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ÖN SÖZ 

Türkiye'nin diğer b ö lge le ri ile ·osyo-ekono m ik gelişmişl i k farkını g idermeyi amaçla

ya n Güneydoğu Ana d o lu Pro jesi, ürdürüle bi lir, e ntegre ve insan m e rkezli planlama yak 

laşımı ile, GAP Bölges i' nin tümünü içeren osyal, kültürel, ekono m ik değiş i mi hayata ge

ç irmeye başlamı tır. 

Bölgesel kalkınmanın te mel ta !a rını oluşturan büyük yatLnmların , kültürel değerlere 

olan o lumsuz etkile rini çağda bir planlama ile e n aza indirerek, kültü r ve kalkınma kav

ramlarının bir arada e kono mik gelişmeye ivme kazandırması , günümüz ka l kınma anlayı

şının vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. 

Bu bilinçte olan GAP Bö lge Kalkınma idares i Ba kanlığı, kültür varlıkla rının korunma

sı , gelecek nesille re aktarılması ve turizmin canlandırılmas ı amacıyla; "belgeleme··, "res

torasyo n projeleri'', "çevre düzenleme proje le ri '', "kentsel tasarını ve restorasyon projesi'', 

"baraj gölü altında kalacak alanlarda araştırma , ka zı ve kurtarma ça lışmala rı ", ba ta Kül

tür ve Turizm Bakanl ığı o lmak üzere, ilgil i bakanlık , kamu kurum ve kuruluşla rı , üniver

sitelerin uzman ekiple ri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirmektedir. GAP 'ın 

temel yaklaşımı olan s ürdürülebilir ka lk ınma kapsamında, kültüre l mirası gelecek kuşak

lara aktarmayı sağ l ayacak "kültürel süreklilik" de ye r alma ktadır. 

Binle rce yı llık uygarlık tarihinin tanık l arı olan a nıtlar, arkeolojik ve kentsel sit a la nla rı , 

GAP Bölgesi'nin görke mli geçmişini günümüze taş ımaktadır. Fırat ve Dicle nehirlerinin 

beslediği ve kültür tarihinde "Bereketli Hila l" o la rak yer alan Bölge, aynı zamanda Yakın 

Doğu ile Anadolu kültürle rinin de kaynaştığı yerdir. Bu olağanüstü kültüre l birikimi bün

yesinde ta ı yan en ö ne mli merkezlerden biri d e Hasankeyftir. 

GAP kapsamında yapı mı gerçek leştiri len Ilısu Barajı'nın etki le nme a lanında bulunan 

H asankeyfte, kazı ve k u rtarma çalışmaları , 1991 yılında n bu ya na Başkanlığımızın sağla

dığı finansman de teği ile sürdürü lmektedir. Prof. Dr. Abdüsselam U LUÇAM başkanlığ ın

da sürdürülen "Hasa nkeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma Kazı ve Kurtarma Pro

jesi", Hasankeyf yerleşmesindeki kültür va rl ı kla rı nın tespiti , rölöve, to p ografi k ve jeolojik 

ça lışma, haritalama , taşınabil ir eserlerin taşınması , belgelenmesi ve yayınlanması amacı 

ile de vam etmekted ir. 
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Değerli bilim adamlarının özn~rili ı.;alısımılıı ıle gerçekleşt irilen kazı çalı.:,;ınahırırıırı 
200 ı-200') yı lı faaliyeılerinı k.ıps.ıyarı htiluımırti• \'<tyınl a nınas ı , hem çalışmalar :-ün.>sirı 
ce elde edilen \ ·erilerin belirli pL'rıyotlar halınde :ıli tarafla rla paylaşılma.., ı , henı de Hi>l 

ge'nin kültür tarihi acısından önem arz cınwkıedı .. 

Çalısınalarda \ ·e hu kitabın hazırl:ınıp, y \ı 

ederim. 

6 

,ısında eıne~i geçen herkese ı e~ekkür 

Muammer Yaşar ÖZGÜL 

<, P Bölge E a l kınma idaresi Ba~ lrn n ı 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

1. SUNUŞ 

Bu yayın , Hasankeyf' in kültürel dokusunu a ra t ı rmak, onaya çıkarmak, koruma k, kur

ta rmak ve tanıtmak amacıyla yapılacak ça lı m a esasla rını belirleyen "Hasanke_ıfTaribi l'e 

Arkeolojik Sil Alanı Araştırma. Kazı ce Kurtarma Projesf' kapsamında imzalanan proto

kol gereğince hazırlanm ıştır. Protokolde, "he r iki yılda bir yayın yapm a" hükmü yer a l

maktadır. 

Kazıla rla oıtaya çıka rı lan kültür varlık la rının o a nda kabaca tan ımla rı yapılsa da, özgün 

özell ikle rinden çok şey kaybetmeleri nede n iy le gerçek kimlikle ri ile nitelikleri ve tarih 

iç indeki yerle rinin aydınlatılma ı bazen uzun zaman almaktadır. 2004 ve 2005 yıllarında 

yapılan arkeolojik kazı ve d iğer ça l ı nıa ların be lgele nmesine yöne lik b u yayın , ancak ka

zı ve hemen sonrasındaki ça lışma ları yan ı tan bir "rapor" nitel iğindedir. itekim Kü ltür 

ve Turi zm Bakanlığ ı ile diğer ilgili kurumla ra ve rile n raporlarla ulu sal ve u luslararası ka

zı sonuçlan empozyumlannda sunulan bi ldirile rdeki bilgiler burada b ir araya ve daha 

kapsamlı hale getiri lmi t ir. 

Bu çalı macla ad la rı geçe n kültür va rlık la rı ile ilgili nihai yayın ise bil imsel verilere da

yanan araştırma ve göz le mler tamamlanınca ya pılacakt ır. Ancak çalışma ların izlenmesi, 

b ulgu ve belgelerin g öz ö nünde tutulma · ı açısından ya ra rl ı olacakt ı r. 

Kazı çalı ma larının yanı ıra , bu yayının hazırlanmasında emeği geçen mesa i arkadaş

larıma, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Ba ·ka nı Say ı n Muammer Yaşar ÖZG .. L\ in şahsında 

kurum eleman larına , ö zellikle Makbule TERZİ ile Serap ÜZER'e, kazı ve bilimsel değer

le nd irmelerde her za m a n yardım ve desteğini gördüğüm e ·im Emine Di lşat ULUÇAM'a 

teşekkür ederim. 

Prof. Or. Abdüssela m ULUÇAM 

Kazı Başkanı , Pro je Yürütücüsü 
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2. HASANKEYF'İN KISA TARİHÇESİ 

Hasankeyf Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Batman il merkezine 37 km. uzaklıkta 

tarihi bir yerle im a l a nıdır. Haman dağla rının g üney eteklerinde, Dicle nehrinin iki yaka

sına kurulnıu tur. I ayalara oyulmu mağara şeklindeki binlerce konutu nedeniyle, "Ma

ğara lar elıri" ya da "Kayala r Kemi" anlamına Arap a ve Si.iıyanice "Hı nı Keyfa" denil

mi tir. Tarihi kaynakla rda ki "Cepha" (Kefa) ve '·Hı n-ı Keyfa·· adı , Osmanlının on zaman

la rında "Ha ankeyf'e clöni.işmi.i tür. 

Mağara la r ehri 'nin kimler tarafından ve n e zaman oyulduğu kesin o la rak bilinmemek

te dir. Gunfe vadisinde ki mağara resimleri, bölge nin eski çağlarda şekillendirildiğine (l.Ö. 

IX. yüzyıl ') i aret e tme ktedir. ilk bilgilere, "Cepha" adıyla Bizans kayıtlarında rastlanmak

tadır. 1.S. 451 yılında Kacl ıköy'de toplanan ko n s ilde Si.iıyani Piskoposluğu 'nu Hasankeyf 

d e legesi temsil etmiştir. tratejik önemi ned e niy le, t.s. il. yüzyılda Ro m a imparatorluğun

ca aske ri üs olarak ku lla nıld ığı bilinmektedi r. Arkeolojik kazıla rla bu döneme ait mima ri 

ve si.isleme ka l ı ntıla rı o rtaya çıka rılm ı tı r . 

Ortaçağ ba l arında Hıristiyan Süıyanilerin yaşadığ ı Hasankeyf H z . Ö mer zamanında , 

640'ta İs lam toprak la rına katı l ını t ı r. Çevre halk ı nın inancına göre, H z . Mulıammecl ' in ak

rabası Cafer'i Tayyar' ın oğl u imanı Abdullah 651'de burada şehit düşmüş, onraki yüzyı l 

la rda adına bir türbe ile zaviye yap ılmıştır. İslam döneminde sıras ıy la Emevilerin, Abba

s i! rin, Hamdanile rin ve Me rvanilerin idaresi a ltında kalmıştır . Selç uklu Su ltanı Alpar ·

la n 'ın komutanlarından Aıtuk oğlu Sökme n , 1101 yılında " Hısn- ı Keyfa Artuklu la rı ·· ad ı y

la bir devlet kurmuştur. H asankeyf 130 sen e Artukluların ·' Hısn-ı Keyfa" ve '·Amida" (Di

ya rbakır) beyl ikleıinin başkenti olmu tur. 

1232 yılında EyyCıb i Hükümdarı el-Melikü 'I Kami l ehri zapt e d e re k Artukoğullarının 

ha kimiyetine son vermiş, Ha ankeyf emirliğini de oğlu el-Melikü 's a lilı 'e bırakmıştır. 

1260'ta gerçekle en Moğol i stilasındaki yağma ve tahribattan Hasankeyf büyük zarar gör

müş ve bir daha e ki h a line dönememi ·tir. EyyObile r Moğol istila m dan onra da onlara 

tabi o larak varlıkla rını ürdürmü lerdir. 
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Kısa bir s üre (1461-l<t82) Akkoyunlu hakimiyetinde ka la n Hasankeyf, Kara koyunlu ve 

Mardi n Beyleri arasında süren çekişmelerde sık ık e l degi tirmi , 1517 yılında Osmanl ı 

hakimiyetine girmiştir. Hasankeyf Osmanl ı devlet sistemi içinde Diya rbekir Beyle rbeyli

ği 'ne bağl ı kaza ve sancak merkezi o larak idare edilmiştir. Kaynaklarda, XVI. yüzyılın 

sonlarında Hasankeyf 9500 nüfusun yaşadığı. 1700 haneli va rl ı klı bir ehir o larak geç

mektedir. XVII. yüzyıldan sonra, Hasankeyften geçen ta rihi ticaret yolunun değişmesi bu 

kenti önemli ö lç üde etkilemiş, 1867 yılından sonra Midya t'a bağlı bir nahiye konumuna 

dü ·ınüştü r1 . 1926'da Gercüş ilçesine bağlanan Hasankeyf, Batman'ın 1990 y ıl ında il ya

pılmas ı üzerine ilçe olarak Batman'a bağlanmıştır. 

Asırlar boyu Diyarbakır-Cizre kara yolu ile Basra'ya kada r u zanan Dicle üzeri u yolu ta

şımacı lığın ı e linde tutan ve güçlü bir ekonomiye sahip o la n Ha ·ankeyf, XXT. yüzy ıla her 

yönüyle ge l işemem iş bir belde d u r u munda girmişt ir. GAP kapsamında programla n a n Ilı

su Baraj ı nedeniyle 40 yı ld ır gerekli yatırımlar da yapılamanı ı tı r. Ha ankeyf'te yaygın 

olan dokumacılık sanatı yok olmak ü zeredir. Vadide oluşa n verimli arazide tarım ; tarıma 

elveri siz a la nlarla meralarda hayvancılık yapılmaktadır. 
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3. HASANKEYF'İN KÜLTÜREL DONANIMI 

Hasankeyfte eleğ i ik döne mlerde birçok mima ri eser yapılmış, Ancak deprem, savaş 

ve ihmaller yüzünde n bunların çoğu günümüze ulaşamamıştır. Ulaşabilenler ele harabe 

h a lindedir. ilk sırayı 4500 kadar olduğu sanıJan ve Hasankeyfi ünlü yapan insan eliyle 

şekillencl irilmi mağara tipi konutlar almaktadır. Bu ilk yerleşim alanı , Dicle nehri kena

rından analama 135 metre yük eklikte yekpare kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Doğal 

yapısına uygun surla rı ve görkemli kapıla rıy la Artuklu ve Eyyübi dön e mle rinde Jçkale ha

line getirilmişti r. "Yuka rı e hir" ve "Kalebaşı " adla rıyla anılan bu kesim Osmanlı döne

minde yeniden şekillendirilip iskana açılnuş ve 1970'li yı llara kadar kullanılmıştır. 

Ortaçağ döneminde H asankeyf kentinin D icle'nin iki yakasındaki düz alanda geliştiği 

gözlenmektedir. Özell ikJ güney sahilden kayalıklara kadar uzana n alanın etrafı surlarla 

çevrile rek kentin me rkezi çoğu küll iye nitel iğinde cami, medrese, imaret, han, hamam ve 

çarşıla rdan oluşan ve tüm İslam coğrafyasında görülen anıtsa l yapıla rla donatılmıştır. 

"Aşağı Şehir" olarak biline n Ha ankeyf'in bu bö lümü , genel sebeplerin yanısıra 1966 son

ra ında gerçekleşt i rilen yeni imar faaliyeti sırasında büyük ölçüde tahrip edilmi tir. 

lçkale 'nin ilk giriş kapıs ı ile surlar ve Büyük Saray'ın ana kitlesi Roma döneminden kal

madır. Kente ikinci kiml iğini kazand ıran Artuklu Devleti'nin eserle ri d e birer kalıntıdan 

iba rettir. Ulu Cami'nin ilk yapıs ı , Ortaçağ'ın e n büyük ve en geniş k e m e r açıklıklı köprü

s ü o lan Dicle-Hasanke yf Köprüsü; 2004-2005 kazılarıy la ortaya çıkarılan ve türbeden do

lay ı "Zeynel Bey Kü lliyes i" adı veri len yapılar topl u luğundaki 2 m e d re e, Han ve Dicle 

kenarındaki Hamam; Büyük Sa ray' ın bir bö lümü , Selahiye Bahçelerinde ki köşkler ve ka

leye ulaştırılan su siste mle ri birer Artuklu eseridir. 

Ha ankeyf'in günümüze yansıyan görüntüsünü Eyyübi dönemi eserle ri o lu turmakta

dır. Sultan üleyman Camii (1407), Er-Rızk Camii (1409), Koç Cam ii , Kızlar (Eyyübi) Ca

mii , Yamaç Külliyesi, Küç ük aray, Büyük aray'ın bir bölümü, üç ka le kapısı ile imam 

Abdulla h Türbe ve Zaviyesi Eyyübi eserleri arasında yer alma ktadır. AJ<koyunlu Uzun Ha

san ' ın oğlu Zeynel Bey iç in yapılan Türbe (1473 /) Anadolu'da te k ö rne k olup, Hasan

keyf' in s imgesi durumundadır. Osmanlı dö ne minde Zeynel Bey Kü lliye i'ne bir medrese 

il keıvan aray eklenmiş, d aha önce yapılan vakıf eserleri onarıla rak Aşağı ehir'de bir 

cami ile çarşı ve bedeste n inşa edilmiştir. 
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2000 yılı ba !a rına ula abile n ve kimli kleri bilinen H asankeyfteki belli başlı ta ınmaz 

kültür varlıkla rı u ekilde li tele nebilir (Harita 1)2: 

l. Zeyne l Bey Külliyesi 

2. Artuklu Hamamı 

3. İmam Abdullah Zaviye ve Türbesi 

4. H a n Kal ıntıl a rı 

5. Kö prü Ayağı Yapıları 

6. H a a nkeyf (Aıtuklu) Kö prüsü 

7. Ortaçağ Sur Kalıntıları 

8. Dı Kale 'ye ait Burç Kal ıntısı 

9. Osmanlı Dönemi Dükkanla rı 

10. Ano nim Zaviye ve Mezarhk (Kaymakamlık Yanı) 

J l. Er-Rızk Camii 

12. ulta n Süleyman Külliyes i 

13. Koç Camii 

14. Kızl a r (EyyCıbi) Camii ve Türbeleri 

15. Ortaçağ Kent Merkezi 

16. H a n ve Ara ta 

17. Ano nim Külliye 

18. Küçü k Külliye 

19. Yam aç Külliyesi 

20. Mevla na Camii (Yeni) 

21. e ra mik-Çini Fırınları 

22. Kil ise Kalınusı 

23. Ma rdinike Camii (Sahii Sarayı) 

24. Ano nim Zaviye 

25. Eski Mezarlık 

26. Osmanl ı (Direkli) Camii 

27. H ayd a r Bey Zaviyesi 

28. Artuklu Köşkü 

29. I. e lahiye Camii (Ano nim) 

30. II . e lahiye Camii (Ano n im ) 

31. Kasımiye Köşkleri 

32. Antik Su Kanalı 

33. Antik u Yolu ve Keme ri 

2 Harita, K.A. BA Firması ı:ırafından hazırl a nmıştır. 
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34. Ortaçağ Ke nt ur Ka lıntıları 

35. lç Ka leye Ulaşan Antik Yol ve D ükkanlar 

36. !. Kale Kapısı ( Roma Dönemi) 

37. O man lı M escidi 

38. ab (Molla Hal il) Camii 

39. r ı. Kale Kapısı (Asla nlı Ka pı) 

40. fTT . Kale Kap ısı (Orta Kapı , Eyyubi Dönemi) 

41. Dükkan Hal in e Getirilen Mağara K o nutlar) 

42. fV. Kale Kapısı 

43. Küçük aray 

44. V. Ka le Kapısı 

45. Osmanl ı Dön emi Mescidi 

46. Büyük Saray 

47. Su Kulesi (?) 

48. Büyük (?) Türbe 

49. Aslan Baba Türbesi 

50. Ulu Cami 

51. Mağa ra (Oym a) Konutlar 

52. l ç Kale Meza rlığı ve tçincleki Türbeler 

53. Alay (Talim ) Meydanı 

54. Hacı Yusuf Köşkü 

55. Konak Türü Konutlar 

56. VT. Kale Kapısı (Uğrun Kapı) 

57. Su Depo u 

58. Maskem ve u Kana ll arı 

59. iT. lç Kale (Darphane) 

60. Deriki Ki li esi 

61. Gunfe Vadisi ' nde Kaya Mabet 

62. Oniki Mihraplı Cami 

63. Kaya Mezarlar 

64. Kazı Evi 

Ancak listelenen bu eserlerin hemen hep si g ünümüzde harabe ha lindedir. Kullanılan 

birkaç yapı ela uygunsu z müdahalelerle ayakta tutulmaya ça lı ılmaktad ır. 
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4. HASANKEYF'TE YAPILAN KAZI VE ARAŞTIRMAIAR 

Eski kent doku unun tamamı 1981 yılında I. derece arkeolojik sit ala nı ilan edilmişt ir. 

1986 yılında ba !aya n kazı ça lı malan ~ lardin Müze Müdürlüğü Ba kanlığında, Prof. Dr. 

M. Olu AIUK tarafından ürdürülmü , bölg deki terör ortamı ve ödenek sıkıntıları yü

zünden bir süre ara veril mi tir. 199 1 y ılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Ba kanlığı'nın 

d steğ iyle "Hasankeyf T arihi ve Arkeolojik it Alanı A raştırma, Kazı ve Kurtanna Proje ·j " 

ad ı a ltında kapsam ı geni letilmi tir. 

2004 yılına kadar devam eden kazıl a rla, Sultan üleyman ve Koç Camileri ile civarla

rındaki külliye, cam i , m drese, han, konut, sokak, meydan ve dükkan toplulukla rıyla 

Aşağı ehir'in merkezi o rtaya çıkarılmıştır . Büyük aray, Dicle ehri kena rında Oıtaçağa 

a it ahi! arayı (Camii M ardinike) ve eramik Fırınla rı kazıları ise Hasan kcyfin tarihi do

kusuna daha zengin hir çehre kazandırmı tır . Ayrıca Yamaç Mahallesi v e Zeynel BeyTür

hc i yanında ondaj niteliğinde kazı lar gerçekleştirilmiştir3 . 

L986-2002 yıll a rı a rasında kazı ı devam eden Merkezi Kazı Alanı'nda, Koç ve Sultan 

üleynıan Camileri ö nünd e kalan ve yeni y rl eş ime kadar uzanan alanın ka zısı tamanı

lanmı tır. Kızlar (EyyCı bi) Camii"nin güneyinde kalan ve kazısına 2001 yı lında başlanan 

Küçük Külliye, anıt al reva klı avlu u olan mescit ve çevre inde ek binalardan olu ·an ya

pılar toplu luğu ortaya çı ka nim ışt ı r. Bu mekanların seramik atölyeleri olabi leceğini düşün

düren bazı veriler elde d ilmi tir. 

Alınan Arkeoloji i Enstitüsü'nden Dr. Mimar Peter CHNEIDER ve ekib i 2001-2003 yıl

l a rı arasında Rızk Camii 'nde kaz ı yapmı , harim in bir bölümü ortaya çıka rılm ı tır. 

TAÇD M projesi k ap ·anımda Doç. Dr. A.Uzay PEKER ve ekibi tarafından lçka le'de si

v il yerle meye ait örnekler üzerinde belgelem e ça lı malan gerçekleştirilmi tir. Yukarı e

hir'deki bazı anıtsa l yapıla rın acil konserva yon-koruma sorun larına yanıt bulabilmek, 

kü ltür mira ı yönetim ind e a lına ık tratejiler gel i tirilme i için Yukarı ehir'de ayrıntılı 

jeo-arkeolojik belgelem ve ya pı envanteri çal ı ması yapılım tır. 

3 Kazı ve belgeleme ça l ışmalarına i lişkin yayınla r "K aynakça" bölümünde veri l mi ·t ir. 
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02.06.200 ı tarih \'e 200-ı 7429 sayı lı T.C. Bakanla r Kurulu Kararlı kazı ruhsa t ı ile l la

sankeyf kai'ı ve araşı ırmaları Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM'a devredi lm i ş ve ça lışma la

ra 200-ı yılın<.hı ha<_ilanmı~ıır. 

llısu Barap )cıpıldığı takdirde büyük bir bölümü su a l tında kalacak olan Hasankeyfte

ki külıür ,·a rlıklarının tespiti, korunması ve kurtarılmasına yönelik 2012 yılına kad ar sür-

111L'si öngörülen hir '"Uzun Eriınli Eylem Planı"" hazırlanm ı tır. 200-ı ve 2005 kazı d ö nem

lerindl' su altında kalması muhtemel 13 alanda ça lışma gerçckleştirilmi , bu s üreçte bil in

meyen 19 t.ı..,ınmaz kültür varlığının kimliği tespit edi l miştir. 

Çalısına la ra de' am edilmektedir. 

18 



Hasankeyf Ta rihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarm a Projesi 

5. "HASANKEYF TARİHİ VE ARKEOLOJİK SİT AIANI ARAŞTIRMA, KAZI VE 

KURTARMA PROJESİ" İLE İLGİLİ PROTOKOL ve ÇALIŞMA ESASIARI 

05.07.2004 tarihinde GAP Bölge Ka lkınma tdaresi Ba kanlığı , Batman Valiliği ve Kazı 

Başkanı Prof. Or. Abdüsselam ULUÇAM arasında "Hasankeyf Tarihi Ve Arkeolojik Sil 

Alanı Araştırma, Kazı Ve Kurtarma Projest'nin yürütülmesine ilişkin bir protokol inıza

lanmı rır. 

Protokol, "Hasankeyf İT a lanındak i toprak üstünde görülebilen mimari veya küçük 

buluntu türündeki bütün kültür varlıklarının tespiti , rölöve, ropografik, jeolojik ve jeotek

n ik ça l ı ma, harita lama p rojele rinin gerçekleştirilmesi , yera l tında kalan ve farklı devirle re 

ait kü ltür tabaka ları ndaki kültür varl ıklarının arkeolojik kazı larla yer üstüne çıkarı lması , 

ko rumaya yönelik ça lışma ların gerçekleştiri lmesi, taşınabi lir olan kü ltür varlıklarının ta

şınması , belgelenmesi ve yayınlanınas ı"nı kapsamaktadır (Madde:3) . 

Aynı amaçla, 01.10.2004 tarihinde Kültür Varlıkları ve Müzele r Genel Müdürlüğü ile 

D St Genel Müdürlüğü arası nda bir protokol d a ha imzalanmıştır. Bu protokol ele (Madde: 

1 , 3 a ), "Öncelikle Ha ankeyf olmak üzere Ilısu baraj gövdesi ve baraj gölü a ltında ka

lacak alanlarda bulunan k ü ltür varl ıklarının tespiti, belgelenmesi, kurtarı lması , taşınabil ir 

kültür varlıkla rı nın d evle t müzelerine nakli ve yayın ça lışma larını gerçekleştirebilmek için 

yüzey ara tırına ı , kazt, rö löve, re ·titü yon ve resto rasyon proje le ri ile restora yon (sağ

lamla tırma, bütünlem e, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma) iş l erinin yapılma

sı"nı içermekted ir. 

2004 yılmda Kaz ı Başkanl ığınca hazırlanan ça lışma planı Hasan keyf'in "baraj su ları a l

tında kalmayacağı" söylemi üzerine, yalnızca GAP İdaresi ile imzala nan Protokol çerçe

vesinde ele a lınmıştı. Baraj yapım ı yeniden gün deme gelince, Mevcu t gel i şmelere göre 

çok taraflı ve geni kapsaml ı bir müdahale ile karş ı karşıya kalan Hasankeyf'te, Kazı Baş

kanl ığ ı 'nın yalnız kazı il s ınırlı kalmayı p anı lan pro tokoller çerçevesinde, yapılacak ça

l ışmaları koordine ve ko ntro l etme görevi ile, yen i b ir eylem planı hazırlama zorunlulu

ğu doğmuştur. 

Bu bağlamda , Kültür ve Turizm Bakanlığ ı ve GAP Bölge Kalkınma İdares i Ba kanlı

ğı 'nın isteği üzerine, H asankeyf Arkeolojik Kazı Başkanlığınca aşağıda ana ba · lı kları be

lirtile n bir " Uzun Erimli Eylem Planı " haztr l anmış ve yetkili kurum ların onayı ile yürü r

lüğe ko nmu tur. 
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5.1. UZUN ERİMLİ EYLEM PLANINA GÖRE YAPIIACAK ÇAUŞMAI.AR 

5.1.1 Kazı, Sondaj ve Konservasyon Çalışmaları 

(Kazı Baskanlığınca gerçekleşciri lecektir.) 

5.1.2 Belgeleme Çalışmaları 

5.1.2.1 Görsel ve Yazılı Belgeleme 

U\.azı Ba~kanlığınca ger~·ck leştirilecekcir.) 

5.1.2.2 Çizimle Belgeleme (Rölöve) 

(Kazı bütçesi dışında kalan kaynaklardan yararlan ı la rak yapılacak çizimle belge leme 

(rölöve) çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale edilecek, Kazı Başkanı ve Proje 

Yürütücüsünün başkanlığında, Bakanlıkça belirlenecek bi li m el bir kuru l tarafından ra

kip edilecektir.) 

5.1.3 Restitüsyon ve Restorasyon Proje Çalışmaları 

!Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale edilecek, Kazı Ba kanı ve Proje Yü rütücüsünün 

başkanlığında , Bakanlıkça belirle n ecek bilimsel bir kurul tarafından takip ed ilecektir.) 

5.1.4. Demonte, Taşıma ve Remonte Proje Çalışmaları 

(Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale edilecek, Kazı Başkanı ve Proje Yürütüc üsünün 

başkanlığında, Bakanlıkça belirlenecek bilim el bir kurul tarafından takip edilecektir.) 

5.1.5. Restorasyon, Taşıma ve Remonte Çalışmaları 

(Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale edilecek, Kazı Ba kan ı ve Proje Yürütüc ü ünün 

başkanlığında, Bakanlıkça beli rlenecek bilim el bir ku rul tarafından rakip e dilecektir.) 

2005 Yılında Planlanan Çalışmalar 

Mayıs 2005 

- Büyük Saray'clan ç ıkacak d o lgu ma lz menin t aşınması iç in iç Kaleden Dicle kıyısına 

uzanacak iskelenin kazı mevs im inde n önce kurulması , 

- Ilı u Barajı Yapımı ve Yeni Hasankeyf oluşturma ka rarl ı lığı onucunda , H asankeyf 

Örenyeri'nde m evcut kültür varlıkl arı iç in yeni eylem planı hazı rlanması , 
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Haziran 2005 

- Kazının bürokrat ik i le m leri ile kazı evinin bakım, temizlik, va rsa onarım işlerinin ve 

a raç kiralama, işçi kayıt l arı vb. tamamlanması , 

- Ha ankeyfte yapıla a k tüm ça lı maların depolanacağı bir b ilgi i lem veri tabanı 

programının hazırlatılmas ı , 

- Kazı alanlarının fiz iki temizliğinin yapılması , depolama ve atık malzeme ara istasyon

ları ile şantiye-idare merkezle ri oluşturu lması, 

- Baraj altında kalacak anıtsal yapıların belirlenme i. bunlar üzerinde daha önce yapıl

mış ça lı malann te pir e dilmesi. 

Temmuz - Ağustos 2005 

- Zeynel Bey Külliyesi ile Yamaç alanında belirlenen ve 2004 yılında başlatılan kazıla

ra d evam edilmesi, 

- Büyük Saray ve Ad ı z ( De riki) Kilise'cle kazı yapılması, 

- SlT alanı boyunca Dicle ehri kıyılarında o nclaj yapılması, 

- Zeynel Bey Türbesi'nin acilen koruma a ltına a lınması, 

- Büyük Saray Kapıs ı ' nın ( u kule i) acile n onarılması , 

- Hasa nkeyf Öre nyeri 'nin yakın çevresind e su a l t ı nda kalacak o lan alanlarda yüzey 

araştırması yapılma ı , 

- Zeynel Bey Kü lliye i ile Selahiye Köşkü ç v resincle yer alan özel mülkiyete ait par

e llerin kamula tırılma iş l emlerinin gerçekleştirilmesi. 

Eylül - Ekim 2005 

- Kazı ve sondajla rda n çıkan mimari kalıntılardan ta ınnıayacak ola nların , arazinin su 

a ltında ka lacağı zam an a k ada r ayakta kalmasını sağlayacak konservasyon proje ve uygu

lama larının yapılma ı·, 

- Kazı ve sondajlarda n ç ı kan küçük buluntula rla mimari parça la rın ko nservasyon ve 

restorasyonla rının yapı 1 ması , 

- Kazı ile ilgili rö löv , kon e rva yon ve diğer ç izimlerin tamam la nma ı 
•• 

Yapıların durumuna göre p lanlanan süreçıc uzama söz konusudur. 
Kazı alanları nın büyüklü~üne göre planlanan süreçte uzama söz konusudur. 
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2006 Yılı İ çitı Pla11la11atı Çalışmalar 

Haziran-Ekim 2006 ... 

- Büyük Saray kazılarına devam edilmesi, 

- Selahiye Köşkü ile imam Abdullah Zaviyesi'nde kaz ılara başlanması, 

- SIT alanları kapsamında sondaj ça lışmala rının sürdürülmesi, 

- Antik I Iasankeyf CDoğu Yerleşimi) kazılarına baş lanması , 

- Kazı ve sondajdan çıkan küçük buluntularla mima ri parçala rın konservasyon ve res

torasyonlarının yapılması, 

- Hasankeyf Örenyeri'nin yakın çevresinde su altında kalacak olan alanlard a yüzey 

araştırmasına devam edilmesi, 

- Kazı ve sondajlardan çıkan mimari kalıntıların , a razinin s u altında ka lacağı zamana 

kadar ayakta kalmasını sağlayacak ko nservasyon proje v e uygulama la rı n ın başlatılması , 

- Kazı, sondaj ve yüzey araştırmala rıyl a belirlenecek o lan tarih i eserlerle ilg ili yeni p lan 

ve programların üretilmesi, 

- 2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen ça lışma ların yayına hazırlanması. 

2007 Yılı İçi11 Pla11la11a11. Çalışmalar 

Mayıs-Ekim 2007 ... 

- Büyük Saray, Selahiye Köşkü ve İmam Abdullah Zaviye i'nde başlanan kazılara de

vam edilmesi. 

- SlT alanları kapsamında sondaj çalışmalarının sü rdürülmesi, 

- Antik Has:ınkeyf (Doğu Yerleşimi) kazılarına deva m edilmesi, 

- Kazı ve sondajlardan çıkan m imari ka l ıntı ların , a razinin su a l tında ka l acağı zamana 

kadar ayakta kalmasını sağlayacak konse ıvasyon proje ve uygulama larının yapılması, 

- Kazı ve so ndajlardan çıkan küç ük buluntula rla m ima ri parçaların konservasyon ve 

restorasyonlarının yapılma ı , 

- Kaz ı ile ilg ili rö löve, konservasyon ve diğer çizimle rin tamamlanması. 

... 2006-2011 yıllarını kapsayan uzu n e rimli eyle m plaııı nda ayla ra göre i dağılımı , bir ö n ceki kazı 
çalı ma la rı nın seyri göz önünde tu tu lara k o yıl içinde yapılacakt ı r. 
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2008 Yılı İçin Planlanan Çalışmalar 

Mayıs-Ekim 2008 
..... 

- 2007 yılında yarım kalan kaz ılara devam edilmesi, 

- Kazı ve sondaj lardan ıkan mimari ka lın tıla rı n, arazinin su a ltında kalacağı zamana 

kada r ayakta ka lmasını sağlayacak konservasyon proje ve u ygulama larının yapılması , 

- Kazı ve sondajlardan çıkan küçük buluntula rla mimari parçaların konseıvasyon ve 

restora yonlannın yapılması. 

- Kazı ile ilgili rö löv , konseıva yon ve d iğer çizimlerin tamamlanması, 

- Kazı , sondaj ve yüzey ara tırmala rıyl a belirlenecek olan tarihi eserlerle ilgili yeni plan 

ve programların üreti lm i, 

- 2006-2007 yıll a rında gerçekle tirilen ça lışma ların yayına hazırlanması. 

2009 Yılı İçin Planlanan Çalışmalar 

Mayıs-Ekim••• 

- 2008 yılında yarım kalan kazı l ara devam edilmesi. 

- Kazı ve sondajla rdan ç ıkan mimari ka l ıntıların , arazinin su a l tında ka lacağı zamana 

k a dar ayakta kalmas ını ağlayacak konservasyon proje ve uygu lanıaları nın yapılması, 

- Kazı ve sondajlardan çıkan küçük buluntu la rla mimari parçaların konseıva yon ve 

resto ra yonlarının yapı 1 ması, 

- Kazı ile ilgili rö löve, kon e ıvasyon ve diğer çizimle rin tamaıııl arnnası. 

2010 Yılı İçin Pla nlanan Çalışmalar 

kim 
••• 

Mayıs-E 

- 2009 yıl ında tamamlanamayan kazılara devam edilmesi, 

- Kazı ve sondajla rd a n çıkan mimari kal ıntıların , arazinin su altında ka lacağı zamana 

kadar ayakta kalma ını ağlayacak kon ervasyon proje ve uygulama larının yapılma ı , 

••• 2006-201 l yıllarını kap ayan uzun erimli eylem plan ında aylara göre i dağılımı, bir önceki kazı 
ça lı ·maları ııın seyri göz ö nünde tutularak o yı l iç inde yapı lacakıır. 
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- Kazı ve sondajlardan çıkan küçük buluntularla mimari parça ların ko n e rvasyon ve 

re~ıorasyonlarının yapılması, 

- Kazı ile ilgili rölöve, kon ervasyon ve diğer çizimle rin tamamlanması, 

- Kazı. sondaj ve yüzey araştırmalarıyla belirlenecek o la n tarihi e erlerle ilgili yeni plan 

ve programların üretilmesi, 

- 2008-2009 yıllannda gerçekleştiri len çalı maların yayına hazırlanma ı. 

2011 Yılı İçin Planlanan Çalışmalar 

Mayıs-Eklın ••• 

- 2010 yılında tamamlanamayan kazılara devam edilmes i, 

- Kazı ve sondajlardan çıkan mimari ka l ıntıların , arazinin su altında ka lacagı zama na 

kadar ayakta kalmasını saglayacak konservasyon proje ve uygulamaları nın yapılması , 

- Kazı ve sondajlardan çıkan küçük buluntularla mimari pa rça l arın ko nservasyon ve 

restorasyonlarının yapılması, 

- Kazı ile ilgili rölöve, konservasyon ve diger çizimlerin tamamlanması , 

- Arkeolojik kazı çalışmalarının nihai yayınının hazırlanması. 

"' 2006-2011 yılları nı kapsayan uzun erimli eylem planında aylara göre i dağılımı , b ir ö nceki kazı 
çalışma ların ın seyri göz önünde tuıul,ırak o yıl içinde yapı l acaktır . 
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6. 2004 YILI KAZI VE ARAŞTIR.MAIARI 

6.1. GENEL 

Batman tli, Ha ankeyf ilçesi, Ha ankeyf Ö ren Yeri 'ndeki 2004 yılı Arkeolojik Kazı dö

nemi, hazırlık çalı malan ile birlikte 03.07.2004 tarihinde ba lamış, Zeynel Bey Türbe

i'nin kı mi onarım ı n ı n tamamlandığı 28.10.2004 tarihinde sona ermiştir. Ancak asıl kazı 

çalı malan 15 Temmuz - 15 Eyli.il 2004 tarihle ri arasında gerçekleştirilmi tir. 

2004 yılı Ha ankeyf kazı ça lı malan na, Atatürk ·· niver ite i 'nden Prof. Dr. Hamza 

GÜ DOCDU, Yrd. D o . Dr. Haldun ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖ KL .. , Yrd. Doç . 

Or. A. Ali BAYHA , Yrd. Doç. Dr. Tahsin PARLAK, zm. Mimar Umut KUKARACI; Yü

züncü Yıl Üniversitesi 'nden Arş. Gör. Dr. Mehmet KULAZ, Ar . Gör. Dr. Burhanertin GÜ-

E , Ar. Gör. Dr. Oktay BA AK, Ar . Gör. B. uri KlLAVUZ, Arş . Gör. Eylem GÜZEL, 

Arş. Gör.Gülsen BA ve Mu tafa Kemal Ünive rsitesi'nden Uzm. Arkeolog Tülin TÜMAY, 

Doktoram Mimar edat BlÇER; Bakanlık Temsilcisi olarak Diyarbaku- Müze i'nden Arke

olog Nevin SOYUK.AYA katılmışlardı r. Ayn ca A tatürk, Harran ve Yüzü ncü Yı l üniversite

lerinden üç dönemde 42 öğrenci ile, kampanya boyunca toplam 188 i çi ve usta çalıştı

rı lmı tır. 

11.07.2003 tarihine k ad ar süren hazırl ık a aması , daha önceki kazı alanlarının tanınma-

ı ile yeni a lanla rı n belirlenme i; yapılan kazı la rl a ilgili bilgi ve be lge top lanmas ı , i çi te

mini, i çi sigorta bi ldirimi, protokol düzenlenmesi gibi resmi kurumlarla sürdürülen bü

rokratik i lemlerle, kazı evinin devir-teslimi, depolardaki buluntu malzemelerin ta ınma

s ı ve yeni buluntuların k o nulup üzerinde ça lı ş ılabilecek mekanların o lu rurulması eklin

d e gerçekle ririlıni tir. 

6.2. KAZI ÇALIŞMAIARI 

Ilı u Barajı 'nın a l tında kalma endişe i ya ayan Hasankeyf'in kü ltür va rlık ları üzerinde 

yapılacak arkeolojik kazıla rın önceliği konusunda en dü ük ve en yüksek kottaki iki alan 

e i l miş ve ça lı matara bir de yerle im birimleri arasında kalan bir yapıda devam edilmiş

t i r. 
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6.2.1. ZEYNEL BEY KÜllİYESİ (HKFK-04-ZK) 

Hasankeyf in sembolü du rumunda ki Zeynel Bey Türbe i'nin bu denli görke mli mima

risiyle ya lnız olmayacağı. bir külliye iç inde tasarlanabileceği va rsayımı ile çevresinde ka

zı yapılması kararlaştırılm ış \'e sonuçta kuzeybatısında büyü k bir külliye oıtaya çıka rılmı 

ve "Zeynel Bey Küll iyesi" olarak acllandırılmı-tır. Kazı ça lışma la rı sonucunda doğu ka na

clı d ışında tamamı açığa çıka rılan mimari kalıntı ların değişik zamanlarda yapılmı medre

se. imaret, han ve arastadan oluştuğu tespit edilmiştir ( Resim 1-8; Çizim l). 

6.2.1.1. Medrese: 

Küll iyenin en eski ünitesi ola n m e drese, plan ve mimari yapıs ıyla bütünü hakkında fi

kir verebilecek şekilde ortaya çıkarılmışt ı r. Yapıda ma lze m e o la rak kalker taşı kullanıl 

mı~. revak ve diğer mekan ları öıten to nozlarda l lasanke yf'in diğer yapıla rı g ibi p ö hrenk

ler (pişmiş topraktan dar ağ ızlı testile r) te rcih edilmişti r. iç te n 22.50 x 22.00 m. ö lç üle rin

de, yak laşık kare planlı olan me d resen in giriş i kuzeydoğudan sağlanmı tır. Eyvan for

munda tasa rl a nan kapının uzunluğu 4 .80 m., genişliğ i 2.20 m. , kapı açık l ığ ı ise 1 .00 m. 

olarak tespit edilmiştir (Resim 9-17; Çizim 2). 

Kapı açıklığı ön ündeki enkaz iç inde n üç parça halinde yapının kitabesi bulunmuştur. 

Kitabede "Bu medresenin inşasını .. Emir Ali Bey emre tti" ibare le ri okunabilme kte dir (Re

siml 2). 

Güney köşeleri dik açı yapma yan medresenin avlus u , to plam 12 payeye yas lanan to

noz örtülü revaklarla çevrilmiştir. Köşe payeleri 1.25 x 1.35 m. ölçüleri ile diğerlerinden 

(1.10 x 1.1 5 m .) daha kalın cutulmuştur. Önü sistemi ile payelerin üst kısımla rı tamamen 

yık ılmış durumdadır. 

Kalan iz ve parça larından sivri k e merli olduğu anlaş ılan revakların gerisinde öğrenci 

hücreleri sıra lanmaktadır. Hücreler bire r kapı ve pencere ile avluya açılmaktadır. Birer 

koridor-kapıyla avluya bağlanan kö e hücrelerinin a ralarına kuzey ve batıda beşer, do

ğuda giriş eyvanı nedeniyle döıt h ü c re yerleştirilmi tir. G üney kanatta, tam oıtada, revak 

açıklığını da iç ine alan büyük bir mescit-dershane ile , iki yanında iki zaviye odası yer al

maktadır. H ü c re lerin bazı larında ve zaviye oda larında bire r ocak bulunmaktadır. Hücre

lerde, kapı eşiklerinin gerisinde ayakkabı koymak iç in açılmış iki er küçük niş bulun

maktadır (Resim 17). 

Medresenin avlu ve revak ze minine düzgün taş döşenmiş; kapalı mekanların zemini 

ise kalın cas ha rcı ile kaplanmıştı r. Mescidin kıble duvarında ki insitu kalıntı larla e nkaz 

içinden çıkan p a rçalardan cephe le rin cas harcından geome trik ve bitkisel ko mpozi yon

ların yanı sıra , değişik karakterli yazı ö rnekleriyle bezendiği anlaşılmaktadır. onıaki o na

rım veya yenile me ler sırasında bu s üsle melerin harç iç inde duvar dolgu ma lze m esi o la

rak kullanılmış olmas ı dikkat çek ic id ir (Re im J7). 

26 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

Hücrelerinde yapılan baz ı eleği iklikler le n , medre enin geç dönemde mesken olarak 

kullanıld ığın ı oıtaya koymaktadır. Hücre! ri n kapı ve pencereleri yarı yüksekliğe kada r 

kapatılarak zemin yü kseltilm iş, bazı l a rı nın ara duvarları ka ldırılarak geniş mekanlara dö

nüştürülmüştür. Dış avlu giriş i ile bazı hücre le rin ortası ndaki tandır kalıntı ları ; ana girişin 

güneyindeki hücred e b ulunan cling taşı (öğütme taşı), bu eleği ikliğin başlıca i areti o l

maktadır. 

6 .2.1.2. İmaret 

Medre enin güneydoğu duvarına bitiştirilen ve planı göz önünde tutularak imaret ola

rak tan ımlanan ya pı , 16.00 x 16.00 ın. ölçüle rinde ka re bir plana sahiptir (Çizim 2). Muh

te m ele n türbe ile birlikte Akkoyunlu döneminde inşa edilmiştir (Resim 18-24). Çünkü gü

n ey duvarında tü rbeden a rtan sırlı tuğla lar kullanılmıştır. 

Medreseye göre d a ha kalitesiz taşl a rl a örüle n beden duvarla rı, içten kalın bir cas taba

ka ıyla sıvanmıştır. Yer yer 3.00 m.ye varan yoğun yıkıntı malze meden , üzerinin moloz 

taş ağırlıkl ı ca harcıy la çatılmı bir i temle örtü ldüğü anlaşılmaktadır. Burada pöhrenk 

kullanılmamı tır. Yapının oıtasına gelecek şekilde "L" biçiminde tasarlanmı clöıt ka lı n 

paye ile duvar payelerin e yaslanan sivri kemerle r, üst örtü ile birlikte üzengileıine kadar 

yıkılmı tı r (Resim 22) . Açığa çıkarıla n planı ile mimari kalıntılarından, imaretin döıt ey

vanlı b ir emaya sahip olduğu ; ona ve köşe mekanlarının kubbe; eyvanlann tonozla ör

tüldüğü anla ı l maktadır. 

İma rete , kuzey duva rı e ksenine açılmış b ir kapıdan giriş veri lmiştir. Ancak bu kap ı geç 

döne mde örülerek kapatıl mı tır. iki yanına, b ir kısmı mevcut zeminin a ltında kalan cas 

ve kireç harcıyla yapılmış kabaıtma şeklinde , işlevi henüz belirle ne m eyen panolar yerleş

tirilmiştir. Önünde, o a kla rı hatırlatan bir sıra düzenek mevcuttur (Resim 23). Ü t kotta 

açığa çıka rıla n zemin ile b irl ikte bazı ayakların arasının geç dönemde -muhtemelen med

resenin farklı bir işlev le ikinci kez kullanıldığı d ö ne mde- niteliksiz duvarla rla örülerek ye

ni mekanların oluştu rulduğu görülmektedir. K u zey duvarına içten yasla nan ve seki o la

rak nite lenen noktad a açıla n küçük bir sondajda, alttaki orijinal zem in de tespit edilmiş

tir. He r iki zemin ele castan yapı lm ı çok düzgün bir taban sergile m e ktedir. imaretin üç 

yöne bakan pencerele ri ile batıda bitiştiği m e drese duvarına yaslana n derin ve yüksek 

n i te ri mevcuttur. 

Yapının güney duvarı ortas ı nda üstteki ikinc i zemin seviyesinde yarım daire planlı taş

tan b ir mihrap n işi aç ığa çı ka rılmı tır. Bu m e ka n , muhtemelen ikinc i inşaat döneminde 

m escit o larak değer! ndirilmi tir (Resim 21) . 

İma retin batı duvarı ö nünde, kuzey - güney doğru ltuda uzanan ke m e rle rin enkazının 

bulunduğu noktada , casta n oluşan harç içeris inde büyük parçalar ha linde yine cas mal-
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zeme ile yapılmı> kitabe parçaları bulunmuştur. Bu d a yapının ona rım gördüğünü ve 

onarım esnasınd.ı önceki döne m e ait kitabe ve süsleme le rin harçta kullan ıld ığını göster

mektedir. Yine yapıda castan ima l edilmiş kemerlere a it büyük boyutlu profillerin açığa 

çıkarılmış olması hem yapının b ezemesi, hem de kemer ö lçüleri hakkında b ilg i vermek

tedir. 

6.2.1.3. Han 

Medresenin kuze) inde, doğu - batı doğrultuda uzan a n ve geni bir ala nı ka p layan han 

yer almaktadır (Resim 2540; Çiz im 2). Plan ve mimaris in d e n iki fark lı dönemde o lu tuğu 

anlaşılan yapıya doğu ve batıdan iki kapıyla girilmektedir. 

Yapının doğu girişi. güneydoğu köşede medrese ile birleşt iği noktadad ır (Re im 25). 

Medrese ile oıtak ana giriş avlus undan iki basamakla çıkılarak J .10 x 5.40 m . ö lç üleri nde 

dar bir korido rdan sonra han avlusuna ulaşı lmaktad ı r . Batıda ise taş dö e li sokak veya 

yoldan girile n dar bir kapı mevcuttur. Malzeme ve duvar tekniği dikkate alındığında . 

medrese bo yunca uzanan ve m edresenin kuzeybatı köşesinde bir bağlantıdan sora y ıkıl

mış olan bölümün medrese ile birlikle yapıld ıgın ı ortaya koymaktadır. D pre m le yıkılan 

hanın kuzey ve batı kanatlan, Osmanlı döneminde "m e n z il külliyesi" mode li nde yeniden 

şekillendirilmiş olm,ılıdır. 

Klasik pla n da, a\'lu etrafına sıra lanan han oda larının bire r giri kapısı , a v luya ve dışa 

bakan pe ncereleri ile ocak n işleri bulunmaktad ır. Osmanlı dö neminde ek le ne n odalar, 

diğerlerinden daha büyüktür. Hanın güney kanadındaki o d a lar tarla açımı sı ra ıncla tama

men ortadan kaldırılmıştır. Medrese ile birlikte yapılan kısımla rda i e, fa rklı işlevlere i a

ret eden b ir takım düzenek ve bö lüm izlerine ra tlanmıştır. Ayrıca oda la rın çoğunda yan

gın tabakaları tespit edilmi ti r. H a n d a, medrese ve ima re t g ibi geç dönemde m e s ke n ola

rak kullanı ldığından , günlük ih tiyaçlar için eklenen tand ı r, ki ler ve hamam g ibi ünitelerin 

ka l ıntıla rı o n aya çıka rılmıştır. 

Geniş avluya düzgün ta döşenmiş, ancak yakın za m a nlarda arazi tarla ha line dönü -

türülürken taşların çoğu sökülmüştür (Resim 31-35). Hanın büyük bir bölümü tapulu şa

h ıs mülkü hükmündedir. 

6.2.1.4 Arasta 

Hanın kuzeydoğu köşesinden it ibare n doğuya doğru uzana n ve bi rbirine açılan geni 

avlulu me ka nla r yer a lmaktadır. Bu mekan l arın me nz il k ül liyesine ait ara ta ve d ükkan

lar olabileceği düşünülmektedi r (Resim 45). Ya kın dö ne m d e , Batman-Hasankeyf karayo

lundan Zeyn e l Bey Türbesi'ne u l aş ılan yolun dozerle aç ımı sırasında , yapıl ar b ü yük tah

rip görmüş ve duvarlar yı kıla ra k m e kan lar bölünmüştür. 
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Bu a lanın kaz ı ın ı n 2005 yıl ında yapılmas ı planlanmı tır. 

Zeynel Bey Külliyesi'nde yapı la n kaz ıla rda , m edreseye ait kitabe nin yanı sı ra ele ge

çen kitabe parçaların ın ve yoğun sı rlı eram ik parça la rı ile olduk ça korozyonlu , dönemi 

belirlenemeyen birkaç s ikke açığa çıkarı lm ışt ı r. 

6.2.2. SEi.AHİYE YAPIIARI (HKFK-04 -S l ) 

Selahiye Bahçele ri 'n in kuzeyinde, meskün mahal arasında yer alan bazı yapı kalıntıla

rında kazı ça lı malan yürütülmü tür. 18.00 x 17.00 m.lik alanda, yakın döneme ait meza r

la rla, tam plan verm y n farklı dönemlere a it ü st üste üç eleği ik mimari kalıntı açığa ç ı

kanlmı tır (Resim 61-71; Çizim 4). 

Avlunun kuzeyinde, e n ü tteki yapının a ltında kalan ve doğu - batı doğrultuda uzanan 

to nozlu bir mekan bulunmaktadır (Re im 64). Kazı alanındak i moloz kaldırma ça lı mala

n sıra ına, ikinci katmandan itibaren yoğun m ezar yapılarıyl a kar ıla ılmış , Hasankeyf'te

ki çoğu anıt al yap ıda olduğu gibi, bura · ının d a muhtemel bir salgın hastalık sonucu 

ö le nle r için meza rlık haline getirildiği görü l müştür. Kazı ça l ı malarıyla ilk zemin seviye

s ine kadar ula ılsa da, stratigrafik açıdan ka rmaşık duvar olgulannın n icelik ve kimliği he

nüz saptanamamı tır. 

En ü ete, geç döneme ait bir Osmanlı camis inin on cemaat mahalli ile altında tonozlu 

yapılar oıtaya çı karı lm ı tır (Re im 65-67). lns itu vaziyette iki sütün altlığı ve zemin döşe

m esinin oturduğu te m e l ka lıntıları , on cemaat yerinin üç kemer açıklıklı ; caminin de eni

n e planlı olduğunu o rtaya koymu tur. Caminin ana mekanı yakın zam a nda açılan yol ile 

kar ı bahçenin arazis i iç inde kalırn ve yok e dilrni tir. Yık ıl mış ve dağınık vaziyette te pit 

edilen mimari malzemenin nitelikli biri çil iğe sahip olduğu ; yapının zarif mimarisi yanın

da kapı - pencere gibi e l ınanlarının döne m in. s üsleme örnekleri ile bezendiğini göster

m e ktedir (Resim 69). 

on cemaat yerinin açı l dığı küçük avlunun orta ında , batıya doğru uzanan toprak 

künklerden u borusu bu lunnıu tur. Ancak ü zerine açılan mezarlar n edeniyle büyük tah

riba t görınü · ve künkle rin ne reye ula tığı tespit edilememi tir. Avlunun bat ısındaki du

var kalıntısı , önünde bi r de kuyu açığa çıkarılmı tır. 

Çevre i konutlarla çevrili bu alanda, yapı evre le ri te pit edildikte n sonra, belgeleme 

ça lı malan yapılarak bu ezon kazılara on verilmi tir. Alanın etrafı harçsız kuru ta du

varla örülerek korumaya alınmıştır. 

" e lahiye l " kaz ı a l anındaki ça l ı malar ı rasında, yoğun sırlı seramik parçaları ile, dö

n emle ri belirlenemeyecek ö lçüde korozyona uğramı ·ikkeler ve kitabe parçaları açığa 

ç ı karılm ıştı r . 
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6.2.3. YAMAÇ KÜllİYESİ (HKFK-04-Y.K.) 

Aşağı kentin doğusunda, mağaralardan kuzeye doğru uzanan yamaçta, üç üncü bir ka

zı alanı açılmış \·e ınımari kalıntıların bir grup halinde görünmesi nedeniyle ·'Yamaç Kül

liyesi .. olarak adtındırılnııştır (Resim 72-""3). 

Önceki yıllarda sara~ \l'ya manastır olabileceğ i düşüncesi ile, mağaraların b i tişiğinde

ki yapı kalıntılarından haşl<ıtılan sondaj niteliğindeki kazıların devanı ettirilmesi ve ma

halleyi oluşturan dokunun açığa çıkarılmasın ı amaçlayan bu kazıla rda , a la nın düzenli bir 

sivil yerleşimi olmadığı anlaşılınıs ve cami merkezli bir külliye onaya çıkarılm ıştır (Çizim 

5). 

6.2.3.1. Caıni 

Kazı başlangıcında, doğu-batı doğrultuda uzanan bir duvarla, üzerindeki kapı açıklığı 

ve pencere izlerinden ba::,;ka bir şey görülmeyen ka lıntı lardan, ilerleyen zamanda e nine 

dikdöıtgen planlı , üç bölümlü bir cami ortaya çıkmıştı r. Ana eksen üzerindeki kapının 

karşısında doğal kaya ve toprağa yaslanm ış bir mihrap ile kıble duvarı belirginleşmiş; 

yakla l)ık 5.00 m. yüksekliğindeki tas ve toprak dolgu ka ldırı lınca anıtsa l bir m e k anla kar

~ıla::,; ılınıştır (Resim~ ı - 82). Batıdaki bre mekanın kubbe örtüsü korunduğu h a lele, diğer 

örtüler tamamen yıkılmı~ıır. 

llarimin kuzey dll\arında revaka açılan bir cümle kap ısı ile, iki yanında iki pencere; 

yan hücrelerin de birer kapısı ile birer penceresi mevcuttur. Kapı ve pencere açı k lıkları. 

dışta n düz atkı taşlı, içten yuva rlak kemerli olarak düzenlenmi tir. Kuzey duvarı n üst kıs

mı cephe boyunca yıkılmış vaziyettedir. 10. ıO x 4.10 m. ölçülerindeki harime c ümle ka

pısından başka , doğu \·e batıdaki hücre lerden birer kapıyla geçilmektedir. Harimin. ka

lan izlerinden sivri kemerli beşik tonoz olduğu anlaşı lan örtüsü yıkılı111 ur. Doğu ve batı 

mekanda 4. 10 x 4.10 m. Ölçülerinde, kare planlı iki hücre yer a l maktadır. Ocak nişleri ve 

revaka-avluya açılan pencereleriyle bire r zaviye hücresi şeklinde tasa rlanm ışla rdır. Üstle

ri kalın cas harcıyla sıvanmış istiridye yivli tromplarla geçile n birer kubbe ile ö rtü lmü tür 

(Resim 78). Doğudaki hücrenin kubbesi tamamen yıkılmış; batı hücresinin kubbe inin de 

kaplama taş ları kısmen dökülmüştür. Zemine cas harcı döşenmiştir. Batı hüc re de, dağı

nık vaziyette çoğu çocuklara a it iskele tler bulunmu tur. 

G i rişin he m e n karş ısındaki mihrap, ilk değerlendirmeye göre Hasankeyf'te ki bil inen 

en eski taş mihrap konumundadır (Resim 97). Düzgün kesme ta larla örü le n yarım daire 

planlı mihrap nişinin etrafı sütuncele re yaslanan kademeli kemer ve kuşaklarla çevrilmiş

tir. Mukamaslı kavsara ile kuşatma kemerinin a lınlıkları ve s ütun başlı kları k ı vrık dal , ru

mi ve palmetlerden oluşan bitki motineriylc bezenmiştir. i in etrafına Al-i İmran ure

si'nin 18. ayeti, kuşatma kemerini saran kuşak üzerine de Besmele ile başlaya n Bakara 
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uresi'nin 255. (Ayet-e l Kü rsi) ve 256. ayetle ri ile "Yüce olan Allah doğru söyledi" an la

mına gelen "sacleka lla hu 'I azim" yazılmışt ı r. G irih sülüsle yazdan kitabe le r nitelikli bir iş

çilik sergilemektedir. En dı kuşakta ise bir s ı ra mukarnas dizisi bu l u nmaktadır. 

Kuzeye doğru sürdürüle n ça lı mala rda , h a rimin girişi önünde cas harc ıyla oluşturul

muş düz bir zemin il e eşi t aralıklı a ltı ade t paye ka lıntıs ı tespit ed ile re k bu mekanın son 

cemaat yeri niteliğinde b ir revak olduğu a nlaşılmıştır. Doğu ucunda, yaslandığı duvar pa 

yesi ile surlara biti ik k m e r izlerinden ele ü z rinin tonoz örtülü olduğu saptanmı tır. Re 

vakın kuzeyinde, 0 .15 111 . da ha dü ük korta düzgün taş döşeli avlu zemini ve ortasında 

havuz açığa çıkarılmıştır ( Resim 88). Avlunun kuzey-güney uzunluğu 13.30 m.; doğu-ba

tı uzunluğu 19.75 ın.dir (Çizim 5). 

Kare havuzun avlu zemini ile birle en ü t tarafı bozulmu , diğer kısımları sağlam o la

rak günümüze ula abilmiştir (Re im 83). Bacı y ü zü ü t ikinci sıradaki seramik künkün ha

vuza u getiren borunun son parça ı olduğu a nla ılmıştır. Avlunu n batı duvarının hemen 

dibinde bir kuyu açığa çıka rılım , havuz su yunun bu kuyu ile iıtibatlı olduğu görülmüş

tür. Havuzun suyunu tahliye eden borunun da, avlunun kuzey doğusunda yer alan Be

ka r Hamamına ulaştığı te pit edilmiştir. Be ka r Hamamının, avlu zemininden merdivenle 

inilen , gözden giz lenmiş serdap şeklinde b ir yapı ı vardır. Tonozunun bir bölümü ile su 

tesisa t ı tahrip olmuştur (Resim 84-85). 

Avlunun kuzey bölüm ü arazinin eği minden dolay ı istinat duvarıyla beraber yıkılm ıştır . 

Kuzeybatıda yer a la n avlu giri inin kuzey sövesi kısmen korunmuş o larak günümüze 

ulaşmıştı r. Avlu içine ve duvar clı ı na son zamanlarda barınak amacıyla yapıld ığı sanılan 

kalitesiz ve nite liksiz muhdes mekanlar ka ldırılmıştı r. Camiye u laşan m eyill i arazi üzerin

d e ki ta dö enmi yo lun d a kalan kıs ını ortaya çıkarılmıştır. 

6.2.3.2. Diğer Yapılar 

Caminin kuzeydeki av lu duva rı önünde , arazinin eğimine uygun o larak daha düşü k 

kotta düzenlenmi b ir takım yapı la r oıtaya çı karılmı tır. Doğudan itiba ren, Bekar Hama

mı 'nın önünde üzeri to n oz ö rtü lü dar bir me k a n ile ö nü sonradan örülmüş gen iş oda; o r

tada b ir eyvan ve iki o d a il e , batı kanatta avlu ya baka n fa rkl ı plan ve büyüklükte odala r 

yer almaktad ır (Re im 89-90). Bu mekanlar büyük ö lçüde tahrip olmuş, geç dönem ekle

m e ve yeni düzenle m e le rle özgün durumla rını yitirmişlerdir. Ortada ki eyvan dı ·ında ka

la n ya pılar malzeme ve işç il i k açısından özen s iz bir mimari sergile m e ktedirler. Kazı lar sı

ras ı nda , eyvanın önünde, genel yerle ime göre çapraz uzanan ik i künk boru tespit edil

miştir. Bu bölümdeki ya pılarm açıld ığı avlunun kuzeyindeki istinat duvarı ela büyük ö l

ç üde yıkılarak tah ri p olmuştur. 
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Yam aç Külliyesinde yoğun olarak s ı rlı seramik parçaları ve korozyonlu s ikkeler açığa 

çı karılmıştır. 

6.2.4. SERAMİK FIRINIARI (SF) 

Önceki yılla rda ortaya çıkarılan seramik fı rın larının bulunduğu alanlard a oluşan bitki 

ve çöp a rtıkl a rı temizlenerek, saha gezilebilir hale g e tirilmi tir. Alanın bat ısında geçtiği

miz yıl ça lı ılmış, ancak taınamlanaınamı~ olan beş açm ada sondaj niteliğ i nde çalı malar 

yapılmıştır ( Resim 98-101) 

F alanının batı tarafında da, çalışmaları yarım ka lmış üçgen şeklindek i a ç m a , kuzeye 

doğru 4 .00 x 3 .00 m. ölçülerinde geni::.lcıilerek kazıl mı tır. Kuzey - güney doğrulruda uza

nan duvar kalıntısı bulunmuş, ancak tam onasından geçirile n plastik su borula rının du

va rı ta hrip ettiği görülmüstür. Bu mekanın içinde bulunan kil yığıntı ının , d in le ndirme 

havuzlarından sonra, kullanılmak üzere bırakılm ış e ramik malzemesi olduğu tespit edil

miştir. 

Üst ko tla rda ve mekan dı-;ında tespit edilen su künklerinin a ltındak i seviyele rden, her 

hangi bir buluntu olmayacağı görüşü ile bu alandak i ça lışma lara son verilmiştir. 

6.3. ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BASİT ONARIM ÇALIŞMAIARI 

Kampanya boyunca, arkeolojik kazıl.ırın yanı sıra, kazıla rla onaya çıkan mimari kalın

tı ve buluntuların korunmasına yönelik çal ışma la r da ara lıksız sürdürülmüştür. 

6.3.1. Zeynel Bey Külliyesi 

Zeyne l Bey Külliyesi'nde, kazı alanının etrafında s ürdürüle n koruma amaç! ı ha rçs ız ge

çici taş duvar ö rgüsü tamamlanmıştır. Toplam hacmi 765.145 metreküp o la n ortalama 

1.60 m. yüksekliğindeki duvarların üzerine ince bir b e ton dökülerek takviye e dilmi tir 

(Resim 46, 60) . Külliyenin tamamla nan rölöve çizimle ri te lim alınmıştır. Diyarbaku- Kül

tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görülen basit onarım raporu 

doğrultusunda, türbe, medrese, in1aret, han, avlular ve medrese avlu undaki havuzun ek

sik taşları tespit edilerek, Miclyat'a s ipa ri edilmi tir. 

Külliye nin şa hıs mülkiyetinde bulunan k ısımlarının kamulaştırılması iç in s ürdürülen 

prosedür devam etmektedir. Kazı ça lışmalarından so nra yoğun bir ziyaretç i akınına uğra

ya n Kü ll iye'nin korunması amacıyla , ücreti Hasankeyf Kaymakamlığınca karşıl anmak 

üzere geçici bir be kçi görevle ndiril mi ·tir. 

6.3.2. Yamaç Külliyesi 

Yamaç Külliyesi'nde onaya çıkarılan ünitelerin kurtarı lması ve korunma ına yönelik 

ça lışma lar tamamlanmıştı r. 
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Caminin üzeri (harim in doğusundaki zaviye hücresi dahil) me tal apara ta oturan uzay 

çatıyl a kapatılarak ko ruma a ltına alınrnı · tır (Resim 92-96). Batıdaki zaviye odasını örten 

kubbenin çatlakla rı cas harcı ile konsolide ed ilrni , yağmur su ları içe ri ye akmayacak se

viyeye kadar y ıkılan dı ş duva rlar ve kubbe tamburu örülmüştür. 

Caminin cümle kapıs ı ve avlusu ile kuzeyi n deki so yal içerikl i ünite le rin önlerindeki 

set duvarlarının yıkılan kı ıınları , yerine göre ç amur ve cas harçlı taş malzeme ile ta mam

lanarak mimari doku ayağa ka ldırılmı , a ra z inin dik eğimi nedeniyle aşağı kayan zemin 

d o lgusu örülen duva rla rın yüksekliğince tekrar dolduru larak alanlar düzle tiri lmi ·tir (Re-

im 91). Bu alanda 178.013 metreküp duvar örülmüştür. 

6.3.3. Selahlye 1 Yapıları 

e lahiye 1 Yapıla rı 'n ı n trafı ela harçsız taş duvarla çevrilerek koruma a ltına alınmıştır. 

6.4. DİGER ÇALIŞMALAR 

2004 yılı kazı dön e minde, kazı ça lı ma la nnın yanısıra , kazı evi ve l aboraıuarda da bir 

takım ça lı malar gerçek! şti rilmi tir: 

- Kazı aba la rında n çıka n seramik ve diğer buluntular, temizlik i lernle rinden sonra ni

celik ve niteliklerine göre gruplandırı l ara k kay ıt ve belgelemeleri yapılmı ·t ı r (Resim 105-
120). Kazı envante ri yapılan 54 adet bulutu , tutanakla Mardin Müze Müclürlüğifoe teslim 

ed i lmiştir. 

- Da ha önceki dönemle rde bulunan ve kazı Evi depolarında sa kla n a n buluntular ara

sında n Bakanlık Tem s ilcis ince belirlenen e tütlük o bje le r, bu yılki buluntularla birlikte, 92 

adet pla tik kasa içind tutanakla Mardin Müze Müdürlüğü 'ne teslim edilmişti r. 

- Kazı Evi'nde bulunan ve demirbaş kayıtları olmadığ ı için tutanakla te pil edilen de

mirba malzemele r, bu y ıl satın alınanlarla birl ikte demirbaş defterine kaydedilmiştir. 

- Daha önce kültü r va rl ığ ı o lduğu konus u nda ke nd ilerine uyarı ve hatı rl a tmada bulu

nulmadığı için j. Ko mando Bölük Komutanlığınca ağır silah poligonu o la rak eçilen tari

hi kaya mezarlar (ha lk d eyimiyle mağara lar) , yapılan görü meler sonucunda, bu durum

dan kurtarılarak koruma altına alının ı tır. 

- Yapılan çevre gezis i ve incelemeleri ile, bazı yeni yerle im a lanları ile kültür varlıkla

rı tespit ed i l ıni tir. e lah iye bahçeleri içinde bulunan harabe halinde b ir köşk (Artuk lu') 

a la nının (Re iınl02- 104) kazı yapmak üzere karnu la tırılınası için ça l ışma lara ba lanmış

tır. 

- Hasankeyf mimarisinde duvar harcı , s ıva ve üsleınede kullanı lan ca madde inin 

u z un ·ü redir yapılmayan ima larına yenide n ba l a tılm ı , üretilen malzeme Zeynel Be y 

Türbesi ile diğer yap ıl a rın restorasyonu ile b as it onarımlarında ku ll anılmıştır. 
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6.6. SONUÇ 

200'-I y ılı Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları , planlanan ve beklenenin ü zerinde bir 

performans sergilembtir. Kazı Başkanlığı staıihündeki değişiklik, i · oı1am ı ve fizik i yapı

ya yabancılık, kazı prosedürünün geı,- tamamlanması , ü ç eleği ·ik kazı ekibi g ibi etkenle

re mğmen, öz verili plı~ınalar sonucunda bir kaç m evsimlik verim elde cl ilmi . tir. 

Zeynel Bey Külliyesi. I [asankeyfte sur dı~ında ela yoğun yerle im a la nları olduğunu 

gösteren ve Aıtuklu mimarisinin anıtsa l boyuttaki ö rne kle rini sergileyen ö nemli bir yere 

sahiprir. Ayrıca komım olarak Hasankeyfin en düz a lanında , tarihi ipek Yolu 'nun Diyar

bakır-C izre güzergahı üzerinde önemli bir konak lama noktası ol uşturma ktad ır. Deği ik 

dönem yapılarını bir arada toplam,ısıyla da kültü rün sü rekliliğine i aret e tmek ted ir. 

Mimari ve süsleme özelliklerine göre, medresenin Selçuklu-Artu klu dö nem inde tasar

landığı , ancak muhtemelen büyük bir depremle yıkı l ınca, Eyyübi ve Akkoyunlular zama

nında yeni lendiği; Akkoyunlu döneminde doğusuna b ir imaret ile güneydoğusuna türbe 

eklendiği; diğer yapıların Osmanlı eseri olduğu gözle nmektedir. Ana g iri . eyvanı kapı 

alınlığından düşen kitabenin tarih kısmı dökülse de kalan k ıs ım la rı çözülünce yapın ı n ta

rihi ile ilgili bilgilere ula~ılacaktır. 

Zeynel Bey Türbesi,:(\ y üzy ıkla yeniden şekillenen külliyenin önemli b ir elemanı 

olurken, I Iasankeyfin sembolü haline gelıni~t ir. Osmanlı döneminde ekle n e n bölümle

riyle bir menz il külliyesi niteliğine kavuşan yapılar toplu l uğu, bulunduğu a la nda yalnız 

kalmamış, doğuda tarihi köprüye. batıda Kesikköprü köyü yakınına kada r u zan.an yeni 

bir yerleşim alanının doğmasına neden olmuştur. Ancak bu yapılar zamanla yıkıl mı , yal

nız türbe ile külliyeye ait hamamın bir bölümü ayakta ka labilmiştir. 

Yamaç Külliyesi kazıları da 1 Iasankeyfin kültür tarihi aç ısından önemli bulgular or

taya koymuştur. Anıt ·al boyunaki taş mihrabı \'e nite likli ta · işçiliğiyle cami, a ncak önem

li bir kişinin eseri o lahilecegini hatırlatmaktadır. B itişiğ indeki tarihi ad ıy la " e la hiye" Bah

çeleri il e bahçe içindeki köşk harabeleri , Melik Salih ecm edclin (1232-1239) veya Melik 

Salih e laha ddin 'in Cl'-133-1152) ad larını çağrıştırmaktad ı r. Ancak mihrap üzerindeki süs

lemeler daha çok XII!. yüzyıla işa ret etmektedir. 
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7 . 2005 YILI KAZI VE ARAŞTIRMAIARI 

7.1. GENEL 

Batman lli, Ha ank yf İlçes i , Hasankeyf Ö ren Yeri"ndeki 2005 yılı Arkeolojik Kazı dö

nemi, hazırlık ça lı malan ile birlikte 06.06.2005 tarihinde ba lamış, kısmi onanın ça lı ma

larının tamamlandığı 19.10.2005 tarihinde sona e rmi tir. Ancak asıl kazı ça lı malan 20 Ha

ziran - 30 Eylül 2005 tarihleri ara ında gerçekleştirilmi tir. Acil onarım ve koruma prog

ra mına a lınan yapıla rla ilgi l i teknik ça lışma lar ise devam etmektedir. 

H asankeyf Arkeo lo jik Kaz ısının 2005 yılı ça lışmalarına elçuk Ü niversitesi'nden Doç. 

D r. O man ERAV AR, Y rd . Doç. Dr. Hakan MERT, As . Gör. Mustafa ÇETI A LA ',Arş. 

Gör. Tolga BOZKURT, Ar . Gör. Mimar H. Abdullah ERDOG r; Atatürk Üni\'ersitc-

i 'nden Yrd. Doç. Dr. H aldun ÖZKAN, Yrd. D oç. Dr. Zerrin KÖ KLÜ; Gazi Üniversite

si 'nden Yrd. Doç. Dr. ur en engül FINDIK, Yrd. Doç. Or. Abdullah KARAÇAC ve lus

tafa Kemal Üniversitesi 'nden Uzm. Arkeolog Arkeometrist Tülin TÜMAY, Doktorant Mi

mar edat BiÇER; Baka nlık Tem ilcisi olarak Ak aray Müzesi'nden A rkeolog engül AL

MA ile Tire Müzesi 'nden Mustafa BAYSAL katı lm ışlardır. Ayrıca Atatü rk , Gazi, Harran ve 

Yüzüncü Yı l üniversitelerinden üç dönemde 33 öğrenci ile kampanya boyunca toplam 

152 i çi ve usta ça l ı ştırı l mıştır. Kazı giderleri Başba kanlık GAP Bölge Kalkınma idaresi 

B a ka nlığ ı ile D 1 Genel Müdürlüğünce ka r ıla nmıştır. 

14.06.2005 tarihine k ad ar süren hazırlık aşaması , 2005 yılı kaz ı programında yer alan 

a lan la rın topografik o larak belirlenmesi; aray kazıları için lçkale'd e i k ele ve toprak tah

liye si temi kurulması , i ç i temini, i çi igorta b ildirimi gibi resmi kurumlarla sürdürülen 

bürokratik i lemlerle, kazı evinin bakım ve temizliği , depolardaki buluntu ve kazı malze

melerinin yeniden düzenlenme i eklinde gerçekle tiri lmi tir. 

7.2. KAZI ÇALIŞMAIARI 

2005 yılında kazıl ar , kaz ı programına alınan Zeynel Bey Külliyesi , Yamaç Yapıla rı-il , 

Yamaç Yapıları- fil , Büyük aray, Ads ız (Deri ki) Ki li esi ve sondaj nite l iğ inde başlanıp ka-

35 



Hasankeyf Tarih i ve A rkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

zıya dönüştürülen Hamam, Seramik fırınları. Roma Yapı Kalınıısı , Batı Yapıl arı ve Dogu 

Yerleşimi olarak tanımlanan Kasımiyc: Bölge~inc.leki 4 yapıda sürdürü lmüştür. 

7.2.1. ZEYNEL BEY KÜLLİYESİ, DoGU BÖLÜMÜ KAZISI (HKFK-05-ZK) 

Zeynel Bey Külliyesi'nin doğu k.ınadında. 2005'rc yapılan kazı la rl a iki medrese ile geç 

döneme.le eklenen yapı grupları onaya çıkarılm ıştır (Çizim 1-3). 

O ı.07.2005 ile 20.08.2005 tarihleri ansında gerçekleştiri len kazı ça lışmaları Selçuk Üni

' ersitesi'nden Arş. Gör. Mustafa ÇETI'\ \~L\:\'ın gözetiminde, 5 lisans-yü ksek lisans ög

rencisi ve :30 i:şçi ile sürdürülmü~tür. 

Zeynel Bey Külliyesinin kuzeydoğusunda kalan :37° ı2 ' 59 K, 041° 24' 22 O ko numun

daki ve '-184 m. kotundaki a landa gc:r~ekle':ilirilen ça l ışmalarda, öncelik li olarak yapı ka

l ıntıların ın ayrıntılı fotoğraflan çekilip gerekli tesp itle r yapıl mıştı r (Resim 133, 136). Kazı 

alan ı kuzey, doğu ve güneydoğu olarak tan ımlanıp ü ç bö lüme: ayrılm ış , fotoğraflama i

lemlerinin ardından kalıntıların çevresinde genel bir te mizli k yap ılarak a lan , kazı çalı ma

sına uygun hale getirilmiştir (Resim 137-138). 

Yapı kalıntıları ile duvar iz leri dikkate alınarak mekanla rın d ış ve iç duvarla rın ın takip 

edilmesi ile birimler tespit edil mi -:;, ikınci asaınada hu birimlerin zeminle rinin ortaya çı

kaıtılnıas ına çal ı şılmı~tır. 

Kazıdan çıkan atık malzeme ve ta.~.ların depolanabilmes i amacıyl a, kül liye iç inde bir

kaç alan belirlenmi~. ta ve toprak m.ılzc:me farkl ı alanlarda biriktirilmiştir. 

ilk kazı çalışmaları "Kuzey Bölüm" olarak ad landınlan ve Zeynel Bey T ü rbe i'nin ku

zeyindeki a landa başlatılmıştır. Buradaki mekanlar, kuzeyde zemin korunda başlay ıp, gü

ney yöne.le arazinin eğimi nedeniyle 1.75 ııı. yüksek! iğin de bir terasa oru rtulmu tur. Bu 

bölümde, dog u ve batıda tespit edilen duvarlar takip edile rek, mekan la rın gen e l kurgu

su belirlenmiştir. 

Kuzey Bölümün doğu-batı doğrultusundaki uzun luğu 39.85 m., kuzey-güney doğrul

ıusundaki genişliğ i ise 18. ıO m .c.l ir. Yapılan ça l ışmalar sonucunda bu bölü m deki mekan

larda bugünkü coprak yüzeyinin o rtalama 1.30 ile l.7 0 m. a l tı nda zemine u laşılmı cı r. Dı · 

duva rı ve duvar ka lı nlığı tespit ed ile n B mekanında , dolg u seviyesi ve zemin tespiti için 

sondaj yapılm ıştır. Burada, eyvan şe kli nde bir girişle ortasında havuzu olan bir avlu, ikin

ci bir eyva n ve fa rk l ı ölçülerde 5 mekan tespit ed i l mişti r ki , buranın batıdak i kanatla bir

likte L plan lı b ir medrese olduğu an laş ılmışt ır. 

l\ lekan l arın kuzeyinde kalan ve kazıdan önce Osmanlı me nzil külliye ine a it arastanın 

koridoru old uğu düşünülen a landa yapılan ça lışma l a r son ucu nda, med reseye sonradan 
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eklenmi (muhdes) yap ılar o lduğu görülmüştür (Hesim:139). Birkaç farklı mekanı barın

dıran bu bölümünün d ıştan dışa ölçüleri 22.70 x 8.40 m .. dir. 

B mekanı, medresenin örtü sistemi hakkında çok sayıda bu lgu vere n bölüm olarak 

dikkat çekmektedir. Kuzey bölümün tamamında sağlam ya da kırık h a lde pöhrenk par

ça l a rı (pişm i topraktan d a r ağızl ı tesri) bulunmuştur. Bu malzeme , ö rtü sistemini oluştu

ran tonozu hafilletmek amacıyla kullanıldı~ını göstermektedir. 

D mekarunda yap ı lan çalışmalar sonucunda, bu mekanın avluya açılan bir eyvan o l

duğu tespit edilmiştir. Eyvanın iki ya nında zemini ı aş döşeli sekiler ve ortasında hir su sis

temi yer almaktadı r ( Resim 140). Ervanın karşısında 8.75 x 8.75 m. ö lçülerinde ve 1.75 m. 

derinliğinde bir havuz onaya çıkarılmışt ır. Eyvandaki su ·istemi, kanallarla bu havuza 

bağlanmaktadı r. 

Kuzey bölümdeki e n ö nemli alan, "Kesme Taşlı Mekan" olarak adlandırdığımız eyvan 

şeklinde yapılmı giriş mekan ıdır. 3.59 m. genişliğindeki eyvanın, kuzey-güney doğrultu

sundaki derinliği 3.45 m. , kapı açıklığı ise 1.25 m.dir (Resim 141). Üç basamakla çıkılan 

ve iki yanında sekile ri bu lunan giriş bölümü tamam ıyla kesme taştan yapılmıştır. Kapı eşi

ginin ardında uzana n yine iki yanda sekile rle donatılmış gi riş eyvanının bitiminde zemi

ni taş dö ·eli geni· b ir rampa yol kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. 

Doğu Bölümde 8 adet mekan ortaya çıkarılmışt ı r. Doğu bölümün dıştan dışa ölçüle

ri , 9.35 x 30.98 m.dir. Burada yer alan mekanların ölçüleri şöyled ir: "K ' mekanı 4.45 x 

2.30 m .; çapraz bir d uvara sahi p "L" mekanın ortalama ölçüsü 3.30 x 3.45 nı.; ''J' mekanı 
3.90 x 2.80 m. ; "M" mekanı (eyvan) 6.00 x 4.10 m.; " " mekanı 2.20 x 2.20 m.; "S" meka

nı 1.48 x 1.53 m. ; "P" mekanı 4.68 x 3.92 m. ; "R" mekanı 3.83 x 6.44 m .dir. Buradaki me

kanlardan ortalama 1.10 m . ile 1.40 111. arasında to prak dolgu malzemesi ka ldırılarak, ze

min koruna ula ılmıştır. Doğu bölümünün ortasında yer alan ve "M " mekanı olarak ad

land ırılan eyvan, mekanla rın oıtasında ye r a lmakta ve genel kuru l u şu belirlemektedir 

(Resim 147). 

Eyvanın kuzeyinde, kuzey-güney doğru ltusunda uzanan ve cas ha rcıyla örülmüş bir 

duvarın üzerinde yer a lan çamur harçlı ikinc i duvar, buradaki mekanla ra farklı dönemler

de değişik i !evler verile rek yen ilendiklerini göstermektedir. 

Eyvanın güneyinde yer alan ve S mekanlarında tandır (ekmek fı rını) tespit edilmiş

tir. Oogu açmalarının güney kanadında duvar iz le ri tamamen o rtadan kalkmış durumda 

iken, kuzey bölümde zemini taş dö eli ve rampa ile çıkılan bir mekan (K mekanı) oıtaya 

çıkarı 1 mıştır. 

Güneydoğu Bölüm.ünde 8 farklı mekanda ça lışma yapılmıştır. Bu bölümün dıştan clı

şa ö lçüleri 35.26 x 8.95 m.dir. Sadece güney duvarı kalm ı ·olan l n o'lu mekanın duva r 
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uzunluğu 3.45 

x 4.57 m. ; 4 ne 

X 7.47 m. ; 6 n< 

rindedir. Bu m. 

zeme kaldmlar 

la rında devşi rıı 

kan yüzeyinde 

güneye bakan } 

le ti rilmiştir (Re· 

Buradaki dm 

farklı dönemlerd( 

"Güneydoğu· 

Artuklu medreseı 

41.00 x 24.77 m. c 

J... .!. -- x 1.49 ın . ; iki bö lümden oluşan 3 n o 'lu mekan 8.19 

' x ., .)1 ın .. "cıB" mekanı 3.16 x 4.87 m.; 5 n o 'lu mekan 3.27 

'~ x 1.rı- ın.: iki bölümlü "6B" mekanı 6.35 x 3.48 m. ölçüle 

al ınu 1.30 ın. ile 1.75 m. kalın lığında toprak ve dolgu mal

" mıstır Güneydoğu b ö lümünün en öneml i özell iği. duvar

.ll'nın kullanılmış olmasıdır. 6 no'lu mekanın kuzeye ba-

d ak bir kitabe parçası kullanılmı , 3 ve 4 n o 'lu ınekanlaıın 

kıt,ıhe pan,:aları yüzeyle ri duvar içerisine gelecek ekilde yer

ı) 

'11~1 'c genel özellikle ri dikkate alınd ığında , bu bölümün, 

lıkıer gcı,:irerek günümüze u laştığ ı anlaş ılmaktadır. 

1)().Üınleri olarak adlandırılan alanlar, gerçekte "L planlı '" bir 

ııandır. Güneydoğu köşes i o rtadan kalkmış o lan medresenin 

ı, nde oldukc.:a geni~ bir avlusu bulunmaktadır. 

7.2.1 . 1. M ima Buluntular: 

5 no'lu mekamLı Lire., t.ı~ından yapılmış 5 kitabe parças ı bu lunmuştur. Bu kitabe par

çalarının benzerlerı ~ü01} ılı kazılarında da farklı a lanla rda ele geçirilm işti r. Bu parçalar, 

kale beden duvaıünnda P) bulunan bir yazı kuşağına ait olma lıdır. 

Güneydoğu bölümün güney duvarını takip ede rken , 0.40 x 0.44 x 0.1 5 m . ö lçülerinde, 

kireç taşından, sağlam durumda bir kitabe bulu nmuştur. 

6 no'lu mekanda kırık durumda kireç taşından , 3 ade t mimari süsleme parçası bulun

muştur. Aynı mekanda 0.13 m. geni liğinde, 0.33 m. uzunluğunda ve 0.1 2 m . derinliğin

de, kireç taşından , iki tarafı k m k b ir kitabe parças ı ile , 0.25 m. yüksekliğinde, 0.29 m. 

uzunluğunda , 0.12,5 ın. eninde k ireç taşından alt bölümü kınk bir mezar taşı bulunmu -

tur. 

1 no'lu mekanda 0.41 m. uzunluğunda, 0.30 m. genişl iğinde , 0.14 m. derinliğinde ya

rıs ı k ırık kireç taşından, bir mezar taşı ; 0.20 m. yüksekliğinde, 0.24 m. genişliğinde, 0.13 

m. derinliğinde , kireç taşından , ya rıs ı kırık bir mezar taşı daha ele geçir i lmiştir (Resim 

140). 

Koridor şeklindeki mekanda, 0. 15 m. e ninde, 0.21 m. uzunluğunda , 0.14 m . derinliğin

de, kireç taşından sağlam biJ sandu ka bulunmuştur. 

Avlu tesviye çal ışmala rı sı ras ında, 0.21 x0.25 x 0.14 m. ö lçüle rinde, kireç taşından , sol 

kö esi kırık b ir sanduka; 0.5 x 0 .13 x 0.7 m. ölçülerinde , kireç taşından , kırık bir kirabe 
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parças ı ; ke me taşlı m kanda , 0.23 x 0.27 x 0.57 m. ö lçülerinde k ireç taşından, sol tarafı 

sağlam sağ tarafı kmk b ir çörten bulunmuştu r. 

Mimari bu luntuların tamamı , envanter ça lışma la rı için kazı evine getirilmiş ve görevli

le re te tim edilmiştir. 

7.2 .1.2. Seramik Bulunnılar: 

Kazı alanın tamamında bol miktarda eramik parçası onaya çıkarılmıştır. Bu seramik 

parçalarının büyük çoğunluğu sı ratlı tekniğinde yapılmış olup, günlük kullanım için üre

tilmi kap-kaçaklardır. Bu parçalar envanter ça lı malan için kazı evine getirilmişlerdir. B 

ve C mekanlarında bol m iktarda pöhrenk parça ları çıkarılmıştır. Pöhrenklerden sağlam 

olanlar kazı evine getirilmiş , kırık olanlar am o rf o larak ayrılmıştır. 

7.2.1.3. Metal Buluntular: 

Kazı alanında muhte l if a lanlarda 15 adet s ikke veya parças ı bulunmuştur. Korozyona 

uğramı bu sikkelerde n hiçbiri okunabilecek durumda değildir. Tamamı kazı evine geti

ri lip teslim edilmiştir. 

7.2.2. YAMAÇ YAPII.ARI-II (HKFK-05-Y-II) 

Yamaç-il olarak adland ırılan alanda, 11.07.2005 tarihinde, insitu durumundaki a lanın 

temizliği ile başlayan kazılar (Resim 149-150), Atatü rk Üniversitesi'nde n Yrd. Doç. Dr. 

Zerrin KÖ K.LÜ'nün gözetiminde, 2 öğrenci ve 11 i şçi tarafından sürdürülmüştür. 

Sur içindeki eski ke n t in güney yamacında , kaya l ığın hemen altında 37° 42' 37 K; 041° 

24'53 D koordinatlarında yer alan 30.00 x 30.00 m.lik kazı a lanı (Çizim 6-7), en yüksek 

kot 518 m., en düşük kot 500 m. olarak ölçülmüştü r . 

Alan, 5.00 x 5.00 m .'lik ka re lere bölünerek kazıya başlanmı , 15.00 m. uzunluğunda bir 

duvarla önceki döneme a it kazı a lanına bit işen batı yönde, D6 ve E6 o larak adlandırıla n 

a malarda a amalı o larak -1 ,50 m. seviye ine in ilerek 6.60 x 3.50 m. boyu tlarında doğu

batı doğrultusunda bir m e kan oıtaya çıkarılnuştır. Bu mekanın L şek l inde bir duvar kalın

tısı ile ön giriş n i teliğinde bir mekanla bağlantılı olduğu anla ılm ıştır. 

Kazı a lanının doğu yönünde, A5 ve A6 açmalarında 3.50 x 3.50 m. Ölçülerinde, kuzey 

güney doğrultusunda bir me kan onaya ç ı karılmış , -1.90 m. eviyesinde zemine ula ılmış

tır. Yapının güney ve barı duvarında birer ni ş, doğu duvarında 0.80 m . genişliğinde bir 

kapı açıklığı açığa ç ı karı l mı rı r. Bu mekanın yanında B5 ve B6 olarak adlandmlan açma

larda 3. 10 x 3.50 cm. boyutla rı nda ikinci bir mekanın -l.70 m. seviyesinde zeminine ula

şıl mıştır. 
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B6 ve C6 o larak adlandırılan karelerde, 3.40 x 4 .00 m. Boyutlarında , diğer iki mekan

la aynı doğrultuda üçüncu bir mekan ortaya çıkarılm ış , güney duvarında 1.30 x 1.60 x 0.5 

m. derinliğinde bir ni tesı ıit edilmistir. A2 karesinde doğu-batı doğrultusunda, 4.00 x 3.50 

m. boyutlarında bir mekaı ortaya çıkarılınıs, kuzeyinde 0.90 m. yüksekliğinde ve 0.80 m. 

genişl iğinde bir kapı açıklıgı tespit edilmiştir. 82 karesinde i e güney duvarının 3.90 111 ., 

kuzey duvarının 2.90 m. olarak devam ettiği ve bu mekanın 3.30 m. uzunluğunda , 0.60 

m. genişliğinde ara bir du ufa bölündüğü açığa çıka rıl mı tır. 

Kazı alanının güney yönündeki 02 karesinde, -1.50 m . seviyesine ini le re k , doğu duva

rı 3.20 m., kuzey duvarı 2 >-iO m. olan bır mekan o rtaya çıkanlmıştır. Doğu duvarında bir 

niş ile, bu nişin hemen ya ıınc.la l 10 m. yüksekliğinde, 0.80 m. geni liğinde ve 0.50 ın. 

derinliğinde yarım yuvarl.ı~ bir ocak tespit edilmiştir. D2 karesinde, kuzey yönde devam 

eden duvar ka lıntıl arı; -1. 10 ın. seviyesine in ildiğind ise moloz yığınla rı altında 0.50 ın. 

çapında e kizgen bir havuz orta)-<l r,ıkarılmıştır. 

Aynı yönde, D3 olarak .ıdlanc.lırılan karede 0.80 x 0.50 m. ö lçülerinde , dikdörtgen ek

linde bir su ya lağı ortaya c,ıkarılmış, önünde -0.30 ın. seviyesine inilerek taş döşemeli ze

mine u laşılmı tır. 

Ya maç-JI kazı a l anının batı yönünde, yaklaşık 0.60 m . yüksekliğindeki göçük kütlele

ri, taş ve m o loz yığınlarının temızlenmcsi ça lışmalarına d evam edilmi ' gün ey yönde cı 

karesinde iki suyolu ortaya <;ıkarılmıştır. Suyollarının sok ak boyunca oluk oluşturacak bi

çimde düzgün taş larla kapland ığı belirlenmiştir. iki ayrı ko ldan gelen taşların , önde bir 

olukla birleştiği, oluğun da 0.70 m. çapında küçük bir havuza bağland ığı görülmüştür. Su

yolunun uzunluğu 8.15 m., gen işliği 2.25 m. olara k tespit edilmi tir (Resim 152). 

C2 ve C3 karelerinde suyolunun batısında 0.80 m. geni liğinde, 11.80 m. uzunluğun

da duvar ortaya çıkarılmış ve bu duvarın, sokağa bakan karş ı evlere ait olduğu , duvar bo

yunca d evam eden hafıf eğimli zemini ta clö eli ala ndan anla ılım tır. 

C3, C4, CS, C6 karelerinde, kuzey-güney doğrultusunda 14.50 m. uzunluğunda, 1.90 

m. gen işliğinde basamaklı bir yol ortaya çıkarılmıştır (Resim 151). Zemini taş döşel i o lan 

yolda dokuz basamak tespit edilmiş, iki yanı duvarlarla sınırlandırılan yolun bugünkü yol 

seviyesine k a dar devam ettiği görülmüştür. 

7.2.3. YAMAÇ YAPILARI-fil (HKFK-05-Y-II) 

Yanıaç-II kazı a lanının batısında , 37° 42' 22 K. ve 4 1° 24' 35 D. koordinatları a ra ında

ki alanda ( Resim 155), Yamaç-III olarak adla ndırılan ( HKFK-05-Y-lll) üç sondaj ça lı nıa

ı gerçekleştiri l miştir . 08.07.2005 - 21.08.2005 tarih le ri aras ı nda ürclürülen kazılara , Ata

türk Üniver itesi'nclen Yrcl . Doç. Dr. Zerrin KÖ . KLÜ'nün gözetiminde, 3 öğrenci ve 15 i -

çi ka t ılm ı şt ı r. 
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7.2.3.1. 03 Sondaj Kares i: 3.00 x 3.00 m . ö lçülerindeki ı. sonda j karesinde, kuzey

güney yönünde devam e d e n bir duvar tes p it edilince, güney pa ra le linde ve kuzeydoğu 

yönünde 3.00 x 3.00 m. ö l üle rinde iki sondaj karesi da ha açılmaya başlanmı tır. ilk gün 

ça lı malan o nunda, h e r üç açmada 0.60 m . seviyeye inilmi tir (Resim 156). 

Alanın eğim l i olmas ı n e de niyle, güneyd e 1.60 m.; kuzeyde ele 1.20 m. 'lik dolgu ma l

zemesi kademeli o la rak kalclırılmı tı r. Bunun o nucunda bu alanda 3 .10 x 2.50 m. ö lçü

le rinde dikdörtgen bir mekan tespit edilm işti r. Duvar kalınlıkları 0.55 m . ola rak ölçülen 

mekanın , giri inin ta m o la rak hangi yönde olduğu belirlenememiştir. Bulunan bu meka

nın batı duvarı biti iğinde, kuzey-güney doğrultulu , kuzeyde 1.50 m ., güneyde 1.30 m. 

geni liğinde, zemini ta d ö e li, basamakla rda n o lu an yol tespit edilmi tir. 

7.2.3.2. 0 4 Sondaj Karesi: il. ondaj kare inde, güneyde 2.30 m. , kuzeyde de 1.25 

m .'lik dolgu malzem i k ademeli olarak kaldırılmıştı r. E4 karesindeki mekanın doğu du

varının ortak kulla nıld ığ ı 5.25 x 3.50 m. ölç üle rinde dikdörtgen bir m ekan ortaya çıka nl

mı t ı r. Bo altılan dolg u iç inde ki pöhrenk pa rça ları ile mekanın ko numundan, üzerinin 

doğu-batı doğrultu unda bir tonozla örtü lü olduğu anlaşılmıştu-. Mekanın güney duvarın

da 0.60 x 0.60 m. ö l ü le rinde ve 0.60 m. derinliğinde iki adet ni tespit edilmi ·tir. Ku zey

d e ki duva r ise yaklaşık 1.10 ın. geni · liğindedir . Bu duva rın güney cephesinde yaklaş ık 

0.30 m. Geni liginde, 2.40 ın . uzunluğunda e ki görü lmektedir. Aynı duvarın kuzey cep

h e inde ise geni !iğ i d ı ta 1.00 m., içte 0.75 m. , derin l iği ise 0.55m ölç üle rinde bir ni te -

p it edilmi tir. Bu duva rın batı tarafı da yıkılmışt ı r. 

7 .2.3.3. 05 Sondaj Karesi: Bu kazı ala nı da eğiminden dolayı güneyde 1.20 m., ku

zeyde de 0.80 m. 'lik dolgu tabakası kadem e li o larak kaldırılmıştır. Ça lı ma sonunda bu 

alanın doğu ve bat ı yönünde kuzey güney doğru ltulu duvarlar bulunmuş ve bu duvarla

rın 0 4 açma ında ki mekanın kuzey duvarı ile kesişip bir mekan oluşturduğu tespit edil 

mi ti r. Bu duvarlarda n doğudaki 3.50 m. Uzunl uğunda, batıda ki ise 1 .55 m. Uzunluğun

d a, 0.55 m. genişliğindedir. Aynca batıda ki duva rın 3.60 m. 'lik b ir açık l ıktan sonra aynı 

ak üzerinde devam ettiği görülmektedir. o n daj ka res inin kuzeybatıs ı na düşen bu duva

rın ka lın l ığı ise 1.00 m. o larak ölçü lınü tür. 

Kazı alanının kuzeybatı kö esinde zemini ta dö e li yol tespit edilmiştir. Bu yol ya kla-

ık 2.00 ın . doğu yönünde devam etme i e b e biyle bu alandaki zemini bulmak için 3.20 

x 2.40 111 . ölçülerinde yeni b ir a landa ça lı maya b a l a nırn tır. Yaklaşık 0.30 ın. inilen son

d a j ça lı ma ında he rha n g i bir buluntuya rastlanmayınca çalı maya son veril mi ti r (Resim 

158). 

7.2.3.4. ES Sondaj Karesi: Ana sondaj ka re le rine parale l ola ra k yürütülen E4 ve E5 

ala nla rında, güneyd e 1.20 m., kuzeyde ele 0.70m'lik toprak tabakası k a d e meli olarak ka l

d ı rılm ıştır. Ça lışma o nunda doğuda 5.40 m. , g üneyde 4.00 m. , kuzeyde de kuzeyba t ı 
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yönde eğim yapan yakla ık 5.80 m. uzunluğunda bir mekan tespit edilmiştir. Mekanın or

ta ında yıkılmış 0.70 m. genişli~inde duvar kalıntısına rastlanılını tır. 

7.2.4. BÜYÜK SARAY (HKFK-0 5-BS) 

Hasankeyf İç Kalesi'nin şehre h,ıh:im noktasında bulunan ve konumu itibariyle aray 

olduğu tahmin edilen kompleks te. 2005 yılı kaz ı çalışmalarına, 15.06.2005 tarihinde, Sel

çuk Üniversite i Sanat Tarihi B ölümünden Doç. Dr. Osman ERAY AR ' ın gözetiminde, 3 

yüksek lisan öğrenc isi ve 80 işçiden olusan bir ekiple başlaın ı tır. 

Büyük Saray Kazıları başlangıçta iki bölüm halinde planlanmı tır. il k bölü mde yapının 

d ış ceph e duvarları önünde biriken \C her üç cephede yer yer 2.00 ın .'nin ü zerine çıkan 

moloz yığınlarının kaldmlması ile yapının ortaya çıkarılması; ikinci bölümd e i e yapının 

iç mekanlarındaki kazı çalışmaları .)ekli nde ele alınmışt ı r. 

Yapının iç kısm ı , hemen hemen tüm mekanların üst ö rtüleri çökmüş ve öıtü eviye i

ne kadar moloz yığın larıy la dolmu~ vaziyette tespit edilmişt ir (Çizim 8). Büyük program

lı , kompleks bir yapı olarak tasarlanan sarayın tüm mekanlarını, belirli bir kot seviye ine 

kadar açmak amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim 159-162). 

7.2.4 .1. Doğu Cephe: Yapının doğu cephesinde, dörr ayrı noktada ba la ya n kazı ça

lışmalarını sistematik bir zemine otuıtmak amacıyla kuzeyden güneye doğru a lanlar (aç

malar) numaralandmlınış, işçi gruplarıyla kazıdan çı kan buluntuların kayıt ve kontrolü 

sağlanmıştır. İlk hafta sonunda, 0 ,5 m. ile ı.00 m. arasında değişen yük e k likte ki to prak 

ve moloz tabakaları kaldırılarak , yapının bu cephesindeki çirkin görüntü o rtad an kaldı

rılmıştır. Doğu cephesinin güney köşesi ortaya çıkarılmış , batıya doğru yapının güney du

varı 0,5 m. açılarak bu cephedeki çalışma la r tamam lanmıştır (Resim 160). 

Doğu cephesindeki çalışmalar tamamlandığında , açılan alanların ölçüle ri şu ekilde 
tespit edilmiştir: 

1. Alan: Doğu-Baıı 3.00 m ., Kuzey-Güney 3,60 m ., Derinlik 2,70 ın. , 

2. Alan: Doğu-Batı 8.00 m., Kuzey-Güney ölçüsü batıya doğru 3,80 m., -3,50 m.,-2,20 
m. Derinlik batıya doğru 2.00 m . , -1 ,40 m.,-0,70 m., 

3. Alan: Bu a lan iki aşamada açılm ışt ır. l. Doğu - Batı 2,40 m., Derinlik 0,80 m. ikin

ci aşamanın ölçü leri ise; Doğu - Batı 2,50 m., Kuzey -G üney 3 m., Derinlik güneye doğ

ru kademeli o larak 0,90 m.-1,40 m ., 

4. Alan: Doğu -Ba tı (güneye doğru) 2,40 ın . -2,50 m. , Kuzey-Güney 7,50 m ., Derinlik 

güneye doğru kademeli olarak 0 ,60 ın.-1 ,30 m.-1,60 m .-2 ,59 nı .'ye ula mıştır. 

7.2.4.2. Kuzey Cephe: Yapının kuzey cephesi, burç la r ve ana giri nirengi nokta lan 

olarak kabu 1 edile rek 5 alana bölünmüştür. Bu kaz ı a l a nları doğudan batıya doğru nunıa-
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ra lanarak yer yer 2.00 m. 'nin üzerine çıkan ta ve toprak yığınları kaldı rılmıştu-. Kazı alan 

l a rının zemin kotları aynı seviyeye kadar aç ılarak, kuzey cephe önündeki ça lışma lar ta

mamlanmış, sonuçta yapın ı n bu cephesi görülebilir hale getiri le re k , cephenin mimari bü
tünlüğü sağlanmı tı r (Res im 18]). 

Kuzey cephe inde ki ça lışmalar tamam landığında kazı alanla rı şu şekilde ölçülmüştür: 

1. Alan: Doğu-Batı 6,70 m., Kuzey-Güney 1 ,90 m. , Derinl ik 0 ,90 m ., 

2. Alan: Doğu-Batı 9 ,60 m. , Kuzey-Güney 2 ,40 m., Derinlik 0,90 m. , 

3. Alan: Doğu-Ba t ı 3,60 m. , Kuzey-Güney 1 ,10 m ., Derinlik 0,69 m. , 

4. Alan: Doğu-Batı 10,60 m., Kuzey-Güney 1,70 m., Derinlik 0 ,69 m ., 

5. Alan: Doğu-Batı 9,60 m., Kuzey-Güney 1,20 m. , Derinlik 0 ,20 m. 

7.2.4.3. Batı Cephe: Yapının batı cephesinde iki ayn noktada kazı çalışması gerçek

leşti rilmiştir. arayın batı cephesini oluşturan b eden duvarları önünde o ldukça fazla top

rak-moloz yığın ı ile muhd e yapı kalınt ı ları bulunduğundan, önce bunların tamamen kal

dırılması dü ·ünülmüş, a n cak ortaya çıka n duvarların statik ve fiziksel sorunla kar ılaşabi

leceği endi esi ile p landa değişiklik yapılm ıştır. Bede n duvarları ö nündeki yığınlar belir

li b ir seviyeye kadar ka ldırıla rak rnuhdes yapılar aynen korunmuştur. Ana duvarları des

tekleyen toprak yığınlarının yağmur ula rı ve rüzgarla aşınmaması iç in önüne harçsız du

va r ö rlilerek olası bi r çök m e tehlikesi ortadan kaldırılm ıştı r. 

Bat ı cephe indeki ça lışma lar tarnam la ndığında kazı ala nları şu şekilde ölçülmüştür: 

1. Alan: Doğu-Batı 5.00 m. , Kuzey-Güney 6.00 m., Derinlik gü neye doğru kademe li 

o la rak 0,70 m. -1,50 m ., yapıla n harçsız duvarın 1,40 m., Doğu-Batı uzu nluğu 4,60 m., 

2. Alan: L şeklindeki açmanın doğu-batı doğrultulu kolunun ö lç ü le ri, Kuzey-Güney 

1 ,70 m ., Doğu-Batı 7,30 m ., derinlik batıya doğru kademeli olarak 0 ,90 m. - 1,10 m. 

Ala ndaki açmanın kuzey-gü ney kolu ö lçüleri, Kuzey - Güney 5.00 m. , Doğu-Batı 3,90 

m. , De ri nlik kademe li o la rak 1,70 m. -2,50 m .'ye u laşmaktadır. 

7.2.4 .4. Merkezdeki Alanlar: Yapı nın iç ala nlarında 2004 öncesinde kazıla r yapılmış, 

ancak bu çalı şmala ra ilişkin e limize bilgi ve b e lge geçmediğinden , ça lışmalara Albert 

Gabriel'in planından yola çıkı larak ba lanmıştır. Kompleks yap ı , yönle re göre döıt bölü

m e (Güneydoğu: GD, Güneybatı: GB, Kuzeydoğu: KD ve Kuzeybatı: KB Bölümleri) ay

rılarak geçici kod ve n u marala r verilmiştir (Çiz im : 9). 

"GD" ve "KD" bö lüm le rinde kaztlara başlanmış, dı an ile mu h d es bağlantısı olan 

"GD3" ve "KDl" mekanlarda ça lışmalar sürdürü lmüştür. '·Cephane lik" o larak anılan bu 
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mekanlarda (Resim 171) üst ö rtü seviyesine kadar doldurulmuş veya dolmu moloz yı

ğınları kaldırılmı , A ve B .ıçma larında ise çalışmaların ile ri a amasında 5 ke merle bölün

mü revak lı bir mekan tespit edi lmişti r. Bu mekanın güney ucunda doğu-bat ı doğrultulu 

ve geçişi yuvarlak kemerk sağlanmış ser. is mekanı sayılabilecek bir oda o rtaya çıkanl

mı tır. Bu mekanda çok sa). ıcla .seramik buluntu e le geçiril mi tir. Aynı mekanın güneydo

ğu kö esinde, biri güneyde diğeri batıda olmak üzere iki açıklık te pit ed il mi tir. 

Büyük sarayın merkezindeki diğer bir çalışma a l a nı , "zindan" o la ra k adlandırılan 

"GD l " mekanı olmu tur. Hu mekan sarayın doğu duvarına biti ik olarak yapılmı tır. Oda

nın tonoz üzengi seviyesine kadar dolu olan moloz yığını kaldırılmı tır. Cephanelik ve 

Zindan kazılarının tamamlanmasının ardından , büyük saraydaki kazı çal ı m a la n yapının 

merkez mekanına doğru yönlenmistir. 

Bu a landa, "GD3", "GD ı" "GD6"' ve "GOT kodla rı ile tanımlanan koridor, oda ve a

lonlarda kazı çalı malan y.ıp ılmıştır. Bu mekanla ra dolmuş ve her biri höyük haline gel

miş moloz-toprak yığınları belid enen kota kada r boşa l tılmıştır. "GOT mekanının , yapı

nın dikey olarak uzanan doğu mekanlarının (Res im 175) açıldığı revakın ö nünde, aslın

da ilk tasarımdaki avlunun bir parçası , sonraki zama n la rda ise kuzeyde L şeklinde birle -

tiği diğer koridorlarla birlikte mekanla r arasındaki bağlantı ve geçişi sağlayan b ir alan ol

duğu anlaşılmıştır (Re im 170). 

Yapının kuzeyindeki girişe açılan "GD8" ve "GD9" (Resim 176) koridoru, aynı zaman

da yapının oıta alanından doğu ve batıdaki mekanlara geçiş i ağlamaktadır. Güneye doğ

ru duvar takibi yapılırken . he r iki mekanı birden kesen sağır bir duvarla karşılaşılmı tır. 

Doğu revakının güneydoğusunda , ''GDS" olarak adlandırılan beden duvarları ve öıtüsü 

sağlam olarak kalabilmiş bir mekan tespit edilmi tir. 

Büyük Saray'da yapılan kazı çalışmaları sonucunda açı lan mekanların ö lçüleıi u e

kilde alınmıştır: 

GD7 mekanı: Bu mekan kademeli olarak kazılmıştır. Kuzey - Güney 1. ka demeye ka

dar 13.30 m ., kademe 0,30 m., kademeden sonra gü neye doğru 10,10 m. ; doğu-batı 3,90 

m. derinlik güneye doğru 1,30 m., 1,20 m., 1,20 m. , 0 ,70 m., 

GD6 mekanı: Kuzey-Güney 12,90 rn. l. kademeye kadarki ölçü: kadem e 0 ,30 m. ka

demeden son raki güneye doğru 11,30 m. Doğu-Batı 1,50 derinlik 1,60 m. , 

GD2 mekanı: Kuzey-Güney l.00 m. doğuya doğru 2,80 m. derinlik l ,50m. , 

GD4 mekanı: Kuzey-Güney 1 ,30 m. Bu mekan kacl meli o larak kazılmıştır, 1. kade

me 1,90 m . 2. kademe 1,20 m. 3. kademe 1,40 m. , 

GD5 mek aru: Kuzey-Gü ney 1 ,30 m. doğu-batı 2. derinlik 1,40 m., 

44 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alam Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

KDl (Cephan e lik) : Doğu-Batı 13,70 m. I uzey-Güney 4,90 d e rinlik 1,87m. 

GDl (Zindan) : Doğu - Batı 5,72 m. Kuz y - Güney 3,70 m. d e rinlik 1,85, -2,60 m . 

GD8mekanı: Doğu-Batı 3,44 m. Kuzey-Güney 7,60 ın. derinlik 0 ,98 m. 

GD9 mekanı : B u m e kan kademeli o larak kazılmıştı r. Doğu -Batı 3,45 m. Kuzey-Gü

n ey 1. kademe 5,70 m . 2. kademe 1,45 m. 3. kademe 6,65 m. 4. kademe 0,54 m. 5. kade

m e 0,90 m. 6. kademe 0,60 m. 7. kademe 2,72 m. 

GB3 mekanı : K u zey-Gü ney 2,67 m. doğu-batı 15,80 m. de rinlik (kademeli olarak) 

2 ,10 111. -1 ,40 m 

GDlO mekanı: Geniş l ik 2 ,00 m. Güney-Kuzey (Kademeli ola rak) 1. kademe 6,60 m. ; 

2. kademe 1,10 ın. ; 3. k a d eme 0.65 m. ; 4. kademe 0,80 m.; 5. kademe 0,62 f!l·; 6. kademe 

0,90 m. ; 7. kademe 3,64 m . 

KB3 mekanı : Doğu-Batı 3,10 ın. ; Kuzey-G üney 11,20 m. 

KB2 mekanı : Doğu - Batı 3,10 m.; Kuzey - Güney 11,20 m. ; d e rinl ik 2,70 m. 

Statik açıdan dengesi bozulan ve yıkılma te hlikesi bulunan kemerler, geçici olarak ah

şap malzemeyle desteklenmişti r. 

7.2.4 .5. Buluntular: 

Yap ıda 2005 yılı kazı m evsimi boyunca çok sayıda sırlı-sır ız seramik ve cam parçala

rı, ikke ler ve taş malzem e 1 ul unınu , fotoğra fla rı çekilerek envanter kayırları ve bilimsel 

değerlendiJilıneleri yapılmak üzere kazı evine taşınmışl ardır . 

7 .2.5. DERİKİ KİLİSESİ (HKFK-05-K) 

Hasankeyf Kalesi'nin güneydoğusunda ki vad iden hareketle, yaklaşı k 1 km. uzakl ı kta 

bulunan ve aynı adla anılan ikinci vadinin yamacına kurıılmu Deriki Kilisesi'ncle birinc i 

kaz ı çalı malan, 23.06.2005 ta rihinde başlam.ış, 07.07.2005 ta rihinde o na ermiştir . Ça lış

m alara Kazı Ba ka nı Prof. Dr. Abdüsselam UL ÇAM'ın gözetiminde 4 öğrenci ile 18 işç i 

katılmıştır. 

Fotoğrafla rla durumu tespit edili p alan temizliğ i yap ılan kili e n in , görüne n duvarların

dan ba lamak üzere, g üneyde n 8.00 nı ., kuzeyd e n 3.00 m. , doğudan 3.00 nı . nıe afe ile 

kazılacak a la nın sınırlan belirlenip kodlanmış ve tekrar fotoğrafları çekil mi tir (Resim: 

183-189). 

7.2.5.1. K.1. Açması 

Bu bö lümde ki yaklaş ık 1.20 ın .'lik toprak tabakası kald ırı l ı rken , 02.07.2005 tarihinde 

gü neydoğu kö ede iki adet mezar yapı ıyla ka rşılaşılmı tır. Konumla rı na göre ikisi de 
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Müslüman mezarı olan yapıhrda. dc\'sim1e süslemeli ta !arın kullanıld ığ ı görülmektedir. 

Taşlardan iki örnek kazı C\ i deposuna getirilmiştir. 

Bu bölümde sırlı ve sırsız seramik parçala rı ile o luklu ve üzeri kabaca ş kille ndirilmi 

kiremit parçaları ve 3 ader deforme olnıu~ sikke bulunmuşlllr. 

7.2.5.2. K.2. Açması 

Bu bölümün doğu yönünde daha önce k,ıçak kazılarla açılım derin b ir ç ukur bulunu

yordu. Kazı sonunda yakla~ık l.00 ın.'lik toprak tabakası kaldırılmıştır. Doğu yönde be

den duvarına 0.70 m. uzaklıkta doğu-batı yönlü meza r yapısı tespit edilmiş, 1.80 x 0.80 

ın. ö lçüle rindeki mezarın dogusunda yıkılmış bir şahide bulunınu tur. 25.06.2005 tarihin

de başka bir mezar şahidesine ait ür; kitabe parças ı daha ele geçirilmi tir. 

02.07.2005 tarihinde kaldırılan toprak tabakas ı iç inde, Bizans dönemine a it, üzerine 

sonrada n delik açılmış bir sikke bulunmuştur. 

7.2.5.3. K.3. Açması 

Yapının güney doğusundaki mekanın dış duvarı rakip edilerek, yaklaşık 0.50 m.'lik 

toprak tabakası kaldırılmış. ~.ılı~ma sonunda bu duvarın batıya doğru devam ettiği tespit 

edilmiştir (Resim 187). Ancak batıdaki dll\arın doğu duvarına göre daha niteliksiz oldu

ğu görülmüştür. Du\·ar kalınl ıkları 0.60 nı. ile 0.80 m . arasında değişmekted ir. 

Bu bölümde, K.3.1 açmasının doğusunda, 0.80 m. mesafede, doğu-barı yönde uzanan 

bir mezar tespit edilmiştir. 1.85 x 0.80 m. ölçülerindeki mezarın doğusunda bulunan ta 

üzerinde haç motifli Süryanice yazılar respit edilmiştir. Kuzey kanadında yan yana konu

lan taşla rın yüzeyinde ise süsle me motifleri bulunma ktadır. Mezar yapısının bu h al iyle öl

çüleri alınıp fotoğraflandıktan sonra ra !ar, kazı evinin depo ·una ta ınmı tır. 

Çalışma sonunda bu bölümde seramik ve kiremil parçaları bulunmu tur. 

7.2.5.4. K.3.1 Açması 

Bu karede, yakla ık 0.90 m. 'lik toprak tabakası kade m e li o larak kaldınlıruş ve çalı ma 

sonunda cas tabakasına rasrlanılmıştır. Bu ala nda 3.15 x 3.20 m. ölçülerinde, kareye ya

kın formda mekan tespit edilmiştir. 

Bu mekanın kuzey tarafında apsise aç ılan bir açıklık tespit eclilıni ti r. Yaklaşık 0.90 m. 

geni liğindeki bu açıklık define avcıla rı tarafından açılmış olmalıdır. Yapının g iri i batı 

yönde K.3.2. karesine aç ı lmaktad ır. 0.90 m. geni · liğincleki giriş K.3.2 karesinden kot ola

rak 0.20 ın. yüksektedir. Çalışma sonunda bu mekanın, bede n duvarlarının meka n iç ine 

yıkıldığı anlaşılmıştır. Mekanın ortasında 0.80 x 0.40 m. ö lçüle rinde ambon kür üsüne ait 

olabileceği sanılan mimari bir pa rç a bulunmuştur (Çiz im 12). 
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Zeminindeki ca tabakasının a l tına mo loz taş döşendiği görülmüştür. 

7.2.5.5. K.3.2. Açması 

Bu alanda yaklaş ık 0.50 m .'lik toprak tabakası kademeli olarak kaldırılmış, çalışma so

nunda ca tabakasına rastla nıl mı rır. Buranın zemini K.3.1. açmasının zemininden 0.20 m. 

a ağıdadır. Açmanın gü n eyinde, doğudaki mekanın güney duva rının uza ntısı tespit edil

miştir. Bu mekanın doğu duvarı 3. 15 nı . , kuzey duva rı 2.25 m.'dir. Batı yönde ise 1.00 m. 

uzunluğunda duvar bulunmuş ve bu duvarla aynı aks üzerinde 2.00 111. mesafede 0.30 x 

0.30 m ölçülerinde yekpa re taşıyıcı ayak parça ı tespit edilmiştir. 

7.2.5.6. K.3.3 Açması 

Kazıs ı yap ılmadan ö n ce, bu alanın kuzeyindeki giriş kapıs ı ö nünde kaçak kazılarla 

açılmış derin bir çukur bu lunuyordu. Orta lama 0.50 m. 'lik toprak tabakası kademeli ola

rak kaldırılmış, ça l ı şma sonunda bu a l anın kuzey batısında , kuzey g üney doğrultulu 1.10 

111. uzunluğunda 0.60 m. geniş l iğinde duvar kalıntı ı tespit edilmiştir. Giriş önünde ise cas 

tabakasına rastlanılmıştır. 

7.2.5.7. K.4. Açması 

Yapının batısında ki bu alanda yak laşık 0.50 m .' li k toprak tabakası kademeli olarak kal

dırıldıktan sonra kil isen in batı duvarı bulunmu tur. Duvar uzunluğu 5 .25 ın. olarak ölçül

müştür. Gen iş l iği ise 0.80 m .'d ir. 

Bu bölümün batı tarafında dere yatağı mevcu t o lup , kil isenin batı duvarına kadar olan 

arazi e l sula rıyla yok olmuştur. Dere yatağının batısından da yol geçmektedir. Erozyonu 

ö nleme k amacıyla, bu a la na 0.80 m. genişliğinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan taş 

duvar ö rülmü tür (Resim 189). 

7.2.5.8. K.5. Açması 

Kilisenin iç mekanını oluşturan açmada, kaz ı çalışması başlamadan ö nce apsiste, gü

n eydeki yarım eksedra ö nünde ve güneyde ki giriş kapısı önünde üç a d e t kaçak kazı çu

kuru te pir edilmiştir. 2 4.06.2005 tarihinde e n yüksek koru 1.00 m. o la n ortalama 0.50 

m .' lik toprak ve moloz y ığ ı ntısı kaldırılarak kilisen in zemini aynı kota gctirilmi tir. Çalış

ma sonunda apsiste cas tabakasına rastlanılmıştır. 

Açmanın güney ta rafında ap isin bittiği yerele e ksedra biçiminde yapıl mı bölümün ze

mininde, yakla ık 0.40 m . çapında, daire fo rmlu havuz bulunınu tur. H avuz içindeki top

ra k tabakasının kaldırılmasıyla, zeminde doğu-batı yönele yerleştiri lmiş iki adet ra parça

s ı tespit edilm iştir. Doğudaki ta 0.33 x 0.45 m .; batıdaki ta ise 0.33 x 0.35 ın. ölçülerin

d edir. Batıdaki taşın batı k ısm ı kuzey ve güneyden pahlanmıştır . 
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Zeminde , K.3.1 ile K.3 .2 açmasında bulunan a mbo n kür üsü olabileceği dü ünülen 

mimari p a rça lar yer almaktadır. Apsisin güneyinde kili eye ait olamaya n bir çini parçası. 

bir adet sikke , sırlı ve , ırs ız seramik parça ları ile o luklu ve kabaca elle e ki llendirilmi ki

remit parçaları bulunmu ·tur. 

Kilis d e, kaçak kazıcıların yapı) ı tahrip edebi lecekleri e neli e iyle ya rım bırakılan ze

mine inme çalı malan, 26.08.2005 t.ırıhincle başlamış , bir haftalık çalı ma ile tamamlan

mı rır (Re im 188). 

7.2.6. HAMAM (HKFK-05-H) 

Zeyn e l Bey Külliyesi kapsamında ele al ınan hamam kazısına . 25.07.2005 günü ba lan

mıştır. Çalışmalar, Atatürk Üniv e rsitesi'nclen Yrd. Doç . Dr. Haldun ÖZKA ' ın gözetimin

de, 2 yüksek lisans, 3 lisans öğrencis i ve 22 işç i ile s ürdü rü lmü tür. 

Kazılar, sağlam olarak g ünümüze gelebilen ve Hasankeyf'te '·Hamam " o larak bilinen 

yapı kalıntısının ne olduğunu b e lirlemek \'e varsa bağlantılarını tespit etnı k amacıyla ya

pı lmıştır (Resim 191). Çevresi 5 .00 x 5.00 rn.'lik se k iz kareye bölünerek kazılara ba lan

mıştır. Mevcut yapının doğusunda, muhdes bir d u vara ula ılmı , ancak ana yapı ile bir 

bağlantısı tespit edilememiştir. Güneydoğu kö~esinde yapılan sondajda, -2.50 ın .'de ze

mine ulaşılmış, yapını n özgününde muntazam kesm e taş malzeme kullanıldığı görülmü -

tür (Resim 201). 

7.2.6.1. Artuklu Hamamı 

Soyunmalık bölümü olduğu anlaşılan mevcut yapının batısında, henüz kazısı yapılma

yan bir ara bölüm (ılıklık) ile devamında sıcaklık, kuzeyinde dikdörtgen külhan bulun

maktadır ( Resim 192). Kö e mekanları tuğla örgü lü , ü kenarında ısının dolaşma ı iç in ta 

destekle r bulunan halvet hüc re le ri , muhtemelen Osmanlı döneminde dah a üst kona ye

niden şekillendirilmi ti r (Çizim 13-16). Bu bölümde d e mir parçaları bulunmuştur. Külha

nın kuzeyinde alt kısmı taş üstü tuğla sarnıç (su de po u ) bö lümü bulunmaktadır. Külha

nın güneyinde birbirine simetrik ç o k köşeli düzgün kes m e taştan ha lvet odaları ortaya çı

karılmıştır. Bu bölümde cam fanus kalıntıl arına ve s u künklerine rastlan ı lmıştır. Halvet 

odalarının zeminine -2,50 m.'d ula ılınıştır. Halvet oda ların ın zemininde kullanılan ka

re ayakla rla taşların sıcak havanın dolaşma ı için karşılıklı olarak yerle tirilclikleri anla ı l

mıştır (Resim 198-199). Burada b ir ele su kanal ı aç ığa çıkmıştır. 

Hamamın sıcaklık bölümünd , zemin seviyesinde n onra mekanın ya rı ının kaz ısı ya

pılmış, zem in kotunun üzerinde ki Osmanlı döneminde yen iden yapılan ikinc i cehen

nemlik katının bozulmama ı amacıyl a , diğer yarısı öylece bırakı lmıştı r (Resim 200). 
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7.2.6.2. Anonim Yapı 

Yapı Dicle'nin kuzeyinde, hanıanıın kuz ydoğusunda bulunmaktadır. Görünen duvar 

ka lıntısından, burada h a m amla bağlanusı o la n başka bir yapının va rlığı göz önünde tutu

la rak a lanın kazılmas ı kararla tırıl nıı rır. 

16 işçi ve 3 öğrencinin katı lı mı ile sürdürüle n ça lışma la ra 27.08.2005 tarihinde başlan

m ı , ö nce fotoğraf çekimi yap ılıp ta · ve ot t mizliğindcn sonra değişik noktalarda sondaj 

ça lı malarına geçilmi tir. 

Kazıya yapının güneybatı kö esinden ba lanmı , duvarla rın o n aya ıka rılnıa ı ile gü

n ey-kuzey doğrultu unda 14.00 m., batı-doğu doğru ltusunda 10.50 m. d ikdö rtgen bir me

k a n olduğu bel i rlenmiştir. Yapıda cas ha rcıy l a tutturulnıu moloz taş kulla nılmı tır. 

Özgün yapıdan ya ln ı zca temel ve ubasman seviye inde güney duvarı kalmı , diğer kı

s ı mla rı yıkıldığından , O manlı döneminde sağ o la n Ha ankeyflil e rin verdiği bilgile re gö

re, ko nut olarak yenide n in a edilmi tir (Re im 201). 

Yapının güney iç duvarından başlayan kazılarla doğuya doğru A mekanının büyük bir 

bölümü açılm ı , 3.10 x 6.4 m. ölçülerinde ki a la n a geçilen kapı ortaya çıka rılı111 tı r. Aynı 

ö lçüle rdeki B mekanının kazılarını müteakiben , C ve D mekanla rı ela aç ılm ı lir. 

Ano nim Yapı'dak i kazı çalı nıalarında nite likli he rhangi bir mimari p a rçaya rastlanma

mı , sadece bir kaç e ra mik parçası bulunmuştur. Çalışmalar sonuc unda yapının temeli

nin malzeme ve teknik özellikleriyle hama mla aynı karakterde olduğu ; bu tenıel üzerine 

Osman lı' nın son döne m inde in a edilmiş sivil bir yapı olduğu an laş ılm ıştır. 

7.2.7. SERAMİK FIRINLARI (HKFK-05-SF) 

Önceki yıllarda o rtaya çıka rılan eramik fırınla rının bulunduğu a la nla rda olu an bitk i 

ve çöp a rtıkları temizi n e re k, saha gezilebilir hale getirilmiştir. AJ anın batısında önceden 

çal ı ılmış, ancak tamam lanamamı olan beş açm ada ondaj nite l iğinde ça l ı malar yap ı l 

mıştır (Resim 202-203). 

Zemine ula ılıp, ü t k o tla rda ve mekan dışında tespit edilen su künkle rinden ba ka , a lt 

viye le rde her hang i bir buluntu olmayacağı görü ü ile bu alandaki ça lı ·malara on ve

ri imi tir. 

7.2.8. ROMA DÖNEMİ KALINTILARI (HKFK-05-RY) 

Tarih i Ha ankeyf Kö prüsü 'nün güneybatı ında, şehre giri kapıs ı şeklinde in a edil

mi , Ro ma dönemine a it bir yapı ka l ınt ı ı mevcuttur (Re im 204). 

7.2.8.1. Yapuun tanunı: Ana kaya üze rine b ind irme tekniği ile d ö rt kö ·e blok ke -

m e taş la rdan yapılan b in a, daha sonra çeşitli mimari öğele rin ekle nmesiyle olu tun.ılan 
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yapıların a ltında k.ılınıs. üzerine ··Eski Çarşı " adıyla bilinen sokakta yer a lan Molla Halil 

( fıb) Camisi insa 'dilnııstır. Ön cephöi oldukça saglam olan yapının arka cephesi kaçak 

kazılarla tahrip ol ıustur. Du,·arlarda meydana gelen yıkılmalar, sonra ki d önemlerde 

onarılarak yeniden şckilk:ndirilmi~tir <Resim 205). 

Batı yönünde bı lunan kesme taş bloklardan oluşa n ve ana kayaya oturtulan duvar ka

lıntıları , küçük sar :ın altına gelen \"l.' muhtemele n şehir su rla rını olu turan bir özellik ta

şıyordu. Doğu kısmında kuzeye yönelen ve dikdörtgen giri in doğusunda yer alan ana 

kayaya oturtulmus gıns. aı,.ık bir mekfüıla desteklenmiş olmalıydı. Yapının büyük bir bö

lümü , 1ç Kale'ye gic.leıı günümüzdeki asfalt yolun altında kalnıı tır. 

DeMek duvarları ile ana yapıya h.tğlanan Roma ya pısı, 2.28 m. yükseklikte ve 2.00 m . 

genişlikte kapı açıklıgına sahiptir. k mekanın derinligi 4.93 nı .; yapının dış duvar uzun

luğu 7.60 m 'dir. Bu i~ mck:.inda l.00 m. yükseklikteki duvarlarda yer yer bozulmalar ol

duğu görülmckteclır En güney i.se iki paye ile de ·te k lenmiş, güneydoğu kö esinde yük

sekliği 1.35 m., genısliği ise 0.98 m. o lan bir açıklık vardır. Muhtemelen yap.ı yı d ışa bağ

hıyan l.90 m . derinliğindı.;ki hu açıklık. yap ı zemininden 0.45 m. yüksekl ikte yer a lmak

tadır. Altı sıra blok taslardan oluşan cephede, üstte n itibaren birinci s ırada beş, ikinci sı

rada yedi. ü çüncü sırada altı. dörduncü sırada yedi , beşinc i sırada dört taş vardır (Resim 

207). 

Bir antik dönem k.ılıntısı olan tonozlu Roma yapısını mimari hatla rıyla ortaya çıkarıp. 

bu ünik eseri HasanKcyf kültürel mirasına dahil etmek amacıyla kazı yapılmasına karar 

verilmiştir. 

7.2.8.2. Kazı Çalışmaları: 12.09.2005 tarihinde, e lçuk Üniver ites i Arkeoloji Bölü

mü 'nden Yrd. Doç. Dr. thrahim Hakan MERT gözetiminde, 1 öğrenci ve 8 işçi ile kazı ça

lışmalarına başlanmı)tır. Yapının halihazır fotoğrafları çekilerek iç kısmında bulunan ba

zı eşyalar boşaltılıp çevre temiz i iği yapılmıştır. Kapı g iriş i ö nünde yükselen ve yapının gö

rünmesine ve ça lışmalara engel o la n dut ağacı kesilerek, odunu Belediye Ba kanlığı ·nın 

öneris i üzerine Er-Rızk Canıisi'ne gönderilmiştir . 

Yapının güneydoğu ve batı kısmındaki toprak ve nite liks iz moloz-taş y ığıntıları kaldı

rı larak yapı mimarisi oıtaya ç ı karılmıştır. Yapının kuzey kısmında çukurda kalan özgün 

kale yolu ile oıtasındaki su kanalının a lt kısmına taş döşenip, üzerine toprak serilerek bir 

yaya yo lu oluşturulımı tur (Resim 206). Güneydoğu tarafında , Eski Çarşı 'ya g iden yolun 

alt k ısmında kalan senleşnıiş toprak tabaka kazıl ırken, doğu-batı yönünde uzanan 5.56 x 

0.72 m. ö lç üle rinde bir duvar o rtaya çıkarılmışt ır. Duvarda geçiş ya ela kapı o la rak kulla

n ıl an bir boşluk mevcuttur. Duva rın yapımında büyük k esme talar kullanılmıştır. Üst kı

·ıında i eyer yer cas ile tutturu lmuş tuğla la r vardır. Doğuya bakan kısımda, yapıya gelen 

yolu oluşturan bozulmuş taş zemin ortaya çıkmıştır. Doğu kısmında, duvar üzerindeki 

toprak tabakasının kaldırılmas ı na , üstte ki yapıl a rı riske atmamak için son veril mişti r. 
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Çalışmalar sırasında, batı kı mında güneybatı yönünden gelen bir künk bulunmuştur. 

Toprak ve taş tabaka a lı nd ı ktan sonra yapının k u zeyinde kalan, su kanalına doğru devam 

eden, daha önceki künk ile paralel üç künk daha bu lunmuştur. 

Tonozlu Roma yapısında yapılan kaz ı çalışma la rı sırasında te spit edilen buluntula r 

şunlardır. 

7.2.8.3. Mimari buluntular: Yapının güney duvarındaki açıklığın tabanında beyaz, 

ka hve re ngi ve mavi tonlarda tesseralardan o lu a n , M . il. ya da III. yüzyıla tarihlendirile

bilecek iki küçük mozaik parça ı (Resim 209) ile MS. il. yüzyıla ta rihle n e bilecek Roma ça

tı ve duvar n.ığlalan b u lunmu tur. Ayrıca yapının 1 a tı tarafında, nitelikli o larak değerlen 

dirilebilecek insiru ha linde o lmayan emse motifli iki adet kesme taş tespit edilmi tir. 

7.2.8.4. Madeni buluntular: Döküntü toprak içinde çok büyük ö lç üde tahribata uğ

ramış bir adet Roma s ikkesi bulunmu tur. 

7.2.8.5. Diğer buluntular: Yapın ı n doğu tarafında , Artuklu döne mine a it iki adet ya

zılı mezar ta ı ile yapı nın gene linden sırl ı ve sırs ız seramik parça la rı o rtaya çıkaıtılınıştır. 

24.09.2005 tarihinde, yapı nın korunması ve görülmesi amacıyla çevre düzenlemesi i -

lemle rine geçilerek, kazı ça l ışmalarına 30.09.2005 tarihinde son verilmiştir. 

7.2.9. BATI YAPIIARI (HKFK-05·BY) 

Zeynel Bey Külliye i'n in kuzeybatı kö es inde, avlu duvarları dışındaki arazide yapılan 

gözlemlerde, meza rl ık ile içinde bazı yap ı kalıntıla rı tespit edilmi t ir. B u radaki mimari do

kuyu anlamak amacıyla, 28.07.2005 - 13.08.2005 tarihleri arasında, külliyenin kuzeybatı

sındaki 37° 43' 59 K - 41° 24' 17 D konumund a ve 485 ın. kotunda ki a landa bir sondaj ça

lışmas ı gerçekle tirilmiştir (Resim 21 2-213). 

8 i ç i ve 2 öğrencici n oluşan bir ekiple yürütü len ça lışmala rda, duvar kalıntıları tespit 

e dilen a landa, fotoğraflama ve genel tem iz li ğin ardında n 30.00 x 30.00 m.'lik a lan ı n 5'er 

m e tre karelik karolajı yapılmıştı r (Çizim 17) . Bu karele r doğu -batı is tikametinde harfl erle; 

kuzey-güney doğru ltusunda ise rakamlarla tanımlanmıştır. 

Kazı ça lı malarına ilk o la rak duvar izleri görüle bile n 04 ve E3 kare le rinde ba la nmı , 

bu a lanlarda belirle ne n duvarlar takip edilere k E4 ve D2 karelerinde d evam ertirilmi ti r. 

Mevcut zemin kotunda n 0.35 ın . derinl iğe inildiğinde ana topra kla ka rş ıl aşılmış, son

raki çal ışmalara bu ko tta d evam edilmi tir. 

E4 açmasında zemin i casla kaplanını bir m e kan tespit edilmiştir. 0.88 nı. kalın lığın

daki duva rlara sahip m e kan içten içe 3.63 x 3.75 m . ö lçülerindedir. Bu mekanın çevresin

d eki açmalarda devanı ttirile n ça lı ına l a rd a bu mekanın çevresinin koridor şeklinde dü-
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zen l endiği görülmü tür. Mekanı dört yönden çevire n bu avlu ikinci b ir duvarla ımrlan

dınlm ıştır. Bu avlunun içten içe ölçüleri ise 10.30 x 10.10 m.'dir. 

E4 açmasındaki mekanın kuze}inde. doğu-barı is tika metinde sıra lanan iki mekan bu

lunmaktadır. Batıdaki 2.91 '- 3.90 m .. doğudaki i e 4.12 x 4.14 ın. ölçül rindedir. Duvar

ların kalınlıkları 0.70-0.75 m. 'dir. Bu iki mekanla külliyenin avlu duvarl a rı a ra ında kalan 

bölümde mezarlar yer almaktadır. 

C5 açmasında 0.30 m. derinlikte, 0.2-ı x 0.3"1 m. ö lçü le rinde bir mezar ta ı bu lunmu -

tur. İnsitu durumdaki mezar ta~ı olduğu yerde bırakılmıştır. 

Ça lışma sonunda, tarla yapılmak üzere bür ük oranda tahrip eclilmi m e kan lar, birkaç 

taş s ı rasından oluşan teme l seviyesinde onaya çıkartılmı tı r. 

Moloz taş ve çamur harcıyla öri.i lmü~ duvarların çevirdiğ i küçük bir avlu iç inde, öze

nilerek yapıl ı111 olan mekanın <E·ı açması) üzeri açık , ya rını boy duva rlı bir türbe olması 

düşünü lmektedir (Resim 21 5). 

7.2.10. KASIMİYE YAPIIARI (HKFH-05-KS) 

Batman il i, Hasankeyf ilçe merkezinin 1.5 km. ka dar doğusunda yer a lan ve Uçe ha lkı 

tarafından ·'Kasımiye" olarak ad landırılan mevkid , 07.09.2005 tarihind , Kazı Heyeti ta

rafından yapılan ke if çalışmas ı sonucunda; ileride s u altında kalacağ ı b e lirle nen tarihi 

yerleşim a lanında bir grup yapı kalıntısı tespit edilmi tir (!~esim 216). Ke nt tarihi ile ilgili 

daha ö n ce yapılıru çalı mala rla tarafımızdan gerçekle tirilen yüzey a raştırması verileri 

ı ·ığında, ilk aşamada büyük ö lç üde "antik dönem "e tarihlenen yerle im a lanında , Türk 

dönemi yapıları da te pit edile re k , mevcut yedi yap ı kalıntısı içinden, yerle inı e kli ve 

mimari formları göz önünde bulundurularak beli rle n e n dö rt ayrı yap ıda kazı çalı malan 

başlatılmı tır. 

7.2.10.1. Kasımiye Yapıları- 1 (HKFK-05-KS-I) 

Kasımiye kazıla rının l no'lu yapısı , güneyden kuzeye doğru yakla ık % 10 meyilli bir 

arazinin ü zerinde, kuzeyde Dicle havzasına hak im, doğuda Dicle'ye uzanan kurumu de

re yatağı ile sınırlandırılmış , g üneyde se11 vadi yamaçla rıyla ka palı ve batıda Hasankeyf 

kent me rkezine bakan bir a la nda inşa edilmi tir (Resim 218-219). 

Alanda 08.09.2005 tarihinde, Selçuk Üniver itesi'nde n Ar . Gör. Tolga BOZK RT'un 

gözetiminde, 2 öğrenci ve 12 işç i ile kazı ça lışma la rımı baş lanmı tır. 

1 no 'lu ya pının 9.80 x 16.40 m. ö lçü le rinde, cloğu-ba tı doğru l tu sunda eni ne clikdö rrgen 

plan lı bir kütle ile buna doğu yönele biti ik, 9.70 x 15.50 m. ölçülerinde, kuzey-güney 

doğrultusunda boyuna dikdö rtgen bir alana oturan ikinc i bir bölümden o lu tuğu görül-
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mü tür. Söz konusu ik inc i bö lüm, batısındaki yapı kütlesinden güney yönde 7.70m'lik bir 

çıkıntı yapmaktadır (Resim 229). 

Yapı , arazi eğimine uyg un olarak güneyd ya maca yasla nırken, doğu ve batı yönlerde 

cephe duvarları, kuzeyde i e açık bir avluyla bütünleşmi tir. Bu e kli itibariyle yapıda yü

rütüle n kazı programı şöyled ir: 

08.09.2005 günü yap ı nın kazı önce i durumu fotoğraflarla belgelenmiş, üzerindeki 

mevcut oı ve çalıların temizl iği ile kazıdan çıka ak ta ve toprağın istifleneceği alanlar tes

p it ed il mi tir. Daha son ra , duvar hattının e n kesin çizgilerle takip edilebildiği güney cep

h enin batı ke iminde, yak la ık 0.90-1.00 m. ' lik taş-topak dolgunun h afriyauna ba lanmış

tır. Yal<la ık 0.60 m. d rinliğ i nde, üst ö rtüye a it pi mi ıopraktan pöhrenl<lerle sı rlı sera

mik parçala rı ele geçm eye ba lam ı ıır. Güney cephede, duvar eteğine bitişik olarak uza

n an pi mi toprak su künl<le rinin küçük bir bölümü i e insitu o larak bulunmu tur. 

09.09.2005 günü gü n y cephenin doğu ve batı ke iminde kazı çalışması sürdürülmü , 

yapının ikinci bölümüne a it a rt arda iki ayrı köşe dönü ü te pit edilmi tir. Batı yönde ise 

seviye indiri lmek sure t iyle, yapının güneybatı köşesinin tespitine yön el ik sondaj yapıl

mıştır. "E" mekanındaki d o lgunun temizle nmesi sonunda burası nın bir eyvan olduğu te -

pit edilmi tir (Çizim 19-23). 

10-16.09.2005 tarihle rinde "E" ve "F" mekanlarında ta -ıoprak ve pişmi toprak pöh

renk kırıkla rından oluşan mo lozun boşaltı lmasına devam ed ilmiş, her iki mekanda da ze

m in seviyesine u laşı la rak tesv iyeleri yapılmıştır. "F" mekanının kuzeyindeki ta kaplama 

zemin açığa çıkarılm ışt ı r . Yapın ın kuzeybatı k esiminde, yüzeye yakın çini parçaları çık

maya ba lam ı , ince beyaz hamurlu sırsı z b ir a d et vazo ele geçirilmiştir. 

Ka ı miye 1. no'lu yapının en ilginç birimi "C" o larak kodlanan mekandır. lçindeki mo

loz do lgu temizlenince, e kizgen pla nlı ve kuzey-güney aksında kile r hariç her bir kena

rında d i kdöıtgen p la nlı b irer niş bulunan, duvarların dikdöıtgen çerçeveli altıgen çiniler

le kapl ı olduğu , ancak ç in ile rin döküldüğü veya söküldüğü , üzerinin pöhrenklerle kuşa

tılrru mukarna lı geçi !e re otu ran kubbeyle örtüldüğü bulunan ö rnekle rinden anlaşılın ı -

t ır. Beyaz zemin üze ri n e mavi tonlarında hata i motifle rinin iş lend iği sı ratl ı tekniğinde üre

tilmi altıgen çini ö rne kle ri kazı evindeki sera mik laboratua rına götürülmüştür (Resim 

275-277). 

"C" mekanın zem in i ve beden duvarları, bölgede "cas" adı veril e n b ir harçla kaplan

mı tı r. Kuzey kenarında bir g iri i bulunan "C" mekanı. güney kenarındaki ikinci bir kapı 

açıklığ ı ile "O" mekanına bağlanını tı r . 

19-24.09.2005 tarih i ri a ra ında, "B" alanındaki çöküntü bölüm tamamen açılarak , bu

ranın 6.70 x 5.20 m. ö lç ü le rinde, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen p lan l ı ve bugünkü 
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zemin seviyesinden yakla~ık -2.00 m. derinliğinde büyük bir havuz olduğu görül mü tür 

(He im 226). Bu h:mızun gü neyinde yer alan ve "A " mekanı olarak adla ndırılan anıtsal 
eyvan ile kubbeli mekinın güneyindeki "O"' alanının doğu yönde y ı kık b ir duvara sahip 

ve kuzeyindeki kubhdi mekanla doğrudan bağlantı lı , tonoz öı1ülü küçük bir oda olduğu 

anlaşılmıştır. 

Kazısı tamamlanan Kasııniye-I Yapısı'ndan çıkan taş ma lzeme, a la nın kuzeydoğu una 

i!>tiflenmiş, avludakı zemin düzenlemesi ile çalışmalara on verilmi tir. 

7.2.10.2. KASIMİYE YAPILARI-il (HKFK-05-KS-II) 

Kasımiye-I YapL~ı rın güneyinde, daha yüksek kottaki arazi üzerine ku rulan Yamaç-II 

Yapısı 'ndaki kazılara ,ırnı tarihlerde, Kazı Başkan ı 'nın gözetiminde, 2 öğrenci ve 18 i çi 

ile devam edilmiştir. 'ı apının insitu durumunu tespit eden fotoğra f çekim i ve temizlik ça

lı ma larından sonra, en bel irgin durumdaki beden duvarından ba !ayarak, güneye doğru 

ilerleyip "B " mekanına ulasılmıştır (Resim 231). Burada önce bir basamağa ve o nu takip 

eden kesme taştan olu~an avlu zeminine ulaşılmıştır. Avluda ağız geni !iği 0.30 m . d erin

liği 0.25 m. olan bir adet dibek taşı tespit edilmiştir. 

"B" açması, doğu-batı doğrultusunda , 2.74 m. , kuzey-güney doğru ltusunda, 4.05 m. ö l

çülerinde, içerisinde iki adet niş bulunan dikdöıtgen b ir mekandan ibare ttir. Buradan 

7.20 m. batıya yönelerek alan genişletilmiş, bulunan taş dö emenin kuzey yönünde du

var takibi yapılarak. Kuzey-güney yönünde 2.80 111. , doğu-batı yönünde 3.50 m. ö lçüle

rinde ve O. 75 m. derinliğinde bir havuz ortaya çıkarılmıştır. Havuzun güney yönünde ağız 

genişliği 0.35 ın., yüksekliği 0.35 m. olan bir dibek taşı tespit edilmi tir. Havuzun batı du

varındaki açıklığın batıya doğru uzanan su tesisatına a it olduğu anla Llmı tır ( Resim 233, 
238). 

ikinci bir kazı gruhu ile çalışmalara havuzun batı duvarını takip ederek devam e dilmi , 

burada havuzdan gelen l.20 m. uzunluğundaki u tesisatı ortaya çıka rılmışt ı r. Buradan 

doğuya doğru , zemindeki kesme taşlar takip edile re k "C" (ona) mekanı o rta eksenine 

denk gelen ve havuza bir çöıtenle ula an suyolu tespit e d ilmi tir. 0.25 111. genişliğinde, 

3.07 m. uzunluğunda olan bu o luk lu kı ım 0.08 m. ağ ı z gen işliği ndeki bir çörte nle havu

za ulaşmaktad ır. Havuzun güneyinde ka lan avlu kısmı o rtaya çıkarılarak o lukl u ta sıra

sının güneye doğru takibi ile "C" mekanının e iğine ulaşılmı tır. Bu bölgedeki ta ve top

rak yığın l a rının kaldırılma ıyla "C" mekan ı tamamen te miz le nmi tir. Doğu-batı doğrultu

sunda 3.40 m. , kuzey-güney doğru ltusunda ise 4.75 nı. ö lç üle rine ula an bu d ikdöıtgen 

mekanda doğu ve batı cluvarla rıncla kar ılıklı birer adet ni tespit edilmi tir. 

Yapının kuzeydoğu köşesinden batıya doğru 4.23 111. m esafede, 0.76 m. derinliğinde 

bir giri kısmına rast lanmıştır. "D " mekan ı olarak adland ırılan bu bölümün doğu duvarı-
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na bitişik 1.00 genişliğinde, 1.75 m. uzunluğunda iş levi tam o larak b e lirle nemeyen olduk

ça tahrip olmuş taş bir blok o rtaya çıkmı tır. 

Dikdöngen planda tasa rlana n "O" mekanından yogun seramik (çanak çömlek) parça

l a rın çıkması, burasın ın mutfak olarak düzeni ndig ini düşündürmektedir. 

Kazısı tamamlanan "B ", "C", "O" mekanla rında n sonra yapının batısında , 2.20 x 3.00 m . 

ö lç üle rinde herhang i bir g iri i o lmayan kör bir m e kana rastlanmıştır. D aha sonra yapının 

güneybatı kö esinde n doğuya doğru duva r takibi yapılarak güney bede n duvarı ile 3.00 

x. 3.47 m. ölçülerinde bir birim daha onaya çıkarılım tır. "B" mekanının doğusunda yapı

la n ça lı malarla 1.44 x 1.44 m. ö lçülerinde kare planlı 'A' mekanı bulunmuştur (Çizim 24-

26). 

20.09.2005 ta rihinde Ka ımiye-ll Yapı ı 'nın kaz ısı tamamlanmı , çevre düzenlemesine 

geçilmiştir . Ça lışmala r sonucunda, Kasımiye-II Yapısı 'nın doğu-batı doğrultusunda 20.00 

m. , kuzey-güney yönünde 15.00 m. 'lik bir a lana oturduğu ; doğu-batı yönünde yan yana 

5 ve 1 arka mekan ile orta mekanın kuzeyinde bir havuzdan oluştuğu ; moloz ta örgülü, 

zem ini kesme taş üzerine cas kaplı tek eyvanl ı , e nine clikdöıtgen planlı , kuzeyden girişi 

o lan ve bulunduğu ko n.um itibariyle yerle im a la nında daha belirgin b ir yerele yapılmış 

muhte melen ü t düzey 1 ir şahsa ait sivil mimari örneği olduğu tespit edilmi tir (Hesim 

239-240). 

7.2.10.3. KASIMİYE YAPILARI-fil (HKFK-05-KS-ID) 

7.2.10.3.1. A Yapısı: 09.09.2005 tarihinde, Kazı Başkanı'nın gözetiminde, 2 yüksek li

sa ns öğrencisi ve 17 i ç i ile kazı çalı malan başlamıştır. Kazı a lanının fotoğraflanması , o t 

ve ta te mizlik iş le rinden onra avlu olarak düşünüle n bölümde kazı çalışmasına geçil 

miştir ( Re im 242-243). 

Çalı ma a l an ı doğu-ba tı yönünde 27.00 m ., kuzey-güney yönünde 15.00 m. ölçülerin

d e dir. Avlunun kuzeydoğusunda , doğu duva rı ta k ip ed ilerek 13.00 m. ileride avlun un gü

n ey duvarına ula ılmı , güneydoğu kö esinde bir adet su öğes i tespit edilm işti r (çizim 27-

29). 

"Al " kodundaki eyvan a dolan toprak ve m o loz yığınları boşaltılıp , zemindeki cas ile 

kaplı tabakaya ula ılm ış ve zemin düzenlemesi yapılmı tır. Güney duvarının oıtasında bir 

ni bulunan "Al " eyvanın iç ö lçüleri 3.00 x 4.40 m .'dir. 

Bu eyvanın batı yönünde, "AT olarak adlandırı la n bireyvan daha tespit edilmi ·tir. Me

kan ı n doğu iç duvarından ba )a narak, moloz kaldırma çalı malan ta m a mla narak, cas ile 

kapl ı zemin seviyesinde çalışmala rı yapılmı tır. "A2" eyvanının ölçüle ri doğu-batı yönün

de 3.00 m., kuzey-güne y yönünde 4.40 m.'dir. 
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"A2" eyvanının batı) ' mnde hulanan "A3" mekanın kuzey duvarın ın o rta bölümünde . 

2.00 m . genişliğinde bir ıis tespit edilmişti r. Bu noktadan mekana geçi le rek, içine dolan 

toprak-moloz tabakası L ınamen boşaltılmıştır. Batı duvarında bir niş bulunan 4.10 x 3 .60 

m. ö lç ü le rindeki mekan ı zemin res\ iyesi yapılm ı tır. 

"A4" mekan ına, genıs gi 1.60 ın. olan bir gi riş tespit edilmi tir. 4.00 x 4.70 m. ö lçüle

rindeki bu me kanda da Jolgu kaldırma i~lem i tamamlanarak, zemini te v iye edilrni tir 

(Resim 247-249). 

onra ki çalışmalarda, ,1 ınekJ.nl.ınn kuzeyinde bu lunan avlu temiz leruniş, "A2'' eyva

nının kuzeyinde , aynı de rultuda bir harnz tespit edilmiştir. ı. 5 m. kenar uzunluğuna 

sahip kare planlı, 1.00 m derinliğindek i havuzun iç i boşa ltılınca, düzgün taş dö eli zemi

ne u laşılmıştır . Havuzun h. tı yönünde. "A3" mekanının ö nünde ta malzem eden yapılmı 

bir işlik o rtaya çıkartılmı~ sliğin doğu yönünde b ir adet oluk tespit edilmiştir. 

"A" yapısının güney yönunde bulunan ve doğu-batı is tikametinde ilerleyen 1.85 m. ge

nişliğindeki sokakta yapıl. n <;·alışmalarla, yapıların bağla ntısı oıtaya çıkarılmıştır. 

7.2.10.3.2. B Yapısı: 20.09.2005 tarihinde, "A" ya pı ının batı bölümünde bulunan ve 

"B" olarak adlandınlan eynn şeklinde düzen lenmiş m ekanla r grubunda kazı çalı maları

na devam edilmiştir. Ça lışına alanı yaklaşık olarak 18.50 x 25.20 m. ölçülerindedir. "B" ya

pısının doğu duvarı "A" yapısının batı duvarı ile orta k o larak düzenlenmiştir. "Bl" kodu 

verilen mekanın içerisinde hulunan toprak tamamen tahliye edilmiş, zeminde bulunan 

cas tabakasına ulaşılarak , zemin tesviyesi yapılmıştır. Mekanın güney duvarında bir su 
küngü bulunmuştur. 

Kazılara , 3.25 x 2.90 m. ölçülerindeki "Bl" mekanının batısında bulunan "B2" meka

mn doğu duvarında devam edile rek, içindeki toprak tahliye edilmi tir. "B2" mekanının 

doğu duvarı içinde bir su küngü ile, hemen altında bir u düzeneği tespit e diJmi tir. u 

düzeneği dört yöne bağlantı kuracak biçimde ta arlanmı cır (Resim 250). Mekanın ölçü

leri 2.62 x 3.05 m.'dir. 

"B3" mekanındaki ilk bulgu, güney duvarına yasla na n bir seki olmu tur. 1.90 x 4.95 m. 

ölçülerinde ki "B3" ile 2.95 x 3.90 m. ölç ülü "B4" mekanlarındaki yığıntı malzeme tahliye 

edilerek zemin tesviyeleri yapılmı tır. 

Avludaki kazı la ra "Bl " mekanının batı kısmından 1 aşlanm ış, içindeki toprak ta hliye i 

sırasında havuz tespit edilıni tir. 2.00 x 1.80 m. ölçüle rinde ve 1.00 ın. derinliğindeki ha

vuzun içi tamamen bo alııla rak , zeminde bulunan taş dö e me ye ula ılmışt ır. 

7.2.10.4. KASIMİYE YAPIIARl-IV (HKFK-05-KS-IV) 

Ka ımiye b ö lgesi 4 no'lu nokta d a, Arkeolojik kaz ı çalışma la rı 09.09.2005 tarihinde, 1 

yüksek lisan s, 1 lisans öğrencis i v 9 i çiden oluşan bir kiple ba latılm ı tır. 
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Kasuniye-rv Yapıs ı 'nda il k o larak fotoğrafl ama ve ot temizliğ i yapılmış, kazı ça lışma

sına yapının doğu be d e n duvarının avluya b ak a n cephesinden güney yönünde duvar ta

kibi ile ba l a ıuııı tır. O rtaya çıka rı lan ilk me k a n a "A" kodu veril miş, doğu duvarına biti

şik bir dibek ta ına ra tl a nmıştır. Yapının zemininde yüksekliği 0.30 m ., genişliği 0.20 m. 

ö lçüle rinde bir eki ile güneybatı köşesinde çapı 0.72 nı ., yüksekliği 0.20 m. ölçülerinde 

yu va rlak formlu içer i inde insitu halinde kül bulu nan bir ocak bulunmuştur. Mekanın ba

tı duvarında 1.10 m. genişliğinde bir kap ı açı klığı te pit edilmiştir. 

"A'' mekanının batısında ki "Al " kodu verile n mekanın kuzeyinde, a vluya açılan bir gi

rişe da ha rastl anmış, "Al" mekanında yapılan çalışmalarda çok sayıda pöhrenk bulun

muştur. Üzerinin tonozla örtü ldüğü a nlaşılan "Al" mekanın mutfak olara k kullanıldığı ka

n aatine varılmı tır. 

Kazı ça l ı malan sonuc unda , "A" ve "Al " mekanla rının batısında k a la n "B" ve "C" me

kanl arının boyuna dikdö rtgen planl ı , güney duvarında birer niş i o la n zemini cas kapla

malı birer eyvan; "D" mekanının kapal ı bir geçiş öğesi olduğu anlaşılmıştır. D mekanının 

batı duvarına bitişik 4 basamakl ı bir merdivenle , sonunda terasa veya yapının ikinci katı

n a çıkışı sağlayan ahanlık bölümü oıtaya çıka rılmıştır (Resim 263). 

"D" mekanındaki kap ıyla geçilen "E" ve "F" b irimi sonunda yuvarla k forma sahip bir 

k aya parçasının içinin düzgün oyulmas ı sure t iyle yapılmış bir işli k bulunmuştu r. 

Yapının tüm mekanları orta ya çıkarıldıktan sonra, mekanların kuzey yönünde avluya 

doğru yığılm ış olan m o lo z la r kaldırılmıştır. 

Yapının kuzeyinde v e "C" mekanının önünde bulunan havuzdaki d o lgu malzemeler 

temizlenmiş, zeminin in düzgün taş döşeli olduğu görülmüştür (Çizim 30-32). 

Kasımiye-rv yapısındaki son ça lışma , yapının ö nündeki avluyu çevire n duvarla rın tes

pitiyle ilgili olm u tu r. A ntik döneme ait olduğu düşünülen kuzey avlu duvarının tam or

ta noktasında , oldukça geniş bir drenaj kanalı o rtaya çıkarılmıştır. Kazı çal ışmala rı tamam

landıktan sonra, yapının tüm mekan larında ve a v luda çevre düzenle rn.e i ve te viye ça l ış

ması yapıl ırn tır (Resim 261-262). 

Kasınıiye-rv Yapıs ı 'ndaki kazıla r sı rasında çok sayıda küçük bu luntu ele geçir i lmiştir. 

Meta l cürufu, pöhrenk parçaları , pipolar, değişik form ve teknikte yapılmış seramik par

çala rı , bir yüksük ve b ir s ikke bulunmuştu r. Bu bulunnı la rclan yola çıkılarak malzeme , 

te kn ik ve mimari özellikle r göz önünde tutulduğunda, yapıyı Osmanlı G eç Dönemi'ne ta

rihle me k mümkündür. 

7.3. ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BASİT ONARIM ÇAllŞMAIARI 

Kampanya boyunca, a rkeolojik kazıların yanı sıra , kazı larla oıtaya çıkan mimari kalın

tı ve bulu ntula rın korunmasına yönelik çalışma la r ela aralık ız sürdü rülmü tür. 
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7.3.1. Zeynel Bey Külliyesi 

ı. 200 ı yılı kazı çalısmaları sonunda, külliyenin etrafına koruma amacıyla yapılan çev

re duvarının tahrip edilen bölümleri ile üzerindeki ko ruma betonu elden geçirilerek 

yenilenmi:;;tir. 2005 döneminde çıkan Amıklu Medresesi-ll'nin avlu u ö n ündeki yı

kılmı~ c.lll\·ar zemin seviyesinde tamamlanarak av lu yeniden düzenlenm i tir. Havuz

daki dolgu temizlenerek taban ve duvarlar kısmen ona rı lmıştır (Resim 264). 

2. Osmanlı ı\lcdresesi'nin avlusu, daha önce i terme sa hiple rince dozerle ta h rip edildi

ğine.len, zemin tesviyeleri ile düzeltilmeye ça lış ılmıştır (Resim 265). 

3. ı Iafriyatla c,:ıkan taşlar onarımda kullanılmak üzere, külliyedeki iki uygun a la na top

lanarak istiflenmiş, toprak ve moloz dolgu alan dışına taşınmıştı r . 

7.3.2. Zeynel Bey Türbesi Koruma Projesi 

Yıkılmaya yüz tutmuş Zeynel Bey Türbesi'ni ayakta tu tabilmek amacıyla, Kazı Ba kan

lığı'nın tüm çabalarına rağmen b ir çözüm bulunamamış, 2004 yıl ında (Baraj p ro jesi gün

demde değilken) hazırlanan basit onarım ve restorasyona yöne lik çalı malar m evcut pro

sedür ve hatalı uygulamalar yüzünden başarısız olmuş, ayn ı projeye bağlı diğer yapıla ra 

da başlanamamıştır. 2005 yılında durum değişik oıtam la rda dile getirilerek b ilim çevresi 

ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve ve Restorasyon yetkilile rinden ya rdım istenmi , D i

yarbakır Kültür ve Tabiat Varlık l a rını Koruma Bölge Kurulu 'nun da görüş l eri doğru ltu

sunda koruma ve taşımaya yönelik yeni projeler için çalışma lara ba lanmı tır. Bu bağlam

da, farklı zamanlarda Kültür Varlıkla rı ve Müzeler Gene l M üdür Yardımcıs ı Ya lçın KURT 

ile Daire Başkanı Zahide OLŞE 'in katıldığı dört ayrı uzma n grubu yapı üzerind e incele

meler yapmış, düzenlenen raporlar doğrultusunda acil e y lem planı hazı rlanarak u ygula

maya konulmuştur. Türbenin gövde alt bölümüne 2004 yılında yapılan taş ö rg ü sök üle

rek, yapı eski h a line dönü türülmüştür (Resim 266-267). Askıya a lma ve koruma p roje ça

lışmaları devam e tmektedir. 

7.3.3. Yamaç-il Yapıları 

Yamaç-II yapı ları, 2005 yılı kazıları iç inde en çok tahrip o lmu binaların bulunduğu bir 

arazi parças ıdır. Mahalle terk ed ildikten sonra tüm binaların taşları sökülüp moloz yığın ı 

haline geti rild ik le rinden, temel seviyesinde ayakta ka labilm iş bir kaç duvar d ışında bul

guya rastlarunamıştır. Ancak sokak dokusun u oluştura n yol ve su kanalının aç ıga çıkarı l

ması kültü r tarihi ve şeh ir yapısını n o t uşumunu belgeleme a ı sından yararl ı olmuştur. Ya

macın en alt eviyesindeki yolun kenarına kadar kaz ıla n a la nın önüne ta duvar ö rü le rek 

açılan doku koruma a l tına alınmıştır (Re ·im 270). 
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7 .3.4. Büyük Saray 

Topografik konumu itiba riyle, kazısı zor ko ullarda yapılan Büyük Saray'daki çalışma

la ra ö nümüzdeki yılla rda d a devam ed ilecektir. Kuzey cephede ki a na giriş kitlesi ile 

ö nünde ki kule her a n yıkılma tehlikesi ile ka r ı karşıya bulunmaktadır (Resim 177-178). 

Kaz ı Ba kanlığınca a lına n ko rumaya yönelik basit önlemlerin yan ı sıra, ka lıcı acil müda

h a le iç in Kültür ve Turi z m Bakanlığı 'ndan te knik destek i tenmiş, restora yona yönelik 

ça lı malara ba lanmışur. arayda, kazıyla oıtaya çı karılan kemerlerin büyük bir bölümü 

geçici o larak ah ap apara tla rla de teklenmiştir ( Re im 168, 172, 174, 179-180). 

7.3.5. Kasımiye Yapıları 

Kasımiye'dek i dört büyük yapı, avluların ı çeviren duvarları ve sokak bağlantıları ile 

b irlikte e le alın ıp onaya çıkarı l mı , temizlik ve tesviyeleri yapı larak çevre düzenlemeleri 

gerçekle tirilmi tir. I no' lu yapının büyük havuzunun yıkılan güney duvarı zemin seviye

s ine kadar yeniden ö rüle rek eyvan önünün göçmesi engellenmiştir. Kazı alanları Koman

d o Birliğ i ' nin sınırla rı ve görüş a lanı içinde o lduğundan, etrafına koruma amaçlı duvar 

ö rülmesine gerek duyu lmamıştır. 

7.3.6. Deriki Kilisesi 

Kilisenin batıs ı dere yatağına baktığından , zamanla sel suları duvara kadar olan bölü

mü götü rüp, kili enin batısı askıda kal nıı , p la n şemasına uygun bir a lan toprakla doldu

ru la ra k ö nüne taş duva r örülmüş, dere yatağ ı na o tura n bu duvarın zarar görmemesi için 

d e zemine ve üstüne beton dökülmüştür. 

7.3.7. Hamam 

Hamamın ayakta ka la n ve Osmanlı döneminde yeniden yapıla n soğukluk kısmının gü

neydoğu kö esi, zemine kadar açılarak takviye edilmiş, kazıyla onaya çıkarılan diğer kı

sımla rının yağı tan za ra r görmemesi için Dicle yönünde iki drenaj kanalı açılmıştır. Ayrı

ca kazı a la nının etra fı ge ic i harçsız ra duva rla çevrilerek koruma altına alınmıştır (Resim 

268-269). 

7.3.8. Kazı Evi Onarım.ı 

11.08.2005 tarihinde m eyd ana gelen afette çök e n kazı evinin çatıs ı tamamen değiştiri

lerek yeniden elden geçiri l miş, hasar gören d iğer kısımlar onarılmı tır ( Resim 272-273). 

7 .4 . DİGER ÇAIJŞMAIAR 

2005 yıl ı kazı döneminde, kazı ça lışmalarının yanı s ıra, kazı evi ve laboratuarda da bir 

takım ça lı malar gerçekleştirilmişti r. 
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7.4.1. Kazı sahalarından çıkan ve depoda saklana n seramiklerle diğer buluntular , te

mizlik i lemlerinrlt: .. sonra nicelik ve niteliklerine göre gruplandırı larak be lirli form ya da 

kompozisyon \erenler seçilerek envantere alınmış; numaralanıp çizimle ri yapılarak en

vanter fişleri doldurulup. fotoğrafları çekilerek belgelemeleri yapılmı tır. eramikle r, Ga

zi Üniversitesi'n< n ı rd Doç. Dr. Nurşen Özgül FI DlK ve Mustafa Ke m a l Üniversite-

i'nden Uzman ,\ heunetrist Tülin TÜMAY: alçılar (cas) Gazi Üniversite i'nde n Yrd. Doç. 

Abdulla h KARAÇ \(. ın gozetiminde yüksek lisans öğrencilerinden olu a n g rupla r tarafın-

dan ça lışılıp değL dırilmi tir. 

Büyük Saray , ı 'nda beyaz hamurlu ince astarlı , sırs ı z, baskı veya kazın1a desenli, 

ti.ime yakın ya d uçük parçalar halinde tek veya ç ift kulplu sürahiler e le geç irilmi tir. 

Bunların ü zerin<lt: ııtkıscl. hayvan figürlü ve yazı taklidi bezemeler bu l unmaktadır (Re

sim 277-286). A} r ı ~im kazı alanlarında bulunan çok ayıdaki su·Iı seram ik parça ların

da, Artuklu dönem 1tlen Osmanlı sonuna kadar dönem ve ü lup özelliğ i yans ı tan re nk. 

desen ve kompozıwcınlar tespit edilmiştir (Resim 288-290). Laboratuar çal ışmaları devam 

edecektir. 

2005 kazıla rı , metal buluntu açısından oldukça verims iz geçmi tir. Ele geçen sikke ler 

tanınmayacak derecede bozulmuş, özellik ve nitelikleri ka lmamı tır. Büyük Saray'dan çı

kan biris i ta m diğeri yarım 2 adet gümü bilezikle (Resim 291) birlikte, Bakanlık Temsi1-

cisi'nin seçtiği kazı envanteri yapılan 27 adet buluntu , tuta nakla Mardin Müze M üdü rlü

ğü 'ne teslim edilmiştir. 

7.4.2. 2005-2012 yıllarını kapsayan "Uzun Erimli Eyle m Planı "nda beliıti ldiği ekilde, 

Ha ankeyf"te yalnız arkeolojik kazı çalı malan değil , s u a l tında kalma ı muhteme l kültür 

varlıklarının taşınması, diğerlerinin de korunmasına yöne lik biı· takım proje ve program

ların uygulamasına geçilmiştir. Özell ikle belgeleme çalışma la rında toplanan verilerin sis

tematik bir ortamda depolanması amacıyla , kazı evinde bir bilgisayar veri tabanı oluştu

ru lma ı kararlaştınlm ı ve gerekli m a lzemeler atın a l ınarak alt yapısı tamamlanmı cır. 

2005 yılı kazı çalışmalarında , dijital o rtamda çekilen fotoğraflarla sonuçlanan b ilgi ve bel

geler bu s is te m e kaydedilmiştir. 

7.4.3. Hasankeyf'teki kültür varlıkl a rın ı n korunmas ı , kurtarılması ve taşınmasına yöne

lik alınacak kara rla rla yapı lacak uygu lama la rın daha sagl ı k l ı yürütülebilmesi amacıyla , 

Kazı Başkanı ve Proje Yürütücü ü 'nün iscegi üzerine, Kü ltü r ve Turizm Baka nlığ ınca aka

demi ·yenlerde n oluşan bilimsel b ir "Danışma Kurulu" o lu turu lmu tur. 

7.4.4. Uzun Erimli Eylem Plan ı kap amında, Ha ankeyPteki kültür varl ıkla rının sözel 

kaynak ve yazıl ı be lgelerine u laşmak amacıyla , yerelde me vc ut birikimli kişi lerle yazar ve 

kamu görevlilerinden bir komite oluşturu l a rak ça l ışma la ra b a · l anmıştır. 
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7.4.S. 2005 yıl ı kazı a la nlarının (Ka · ınıiye Yapı la rı hariç) ölçüm ve mimari çizimleri 

e lçuk Üniversitesi'nde n Arş. Gör. Dr. Mima r Abdulla h ERDOGAN ile başlamış, ancak ka

zıdan ayrılma ı sonuc u Mimar edaı BiÇER ile tamamlanmıştı r. Çalışmalar ayrıca veri ta

banına yüklenmiştir. 

7.4.6. ahıs mülkiyetinde bulunan Hamam ile Ka ımiye Yapıları 'nın kazılarında , ar

a/ arazi ahiplerinin muvafakati alınmış ve kamulaştırma ça lışma l arına baş lanmıştır. 

7 .4 . 7. Daha önceki d ö ne mlerde buluna n ve kazı evi depola rında saklanan buluntu la r, 

yenide n e lden geçirile r k kasa ve ra fl ara düzen li o larak yerleştirilmiştir. 

7.4.8. Bu y ı l satın a lına n malzemeler de, ayni yatlarıyla birlikte demirbaş defterine kay

dedilmişti r. 

7.4.9. Yapılan çevre gezisi ve inceleme le r sonucu, bazı yeni yerleşim alanları ile kü l

tür va rlıkları tespit edilmiştir. 

7 .5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

2005 yılı Hasankeyf Arkeolojik Kazı Ça l ı şmalarında, geçen yıl olduğu gibi, planlanan 

ve beklenenin üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır. 

Zeyn el Bey Külliyesi, Hasankeyf'te sur dışında da yoğun yerleşim alan ları olduğunu 

göstere n ve Artuklu minıa risinin anıtsa l boyuttaki ö rneklerini sergileyen önemli bir yere 

a h iptir. Ayrıca konunı o larak, Hasankeyf'in e n düz alanında, tarihi İpek Yolu'nun Diyar

bakır-Cizre güzerga hı üzerinde önemli bir konaklama noktası o l uşturmaktadır. Değişi k 

dönem yapılarını bir a rada toplamasıyla ela kültürün sürekliliğine işa ret etmektedir. 

Mimari ve süsleme özellikle rine göre, 2004 kazı yt!ında ortaya çıkarılan medresenin 

el çuklu-Aıtuk lu döne minde tasa rl andığı, ancak m uhtemelen büyük bir depremle yı kı 

lınca EyyGbi ve Akkoyu n lu lar zamanında yenilendiği; Akkoyunlu d ö n e m inde doğusuna 

bir imaret ile güneydoğusuna türbe eklendiği; Han ve hanın kuzeydoğu kö ·esinden iti

baren, doğuya doğru u za na n Osmanlı döne minde yapılmış bir arasta olduğu düşünül

m e kteydi . 

Ancak 2005'te yapılan kazılar sonucunda, a rasta sanı lan mekanın , medre eye sonra

dan e kle nmi konutlar olduğu anla ılmıştır. 

Bu muhde mekanın g üneyinde kalan ve bir eyvanla avluya açılan m e drese, nıa lzeıne

te kn ik ve mimari özellikle ri , eyvandaki su sis te mi ve eyvanın karş ı sında avluda yer alan 

h avuz ku rgusu ile Artuklu d evrini n tipik özell ikle rini yansıtmaktadır. 

Türbe nin kuzeyinde k a lan medrese, yapı. m a lzeme i ve ü 't örtü ünde pöhrenk kulla

nı l mas ı ile daha doğudaki O manlı Meclresesi'nde n ayrılmaktadır. H e r iki meclre e ele "L 
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planlı" olarak tasarlanırn~tır. Doğudaki medresenin güneydoğu kö esi tamamen ortadan 

kalkmıştır. 

Oldukça geni~ bir alanı kaplayan külliyede, 5 ayrı avlu bulunmaktadır. Bu avlula rdan 

yalnızca ikisinde çalı . .,ına yapılmış ve birer hanız tespit edilmiştir. Diğer avlula rda yapı la

cak çalışmalarla yeni su sistemlerinin oı1aya çıkmas ı o l as ıdır. 

Zeynel Be} Türbesi. \.\'. yüzyılda yeniden ~ekillenen külliyenin önemli bir elemanı 

olurken, Jia.,ankeyfin sembolü haline gelmi~tir. Osmanlı dö neminde eklenen bölümle

riyle bir menzil külliyesi niteliğine kavuşan yap ılar toplu luğu , bu lunduğu a la n da ya l nız 

kalmamış, doğuda tarihi köprüye. batıda Kesikköprü Köyü yakınına kadar uzanan yeni 

bir yerleşim alanının doğmasına neden olmu~tur. Ancak bu ya pılar zamanla yıkılm ış, yal

nız türbe ile külliyeye ait hamamın bir bölümü ayakta kalabilmiştir. " Batı Yapıl a rı " ad ı yla 

tanımlanan mezarlık ile içindeki yarım türbe örnekle ri, bas it mimarilerine rağmen, Doğu 

\e Güneydogu Anadolu'da karşımıza çıkan birçok benzeri ile kültür tarihi açısı ndan 

önemli bir yere s::ılıiptirler. 

Gelecek kazı dönemlerinde, külliyenin çevresinde yapıl acak sondaj ve kaz ı ça l ışma la

rı ile yeni kültür varlıklarının ortaya çıkarılacağı inancındayız. 

Zeynel Be} külliyesini oluşturan yapıların bir bütün olarak e le alınması ve mevcut du

rumunu n korunması gerekmektedir. Zeynel Bey Türbcsi 'nin ayakta kalması iç in acil an

cak yeterli önlemler alınmalıdır. 

Büyük Saray olarak tanınan k o mpleksin. Hasankeyf'te yönetim ve kültü rl e rin oluşu

ımında önem li rol üstlend iğ i kuşkusuzdur. Savunmaya elverişli topografik konumu ve 

tüm manzaraya hakim görkemli yapısıyla uzaklardan dikkati çeken bir görünüme sahip

tir. Ancak uzun yıllar önce yangın ve depremler -belki is tila lar- sonucu terk edilmesiyle 

atık malzeme deposu haline gelerek topra k ve moloz yığın larıy la dolmuştur. Kazılarına 

önceki yıllarda başlanan yapının açılmasında en büyük s ıkınt ı , hafriyatla çıkan malzeme

nin boşaltılmasında çekilmiştir. Sarayın yakınındaki iki alan geçici depo haline getiri lere k 

toprağın kaleden aşağıya boşaltılması planlanmı~, ancak henüz gerçekleştirilememiştir. 

Yalnızca yönetim deği l , iç kale savunmasını üstlenen muhafız birliklerinin de barınd ı

ğı bir askeri garnizon niteliğinde tasarlanan komplekste, b irbiriyle bağlantıl ı büyük kori

dor \'e salo nlar, fark lı büyüklükte odalar ve bağımsız üniteler yer a lmaktad ı r. Blo k kes

ıne taşlarla örülen su r nitelikli bede n duvarları , kuleler ve iç mekanların çoğu , y u va rlak 

kemerli bölgü c.luva rların<ı karş ılı k ö rtü s istemlerinde tuğla malzeme kullan ılm ıştır. Gü

neydeki en yüksek kısımlardan kuzeye doğru kademeler h a linde kot dü ürülerek oluştu

rulan kemer ve duvarlarda yer yer yık ılma ve çatlamalar görül nıü~tür. Ayrıca yapının bü

yük bölümünde iki ayn yangın tabaka~ı tespit edilmiştir. Açıla n mekanların zem inleri, 
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beklendiği gibi düz olmayıp , kaya kit le lerini n teraslanma ıyla oluşturulmuştur. 

Yapının kuzey cep hesindeki kap ı ve ku le le r b üyü k oranda deform e o lm u , taş la rında 

e rime ve yık ılmalar meyd a na gelmi tir. 

Büyük sarayın iki ayrı b lo kunun ancak l / 3'lü k kısmı plan bazında açığa çı karılabi lmiş-

tir. 

Yamaç-il alanının , Yam aç yerle kesine a it k uzey-güney doğrultusunda uzanan basa

maklı b ir sokakla, bu sokağa açı lan evlerin yer a ld ığı; ancak aşırı derecede yıkıma uğra

dığı ; konutların sııtları yam aca yaslanmış iki oda ve bir aşevi ile ö nle r inde küçük havuz 

veya ya lak bulunan b irer avludan olu tukları an la · ıl rn ıştır. adece d u var kalıntıları ortaya 

çıkan bu mekanla rın moloz taş ve niteliksiz m a lzemelerden örü ldüğü , üzerlerinin casla 

sıvand ığ ı te pit ed ilmi tir. 

Yamaç-fil olarak adland ırıl an alanlarda gerçekleştiri l en sondaj nite likli dön açmada, 

çıkan verilere göre b u bölgenin sokaklara bakan meskenlerden oluştuğu , ancak birçok 

ke re e l değiştird iği , te rk e d ildikten sonra da m a lzemelerinden fayda lanmak üzere taşların 

sökü ldüğü ve mimari dokunun tanınmayacak derecede bozu lduğu tespit edilmiştir. Ya

pıla rda malzeme olarak m o loz taş kullanılm ış , ki reç ağırl ıklı harçla tutturulmuş dolgu du

var tekniği uygu lanmıştır. 

Hamam Kazısı, H asankeyf'te mevcut a nıtsa l n itelikli mimari dokuya yeni bir halka 

eklemiştir . Halen ayakta dura n yapı , halk a rasında ham am olarak bilinirken, mimari özel

likle rine göre önceki çalışmalarda mescit ola bileceği kanaatine varı lmış, ancak bu çal ı ş

m a la rla hamam olduğu kesin leşmişti r. Dicle taşkınl a rı onucu üst kısmı yıkılan hamamın 

ü zerine, Osman l ı dö ne minde seıt sel tabakası ka ldırılmadan yeni ve daha niteliksiz bir 

h a m am yapıldığı ka lıntıla rıy la tespit edilm iştir. Kullanılan kalite li taş malzemesine bakıla

ra k bunun bir Roma Hamamı olabileceği düşünülmüşse ele, yapıın tekn iğ i ve mimari şe

ması ile , klasik planda tasarlanm ış bir Aıtuklu hamamı olduğu anla ı lmıştı r. 

Kasuniye'cle, 2005 döneminde gerçekleştirilen kaz ı çalışması o nuc unda, özgün mi

mari özellikleri ile Hasankeyf'teki Ti.irk sivil m ima risine ait önemli b u lg ula ra ula ı l mıştı r. 

Kası rn iye mevkii kentin doğusunda , " e la h iye Bahçeleri"ne komşu ta rihi b ir yerleşim 

alanıdı r. Kazıs ı yapı l an 1, 2, 3 ve 4 No'lu yapıla rın m ekan orga nizasyonla rı ile seramik bu

luntu ları , Anuklularda n Osmanlı 'nın son dönernine kadar aynı kültürün devanı ettirildi

ğin i göstermektedir. Doğu-batı doğru ltusunda uzun l amasına dikd ö rtgen bir plan arz 

e d e n bu yapı la r , oıtada bir eyvan ve buna iki yan da eklenmi d ikdöıtgen plan lı diğer me

ka nla r ile birl ikte kuzey yönde bir avluya açılan ka rakteristik yapıla rdır. Odalardaki niş

le r le , eyvan önünde konumlanan bir havuz ve farklı tipteki i likler, he r dört yapıda ela iz

lenmektedir. ı ıo' l u Yap ı 'dak i sekizgen kubbeli mekan ve tonoz örtülü oda ile, kuzey-
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güney doğrultusunda düzenle ne n anıtsal eyvan ve önündeki büyük-derin havuz tam a

men fa rklı bir U\ gt.!am,ıdır. Özellikle büyük havuz ve anı t al eyvanda taş m a lzemenin ni

teliği tamamen ltğı~ikti r Burada üst örtüde pöhrenk kulla nılmad ığı ve taş ıyıcı duvarla

rın oldukça kalı • ıt. t lduğu d ikkati çekmektedir. Yin e anıtsa l eyvandan çıkarı lan bir adet 

taş bloğu üzen e ı.,ç dilimli kemer içerisinde istiridye kabuğu motifli oyma", Artuklu 

dönemine i şarL mekıedir. Dolayısıyla l ı o'lu Yap ı 'da farklı yapım evre le rinin olduğu 

düşünülebili r. 

1 o 'lu Yapı le 1\ehri'ne yukarıdan bakan topografik konumu· kubbe li ve çini süs-

!emeli mekanı, ~Jl eyvanı ve büyük ölçekli ikinci havuzu ile önemli bir şa hsiyete ait 

"seyir kö kü " \ · ,ızlık malika ne " olmalıdır. Gelecek dönemlerde gerçekle tirilecek 

kazı ve arkeon1L ık ı alı:_;malar, daha kesin sonuçlara götürülebilecektir. 

Roma Yapısı Kalıntısı, Roma dönemine tarihlen e n tek yapı olmas ı itibari ile Ha an

keyf ve Hasanke\ ! kazıla rı için büyük önem taşımaktad ır. lle riki dönemlerde yapı üzeri

ne daha detaylı çalışmalar yapılm~ası ve çevresinde bu lunan mimari doku ların ortaya çı

karıılması, bu döneme ilişkin daha veriml i sonuçlara ulaş ılmasın ı sağlayacaktır. 

15 Haziran-30 Eylül ıarihleri arasında gerçekleştiri l en 2005 y ıl ı Hasankeyf kazı ça lış

maları ile 13.431 metrekare alan kazılarak, yaklaşık 21.000 metreküp hafriyat malzemesi 

bo alrılmıştır. Bu çalı malarla , 1 kilise, 2 medrese, 1 hamam, 5 kö k, 2 yarını türbe, 2 

mahalle dokusu (sokak), 1 Roma Kapısı ve Büyük aray'ın ya rısı onaya çı ka rılmı ştı r. Kazı 

sırasında başlayıp 19.10.2005 tarihine kadar süren çevre düzenlemesi ve basit onarım 

çalı malan ile de 2 havuz, beş avlu ve bir medresede konservasyon yapılmış; 362 met

reküp koruma amaçlı kuru duvar ö rülüp üzerlerine 14 metreküp beton dökülmü tür. 

Büyük a ray'dan çıkan ıoprağın tahliye i ise, Dicle kenarındaki turizme yönelik çardak

ların henüz kaldırılmaması ne d e niyle gerçek leştirilememiştir. Kasımiye YapıJa rı 'nın 

rölöve ö lçü leri alınını , ancak ç izimle ri henüz ıaınamlanmamı tı r . 

Toplam ödeneği 1.385.727,00 (birmilyon üçyüzseksenbe bin yediyüzyirmiyedi) YTL 

olan kazı çalışma larında, 01.11.200 5 tarihi itibariyle toplam 304.275,94 (üçyüzdörtbin 

ikiyüzyetmişbeş) YTL harcanmıştır. 
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Resim 9t: Cami üzerinin kapau l ması ça lı mala n. 

Resim 95: Cami üzerinin kaparılmas ı ça lışmaları. 
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Resim 96: Yamaç Kül l i yesi'nin onarım ça lışma la rı esnasında güney yamaçtan görünü ü. 
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Resim 97: Cami'nin kazıla rla onaya çıkarı lan mihrabı. 
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151 
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Resim 100: Seramik fırın l arında sondaj ça l ışmala rı . 

Resim 101: Ser amik fırınl arında sondaj ça lışma ları. 
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Resim 102: Selahiye bahçele r inde Kö k kalıntısı. 
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Resim 103: Köşk'te selsebil. 
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Resim 105: 200 ı kazılarında çıkan seramik örnekleri. 

Resim 106: 200 ı kazılarında çıkan seramik örnekleri . 
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Resım 107: 2004 kazılarında çıkan sera mik ö rnekleri. 

Resim 108: 2004 kazıl arında çıkan seramik ö rne kleri. 
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Resim 109: 2004 kazılarında çıkan seramik örnekleri. 

Resim 110: 2004 kazıla rında çıkan eranıik örnekleri. 
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Resim lll : 200 1 kazıla rında çıkan seramik ö rne kleri. 

Resim 112: 2004 kazıla rında çıkan serami k ö rne kleri. 
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Resim 11 3 : 2004 kazılarında çıkan seramik örnekleri. 

Resim 114 : 2004 kazılarında çıkan seramik örnekle ri. 
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Resını 115: 200·i kazılarında çıkan sera mik ö rnekleri. 

Resim 116: 2004 kazıla rında çıkan seramik ö rnekleri. 
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Resim 117: 2004 kazılarında çıkan seram ık ömeklerı. 

Resim 118 : 2004 kazılarında çıkan seramik örnekleri. 
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Resim 119: 2004 kazılarında çıkan sera mik ö rnekleri. 

Resim 120: 2004 kazıl a rında ç ı kan seramik fırın ma lzemeleri. 
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Resim 1 21: 2004 kazılarında çıkan sikke örnekleri. 

Resim 122: 2004 kazılarında çıkan sikke örnekle ri . 
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Resim 123: 2004 kazılarında çıkan sikke ö rnekleri. 

Resim 124: 2004 kaz ıla rında çıka n ikke ö rnekleri . 
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1)4 2K V/9~ 

Resim 125: 2004 kazılarında çıkan sikke örnekleri. 

111'F1'-0~ YI\: 

Resim 126: 2004 kazılarında çıkan pipo örnekle ri . 
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Resim 127: 2004 kazılarında çıkan metal b uluntu örnekleri. 

Resim 128: 2004 kazıla rında çıkan sera mik örneği . 
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Resim J 29: 2004 kazıla rında çıkan alçı:cas süsleme örnekleri. 

Resim 130 : 2004 kazıla rında çıkan a lçı :cas süsleme örneği . 
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Resim 131: 200<.1 kazılarında çıkan a lçı-ca sü leme örnekleri. 

Resim 132: 2004 kazılarında çıka n seramik örnekleri. 
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Resim 133: Zeynel Bey Külliyesi Doğu Bölümü, kazı oncesi durumu (kuzeyden). 

Re im 134: Zeynel Bey Külliyes i, Doğu Bölümünün kazı sonra ı kuzeyden görünüşü. 
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Resim 135: Zeynel Bey Külliyesi, Doğu Bölümünün kaz ı öncesi görünüşü (güney) . 

Resim 136: Zeynel Bey Külliyesi, Dogu Bölümünün kaz ı sonrası görünüşü . 
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insitu gönınuşu. 

Resim 138: Kazı a lanında te mizlik çalı malan . 
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Resim 139: Alanda kaz ı çalışma ları 

Resim 140: Medrese eyvanında su s is temi. 
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Re ·im 141: Medrese-ırde kazı çalısın.ıları, klıllı\cnin ana g iri i. 

Resim 142: I ülli yenin doğu kanadı, kazı bonrası görünü~. 
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Resim 1 ı3: .\1edrese-III'ün dogu kanad ı ka lıntıla rı ve ek yapıl ar. 

Hcsi nı 1 4'ı : Medrese-II'nin kazı sonras ı görünüşü. 

174 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

Re im 145: Kazı ve çevre d üzenlemesi sonrası doğu kan:ıdın kuzeyd( n görünü ü. 

Resim L46: Kaz ı ve çevr e düzenlemesi onras ı d ogu kanadın güneyden görünüşü . 
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Resim 147: il. Medrese 

Resim 148: il i. Medrese, doğu kanadının ha va da n görünüşü . 
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- ı 

Resim 149: Yamaç-il Yapıları kazısı 

Re im 150: Yamaç-II Yapılan kaz ısı 
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Resim 151: Yamaç-il alanında soka k do kusu 

Resi m 152: Yanıaç-II a l a nında sokak dokusu ve su kanal ı sistemi 
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Re im 153: Yamaç-ll yapıları , batı bölümünün kazı sonrası görünüşü. 
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Resim 155: Yam aç IIl a l anı, kazı ö ncesi görünü ü. 

Resim 156: Yamaç Ill alan ı , kazı ça lışma l arı. 
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Resim 157: Yamaç IIl alanı, kazı çalı~maları. 
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Resim 159: 1 las;ınke) f k K a le'de Büyük aray. 
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Resim 161: Büyük Saray'ın doğu bölümü. 
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Resim. 163: Büyük Saray'da kazı çalışma l arı (KB 1) 

Resim 164: Büyü k aray'da yangın ta ba ka la rı . 
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Resim 165: Yapıda görülen yoğun coprak ve moloz (atık malzeme) dolgusu. 

Resim 166: Yapıda görüle n atık-dolgu malzeme. 
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Resim 167: Sarayın kuzeyba tı bölümü. 

Resim L68: Avluya açılan doğu revakı. 
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Re im 170: Doğu revak to n ozu, avlu ve te ki latı . 
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Resim 171: Sarayın doğu salonlarından biris i (Cephanelik). 

Re im 172: Sa rayın giriş koridorları . 
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Resim 173: Sarayın kuzey giriş i ve kuzeybatı kanadı. 

R sim 174: Sarayın kazı onrası genel görünüşü. 
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Resim 175: Sarayın kuzeydoğu bölümü. 

Resim 176: GD9 Koridoru . 
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Resim 177: Sarayın kulesi. 

Resim 178: Kulenin tahrip olmuş alt yapısı. 
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Resim 179: Kemerlerin destekle nmesi 
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Resim 181: Kazıdan sonra Büyük Saray'ın kuzeyden görünüşü . 

Resim 182: Sarayın kuzeyden görünüşü . 
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Resim 183: Deriki Kilisesi, kazı önce i te m izlik ça lı malan. 
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Resim 185: Kilisenin kazı öncesi batıdan görünüşü. 

Resim 186: Kilised e kazı ça lışmala rı. 

195 
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1 1 h. J l -0' h_ 

Resim 187: Kil i ede kazı ça lışma la rı. 

Resim 188: K ilisede kazı ça l ışma la rı . 
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Res im 189: Kazı sonrası kilisenin yukarıdan görünüşü. 
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Resim 190: Hamamın ayakta kalan oğukluk bö lümü (O manlı). 

Resim 191: Kazıdan sonra hamamın gen e l görünüşü . 
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Hesim 192: Hama m.d a kazı çalı~maları 

Resim 193: Hamamın doğusunda kazı çalışmaları. 
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Resim 194: Sıcaklık kısmında kazı ça lışmaları. 

Resim 195: Hamamın ıcaklı k ve külhan bö lümle rinde kazı ça lışmala rı. 
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Resim 196: Osmanlı Döneminde yapılan muhdes cehennemlik. 

Resim 197: Hamamın Artuklu dönemine ait özgün cehennemliği . 
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Resim 198: Sıcaklık ve cehennemlik, g üney bölümü. 

Resim 199: Osmanl ı d ö nemi, s ıcaklı k ve kü lhan. 
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Resim 200: Hamamda çevre düzenlemesi çalışmaları . 

Resim 201: Hamamın doğusundaki yapının kazısı. 
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Resim 202: Seramik Fırınları bölgesinde kazı çal ışmaları. 

Resim 203: Seramik Fırınla rı bölgesinde kazı ça l ı şmaları 
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Resim 204: tç K ale girişinde Roma dönemi yapı kalınıısı. Insitu durumu. 

Hesim 205: iç K ale gi rişinde Roma dönemi yapı kalıntısı, Insitu durumu. 
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Resim 206: Roma döne m i yapı kalıntı sında kazı ça lışma la rı . 

Resim 207: Roma döne m i yapı kalıntısında kazı ça l ışmaları. 
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Resim 208: Ro ma dönemi yapı kalıntısında kazı çalışmaları, ayrıntı. 

Resim 209: Yapıda bulunan mozaik parçaları. 
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Resim 210: Roma dönemine ait bezem e parçası. 

Resim 21 J: Roma dönenıine ait bezenıe pa rçıs ı. 
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ırumu. 
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Resim 215: Kazı sonras ı Ba tı Yap ıla n 'nın görü nü 
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-

Resim 216: Ka ımiye Yapıla rı , insitu durumda güney tepeden görünü leri . 

Resim 217: Ka ımiye Yapılan , kazı sonras ı güney tepeden görünü leri. 
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Resim 218: Ka ımiye-I Yapıs ı kazı öncesi durumu, g üneyden görünü ü .. 

Resim 219: Kasınıiye-I Yapısı kazı öncesi durumu, kuzeyden görünüşü . 
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Resim 220: Kasımiye-I Yapısı 'nda kazı çalışmaları. 

Resim 221: Ka ııniye-I Yapıs ı , sekizgen planlı ünite nin kazı ı. 
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Resim 222: Kasımiye-I Yapı ı, batı kesiminde kazı çalışma ları . 

Resim 223: Kas ımiye-I Yap ıs ı , eyvan. 
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Resim 224: Kasııniye-1 Yapısı , eyvan ve batı odaları. 

Resim 225: Kasııniye-I Yapısı , sekizgen pla nlı ünite. 
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Resim 226: Kasımiye-I Yapı ı . eyvanda u sitem i ve havuz bağlantıs ı. 

Resim 227: Kasımiye-I Yapısı , kaz sonrası doğudan görünü ü. 

216 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

Resin• 228: Kasııniye-1 Yapısı , kaz sonrası batıdan görüni.ist .. 

Resim 229: Kasımiye-ı Yap ıs ı , kaz ı sonra ı gene l görünüşü . 
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c D 

Resim 230: Kasımiye Yap ısı-II'nin p la n k ro kisi. 

Resim 231: Kasımiye il. Yapı 'da kaz ı ça lışmaları . 
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Resim 232: Ka ımiye il. Yapı.da kazı çalışmaları . 

Resim 233: Kasımiye II. Yapı'da havuz-eyvan bağlantısı. 
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Re im 234: Yapının avlu tarafından görünü ü. 

Re im 235: Kasım iye lI yapı sında kaz ı ça l ışmaları . 
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Resim 236: Kas ınıiye II yapısında kazı çalışmaları. 

Re im 237: Kasımiye Il Yapısı 'nın kuzeyde n görünü ü. 
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Resinı. 238: Kasııniye 11 yapısının havuzu ve su si stemi bulunan eyvanı. 

Resim 239: Kasım iye il yapısının kuzeyden görünü ü. 
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Resim 240: Kasım iye il ve III. Yapıların kazı sonrası yukarıdan görünüşü. 

Resim 241: Kası ıniye II yapısında ölçümleme ça l ışmala rı. 
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Resim 242: Ka ıııı iye-III Yapısı, insiru durumda güneydoğudan görünüşü. 

Resim 243: Kasımiye-III Yap ısı , insitu durumda doğudan görünüşü. 
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A'r'AP ISI D D 

Resim 244: Kasımiye-III Yapısı, yerleşim krokisi. 

Resim 245: Kas ımiye-III Yapı ı , kazı ça lışmala rı . 

, 
K 
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Resim 246: Kasımiye IIT. Yapıla rı 'nda kazı ça lı şmala rı. 

Resim 247: Kası miye III . Yap ıla rı 'nda kazı ça lışma la rı . 
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im 248: Kasımiye III . Yap ı ları'nda kazı çalışmaları. 

im 249: Kasuıı iye III. YapıJarı 'nda kazı çalışmaları. 
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Re im 250: Kasım iye Jll . Yapıla rı 'nda kazı ça lı şma la rı . 

Re im 251: Ka ırniye ırı . Yapıla rı 'nda kazı ça lı malan. 
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Resim 252: Kasın1 iye IIJ . Yapılan, batı eyvanı ve havuzu. 

Resim 253: Kasımiye III. Yapılan, batıdan görünüşü . 
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Resim 254: Kasımiye III . Yapıla rı , güneybatıdan görünüşü. 

Resim 255: Kasımiye III. Yapıları , kazı sonras ı genel görünüşleri . 
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Resim 256: ı asımiye Yapıl arı-TV, genel görünüş. 

Re im 257: Kasım iye Yapı l a rı -IV , güneydoğudan genel görünü ü. 
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Resim 258: Kasırn iye Yapı l a rı-TV, kaz ı ça lı malan. 

Resim 259: Ka ım i ye Yapıla rı- iV , kaz ı ça l ışmala rı . 
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Resim 260: Kasımiye Yapıla rı -IV, avlu duvarı altında Antik duvar re su kanalı. 

Resim 261 : Kasımiye Yapıları-IV, kazı onrası kuzeydoğudan görünüşü. 
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Resim 262: Kasımiye Yapıları-IV, doğu bölümü. 

Resim 263: Kasım iye Yapı la rı -iV, ha v1.1z ve eyvanlar. 

234 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtanna Projesi 

Resim 264: Çevre düzenle mesinden sonra Zeynel Bey Külliyesi. 

evre düzenlemesinde n sonra Zeynel Bey Külliyesi Doğu kanadı. 
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Resim 266: Zeynel Bey Türbesi'ne 2004 yıl ında yap ılan ko ruma amaçlı u ygula ma . 

Resim 267: Zeynel Bey Türb esi, 2004 yı lında yapıl a n uygulamanın kalcl ırılmı ha li . 
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Resim 268: Hamam'da çevre düzenlemesi ça lışma ları. 

Resim 269: Hamam'da çevre düzenlemesi ça lışmala rı. 
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Resim 271: Yamaç-il Yapıla rı 'ncla çevre dü zenle mesi ça lışma la rı . 
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Resim 272: Kazı Evi'nde hasar. 

Re im 273 : Kazı Evi'nde hasar. 
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Resim 274: Kasımiye-l Yap ısı çinileri. 

Resim 275: Kas ıın iye-I Yap ıs ı ç inileri. 
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Resim 276: Kasımiye-1 Yapısı çini le ri . 
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Resim 277: Büyük Saray'da bulunan sırs ı z seramik kap örnek leri . 
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Resim 278: Büyük aray, figürlü sırsız seramik örneği. 

Sem 
Resim 279: Büyük aray, figürlü s ırsız seram ik örneği. 
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HKFK - 05 / BS 

Resim 280: Büyük aray, figürlü sı rs ız seramik örneği. 

Resim 281: Büyük ara y süslemeli s ır ı z seramik örneği. 
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• 

Hlül\ - 0~ / US 

Resim 282: Büyük Saray, sü lemeli sLrsız seramik örneği . 

Resim 283: Büyük Saray, figürlü sırsız ser am ik örneği . 
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Resim 284: Büyük aray, s ı rsız seramik örneğ i . 

il __ _ Sem 
Resim 285: Büyük , aray, yazılı s ı rsız seramik örneği. 
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Re im 286: Bü y ü k aray, ır ız eramik örneği . 

Resim 287: Büyü k Sa ray, deği ik seramik ö rnekleri. 

247 



Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sif Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 

Resim 288: 2005 kazı ı nda ele geçen değişik seramik örnekle ri. 
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Resim 289: 2005 kazısında e le geçen deği ik eramik ömeklen 
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Resim 290: 2005 kazısında ele geçen üç ayaklar ve seramik ö rnek le r i. 
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Resim 291 : Büyük Sa ray'da ele geçen gümü" bilezikler 

Resim 292: Hamamda ele geçen tıl ımlı mühür. 
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Resim 293: Pipo ö rnek leri . 

Re im 294: Kemik y ü zükler. 

Re im 295: ikke örnekleri 

Resim 296: Riton örneği . 
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