aşıklı-Musuiar ve Değirmentepe 
ören yerlerinde ele geçirilen iskelet kalıntı
larının demografik analizi bebek ölümlülüğü
nün bir çok faktörün dikkate alınmasıyla yo
rumlanabileceğini göstermektedir. Buradan 
hareketle oluşturulan Şekil l'den de anlaşı
lacağı üzere bebek ölümlerinin kültürel (din
sel, sosyal, ekonomik), ekolojik ve biyolojik 
olmak üzere üç ana nedenden kaynaklandığı 
sonucuna ulaşılmaktadır.

Nedenlerinin altında hangi faktörler ya
tarsa yatsın, kurulan ilk köylerle beraber 
yerleşik yaşama geçiş, zamanla çiftçilik ve 
hayvancılığın başlamasına bağlı olarak kar
şımıza çıkan yeni yaşam tarzı ile simgele
nen Neolitik Çağdan bu yana bebeklerin 
kaderinde, özellikle günümüzün geleneksel 
toplulukları söz konusu edildiğinde, ne yazık 
ki pek fazla bir değişiklik olmadığı ortaya 
çıkmaktadır.

SUMMARY

The archaeological skeletal remains of 
infants give important clues about how and 
to what degree a society adapts the natu
ral and cultural environment within which it 
lived. We can consider infant mortality in a 
context basically formed by cultural, ecolo
gical and biological factors. Among the first 
agricultural communities who developed on 
a subsistence economy based on domesti
cated cereal and animal in Neolithic a.g.e., 
factors like the gradual increase in popu-

lation density, environmental pollution, non 
hygienic living conditions as well as health 
problems due to a diet largely depended 
on cereal have caused a high rate of infant 
mortality as in today's traditional societies 
of agriculture. Some Neolithic villagers of 
Anatolia and Near East like Çayönü, Aşık- 
lı-Musular, Khirokitia, Çatal Höyük, Sanj 
Dareh, Nevali Çori and Abu Hureyra provide 
us good examples of this cultural change in 
subsistence economy in relation to infant 
mortality.

NOTLAR

* Prof. Dr. Metin ÖZBEK, Öğretim Üyesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Antropoloji Bölümü 06800 Beytepe-Ankara/ 
TÜRKİYE, mozbek@hacettepe.edu.tr.

Dr. Ömür Dilek ERDAL, Öğretim Görevlisi, 
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1 Geç fötal, yeni doğmuş ve doğumu izleyen 
ilk birkaç hafta içinde ölmüş bebekler peri
natal gruba dahil edilirler.
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DEMİRKÖY FATİH DEMİR DÖKÜMHANESİ 
2003 Y ILI ARAŞTIRMA ve KAZI 

ÇALIŞMALARI

'ZülkiK Y ILM A Z -A  Osman UYSAL

Araştırma-Kazı ve Restorasyon Projesi
Hoiirlık Çûlışmalon
Demirköy Fatih ^ökümhaneşi'nde daha 

kapsardı bir projenin tanzimi ve bunun haya- 
îa geçirilmesi amacıyla çeşitli bilimsel kurum 
ve kuruluşlar hezdin.de girişimlerde bulunul
muş. i »Öylece dökümhanen m t, mit, İması ve 
gerekeh liginin uyandı rılması hedeflenmiştir 
Nitekim ¿002 yılı gerisinde çeşitli üniversi
te ferden çok sayıda bili madamı dökümhane 
kompleksini ziyaref ermiş /t çeşitli ortam 
lorda konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir Diğer yandan TBTK 
Başkuru Prof Dr Lknıeleddu-L Ihsanoğlu. Fa
tih Dbkümfoûnesrnden haberdar ölür alma: 
bu alanda mutlak surette bilimsel çalışmala
rın başlatılması yönünde arayış İçerüsine gir
mişin Prof Dr Mehmet Ozdağfin'ırı önemi1 
gayretleriyle alan incelemesinde bulunan ve 
konuya dgı duyan bdimadûmicınndûn bir grup, 
büyük bir duyarlılığın e$em »farak, Türk Bilini 
Var ıhı Kurumu himayesinde ve fnüdüriümtiz 
önerileri doğrul tuşunda kapsamlı bîr proje
nin hazır1 fanmaSı için çalışmalara başktffliŞTır 
Bu kapsamda, Tiırk Bilim Tarihi Kürümü ile 
Kırklardı Müzesi Müdürlüğü arasında "De 
mır koy Osmunü Dönemi Demir Dökümhanesi 
A raştırm u -K u z ı ve  B c i+ a rasyo n  P ro je s i"  adı 

altındc bir iş t ir  Iidinin -.Tjşt uru İması huşu 
sunda mutatiükûT saklanmıştır* Yapılan gö- 
rüsnitiler Sonrasında TBfK'nu mensup bJjrn 
a d a la r  in don niuşanıbır ’Araştırma Kc?ı ve

Restorasyon Heyeti1' oluşturulmuştur. Farklı 
bilim dallarından gelen ve her biri alanında 
uzman Olein bu heyet, projenin öngörülen saf 
Kalorim uygun olarak şu şekilde bir işbölümü 
yapmış! ir1

1- Proje Başkanı: Prof Dr. Ekmdeddin 
thsonoğiu (TBTK Başkanı),

2- koordinasyon ve Proje: Merkezi: Doc. 
Dr Mustafa Kaçar (TBTK &n. S k rt) Türk 
Bilim Tarihi Kurumu (Yıldız Sarayı. Musahip 
Ağalar Dairesi Beşiktaş/İstanbul),

3- Kazı Başkanı ve Proje Yönetmeni: Zül- 
küf Yılmaz (Ktrklareli Müze Md.)

4- Kazı Çalışmaları; Prof. Dr. A Osman 
Uysal (Çanakkale L8 Mart Qnv ), Arkeolog 
M,A. Zülkuf Yılmaz, Uzuv ögr. Gör Ahmet 
Sipahıoğlu (Ç 1H Mart Ünv.ı. Ybrd Doc Dr, 
MUitafa özer (Trakya Ünv )

5- Mimarı Belgeleme ve Restorasyon Ç v -  

lı şuraları: Vard Doç. Dr Güliürt Tanyeli (İTÜ  
M imar Jık F )

6- Arkeometrı Çalışmaları: Pryf Dr 
Hadi Özbal (BU. Kimya öl.) - Prof Dr Emre 
Döller. [Marmara Uıtv Eczacılık Fhk )

7 - Teknoloji Tarihi Arttırmaları Prof 
Dr. At il İÇ Bir (İTÜ Kontrol Müh fî I.) -Doç 
Dr. Gü rıhtın Danışman (flüt) Tarih Bl )

3- Oimuhlı Tarihi Arasıırmûlûı ■■ Prof Dr 
Emre bölen (M Ü.) Doç, ür Mustafa Kaçar 
(İÜ, Bilim Tar Si.) Yar d Doç Dr Gülsün 
Tanyeli (İTÜ.)
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Amaç
2003 Yılı içerisinde faaliyete geçirilen 

projenin belli başlı amaçları şu şekilde özet
lenebilir:

1) Kırklareli Müzesi Müdürlüğü ve Çanak
kale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölü
mü birlikteliğinde başlatılan kazı çalışmala
rıyla yüzeydeki moloz dolgunun kaldırılması 
ve mevcut yapılar ile ihata sistemi kalıntıları
nın ortaya çıkarılması; ayrıca döküm atölyele
rindeki yüksek fırınlar, izabe çukurları ile su 
çarklarını işleten su kanallarının temizlenip 
açığa çıkarılmaları; bu arada, yüksek fırın 
ların cidarlarından ve etrafta bol miktarda 
mevcut olan demir cürufundan alınacak ör
nekler ile arkeometri laboratuvarında metal 
analizlerinin yapılması; son olarak da, döküm
hanenin tarihçesinin arşiv ve dokümantasyon 
araştırmaları ile Fatih Dönemi'ne kadar geri 
gidip gitmediğinin ortaya çıkarılması,

2) Kazı çalışmaları devam ederken, kazı 
alanı rölöve projelerinin hazırlanması ve 
benzer dökümhaneler ile karşılaştırmasının 
yapılması,

3) Kazı çalışmalarında elde edilecek so
nuçları destekleyecek arşiv, eski f  otoğraf ve 
belge araştırmaları ile kesin verilere ulaşıl
ması,

4) Elde edilecek sonuçların araştırma 
ekibinin teknik üyelerince ayrı ayrı hazır
lanacak bilimsel raporlar marifetiyle tespit 
edilmesi ve bir bütün içerisinde yayınlanması; 
bu şekilde akademik kurumlar, üniversiteler, 
destek veren kuruluşlar ve kamu oyunun bil
gilendirilmesi.

5) Kazı sonuçları ve belgelerin araştırıl
ması ile elde edilecek verilere göre döküm
hanenin restorasyon projelerinin hazırlan
ması ve proje alanının bir açık hava teknoloji 
müzesi olarak yeniden yapılandırılması, nihai 
hedef olarak düşünülmüştür.

Kazı Finansmanı
Projenin finans kaynakları, başlangıçta 

Proje Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsa- 
noğlu'nun müşterek hazırlanan bir yayını 
dolayısıyla, kendilerine ait olan telif hakkı 
bedelini karşılıksız olarak bağışlamaları ile

şekillenmeye başlamıştır. Kesintisiz, uzun 
soluklu bir çalışma olarak planlanan proje için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırklareli Valiliği, 
iştirak eden üniversiteler (imkânları dahilin
de), Demirköy Kaymakamlığı, İstanbul Büyük 
Şehir Belediyesi, Türk Bilim Tarihi Kurumu, 
TÜBİTAK ve gönüllü kuruluşlardan destek 
sağlanması öngörülerek gerekli girişimler 
yapılmıştır.

Proje finansmanına zamanla gönüllü katı
lımların olacağı düşünülmekle birlikte, 2003 
yılı çalışmaları için TBTK (Türk Bilim Tarihi 
Kurumu) ve TÜBİTAK'tan maddî destek 
sağlanmış, Kırklareli Valiliği ile Demirköy 
Kaymakamlığı ise imkânları oranında muhtelif 
katkıda bulunmuşlardır. Buna karşılık, 2003 
yılı kazı ve araştırma giderlerinin büyük bö
lümü Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı 
ödenekle karşılanmıştır. Ayrıca Demirköy 
Doğayı ve Kültürel Değerleri Koruma ve Ta
nıtma Derneği (DEKAT)'nin sağladığı gönüllü 
iş gücü ve manevî desteğini de takdirle vur
gulamak gerekir.

Kazı ve Araştırma Çalışmaları
2003 yılı çalışmalarını esas olarak iki baş

lık altında toplamak gerekmektedir:

1) Saha Araştırması
Fatih Dökümhanesinde hafriyat çalış

malarına başlamadan önce ve kazının devam 
ettiği süreçte, yapının ve yörenin tarihine 
ilişkin ipuçları elde etmek amacıyla çevrede 
araştırmalar yapılmıştır. Bu sezon için sınırlı 
olarak gerçekleştirilen saha araştırmasında 
hafriyatı yapılacak olan ve ana unsur olduğu 
sanılan büyük dökümhane ile bağlantılı veya 
müstakil daha başka demir eritme fırın ları
nın bulunup bulunmadığını anlamaya yönelik 
ön çalışma yapma gereği hissedilmiştir. Bunun 
yanı sıra, böylesine büyük çapta tesis edilen 
bir dökümhaneye nerelerden hammadde ge
tirildiği hususu, ayrıca cevaplanması gereken 
bir soruydu. Bu amaçla Müze Müdürü Zülküf 
Yılmaz beraberinde Prof. Dr. Hadi Özbal, 
Prof. Dr. Emre Dölen, Prof. Dr. Atilla Bir, 
Doç. Dr. Günhan Danışman, Yard. Doç. Dr. 
Gülsün Tanyeli, Öğrt. Gör. Kani Kuyucular,
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Arş. Gör. Nurdan Kuban ve Arş. Gör. Betül 
Yorulmaz ile misafir olarak Dr. Ünsal Yal
çından oluşan bir ekip, iki gün süreyle çevre 
gezisi gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma ile 
iki ayrı noktada fırın bakiyesi, büyük dö
kümhaneye batı istikametinde yaklaşık 350 
m. mesafede küçük boyutta bir dökümhane 
kalıntısı, aynı istikamette ve yaklaşık 650
700 m. mesafede kısmen korunagelmiş bir 
su bendi (dökümhane ile bağlantılı olarak) ve 
Demirköy'ün kuzey - kuzeybatı istikametinde 
ise orman içerisinde muhtelif çoklukta bakır 
ve demir cürufu tepecikleri ile karşılaşılmış
tır. Gerçekleştirilen bu çalışma sırasında 
ileri dönemlerde yapılacak olan yüzey çalış
malarına altyapı oluşturmak üzere, tespit 
edilen bulgular harita üzerinde koordinatları 
ile birlikte belgelendirilmiştir.

Hafriyat grubu tarafından ise ayrıca 
yüzey taramasına yönelik bazı çalışmalar

Kesim: 1

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında 
Demirköy Belediyesinde muhafaza edilmek
te olan tuğralı mermer parça, Avcılar (eski 
adıyla Korfu Kulübeler) Köyü mezarlıklarında 
ve askerî gazinoda korunan mezar taşları ile 
Demirköy Camii avlusundaki mezar taşları 
incelenmiştir.

Demirköy Belediyesi'nde muhafaza edilen 
mermer levhanın üzerinde, barok karakter
de kartuş içine işlenmiş durumda Sultan I I .  
Mahmud (saltanatı: 1808-1839)'un tuğrası 
kabartılmıştır. Tuğranın sağ üst tarafında 
Sultan I I .  Mahmud'un "Adlî" mahlası yer 
almaktadır (Resim: 1). Bu boyutta mermer 
malzemeli ve tuğralı kartuş, ancak anıtsal bir 
yapının taç kapısına ait olabilir. Demirköy ve 
civarında, dökümhanenin dışında böyle tuğra 
kullanmayı gerektirecek anıtsallık ve önemde

başka yapı bulunmamaktadır. Dökümhanenin 
özellikle taçkapı kalıntısının tarzı da I I .  
Mahmud Dönemi mimarlık anlayışına uygun 
düşmektedir.

Demirköy'e yaklaşık 15 km. uzaklıktaki Av
cılar Köyü, yörenin en eski Türk yerleşmesi 
olarak dikkati çekmektedir. Burada, biri şim
diki köyün merkezinde, diğeri ise köyün doğu 
taraf ında ve yaklaşık 500 m. mesafede olmak 
üzere iki tarihî mezarlık bulunmaktadır. Kö-

Resim: 2

yün merkezindeki mezarlık 1940ÎI yıllarda 
okul yapmak amacıyla ortadan kaldırılmıştır. 
Bu alanda hâlâ tek tük mezar taşı kırıkları 
göze çarpmaktadır. Bunlardan bir tanesinin 
üzerinde H. 1270/M. 1853-54 tarihi okuna- 
bilmiştir. Mezarlık yakınında, köyün hemen 
batı çıkışında bulunan ve yeni inşa edildiği 
anlaşılan türbenin içindeki şahidenin tarih 
kısmı ise mezar taşının beton zemine gömül
müş olması nedeniyle okunamamıştır.

Buna mukabil köyün kuzeyinde ve yaklaşık 
500 m. mesafede bulunan ikinci mezarlıktaki 
kitabeli şahidelerden on beş tanesi okunmuş
tur. Buradaki mezar taşı kitabeleri 18. ve 19. 
yüzyıllara işaret etmektedir

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGÎSÎ 55



'■ "V -7 -
*

Sez könuSu mezar Tûşloni omsırıdrj bit Araş Gör' tekfin Sönmez, Araş öor Vusul
kadına mi aldOğu anlamlan ve tarih kıs«;. Aeıogîy ve Çanakkale OnŞfckız Afları Unıvef1*
ktrıJniff olan bir şahide üzgrinS&ki "Dokum Sitesi i en tdesıyat Fokultes1 Sanat Tarihi

Bölümünden 17 (imvncı igtirok etrn^tı'rhanene yazıcı AAclıia ıbüresi son (tereci;
Kair öncesinde gndleme Çalışmalarınıonemsenmektedir Çünkü buna dayanıl rjftık

hajlntf.ın  Yğfld Döt; Dr Gülsün Itinyelı, Ogrdökümhanede volısanfardiin bazılarının civar
Sör (Cam Kuyucular A ^ ş  G ö r . Mardan ffliMHköylerde ve özeli klç A vatanca ikame t et
vt. Arş Gör Betili yorulmaz rttlşve -çın dct ik le r i  ile r i sü rü le b ilir  A vc ıla r  gibi kucuk b ir
zaman zumun kazı sahitsrnrtn biHünmuşlarrtrrköyde, zaman içinde 1«; mezarlığın olunması
Kazı boyunca besto Proje Susanı P^dı Dıhehı buradaki yerlerimin hertı de döktimhö
Ekmdedtiln rhsûftoglu olmak üzere projederedeki f-naNyetlenr sürekliliğini; ve cnnJıhg
kr diğer bilim adamlarının muhtelif m d re îvenn dayanak teşk il etm ektedir
ncel em elerini ise burada ayrıca belirtm ek
gerekryürBunlardan başka Demirköy Askeri Gi .7

dosunda bulunan iki mezat us> da Avcılm' «ir:
oerirllmıstir Omr.irköY Camii'nın avlüsûbda
yer olan ve 16 yüzyıldan kaldıkları anlaşılan
rkı şnhıde işe dgkumhgricfim ydkıriındnk. ko-
cük mezarlıktan buraya TaSfflrmâi'ir

2} Kazı Çalışmalar
Demrrköy Fatin Demm Dokum) ¡mesı ZOOd

yırı kor- çalışmalarına prof Dr i isrmtn
Uy Sal Ar keolog [M a ,] Zülküf Yılmaz rnırti
Ahmet Sipakiiîğlu Artış Ş iir Z r lv y r Uysal İt i sim: J
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Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi mer
kezî işletme alanında yapılan £001 yılı çalış
maları neticesinde, ta rih î kompleksin yüzeyi 
tamamen temizlenmiş ve yüceyi bilimsel ça- 
lışmaîünn yapjlmaâma hazır hâlegetı r ll mrştir 
Buna rağmen kan yapılacak alanda kapsamlı 
bir yüzey Temizliği gerçekleştirilm iştir Ça 
ItŞtna öncesi durum tespiti, fotoğraflım a ve 
röfrjve belgelemelerinin ardından, planlandrgı 
üzere dâloümhonçnrn kuzey kanadında kazı
ya başlanmıştır 2003 yılı kazı programında

yesine kadar yükselen yoğun bir moloz taba
kasından teşekkül ettiği dikkat çekmekteydi. 
Bu dolgunun en üstünde, kuzey sur duvarının 
yıkılmasıyla çoğunlukla kuzeye paralel, ancak 
düzensiz bir biçimde yıkılmış 0kiri tuğladan 
hurpusta kalıntıları bulunmaktaydı Öncelik
le bu blokların ortadan kaldm[ması ve daha 
sonra belirlenen plan doğrul tuşunda açmo- 
ların belirgin hâle getirilmesi ıçm çalışmalar 
yoğunlaştırılmıştır

lirdim: K
Kesim: 6

öncelikli alarak yapının kuzey duvarr boyunca 
uzanan mekân kalıntılarım kapsuyun Ü -E , î l -  
F I I  6 ve I I -H plankarelerinde çalışılmıştır 
Lr ve F plankarelerj daha önceki Kaz« sezo
nunda konumu belirlenen ana girişin batısına. 
& ve H plankareleri ise doğusuna rsafici et 
muktedir. Bu kışım, hem kot açısından diğer 
kısımlara göre daha yüksekte kalınokra, hem 
ie anıtsal girişin hemen gerisinde (güneyin
de) yer olmaktadır. Kazı Öncesi görünümüyle 
bu kısım dökümhanenin kuzey duyarı kalın
tısından güneye doğru alçalan hafif bir eğim 
göstermektedir Kuzey duvarı boyunca devam 
eden bu eğimin, zeminden mevcut duvar sevi

Başlangıçta İT F I I  F ve T l  G açmaların
da seviye inme çalışmalarına öncelik verildi 
ve kaldırılan moloz dolgunun hemen altında 
bir yangın tabakasının üzerine oturtulmuş 
şon kullanım safhasına oit yapı katı ile karşı
laşıldı, Bu bölümde, dökümhanenin kapsamlı 
bir onarım sureci yaşadığı, hatta iç mekan
larda ban işlevsel değişikliklerin yapıldığına 
dair düzenlemeler dikkat çekmektedir Ni 
tekim kuzey duvarı boyunca ve iç cephede 
belli aralıklarla düzenlenmiş alan nişlerin bir 
Müminin duvar sathında aynı seviyede yine 
taşla örülmek suretiyle kapatılmuS1 ve una 
girişin doğusundaki nişlerin ise ocak şeklinde 
düzenlenmesi hayli dikkat çekicidir Ocak-
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Kesim: 9
ların birbirine yakınlığı, bu düzenlemenin yal
nızca ısınmaya yönelik değil, daha farklı işle
vinin olduğunu da düşündürmektedir. Ocakla
rın zeminini oluşturan ateş tuğlalarının ise iki 
ayrı firmaya mensup olduğu, bunlardan birinin 
yerli üretim, diğerinin ise ithal (İngiliz) oldu
ğu görülmüştür.

Zeminde az da olsa ithal ve yerli seramik 
kırıntıları ile çeşitli metal objeler de elde 
edilmiştir. Metal buluntuların çoğunluğu 
kullanılmış çeşitli boyutlardaki demir çivi ve 
saplamalardan oluşmaktadır. İç  mekân, tek 
sıra tuğla veya çamur harçlı kerpiç duvarlar 
vasıtasıyla çeşitli ara bölmelere ve koridor
lara ayrılmıştır. Genel bir kanaatle bu alanın 
İdarî birimler veya daha basit düzeyde işlik
ler (atölyeler) olabileceği düşünülmektedir.

Resim: 10

Resim: 11

Ana girişin batısında kalan bölüm ise daha 
sade bir görünüm arzetmektedir. E planka- 
resinin tamamı ile F plankaresinin bir bölü
münde, dar ve uzun bir salon görünümü veren 
tek mekân yer almaktadır. Muhtemelen bu 
yapıda zeminin yassı plaka taşlarla döşeli 
olduğu ve çatının ise taş kaideler üzerindeki 
ahşap direklere oturtulduğu anlaşılmaktadır. 
F plankaresinin diğer yarısının ise yine İdarî 
bir yapı olma ihtimali bulunmaktadır.

Seviye inme çalışmaları kontrollü bir bi
çimde devam ederken, zeminin, kuvvetli bir 
yangın sonucu oluşan enkazın kısmen tesviye 
edilmesiyle elde edildiği belirlenmiştir. I .  
yapı katının (en üst tabakanın) zemininde 
hafriyata devam edilmesi neticesinde, ikinci 
bir yangın tabakası ile tekrar karşılaşılmış
tır. Bu alanda, kömürleşmiş hâlde çok sayıda 
tavan, bazen de zemin döşemesine ait olduğu 
anlaşılan ahşap kalıntıları açığa çıkarılmıştır.

Hayli şid
detli geçtiği 
a n l a ş ı l a n  
yangın ne
t i c e s i n d e ,  
tavanı oluş
turan ahşap 
k i r i ş l e r i n  
y a n a r a k  
farklı isti
kametlerde 
zemine düş
tüğü kolayca 
i z l e n e b i l 
m e k t e d i r .  
Ancak F ve 
G plankare-

Resim: 12
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Resim: 13

lerinde açığa çıkarılan bazı kömürleşmiş ah Haf riyatın 17. gününde kazı alanının geniş-
şap kalıntıların düzenli diziler teşkil etmesi, letilmesi ve mevcut plankarelerde seviye tes-
ayrıca bunların büyük ve orta boy çivilerle pit sondajlarının açılmasına karar verilmiştir.
bulundukları yere sabitlenmiş olmaları, bura Bu amaçla I I  H plankaresi de hafriyata dahil
daki bazı odalara ahşap döşeme uygulandığını edilmiştir. Aynı zamanda I I  E plankaresinin
düşündürmektedir. Gerçekleştirilen çalışma güneybatı sınırına yakın bir alanda 2x3m.
neticesinde, I I .  yapı katı olarak tanımlanan

boyutlarında bir sondaj için çalışmalar baş-bu saf hanın, mimari plan açısından bir üstteki
tabaka ile herhangi bir farklılık göstermediği
belirlenmiştir. Bundan da anlaşılmaktadır ki
şu ana kadar hafriyat yapılan alanda açığa
çıkarılan sur içi mekanların, esasen I I .  mi- ¿V
mari kat olarak tanımlanan evrede yapılmış
olmalıdır. Buradaki yapıların kuvvetli bir yan
gınla tahrip olması üzerine, zeminin tesviye
edildiği, ancak çeşitli oranlarda korunabilen
duvarların onarılması ve bazı eklentilerin
ilave edilmesiyle, aynı bölümlerin bir kez
daha kullanıldığı sanılmaktadır. Ancak I .
yapı katı olarak tanımlanan mekanların da
bir süre sonra yangınla tahrip olduğu dikkat
çekmektedir. Daha sonra bu alanda yeniden
bir takım düzenlemenin başlatıldığı, fakat
herhangi bir nedenle yapılmakta olan çalış
malar sonuçlanmadan, alanın tahliye edildiği
anlaşılmaktadır.

Kesini: 14
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¡atılmıştır. Bu alandaki hafriyatta, zeminden 
yaklaşık 15 cm. derinliğe ulaşıldığında yoğun 
kireç harçlı (horasan harcıJ bir duvar kalın
tısı ili karşılaşılmıştır. Bu safhadan itibaren 
kan duvar istikametinde ve aynı romanda 
derinleştirilerek sürdürülmüştür Yap ılan  
hüfnytu neticesinde, sonradan tespit edi- 
!en bu mimarı öğenin hayli sağlam bir yapıya 
sahip olduğu, usr seviyelerde karşıluşılan 
mirriciM dokudan farklı bir üslûpta ve daha 
erken dönemde inşa edilmiş olduğu belir 
kamıştır Kuzey sur duvarına paralel alarak 
gelişen bu duvarın F ve G açmalarında da 
düzenli bir biçimde seyrim devam ettirdiği 
Gfic.ok TT H plan kar es ine kesinlikte sarkma
dığı tespit edilmiştir. Seviye tespit sondajı 
olarak başfatılan. fakat ihtiyaç hissedildiği 
üzerine genel hafriyata dönüştürülen bu 
çalışma neticesinde, henüz müdahale edil
meyen I I  D piankaresrnden devamla F F ve 
& plankarelerı istikametinde gelişen duvarın, 
dökümhanenin fizikî olarak genişletilmeden 
öhceki koruma-savunma (ihata) sisteminin 
bir parçası olduğu kanaatine ulaşılmıştır Bu

mimari kalıntı eski dökümhanenin sınırlarını 
belirlerken, aynı zamanda işletmenin yaklaşık 
büyüklüğü hakkında do bir fikir vermektedir 

Öiger açmalarla eş zamanlı alarak sür
dürülen I I  R plankaresı çalışmalarında ise 
yüırey molozu kaldırıldıktan sonra, düzensiz 
bir piçimde yıkılmış olan harpuşta kalıntıları 
bloklar halinde alan dışına nakledilmiştir. Ze
minde seviye düşürme biçiminde sürdürülen 
hafriyatta F. F ve G açmaları le aynı düzeyin 
elde edıfmesı neticesinde, bu bolümde de se
viye tespit sondajı çalışmaları başlatılmıştır 
Gerçekleştirilen bu çalışma sonrasında, bir 
yapının temel altı dolgu tabakasına an iki 
blokaj kalıntı^ (kuzey ve batı duvarlarının 
bir bolümü) dışında, ayrıca bir bulgu elde 
edilememiştir

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, döküm
hanenin taçkapı kalıntıstnm gerisinde eyvan 
biçiminde avluya açılan, zemini arnavut kal
dırımı döşeli ana koridor ve bunun iki yanında 
sur duvarına paralel uzanan duvarlarıyla muş 
Temılat mekânlarının kalıntıları daha belirgin 
olarak görülmeye başlamıştır,
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l-lcsittıt I íi

Değerlendirme ve Sonuç mmakrtidir. Buna göre. Jantı önce kapsaml
Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi bir işletme hal mue mevcut olduğu onfaşı lon

2003 yılı kazı ve ara|trrma çalışmaları sı dökümhanenin, I I .  Mahmud (1308-1839)
rasındn elde carien buluntulardan en çok Döneminde esaslı brr biçimde ihya edildiği
dikkat çeken eser grubu, sikkelerdir. Bunlar animi İma kıradır Taçkapı kalıntısının mimarı
urasmda H 1İ 3 7 /M 1773 ta rih li yanmış tarn , harpuşta ve batı taraftaki kalıntılarm
harap akçe, stratıgraffk bakımdan büyük ince tuğlaları ile Demirköy Belediyesindeki
önem takmaktadır. Diğer1 Os manii sikkeleri mermer tuğra dikkate alındığında, dokum-
Sultan Abdulmecrd ve Sultan Abdulazız do hane kompleksinin X IX , yüzyılın ilk çeyre
nemlerınm îarmlehilı taşırlar. Ayrıca 1816 ğinde genişletilerek yemden düzenlendiğini
tarihli i kı Avusturya DrıpamTorluğu paras t ve

görmekteyiz. Bundan sonra dökümhanede1926 tarihli Türkiye Cumhuriyeti paras» da
şiddetli bir yangının cereyan ettiği, fakatelde edilen bulum utar arasındadır y ini kaz
akabinde tekrar bir onarım ve düzenleme ilesırasında çok sayıda sırsız seramik parçası
işletmenin faaliyetini sürdürdüdü anlaşılmakaçığa Çfkarılmiştır Nadiren 19, yüzyıl işi Sırlı
tadır. Bu onarım surecinde, kuzey duvarı boseramik parçalarına rastlanmıştır Başta çivi
yunca uzanan mekanlar yeniden düzenlenmiş.olmak üzere, gülle kalıbı, değişik çapta top
çamur harç vc kerpiç kul l'anı tarak bir takimgülleleri (Resim. 16) ve çeşitli metal parça
la bölmeler oluşturulmuş; girişin batısındalar, binanın işlevine uygun buluntulardır.
ise bir ada ve bitişiğinde, muhtemelen ahşapHafriyatla elde edilen verilerin arşiv
direk ve tavanlı geniş bir bölüm meydana gekayıtları ile paralel gelişimi. Demirköy Fa
tirlfmıştir 5özu edilen konut ve odaların birtîh Demrr Dokümhanesi'nin geçirmiş olduğu

evreleri dahû kolay anlamamıza imkan ta bal um un ur ahşap döşemeli ve ahşap tavonlr
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olduğu anlaşılmaktadır Konut duvarları bjr 
tür hımış uygulamasıyla oluşturulmuştur O r
taya çıkarılan duvar ve sıva kalıntı lan. yam 
mış ramin döşemesi ve tavan kirişi kalıntılar» 
bunu doğrulamaktadır.

Döküm ha nettin bu' sura sonra, mahfeme 
lan ateşli bir saldırıya (savaş vb nedenle) 
uğradığı düşünülmektedir IT-H açmasında, 
yüzeyden 1Û3 cm dar inde (0,67 m kotunda) 
rastlanan H. 1274/ M. 1857-58 tarihli Sikke, 
yanmış zemin döşemesi içinde ele geçirilmiş* 
tır Sikke, Sultan Abdulmecıd'in saltanatının 
on dokuzuncu senesinde darp edilmiştir 
Anlaşıldığı kadarıyla yangın, bu sikkenin te
davülde olduğu yıllarda meydana gelmiştir. 
Dolayısıyla, söz konusu yangın en erken 1858 
yılı civarında vuku bulmuş olmalıdır. Ancak 
hafriyatla aide edilen patlamış hâldeki iki 
adet top güllesi ve yüksek derecede bir 
hararetle kömürleşen doku içerisinde toplu 
halde ele geçirilen altı adet gülle, söz konusu 
yangının bir saldın sonrasında gerçekleştiğim 
göstermektedir Tarihimizde bu döneme İsa 
bet eden kargaşa ortamının 93 harbi olarak 
bilinen 1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı nede
niyle yaşandığı bilinmektedir Nitekim gerek 
savaş esnasında, gerekse yaklaşık 1 yıl süren 
Rus işgali döneminde dokum hanenin ciddi bir 
tahribata uğradığı bilgisi arşiv kayıtların
da yer almaktadır, yapının bundan bir' süre 
Sonra yine kullanılmak üzere ononm gördüğü, 
ancak 1905 yi 11 n dan itibaren başlayan Bulgar 
saldırılan ve sonrasında Sıkıntılı bir dönem 
olan Halkan Savaşları sürecinde istikrarlı bir 
biçimde işletilemediği anlaşılmaktadır. Buna 
rağmen, daha önce değinildiği üzere Tl & ve 
özellikle İT F açmalarında ocağa dönüştürül 
muş nişlerde ateş tuğlalarının yoğun olarak 
kullanıldığı belirlenmişti. Bu tuğlalardan, 
eski yazıyla "Maden Çreğlı" markalı alanların 
TTırk üretimi. ’'Cowen'' markası taşıyanların 
ise Ingiliz menşeilî olduğu kolaylıkla cmio- 
şılmaktadrr. Nitekim yazılı kaynaklardan da 
bilinmektedir kı dökümhane 1913 yılında bir 
İngiliz şirketi tarafından 99 yıllığına kiralan
mış ancak I  Dünya Savaşı surecinde (1916) 
sözleşmenin feshedilmesi üzerine, büroda 
bir daha üretim yapılmamıştır.

28.07 2D03 tarihinde fiili olarak başla 
tılan Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi
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2003 yılı kaz» ve araştırma çalışmalarına 
20.10 2003 tarıhindeson verilmiştir Bu süre 
zarfında, toplam 10000 m; kapalı alan ihti
va ettiği bilinen tarihî kompleksin yaklaşık 
olarak 330 nvlrk kısınman hafriyat gerçek 
leştir i İm iştir Kan sonrasında pölöyc ve gö
rüntüleme çalışmaları tamamlanarak m1 mor i 
kalıntılar geçi ti atarak koruma altına alınmış 
tır Diğer buluntuların temizlik ve kısmen 
onanırdan yapılmış, etüttük ve envanterfik 
olanlar tasnif edilerek depoya kaldırılmıştır 
Burada yapılan nihai tasnif Ife gerekli gön.; 
lenfer  bakım, onarım ve envanter çalışması 
için müzeye nakledilmişi ir

Gülsün TANYELİ
2001 yılında Kırklardı Müzesi Müdürü 

Arkeolog Züfküf Yılmaz, M.A... ydrtetiminde 
gerçekleştirilmiş alan kurtarma kazısı sıra 
sında ortaya çıkarı tan kalıntılar Çanakkale İS 
Mart 'Üniversitesinden Sancıt Tarihti Ahmet 
Sipahioğlu t o rafından belgelenmiştir 2003 
yılı kazı çalışması üntesihde mevcut kalıntı 
iar<n bellekti bir tetal stetion teodolit ile 
ölçme ve belgeleme çalışmaları dijital olarak 
tekrarlanmış vs çizilmiştir Ayrıca, kazı 
çalışmalarında esas alınacak grid sisteminin 
araziye aplikasyonu ve röper alınacak û ÛÛ 
kotu hazırlanmıştır

30 Temmuz ila 3 AğüStoS 3Ö03 ve 28-30 
Ağustos 2003 tarihleri arsında yapılan arazı 
çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi. Mi
marlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Res+oras 
yon Anabil im Dalı öğretim üyeleri Yrd, Doç. 
Dr. Gülsün Tanyeli ve Dr. Kanı Kuzucular ile 
doktora öğrencileri Y. Mimar Betüi Ycnıimaz 
Ekimd ve V. Mimar Nurdan Kuban’ın katilıf 
mıylü gerçekleşmiştir.

2003 Yılı Yüzey A ra ş t ırm a la r ı
Gün han DANIŞMAN

Dökümhane civarındaki ormanlık alanda 
daha başka demir üretim sahalarının öldüğü. 
Demirköy Orman Bölge Müdürlüğü mühen
disleri ile yapılan görüşmelerde ortaya kon
muştu 31 Temmuz 2003 günü I  T.Ü mimari
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belgeleme ekıbme katılan Kırklardı Müzesi 
Müdür-Îi Arkeolog Ziilkıjf Yılmaz İli Boğa
ziçi Üniversitesi Vfckhûjoji Târih] Doçenti 
Ür Gürhan Danışman,, bir yüzey araştırmu- 
£. gerçekleştirerek dökümhane çevresinde 
dohû önce Vrd Doç. Dr. Gülsün Tanyclı'nm 
bilgisi dahilinde olan baz' üretim donlarına 
gpdilereH bülurıîulurm koordı notla r'rm ĞP9 
(cografik yer beUHeme sistemi ) ile kaydet 
miştır Özellikle “Kabakçının t urLlası" olarak 
bilinen ye dökümhanenin kuzeybatı yönünde 
ormanlık arazi (findeki ajanda su kanallarının 
izleri, su çarkının tas temelleri, üc adet iyi 
korunmuş vaziyette yüksek I ırm ile geniş bir 
alano yayılmış cüf ■ f ;e odun-kömurü yomları 
belirlenmiştir Ancak yüzey araştırmaları
nın önümüzdeki sezonda daha ayrıntılı bir şe
kilde yapılması -/e 1/25000 ölçekli haritalara 
ilenerek sít doru tanımlaması için Edirne 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna 
başvuru'muy gerektiğine k ıra r verilmiştir

Gerek yüzey araşn ■'maları sırasında belir 
lenen üretim alanlarının haritalara islenmek
gerekse dökümhanede kazı çalışmaları çıra
sında çıkan katmanları belgeleyen kazı ekibi 
nin ön çilimi erinin dijital ortama aktarılarak 
1/50 ölçekli planların foîogrcmetrık çekim
ler yöntemiyle hazırlûrtipcısmin önümüzdeki 
yıl yapılması planlanmaktadır

2003  Yılı OsmanlI Arşivleri AraşTırmast

Emre DÖLEN 
Mustafa KAÇAR

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof Dr. Emre Dolea îte İstanbul Üniversi
tesi Öğreti m Üyesi Doç Dr Mustafa Kaçar 
tarafından ortaklasa yönetilen “ Osman lı 
Arşivleri AraşlırmüSi" öncelikle Demirköy- 
Samûkocuk Dökümhanesinin çeşitli yayın 
lobda >dd¡a edildiği tjîbi Guitan i t  Murat 
zamanmda mı ilk kez çatışmaya boşladığını ve 
Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un 
fethinde kullanılan “ŞahÎ" toplar mm dökümü 
ıfe ilişkisi olup olmadığını ortaya çıkarmak 
hedefini l colína k ta dır,

1990 yılında İstanbul Teknik Üniversite
sine sunulmuş olan bir doktoru tezinin ulun 
çalışmaları sırasında bölgedeki ohaştırrnalorı
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desteklemek amacı ile Osmanf arşrvierin 
de yapılan incelemelerde bulunan eri eski 
belgelerden biri ?.9 Recep !T7Ü H (4 Mart 
Î696) tarihli olup bu dökümhanenin Osmanlı 
ordusu içlh top güllesi veya yuvciak ve hum- 
bara ihtiyacını kcdr t̂ladığı belirtilmektedir/ 
Çevredeki Avcılar Koyu yakınında 2ÛÛJ yaz 
döneminde belirlenen Müslüman mezarlıkla
rındaki mezar taşlarının incelenmesi sonucu 
dökümhanede bundan daha eski tarihlerde 
çalıştığı anlaşılan iş ç i  ve ustaların izine rast
lanılmış olması, bu dökümhâihenin Kuruluş^ 
rıun duhu erken tarihlere uzandığını açıkça 
ortoyo koymaktadır 18. ve 19 yüzyıllara 
ait belirlenen çok sayıda arşiv belgesinde 
dökümhanede üretilen yan mamul demir 
Ürünlerinin İğneada Limanı'ndan kosterler He 
İstanbul Karakoy'dekı Tophane-yi Amire ile 
Haliçteki Tersane-yi Amire’ye gönderildiği 
anluştlmakta kosterlerin ve Rum ûsiIÎt kap 
tanların İsimleri dahi verilmektedir-.

Hadi ÖZÖAL
2003 yu11 yaz dönemi kazı çalışmaları sr- 

rasında alman, ahşap ve odun kömürü, £ivo 
ve harç île tuğla örnekleri yarımda çekme 
çatı çivisi, yuvalak gibi metal örneklen He 
cevher ve curuf örneklen üzerinde yapılması 
planlanan arksa-met dür Jl analizleri, Böfüzlçi 
Üniversitesi f en Edebiyat Fakülte^ Kımyo 
Böfumıi'ne bağlı Arkeometri Merkez* Labo- 
ratuvarfan'nda Prof Dr Hadi Ozbol tarafın
dan yürütülinektedir- Bu araştırmaların ona 
heder demir üretimindeki hammadde girdi
lerinin belirlenmesi, top gülleŞı gibi mamul 
ürün terin kalitesinin tnyirt edilmesi ve üretim. 
Aşamasında uygulanan tekniklerin ortaya çı
kartı imasıdır. Bu atnaçld kazı sırasında elde 
edilen laboratuvor örneklermin kimyasal ve 
fiziki özellikleri aşağıda belirtilen yöntem
lerle analiz edilmektedir.

i. Cevher, cüruf ve metal örneklerinin 
ihtiva ettikleri elementlerin milyonda bir 
oranında izlenmesi için kimyasal analizle
rinin "Atomik Absorpsıyon Spektometresi'1 
kullanılarak gerçekleştirilmesi,
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2. Cevher ve cüruf örneklerinin içindeki 
bileşimlerin "X-ışını Saçılımı Analizi" yoluyla 
yapılması;

3. Cüruf ve metal örneklerinin yapısını 
anlamak için "Taramalı Elektron Mikroskopu" 
kullanılarak nokta analizlerinin yapılması;

4. "Endüksiyon Plazma Emisyon Spekt- 
rometre" ile cüruf ve metal örneklerinin 
ince kesit incelemesi, kimyasal analizin ise 
"Polarize Optik Mikroskop" kullanılarak ger
çekleştirilmesi.

Tüm bu laboratuvar analizleri için TÜ B İ
TAK Bilimsel Araştırmalar Destek Fonundan 
ve Boğaziçi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Merkezi Fonundan malî destek sağlanmıştır.

2003 Yılı Teknoloji Tarihi Çalışması-
Endüstri Müzesi Ön Hazırlığı

Atilla BİR 
Günhan DANIŞMAN

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik 
ve Elektronik Kontrol Mühendisliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bir ile Boğazi
çi Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Günhan Danışman tarafından 2003 
yılı yaz döneminde yapılan teknoloji tarihi 
araştırmasında Demirköy Dökümhanesinin 
teknik özelliklerinin belirlenmesine çalışıl
mıştır.

Demirköy'ün 4 km. doğusunda orman 
içindeki bir dere yatağı kenarında yer alan 
dökümhane ve bitişiğindeki muhkem yerleş
me alanı, aralarında 7 metrelik bir kot farkı 
bulunan iki ayrı terastan oluşmaktadır. Üst 
teras bir kenarı 100 metreyi bulan dikdört
gen bir alandır ve etrafı taştan kalın bir 
sur duvarı ile çevrilmiştir. Orman içinde 
kurulu bu işletmenin güvenliğini sağlamak ve 
özellikle 19. yüzyılda sayıları giderek artan 
Bulgar çetelerinin saldırılarına karşı üretim 
alanlarının korunmasını sağlamak amacıyla bu 
üst terasta askerî bir birliğin yerleştirildiği, 
ayrıca dökümhane işçilerinin barındığı kışla 
ve yatakhane gibi binaların sur duvarlarına 
yaslanmış olarak inşa edildiği ilk kazı so
nuçlarından anlaşılmaktadır. Tuğla minaresi 
kısmen ayakta kalmış bir mescit kalıntısı da 
bu savı desteklemektedir.

Dökümhanenin kuzeybatı yönünde, yakla
şık 5-6 km. uzaklıkta yer alan dere yatağının 
yüksek bir kotundan yönlendirme ağzı inşa 
edilerek alınan suyun bir açık kanal vasıtasıy
la işletme alanına getirildiği, arazide yapılan 
inceleme sonucu anlaşılmıştır. Bu su, dik
dörtgen yerleşim alanına batı kenardaki sur 
duvarı altında izleri bulunmuş olan taş tonoz
lu bir su kanalından girmekte, daha sonra biri 
mescit yönüne, biri güney kenarın ortasına ve 
diğeri de güneydoğu köşeye olmak üzere bir
kaç kola ayrılmaktadır. Dökümhanenin inşa 
edildiği düşük seviyeli teras alanında iyi ko
runmuş durumda iki adet eritme ocağı (veya 
yüksek fırın) ile bu fırınlarla ilişkili yaklaşık 
2x1 metrelik bir taş izabe çukuru da açıkça 
gözlenmektedir. Güney duvarı ortasında ana 
kanalın sona erdiği noktada yaklaşık 9 metre 
çapında üstten çevirmeli metal bir çarkın 
bulunduğu, çarkın yataklandığı noktalardan 
açıkça görülmektedir. Ayrıca eritme fırın
larında gerekli yüksek ısıyı elde etmek için 
su çarkı ile tahrik edilen körüklerden yarar
lanıldığı belirlenmektedir. Ana kanaldan ay
rılan tonozlu diğer kanalların ne amaçla inşa 
edildikleri ancak kazılardan sonra belirlene- 
bilecektir. Çarkın çevirme gücü yatay bir 
milden yararlanılarak körüklere ve belki de 
bir dövme demir çekicine aktarıldığı tahmin 
edilmektedir. Suyun debisi ancak kanallar 
ve çark yuvası kazıldıktan sonra belirlene- 
bilecektir. Dökümhanenin 1950 li yıllardan 
önceki durumunu hatırlayan yöre sakinlerinin 
sözlü aktarımlarından, çarkın demirden imal 
edildiği, dökümhanede bulunan tüm demir 
üretimler ile birlikte hurda olarak satıldığı, 
ancak öküz arabaları ile taşınırken orman 
içinde saplandığı dere yatağından çıkarılabi
leceği öğrenilmiştir. Yaşı ileri Demirköylüler 
ile sürmekte olan sözlü-tarih görüşmelerinde 
alınan bilgilerden, sur duvarlarının en az 4 
metre yükseklikte olduğu, ancak duvarların 
kesme taşlarının askerî tesislerin ihtiyacını 
karşılamak üzere ve tonlarca cüruf malzeme
sinin ise Orman İdaresi taraf ından orman içi 
yolların yapımı sırasında götürüldüğü anlaşıl
mıştır.

Demirköy Dökümhanesinin, bilinen benzer 
üretim tesislerindeki örnekler göz önünde 
bulundurularak, nasıl işletildiği tahmin edi
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lebilir ve bir rekonstrüksiyonu yapılabilir. 
Tesis ile ilgili özellikler ancak söz konusu 
kanallar, çark yuvası, yüksek fırınlar ile 
izabe çukuru ve körüklerin yer aldığı alanlar 
kazıldıktan ve mevcut buluntuların ayrıntıları 
ortaya çıkarıldıktan sonra açıklık kazanacak
tır.

Ekmeleddin İHSANOGLU
Türkiye'de her yıl gerçekleştirilen 250 

dolaylarındaki kazı projesi arasında çok az 
sayıda Türk-lslâm ve Osmanlı Dönemi kazı 
çalışması yapılması ve bugüne kadar siste
matik bir endüstri arkeolojisi araştırmasının 
yer almamış olması gerçeğinden hareketle, 
Türk Bilim Tarihi Kurumu, Kırklareli İlin in 
Demirköy İlçesi yakınlarında bulunan ve 
Fatih Demir Dökümhanesi olarak tanımlanan 
bir metalürji tesisinde kapsamlı bir araş
tırma, kazı ve restorasyon projesi başlatma 
gereğini hissetmiştir. Bu amaçla uygulamaya 
geçirilen projenin başlangıcı ve ilk sezon 
serüveni hakkında yukarıda yeteri kadar 
malumat verildiği görülmektedir. Bununla 
beraber birinci ve ikinci safhaları (araştır
ma ve kazı) birlikte başlatılan çalışmaların 
perde gerisinde kalan, ancak kanaatimce en 
az yapılan işin kendisi kadar destek unsurla
rına ve bunun doğal sonuçlarına da değinmek 
gerekmektedir. Nitekim 2003 yılı araştırma 
ve kazı çalışmaları kapsamlı, aynı zamanda 
uzun vadeli bir projenin birinci uygulama 
sezonu olması dolayısıyla, ekip üyelerinin 
proje grupları şeklinde ilk alan deneyimini 
yaşadığı bir süreç olmuştur. Esasen her biri 
daha önce müstakil proje lideri konumunda 
hizmet vermiş olan projemiz üyeleri, engin 
bilgi birikimi, yüksek seviyedeki mesleki 
tecrübelerinin yanı sıra, samimi ve sıcak bir 
atmosferde sürdürülen çalışmalara her sevi
yede verdikleri destekle, bu tarz kollektif 
organizasyonların ülkemizde de uygulanabil
diğini gösteren başarılı bir örnek sergilemiş
lerdir. Bu başarıda pay sahibi olan önemli 
unsurlardan biri ise hiç kuşkusuz Demirköy 
halkının proje içerisinde yer almasını sağla
yan, Demirköy Doğayı ve Kültürel Değerlerini 
Koruma, Tanıtma Derneği (DEKAT)’dir. Belki 
de 2003 yılı çalışma sezonunun en güzel yanı

Demirköy halkı adına DEKAT yönetimi ve tüm 
üyelerinin kazı ve araştırma ekiplerini bir 
gün dahi yalnız bırakmayan yakın dostlukları 
ile samimi beraberlikleri olmuştur. Yine De
mirköy Kaymakamlığı (Yazı işleri, Vakıf, Mal 
Md.lüğü, Mobilya Fb. vd.), Belediye Başkan
lığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Hudut Tabur 
Komutanlığı, Sağlık Ocağı ile emeği geçen 
diğer tüm kamu çalışanı dostlarımızın yardım 
ve hizmetlerini de unutmamak gerekmekte
dir. Diğer yandan, yapılan çalışmaları sürekli 
olarak gündemde tutun Önadım Gazetesi 
Demirköy Temsilciliği adeta projemizin basın 
müşavirliği hizmetlerini başarıyla yürütmüş
tür. Demirköy Eczanesi'nin samimi dostluğu 
ve yardımsever yaklaşımı ise Demirköy es
nafı adına son derece iyi bir örnektir.

Demirköy dışında da yapılan çalışmalara 
destek sağlayan kişi ve kurumlar mevcuttur. 
Bunların başında, sınırlı maddî imkânları ya
nında kazı çalışmaları ile yakından ilgilenen 
Kırklareli eski Valisi Ali Serindağ (Bolu 
Valisi), kurum hizmet aracını kazı süresince 
tahsis eden mülga İ l  Kültür Müdürü Bülent 
Dizdaroğlu (Keşan Kütüphane Md.) ve per
soneli, müze müdürlüğü uzman ve diğer per
soneli, Pınarhisar Belediye Başkanı Mehmet 
Kapılı, Pınarhisar Kaymakamlığı, Pınarhisar 
Kireç Fabrikası ile kazı çalışmalarımızı da
ima destekleyen ve yakın dostluğunu esirge
meyen Köy Koop (Kırklareli) Başkanı Erdoğan 
Kantürer ve daha ismini zikredemediğim pek 
çok değerli dost kendilerinden beklenenin 
üzerinde bir hassasiyetle dar zamanlı çalış
mamıza önemli destek sağlamışlardır.

Bilinmektedir ki, Demirköy metalürji ta
rihi araştırmalarının her zamanki en önemli 
destekçisi, adı Trakya tarihi araştırmaları 
ile özdeşleşen Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 
olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi ise aramı
za iki değerli bilim adamını hediye etmenin 
yanı sıra lojistik destek sağlayacağının da ilk 
sinyallerini şimdiden vermeye başlamıştır. 
İ.T .Ü . Mimarlık Fakültesi'nden Öğr. Gör. Kani 
Kuyucular, Arş. Gör. Nurdan Kuban ve Arş. 
Gör. Betül Yorulmaz üstün bir gayretle arazi
de belgeleme hizmetine katkı sağlamışlardır. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat
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Tarihi Bölümünden Öğr. Gör. Ahmet Sipahi- 
oğlu olağanüstü verimliliği beraberinde hiz
mette sınırsız olmanın örneğini göstermiştir. 
Yine aynı bölümden Araş. Gör. Zekiye Uysal, 
Araş. Gör. Erkan Sönmez, Araş. Gör. Yusuf 
Acıoğlu ile fiilen hafriyat işlerinde görev alan 
sevgili öğrencilerimiz gösterdikleri üstün 
gayretle 2003 yılı kazı sezonunun ana unsu
ru olmuşlardır. Bu sebeple hizmette bulunan 
her seviyedeki personelinin göstermiş olduğu 
performans Onsekiz Mart Üniversitesi Rek
törlüğü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlı
ğının başarısı olarak görülmektedir.

Pek tabii olarak yapılan her hizmetin bir 
malî boyutu bulunmaktadır. Bu bağlamda TÜ
BİTAK, Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 
araştırma ve kazı projesini önemli bir katı
lımla desteklemiştir. Bununla beraber 2003 
yılı kazı giderlerinin büyük bölümü Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcunun tak
dirleri, Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Sayın 
Mustafa İsen ile Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Sayın Nadir Avcı'nın uygun 
görüşleri neticesinde sağlanan ödenekle 
karşılanmıştır.

Demirköy araştırma ve kazı çalışmalarını 
büyük bir heyecanla başlatan ve ayakta tutan 
muazzam güç yalnızca yukarıda kurum veya 
isimleri zikredilen zevatla sınırlı değildir. Bu 
nedenle Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Demir
köy Fatih Demir Dökümhanesi Araştırma, 
Kazı ve Restorasyon Projesi Başkanı sıfatıyla, 
direkt veya dolaylı olarak projemize destek 
sağlayan her seviyedeki tüm dostlarımızı en 
derin hislerimle kutluyor, proje heyeti adına 
teşekkürlerimi sunuyorum.

NOTLAR

*Zülküf YILMAZ, Müze Müdürü, 
Kırklareli/TÜRKÎYE

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL, 18 Mart 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat 
Tarihi Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE

1 Tanyeli, G., Osman/ı Mimarisinde Demi
rin Strüktürel Kullanımı (15.-18. yüzyıllar), 
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İstanbul 1990.

2Uçan, L., 19. Yüzyılda Osman/ı Kırkala- 
reli'si ve Hinterlandı, Basılmamış M.A. Tezi, 
Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul 2002.
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ESKİ ÖNASYA'DAN GÖNÜMÜZE 
BAHAR BAYRAMLARI 

VE BEREKET TÖRENLERİ
M  T«ba Ö KSE

İnsan hayatındaki en önemli mücadele 
besin elde etmeye yöneliktir, Seslenme zin
cirinin ilk halkasını oluşturan toprak ve su 
bitkilerin büyümesini, bitkilerde hayvanların 
büyümesini sağladığından, insanlık tarihinin 
başlangıcından benî bu maddeler dinsel kav
ramlar haline getirilmiş, mevsimlere göre 
değişeni yaşam döngüsü de mitolojik öykülere 
konu edilmiş, doğanın canlandığı ilkbahar, 
bayramlarla kullanmış, bereketin sağlanması 
için çeşitli rrtüel törenler düzenlenmiştir, 

Toprak, yaşamı içerisinde barındıran ve 
besleyen, yaşam mekom sağlayan koruyucu 
□kın, Su ise yaşam iksiridir. Bu neden I* top
rak "Ana Tanrıça'1, bitkilerin büyümesini sağ
layan yağmuru getiren "Hava Tanrısı" da onun 
eşi olarak ana tanrı çiftini oluşturmuştur 
I- fit itlerin "Arınna Kenli Güneş Tanrıçası1' ile 
'‘Hava Tanrısı" eştir ve Toprak “annçası Wu- 
runsenu ile eşdeğer olan Kubaba, yaşamın ve 
hayvanların bereketinden sorumlu olan tanrı 
LAMMA- nm. eşidir (Klengel 1989: ?43, 465; 
Haas 1994. 406), Eski Assur kaynaklarında 
Kabahat olarak geçen bu tanrıça Frlglerde 
Kybele, Lıdyn'da Kybebe, l.ıkya'da Kuvava 
durak adlandırılmış (Gusmnni 1979), Eski 
yunanda Arternis adım almıştır

Pınar tanrıçalarının da çoğu kez hava 
ve bereket tannJarMnm sevgililen olduğuna 
inanılmıştır (HauS 1994. 446). Suriye Pınar 
Tanrıçası Safa ile hava tannsı bağan Hitit 
Pınar Tanrıçası Hatepuna/Hatepmu ile Be
reket Tanrısı lelıpirtu ve Hatti Tanrıçası 
TaSsuwaSSi ile "Nerık Hava Tanrısı" birer 
tann çiftiydi, Bitki tanrıçaları genellikle

yeraltı su kaynaklan ile ilişkitendiriImiştir 
Emar'da Bitki Tanrıçası Ishara'nın ırmaklar 
ve pınarlara da hükmettiğine inanılmış ve 
Lrmak 1 anrıçası Bnlîha (Bafih) ve HabürTtum 
(Habur) île birlikte anılmıştır (Han$ 1994: 
393-397) Ugorit Bitki Tanrıçası Astart da 
su kaynaklarından sorumlu yeraltı tanrısı As
tar ile bağlantılıdır (Klengel 1989: 279)

Eski Önasya'da yeraltı su kaynakları, 
kuyular ve içlerinden su çıkan mağaraların 
tanrıların vs ruhların dünyaya çıktıkları ge
çitler olduğuna inanılmış. dırıhş ritti eli erinde 
tanrıların buralardan gelmesi beklenmiştir. 
Boğazköy "Südburg" yazıtında geçen dKAS- 
KALKUft. "yerdHjna yapay ginş'1 olarak 
tercüme edilmiş (Hawkins 1995: 44-45). 
Trûia'dakı kaynak mağara (Korfmann 1998
57) ve Boğazköy-Yazılı kay o B odası ile ılişkı- 
lendiriJmiştir H itit (B ittd  1976 185-197) ve 
Frig (Surrıett 1953: 80-82) kaya tapınakları 
bir nehir, pınar ya da havuz yakınlarında yer 
alır Fenike'deki Astorte tapınakları, arasın
da kutsal olduğuna inanılan Afga (Nahr el-İb- 
rahim) Irmağı nın kaynağının da yer aldığı su 
kaynakları yakınına kurulmuştur {Groeneivo- 
ud 2001: 141-151). Palmyra'dakj Bel Tapınağı 
kutsa! sayılan bir pınar yakınına kurulmuş ve 
su kültü kapsamında yapılan sunular Selev- 
koslar bönemı sonuna kadar bu pınara akı 
b in iştir (Segal 1970: 48-54), Sabîfer ünlü 
Ortaçağ kenti Harran'da bulunan Ay Tanrısı 
Tapınağı yakınındaki "Su Tdolü''nün bulundu
ğu kutsal mekâna her 20 Nisan'da sunular 
yapmışlar. HiertpOİtf+ek* kutsal havuzlar Hı-
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ristiyan Döneminde ve sonrasında da önemini 
korumuştur.

Mevsimsel Yaşam Döngüsü
Sonbaharda tohumların toprağa ekilmesi 

ve ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte 
eriyen karların su kaynaklarını güçlendirmesi, 
topraktan tohumların filizlenmesi ile doğanın 
yeni bir yaşama başlaması, Eski Önasya'da 
bereket tanrı(ça)sının ölmesi ve dirilmesine 
bağlanmıştır. Bu inanç doğrultusunda ortaya 
çıkan mitolojik öykülerde bereket tanrı(ça)- 
sının ölümü ve dirilmesi mevsim döngülerini, 
dirilmede hava tanrısının yardım etmesi 
de ilkbahar yağmurlarını simgelemektedir. 
Mezopotamya Bereket Tanrısı DUMUZI/ 
Tammuz'un öyküsünde doğa (Moortgat 1949; 
Kramer 1973: 83-85), tanrının yılın yarısında 
dünyaya dönerek tanrıça INAN NA/Istar 
ile birleşmesi sonucu canlanır. Bu birleşme 
tarlaların tohumlanmasını simgelediğinden, 
"kutsal evlilik" ritüelleriyle kutlanmıştır. 
Antik dönemde bu öykü yeraltı tanrısının 
Demeter/Cerere’in kızı Core/Persephone’yi 
kaçırması ve baştanrı Zeus'un arabuluculuğu 
ile kızını yılın üçte birinde alması şeklinde 
karşımıza çıkar (Showerman 1969: 21, 73). 
Demetenn “tahılı büyüten toprak" (Ro
bertson 1996: 302), oğlu Plüton'un “toprağın 
içinde saklı olan tohum" anlamına gelmesi, 
tanrıçanın tarımla ilişkisini gösterir.

Bereket tanrısının kardeşi, yeraltı tan
rısı tarafından öldürülmesi sonucu doğanın 
ölümü ve tanrının kızkardeşi/eşi tarafından 
kurtarılması ile doğanın canlanışını konu alan 
öykülerde tanrının parçalanarak toprağa ser
pilmesi, tarlaların tohumlanması simgelen- 
mektedir. Mısır Bitki Tanrısı Osiris (Erman 
1934: 40 v.d, 68-75) Seth taraf ından öldürü
lür, Is is  taraf ından yaşama döndürülür, Seth 
onu tekrar öldürüp parçalayarak dağıtır, Is is 
parçaları toplayarak onu tekrar diriltir. Su
riye'de ise Bereket Tanrısı Ba'al (Dussaud 
1934: 302; Aistleitner 1964: 11-23; Driver 
1956: 10-20, 72-120) Mot tarafından öl
dürülünce Tanrıça Anat, Mot'u parçalar ve 
tarlalara serper. Ugarit'te bulunan Ba'al 
stellerinde tanrının hava tanrısı kimliğinde 
gösterilmesi (Dussaud 1935; Pope ve Tigay 
1971: 119,124; Koch 1979: 465-468; Wiggins 
2000: 578, 597-598), tohumların yağmur sa
yesinde filizlenmesini simgeler.
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Bu öykülerin M.Ö. 1. binyıldaki örnekleri su 
seviyesinin ilkbaharda yükselmesi ve sonba
harda düşmesi ile ilişkilidir. Fenike mitoloji
sinde Adon/Eshmun ile Astarte (Groenevvo- 
ud 2001: 151), İbrani mitolojisinde Yahweh 
(Hermann 1979: 374) ile Frig mitolojisinde 
Attis ve Kybele öyküsü benzeri motifler 
içerir. Pessinus'ta Ana Tanrıça Kybele'nin 
Sakarya Nehrinin torunu Attis ile birleşmesi 
(Çapar 1979: 178-180), topraktaki tohumla
rın su ile birleşerek filizlenmesini simgeler. 
Bu öykü Antik Dönemde Adonis/Bacchus ve 
Aphrodite/Venus için geçerlidir (Groenevvo- 
ud 2001: 139-159).

Hitit mitolojisinde yaşam döngüsünü konu 
alan öykülerden bazıları hiddetli bir tanrının 
ortadan kaybolmasını konu almıştır. Bereket 
Tanrısı Telipinu'nun ortadan kaybolması so
nucunda tohumlar büyümemiş, hayvanlar yav
rularını beslememiştir (Götze 1973: 87 v.d). 
“Nerik Hava Tanrısı"nın insanlara kızarak 
yeraltı dünyasına inmesi de kurak bir dönemi 
başlatmıştır (Haas 1994: 603-605).

Hitit ve Hurri mitolojisinde yaşam dön
güsünü konu alan diğer öyküler iki tanrının 
veya kıtlık ile bolluğun mücadelesi ile simge
lenir (Haas 1994: 82-85, 99-105). Hurrilerin 
Hazzi Dağı olarak adlandırdıkları, Asi Irma- 
ğı'nın güneyindeki Cebel al-'Aqra’da geçen 
mücadelede Tahıl Tanrısı Kumarbi'nin, Hava 
Tanrısı Tessop'u yeraltı dünyasına götürme
si, tarlaların tohumlanmasını simgeler. Hava 
tanrısı ile yılan ejderi Illuyanka arasındaki 
mücadeleyi konu alan öyküde hava tanrısının 
dünyayı yılın bir yarısında, yılan ejderinin di
ğer yarısında yönetmesi, mevsim döngüsünü 
simgeler ve Hesiod'un Theogoni'sindeki Tahıl 
Tanrısı Kronos'un babası Zeus ile mücadele 
öyküsüyle benzeşir.

Yeni Yıl Bayramları
Doğanın canlanması Eski Önasya'da ilk

baharda düzenlenen bayramlarla kutlanmış, 
tanrılara su ve çeşitli besinler sunulmuştur 
(Pallis 1926: 167-168; Zimmer 1926; Köhne 
1993: 265-271). Bu bayramlarda göğe doğru 
yükselen dumanın tanrılarla iletişimi sağladığı 
inancı doğrultusunda tütsü yakılmıştır (Haas 
1994: 152, 297; Erman 1934: 177). Bitkile
rin tekrar canlanması ve büyümesi, ritüel 
uygulamalarda tahıl ile sembolize edilmiş, 
kutlamalar sonunda toplu yemek yenmiştir
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(Frrtnkenn 1953: 67: Postgctte 1974: 56-6]). 
Geçen yüzyıla kûdor Bursu'da ki Sultan I , 
Murat Türbesine ilk hasot edilen buğdayın 
kavrularak bırakılması ve ziyaretç ilerce yen
mesi (Hasluck 1929- 106) ile hâlen Şanlıur
fa'da bazr toplyjuktarm baharın başlangıcını 
kavrulmuş buğday yiyerek kutlamaları. Eski 
Önasya geleneğinin günümüze yansımasıdır 
Eski Mısırda haziran ayında Nil Nchri'nin 
kabarmasıyla başlayan tarım mevsimi, Hoiach 
ayında kutlanmıştır (Erman 193*1: 377-378), 
Çamur ve tohumlarla biçimlendirilen Ösiris 
figurmlen (Raven 1982: 30-33) filizlendi
rilerek tanrının, dolayısıyla doğanın dirilişi 
simgelenmiştir Su uygulama. Eski Yunan ve 
Rama'do da deyam elmiş tir.

Tun m mevsiminin başlangıcı, Mezopotamya 
yitirtin ¡lk ayı olan Nisan/Nisannu ayının dör
düncü gününde Akitu Bayramında kutlanırdı 
(PalI(5 1926: Falkenstcin 1959; Sallaberger 
1999ı 291 294). Tanrı heykelleri şehir dışına 
çıkartılıp bir nehir/konal yakınma getirilir,

Tammuz ile Is tö r için "kutsal birleşme" tö
reni yapılır1, kurbanlar sunulur, tütsü yakılır 
ve topiu yemek yenirdi (Postgate 1974. 59), 
M.Ö, 1. binyılda görkemli yapılara dönüşen 
Akitu tapınakları yerleşim dışına bir pınar, 
ırmak ya da kanal yanma kurulmuş ve befev- 
koslar Dönemi sonuna kadar kullanılmıştır 
(Heinrich 1982: 249-277).

Hıtitler, ilkbahardaki AN.TAH SUM Bay- 
ramı'nı, bu bayrama adını veren çiğdemin 
(crocus) ilk çiçek açtığı zaman tanrılara hay
van. tahıl ve içecek sunarak kutlamışlardır 
(Güterback I960; 90-92; Houwnik Ten Caie 
1986: 95-100; Ncıkamura 2002: 10-14), Tö
renlerin Boğazköy'deki Büyük Tapmak (Haas 
1994. 775, 789) ile Vazılikaya A adasında 
(Bitte! 1976: 210), Kuşaklı yakınındaki Suppi- 
tassu Tapmağında (Muller Karpe 1996: 307, 
312) yapıldığı düşünülmektedir Antik Dö 
nemde bahar bay ram İn rı tybele ve Demeler 
tapınımı ile bağlantılıdır Pessınus'ta Cybele 
bayramları 4-10 Nisanda müzik eşliğinde kut-

Mcvsim Dingillerini Simgeleyen Tanrılar< >ykO ı [y g a rlıj; B e re k e t l iın n s ı S a v  a$ T a n rıça sı Y e ra ltı T ının ın M a k ç ın  T a n uP a r a la n a n M j >h O m i N İs i s S l Iİi i l i m
lu ıtn S in iy e ita  a l A m il M û l î-l
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lanmış, süt ve arpa sunulmuş, kurban kesil
miştir (Çapar 1979: 178-180). Roma'da 21-22 
Mart'ta Lavatio Bayramında tütsü yakılmıştır 
(Shovverman 1969: 57; Robertson 1996: 243, 
281). İlkbaharın başlangıcı hâlen 22 Mart'ta 
Nevruz Bayramıyla kutlanmaktadır.

Edessa'da M.S. 5. yüzyıl sonuna kadar 
İlkbahar Bayramı mayıs ayında bir su kayna
ğı yanında tütsü ve lambalar yakılıp sunular 
yapılarak ve müzik eşliğinde dans edilip şar
kılar söylenerek kutlanmıştır (Segal 1970: 
105-106). Mayıs ayının altıncı günü Hıristi- 
yanlar Hagia Yorgi (St. Georges) Gününü, 
Anadolu halkı Hıdrellezi kutlar. Bu bayrama 
adını veren Hızır (Hıdır) ve İlyas Peygamber 
(Hasluck 1929: 319-322; Oğuz 1980: 117; Yö- 
rükân 1998: 120, 282) Yunanca Eliyas, İbra- 
nice Eliyah, Ilya ve Elisha, Süryanice Iliya ile 
özdeştir. Kutlamalarda ateşler yakılır, toplu 
yemekler yenir, yöresel olarak kutsal sayılan 
mezarlar ziyaret edilir, kesilen kurbanlar da
ğıtılır (Oğuz 1980: 1161; Türk 2002: 43-47). 
Hıristiyanların ilkbahardaki ilk dolunaydan 
sonraki pazar günü kutlanan Paskalya Bay
ramı ile Yezidilerin Ida Isa  Bayramı (Sho
vverman 1969: 110) da baharın başlangıcını 
simgelemektedir.

Kıtlık-Bolluk Döngüsü
Dünyada küresel iklim değişikliklerinin 

dışında, bölgesel olarak yıllarca süren sulak 
ve kurak dönemler, zaman zaman canlıların 
besin bulmada zorlanarak bölgeyi terk et
meleriyle sonuçlanmıştır. Eski Önasya'nın 
yağmura dayalı tarımla geçinen toplumları, 
bu döngüyü de tanrılarla ilişkilendirerek mi
tolojik öyküler üretmişlerdir. Suriye'de yedi, 
Anadolu'da dokuz yıla yayılan bazı bayramlar, 
bölgede yaşayanların inançlarında önemli yer 
tutan kıtlık ve bolluk ya da yaşam ve ölüm 
arasındaki mücadeleye dayanır ve bereketi 
sağlamak için bazı büyü ritüelleri içerir.

Suriye'nin Savaş Tanrıçası Astart'ın bit
kiler tanrıçası kimliğinde gösterildiği bir 
öyküde yedi yıl boyunca tutsak tutulması ve 
kardeşi, bereket tanrısı Ba'al'in Jam ile mü
cadelesinden sonra özgürlüğüne kavuşması 
(Klengel 1989: 279-281), yedi yıllık bir kıtlık 
döneminin sonunda bereketin tekrar dönme
sini simgelemektedir. Hava Tanrısı Dagön, 
adının "bulutlu ve yağmurlu" anlamına gelmesi 
(Fleming 1992: 240-245) nedeniyle yağmur

dan, "tahıl" anlamına gelmesi nedeniyle de ta
hıl ve tarımdan sorumludur (Schmöckel 1938: 
99-100). Dagân için her yılın ilk ayında yedi 
gün süreyle kutlanan Zukru Bayramına ilişkin 
ritüeller, yedi yıla yayılmıştır (Fleming 1992: 
231-255). Emar’ın zukru takvimine göre M.Ö. 
13. yüzyılda yılın ilk ayının 14.-15. günlerinde 
Ista r ile Dagön için nehir kenarlarında kurban 
kesilmiş, çeşitli gıdalar sunulmuş ve "kutsal 
birleşme" ritüelleri uygulanmıştır. Hititler'in 
dokuz yılda bir kutladıkları EZEN-purulliyas 
(Haas 1994: 465-467, 698-699), Suriye'nin 
Zukru Bayramı ile aynı niteliktedir. Hititlerin 
Istar'la özdeşleştirilen Tanrıça Pirinkir için 
uyguladıkları Babilili ritüeli sırasında yedi/ 
dokuz pınara şarap, bira ve çeşitli ekmekler 
sunulmuş, tütsüler yakılmış ve koyunlar kur
ban edilmiş, törenler Eski Önasya bereket 
ritüellerinde olduğu gibi, bir kayık modelinin 
nehre bırakılmasıyla son bulmuştur (Beckman 
2002: 37, 39). Mısır firavununun gördüğü, 
yedi cılız devenin yedi tombul deveyi yuttuğu 
rüyayı, Hz. Musa'nın, yedi bolluk yılından son
ra gelecek olan yedi kıtlık yılı olarak yorum
laması, bu inancın MÖ. 1. binyılda sürdüğünü 
göstermektedir.

Hititler'in KI.LAM Bayramı bir sunağın 
üzerine ekmek bırakılarak uygulanan bir yağ
mur yağdırma töreni içermektedir (VVegner 
1978: 404-406). Bu tören sırasında iki çıplak 
insan bir teknenin içerisine çömelir, bir rahip 
ya da rahibe, bu teknenin etrafında dönerek 
tekne içerisindeki insanların üzerine bira ve 
çeşitli içecekler döküp bir boynuza üfleyerek 
gök gürültüsü sesini taklit etmiştir. Törenler 
sırasında bir hayvan ya da bir kukla üzerine 
pınar suyu dökme ya da onları nehre, göle, 
pınara ya da içinde su bulunan bir tekneye 
batırma da uygulanmıştır. I I I .  Hattusili Dö
neminde Nerik kentinde, içinde bir pınar bu
lunan mağaralarda, pınara kan, çeşitli içecek
ler ve hayvanlar kurban edilerek "Nerik Hava 
TanrisTnın geri dönmesi, dolayısıyla yağmur 
dilenmiştir (Haas 1994: 603-605).

Hitit başkenti Boğazköy'de su deposu 
olarak inşa edilen havuzların mille dolma
sından sonra buraya çok sayıda adak kabı 
bırakılması (Seeher 2001: 353, 360; Neve 
1971: 13-19, 31 v.d.) ve Hitit kaynaklarında 
pınar tanrılarına ait kutsal havuzlardan söz 
edilmesi (Haas 1994: 627), bunları yağmur 
yağdırma törenleri ile ilişkilendirmiştir. Hi- 
titler hava tanrısının pınarlarla ilişkili bazı

70 TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



day ve kaya tapmaklarında beıjzeri törenler 
düzenlemişlerdir Frrgyo'da Diğer Asar Kale 
yakınındaki kayaya oyulmuş havuzun bîr su 
kaynağı yakınındaki dağ uzarında bulunması, 
yağmur- yağdırma törenleri sırasında kulla 
nılmış olabileceğini göstermektedir (Borker- 
fİiöhn 2000: 38-41)

Eski Româ'dû 27 Mart1 ta yağmur yağdırma 
için (Başgöz 1967' 305), Palmyra, Hierapolıs 
ve Dura Europos'ta 20 Nisan da su ve bcreke 
tın sağlanması için festivaller düzenlenmiştir 
(Segal 1970: 47-49) Harsabad yakınlarında 
yağmur yağdırma rituelı sırasında yakın za
mana kadar kılık değiştirmiş iki erkeğin dan 
sına izleyicilerin sapalar ve çanlarla birlikte 
el çırpıp şarkı söylemekle eşlik etmeleri, 
birisinin ölü taklidi yapması ve uzerme su 
atılarak diriltilmesi ve topluca yemek yenip 
yağmur için dua edilmesi (Frankfort 1934), 
bu geleneklerin sürdüğünü göstermektedir 
Anadolu'da bazı pınarlar ve üzerinde bir me 
la r  ya da büyük bir ağaç bulunan dağ tepele 
rinde hâlen topluca yağmur duası edildikten 
sonra yakındaki pınardan su içilip yenmesi 
ve kadınların dere içerisine girip "AlJolV'ın 
adını zikrederek yağmuru kutlamaları, ya 
da bir bez bebek üzerine su dökülüp dereye 
atılması i  ırasında yağmuru getirmeleri için 
melekleri uyandırmak amacıyla çanlar çalın
ması, kurban kesilip toplu yemek yenmesi gibi 
uygulamalar (Başgöz 1967: Neve 1971: 37) 
yaşatılmaktadır.

Sonuç
Doğanın canlanması, bitki ve hayvanların 

büyüyüp çoğalarak yeni bir yaşama başlaması, 
Eski Önasyo'da her yıl sonbaharda olup ilkba
har do yaşama dönen bereket Tanrılarıyla iliş
kiliydi Tohumlar toprağa düşerek her ilkba
harda yemden canlanmak üzere kış mevsimini 
ölüler ülkesinde geçirirlerdi. Doğaya bağımlı 
yaşayan insanlar için doğanın canlanması, su
ların çoğalması, tohumların köklenmesi yeni 
yaşamın başlangıcıydı ve karların erimeye, 
bitkilerin yeşermeye başladığı ilkbahar, 
kutlanmalıydı. Bereketi sağlayan yağmur ge
cikirse. hiddetlenerek kaybolan tanrı ya da 
kaçırılan tanrıçanın yeryüzüne geri dönmesi 
için sunular yapılmalı, hava tanrısına yakan!- 
malıydı. Bu uygulamalar, eski inançlardaki kö
kenleri bilinmeden hâlen sürdürülmektedir

SUM MARY

The seasonal cycle of the nature and 
vegetation depending on water sources de
veloped a religious conception in the Ancient 
Near East. Mythological stories and several 
ritual practices on this concept can be follo
wed by archaeological evidence. The rebirth 
of nature in Spring was celebrated in sanctu
aries placed dose to rivers, springs or wells 
During ceremonies grain and water had been 
used as ritual substances symbolising the 
rebirth of nature ond the seeding of fields 
Incense was used to invite gods to take pari 
in ritual meuls. Pools and basins were used 
for ram making ceremonies and offerings 
were put into pits or poured into springs, 
since these were believed to be entrances to 
the netherworld. Some of these traditions 
reached the modern times.

NOTLAR

* Prof. Dr. Tuba O K5E. Hocettepe üniver
sitesi, Arkeoloji Bölümü, An kara/'TÚ R K İYE
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SMYRNA DEVLET AGORASI BULUNTUSU 
TERRA SİGİLLATALAR

* Derya EROL

I.A-Smyrna Tarihçesi
Srnyrnu modern İztrtîr kenti sınırlan için

dedir m ,Q. 3000'de kentte yerleşimin olduğu 
bi[inmektedir Kent, bu tarihten M. O 5.-4 
yüzyılcı kader Eski Sfflyrrtû olarak da bilinen 
Bayraklı Tepekule mevkiinde yer almakta idi. 
M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren kent, eski önemini 
ve gelişmişliğini kaybetmiştir.

Lysimakhas Döneminde MÖ 4 yüzyıl 
sonlarında 5myrna, hem gelişen niifusu. hem 
de denizi kontrol edebilme ve korunaklı bir 
iç limana sahip olabilme özelliği olan Pagos 
Dağının eteklerine taşınmıştır. Bu tarihten 
itibaren önemli bir liman kenti olmuştur

Helenistik Dönem içerisinde yavaş yavaş 
büyüyen kent, MÖ, 197 yılında Pergamon 
KrdJığı'no bağlanmıştır Pergamon Kralı I I I .  
AttaloS'un vasiyetiyle Roma İmparatorlu
ğuna bağlanması ile Smyrna kenti de impara
torluğun egemenliğine girmiştir

Roma Döneminde Smyrna Batı Anadolu'nun 
en önemli kentlerinden biri konumuna yüksel
miştir Roma Döneminde Simyana. kluçuk As 
yanın en önemli kettilerinderı biri olmuştur 
Bu kenti Strabon, lon kentlerinin en güzeli 
olarak tanımlamıştır

Smyrnc. M.5. 178 yılında büyük bir dep
rem yaşamıştır Bu deprem sonrasında kent 
büyük ölçüde yıkılmıştır Kentin onorımında 
İmparator Marcus Aurdiuis'Lin büyük katkıla
rı olmuştur İzmirli hatip Aelıus Aristedes'e 
göre Smyrna Agora Sı Marcus AureliUS ve eşi 
Faustına'nın maddî katkıları ile yeniden inşa 
edilmiştir.

I.B-Sm yrno Devlet Agorası
Antik koynnkinr ve geçen yüzyıllarda 

bölgeyi tanımlamış alan gezginlerden öğre 
nüdiğme göre Smyrm'nın biri ticaret, diğeri 
devlet agorası olmak üzere İki agorası bulun
makta ıdı I ıcoret agorasının yeri konusunda 
bugüne kadar yeterli bilgi bulunamamıştır 
Şu on kazı çalışmalarının devam ettiği devlet 
agorası, Pagos Dagı'nm eteklerinde, günü
müzde ‘'Namazgah'' olarak bilmen semtte yer 
almaktadır.

Devlet agorası, kareye yakın yakın dört
gen bir plandan oluşmaktadır. Avlunun dört 
tarafı sütunlu galerilerle çevrilmiştir. Ago
ranın LySimakhos Döneminde yapıldığı düşü
nülmektedir. Ancak M.S. 178 depreminden 
şortra tüm şehirde olduğu gibi agora da Rama 
Döneminde tekrar inşa edilmiştir

Kuzeyinde bazilika yer almaktadır Baz i 
lıkrı. 165x38 m ölçülerinde dikdörtgen bir 
plana sahiptir Geniş bir orta nef ve iki dar 
yan neften oluşmaktadır bar yan nefler iki 
katlıdır Kemerlerin taşıdığı geniş bodrum 
katı orta nefin altında yer almaktadır, Bod
rum katının duvarları üzerinde, günlük ya
şamın anlatıldığı grafitiler bulunmuştur, Bu 
grafitiler. bodrum katının güneyinde yer' alan 
tüm duvarlar üzerinde Sıralanmıştır. Yine 
bodrum katınm kuzeyinde olasılı kin agorayo 
girişi sağlayan iki amtsal kapı bulunmuştur 
Olasılıkla bu kapıların ününden bazilikaya pa 
ralel geçen caddeler bulunmakta idi.
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Il-Sm yrna Agorası Terra Sigilla+a
Buluntuları
Smyrna Agorasında 2002-2004 yılları 

arasında, batı portik ve bazilikada yapılan 
çalışmalar sırasında bulunmuş olan terra 
sigillatalar bu çalışma içerisinde değerlen
dirilmiştir.

Değerlendirilen sigillataların tümü, ağız 
profili ve kaide parçalarından oluşmaktadır. 
Tüm parçaların ilk önce hamur ve astar özel
liklerine göre hangi sigillata grubu dahilinde 
oldukları belirlenmiştir. Form tiplerinin be
lirlenmesi, ağız ve gövde profillerine göre 
yapılmıştır. Her bir grubun kendi içindeki 
farklı formlarının belirlenmesinde ve tarih- 
lendirmelerinde, konteks buluntu olmama
larından dolayı diğer yerleşimlerde bulunan 
örneklerden ve sınıflandırmalardan yararla
nılmıştır. Sigillataların gruplandırmasında, 
1957 yılında Kenyon'un hazırladığı termino
loji kullanılmıştır1.

Smyrna Agorasının sigillata buluntuları 
içerisinde tüm sigillata grupları bulunmak
tadır. Eastern sigillatalar batı sigillatalarına 
oranla daha yoğun olarak bulunmuştur.

II-E a s te rn  Sigillata
I I .  1-Eastern Sigillata A
A grubu dahilindeki sigillatalar ilk olarak 

Kuzey Suriye'de M.Ö. 2. yüzyılın ortaların
dan itibaren üretilmeye başlanmıştır. Kuzey 
Suriye'de; Samana ve Hama başlıca üretim 
merkezleri arasındadır. Hemen hemen Kuzey 
Suriye ile aynı tarihlerde Anadolu'da da bu 
seramikler üretilmeye başlamıştır. Bergama, 
Tarsus ve Antiokhia, A türündeki sigillatala- 
rın Anadolu'daki en önemli üretim merkezleri 
arasında yer almaktadır.

ES-A türündeki seramiklerin hamurları, 
ince elenmiş, az mikalı ya da mikasız, açık 
sarımsı, gri sarımsı, kum renkli ya da açık 
pembe renklidir. Astar rengi mat kırmızı, 
kırmızımsı kahverengi ya da koyu kırmızı 
renkleri arasında değişir. Astar boya ge
nellikle "double dipping" adı verilen teknikle 
boyanmıştır ve çok kalitelidir2.

Bu grup dahilinde Smyrna Agorası'nda 
bulunan sigillataların çoğunlukla Bergama 
üretimi olduğu görülmüştür. Tarsus ve Kuzey 
Suriye üretimi olabilecek parçalar da bulun-
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muştur. Kâse ve fincanlar yoğun olarak bulu
nan formlar arasındadır. Bunun yanında kaide 
parçaları da çok miktarda bulunmuştur.

Kâse: Bu tipte Smyrna Agorasında sa
dece bir parça ele geçirilmiştir. Dışa çekik 
ağızla, gövdenin birleşme yerinde derin bir 
oluk vardır. Gövde yayvan ve konik biçimlidir 
(Çizim 1: 1).

Bu tipte ele geçirilen parçalar olasılık
la Bergama üretimidir. Bergama'da yapılan 
çalışmalarda bulunmuş bu formun benzer 
örnekleri M.S. 1. yüzyılın 2. yarısına tarih- 
lendirilmiştir3. Samaria, Antiochia'da Tip 143 
olarak değerlendirilmiş, Berenice'de bulunan 
örnekler ise Hayes'in Form 12 grubu dahilin
de kabul edilerek M.S. 1. yüzyılın başlarına 
tarihlendirilmiştir4. Smyrna Agorası'nda bu
lunan örnekler ise, hamur ve astar özellikleri 
bakımından daha çok Bergama üretimlerine 
yakındır. Dolayısı ile M.S. 1. yüzyılın ilk yarısı 
içine tarihlendirilmelidir.

Tabak: Tabak olarak tanımlanabilecek 
iki parça ele geçirilmiştir (Çizim 1: 2, 3). Bu
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parçalardan birisi dışa çekik uğrzli, sığ ve 
konik gövdelidir Kaideleri düz biçimlidir 
Samaria'da bu tipte bulunmuş örnekler Form 
10.2, Antıoehiada Type 640 olarak değerlen
dirilmiştir, Samaria'da M.Ö, l. yüzyıla tarih- 
İanen bir kontekstin bulunmuştur-, TurŞuS 
ve Arıt'ochiü da bu tipte bulunan örnekler ise 
AA.5 1. yüzyılın bdSİanna tariiılendiri Imişt in 
Smyrna AgafilSSı'nda bulunan örnekler- hamur 
ve astar özellikleri olarak Tdrsus ve Antioc- 
hia örneklerine daha yakın oldukları ¡çın hu 
yerleşimlerle ayrı- dönem içine tcnhfendiril- 
melidir,

Kaideler: Yapılan çalışmalar ş ıran d a  
kaide parçaları da yoğun alarak bulunmuş
tur. Buluntular kendi İçlerinde gösterdikleri 
Farklı tiplere göre gruplandırdım Jtır

Smyrna Agorasında en yoğun bulunan kai
de tipidir, t>ış kenarlar düz, ıç kenarlar konik 
ve daha yüksek biçimlidir Alı kenarla^ ¡de 
orta genişlikte yapılmıştır (Çizim 1: 4 .5 ; ?-■ 
6-9).

< i/ıııı: 1

8u i ipte ele geçirilen kaidelerin büyük ço- 
günlüğünün hamur ve astar üzdükleri ile Tar
sus üretimi oldukları görülmüştür Tarsus'ta 
i u ıfe de geç ir1 ilmiş örnekler, yerel üretim 
olarak kabul edilmiş ve M,Ö, 1. yüzyılın sonlar1 
MoS 1. yüzyılın başlarına farihfendinİmiştırT 

hır diğer değişik formda olan kaidelerin 
hem rç kenarlan hem de dış kenarlan konik 
biçimlidir Sadece iki parça ile  geçirilmiştir 
(Çrzım 2: 10, 11)

Bu parçalardan biri Tarsus, diğeri de Ber* 
gamo üretimidir Atina Agorasında bu t<p+e 
bulunmuş örnekler F grubu dahilinde değer
lendirilmiş ve Bergama üretimi olarak kabul 
edilmiştir. Atrrka Agorası ndaki örnekler M, s  
1 yüzyılın başlarına tarihlendirilmıştirk Bu 
grup- dahilinde kabul edilebilecek dış kena
rı yuvarluk. ıç kenarı konik biçimli olan tek 
örnek Smyrna Agorasında bulunmuştur Bu 
parça hamur ve d ittir özellikleri ile Tarsus 
özellikleri gösterir Tarsus'ta bu tipte bu 
lunmuş parçalar yerel Tarsus üretimi olarak 
kabul edilmiş ve M.O. 2 yüzyıl Surıu-M.S. 1 
yüzyıl başr olarak tarih ¡indirilmiştir'1

Üçüncü grup olarak değerlendirebilecek 
bu tip sadece bir parça ile. tfjnsil edilmek
tedir Bu kaide tipinde hem dış kenarlar hem 
de iç kenarları düz olarak ve eşit yükseklikte 
yapılmıştır {Çizim 2- 12)

Ele geçirilen parça Bergama üretimidir. 
Bergama'da bu tipte bulunan örnekler. M.S 
i. yüzyılın ikinci yansına tanhlendirilmistir" 

Uç parça ite temsil edilen bir1 başka grup 
dahilindeki kaidelerin dış kenarlan köşeli, rç 
kenarlan konik olarak yapılmıştır {Çizim 3: 
13-15).

Sen zer örnekler. Tarsus ve A t hem an Ago-
rası'ndd bulunmuştur At hem an Agoraiı’rtda
bulunan örnekler Bergama üretimi olarak 
kabul edilmiş ve M.Ö. i. yüzyılın sonlarına ta- 
rihlendirilmiştirı: Tarsus'ta bulunan örnek 
ter ise daha erken bir tarihe M.Ö. 1 yüzyılın 
başlarına tarihiendirilrniştir1-''. Smyrna Ago
rasında bulunan parçalar Tarsus üretimidir 
Dolayısı ile Tarsus buluntularıyla aynı donem 
içine tarihlendiriimeiidir

Son farkip tipte, kaidenin dış kenarlan 
gövde He bir bütün olarak yapılmıştır İ ç  ke
narları ise konik biçimlidir (Çizim 3: 16).
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Çizim: 3

Bu tipte sadece bir parça ele geçirilmiştir. 
Bu tipte yapılmış kaideler Samaria'da MÖ. 1. 
yüzyıla tarihlendirilmiştir13.

II.2 -E a ste rn  Sigillata B
Bu sigillataların üretim merkezleri uzun 

süre bilim adamlarınca tartışma konusu ol
muştur. Antik yazar, Piliniusun 'Naturalis 
Historie' adlı kitabındaki ’Tralleis'te üretilen 
parlak astarlı masa kapları14 tanımlaması, bu 
grup sigillataların üretim merkezinin Batı 
Anadolu'da Tralleis kenti olabileceği konusun
daki görüşlerin gelişmesine sebep olmuştur. 
ES-B grubu seramiklerin üretim merkezinin 
Tralleis olduğu pek çok bilim adamı tarafın
dan kabul edilmektedir. Bu bilim adamlarının 
başında J .  Hayes gelmektedir. Hayes, Noti
on adlı yerleşimde bulduğu, Tralleis'in M.S. 1. 
yüzyılın başlarından itibaren değiştirilen ismi 
olan Kaiseria baskılı ES-B türündeki kap par
çasını ve Plinius'un söylediklerini temel alarak 
bu görüşünü desteklemiştir15.
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Kenyon'un yaptığı gruplandırma dahilinde 
bu ismi alan sigillatalar, hamur ve astar yapı
larındaki farklılıklara göre ESB-1 ve ESB-2 
diye iki alt gruba ayrılmıştır16.

II.2 .A -E a s te rn  Sigillata B - l
ESB-1 türü dahilinde üretilen sigillataların 

hamurları ince elenmiş, mikalı, iyi fırınlanmış 
ve pembemsi kahverengi renktedir. Astar 
boya genellikle ç ift daldırma boya tekniği 
ile yapılmıştır. Sabunumsu bir kayganlıkta 
ve parlaklıkta çok kaliteli yapılan astar, koyu 
turuncumsu kahverengidir. ESB-1 grubu si- 
gillatalarda, tabaklar ve kâseler sevilerek 
kullanılan kap formlarıdır. ESB-1 kaplarının 
yapımında kalıp yapım tekniği de kullanıl
mıştır17. ESB-1 türünde üretilen sigillatalar, 
M.Ö. 1. yüzyılın sonlarından M.S. 1. yüzyılın 
ortalarına dek yoğun olarak üretilmiştir10.

Smyrna Agorası’nda yapılan çalışmalarda, 
bu tipte bulunan parçaların hepsi ithaldir. 
Parçalar ince elenmiş, mikalı, pembemsi 
kahverengi tonlarındaki hamurları, "double 
dipping" tekniğinde yapılmış parlak, kaliteli 
turuncumsu kahverengi astarları ile Tralleis



üretimi B-l grubunun tıim özelliklerini taşı 
maktadır. Bu grup dahilindeki parçalar tabak, 
kase ve fincan formlanndadır, Ayrıca çok sa
yıda kaide ele geçiriliri iştir

Kâse: Düz ağızlı, küresel gövdeli ve dür 
dipli tek örnek bu grubu temsil etmektedir 
(fizım 3: 17),

Bu kâse tipi ESB 1 grubunda çok sık kulla 
rıılan formlardan birisidir. Efes Agora. Loub 
randa, Tralleis ve Atina Agorasında bu tipte 
parçalar bulunmuştur. Bu tipte Efes'te bulu
nan örnekler. M 5 1. yüzyılın ilk yansına^, 
Laubranda'da M.S, 1 yüzyıla1'1'', Atma Agc 
rası'nda ise M,S. 1, yüzyılın başlarına tarih- 
Jendinlmiftir“ . Tralleis'te bulunan örnek ise 
M S 1 yazyılın başlarıno tanhlendirılmıştir"'. 
Smyrna Agorası'nda bulunan örnek de M S 1 
yüzyılın başlarına tarıhlendı'nfmelidir.

Tabak: Bu grup dahilinde olabilecek sa
dece, bir parça ele geçirilmiştir 8u örnek içe 
çekik ağızlı küresel gövdelidir (Çizim 41 18).

Bu tabak formu A grubu sıgıllatalonndan 
B-I grubuna gecen bir formdur. Bu formun 
A grubu dahilindeki örnekleri. Samnna'do. 
Antıochia, Tarsus ve Bergama yerleşimlerin
de bulunmuştur1-1 Bu yerleşimlerin tümünde 
A grubunun erken örneklen olarak kabul 
edilmiştir Efes'te yapılan çalışmalarda ise, 
bu tipte EsB 1 grubu örneklen bulunmuştur 
ve M.S I. yüzyılın ilk çeyreğine tcrihlendi- 
rilm ıştır1-1 Tralleis'te R-l grubu dahilinde bu 
formda örnekler bulunmuştur ve Efes'le aynı 
doneme tarih lendiri Imişt ir ':j.

Fincanlar; Yapılan çalışmalarda üç farklı 
tipte fincan bulunmuştur Her tipte birer 
örnek ele geçirilmiştir.

İlk  tıp dışa çekik ağızlı, duz ağız bantlı 
dır. Gövde ile drşçı ta$U\n yuvarlak formlu bir 
profille birleşir Gövde konik ve Sığ olarak 
yapılmıştır Kaide alçak ve halka biçimlidir 
(Çizim 41 19).

Bu tipte yapılmış örnekler Trallers ve 
Efes’te bulunmuştur ve her iki yerleşimde de 
M S 1 yüzyılın başlarına tarihlenmiştir’k

İkinci tip: hafif dışa çekik ağızlı, gövde 
omurgalıdır ve alçak halka biçimli bir kaide
si vardır (Çizim 4:20) Bu tipte, ancak kâse 
olarak yapılmış örnekler Trolleis'te ele ge
çirilmiştir ve M.S. 1 yüzyılın [|k yarısı içine 
tarıhlendırıimıştır
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Çizini: S

Üçüncü tipin ağzı olmaksızın gövde ve kai
desi ele geçirilmiştir (Çizim 4: 21)

Ancak Efes'te bulunan benzer örnekler 
hafif dışo çekik olarak yapılmıştır Smyrna 
AgoraŞi'nda bulunan örneğin ağız bandı gövde 
ile dışa taşkın ve keskin bir profille birleş
mektedir Gövde hafif küresel formludur 
Kaide ise halka biçimlidir, 8u tipte yapılmış 
fincan örneğine Iralleıs'te rastlanmamıştır 
Bunun yanı sıra Efes'te yapılan çalışmalarda 
bu tipte fincan formu B-l grubu dahilinde 
bulunmuş ve M S 1. yüzyılın sonlarına tarih 
lendirîlmisfir“ . Smyrna Agorası'nda bulunan 
örneğin homur ve astar özellikleri Tralleıs 
üretimi alan B-l grubu örnekleri ile aynıdır 
Efes'te bu formun benzerlerinin bulunması 
ve Hayes'm yaptığı grup fandır mada Tıp 6-7 
alarak değerlendirilen bu nadir formun bir 
örneğinin de Smyrna Agorasında bulunması 
dikkat çekicidir.

Tabak, Kase ve Fincan Kaideleri: B-l
grubu dahilinde Smyrna Agorası'nda en yoğun 
bulunan örnekler kaide parçalandır. Bulunan 
örnekler içinde üç farklı tip bulunmaktadır.

i lk  tip dahilindeki kaidelerin dış kenarları 
köşeli, iç kenarlan ise konik olarak yapılmış
tır (Çizim 4: 22; 5: 23)
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Çizim: 6

Bu tipteki kaideler genellikle kâse ve fin
can tiplerine a ittir. Bu tipte benzer örnekler, 
Efes ve Tralleis kentlerinde yapılan çalışma
larda bulunmuş ve M.S. 1. yüzyılın başlarına 
tarihlendirilmiştir28.

İkinci tip dahilindeki kaidelerin dış kenar
ları ve iç kenarları konik olarak yapılmıştır 
(Çizim 5: 24-27; 6: 28).

Efes'te bulunan benzer örnekler M.S. 1. 
yüzyıla tarihlendirilirken Tralleis'te bulunan 
örnekler M.S. 1. yüzyılın başlarına tarihlen
dirilmiştir29. Samos’ta bulunan örnekler daha 
geniş bir zaman dilimi içinde M.S. 1.-2. yüz
yıl arasına tarihlendirilmiştir30. Çizim 5: 26 
No.lu örneğin iç kısmında planta pedis içeri
sinde bir isim baskısı vardır. Ancak baskının 
çok silik olmasından dolayı okunamamaktadır. 
Dörtgen bir çerçeve içerisine A17P0N bas
kısı yapılmıştır. Çizim 5: 25 No.lu parça üze
rinde de yine aynı isme rastlanmıştır.

Üçüncü farklı tip olarak tek bir parça bu
lunmuştur. Bu parçanın dış kenarları gövde
den ayrılmamıştır. Hem dış kenarlar, hem de 
iç kenarlar konik biçimlidir. Alt kenarlar dar 
yapılmıştır (Çizim 6'- 29)

Bu tipte kaideler Efes'te ve Tralleis'te 
yapılan çalışmalar sırasında bulunmuştur. 
Her iki yerleşimde de M.S. 1. yüzyılın başla
rına tarihlendirilmiştir31.

Bu kaide tipleri dışında olasılıkla bir şeyin 
altlığı olarak kullanılmış olan bir örnek bulun
muştur. Normal bir kaide formunda yapıl
mıştır, gövde ile birleşmek yerine bu yerler 
yuvarlatılmıştır (Çizim 7: 36).
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Bu tipte diğer yer leşimi erde bir örnek 
bulunmamıştır. Ancak kaide tipinin göster
diği form özellikleri He Smyrna Agorası bu
luntularının ilk grup kaide Tipleri dahilinde 
kabul edilebilir. E fe s  ve Tra lle ıs 'tc bulunan 
bu örnekler M.S. I .  yüzyılın boşlarım  tarıh- 
lendinrlmıştir

isim Baskıları: frSB-1 grubu dahilinde ısım 
baskılı kaideler de bulunmuştur İsim baskı
lan alfabetik sıra içinde verilmiştir.

Çizim 7: 32 No.lu düz biçimli kaidenin iç 
kısmında dörtgen çerçeveli bir baskının uç 
kısmı korunmuştur. Bu baskının ikittd satırın 
Juki son iki harf olan HÇ harfleri korunmuş
tur, Bu baskı üzerinde olasılıkla EPMHC ismi 
bulunmaktadır. Bu isimli baskılar Antiokhia, 
Tarsus, Prsene ve Aleksandrin yerleşimlerin
de bulunmuştur. I lif fe . bu isim baskısını İ  
grubu kapsamında değerlendirerek Augustus 
Dönemine tarihlendırmiştir’ STraHçis'te ise 
yapılan çalışmalar sırasında altı parça üzerin
de bu ısım baskısı bulunmuştur. Bu baskılar, 
M.S. 1. yüzyılın ilk yarısı içine TarıhJendiril- 
miştır^-

AHPON ısım baskısının basılı alduğu üç 
pnrça bulunmuştur.

Çizim 1' 33 No.lu parça üzerinde dörtgen 
biçimli bir çerçevenin içinde AujPON isim 
baskısı tek şıra hâlinde basılmıştır. Çizim 5. 
2b ve Çizim 5! 2b No.lu örnekler üzerinde ise 
dörtgen bir çerçeve içerisine Ai7PQN ismi 
iki sıra halinde basılmıştır. ES8 grubu kap 
Itırda bu isim baskısı çok sayıda bulunmuştur 
t lemen her yerleşimde hediye anlamına gelen 
bu isim baskısına rastlanmıştır. Bu baskı A lı
na Agorası nda, Alexandria. Priene. Samos, 
Labraunda, Efes ve Tralleıs yerleşimlerinde 
bulunmuştur. Samos'ta bulunan örnekler, 
M 5,1 2. yüzyıl arasına tarihlendirilmekte 
d i t' :" Efes'ten bulunan örnekler ise, M.S t 
yüzyılın başlarına tarıhlendiriljnıştir''. Trol- 
leis'te ise bu isimde baskılar MA. 1. yüzyıl 
içine tarihlendirilmıştırJ,;: Çizim 7: 33, 35. 
5: 27 No.lu parçalar üzerinde okunamayan 
isim baskdan vardır. Çizim 7; 34 No.lu örnek 
üzerinde planta pedıs içindeki isim baskının 
.... TOY olan san aç harfi okunabümektedir
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Bu isim baskısı l.ILH /TÜ U  ismi olabilir. Bu 
isimde örnek sadece Atina Agorası'nda ve 
Trol leis'te bulunmuştur5'.

I1.2.B-Eastern Sıgfllûtö B-2
E5B-2 türünde üretilen seramiklerin 

hamurlan daha kaba elenmiş, bo! mikalı 
pembemsi kahverengidir. Orta derecede iyi 
pişmiştir. ESB 2 grubu hamurlarının en ayırt 
edio özelliği pişmeden kaynaklanan, hamu
runda flaky udi verilen katman oluşumudur. 
Astar, açık turuncumsu kahverengi, bazen 
mat bazen da parlak alarak t ırçayln yapılmış
tır Çok nadir de olsa cif t daldırma tekniği ile 
yapılmış örneklere de rastlanmıştır“* ESB-I 
grubuna göre kap form (arı daha sade ve daha 
büyük olarak yapılmıştır Portolar, E5B-1 gru
bunun basit tekrarları olmuştur. Yeni form 
tipleri çok az sayıda eklenmiştir'-' EsB-2 
türünde üretilen sigillatalar, M.S. I. yuzyılın 
ikine yansından M.S 2. yüzyılın ortalarına 
dek yoğun olarak üretilmiştir*

Tabak; İk i farklı tipte tabak bulunmuş
tun Bu tiplerden ilki dışa çekik ağızlı, konik 
gövdelidir Sadece ağız profili ele geçtiği 
■çın kaidesi bilinmemektedir Ancak diğer 
yerleşimlerde bu tipte bulunmuş örnekler 
genellikle tabak formunda ya aiçtık halka 
kaideli ya do düz dipti yapılmıştır. Bu tabak 
formu B-2 grubunun erken üretilen form
ları arasındadır. Efes'te bu tipte bulunmuş 
örnekler. MA. 1. yüzyılın Sonfan-M 5 2 yüz
yılın başlarına tarıhlend iril m iştir41 Hnyes'm 
yaptığı gruplandırmada, 60-63 No.lu gruplar 
olarak belirlenmiş ve MA 30-120 yıllan ara
şma Varıhlendirilmıştır Berenlce'de bu tipte 
bulunmuş örnekleri Kenrick. Hayes'in yaptığı 
gruplandırma dahilinde değerlendirmiştir'*.

Bir diğer tabak formu, içe çekik ağızlı, ko
nik, sığ gövdeli ve düz dıplidir (Çizim 7~ 37)

Bu form B2 grubu sigiliatalarda yoğun 
olarak Üretilmiş bir formdur. Bu grubun 
üretim merkezi TVnHeis'te yapılan çalışmalar 
şırasında bu tipe benzen çok sayıda örnek 
bulunmuştur. Batı Anadolu. Yunanistan ve 
Kuzey Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyaya 
■ihraç edilmiş bir formdur. Ancak Smyrna
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Agorası nda tek bîr pûrçö bülunmasrnm dicık
laması Çandarl' üretimlerinin hemen hemen 
aynr dönemde başlaması ve moda o I mas r ile 
ilgili olmalıdır. Bu tipte diğer yerleşimlerde 
bulunmuş pek çok örnek şöyle tarihlendiril- 
miştir Traffeis'tc bu tipte bulunan örnekler 
M.S 2. yüzyıl sonlarına'1. Efes'te bulunan 
örnekler. M S. 3 yüzyılın ikinci yarısına*1, 
Atheman Agorada  bulunan örnekler M S 2. 
yüzyılın boşlarına45 ve Be. re nicede bulunmuş 
örnekler M.S. 2 yüzyılın ilk yansırla'141 tarih- 
lendirilmiştfr.

Tabak, Kâse ve Fincan Kaideleri: Ele
getirilen kaidelerde ise üç faklı tipte örnek 
bulunmuştur.

İlk tıp dahilinde olabilecek kaideler, dtız 
biçimli yapılmıştır Bu kaide tipi genellikle 
tabaklarda ve fincanlarda yoğun olarak kulla 
nılmsştır (Çizim 7: 38).

Diğer bir tipin ise hem dış kenarlan hem 
de rç kenarlan konik biçimlidir (Çizim T' 39;
8. 40-42),
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(. teini; 12

boyosız bırakılmıştır, .Astor, kobın iç taraf m- 
da çok ıyr, dış tarafında ise kotu yapılmıştır 
Astür ince olduğundan bazı durumlarda kabın 
yüzeyinde astarsız kalan yerlerin olduğu da 
görülmektedir Kap formlar t diğer Eostern 
SigillûtG gruplarına göre oldukça büyümüştür. 
A f rican Red Slip adı verilen seramik türünün 
M.S. 3. yüzyılda Akdeniz ticaretine hâkim ol
masıyla birlikte bu kapların kullanımı azalmış. 
M.S. 4. yüzyılın içlerinde de son bulmuş t ur1''1, 
Smyrna Agorası nda yoğun olarak bulunmuş 
Sijjilfata gruplarından birisidir.

0u grup dahifrnde tek kâse formu tespit 
edilmiştir. Düz ağızlı, farklı biçimlerdeki 
ağız bantları, küresel ya da konik gövdelidir 
Anaık kendi içinde gösterdiği küçük değişik- 
[iliklere göre alt gruplara ayrılmıştır.

Kâseler düz ağızlı, küresel ya da konik 
gövdelidir. Ağız bantlarında ve gövdelerde 
görülen değişiklrklere göre farklı gruplar 
olarak değerlendirilmiştir.

Tralleis'te ESB-? grubunun erken üretim
leri olarak tanımlanmış bir kaide tipidir ve 
MS 1 yüzyılın sonlarına tarihfendirilmıştir 
Samos'îa bulunmuş örnekler ise. M.S. 1.-2 
yüzyıl oraSina tûnhlcndîriÎHVşTiî^'

Üçüncü tipin ise drş kenarları omurgalı ya 
pılmıştır (Çizim 8ı 43).

Atirıu A goras t nda ve Somos'ta bu tipte 
bulunmuş örnekler, M.S. Z yüzyıla tarıhlen- 
dirümiş+ır^.

T l . 3 EasTern SîgiHata C
Loeschkc tarafından bulunan ve Çandnrlı 

üretimi olun Siyi Hatalar Kenyon'un gruplan
dırmasına göre, Eastern sıgillata C adım 
almıştrr

E5-C türünde üretilen kapların hamurlan, 
iyi denmemiş kaba katkı maddeli ve bol bol 
mika katkıfr, kırmızımsı kahverengi hatta 
tarçınmışı kahverengidir Astar rengi, turun
cu ya da turuncumsu kırmızıdır. Kabın iç ta
rafındaki astar boya dış taraf ma oranla daha 
kalın yapılmrş ve çoğu kez kaidenin altı astar

Cteini: M
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İ lk  grup, Smyrna Agorası'nda yapılan ça
lışmalarda en çok bulunan kâse formlarından 
birisidir. Kâse, düz ağızlıdır. Bazı örneklerin 
ağız bandı düz olarak dışa doğru eğimli (Çi
zim 8: 44; 9: 45-48) bazı örneklerin de ağız 
bandı iç bükey profilli (Çizim 10: 49-53; 11: 
54) gövde ile birleşme yerleri dışa taşkın ve 
yuvarlak formlu bir profille yapılmıştır. Göv
de küresel formludur. Bu parçaların hepsinin 
sadece ağız profili bulunmuştur. Bu kâselerin 
daha büyük boyutlu örnekleri de vardır (Çi
zim 11: 55-57; 12: 58-60).

Bu grup Loeschke'nin yaptığı gruplandırma 
dahilinde Tip 19'a karşılık gelmektedir. İta l
yan sigillataların geç tipleri ile çağdaş bir 
örnektir. Bergama'da A grubu dahilinde bu 
tipte üretilen kaplar, M.S. 1. yüzyılın 2. çey
reğine tarihlendirilmektedir50. Atina Agora- 
sı'nda bulunmuş olan benzer örnekler ise M.S. 
1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir51. 
Smyrna Agorasında bulunan örnekler, hamur 
ve astar özellikleri ile Çandarlı üretimlerinin 
özelliklerini taşımaktadır. C grubu sigillata- 
larının hem erken hem de geç üretim olarak 
kabul edilen her iki türüne ait parçalar bu
lunmaktadır. Çandarlı üretimlerinin erken

örnekleri, M. S. 2. yüzyılın ilk yarısına tarih- 
lendirilmiştir. Geç örnekleri ise M.S. 2. yüzyıl 
ortaları ile M.S. 3. yüzyılın ortaları arasına 
tarihlendirilmektedir52.

Bir diğer kâse formunda, ağız düz olarak 
yapılmıştır. Ağız bandı hafif iç bükey profil
lidir ve gövde ile birleşme köşeli bir profille 
sağlanmaktadır. Gövde ise hafif konik biçim
lidir (Çizim 12: 61; 13: 62).

Bu form, Loeschcke'nin Tip 19'una, Ha- 
yes'in yaptığı gruplandırma dahilinde ise 
Form 3’e karşılık gelmektedir. Bu örnek 
Çandarlı'nın geç üretimleri içinde kabul edilir 
ve M.S. 3. yüzyılın ortasına tarihlendirilir53. 
Smyrna Agorası'nda bulunan örnekler, Çan- 
darlı'nın geç üretiminde görülen koyu renk 
astara sahiptir ve olasılıkla M.S. 3. yüzyılın 
ortasına tarihlendirilmektedir.

Tabak: Tabak tipleri kendi içlerinde gös
terdikleri küçük değişiklikler göre üç gruba 
ayrılmıştır.

İlk  grup dahilinde toplam beş parça bulun
maktadır (Çizim 13: 63-65 ; 14: 66, 67).

Tabaklar dışa çekik ağızlıdır. Dudak tab
lası geniş ve parçanın iç kısmına doğru eğimli 
yapılmıştır. Gövdeleri konik ve sığ, kaideler 
ise düz biçimlidir. Bu tip ESC kaplarında 
sık olarak görülen formlardan biridir. Hem 
kâselerde hem de tabaklar da sevilerek 
uygulanmıştır. Bu tipte Çandarlı'da bulunan 
örnekler, Loeschke tarafından Tip 9 olarak 
belirlenmiştir54. Hayes tarafından yapılan 
gruplandırmada ise, M.S. 2. yüzyılın başla
rına tarihlendirilmiştir55. Berenice'de ise, 
Loeschke'nin ve Hayes'in yaptığı gruplandır
ma kabul edilmiş ve aynı tarihe konulmuştur. 
Smyrna Agorası'nda bulunan örnekler ise 
Çandarlı örnekleri ile aynı dönem içine tarih- 
lenmelidir.

İkinci tip tabak da dışa çekik ağızlıdır (Çi
zim 14: 69). Dudak tablası içe doğru eğimlidir. 
Ağız dışa çekiktir ve yuvarlatılmıştır. Ağızla 
gövdenin birleşme yerinde sığ bir oluk vardır. 
Gövde konik biçimlidir. Bu form Loeschke'nin 
gruplandırmasında Tip 12 kapsamında değer
lendirilerek M.S. 2. yüzyılın ilk yarısı içine 
tarihlendirilmiştir. Sadece tek bir parça ağız 
profili olarak ele geçirilmiştir. Diğer yerle
şimlerdeki örneklerinde bu tipteki tabakları 
kaideleri düz olarak yapılmıştır.
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Çizim: 15

Üçüncü ve son farklı tipteki tabak, hafif 
dışa çekik ağızlıdır (Çizim 14: 68).

Gövde konik biçimlidir ve kaideye doğru 
keskin bir açı yapar. Kaidenin dış kenarları 
alçak ve halka biçimli iken, iç kenarları düz ve 
daha yüksek yapılmıştır. Kaidenin alt kenar
ları ise geniştir. Parçanın dış kısmında yivler 
bulunmaktadır.

Tabak, Kâse Kaideleri: Eastern Sigillata 
C grubuna ait, agorada çok sayıda tüm ya da 
parça olarak kaide bulunmuştur. Kendi içle
rinde gösterdikleri küçük değişikliklere göre 
dört farklı grup olarak değerlendirilmiştir. 
İlk  grup dahilinde olan kaidelerin dış kenar
ları düz, iç kenarları konik biçimlidir. Bu tip
teki örnekler Çandarlı'da hem erken hem de 
geç dönem kaplarında ortak olarak kullanılan 
bir formdur. Agorada Çandarlı'nın hem erken 
(Çizim 15: 70, 72), hem de geç (Çizim 15: 73, 
75) üretimleri bulunmuştur. Hayes bu tipte 
kaideleri 9,29 No.lu gruplar dahilinde sınıf
landırmıştır. İ lk  kullanımları M.S. 2. yüzyılın 
ilk yarısı içinde başlayarak, M.S. 3. yüzyılın 
sonlarına dek devam etmiştir56.

Hem dış kenarı hem de iç kenarı konik 
biçiminde yapılmış olan kaideler ikinci farklı

tip olarak karşımıza çıkar. Bu kaideler genel
likle tabaklarda kullanılmıştır. Dış kenarı ko
nik iç kenarı düz olarak yapılmış örnekler de 
bulunmuştur. Bu tipteki kaideye sahip kaplar 
Loeschke tarafından Tip 6 olarak kabul edil
miş ve M.S. 2. yüzyılın başlarına tarihlendi- 
rilmiştir57. Schaefer, bu tipte kaideli kapları 
Bergama yerel üretimi olarak tanımlayarak, 
M.S. 1. yüzyılın sonları-2. yüzyılın başlarına 
tarihlendirmiştir58.

IV-SONUÇ
Smyrna Agorasındaki sigillata buluntula

rının büyük çoğunluğu ithal parçalardır. Doğu 
sigillata olarak nitelendirilen grup dahilinde 
daha yoğun parça bulunmuştur. Batı sigillata- 
ları içinde Gaul sigillataları, İtalyan sigillata- 
larına oranla daha yoğun olarak bulunmuştur.

Eastern Sigillata A grubu dahilindeki ör
nekler, kâse, tabak ve çok sayıda kaide par
çasından oluşmaktadır. Bu parçaların tümü 
ithaldir. Parçalar, Bergama, Tarsus ve K. 
Suriye kökenlidir. Bergama üretimi parçalar 
diğer merkezlere göre daha ağırlıklı olarak 
bulunmuştur. Agora buluntusu A grubu sigil- 
latalar, AA.Ö. 1. yüzyılın sonu ile M.S. 1. yüz
yıl.ın sonuna tarihlendirilmektedirler.

B grubu sigillatalarının her iki çeşidi de 
agorada bulunmaktadır ve her ikisi de ithal
dir. Parçaların tümü Tralleis sigillatalarının 
hamur ve astar özelliklerini göstermektedir. 
ESB-1 türünde, kâse, tabak, fincan ve kaide 
parçaları ele geçirilmiştir. Bu grup dahilinde 
bulunan tüm parçalar M.S. 1. yüzyılın ilk yarısı 
içine tarihlendirilmiştir. B-2 grubu dahilin
de bulunan tabak ve kaide parçaları daha az 
sayıdadır ve M.S. 1. yüzyılın sonu ve M.S. 2. 
yüzyılın ilk yarısı içine tarihlendirilmiştir.

Çandarlı olarak da bilinen ESC grubu, 
Smyrna Agorasında en yoğun bulunan sigil
lata gruplardan biridir. Tabak ve kâse parça
ları erken özellikler gösterirken, bazı kaide 
parçaları geç özellikler göstermektedir. 
Genellikle bu grup dahilindeki parçalar M.S.
2. yüzyılın sonları ve AA.S. 3. yüzyılın başları 
arasına tarihlendirilmiştir.

İtalyan sigillataları dahilinde çok az par
ça bulunmuştur. Bulunan parçalar içerisinde 
bezemeli bir tabak parçası oldukça dikkat 
çekicidir. Bu parçalar, AA.S. 1. yüzyılın ilkya-
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nsı içine tarihlendirilmiştir. Bulunan parçala
rın az olmasına sebeb, hemen aynı dönemler 
içerisinde Anadolu'da üretilen sigillataların 
Akdeniz piyasasına hâkim olmaları gösterile
bilir. Ayrıca Smyrna, iç bölgelerde üretilen 
sigillataların yoğun olarak ihraç edildiği liman 
kentlerinden biridir. Gaul sigillataları da 
İtalyan sigillataları gibi az miktarda ele geçi
rilmiştir. Bu grup M.S. 1. yüzyılın sonu - M.S.
2. yüzyıla tarihlendirilmişlerdir.

Smyrna Agorası'nda bulunan sigillataların 
en erken örnekleri M.Ö. 1. yüzyılın sonlarına 
tarihlenmektedir. Buluntular, B ve C grupla
rında yoğunluk kazanmaktadır. Bu yoğunluğun 
sebebi, devlet agorası olarak kabul edilen bu 
yapının M.S. 1. yüzyılda yapılması ve M.S. 1.78 
yılındaki büyük deprem sonrasında yeniden 
inşa edilmesi olmalıdır.

sigillata finds. As regards the quantity, east
ern sigillatas are high in number compared to 
the western group.

Sigillatas from Eastern Sigillata group 
are classified according to their d iffe r
ence in their fabric, slip and forms in three 
groups, namely A, B and C.

Eastern sigillata A, found nearly 16 parts 
in the Agora excavations. Most sigillatas 
found in Smyrna Agora were Pergamon pro
duction. There are some parts which might 
have been Tarsus and North Syria produc
tions. ESB groups are crowded than ESA. 
In Agora finds ESB has got two different 
groups. Their names are ESB-1 and’ ESB-2. 
These ceramics may product in Tralleis. Be
cause their fabric and glaze as Tralleis. ESC 
groups are most crowded sigillata group in 
the Agora.

SUMMARY NOTLAR

Excavation of Smyrna Agora was ap
peared West Stoa and Basilika. Smyrna 
Agora was built first Hellenistic age. The 
Earthquake had been in Smyrna AD. 178 and 
all city destroyed. Marcus Aurelius was re
built Agora. In Byzantine Age was some built 
added to Agora.

Nowadays Smyrna Agora situated in mod
ern Izmir. So almost levels were destroyed 
by people.

In this study. Terra Sigillatas found dur
ing the excavations in West Portik and Ba
silica between 2002-2004 in Smyrna Agora 
were evaluated.

All sigillatas in this study involve parts 
of mouth and foot. First, which sigillata 
group do all these parts belong to accord
ing to their features of fabric and slip was 
searched? Form types were determined ac
cording to their mouth and body profiles. 
Since context finds do not exist, samples 
and classifications of other settlements 
were used in the determination of different 
forms and dating of each group. Kenyon and 
Hayes' terminologies were employed in the 
evaluation of Smyrna finds. Almost all sigil
lata groups exist within the Smyrna Agora
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ANTİK YUNAN'DA KURBAN, 
YÜZLÜK KUR8AN VE ALTAR

'Cengiz Ç E T İN

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kurban, di
nin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek 
için kesilen hayvanın kendisi, kurban kesmek 
ise. tiin buyruğunu yerine getirmek için bir 
hayvan* keserek etini dağıtmak uloruk kı- 
nımlanrcvştır Erken dönem i erde insanlar 
tanrıya açık havada, ormanda ve mağaralarda 
tapmmışf ardır Bu ilk rapmımlann arta öğesi 
ise tanr" ya da tanrı fara kurban sunmaktır 
Tannya adanan kurbanların nerede sunu 
iacağım dinî kural ve alışkanlıklar, tanrısal 
■şoreiler, pratik ihtiyaçlar belirler: kurban 
yeri bir ke? seçildiğinde, artık o yer kolay 
kolay değişmezdi Sunular hep cym yerde 
yapılınca. kurban ve ateş artıkları birikir, bu 
da kurban yeri tabanının yükselmesine neden 
olurdu. Çoğu zaman kurban alanı ve ateş yeri 
bir siperlikle çevrelenrrdi. Bu siperlikler yapı 
tekniklerinin gelişmesine paralel olarak önce 
basit bir duvara, sonra da butun sunu alanın* 
içeren mimari bir yapıya, yani altara dönüş 
tu

Yunan dininde aktif îopmımm adak nok
tası tapınak değil, alttır idi, zira tapınakların 
mimarı bir yapı alarak artçıya çıkışından çok 
daha önce aitarlar bir tapınım alanı olarak 
kullanılıyordu. İlk  tapınaklar. Gitarların ustu 
ne ya dd hemen yanma fnşa edilmiştir. Ancak 
tapmak mimarisinin en parlak dönemlerinde 
bile cilttir, hâlen kült törenlerinin esas öğesi 
dır Sunu, tanrının simgesi dian kült heykeline 
değil, aftarda ve doğrudan tanrının kendisine 
yapılırdı. Altar, eğer mümkünse tapınağın
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önüne ve ana eksenine, inşo edilirdi Ancak 
sunu yapan kişilerin yuzu tören sırasında 
doğuya bakar ve bu nedenle de ziyaretçilerin 
sırtı tapınağa dönük olurdu. Bu tür aitarfara 
Somos Rhoıkasaltfir'. Pnene Athena al farı' 
crnek verilebilir Vi+pivius'a göre altar “doğu
ya bakmak zorundadır ve yüksekliği, tapınak 
içindeki tanrı heykelinden daha aşağıda bir 
seviyede almalıdır ki,, ziyaretçiler onu göre
bilsinler, Her bin kendi tanrısına göre farklı 
yükseklikte olmalı, gök tanrıları için mümkün 
olduğu kadar yüksekte, yeraltı ve toprak 
tanrılarr için alçakta yapılmalıdır1'-1 Alfan 
bu pozisyonda yerleştirmek çoğu zaman zor 
ve zahmetliydi Bu nedenle altar, Kas Askie- 
peios Tapmağı akarında’ olduğu gibi kutsal 
alanın mümkün olan en iyî noktasına yerleş
tirilmiştir,

Erken dönemlerde altarlann sunu alanım 
çevreleyen duvarları basit bir şekilde sıva
lıydı. Kurban keserken, kan ve ateşle kirle
nen altar ve n'inr duvarları yeniden Sıvanırdı. 
Mermer yapıların ortaya çıkmasıyla birlikte 
bu sıvanın yerini çelenk ve g ir lartd lordan 
oluşan rölyefler afdı Zira tören sırasında 
altar çelenklerle süslenirdi Süslemede kul 
Ianılan giriemdlaon orasına kuş, boğa başı gibi 
tasvirler de yerleştirilirdi Aitarlar, Yunan 
mimarisinin en güzel örneklerinin verildiği 
Hellehistık Dünümde (M.Ö. 330-30) mimari 
gelişimini tamamlayarak sütunlu galeriler 
ve mitolojik ya da kahramanlık sahnelerinin 
betimlendiği rölyeflerle süslü avlulu anıtsal
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yapılara dönüştü. Bu son tipe Kysikos6, Kos 
Asklepieion7, Pirene Athena Tapınağı alta- 
rı8, Menderes Magnesiası Artemis Tapınağı 
altarı9 ve Bergama Zeus altarı10 örnek olarak 
verilebilir.

Acaba bu anıtsal yapılarda tanrılara su
nulan kurbanlar nelerdi, kurban kesme işlemi 
nasıl yürütülürdü? Homeros İlyada ve Ody- 
sseia destanlarında11 bu soruların cevaplarına 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarmaktadır. Ondan 
öğrendiklerimize göre Yunanlılar tanrılarına 
başta boğa/öküz olmak üzere keçi, koyun, 
kuzu ve domuz (özellikle dişi domuz) kurban 
etmekteydiler:

Gitti uzakta bir yerde yakardı durdu 
Yüce Apollon'a, güzel saçlı Leto'nun doğur

duğu
"Ey Khryse'yi, kutsal Killa'yı koruyan, gü

müş yaylı,
Tenedos'un güçlü kralı, Smintheus, dinle 

beni,
Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıy

sam,
Boğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıy- 

sam senin uğruna
şu dileğimi tezelden yerine getir:..'' (İlya

da 1/36-41)12.
"Erlerin başbuğu Agamemnon, güçlü Kro- 

nosoğluna
Bir sığır kurban etti, beş yaşında, yağlı." 

(İlyada 2/402-403).
"Tanrılara ant töreni için haberciler 
kent boyunca dolaştırdılar sunuları:
Bu sunular iki koyundu,
bir de keçi tulumu içinde
keyif veren şarap, toprağın ürünü.
Haberci İdaios getirdi bir sağrakla altın 

taslar" (İlyada, 3/245-250).

Resim  I: Parthenon frizinden kurbanlık boğa
88

Resim 2: Parthenon frizinden kurbanlık koyunlar
"Güzel akan, ak anaforlu ırmak da koruya

maz sizi,
boşuna kurban ediyorsunuz ona bir sürü 

boğayı,
tek tırnaklı atları diri diri atıyorsunuz 

akıntısına" (İlyada, 21/130-132).
“Akhilleus güzel bir ölüm şöleni verdi on

lara.
Kesildi bir sürü koyun, meleyen keçi, 
böğürdü bıçak altında bir sürü ak boğa, 
kızartıldı ak dişli bir sürü domuz, 
Hephaistos'un üstünde fışkırdı yağları. 
Ölünün çevresinde kanlar aktı çanak ça

nak." (İlyada 22/29-34)
Yunan heykeltıraşlık sanatında da kurban 

ve kurbanlık hayvanlar konusunda bilgi ve
ren çok sayıda örnek mevcuttur. Parthenon 
frizinin kurban sahnesinde yer alan boğa ve 
koyun kabartmaları13 bunun en güzel örnek
lerindendir. Smintheus Apollon Tapınağı’nın 
kabartmalı sütun tamburlarından birinde yer 
alan kurban sahnesinde sunağa doğru götü
rülen yan yana iki boğa ve bunların arkasında 
iki koyun figürü görülmektedir14. Roma Döne
minde tiyatroların sahne binasının ön cephe
sini süsleyen kabartmalarda da sıkça kurban 
konusu işlenmiştir. Perge Tiyatrosu Porta 
Regia’nın (birinci katın orta kapısı) üzerinde 
yer alan kurban sahnesinde Kader Tanrıçası 
Tykhe'ye boğa sunulmaktadır15. Kurbanlıklar 
arasında yer alan inek, Paris'te bulunan M.Ö.
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4 : /-tine k̂öüpd isinde bulurvmui buzüŞfi tojıyiin
cabnn heykeli (M.Ö. 5A0)

5. yüzyılın ikinci yansına ait inek heykelin- 
den11, çok da farklı olmamalıdır.

Aflna Akropol Midesinde sergilenmekte 
alan buzayı taşıyan çoban konulu eserde 
çoban, belki de buzağıyı bir aborda kurban 
edilmek üzere taşımaktadır . Yunanlıların 
tanrılarına (özellikle Demeter'e] kurban et
tikleri dişi domuzlar. Kopenhag Glyptotek 
Müzesi’nde sergilenmekte olan, yavrularım 
emziren domuz heykelinde^ olduğu gibi ol
dukça kilolu ve doğurgan bir görünüme sahip 
olmalıdır.

Hiç kuşkusuz Yunanlıların tanrılarına kes
tikleri kurbanlar sıradan hayvanlar değildi 
Kurban edilecek hayvanlarda bir takım özel
likler aranırdı Antik kaynaklardan öğrendi 
ğımize göre kesilecek hayvanlar ya ak ya da 
kara olmalıdır. Benekli ya da alacalı hayvanlar 
kurbanlık olarak uygun değildir-.

'Troyalılar, getirin koyunları hadi.
Erkeği ak olsun, dişisi kara,
Trak tanrıya biri, güneş tanrıya biri, 
Ğetıreiım Zcus için biz de bir raneÎJ(İlya-

da, 3/102-104).
"Bir de koç adadım Teiresias'ın yalnız ken

disine,
kapkara brr koç. sürülerimde en göze çar

pan, en alımlı.'' (Odyssera 11/32-33),
"Phoıbas Apollonn şöyle dedi:
Amansız tanrılar, işiniz gücünüz kötülük

te,
Beneksiz keçilerin, sığırların butlarını,
Hektor hiç mi yakmadı size?” (İlyada 24/ 

31 34).

Herodotos'un aktardığına göre spnrtn 
kralları "Resmî kurban törenlerinde ve şö
lenlerde baş köşeye oturtulurlar, en Önce 
oniara hizmet edilir; ...İki ayda bir ve ayın 
yedinci günü, devlet her ikisine de Apollon 
tapınağında büyütülmüş lekesiz birer kurban, 
bir mecümnos arpa unu ve Lükonia Ölçülerine 
göre dörtte bir ölçek şarap verir " (Herodot 
Tarihi, Eroto 57)"-

Herodotüs Euterpe kitabında Mısırtılar'm 
tsıs ve Osins'e nasıl kurban kestiklerini ay
rıntılarıyla anlatılır ve Osiriş tapmunının, Yu- 
nanlılar'ın Dionysos'o tapınrmıno benzediğim 
Söyler. Gerçekten de Mısırlılar tıpkı Yunanlı
lar gibi kurbanların tek renk olmasına dikkat 
etmektedirler. Herodotos'un aktardığına 
göre Mısırlı rahipler kurban edilecek hayvan
ların uygunluğunu şöyle kontrol ederler,

“Öküz, Epaphos'un malı sayılır; bunları 
şöyle muayene ederler. Eğer üzerinde bir 
tek siyah kıl varsa kiriı sayılır Bu ış ıçm 
bir rahip ayrılmıştır, hoyvonı ayakta ve yan 
yatmış olarak muayene eder, dilini çeker ba
kar, sonradan anlatacağım kusurlardan birisi 
ile kirlenmiş mi diye, ayrıca, tüyler düzgün 
olarak çıkmış m« diye kuyruğuna da bakar. 
Hayvanda hiçbir kusur yoksa, ibaret olarak 
boynuzuna bir papirüs kabuğu sarar; Marka 
vurul mamrş bîr öküz kurban etmek ölüm teh
likesine atılmaktır İşte  hayvanı böyle mua
yene ederler.‘'(Herodot Tarihi, £uterpe 36).

Ayrıca kurbanlık hayvan konusunda antik 
kaynaklar ve arkeolojik buluntulara göre dişi 
hayvanların tanrıçalar, erkek olanlarının ise 
tanrılara kurban edildiğine yönelik genel bir 
kam vardır^

ttesim 5: KopEnhfMK} âlyptaf ek Müzesi "nae Sergi İtirttn 
yavrularını -rm7,ır̂ .n Hornu? heykeli
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Antik VuiwVda kesilen kurbanların yaşları 
da önemliydi. Genellikle küçük baş hayvan
lar bir yaşında veya bir yaşını doldurmadan, 
buyuk bas hayvanları ise 4 yaşım aşmamış 
alanlardan ve henüz boyunduruğa vurulmadan 
kurban olarak seçilirlerdi:

‘'Yurduna, kutsal Zeleıne kentine dönüşün
de

değerli kurbanlar kesmeyi adadı, ilk kuzu
lardan:1 (Ilyada,4/113-120).

l'omnsû! domuz çabam, akşama doğru 
dönmüştü yanlarına Odysseus'la oğlunun, 
koyulmuşlardı akşam yemeğin' hazırlama

ya,
bîr domuz kurban etmişlerdi, bir yaşında," 

(Odysseia 16/451-454).
"üstün güçlü Atreusoğlu'no, Agamemnon, 

erlerin başbuğu,
bir ü'kuz kurban etti dört yaşında" (îlyada 

7/314-315)
’'Gül yüzüme, yüce tanrıça. Lİn bağışla 

bana,
çocuklarıma, saygıdeğer eşime ¡m bağışla 
keseyim ben de sana bir yaşında bir bu

zağı.
sabana koşulmamış, boyunduruğa girme

miş,
geniş alınlı bir hayvan keseyim, 
boynuzlarını altınla kaplayıp kurban ede

yim sana * (Odysseıa 3/380-384)
Atina'da 198) yılında yapılan, kazüor sıra 

Sinda Panathenik yolun kuzeyinde yer alan 
ve M.O. 500 yıllarına Tarihilenen Aphrodite 
Üurania altarmda bulunan yanmış küçük baş 
^ayvanlara ait kemiklerin önemli bir bölümü 
bir yaşından küçük oftı aylık hayvanlara a it
tir^1,

Homeros'ufi Ilyuda ve Odysseia'smdan 
öğrendiğimize göre antik Yunanda kurban 
edilecek hayvanlar özenle süslenirdi:

"Sonra gür naraiı D i o me de S yakardı, dedi 
kir

Zeus'un gucu tükenmez kızı, beni de din
le...

Şimdi de durma, benimle ol, beni karu. 
bir yaşında, geniş alınlı bir düve keserim 

sana,
boyunduruğa girmemiş, başıboş bir düve. 
Boynuzlarına altın suyu döker, kurban ede

rim onu" (İlyadtı 10/283-284 ve 291-294).
"At sürücüsü yaşlı Klestor dile geldi, dedi 

ki.
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Sevgili çocuklarım, çabuk getirin yerine 
dileğimi:

Tanrılardan ılkın Athenaya yakaralım, 
bereketli tanrı şöleninde güründü bana o, 
Gitsin biriniz tarlaya, bir düve bulsun,... 
Biriniz de gidip kuyumcuyu çağırsın bura 

ya, Laerkes'i, gelsin altın döksün boynuzlarına 
düvenin/ (Odysseia 3/417-421 ve 425-426) 

Süslenen kurban, kurban alanına ge!irildi
ğinde kurban sahipleri kutsal bir kaynaktan 
getirilen suyla temizlenilerek arınır ve tanrı
lara şarap sunarlardı:

"■getirdiler, karıştırdılar sağruMa Şarabı, 
su döktüler kralların eline "(İlyada 3/268- 

270).
"Bana tatlı şarap verme ulu ana. 
gücüm uyuşur, yitiririm hızımı, 
çekrnrrim kızıl şarap dökmekten 
Zcus'a, annmomrş ellerle,
Kanla, çamurla kirliyken insan 
Karabuluîlu Krona sağ lu’na yalvarmamalı" 

(Tİyoda 6/264-269).
"Ant törem için saygıdeğer haberciler 

kurbanlar
getirdiler karıştırddur suğrakfa şarabı, 
Su döktüler kralların eline." (İlyada 3/ 

270-272).
Aıskylos (M.Û 525-456) Persia adlı ese

rinde bir kurban törenine hazırlığı şöyle ak
tarmaktadır-

"Atasını görünce Serhas,
Yırttı üstündeki giysileri.
İş te  dün gece gördüğüm düş Sonra uyan

dım
Temiz bir koyaokta yıkadım ellerimi 
Armağanlar derip sunağa vardım 
Sundum odağımı koruyucu tanrılara 
Gerektiği gibi/17
Yine Herodotosa göre kutsal alanlarda 

kurbanlar rahipler Tarafından kesilirdi Ya 
bancıların kutsal alanlarda kurbanı kendi 
elleriyle kesmesi günah sayılırdı: " Bunun üze
rine Kleomenes ordusunun büyük bölümünü 
Spartaya geri gönderdi. yanına seçme bin kişi 
alarak kurban kesmek üzere He ra tapınağına 
gitti. Sütlük taşı uzerrnde kurbanı kendi eliy
le kesmek isteyince rahip karşı çıktı, tanrısal 
yasa, bir yabancının burada kurban kesmesi
ne izin vermiyordu, bunu bildirdi r' (Heroöot 
Tarihi, Erato 81).
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Kurbanın süslenmesi ve arınma töreni
nin ardından sıra kurban kesimine gelirdi. 
Homeros Îlyada'sında koyun ve domuz gibi 
küçük baş hayvanlar kurban edilmeden önce 
başlarından kıl kesilerek törene katılanlar 
arasında pay edilirdi:

"Aldı Atreusoğlu kılıcının yanında taşıdığı 
bıçağı,

yün kesti koyunların başından iki tutam. 
Haberciler Troya ve Akha ulularına pay 

ettiler bu yünü." (İlyada 3/272-274). 
"Atreusoğlu çekti eliyle bıçağını, 
koca kının yanında asılı dururdu o bıçak, 
kıl kesti erkek domuzdan bir tutam, 
kaldırdı ellerini yakardı Zeus'a," (İlyada 

19/251-254).
Kıl kesme ritüelinin ardından kurban, Ho- 

meros'un destanlarında bir çok kez aktardığı 
gibi, bu tür dinsel törenlerde kullanılmak 
üzere yapılmış bronz bir bıçakla kesilir ve 
can çekişmekte olan hayvanın başında tanrı
lara şarap sunusu (libasyon) yapılırdı:

"Böyle dedi, amansız tunçla kesti boğazını 
domuzun,

Tathybois aldı hayvanı salladı, fırlattı ba
lıklara yem olsun diye,"(İlyada 19/266-267).

“Böyle dedi, kesti koyunların boğazını 
amansız bıçakla,

bıçak aldı götürdü yaşama güçlerini, 
seğiren gövdeleri Atreusoğlu bıraktı 

yere.
Taslarla şarap aldılar sağraktan, toprağa 

döktüler,"(İlyada 3/292-295).
"Nestor konuşurken ortalık kararıyordu. 
Gök gözlü tanrıça Athene aldı sözü, dedi 

ki:
"Anlattın, ihtiyar, her şeyi gereğince, 
kesin şimdi artık kurbanların dillerini, 
şarabı karıp sunalım Poseidaon'la öbür tan

rılara," (Odysseia 3/329-333).
Libasyon sırasında ölen ve kas seğirmesi 

sona eren hayvanın derisi yüzülür ve eti par
çalanarak, belli bölümleri tanrılara yakılarak 
ulaştırılırdı:

“Dön sonra adamlarına, yüreklendir onları, 
alsınlar insafsız tunçla boğazlanan hay

vanları,
yüzsünler derilerini ve adamakıllı yaksın

lar,
o arada yakarsınlar tanrılara da,
güçlü Hades'e yakarsınlar ve korku saçan

Persephone’ye". (Odysseia 10/531-535).
"kurbanlar kesildi Apollon’a en iyi boğalar

dan, keçilerden,
ekin vermeyen denizin kıyıları boyunca, 
kızaran yağlar dumanlarla dolana dolana 

göklere ağdı." (İlyada 1/315-17).
Myken kutsal mekânlarında ve Atina'daki 

Aphrodite Ourania altarında ele geçen hay
van kemikleri üzerinde yapılan araştırmalar 
bu kemiklerin önemli bir bölümünün 100 C° 
yi bulan ısılarda yakıldıklarını göstermek
tedir23. Kurbanın yakılarak tanrılara sunulan 
parçaların dışında kalanları törene katılanlar 
arasında paylaştırılır ve Homeros’un aktardı
ğına göre bu iş yapılırken herkesin eşit pay 
almasına özen gösterilirdi. Anlaşılan eşit pay
laşım, kurbanın kabulü için önemli bir öğe idi: 

"üstün güçlü Atreusoğlu’na, Agamemnon, 
erlerin başbuğu,

bir öküz kurban etti, dört yaşında.
Derisi yüzüldü, etler parçalandı, şişlere 

geçirildi,
kızartıldı iyiden iyi, çekildi sonra ateşten, 
işler bitti, şölen hazır oldu, yenildi içildi, 
bu şölende eş pay aldı her insan, 
yakınmadı bir tek kişi." (İlyada 7/315- 

320).
Kesilen kurbanların hangi bölümlerinin 

yakılarak tanrılara ulaştırılacağı konusunda 
bilgiyi Hesiodos'un Theogonia'sından öğreni
yoruz:

"Ölümsüz tanrılarla ölümlü insanların 
Mekone'de çatıştığı zamanlardı o zaman

lar,
O günlerden bir gün, Prometheus yaran

mak için
Koca bir öküzü ikiye böldü getirdi sofra

ya:
Zeus’u aldatmak istiyordu aslında;
Öküzün yarısı yağlı etler ve bağırsaklardı 
Karın derisi altında saklı,
Öbür yarısı yalın kemiklerdi sadece 
Ak yağlar altında kurnazca saklanmış..." 

(Hesiodos, Theogonia 534-541)24.
“İş te  bu yüzdendir dünyada insanoğulla- 

rının
Kurbanların yalın kemiklerini yakmaları 
Duman duman sunaklarda tanrılar 

için."(Hesiodos, Theogonia, 557-559).
Homerosun İlyada ve Odysseia destan

larında da kurbanların tanrılar için yakılan 
bölümleri anlatılır:
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"kurbanlar kesiJd* ApoiJon'aen iyi boğalar
dan. keçilerden.

ekin vermeyen denizin kıyılan boyunca, 
kızaran yağlar dumanlarla dolana dalana 

göklere ağfdı.,J (İlyada 1/315-17).
Su örneklerde kurbanın kemiklerinin ve 

yağlarının yakıldığım görüyoruz. Kemik ve ya
ğın dianda özellikle boğaların butlarının ya 
kıldığına tanıklık edilen örnekler de vardır.

'Söyle yakardı. PholbûS Apollan da dinledi 
onu,

HepSi yakardılar, arpa taneleri serptiler 
yere.

ballarını arkaya kaldırıp kurbanları kes
tiler,

derilerini yüzdüler, butlarını ayırdılar, 
yağlı gömleklerle sardılar1 butları iki kot, 
sonra erler kodular üstüne çiğ çiğ" (0ya- 

da, 1/457-461),
"Bağaların butlarını tanrılara yakmıştılar, 
içeriklerini başlamış trlor yemeye" (Ody- 

sseia 3/9)
Herodotos da kurbanın butlarının sunak 

üzerinde yakıldığım nktûrmaktodır:
"Hyperboreli kız. Arge ve Opis de aynı 

yerlerden geçerek, hem de Hyperokhe ve Lû- 
odike'den önce, Delos'o gelmişlerdir Sunak 
üzerinde kurbanın bulları yakıldığı zaman, 
külleri Opis ve Arge'nin mezarları üzerine 
serpilir, Su mezar Artemis tapmağının arka
sına konmuştur; yüzü güneşin doğduğu yöne 
bakar ve Kealılar'm şölen salonunun hemen 
yanma düşer."(Herodot Tarihi Melpomene 
34)

Eakkhylıdes in (M.O. 505-450) barrşı Öven 
şiirinde de sığır butlan ve koyunlar sunaklar 
da yakılmaktadır.

Ancak barış
Refaha kavuşturur insaniarı 
Baldan tatlı türkülerden demetlere 
Ancak barış 
Tanrılara sunar 
Som kurban taşlan üstünde 
Sapsan alevlerle pişen 
Sığur butlan, semiz koyunlar r‘:'- 
Birçok antik kaynakta Vunan dinînde kur

banın niteliğinin yam sıra, özellikle kutsal 
alanlarda kesilen kurban sayısının de önemli 
olduğu, eğer ç ift ve üç basamaklı sayıda kur
ban kesmek gerekiyorsa bu sayının nadiren
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on iki ve yuz rakamının dışına çıktığını göste
ren örnekler vardır.

"On iki seçkin boğa kurban edelim Posei- 
daon'u,

bize acısın, koca bir dağla sarmasın kenti
mizi ' (Odysseia 13/182 183)

Sophokles'in (AA.O 496-406) Trakhiriici 
adlı eserinde Herakles'ın tanrılara on ıkı boğa 
ve bunun üzerine yüz kurban daha sunduğunu 
anlatılmaktadır'

"5emn emrin veçhile bu libası giyince, al
dığı ganimetler arasından seçilmiş tam on iki 
bağa kurban etti, otlak hayvanları ile be ra 
ber yüz kurban daha takdim etli...'" 't

Hnmeros'un İlyada ve Odyssem destanla
rında yüz lük kurban dey i m ine sıklıkla rast lan- 
maktadım

,lO Söylesin, PhoibaS Apollon'un bu büyük 
öfkesi neden?

Adak mı adamadık, yüzlük kurbanlar mı 
kesmedik?

Uzaklaştırması ıçm başımızdan şu salgım 
Koyunlann, lekesiz keçilerin razı mr yağ 

dumanlarına?" (İlyada 1/64-67).
“Kurban etmezse bir de yüz kutsal sığır 

Khryse'ye,
Bu kötü salgından Danaolan kurtaramaz

a,
Bunlar olursa tanrı yola gelir, yatışır" ( İl 

yada 1/98-100).
"Atreusağiu tezgiden bir gemiyi sürdü 

denize,
seçti yerleştirdi yirmi kürekçiyi, 
tanrı için yüzlük kurban koydu iç ine- 

...."(İlyada 1/308-309).
"karılarımıza diyeceğim yalvarsınlar tan

rılara
anlara yüzlük kurbanlar ad lın la r " (İlyada 

6/115-116).
“Toprağı saran Poseidaon, dinle beni,... 
sonra çok ünlü yüzlük kurbanlar ıçm Eyi bir 

karşılık ver Pylos halkına." (Odysseia 3/55 ve 
58)

.diyordu kesilsin kutsal yüzlük kurban
lar.

dindirilsin Athenenin korkunç öfkesi."
(Ûdysscra 3/140).

“Varınca tanrılardan gelme Aigyptos rr- 
mağına

gemileri durdurup sundum yüzlük kurban
ları,
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son verdim hep var olan tanların öfkesi
ne." (Odysseia 4/581-583).

"ve çok güzel kurbanlar kes Pseidaon 
efendimize:

Bir koç, bir boğa ve dişileri aşabilen bir 
erkek domuz,

kutsal yüzlük kurbanlar da kesmeksin evi
ne döndüğünde,

engin gökte oturan ölümsüz tanrılara, sı- 
rayla"(Odysseia 11/130-33).

Ayrıca Herodotos da bize yüzlük kurban
dan bahseder: "Söz kesme günü geldi, şölen 
sofrasına oturuldu, Kleisthenes adaylar 
arasından kimi seçtiğini açıklayacaktı. Kleist
henes yüz öküz kurban etmişti, damat aday
larıyla birlikte bütün Sikyon sitesine şölen 
çekiyordu" (Herodot Tarihi, Erato 129).

Kurban sayısı için antik yazarların eserle
rinden verdiğimiz bütün örneklerde on iki ve 
yüz rakamı geçmektedir. Yalnızca Odysse- 
ia'nın aşağıda yer alan bölümünde bu rakam
ların dışına çıkılır:

"Kurbanlar kesiliyordu denizin kıyısında, 
kapkara boğalar sunuluyordu 
toprağı sarsan lacivert yeleli tanrıya. 
Dokus sıra olmuştu Pylos'lular, 
oturuyordu her sırada beş yüz kişi, 
dokuz boğa düşüyordu sıra başına." (Ody

sseia 3/5-8)
Bu örnekte dokuz sıra oluşturan Pyloslu- 

lar’ın her bir sırasına dokuz kurban düştü
ğüne göre tanrı Poseidon'a toplam seksen 
bir (9x9=81) kurban kesilmiştir. Ancak ver
diğimiz örnek dışında başka hiç bir belgede 
seksen birlik kurban kesimine rastlanmamak- 
tadır. Bu nedenle söz konusu rakam istisnai 
bir duruma işaret etmektedir.

Antik kaynaklarda on ikilik ve özellikle 
yüzlük kurban deyimine sıklıkla rastlanıyor 
olması Yunan toplumunda on ikilik ve yüzlük 
kurban kesiminin yaygın bir dinî gelenek ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca verdiğimiz 
örneklerde yalnızca Apollon (Klaros'ta olduğu 
gibi) veya Zeus gibi belli tanrılar için değil, 
Poseidon gibi diğer tanrı ve tanrıçalara da 
sıkça yüzlük kurban sunulduğu anlaşılmakta
dır.

Yine söz konusu bu örneklerde yüzlük kur
banın öküz/boğadan oluştuğu, ancak bunlara 
koyun, keçi ve domuz gibi küçük baş hayvan
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ların da eklenebildiği anlaşılmaktadır. Yunan 
panteonundaki bütün büyük tanrılar için yüz
lük kurban sunulabileceğine göre, özellikle 
yıllık festivallerin yapıldığı büyük kutsal alan
lara sahip Ephesos Artemis, Didyma Apollon, 
Magnesia Artemis, Smyntheos Apollon, ve 
Klaros Apollon gibi tapınaklarda da yüzlük 
kurbanların sunulmuş olması gerekir. Ancak 
bu yapılarda yüzlük kurban sunumunun varlı
ğını yazılı belge olmadan yalnızca arkeolojik 
belgelerle kanıtlamak, konuyla ilgili kalıntıla
rın azlığı ve kanıtların kazılar sırasında kolay 
gözden kaçabilir olması nedeniyle oldukça 
zordur.

Hiç kuşkusuz yüz kurbanı bir anda sunabil
mek bir zenginlik göstergesiydi. Ancak Yunan 
dinî, fakirler için kurban konusunda bir takım 
kolaylıklar sunmuş olmalıdır. Herodotos'tan 
(Herodot Tarihi, Euterpe 47) öğrendiğimi
ze göre Selene ve Dionysos'a tapan yoksul 
Mısırlılar, yoğrulmuş hamurdan bir domuz 
yapar, pişirir ve kurban olarak bu iki tanrıya 
sunarlardı. Bir çok altar ve kutsal alan ka
zısında çeşitli metallerden, ahşap ve pişmiş 
topraktan yapılmış kurbanlık hayvan heykel
ciğine rastlanmaktadır. Bunların bronz, altın, 
gümüş gibi değerli madenden değil ama, belki 
de demir, ahşap, pişmiş toprak ve hamurdan 
yapılanları fakir halk tarafından tanrılara su
nulan kurbanlar olabilir.

İs te r yüz ister tek bir kurban sunulacak 
olsun kesim öncesinde yapılacak dinî törenler 
bitirilene kadar kurbanın altarın önünde bek
letilmesi gerekir. Ancak özellikle boğa gibi 
büyük baş hayvanları kalabalık içinde bağla
madan uzun süre tutabilmek mümkün değil
dir. Bu iş basit bir örk27 ve kazıkla halledile-

Resim 6: Klaros Apollon Tapınağı örk bloku
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bilir. Ancak basitçe örklenmiş28 bir kurbanın 
görüntüsü Yunan mimarisinin ince hesaplar 
ve işçilikle meydana getirilmiş bütünlüğüne 
ve dinî eylemin gösterişine aykırı düşer. 
Bu nedenle büyük kutsal alanlarda mimari 
bir yapı olarak özenle inşa edilmiş altarın 
önünde bekleyecek hayvan ya da hayvanların 
bağlanacağı özel bir düzeneğe ihtiyaç vardır. 
Klaros Apollon Tapınağı ile C altarı arasında 
üzerine dem:." halka monte edilmiş bloklar 
bulunmuştur29. Tapınağa getirilen kurbanlar 
törenler sırasında bu halkalara bağlanmak
taydı. Bergama Demeter Kutsal Alanını 
çevreleyen korkuluk (balustrad) bloklarından 
birinde (bugün Bergama Arkeoloji Müze
sinde sergilenmektedir) ateş yanan bir altar 
önünde ayakta duran ve sol elinde meşale, 
sağ elinde bir kap tutan tanrıça Demeter'in 
yanında, yerdeki bir halkaya örklenmiş bir 
boğa betimlenmiştir30. Ayrıca Demeter Kut
sal Alanında söz konusu kabartmada yer alan 
kurban halkasına ait olabilecek bir örk blo- 
ku31 da bulunmuştur32.

Resim 7: Bergama Demeter Kutsal Alanı kabartmalı 
korkuluğu (balustad)

sîndandır. Menderes Magnesiası Artemis 
Tapınağı altarının önünde yalnızca zıvana yu
valarıyla kodunmuş örk blokları bulunmakta
dır33. Kaunos Tiyatrosu yakınındaki yuvarlak 
yapının "ölçüm platformunun" 2. basamağında 
da kurşunla kaplı bronz dübeli ile korunmuş, 
bir adet örk bloku mevcuttur 34.

Kutsal alanlarda kurban kesimiyle ilgili 
başka bir soru da kurbanın kesim şleminin 
nasıl ve nerede yapıldığıdır. Bu soru ilk anda 
"mimari ya da taşınabilir altaHarda ve kutsal 
bir bıçakla" şeklinde cevaplandırılabilir. Bu 
yanıt kuşkusuz doğrudur, ancak ayrıntılarda 
açıklanması gereken bir kaç nokta vardır.

Resim 8: Kaunos Tiyatrosu yakınındaki yuvarlak yapının 
"ölçüm platformunun" 2. basamağındaki örk bloku

Aydınlatılması gereken noktalardan birin
cisi kurbanın direkt altar masasında ya da 
altar yapısının içinde kesilip kesilmediğidir. 
Merdivenli yüksek bir platforma sahip altar- 
larda kurbanın altar içine taşınması büyük bir 
sorun teşkil eder. Özellikle çok sayıda kurba
nın bir arada sunulduğu dinî festivallerin dü
zenlendiği büyük kutsal alanlardaki altarlar 
için bu daha da önemli bir sorundur. 13x9 m. 
boyutlarında dikdörtgen bir temele sahip Kos 
Dionysos altarında35 bu sorun batı cephedeki 
girişe bir platform eklenerek çözülmüş gibi 
görünmekle birlikte, diğer merdivenli ya da 
merdivenli ve avlulu altarların girişinde ram
panın varlığına dair herhangi bir arkeolojik 
delil yoktur36.

Ressam Timiades tarafından siyah figür 
tekniğinde boyanan ve M.Ö. 570-560 yılla
rına tarihlenen bir amfora üzerinde yer alan 
sahnede Polyksene, içinde ateş yanan küçük 
bir altar üzerinde yatay olarak tutularak ke
silmektedir37. Gümüşçay yakınlarındaki bir 
tümülüste bulunan ve Çanakkale Müzesi'nde 
sergilenen Kızöldün Lahti'nde de aynı konu 
benzer şekilde işlenmiştir38. Hagia Triada 
Lahti'nde bir boğa kurban edilmek üzere bir 
masa üstüne ayakları bağlı olarak yatırılmış;39 
Viterbo Müzesi'nde sergilenen ve M.Ö. 540'a

Resim 9: Bir amfora üzerine siyah figür tekniğinde 
resmedilmiş Polyksene'nin kurban ediliş sahnesi (M.Ö. 
570-560)
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Resim 10: Hagia Triada Lahti'nden kurban sahnesi

tarihlenen bir siyah figürlü amfora üzerin
deki sahnede bir boğa altı erkek tarafından 
yatay bir biçimde taşınırken, elinde kılıç ya 
da hançer bulunan yedinci figür boğayı bo
ğazından keserek kurban etmektedir40. Bu 
örnekler bir yandan kurbanların yatay olarak 
kesilmesi gerekliliğine işaret ederken aynı 
zamanda kurbanların altarlara taşınabilece
ğini de gösterir.

Kurbanı taşıyarak altar üzerinde kesmek, 
mimari bir yapı özelliği olmayan taşınabilir 
küçük altarlarda uygulanmaya müsait görün
mektedir. Zaten verdiğimiz örneklerde de 
büyük bir altar yapısı değil, küçük altarlar 
söz konusudur. Büyük kutsal alanlarda yüz
lerce kurbanın bir anda altar içinde kesilerek 
kurban edilmesi pratik bir yaklaşım değildir. 
Klaros'ta örk bloklarının yanında kurban etle
rinin parçalanarak içine konması ve taşınması 
için 0.55x0.63 m. ölçülerinde pişmiş toprak 
tepsiler bulunmuştur41. Bu tepsilerin kurban 
halkalarıyla birlikte bulunması kurbanların 
yukarıdaki örneklerin aksine doğrudan altar 
üzerinde değil, altar dışında ama yine de 
yakınında kesildikten sonra, kurbanın yalnızca

Resim 11: Bir amfora üzerine siyah figür tekniğinde 
resmedilmiş kurban sahnesi (M.Ö. 540)

yakılarak tanrıya ulaştırılacak bölümlerinin 
altara taşındığını göstermektedir. Zaten 
kurbanların doğrudan altarın içinde kesilerek 
yüzülmesi ve parçalanması altar içinde baş 
edilemeyecek kadar büyük bir temizlik 
sorunu, atıkların taşınması için büyük bir iş 
gücü ve zaman gerektirecektir. Bu nedenle 
kurbanın altar dışında kesilmesi pratik 
bir yaklaşım olacağı gibi, hem de törenler 
sırasında oluşacak büyük bir kargaşayı 
önleyecek ve zaten hemen hemen bütün kutsal 
alanlarda var olan su kaynaklarıyla atıkların 
kolayca temizlenmesine imkân verecektir. 
Herodotos'un aktardığı bir olayda da kurban 
kesenin yanında kurban etlerini koyacağı 
leğenler ve temizlik için su bulunması da 
bu tezimizi kuşkuya yer bırakmayacak bir 
şekilde doğrular niteliktedir.

Resim 12 : Klaros Apollon Tapınağı örk blokları ve 
arasındaki pişmiş toprak tepsiler

"... Bu Hippokrates sıradan bir yurttaştı, 
Olympia oyunları sırasında bir gün büyük 
bir mucizeyle karşılaştı: Kurban kesmişti, 
yanında su ve kurban etleriyle dolu leğenler 
duruyordu; altında ateş yanmadığı hâlde su 
kaynamaya ve taşmaya başladı..." (Herodot 
Tarihi, Klio 59).

SONUÇ

Antik Yunanda koyun, keçi, domuz, boğa, 
inek türü hayvanlar kurban edilmiş, kurbanlık 
olarak genç yaşta hayvanlar seçilirken, 
yalnızca ak ya da kara olmak gibi saflık ve 
temizliği simgeleyen bir takım özellikler 
aranmıştır. Kesilecek hayvanlar özenle
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süslenir, kesimden ünce kesimi yapacak kişi 
ellerin' yıkayarak arınır ve tanrılara Sıvı 
sunu yaptıktan sonra hayvanı boğazından 
keserek kurban ederdi, Karbonlar kutsal 
alanlarda, altar yapısının dışında ancak 
hemen yakınındaki bir yerde kesildikten 
sonra yüzülerek parçalanır ve hayvanın iç 
yağları, kemik ve butlan yakılarak tanrılara 
ulaştırılmak üzere kaplarla altona taşınırdı

Antik kaynaklardan verdiğimiz 
örneklerden de anlaşılacağı gibi r on 
ikilik ve özellikle yüzlük kurban kesimi 
Yunan dünyasında oldukça yaytprrı bir dinî 
gelenektir Kurbanların kesilmeden önce 
kutsal alanda bekletilirken mutlaka bir yere 
bağlandığına dair arkeolojik deliller sunduk, 
Ancak konuylu figür verdiğimiz örnekler 
Klaros, Menderes Magnesiasr, Bergama ve 
KuunoS uniik kentlerinde bulunmuş alanlarla 
sınırlıdır üysa aynı anda çok sayıda kurban 
kesilen t  fes Artemıs. Dıdyma Apallûrt. 
Apoilon Smintheus, Sardes Artemis gibi 
büyük tçpınaMarda dn kurbanların bir yere 
bağlanması gerekmektedir, Öyleyse bu kutsal 
filan tarda neden kurban bağlama halkalarına 
ait kalıntı bulunamamıştır?

Özettikle Kloros örneğine bakıldığında 
al farın önünde yer alan ork bloklarının 
dikdörtgenler prizması şeklinde oldukları 
ve bm döşeme bütünü içinde yer almadıktan 
görülür Blokların bu durumları yerlerinden 
kolayca sökülerek başka bir mimari yapıda 
yapı taşı olarak kullanılmalarına olanak 
tanımaktadır, Başka bir yapının duvar ya 
da döşemesinde özensizce ve ikinci kez 
kullanılmış (kurban bağlama halkasına ait 
yuva taşıyan) bir blokun örk bloku olarak 
tanımlanması oldukça güçtür Bu nedenle 
gelecekte özellikle büyük kutsal alanlara 
sahip kentlerde, bilim adamları tarafından 
yapılacak dikkatli gözlemler sonucunda örk 
blokunun varlığına dair daha çok sayıda 
mitnari detil bulanabilmesi mümkündür

SUMMARY
rn ancient Greek religion, the most 

important part of worship consisted of 
nmmnl sacrifice and other offerings The 
foca! point of this active worship was not

the temple but the altar, The first temples 
were built over altars or directly beside 
them. Even in I he most brilliant periods of 
temple architecture, the altar was still the 
fun dame f 11 cil component of cult activities. 
Sacrificial offerings were made to the deity 
directly at the altar, not at the cult statue 
inside the temple.

Ts it possible that the sacrifices destined 
for the gods and the sacrificial procedures 
were specified an these monumental 
constructions? Ancient textual sources 
contain much evidence concerning such 
matters, as do sculpture and pictorial art. 
The animals the Greeks sacrificed to the gods 
were certainly noi ordinary beasts. Special 
characteristics were sought Moreover, 
animals chosen for sacrifice were specially 
adorned, even including the covering of their 
horns with gold.

As the offerings reserved for the gods, 
the fat, bones, and thighs of sacrificed 
animals were burnt on the af+ar. Several 
ancient sources speak of the cutting up of 
animals and the burning of various parts on 
altars.

Textual sources also indicate that the 
number of animals to be sacrificed at the 
altar was not random, but instead was 
Strictly regulated, usually ranging between 
12 and 100. Whatever the number of animals 
to be sacrificed, whether 100 or only one, 
the victims were kept in from of the all or 
throughout the ceremony For this reason, 
at the major sanctuaries, a special apparatus 
was needed where animals could be tied up. 
In some sanctuaries, rings fitted into stones 
were used for this purpose. Although the 
actual archaeological evidence about these 
devices is meager, for practical reasons 
their use must have been widespread.
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bir ucunda toprağa çakılmış bir kazık bulu
nan uzun bir iple bağlanmasına "örklemek" 
ipe de "örk" denmektedir (Bakınız http:// 
tdk.orq.tr/tdksozluk/sozara.htm). Bu neden
le üzerinde kurban bağlama halkası, halkayı 
tutacak dübel ve/veya dübel yuvası bulunan 
bloklara "örk bloku" adını önermekteyiz. 
Makalemizde söz konusu bloklar önermekte 
olduğumuz bu terimle adlandırılmıştır.
32 Kasper, Abb. 19.
33 Humann-Kohte, 92, Abb.88; Gerkan, 4, 
Abb.6; Bingöl, O., Magnesia on the Meander, 
Dönmez Ofset Müze Eserleri Turistik Yayın
ları, Ankara 1998, 36-40, Res.52; Çetin, 85
90, Lev.69, 71, 74b-76, 98.

34 Öğün, B.-Işık, C., Kaunos, Antalya 2001, 63 
ve 64, Res. 39.
35 Lehmann, K, “The Character of the Struc
ture", The Altar Court, Samonthrace 4 I I ,  
NevvYork 1964, 63 ve 64, Fig. 61; Şahin, 64 
ve 65, Abb. 14.
36 Ayrıntılı biligi için bakınız Çetin, 32-47, 
Lev. 20-40.
37 Connelly, J .B , “Parthenon and Parthenoi: 
A Mythological Interpretation of the Part
henon Frieze", AJA  Vol.100, No.l, 1996, 62, 
Fig. 5.
38 Karul, N., “Troia", Atlas, Sayı:95, Şubat 
2001, 82-83.
39 Skira, A., Les Grandes Siecles de La Pain- 
türe, Geneve 1959, 27.
40 Connelly, 62-63, Fig. 6.
41 Şahin, 45, Res. 61.
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ANTİK ÇAĞ'DA 
HİEROS GAMOS RİTÜELİ

*C engiz Ç E T İN

"Hieros gamos" en dar anlamıyla tanrı 
ve tanrıçalar arasında gerçekleşen ya da 
gerçekleştiği düşünülen evliliklerdir. Ana 
tanrıça tapınımıyla birlikte doğayı doğum- 
üreme-ölüm/ilkbahar-yaz-kış üçlü gelişim 
düzeni içinde değerlendiren insan, her doğu
mun beraberinde yeni bir ölümü, her ölümün 
ise yeni bir doğumu getirdiğine inandı. Onun 
için doğanın ilkbahardaki canlanışı, yaz döne
mindeki çoğalması, sonbahardaki eksilmesi ve 
kış dönemindeki ölümü sürekli bir devinimdi. 
Tarım yapan insan için "Acaba bu yıl ekin iyi 
ürün verecek mi?, Acaba yeterince yağmur 
yağacak mı?, Hayvanlar doğurup üreyecek 
mi?" sorularının cevabı hayati önem taşımak
taydı. Ancak bazı dönemlerde işler yolunda 
gitmiyor, bunun sonucunda da ana tanrıça ku
raklık, kıtlık ve ölüm doğuruyordu. Bu nedenle 
insanoğlu, tanrıçanın işlerinin yolunda gitmesi 
ya da işlerini aksatmaması için kendinden bir 
çaba gösterme gereği duydu, zira tanrıçayı 
etkilemek, yalnızca ona tapınarak ve kurban
lar sunarak mümkün olmuyordu. Bu nedenle 
insanoğlu, tanrıçayı ve dolayısıyla doğayı 
büyü yoluyla etkileyebileceğini düşünmüş 
olmalıdır. Bunun için tanrı veya tanrıçanın 
yerine geçip, olmasını istediği olayı (cinsel 
birleşim ve doğum) oyun şeklinde taklit etti. 
İnsanın her ilkbahar ve hasat mevsiminde 
tekrarladığı bu oyunlar, giderek gelenekle
rine yerleşti ve zamanla toplum içindeki her 
evlilik kutsal bir anlam kazandı. Böylece hie
ros gamos ritüeli de doğmuş oldu. İnsanoğlu 
tarımın keşfiyle neredeyse eş zamanlı olarak

ortaya çıkan hieros gamos ritüeli ile birlikte 
doğa karşısındaki edilgen konumundan, onu 
büyü yolu ile düzenlemeye çalışan etken ko
numa geçmiş oldu.

Hieros gamos ritüeliyle ilgili kesin ve ay
rıntılı bilgileri Sümerler’den öğrenmekteyiz. 
S. Noah Krammer, bir çok eserinde ritüe- 
lin Sümerli hâline ayrıntılı bir şekilde yer 
vermiştir1. A. Bruedkner ise "Athenischer 
Hochzeitsgeschenke" başlıklı makalesinde2 
ritüelin Yunanlı şeklini ayrıntılarıyla ince
lemiştir. Ardından 1988 yılında Rebecca 
Hague, "Marriage Athenian Style" başlıklı 
makalesinde3 Antik Yunan günlük yaşamında 
evlilik törenleri ile hieros gamos arasındaki 
ilişkileri anlatmıştır. Metin And ise Anado
lu'da yapmış olduğu bir çok araştırmasında4 
Türk köylüsünün gelenek ve göreneklerinde 
bereket kültünün izlerini incelemiş ve çalış
malarında Anadolu'da hieros gamos ritüeline 
de değinmiştir. Bu çalışmada güdülen amaç, 
konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış yayın
lardan yararlanarak hieros gamos ritüelinin 
Anadolulu şeklini de içeren genel bir özetini 
vermektir. Araştırmada Anadolu uygarlık
larının yanı sıra kültürel ve siyasî boyutta 
Anadolu'yu etkileyen medeniyetler de hieros 
gamos ritüeli incelenerek kronolojik sırayla 
ele alınmıştır.

"Hieros gamos ritüelinin Anadolu'daki en 
erken delillerine Neolitik Çağda rastlanır. 
Şanlıurfa yakınlarında, Fırat havzasında 
yer alan ve M.Ö. 7000 yıllarına tarihlenen 
Nevali Çöri neolitik yerleşiminde bulunmuş 
olan kireçtaşı kap parçası üzerindeki ka-
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Resim 1: Rölyef dekorasyonlu kap parçası (Nevali Çöri, 
M.Ö. 700)

bu bir çocuk figürü ise çevresindeki bireyler 
de onun ebeveynleri olmalıdır. Bu yetişkin 
figürün sevinci ile ilgili akla ilk gelen geçerli 
neden çocuğun varlığıdır ve belki de burada 
kutsal bir birleşmenin bereketli sonucunu 
simgeleyen çocuğun doğumu kutlanmaktadır. 
Öte yandan kap parçasının sol kenarındaki 
boğa boynuzu sahnenin bereketle olan iliş
kisini doğrulamaktadır. Yetişkin figürlerin 
başsız oluşu ölü kültüyle ilgili olmalıdır. O 
hâlde burada aynı zamanda ölüp dirilme ile il
gili bir mesaj da verilmektedir. Ölüp yeniden 
dirilme, daha sonra ortaya çıkan toplumların 
mitolojilerinde bereket kültünün vazgeçil
mez bir parçası olduğu gibi, hieros gamos 
ritüeliyle bağlantılı bir öğedir. Dolayısıyla bu 
sahnede anlatılmak istenen konunun bereket 
kültü ve hieros gamos ritüeliyle ilgili olması 
kuvvetle muhtemeldir. Eğer söz konusu sah
neyle ilgili yorumumuz doğru ise bu eser, hi
eros gamos ritüelinin Anadolu'daki en erken 
örneği sayılmalıdır.

Resim 2: Hieros gamos konulu rölyef plaka, 
Çatalhöyük (M.Ö. 6. binin ilk yarısı.)

Üzerinde birincisinden daha az tartışma 
olan ikinci örneğimiz, yeşilimsi şist bir plaka 
üzerine kabartma olarak yapılmış ve Konya'nın 
Çumra İlçesi yakınlarındaki Çatalhöyük'te 
bulunmuştur. Kabartma tam ortasından ge
çen derin bir çizgiyle iki sahneye ayrılmıştır6. 
Soldaki birinci sahnede tanrı ve tanrıça ola
rak yorumlanan birbirine sarılmış iki yetişkin 
insan figürü, sağdaki ikinci sahnede ise, kuca
ğında çocuk tutan bir kadın betimlenmiştir. 
Bu eserde solda tanrı ve tanrıça sevişmekte, 
sağda ise bu birleşmenin bereketli sonucu 
olan çocuk annenin kucağında gösterilmek
tedir. Çatalhöyük'te leoparlı tahtında oturan 
ana tanrıça gibi, doğum anında betimlenmiş 
bir çok ana tanrıça heykelciği ya da kabart
ması mevcuttur7. Bir tanrıçanın doğumu an
cak kutsal bir birleşmeyle mümkünse de söz 
konusu betimlemelerin hepsini kutsal evlilik 
ritüeliyle ilgili saymaktan, bunun için deliller 
göstermek ve örneklendirmek bu çalışmanın 
kapsamını aşacağından özellikle kaçındık.

Burdur yakınlarındaki Hacılar yerleşimin
de Geç Neolitik Çağa (M.Ö. 5600) ait bir 
heykelciği de Anadolu'da hieros gamos ritü
elinin erken örneklerinden biri olarak görül
mektedir. Bu pişmiş toprak eserde bir kadın 
ve bir erkek figür birbirlerine sarılmış hâlde 
yatar pozda betimlenmiştir8. Bu tür kadın 
heykelcikleri bilim çevresinde çoğunlukla 
tanrıça olarak kabul edildiğinden9 söz konusu 
örneğimiz de tanrı ve tanrıça çiftininin cinsel 
birleşim anında tasvir edildiği söylenebilir. 
Bu nedenle eser Anadolu'nun Hacılarda bu
lunmuş erken bir hieros gamos tasviridir.

Resim 3: Genç tanrı ve tanrıça çifti, Hacılar (M.Ö. 
5600)
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Ancak ritüelin Neolitik Çağdaki varlığı
na dair bu izler ne yazık ki, nasıl kutlandığı 
konusunda bilgi vermekten çok uzaktır. Ri
tüelin tören aşamaları ve kutlanış şekline 
ilişkin bilgilere ancak M.Ö. 3000 yıllarında, 
yazının keşfinden sonra ulaşabilmekteyiz. 
Aşağı Mezopotamya'da yaşayan Sümerler 
M.Ö. 3000'de keşfettikleri çivi yazısını bir 
çok sosyal faaliyetin yanı sıra dinsel törenle
rini de kaydetmek için kullandılar. Günümüze 
parçalar hâlinde de olsa ulaşabilen bu yazılı 
belgeler, ritüelin tören aşamalarını bir bütün 
hâlinde yansıtabilecek bilgiler içerir.

Sümer yaradılış mitolojisinde (teogonya) 
her şeyden önce yalnızca yerin ve göğün 
anası Nammu vardır. Nammu, önce Yeryüzü 
Tanrıçası Ki ile Gök Tanrısı Anı doğurur. 
Sonra Tanrıça Ki, Andan hamile kalarak Hava 
Tanrısı Enlil'i dünyaya getirir. Daha sonra da 
Enlil, toprak ana Ki ile cinsel birleşime gire
rek yeryüzündeki diğer tanrıları ve varlıkları 
yaratır10. Sümer yaratılış mitolojisinden an
laşıldığına göre yaratma işlevi ancak tanrı 
ve tanrıçaların cinsel birleşmesiyle mümkün 
olmaktadır.

Sümer toplumunda tanrıların, anlatılan 
açık saçık öykülerde evlendirilmesinin al
tında yatan asıl amaç, insanların ve evrenin 
mutluluğu için doğanın bereketinin doğum 
yoluyla yaratılması ve yaratıldıktan sonra 
da sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu olgu, Sü
mer dinindeki asıl anlamını İnanna-Dumuzi 
kutsal evlilik ritüelinde bulur. Sümerliler 
tarafından düzenli olarak her yıl kışın sona 
erdiği günlerde düzenlenen bu ritüel, zaman 
içinde yeni yılın kutlandığı bir şenliğe dönüş
müştür. Yeni yıl şenlikleri tanrıçaya adanan 
tapınaklarda yapılır ve törenlerde tanrıçanın 
rahip ve rahibeleri görev alırdı. Törenler bir 
tiyatro oyunu şeklinde canlandırılır, İnanna 
ve kocası Dumuzi rolünü, "rahip ile rahibe" 
veya "kral ile rahibe" ya da "kral ile kraliçe" 
üstlenirdi11.

Sümer tabletlerinden İnanna - Dumuzi 
hieros gamos ritüelinin "Dumuzi'nin ölümü ve 
tutulan yas", "Dumuzi’nin yeniden dirilmesi" 
ve "evlilik ve kutsal birleşmenin bereketli 
sonuçlarının kutlanması" olmak üzere üç ana 
bölümden oluştuğu anlaşılmaktadır. Ritüelin 
ilk bölümünde Tanrıça İnanna'nın yeraltı

ülkesine inişi, bunun sonucunda yer yüzünde 
baş gösteren kıtlık, yeryüzüne dönmek için 
çoban ve aynı zamanda kral olan Tanrı Dumu- 
zi'yi rehin vermesi anlatılır12 ya da simgesel 
bir biçimde canlandırılır. Mitosun sonunda 
Dumuzi'nin yılın ilk yarısını yeryüzünde geçir
mesi ilkbahar ve yazı; ikinci yarısında ölerek 
yer altına inmesi ise sonbahar ve kış mev
simlerini temsil etmektedir. Sümer inancına 
göre doğada bitkiler ilkbaharda Dumuzi'nin 
yeryüzüne dönmesi ile birlikte çoğalır, yeşe
rir ve boy atar; evcil ve vahşi bütün hayvanlar 
onun yeryüzüne dönüşüyle ürerler. Dumuzi 
yeraltına inince bütün doğa sararır, solar ve 
ölür. Bu nedenle onun yokluğunda kuraklık, 
kıtlık ve yas vardır. Yas ağlama, ağıt yakma, 
kendine acı çektirme, oruç tutma şeklinde 
olur. Yas sonrası gelen bu kutlu olay, daha 
önce de değindiğimiz gibi her yıl ilkbaharın 
ilk gününde tiyatro oyunu gibi canlandırılarak 
büyük bir şölen hâlinde kutlanırdı. Bu şölen
ler sırasında Dumuzi'nin yeryüzüne dönüşü ve 
İnanna ile evliliği de canlandırılırdı. Dumuzi 
yeryüzüne dönünce İnanna ile yeniden evle
nir ve iki tanrının birleşmesi tüm yeryüzüne 
bereket getirirdi13.

Ritüelin konumuzla ilgili asıl bölümü İnanna 
ile Dumuzi'nin evlendikleri bu son bölümdür. 
Sümer hieros gamos ritüeli tanrı ve tanrı
çanın birbirlerine hediye vermesi ile başlar. 
Gerçekte bu bir sunu ya da kurban töre
nidir14 Bu hediye töreninde kurban olarak 
adanan küçük ve büyük baş hayvanların yanı 
sıra değerli taş ve madenden yapılmış çeşitli 
takılar da sunulurdu. Sümer metinlerinden 
anlaşıldığına göre sunuların ardından evlilik 
kararını İnanna'nın anne ve babasının verdiği 
anlaşılmaktadır.15

Düğün kararının alınmasından sonra tören 
yeni yılın ilk ayının son gününde, yani ilkba
harda, bir saray içinde gelin (Tanrıça İnanna) 
için bir taht hazırlanmasıyla başlardı. Ardın
dan İnanna, sabunla yıkanarak arındırılır ve 
yeni ç ift için güzel kokulu sedir ağacından ve 
sazlardan bir gelin yatağı hazırlanıp üzerine 
de özel bir çarşaf örtülürdü. En sonunda da 
bu kutsal yatak üzerinde tanrısal birleşme 
gerçekleşirdir16. Sümer metinlerinden kutsal 
birleşmenin bereketli sonuçlarının halka açık 
olan ve müzik eşliğinde verilen büyük bir zi-
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Resim 4: İnanna ve Dumuzi'nin yatakta sergilendiği 

pişmiş toprak eser, Sümer.

İnsanlık tarihinin büyük uygarlıklarından 
birini kurmuş olan Mısır halkı da Sümerliler 
gibi tarım kültürüne dayalı bir toplumdur. Bu 
nedenle Mısır'da da bereket kültüne bağlı bir 
hieros gamos ritüelinin kutlanmış olması bek
lenir. Günlük yaşantısında evliliği kutsal bir 
kurum olarak gören Mısırlı'nın dinî inançlarına 
göre kutsal evlilik, güneş ve bereket tanrısı 
Osiris ile İnanna gibi bir ay tanrıçası olan İs is  
arasında gerçekleşir. Tanrıça İsis'le kocası 
Osiris Nil Nehrinin taşma zamanı geldiğinde, 
Sümer Bereket Tanrısı Enki'nin Dicle ve Fı
rat nehirleriyle yaptığı gibi, birleşir ve kutsal 
dölleriyle nehri sularlardı. Mısır mitolojisine 
göre Kuraklık Tanrısı Set, tanrılar arasında 
düzenlenen bir festival sırasında Osiris'i tu
zağa düşürür ve onu bir sandığa kilitleyerek 
Nil Nehrinin azgın sularına bırakır. Tanrıça 
İs is  olayı duyunca başından bir tutam saç 
yolarak yas tutar. Uzun aramaların sonucun
da kocasını bulan İs is  onu, bu kez de dönüş 
yolunda Sete kaptırır. Set Osiris'i parçalar 
ve her bir parçasını farklı bir yere gizler ya 
da atar. İs is  kocasının cinsel organı hariç 
bütün parçalarını bularak bir araya getirir. 
Kayıp parçanın da bir taklidini yaparak yerine
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yerleştirdiğinde Osiris yeniden dirilir. Başka 
bir anlatıma göre de Set, sandığın içindeki 
Osiris'i bulduğunda onu parçalayarak ya bir 
değirmende öğütür ya da yakarak küllerini 
etrafa savurur18. Osiris'in yokluğunda bütün 
Mısır kıtlık içindedir, ancak o dirilerek geri 
dönüp karısı İs is ’le birleştiğinde Nil Nehri 
taşar ve bütün Mısır yeşerir.

Her yıl düzenli olarak kutlanan Osiris-İsis 
hieros gamos ritüeli nisan ayında Osiris'in 
ölümü üzerine tutulan yasla başlar, beş gün 
süren tören boyunca Osiris'in Set tarafından 
parçalanışı canlandırılır ve Mısırlı çiftçiler 
hasat mevsiminde sakladıkları ilk ürünlerini 
çıkararak yere yatırır ve göğüslerini döverek 
yas tutarlardı. Osiris ve İsis'in çeşitli hey
kellerinin de taşındığı bu törende, Nil Nehri, 
sularının çekilip tarım alanlarının işlenmesine 
izin verdiğinde tarla sürme oyunuyla devam 
ederdi. Bu oyunda iki kara öküz bir sabanı 
çeker, bir delikanlı da arkasından tohum 
atar, su dökerdi. Törenin sonunda tanrının 
tekrar dirilerek İsis'le evlenişi canlandırılır 
ve tanrısal birleşmenin müjdelediği bereket 
coşkuyla kutlanırdı19.

Hieros gamos ritüeli Akkad, Babil ve Assur 
toplumlarında da Sümer'dekinden önemsiz 
birkaç ayrıntı dışında pek de farklı değildir. 
Sümer'de Bereket Tanrıçası İnanna, Akkad 
Döneminde Sami adı altında İş ta r , kocası 
Dumuzi ise Tammuz olmuş, buradan da aynı 
adla Babil ve Assur toplumlarına geçmiştir20.

BabıTde de hieros gamos ritüeli gerçek 
anlamını, İştar-Tammuz efsanesinde bulur. 
Efsanede Tammuz, Mısırlı Bereket Tanrısı 
Osiris gibi karısının hem kardeşi hem de 
aşığıdır. Efsane İnanna-Dumuzi efsanesinin 
büyük ölçüde bir tekrarıdır21. Bu nedenle 
de bu toplumlarda ritüelin kutlanışı Sü
mer'dekinden çok farklı gerçekleşmiş olma
malıdır. BabıTde hieros gamos ritüeli başlan
gıçta tek başına kutlanan bir tören iken, M.Ö.
1. binyılda nisan ayının ilk on bir günü kutlanan 
Yeni Yıl şenliklerine dahil edilmiştir22.

Anadolu'da ilk merkezî idareye dayalı dev
leti kuran Hititler, Anadolu'nun diğer toplum- 
ları gibi tarım kültürüne sahiptiler. Hititler 
diğer birçok kültürel alanda olduğu gibi dinî 
açıdan da Sümer, Akkad, Assur, Hattı', Luvi, 
Hurri ve Mitanni halklarının dinlerinden etki-
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lenmiştir23. Hitit tabletlerinde açıkça hieros 
gamos ritüelinden bahseden bir metne henüz 
rastlanmamış olmakla birlikte, söz konusu 
tabletlerde ritüelin bir parçası olduğu bilinen 
bereket kültüne ait bol miktarda örnek bul
mak mümkündür. Bu örneklerden en önemlisi 
Hitit Kumarbi mitosudur. Hitit pantheonunda 
bir bereket tanrısı olan Kumarbi, babasıyla 
mücadelesi sırasında onun hayalarını ısırır 
ve Fırtına Tanrısı Teşup, Aranzah (Dicle) ve 
Taşmişu'ya hamile kalır24.

Hititler’in Mezopotamya'dan aldıkları bu 
efsane bereket kültünün tipik bir örneğidir. 
Bir bereket tanrısı olduğu anlaşılan Kumar- 
bi'yle25 ilgili bir başka anlatı da İllikummi 
mitosuyla26 ilgili bir tablette yer almaktadır. 
Bu tablette yazılana göre Kumarbi Soğuk Pı
nar denilen bir mevkide bulunan kayayla on 
beş kez sevişmektedir27. Buradaki su ve kaya 
öğesi Kumarbi’nin bereket tanrılığı görevini 
toprağı dölleyerek gerçekleştirmiş olabile
ceğini aklımıza getirmektedir. Onun, babası 
Anu'nun cinsel organını yutması ve toprakla

Resim 5: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilen

mekte olan İnandık Vazosu, Hitit Eski Krallık Dönemi
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cinsel ilişkiye girmesi, Sümer'de tanrıların 
toprağı dölleyerek doğanın bereketini sağ
lama düşüncesinin Hititler'deki karşılığı gibi 
görünmektedir.

Hitit pişmiş toprak kapları üzerinde be
timlenmiş olan sahneler hieros gamos ritü- 
eli konusunda, yazılı belgelerden daha fazla 
bilgi vermektedir. İnandık vazosu üzerinde 
kabartma hâlinde yapılmış renkli figürlerle 
dört ayrı sahne hâlinde (friz ) hieros gamos 
töreni anlatılmıştır28. Tören, en alt sahnede 
müzikli bir eğlence eşliğinde düğün yemeği 
ve sıvı adakların hazırlanmasıyla başlar. İkin
ci sahnede tören için hazırlanan adakların 
tanrı ve tanrıçaya sunuluşu betimlenmiştir. 
Sahnenin solunda bir tanrıçaya (muhtemelen 
Hepat’a) içki sunusu yapılmakta, sağında ise 
bir kaidenin üzerinde yükselen Gök ve Fırtına 
Tanrısı Teşup’un simgesi olan boğa heykelinin 
önünde bir boğa kurban edilmektedir. Üçün
cü sahnede tanrı ve tanrıça tapınak içindeki 
gerdek yatağında gösterilmiştir. Tanrı yatak 
üzerinde tanrıçanın duvağını açarken, tapına
ğın dışındaki halk tanrı ve tanrıça için, müzik 
eşliğinde hediyeler getirmektedir. Son sah
nede ise bir önceki sahnede gerçekleşmiş 
olan kutsal birleşmenin mutlu sonuçları coşku 
içinde kutlanmaktadır. Bir yanda lir, çalpara 
ve saz benzeri bir müzik aletinin eşliğinde 
akrobasi gösterileri yapılırken, diğer tarafta 
bir dişi ve bir erkek figür, kutsal birleşmeyi 
temsili olarak canlandırmaktadır.

Konuya ilişkin ikinci örneğimiz ise, Anka
ra'nın 42 km. kuzeybatısında yer alan Bitik 
adlı Hitit yerleşiminde bulunmuştur. Bitik ka
zılarında ortaya çıkarılan kabartmalı bir vazo 
üzerindeki ilk sahnede tören, ellerinde veya 
sırtlarında, yukarıdaki sahnede resmedilmiş

Resim 6: İnandık Vazosu, tanrı ve tanrıça çifti 
yatakta
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olan kutsal mekâna götürülmek üzere çeşitli 
kap ve eşyalar taşıyan düğün alayı ile baş
lar29. İkinci sahnede tapınağın ya da sarayın 
balkonun altında tanrı ve tanrıça karşılıklı 
oturmaktadır. Bu sahnede tanrı elindeki içki 
dolu kabı tanrıçaya hediye olarak sunarken, 
sağ eliyle tanrıçanın peçesini (duvağını) aç
maktadır. Bu örnekte tapınağın ya da sarayın 
dışında gerçekleşen duvak açma töreni hiç 
kuşkusuz ki, gerçek yaşamda yapının içinde 
gerçekleşen duvak açma törenini ve kutsal 
birleşmeyi simgelemektedir.

Resim 7: Bitik Vazosu, H itit Eski Krallık Dönemi

Bu iki vazoda betimlenmiş hâliyle Hitit 
hieros gamos ritüeli, Sümerli örneklerine bü
yük ölçüde benzemektedir. Ancak elimizdeki 
veriler bu ritüelin, Anadolu'ya ne zaman ve 
ne şekilde geldiğini söylememiz için yeterli 
değildir. Zira Assur Ticaret Kolonileri Dö
neminde de bu törenin varlığı hakkında en 
küçük bir iz yoktur. Ancak yazımızın başında 
da belirttiğimiz gibi, Çatalhöyük ve Hacılar 
buluntuları hieros gamos ritüelinin Hitit- 
ler'den ve hatta Sümerler'den çok daha önce 
Anadolu'da var olduğunu göstermektedir.

Suriye'nin Tyr kentinden Ugarit ken
tine kadar olan kıyı şeride yerleşmiş olan 
ve bölgedeki varlıkları M.Ö. 3 binli yıllara 
kadar uzanan Fenikeliler yerleşimlerinin 
stratejik konumu nedeniyle Sümer ve Babil 
uygarlıklarının bir kalıtçısı olmakla kalmamış; 
aynı zamanda Helen Uygarlığının doğuşunda 
büyük katkıları olan Girit-Minos ve Anadolu 
uygarlıklarını da önemli ölçüde etkilemiştir.

Bölgelerinde böylesine önemli bir kültürel 
ağırlığa sahip olan Fenikelilerin kutsal evlilik 
törenlerinden habersiz olmaları imkansızdır.

Ugarit (Ras-Şamra) kentinde bulunan ve 
M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen tabletlerde yer 
alan Anat ile Baal mitosu, Fenike'de kutsal 
evlilik ritüelinin varlığını gösteren güzel 
bir delildir. Efsanede adı geçen Anat, Sü
mer'deki İnanna, Baal ise çoban kral Tanrı 
Dumuzi ya da diğer adıyla Tammuz gibi bir 
bereket tanrısıdır. Bazı metinlerde Hadad 
adıyla da anılan tanrı Baal, tanrıça Anat'ın 
hem kocası hem de erkek kardeşidir. Efsa
ne Baal’ın ortadan kaybolması ve Anat’ın onu 
bulmasıyla başlar. Daha sonra Baal Anat'la 
beraber olmak ister, Anat da inek kılığına 
girerek ondan kaçar. Ancak Baal, inek kılı
ğındaki Anat'a sahip olmaktan çekinmez30. Bu 
efsanede de kaybolan bir bereket tanrısı ile 
onun geri dönüşünün ardından tanrısal birleş
me öğeleri hâkimdir. Böylece hieros gamos 
ritüeli insan biçimli bir tanrıyla inek biçimli 
bir tanrıça arasında gerçekleşmiş olur. Anat- 
Baal hieros gamos ritüeli, muhtemelen Baal'a 
adanmış tapınaklarda düzenlenen yeni yıl 
festivallerinde temsili olarak canlandırılarak 
kutlanmaktaydı31.

Fenike'de her yıl ölüp yeniden dirildiği
ne inanılan, adına ilkbaharda, içinde kutsal 
evlilik töreninin de bulunduğu, şenlikler dü
zenlenen diğer bir bereket tanrısı da Ado- 
nis'tir. Mezopotamya’da çeşitli değişikliklere 
uğrayan Tammuz, sonradan Fenike'de (Sami 
dilinde tanrı anlamına gelen) Adonis olur ve 
buradan da Helen dinî efsanelerine geçer. En 
eski kayıtlarını M.Ö. 700 yıllarında bulduğu
muz Adonis kült törenleri, ilk kez Fenike'nin 
Biblos ve Afaka kentlerinde yapılmış ve son
radan Kıbrıs'a, M.Ö. 7. yüzyılda da Yunanis
tan'a geçmiştir. Yunanistan'da Adonis'in adı 
değişmezken Fenikeli sevgilisi Astarte'nin 
(ya da Astartt, İş ta r)32 yerini aslında Helenli 
bir ana tanrıça olan Aphrodite alır33.

Helen kaynaklarında ayrıntılı bir şekil
de anlatılan mitolojik öyküye göre Adonis, 
Mezopotamyalı örneklerinde olduğu gibi ana 
tanrıçanın tanrılaştırdığı ölümlü sevgilisidir. 
Her ilkbaharda tanrıçayla birleşerek doğayı 
bereketlendirmek üzere doğar ve her son 
baharda yeniden dirilmek üzere yeraltına 
iner34. Frazer'in "Altın Dal" adlı eserinde 
aktardığına göre35 ritüel için İskenderiye'de
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düzenlenen festivallerde önce Adonis ile 
Aphrodite'in birleşmelerini, dolayısıyla do
ğanın üreyişini kutlayan eğlenceler yapılır, 
ertesi gün Adonis'in tasviri, ağıtçı giysileri 
giyinmiş, saçları arkasına dökük, göğüsleri 
çıplak kadınlar tarafından deniz kenarına 
taşınır ve dalgalara bırakılırdı. Bu törenlerde 
Adonis ve Aphrodite bir divan üzerinde yan 
yana oturur ya da yatar şekilde tasvir edilir 
ve yanlarında da bereketi göstermek üzere 
her türlü olgun meyveler, çörekler ve çiçek
ler bulundurulurdu36.

M.Ö. 750 yıllarında Orta Anadolu'da bir 
devlet kuran Friglerde hieros gamos ritüe- 
linin var olduğuna dair Frig dilinde yazılmış 
herhangi bir yazıt yoktur. Frig dinine ilişkin 
bütün bilgilerimiz Frig yerleşimlerinde orta
ya çıkarılan arkeolojik malzemeler ve Yunan 
antik yazarlarının aktardıklarından ibarettir. 
Bu nedenle Yunan yazılı kaynaklarından izle
yebildiğimiz kadarıyla hieros gamos ritüelinin 
Frigli şeklini Kybele - Attis kültünde bulmak 
mümkündür.

Kybele ya da Frigyalı adıyla Matar,37 
M.Ö. 8. binyıldan itibaren Anadolu'da var
lığını kesin olarak bildiğimiz ana tanrıçanın 
Frigler'deki karşılığıdır. Roller her ne kadar 
Roma öncesinde Frigya'da Attis adında bir 
tanrıya tapınılmadığını ve onun aslında Kybele 
kültünün Frigyalı özüne değil daha çok Yu
nanlı şekline ait olduğunu söylese38 de tıpkı 
Dumuzi, Tammuz, Adonis ya da Kumarbi gibi 
her sonbaharda ölen, her ilkbaharda yeniden 
dirilen ve bu hâliyle mevsimsel döngüyü sim
geleyen bir bereket tanrısıdır. Antik Yunan 
kaynaklarına göre Frigya'da Agdos adında ıs
sız bir kayalık vardır ve orada taş biçiminde 
olduğu düşünülen Kybele'ye tapınılmaktadır. 
Zeus ana tanrıçaya aşık olur ve tohumunu 
bu kayanın üzerine bırakır. Bu tohumdan Ag- 
distis adında ç ift cinsiyetli bir tanrı doğar39. 
Efsanenin bu bölümü tipik bir hieros gamos 
ritüeli tasviridir. Kaya biçiminde temsil edi
len aslında toprak ananın kendisidir ve tanrı, 
ana tanrıçayla birleşerek tanrısal bir varlığı 
dünyaya getirmektedir. Efsanenin devamında 
önce Agdistis'in erkeklik organı kesilir, cinsel 
organın dölünden badem ağacı ortaya çıkar, 
bu ağacın meyvesini göğsüne bastıran Nana, 
Attis’e hamile olur. Ardından Attis'in cinsel 
organı kesilir ve akan kanla toprak döllenir. 
Burada da yine toprak, diğer bir deyişle
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ana tanrıça döllenmekte, böylece bir hieros 
gamos ritüeli gerçekleşmekte ve bunun sonu
cunda da yeryüzü bereketlenmektedir. Rol
lerin de değindiği gibi tapınımının erken dö
nemlerinde tanrıçanın görevlerinden biri de 
Frig devletinin anası olarak hizmet vermek 
idi40. Bu nedenle, konuyla ilgili kesin bir arke
olojik kanıt olmamakla birlikte Kybele-Attis 
kültünün kutlandığı bahar bayramlarında Frig 
krallarının, İnanna-Dumuzi kültünde Sümerli 
kralların yaptığı gibi, Attis rolünü üstlenip 
tanrıçayla temsili olarak birleşmeleri ve 
hieros gamos ritüelini canlandırmış olmaları 
kuvvetle muhtemeldir.

Anadolu ve Akdeniz havzasında yaşa
mış bir çok toplum gibi Helenler de tarım 
kültürüne dayalı bir toplumdur. Helen dinî 
kaynağını, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve 
Girit-Minos uygarlıklarından alır. Bir tarım 
toplumu olan Minoslular'ın inançları mevsim
sel döngüden yoğun bir şekilde etkilenmiş
tir. Kıtlık ve açlık korkusu, Minos halkını da 
doğanın yeniden dirilişini hızlandırmak ve 
bereketini garantilemek için çareler arama
ya itmiştir. Bu arayış sonucunda bitki alemi, 
Dumuzi, Tammuz, Attis gibi her yıl ölen ve 
yeniden dirilen tanrısal bir çocuk veya genç 
bir tanrı olarak yorumlanmış, doğanın yaratı
cı gücü ise, bu genç tanrının hem eşi hem de 
annesi olan bir "Ulu Ana-Ana Tanrıça" olarak 
görülmüştür. Anadolulu ana tanrıça modelle
rinin Girit'te karşılığı Rea'dır. Rea'nın yanında 
adı “Zeus Megistos Kuros" olarak geçen genç 
bir tanrının yer aldığı ve bu tanrının, ölümü 
bir takım yaslara yol açan, Anadolulu genç 
tanrı Attis ile eş olduğu bilinmektedir41. Bu 
nedenle Anadolu'da olduğu gibi, Girit'te de 
genç tanrı ile ana tanrıça Rea'nın birleşme
lerinin doğaya bolluk ve bereket getireceği 
inancının var olması gerekir. Girit'te hieros 
gamos ritüeline ilişkin izleri Zeus-Europa,42 
Minos - Pasiphae43 ve Dionysos-Ariadne44 
gibi Minos kökenli Yunan mitlerinde bulmak 
mümkündür.

Zeus-Europa ve Minos-Pasiphae mitleri, 
boğa veya inek biçimli tanrı ya da tanrıçayla 
cinsel birleşimi içermesi nedeniyle Anat-Baal 
mitiyle benzeşmektedir. Anadolu kökenli bir 
bereket tanrısı olan Dionysos'un kendisi gibi 
kışın uyuyan baharda uyanarak yeryüzüne 
bereketi taşıyan Giritli ana tanrıça Ariadne 
ile evliliği diğer hieros gamos ritüellerinde

105



olduğu gibi, bahar ya da yeni yıl şenliklerinin 
tiyatro oyunu şeklinde canlandırılan bir bö
lümü idi. Atina'da her yıl şubat ayının 11, 12 
ve 13. günlerinde Dionysos için düzenlenen ve 
adına Anthesteria45 veya çiçek şenliği deni
len bir bayram kutlanırdı. Yılın bu zamanında 
asmalar budanmış, şarabın ikinci kaynaması 
tamamlanıp içilmeye hazır hâle gelmiş ve 
artık şarap kapları açılmaya başlanmıştır. Bu 
bayramın ilk gününde şaraplar içilir, gençler 
şarap tulumları üzerinde tepinir ve kızlar 
salıncaklarda sallanırdı. Ertesi gün şaraplar 
Dionysos tapınağına götürülerek halka dağı
tılırdı. Bu tören için özel olarak seçilen Atina 
krallarının rahip ardılları olan arkhon basi- 
leusun başkanlığında içki yarışması yapılırdı. 
Törenler sırasında basileus, kral tacı taşırdı. 
Dionysos'u temsil eden bir öküz heykeli veya 
başına boynuz takmış, post giymiş bir oyuncu 
ile basileusun karısının bindiği gemi biçimli 
bir arabayla boukolion ya da sığır ahırı de
nilen bir binaya gidilir ve orada basileusun 
karısı ile Dionysos evlendirilirdi46. Böylece 
Anat-Baal mitinde olduğu gibi, hayvan biçimli 
bir tanrıyla birleşim gerçekleşmiş olurdu.

Helen hieros gamos ritüeline bir başka 
güzel örnek de Demeter-İason mitidir.47 
Kökeni Anadolu olan Demeter, Helen dininde 
ekinleri ve özellikle buğdayı simgeleyen top
rak ve bereket tanrıçasıdır. Efsaneye göre 
tanrıça bir ölümlü olan İason'a aşıktır. Onunla 
üç kere sürülmüş bir tarla üzerinde sevişir. 
Îason'dan hamile kalan tanrıça, zenginliğin 
tanrısı Plutos'u doğurur.

Bütün bu örneklerin yanı sıra Helen yara
tılış "theogonia" efsanesi de Mezopotamya 
ve Anadolu toplumlarının dinlerinde olduğu 
gibi, kutsal evlilik ritüelinin en net örnek
lerini sunar. Helen theogoniasona göre her 
şeyden önce Khaos vardır. Bu Khaos'tan geniş 
göğüslü, engin kucaklı, sağlam tabanlı toprak 
ana Gaia ortaya çıkar. Gaia, önce kendi kendi
ne (parthenogenesis) Gök Tanrı Uranos'u, ar
dından yüksek dağları, dağ perilerini ve sonra 
da Pontus’u, yani denizi doğurur. Daha sonra 
oğlu Uranus'la birleşerek Titanları, Kyklopla- 
rı ve Hekatonkheirleri doğurur. Bu devler, 
tanrıların ikinci kuşağını oluşturmaktadır48.

Helen kutsal evlilik ritüeli için verilecek 
örneklerden en ilginç ve esprili olanı hiç 
kuşkusuz ki, Zeusun evlilikleridir. Zeus ile 
Hera'nın evlilikleri Yunanistan’ın çeşitli böl

gelerinde her yıl düzenli bir şekilde tekrarla
nan şenliklerde temsili olarak canlandırılmak 
suretiyle kutlanırdı49. Bu şenliklerin amacı 
diğer hieros gamos ritüellerinin de ortak 
amacı olan, kutsal birleşme yoluyla bereket 
üzerinde olumlu bir etki yaratma isteğiydi.

Hieros gamos ritüeli, Helenli'nin günlük 
hayatta gerçekleştirdiği düğün törenlerini 
de etkilemiştir. Günlük yaşamdaki düğün 
kurallarını dinsel öğretilere göre düzenleyen 
ve adeta tanrıların düğünüymüş gibi kutlayan 
Helenli, böylece düğünü ve düğün sahiplerini 
de kutsamış oluyordu. Helenli vazo ressam
ları, tanrılara mı yoksa ölümlü kişilere mi ait 
olduğu kolay kolay anlaşılmayan bu düğün 
törenlerini her biri birer sanat eseri olan 
vazolar üzerine resmederek ölümsüzleştir- 
miştir. Hieros gamos törenlerinin resimsel 
anlatımı, M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren ortaya çıkan siyah figür tekniği ile 
başlamış, M.O. 530 lu yıllarda ortaya çıkan 
kırmızı figür boyama tekniğiyle doruğuna 
ulaşmıştır. Günümüze kadar ulaşabilmiş olan 
bu vazo resimlerinde Helen hieros gamos ri
tüelinin bütün tören aşamaları ayrıntılarıyla 
resmedilmiştir50,

Antik kaynakların da doğruladığı bu re
simlere göre tören İnanna-Dumuzi kültünde 
olduğu gibi, tanrı ve tanrıçanın kutsal bir 
kaynakta yıkanarak arınmasıyla başlar. Gün
lük yaşamda ise gelin ve damat kutsal bir su 
kaynağından taşınan suyla banyo yaparlardı51. 
Arınma töreninin ardından tanrısal ç ift yal
nızca düğünlerde giyilen özel bir giysi giyer, 
değerli takılar takardı52. Günlük yaşamda ge
lin, bu giysilerin yanı sıra beline kırmızı renk
te yünden örülmüş özel bir kuşak bağlardı. Bu 
kuşağın sıkı bir düğümle bağlanması gelinin 
bekaretini ve eşine olan sadakatini simge
lerdi. Damat ise, erkeklik gücünü simgeleyen

tekn ndeResim pyxis üzerine

resmedilmiş banyo ve tuvalet sahnesi M.Ö. 420)
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özel bitkilerden, susam tohumu, gdihfcîk, 
tere ve mersin yo da afrodizyak olduğu düşü
rülen naneden yapılmış olan bir taç takardı 
Böylece gelin ve. damadın hazırlıklarının ta 
marnlanmaSıylrj birlikte tuvalet iareni sonu 
erer ve sunu iareni için hazırlık balardı

JSünlük yaşamda gelin ve damadı h giyin
mesinden sonra bir çeşit erginlenme roreım 
olan sunu töreni yapılırdı. Bu tören sırasında 
gelin ve damat çocukluk çağlarım simgeleyen 
eşyalarını tjıysi ve oyun çoklan fır tanrıça Ar- 
femis’e sunarlar böylece çocukluk çabadan 
erginlik çağına geçiş yapmış sayıirr:,î. eşler 
seçilmiş ve böylece doğa uyandırılmış olurdu 
Hiç kuşku yok ki, erginlenme töreninin dışın
da da tanrı ve tanrıçalara bal miktarda sunu 
yapılmakta, kurbanlar kesilmekteydi. Sunu 
törenleri aslında tanrı ve tonnçanm karşılıklı 
birbirlerine hediye verdikleri bir teren idi. 
Bu hediyelerin arasında en önemlisi tanrıça
nın damat tanrıya verdiği asa ıdi'i'i Gerçek 
hayatta bu asayı tanrıçayı temsil eden kişi, 
tanrıyı simgeleyen krala verirdi Böylece kra
lın yönetim hakkı onaylanmış oluyordu. Helen 
toplumunda kral, dini törenler sırasında 
tanrılara bir a! tor önünde asasım kaldırarak 
yakarırdr-

Sunu tiren i tnmamlondıktnn sonra asıl 
düğün töreni baslardı Düğünlerde lir çifte 
flüt ve tef gibi müzik aletlerinin eşliğinde 
bereketle ilgili şarkılar söylenir, dans edilir 
ve yiyip içerek çılgınca eğ!eni]jrdiF-: . Düğün 
töreninin en önemli bolumu dunur aileler 
tarafından davetlilere verilen zengin düğün 
yemeği (eilapine) ıdi,: . Düğün için hazırlanan 
yemekler- arasında en ilgine olanı '‘sesame'1 
adı verilen bal ve susamdan yapılan düğün 
postacıydı Bu pasta, yapımında bol miktarda 
tohum kullanılması nedeniyle bereketi ve ve 
rimlilıgi simgelerdi^ Dıonysös kült törenle
rinde buğdaydanyapılan lapanın anlamı ne ise, 
düğiin yemeği için yapılan bu pastanın anlamı

Resim 9 : Air pyuiî uıerlne kırmıjı tekrtı<Jın-csreSrruıdıittiıŞ surıu töreni

Rftnm İÛ: ftir iebu-garnîko: liderine kn-mr7i figür 
tekniğinde reitnddilmii Juhî iüivıesi [Wrö. 47GI

dn oydu. Helen geleneğinde düğün giinu veri
len yemeğm dışında, gerdek gecesinin hemen 
ertesi günü yapılan ikinci bir yemek töreni 
daha vardı Selin ve damadın cinsel birleşi 
mıyle doğacağına inanılan bereket ve bolluk, 
davetlilere verilen bu ikine yemekle kutla
nırdı, Bu nedenle son yemek birinci yemekten 
daha renkli ve eğlenceli olurdu.

Helen düğünlerinde gelin alma törem, bu 
yok ihtimalle düğün yemeğinden hemen önce 
yapılırdı. Selin damat tarafından genellikle 
akşam karanlığında babasının evinden alınır 
ve kalabalık bir alay eşliğinde güvey evine; 
götürülürdü-* Daveti i ler düğün alayına boş
larında çiçekten yapılmış taçlar40, ellerinde 
meşaleler olduğu holde katılırlar ve müzik 
eşliğinde söylenen Şarkılarla dans ederlerdi

Düğün alayı eşliğinde güvey evine gelen 
gelin ve damadı, elinde tuttuğu meşalelerle 
damadın annesi karşılardı. Damadın annesi 
nin elindeki meşaleler, genç çiftin aşklarının

Rtîîîm î t ;  Bir kalyif-krater işerine kınfw ffgllr 
tekniğinde reimediimii PdııtiS 'İt ThtUiî'in düğün iıiayı 
(M, O 430)
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ateşini ve gücürctl simgelerdi. Damat gelini 
bileğinden yu da elinden tutarak arabadan 
indirir ve kendisi onda olduğu hâlde evin eşi
ğinden geçirirdi''1. Gelin, evin eşiğinden içen 
ilk adımını bir narı dişleyerek atardı. Gelinin 
bu hareketi kocasının emri ve koruması altına 
girdiğim gösterirdi'-1. Zira, bereket tanrıçası 
Persophonc de ölüler ulkesinrn hâkimi tanrı 
Hades'e kendisine verilen nan dişleyerek 
bağlanmıştır Roma'do İse gelin giivey evine 
girişte kapıyı yağ ile ovar ve yün iplikle bağ 
fardıi,J.

Genç çiftin güvey evine girmesiyle birlikte 
kapıda bm bekçi "tyroros'" bırakılarak, çiftin 
rahatsız edilmesi engellenirdi. Çiftin güven
liğini tyraroşa emanet eden davetliler, evin 
dışına bir kamp oteşi yakıp, şarkılar söyleyip 
dans ederek eğlenirlerdi

Gelin yatağı Gömerlerde olduğu gibi özen
le hazırlamrdı Duvak açma Canakalypteriû} 
törem büyük bir ihtimalle Hftitler'de olduğu 
gibi güvey odasında. yatak üzerinde gerçek 
ieşird'. ÇifSter kutsal birleşmenin sonunda, 
günün ilk ışığıyla Uyanır ve kendileri için kut
sal kaynaktan taşınmış suyla yr kandık tan son
ra yem bir törene hazırianırlardı. Bu gelinle 
damada hediyelerin verildiği ve birleşmenin 
bereketli sonuçlarının kutlandığı âpûUtiû adı 
verilen tören id ir Ziyure iç ilerin güvey evine 
gelişlerinin, gelin ve damadı kutlamak ve on

Resim İZ Kfaroi Apcdlen Tüp,nam ürk b(pklnri v? 
orasındaki pişmiş tnpriik tepsiler-

Itıra hediye vermenin dışında gizli bir amacı 
vardı Hu gizli amaç gerdek çarşaf mı görerek 
gelinin bekaretim onaylamakîrr": Ziyaret 
sırasında düğün yemeğini aratmayacak 
zenginlikte bir ziyafet verilir ve bayleee 
evliliğin bereketli sonuçları kutlanarak tören 
sonlandırüırdı.

Resini 13: Bir pyxis uzenne kırmızı figür tekniğinde 
resmedilmiş dugun snhrıtiı (M.Ö, 370 601

Sonuç
Hıeros gamos ritüeli. Anadolu ve çevre

sindeki tarım kültürünü yaşayan bütün 
eski uygarlıklarda görüler bir rrtüeldrr Bu 
kültürlerde hieros gamos ritüeli. insanların 
cinsel arzu ve coşkularının yansılandığı ve/ 
veya tatmin edildiği törenler değil, tam tersi 
insanın doğaya karşı verdiği yaşam savaşımının 
bir urunudur, ftitüelin kutlanışındaki amaç, 
doğayı (bereket tanrılarım) biıyü yoluyla 
(cinsel birleşimlerini yansılayarak) etkilemek 
ve boylece mevsimsel döngünün aksamadan 
yürümesini sağlamak ve bunun sonucunda 
da bol ürünle yaşamın ve soyun devamlılığını 
garanti altına almaktır.

Rituelm tören aşamaları bütün bu 
uygarlıklarda, törensel sıralamadaki küçük 
farklılıklar dışında, hemen hemen aynıdır 
Ritüel, kutsal bir su kaynağından getirilen 
suyla arınmayı içeren bir törenle başlar 
Kurban-şunu ve geçit töreninin ardından, 
kutsal birleşmenin yansılanması ile devam 
eder ve bu birleşmenin bereket fi sonuç kırının 
kutlandığı, toplu yenilen bir yemeği de içeren, 
müzik eşliğinde coşku içinde eğlenilen bir 
Törenle sona erer.

Doğanın bereketini arttırmak için 
düzenlenen hieros gamoŞ ritüeli. yukarıda 
da değindiğimiz gibi günlük hayattaki evlilik 
gelenek ve törenlerine de yansı mıştrr. 
Modern Avrupa ve Anadolu evlilik törenleri 
mistik havasım büyük ölçüde yitirmiş olsa do 
nedimeleri sağdıçları gelin duvağı gelinin 
evinden bir alay eşliğinde alınması ve gelme 
bereket dûgrt içişi anlamınm yüklenmesi gibi
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SUMMARY

The name “hieros gamos (sacred 
marriage)" is interpreted in the Middle 
East and Anatolian societies' myths. The 
purpose of this rite is simple, attractive 
and persuasive: To make the mortals happy 
and prosperous. I t  was the God's duty to 
marry the passionate, desirable goddess of 
fertility , the charming deity who controlled 
the productivity of the land. However, 
simple, attractive, and persuasive ideologies 
do not come ready made. They are the 
products of individuals and cultures who 
have psychological need and drive to invent
them.

An plaque of greenish gray schist, which 
was found in £atalhdyiik bearing two pairs of 
figures in high relief, is one of the earliest 
known representations a sacred marriage 
in Anatolia. And much has become known 
about the hieros gamos rites and rituals
then, throughout all the preceding years 
of Sumerian cuneiform archives research. 
These researches will point out what they 
seem to tell us about the purpose and 
procedures of the hieros gamos ritual.

On the ot’her hand, Greek literature and 
art devote much attention to the wedding; in 
fact, it is one of the best attested rituals in 
ancient Greece. References to the wedding 
appear in Greek literature of all periods and 
genres, and wedding scenes decorate many 
Greek vases from sixth, through the fourth 
centuries B C. .

The aim of this article is to present 
a summary of "the hieros gamos ritual", 
emphasizing its Anatolian versions and also 
to discuss the role of other civilizations 
that have cultural and political impact on 
Anatolian hieros gamos, in choronological 
order.
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DÜZELTME

Derginin 5. sayısında yayımlanan "Dağlık Kilikya'da Olba-Diocaesarea Nekropollerindeki Kaya 
Mezarları" başlıklı makalenin resim alt yazıları teknik bir aksaklıktan dolayı yanlış yazılmıştır. 
Doğrusu aşağıdaki şekildedir.

Resim 5: Eğrikuyu, basit 
kaya mezarı plan 
ve kesiti

Resim 7: Sırainler, on arkosollü mezar

Resim 3: Eğrikuyu, girişi kemerli ve nişli 
kaya mezarı

Resim 4 : Olba, dikdörtgen girişli ve nişli 
kaya mezarı

Eğrikuyu, oygu tekne gömü yerliResim 6;
kaya mezarı

Resim 8: Sırainler, tek arkosollü mezar
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Resim 9: Olba, Korint fasadlı mezar

Resim 10: Olba, İon fasadlı 
Mezar

plan ve kesiti

Resim 13: Eğrikuyu, Dor fasatlı mezar

Resim 14: Eğrikuyu, hilal motifli kaya mezarı

Resim 15: Eğrikuyu, rozet motifli mezar
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YAYIN İLKELERİ

Uluslararası standartlara uygun, nitelikli bir dergi çıkarabilmek siz değerli bilim adamlarımızın ve
müzecilerin çalışmalarını aşağıda belirtilen kurallara uygun göndermeleri ile mümkün olacaktır.

• Yazarın tercihine göre Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılan ve 
mutlaka özgün olması gereken makaleler, konusuna göre belirlenen “ Bilimsel Danışmanlar” 
tarafından incelendikten sonra yayımlanır. Gerektiğinde gerekçeleri ile birlikte gözden geçirilmek 
üzere yazarına iade edilir.

• Makaleler PC’de yazılacak ise Word veya Adobe InDesign programları kullanılmalıdır. Maka
leler A4 kağıda 16.5x24.5 cm’lik bir alan içine çift sütun olarak 11.5 punto ve bir satır aralığıyla 
Tekton ya da Times karakteriyle, maksimum 10 sayfa olarak yazılmalıdır. Başlıklar ve yan 
başlıklar bold yazılmalıdır. Referanslar 11.5 punto yazılarak makalenin arkasında notlar halinde 
verilmelidir.

• Çizim, fotoğraf ve slaytların toplamı 15 adetten fazla olmamalı, fotoğraflar yapıştırılmamak, ban- 
tlanmamalı, çizim ve fotoğrafların arkasına numara, araştırmacı adı, yön oku mutlaka konmalı, 
makalede belirtilen fotoğraf sayısı ile gönderilen fotoğraf sayısı birbirini tutmalıdır. Çizim ve 
fotoğraflar baskıda iyi sonuç verecek nitelikte olmalı, fotoğraflar fotokopi veya bilgisayar çıktısı
olmamalı ve mutlaka renkli olmalıdır. Çizimler (Çizim: .... ), resimler (Resim: .....), haritalar
(Harita: .... ) diye gösterilip numaralandırılmak, kesinlikle levha sistemi kullanılmamalıdır.
Resimler CD veya diskette gönderilecekse, yüksek çözünürlükte taranıp JPEG veya TIFF for- 
matında kayıt yapılmalıdır.

• Makaleler mutlaka yeni bir disket veya CD’ye kaydedilmeli ve çıktısı ile birlikte gönderilmelidir. 
Disket veya CD ’deki makale ve çıktı mutlak surette uyumlu olmalıdır. Disket veya CD ’deki 
makale ile çıktıdaki makale uyumlu olmalıdığı takdirde disket baz alınacaktır.

• Türkçe yazılan makalelerde 500 kelimeyi aşmayan İngilizce, Almanca veya Fransızca, yukarıda 
belirtilen dillerden birinde yazılmış makalelere ise mutlaka Türkçe özet eklenmelidir.

• Yazarlara makalenin yayımlandığı dergiden 5’er adet gönderilir.

• Makalelere unvan ve yazışma adresi yazılmalıdır.

• Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.

• Derginin Ekim-Kasım ayları arasında çıkarılması planlandığından yazılar, yayın kurulunda değer
lendirme süresi dikkate alınarak, Ocak-Mayıs ayları arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, Arşiv ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü 2. TBM M  06100 Ulus-Ankara
adresine gönderilmelidir. Mayıs ayından sonra elimize ulaşan makaleler bir sonraki sayıda değer
lendirilecektir.
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