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BATMAN İL SINIRLARI İÇİNDE KALAN ILISU BARAJI
ETKİLEŞİM ALANINA DAİR JEOMORFOLOJİK VE
ARKEOLOJİK TESPİTLER

Gülriz KOZBE*
Sabri KARADOĞAN
Akarcan GÜNGÖR

GİRİŞ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izinleri, Batman Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlığı, şahsımın bilimsel danışmanlığı altında, Dicle Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sabri
Karadoğan’ın jeomorfolojik bağlamda verdiği bilimsel danışmanlık ve arazi
desteği ile yürütülen “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim
Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler” başlıklı proje, 4.Ocak
2015 ile 18.Aralık 2015 tarihleri arasında mücbir sebepler nedeniyle gidilemeyen bazı mevkiler hariç, batıda Batman Çayı, kuzeyde Kıra Dağı, doğuda
Garzan Vadisi ve Kendalan Antiklinali, güneyde ise Batı ve Doğu Raman Gercüş ve Hasankeyf aksı arasında kalan Dicle Nehri ana gövdesi ve çevresindeki vadilerde (Harita: 1) olmak üzere nerdeyse kesintisiz 12 ay boyunca
sürdürdüğümüz bir çalışmadır.
Birçok kültür bölgesinde olduğu gibi Ilısu Barajı etkileşim alanında da doğal çevre ve paleo-ortam çalışmalarına dair önemli bir eksiklik söz konusudur. Ayrıca 2011 yılında Diyarbakır ilinde ilk kez jeomorfoloji çalışmalarını
başlattığımız dönemden beri birçok kereler belirttiğimiz üzere Ilısu Barajı’nın
yapımının tamamlanmasıyla kültür varlıkları gibi jeomorfolojik bulguların
da tamamen su altında kalacak olması nedeniyle bu projenin gerekliliğine ve
önceliğine ihtiyacımız bulunmaktadır.
*

Prof. Dr. Gülriz KOZBE ( Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batman/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Sabri KARADOĞAN (Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fak., Coğrafya ABD, Diyarbakır/TÜRKİYE.
Uzm. Akarcan GÜNGÖR (Batman Üniversitesi, Sason Meslek Yüksek Okulu, Batman/TÜRKİYE.
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Arkeolog ve coğrafyacıların oluşturduğu uzmanların yanı sıra başta Batman Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri’nden gelen öğrenciler
olmak üzere çeşitli üniversite öğrencilerinin dönüşümlü katılımı ile oluşturulmuş bir ekiple1 gerçekleştirdiğimiz bu projede 20.Mart.2015 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzden gelen izin doğrultusunda zamanın ve ulusal
kaynakların verimli kullanılması adına jeomorfolojik gözlem yapılan alanlarda arkeolojik belgelemeye de yer verilmiştir2.
Araziden elde edilen bilgi, bulgu ya da gözlem verileri daha sonra FileMaker bilgisayar programıyla düzenlenen veritabanının yanı sıra dijital veri
olarak harita veri tabanına da aktarılmıştır.

JEOMORFOLOJİK TESPİTLER
Batman ili, kuzeydoğuda Kıra Dağı (mesa görünümlü bazalt platosu), güneyde Raman ve Gercüş antiklinalleri ile çevrili Raman Dağı’nın bindirmesinden kaynaklı olarak oluşmuş bir çöküntü sahasıdır. Bölge her ne kadar
çöküntü alanı olarak oluşmuş olsa da daha sonraki dönemlerde bölgede akmaya başlayan Batman Çayı, Dicle Nehri ve İluh Deresi tarafından şekillendirilmiştir. İl merkezi Batman Çayı sekisi üzerinde İluh Deresi’nin oluşturduğu yelpaze üzerine kurulmuştur. Bölgede il merkezinden geçen Batman
Çayı daha sade bir yüzeyde akarken Dicle Nehri’nin aktığı vadi, Raman ve
Gercüş antiklinalleri arasında gömük menderes şeklindedir. Bölgede deprem
jeomorfolojisi, karst jeomorfolojisi ve fluviyal jeomorfolojiye ait elemanlara çokça rastlanıldığı için bölge, jeolojik ve jeomorfolojik açıdan çok önemli
bir yer teşkil etmektedir. Bölge, Arabistan levhasının sıkıştırmasıyla oluşan
Bitlis-Zagros kenet kuşağına çok yakın bir konumda olmasından dolaylı böl1

2

Arkeologlar: Akarcan Güngör, Murat Tosun, M. Ali Özdemir, Eyüp Caner, Uğur Candar, Yunus Akgün, Süleyman Ünlü, Fatih Baytaroğlu; Coğrafyacılar: Aladdin Al, Emrah Demirören,
Rıdvan Arı; Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri öğrencileri Selami Ekin, Abdülkadir Gündeğin,
Kadri Kızılbulut, Emrah Çelebi, Cüneyt Aytekin, Fatma Afşin, Rojin Akgün ve Sosyoloji Bölümü
öğrencisi Mehtap Ceyran. Tüm ekip üyelerine projenin gerçekleşmesi adına göstermiş oldukları
yoğun çaba ve emekleri için teşekkür ederiz.
Projede Batman Müze Müdürlüğü Başkanlığı adına Batman Müzesi’nden Uzm. Şehmuz Genç
ile İznik Müzesi’nden Uzm.Engin Ülgen görev yapmıştır; kendilerine çalışmalarımıza vermiş
oldukları yapıcı destek için teşekkür ederiz
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gede tektonizma da etkisini göstermektedir. Arabistan levhasının Anadolu
plakasının altına dalmasıyla çalışma bölgesinde bulunan Raman ve Gercüş
antiklinalleri’nde çok şiddetli kıvrım ve kırıklar oluşmuştur3.
Batman il sınırları içinde yer alan ve baraj inşaatının tamamlanmasıyla sular altında kalacak olan araştırma sahamız 10 alana bölünerek jeomorfolojik
tespitlerde bulunulmuştur:
1 No.lu Alan: Hasankeyf’in doğusu / Saklıköy ve Irmak Köyü civarı,
2 No.lu Alan: Dicle Nehri Vadisi ve Kantar Köyü civarı,
3 No.lu Alan: Hasankeyf’in kuzeydoğusu,
4 No.lu Alan: Hasankeyf’in güneydoğusu / Soğucak Köyü civarı,
5 No.lu Alan: Batman’ın güneyi Dicle Nehri Vadisi,
6 No.lu Alan: Dicle Nehri Vadisi / Atlıhan ve Akarca mahalleleri,
7 No.lu Alan: Bismil-Batman sınırı / Güzelköy civarı,
8 No.lu Alan: Hasankeyf’in güneydoğusu / Büyükdere Köyü,
9 No.lu Alan: Gercüş’ün kuzeybatısı / Aydınlı ve Boğazköy civarı,
10 No.lu Alan: Beşiri’nin güneybatısı / Kıra Dağı etekleri (Harita: 2).
1. No.lu Alan. Hasankeyf’in Doğusu / Saklıköy ve Irmak Köy Civarı (Harita: 2):
Yapılan gözlemler ve arazi tespit çalışmaları sonucu ortamda taraçalar (sekiler) tespit edilmiştir. Akarsu vadilerinin kenarında birbirlerinden basamaklarla ayrılmış düzlükler olan taraçalar, farklı dönemlerdeki akarsu yatağının
seviyesini ve buradaki aşınma ve depolanma durumunu gösterir (Resim: 1).
Taraçalar, herhangi bir bölgenin jeomorfolojik evrimi konusunda önemli bilgiler verir. Bazı taramalarda alüvyal dolgular, bazılarında ise yerli kaya saptanmıştır. Irmak Köy’ün batısında bir göl deposu alanı bulunmaktadır. Bu göl
deposunda iri çakıl taneleri gözlenmektedir. Saklıköy’ün doğusunda bulunan
klüz boğazın yamaçlarında, mezozoik kil taşları tespit edilmiştir.
3

Karadoğan-Kozbe 2013; Yıdırım 2004; Yıldırım-Karadoğan 2005.
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2.No.lu Alan. Dicle Nehri Vadisi ve Kantar Köyü Civarı (Gercüş) (Harita: 2):
Çarpaklar, menderes büklümleri yaparak akan bir ırmağın, su yatağına doğru çok eğimli, hatta dimdik olarak uzanan ve hızlı akış çizgisinin yanaştığı
kıyı olduğu için kemirilen yanıdır. Eski mağara tabanının fiziksel ve kimyasal
yolla çözülmesi sonucu oluşan doğal köprü tespiti yapılmıştır. Ayrıca sileks
yumruları ve traverten oluşumları gözlemlenmiştir (Resim: 2).
3.No.lu Alan. Hasankeyf’in Kuzeydoğusu (Harita: 2): Yapılan arazi çalışmaları ve gözlemler sonucunda, Dicle Vadisi’nin daraldığı alanda alçak ve orta
yükseklikte taraçalar ve etek düzlükleri gözlemlenmiştir. Faylanmalar esnasında iki bloğun birbirine sürtünmesi sonucu fay dikliğinin parlak bir durum
arz etmesiyle görülen fay aynaları oluşur. Bölgede Dicle Nehri’nin kesmiş olduğu bir boğaz olma ihtimali bulunmaktadır. Bu boğazın kesilmeden önceki
dönemlerde bir set oluşturduğu ve bunun sonucunda baraj gölü oluşturduğu
tahmin edilmektedir.
4.No.lu Alan. Hasankeyf’in Güneydoğusu / Soğucak Köyü Civarı (Harita: 2): İncelenen fay kaynağı akiferden yüzeye ulaşana kadar suyun kimyasal etkisiyle
bünyesine almış olduğu kalsit yüzeyde suyun buharlaşmasıyla birikir. Dolayısıyla fay kaynağında karstik birikme şekillerinden olan traverten oluşumu
gözlemlenmiştir. Fay kaynağının kimi dönemlerde akış gösterdiğini kanıtlayacak bitkiler tam kaynağın ağız kısmında yer almaktadır. Ancak gözlemin
yapıldığı dönemde bu kaynakta su akışı yoktur.
5. No.lu Alan. Batman İlinin Güneyi / Dicle Nehri Vadisi (Harita: 2): Arazi
çalışmalarında, mevsimlik bir dere yamacı olan bu alanda geçmiş dönemde
yağışlı bir rejim altında paleo-soliflükasyon olayı (çamur akıntısı) meydana
geldiği gözlemlenmiştir. Yamaçlarda kafesli çözülme olayı görülmektedir
(Resim: 3). Vadi yamacından vadi tabanına inildikten sonra Dicle Nehri’nin
oyduğu seviyeler tespit edilmiş ve bu seviyeler üzerine yamaç üzerinden gelen tali akarsuyun aşındırmış olduğu şelale ve dev kazanı tespit edilmiştir.
Dev kazanları genelde fayların olduğu seviyenin birden düştüğü yerlerde
akarsuyun yüksekten düşmesiyle ana kayayı oyması şeklinde meydana gelir.
Ayrıca çarpak tarafından oluşturulmuş kaya oyuklarına ve kaya oyuğunda
sileks yuvaları ve sileks tabakalarına rastlanmıştır (Resim: 2). Konkoidal ya-
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pısı sayesinde Paleolitik ve Neolitik insanı tarafından kesici, delici alet yapımında kullanılmıştır.
Geçmiş dönemlerde insanlar tarafından kaya sığınağı olarak kullanıldığı
düşünülen bir mağara görülmüş bu mağaranın içinde karstik biriktirme şekli
olan sarkıt oluşumu başlangıcı gözlenmiştir. Kaya sığınağı şeklindeki mağaranın içerisinde fay kaynağı bulunmuştur.
6. No.lu Alan. Dicle Nehri Vadisi / Atlıhan ve Akarca Mahalleleri (Hasankeyf)
(Harita: 2): Kurak ve yarı kurak bölge topografyasına ait rüzgar aşındırma
şekli olan mantar kaya tespit edilmiştir (Resim: 4). Alanda birçok kaya sığınağı bulunmaktadır. Oyuklarda ise sileks (çakmaktaşı) saptanmıştır. Tektonik
ortamda ise düşey atılımlı faylar tespit edilmiştir. Jips erimesinden kaynaklı
çökme depresyonu olabileceği düşünülmektedir (Resim: 5). Bölgede tektonik hareketler, şiddetli kütle hareketleri sonucu enkazlar meydana gelmiştir.
Kuleli karst oluşumunun varlığı buna bağlıdır. Alandan dolomit ve kireçtaşı
örnekleri alınmıştır. Atlıhan köyünün kuzeyinde kuleli karst tespit edilmiştir.
7. No.lu Alan. Bismil-Batman Sınırı / Güzel Köy Civarı (Harita: 2): Bismil-Batman sınırındaki bu alanda coğrafi görünümün değiştiği, geniş, bereketli tarım
alanlarının bittiği ve kalker tabakasının başladığı gözlemlenmiştir.
8. No.lu Alan. Hasankeyf’in Güneydoğusu / Büyükdere Köyü (Harita: 2): Aşınma sonucu ortaya çıkan Paleosen yaşlı (65 milyon) Gercüş formasyonunun
kırmızımsı rengi, sıcak ve nemli iklimi temsil eder. Daha çok Gercüş depresyonunda ve Hasankeyf güneyindeki görülen bu birimler, içerdikleri kil depoları nedeniyle su kaynaklarının ortaya çıkmasında ve tarımsal faaliyetler
(özellikle bağcılık) açısından önemlidir. Bunlar, şiddetli erozyona yatkın birimlerdir. Bütün bu özellikleriyle Gercüş antiklinali ve yakın çevresi, yapıları
oldukça net ve olgunluk safhasında olan Jura kıvrımlarına güzel bir örnek
teşkil eden ve jeolojik ve jeomorfolojik saha çalışmaları kapsamında değerlendirilebilecek adeta jeomorfolojik laboratuar niteliğinde bir sahamızdır.
9. No.lu Alan. Gercüş’ün Kuzeybatısı / Aydınlı Köyü ve Boğazköy Civarı (Harita: 2): Nehir Deresi Boğazı olarak adlandırılan bu ortamın bir klüz vadisi olduğu tespit edilmiştir. Vadi, Gercüş antiklinalinin boşaldığı depresyonlardan
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biridir. Tabakalar, Dicle Nehri’ne doğru eğimlidir; kuesta yapısı ortaya çıkmıştır. Göl ortamı çökelleri ve klivaj olayı, vadi boyunca tespit edilen diğer jeomorfolojik olaylardır. Boğaz boyunca kolivyal depolar görülmüştür. Ayrıca
alandan kalsit, kalsit yumrulu gre (kum taşı) ve kil taşı örnekleri toplanmıştır.
Gercüş antiklinali ve çevresinde literatüre geçmiş özellikte jeomorfolojik
olarak oldukça özgün kıvrımlı yapı şekilleri meydana gelmiştir. Bunlardan
en tipik olanı, aşındırılarak içinin boşaltılması sonucu geniş bir antiklinal vadisi veya komb (combe) şeklini alan Gercüş antiklinali tabanıdır. Subsekant
bir depresyon olan antiklinal tabanının yamaçlarında ise hogbekler (asimetrik
olmayan sırt) oluşmuştur.
10. No.lu Alan. Beşiri’nin Güneybatısı / Kıra Dağı Etekleri (Harita: 2): Kıra
Dağı volkanizmasının bir bazalt platosu olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sahasında altıgen prizmalar biçiminde, sütun bazaltlar tespit edilmiştir (Resim:
6). Bu sütunlar magma akıntılarının ani soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir.

ARKEOLOJİK TESPİTLER
Yukarıda tanımlanan jeomorfolojik tespitler sırasında aynı araştırma sahası içinde kayıt altına alınan arkeolojik unsurları:
1. Resimli kaya sığınakları,
2. Höyükler,
3. Kale yerleşimleri,
4. Kayalık alan yerleşimleri,
5. Kaya konutlar,
6. Kaya mezarları,
7. Su yapıları (sarnıçlar, su toplama hazneleri, su yolları, su kanalları ve
su tünelleri),
8. Silolar,
9. İşlik ve
10. Libasyon ve stel çukuru şeklinde tasnif edebiliriz.

394

1. Resimli Kaya Sığınakları: Bir adeti Dicle Nehri’nin kuzeyinde, diğerleri
nehrin güneyinde olmak üzere, Ilısu Barajı etkileşim alanı çerçevesinde Merkez, Gerçüş ve Hasankeyf ilçe sınırları içinde kalan ve Hasankeyf-Gercüş
arasındaki vadilerde yer alan 24 adet resimli kaya sığınağı ile karşılaşılmıştır
(Resim: 7). Sığınaklarda figür ve motiflerin çoğunlukla kazıma tekniği ile yapıldığı (Resim: 8); yer yer de boyanın kullanıldığı çok farklı kompozisyonlara
sahip duvar resimleri ile karşılaşılmıştır. Yerleşik hayata henüz geçilmediği ve
tarımın yapılmadığı dönemin uygulamaları olan bu duvar resimleri, olasılıkla insanoğlunun ilk sanat eserlerinin ortaya çıkardığı Üst Paleolitik Dönemde
yapılmış olmalıdır. Resimlerdeki kompozisyonlar özellikle bölgenin faunası
hakkında detaylı bilgi vermekle birlikte av ve ritüel sahneleri gibi avcı-toplayıcı toplumun günlük yaşamından görüntüleri de gözler önüne sermektedir.
Resimli kaya sığınaklarının bazılarında haç motiflerinin yer alması, bunların
olasılıkla Erken Hıristiyanlık Döneminde yerleşim gören bu alanlarda propaganda amaçlı daha sonradan yapılmış motifler olduklarını düşünmekteyiz.
2. Höyükler: Ilısu Barajı Etkileşim Alanı sınırları içinde olup proje çalışma
sahamızın kapsamına giren Hasankeyf Höyük, Gre Amer, Kuriki Höyük,
Çemi Alo gibi daha önceki yıllarda tespiti yapılmış ve halihazırda kazıları
devam eden höyükler haricinde çalışmalarımız sırasında tarafımızca kayıtlara geçirilen ve su altında kalacak bir adet höyük bulunmaktadır. Balpınar
adındaki höyük (Resim: 9), Batman Merkez ilçesine bağlı Balpınar Beldesi’nin
hemen güneyinde yer almaktadır. Yaklaşık 150 m. çapında olup, denizden
539 m. yüksekte yer alır. Höyük, günümüzde beldenin mezarlık alanı olarak
kullanılmaktadır. Gözlem yapılan alanda eski mezarlara da rastlanıyor olması olasılıkla Ortaçağ’dan itibaren alanın mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, alanda çok fazla ağaçlandırma yapılmasından dolayı da
tahribatın oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Alanda saptanan seramik
buluntular, Halaf Döneminden başlayıp çok az örnekle temsil edilse de Ortaçağa kadar uzanmaktadır. Bu da höyüğün Ortaçağda yerleşim amaçlı değil,
mezarlık alanı olarak kullanılmış olduğunu gösteren bir durumdur. Höyükte
göze çarpan buluntular arasında büyük ezgi taşları, söve taşları ve pres taşları bulunmaktadır. Ayrıca, yer yer çakmaktaşı ve obsidyen parçaları ile de
karşılaşılmıştır.
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3. Kale Yerleşimleri: Dicle Nehri ve Garzan Çayı boyunca yapılan çalışmalar sırasında, beş adet kale yerleşimi (Hasankeyf İlçesi’ndeki Mirdese (Kumluca), Atlıhan doğu ve batı (Resim: 10), Gavur Kaleleri ile Merkez ilçedeki
Dezge Tepe Kalesi) Dicle Nehri çevresinde; bir adet kale yerleşimi de (Türbe
Mevkii Kalesi) Garzan Çayı yakınlarında gözlenmiştir. Kalelerin hepsi doğal
bir kayalık alanın tepesinde yer almaktadır. Kalelerde yapılan çalışmalarda
Dicle Nehri çevresindeki üç kalenin kayalık alanının elverdiği ölçüde kaya
konut örnekleriyle görülürken, Dicle Nehri ve Garzan Çayı yakınındaki kalelerde de konutların taş temel izlerine rastlanmıştır. Mirdese ve Atlıhan batı
kalelerinde herhangi bir sur duvarı izi saptanmamıştır. Diğer kalelerde ise
sur duvarı örneklerine rastlanmıştır. Kalelerin tümünde Ortaçağa tarihlenen
seramik buluntuları ile sıkça karşılaşılmıştır. Ayrıca, yer yer görülen horasan harçlı duvar örnekleri de Ortaçağ ağırlıklı yerleşim yerleri olduklarını
destekler niteliktedir. Bununla birlikte Mirdese ve Atlıhan doğu-batı kaleleri
yakınında karşılaşılan Geç Antik-Erken Hıristiyanlık Dönemi mezarları ise
buradaki kalelerin ilk olarak Geç Antik Çağda yerleşim görmüş olduklarının
göstergesidir.
4. Kayalık Alan Yerleşimleri: Merkez ilçedeki Salkımlı, Hasankeyf ilçesindeki Mirdese ve Gerçüş’deki Kantar Köyü kayalık alan yerleşimleri, daha çok
işlenmesi kolay olan sarnıç, su yolu ve silo gibi benzeri yapıların yoğun olarak
görüldüğü kayalık alanlardır. Dicle Nehri ve çevresindeki vadilerde yer alan
kayalık alanlarda altı adet kaya kilisesi örnekleriyle karşılaşılmıştır. Örneklerden bir adeti hariç, tümünde haç motifleri yer almaktadır. Tüm kiliselerin
etrafında veya içinde mezarlık alanları mevcuttur. Yapılan incelemeler sonucunda özellikle Dicle Nehri’nin çevresinde yer alan kiliselerin yakınında yer
alan mezarlar ve haç motifleri ışığında kiliselerin Erken Hıristiyanlık Dönemine ait oldukları saptanmıştır. Kiliselerde veya kilise yakınlarında görülen
haç örnekleri ışığında kiliselerin 4-7. yüzyıllar arasında yapılmış olduğu ve
kullanım gördüğü anlaşılmaktadır. Kayalık alan yerleşimlerinde yoğun olarak Ortaçağa tarihlenen seramik buluntular ile karşılaşılmıştır.
5. Kaya Konutlar: Dicle Nehri’nin kuzey ve güneyinde yer alan kayalık
alanlarda (Merkez ilçe sınırları içinde Salkımlı, Oymataş, Karaka ve Suçeken
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kayalık alanları; Hasankeyf İlçesi’nde ilçenin kuzeydoğusu, güneydoğusu ve
güneyi, Hasankeyf Kalesi’nin batısı, güneyi ve güneydoğusu, Mirdese Köyü,
Yukarı Karha, Aşağı Karha, Üçyol Köyü, Üçyol Köyü’nün güneybatısı, Gavur
Vadisi doğu ve batı yamaçları, Zevruney Vadisi, Nis Tepesi ve çevresi, Atlıhan mezraa, Kadırga mağaraları, Öğütlü Köyü, İncirli Köyü, Çardaklı Köyü,
Gavur Kalesi, Gelyameviya Vadisi, Kalatbintirkafir Tepesi, Karaköy’ün kuzey yamacı ve Tabya Tepesi) çok sayıda kaya konut tespit edilerek yazılı ve
görsel kayıt altına alınmıştır (Resim: 11-12). Özellikle doğu ve batı Raman
Dağı ile Dicle Nehri’nin güneyinde yer alan kayalık alanların çabuk eriyebilen ve işlenmesi kolay olan marn kayacı nedeniyle kaya konut yapımına
uygun olması, bu alanlarda kaya konutların yoğun olmasının ana sebebidir.
Kaya konutlarda yapılan gözlemler sonucunda özellikle iki tip mekân anlayışı belirlenmiştir. Bunlar: tek mekânlı ve birden fazla mekâna sahip kompleks mekânlar olarak tasnif edilebilirler. Tek mekânlı (Resim: 12) örnekler
ile kompleks mekânlı örnekler (Resim: 11) bir arada görülen örnekler olup,
kompleks mekânlı örneklerin tek mekânlı örneklerden farkı, hayvanlar için
yapılmış ahır örneklerinin olmasıdır. Ayrıca, bazı istisna durumlarda üç
mekânlı veya iki katlı olan örnekler de vardır. Bu durum akla, ekonomik sebeplerden kaynaklı olarak değişkenlik göstermiş olduklarını getirmektedir.
Kaya konutlardan bazılarında doğu veya güney bölümlerine özel nişler
yapıldığı gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında bu tür nişlere sahip örnekli kaya konutların çevresinde kayaya oyularak yapılmış tek nefli kilise,
şapel veya kaya cami örnekleri de gözlenmiştir. Bu sebeple doğuda özel nişlere sahip olan örneklerin Erken Hıristiyanlık Döneminde ibadet alanı olarak
kullanılan bölümler olduğu, güneyde özel nişlere sahip olan örneklerin ise
namazgâh alanı olarak kullanılmış olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kaya konutlar çevresinde sıkça görülen Geç Antik Çağa ait kaya mezarları
ile civarda yer alan Ortaçağa ait seramik buluntuların yoğun olması, kaya konutların Geç Antik Çağdan Ortaçağ sonlarına kadar yoğun bir şekilde iskân
edildiğini gösteren önemli ipuçlarıdır.
6. Kaya Mezarları: Merkez ilçedeki Serkevir Vadisi ile Hasankeyf ilçe sınırları içinde Dicle Nehri ve çevresinde Zevruney Vadisi, Raşiye Boğazı,
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Hasankeyf’in güneyi, Hasankeyf Kalesi’nin güneyi, Mirdese Kalesi’nin güneyi, Atlıhan mezrasının doğusu, Kadırga Mağaları, İncirli Köyü ve Saklı
Köy’ün güneydoğusundaki mevkilerde yapılan arazi tespitleri sırasında çok
sayıda kaya mezarı ile karşılaşılmıştır (Resim: 13). Çok çeşitli tipoloji gösteren
bu kaya mezarları, niş şeklinde kayaya oyulmuş mezarlar, arcosoliumlu (kemerli niş) kline mezarlar, arcosoliumlu lahit (tekne) mezarlar, khamasorion (taş
sanduka) mezarlar, lahit (tekne) mezarlar, ostotek-rölik mezarlar, hücre planlı
mezarlar ve anıt mezarlar olarak tanımlayabiliriz. En fazla çeşitlilik, Hasankeyf Kalesi’nin güneyinde yer alan mezarlarda söz konusudur.
Kaya mezarları genel olarak, Geç Roma-Erken Hıristiyanlık Dönemine
tarihlenmektedir. Özellikle arcosoliumlu mezarlar, Geç Roma Dönemi (2-4.
yüzyıl) mezarları olarak bilinir. Bu tür mezar yapıları, pagan mezarlarıdır.
Özellikle bu tür mezarların etrafında yer alan kilise örnekleri ışığında mezarların paganlar tarafından kullanılmasının yanı sıra Hıristiyanlar tarafından
da kullanımına devam edildiği anlaşılmaktadır. Tek örnek halinde karşılaştığımız anıt mezar üzerinde yapılan incelemeler de Geç Roma Döneminde (2-4.
yüzyıl) yapılmış olduğu yönündedir.
7. Su Yapıları: Proje kapsamında özellikle kayalık alanların olduğu bölgelerde yapılan çalışmalar sırasında hemen her yerde (Merkez ilçede Salkımlı mezrası ve Dezge Tepe; Hasankeyf’de ise Mirdese Kalesi, Gavur Vadisi,
Zevruney Vadisi, Atlıhan doğu kalesi, Tabya Tepesi ve Kadırga mağaraları)
sarnıçlar ve su toplama hazneleri ile karşılaşılmıştır. Özellikle yağmur sularının biriktirildiği bu yapılarla bağlantılı su yolları, su tünelleri ve bunların
sonlandığı yerde bulunan sarnıç veya su toplama haznesi örnekleri, kale ve
kaya konutların olduğu alanların tümünde mevcuttur.
8. Silolar: Hasankeyf ilçesinde kalan çalışma sahamızda (Mirdese, Yukarı
ve Aşağı Karha mevkilerinde) depolama amaçlı kayalara oyularak yapılmış
silo örnekleri sıkça görülen arkeolojik unsurlar arasındadır.
9. İşlik: İşlik, Yolüstü Köyü’nün güneyindeki tepenin batı yamacında yer
almaktadır ve etrafındaki sarnıçlarla kompleks bir yapıya bürünmüştür. İşliği
oluşturan 4 adet havuz yaklaşık 180 m2’lik bir alana yayılmaktadır. Bunların
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geçmişte şarap yapımında kullanıldığı düşünülmektedir. 1 No.lu işlik havuzu, kare yakın planlı bir yapıya sahiptir. İşlik havuzunun derin bir yapısı vardır. 1 No.lu işlik havuzu kuzey-güney 4.00 m., doğu-batı 3.25 m. iç ölçülere
sahiptir. İşliğin sağlam kalan duvarları ise 1.85 m.-0.85 m. arasındadır. İşlik
havuzuna, kuzeyinde yer alan iki adet basamakla inilmektedir. 2 No.lu işlik
havuzu, 1 No.lu işliğin batısında yer almaktadır. İşlik havuzunun etrafında
birçok sarnıç mevcuttur. 2 No.lu işlik havuzu, kuzey-güney 3.60 m., doğu-batı 3.75 m.dir. 3 No.lu işlik alanı, 1 No.lu işliğin kuzeyinde yer almaktadır. İşlik
havuzunun iç kısmında dikdörtgen şeklinde bir seki mevcuttur. İşlik havuzu,
doğu-batı 4.40 m., kuzey güney 3.50 m. iç ölçülere sahiptir. 4 No.lu işlik alanı,
2 No.lu işliğin kuzeyinde yer almaktadır. Oldukça tahribata uğramıştır;
10. Libasyon ve Stel Çukuru : Proje kapsamında bir adet libasyon ve stel
çukuru (?) olarak düşündüğümüz bir arkeolojik unsur ile karşılaşılmıştır.
Salkımlı mezrasının 200 m. güneydoğusunda yer alan, Dicle Nehri’nin aşındırmasıyla oluşmuş Beda Mağarası içinde iki adet kayaya oyularak yapılmış
çukur gözlenmiştir. Bu çukurlardan biri yuvarlak, bir diğeri ise dikdörtgen
formludur. Olasılıkla dikdörtgen biçimli çukur, stel dikmek (?), yuvarlak çukur ise kurban kanı veya sıvı bir sunuda bulunmak (?) için kullanılıyor olmalıdır. Çevresinde herhangi bir kültür kalıntısı saptanmamıştır. Olasılıkla alan,
doğa ile ilişkili bir kült alanı olabilir. Söz konusu kalıntı hakkında herhangi
bir tarihleme yapmak da oldukça güç görünmektedir.
SONUÇ
Proje kapsamında sahada karşılaşılan tarihlenebilir kültür varlıkları dikkate alındığında resimli kaya sığınakları bu anlamda en erken verimizi oluşturmaktadır ve çalışma alanının en erken Üst Paleolitik Çağda avcı-toplayıcı insan grupları tarafından kullanılmaya başlandığını işaret etmektedir. Batman
Çayı doğusu, Raman Dağı ve Kıra Dağı üçgeni arasında verimli toprakların
bulunduğu alanlarda görülen höyük türü yerleşimlerindeki çanak çömleğe
dayalı verilere göre özellikle Geç Neolitik Çağdan Ortaçağ içlerine kadar ana
geçim kaynakları olasılıkla tarım olan toplulukların buraları mesken tuttuğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalarda özellikle Geç Demir Çağı ve Erken
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Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenebilir bir kültür kalıntısının izine tarafımızca rastlanmamıştır. Bu nedenle bu süreçte bölgenin yerleşim açısından
zayıf olduğunu önerebiliriz. Geç Roma Dönemine tarihlenen kaya mezarları
ışığında ise özellikle Dicle Nehri çevresindeki kayalık vadilerin, Doğu ve Batı
Raman Bölgesi’nin bu dönemde yoğun şekilde iskân edildiği anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde bu alanlar, Erken Hıristiyanlık ve Erken İslamiyet dönemlerinde
de yoğun biçimde kullanım görmüştür. Proje kapsamında tespit edilen kültür
kalıntılarının yoğunluk derecesini dikkate alarak bilhassa Dicle Nehri çevresi
ile Doğu ve Batı Raman dağlarının çevresinde yer alan kayalık alanların Geç
Roma-Erken Hıristiyanlık Döneminde bölgenin pagan ve Hıristiyan nüfus
için önemli bir yerleşim alanı olduğu yorumunu yapabiliriz. Aynı alanların
İslam dininin 7. yüzyılda bölgeye gelmesiyle hızlı bir şekilde İslamlaştırıldığı,
Hıristiyanlık ile bağlantılı kültür kalıntılarının yalnızca erken örneklerle sınırlı olmasından anlaşılmaktadır.
Jeolojik unsurların yanı sıra arkeolojik tespitlerin de yazılı ve görsel olarak
kayıtlara geçirilmesi, söz konusu projemizin Ilısu Barajı’nın tamamlanması
öncesinde bölgede gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar açısından ne kadar
yerinde bir karar olduğunun önemli bir göstergesidir.
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Harita 1: Proje çalışma sahası.

Harita 2: Jeomorfolojik tespitlerin yapıldığı alanlar.
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Resim 1: Dicle Nehri ve verimli alüvyal dolgu sekileri.

Resim 2: Sileks (Çakmak Taşı) yuvası.

Resim 3: Kafesli çözülme ve traverten
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Resim 4: Mantar Kaya örneği.

Resim 5: Dicle Nehri güneyinde çökme depresyonu

Resim 6. Kıra Dağı sütun bazalt örnekleri.
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Resim 7: Mirdese Köyü, Kalsit Kabuklu Kayaaltı sığınağı.

Resim 8: Mirdese Vadisi, kazıma teknikle yapılmış duvar resimleri.

Resim 9: Balpınar Höyüğü, Merkez İlçe.
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Resim 10: Atlıhan Kalesi, Hasankeyf.

Resim 11: Kadırga Mağaraları mevkii, kompleks mekânlı kaya konut.
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Resim 12: Öğütlü Köyü, tek mekânlı kaya konut.

Resim 13: Raşiye Boğazı, kaya mezarları.
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