1988 G~ RNAVAZ KAZILARI
Prof. Dr. HAYAT ERKANAL
1988 Girnavaz Kaz~lar~~28 Temmuz 1988-16 Eylül 1988 tarihleri aras~nda gerçekle~tirilmi~tir. Toplam 51 gün süren çal~~malar
höyü~ün ba~l~ca iki bölgesinde yo~unla~t~nlm~~t~r. Bu bölgeler kuzey teras~~ve kuzeydo~u teras~~ ~eklinde tammlanabilir.
KUZEY TERASI ÇALISMALARI :
Bu bölgedeki çal~~ malar bilindi~i gibi ilk defa 1982 y~l~nda ba~lat~lm~~t~r. Teras~n üst k~sm~nda iki farkl~~tabakada iki resmi bina
k~smen aç~~a ç~kar~ld~ ktan sonra, 1986 y~l~nda do~u yamac~~üzerinde bir "step trench" çal~~mas~na ba~lanm~~~ve Yeni Assur Devrini
temsil eden teras açmalar~~ do~uya do~ru, do~u-bat~~istikametinde
uzat~lm~~t~r. Bu uzatma alan~~üzerinde özellikle 1987 y~l~nda derinle~ilmi~, yamaç kaz~s~~zorluklar~na ra~men Orta Assur Devri yap~~
katlanna ula~~lm~~ t~r. 1987 y~l~~çal~~malar~~s~ras~nda ele geçen bir tablet sayesinde bu katlar~n I. Tiglat-Pileser (1117-1077) Devrine ait
oldu~u anla~~lm~~t~r.
1988 y~l~nda ayn~~alan üzerinde, takriben 15 x 10 m. lik bir açma içinde Orta Assur Devrinin daha eski safhalar~na ula~abilmek amac~yla derinle~ilmi~tir. 1988 kaz~~mevsimi sonuna kadar bu alanda üç
ayr~~tabaka tespit edilmi~tir.
I. Tabaka: 1988 y~l~n~n 1. tabakas~~bu açman~n ba~lang~çtan
itibaren 4. tabakas~~olmaktad~r. Bu tabakada, kaz~~alan~n~n do~usunda, güneybat~-kuzeydo~u istikametinde uzanan oldukça kal~n bir
ta~~temel aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Orta büyüklükte toplama ta~larla örülen bu temel duvar~~yer yer 1.5 m. kahnl~~~nda korunabilmi~tir. Tam
korunan kesimlerinde üç s~ra ta~~kullan~lm~~, bu ta~lar~n aras~~ayr~ca daha küçük boyutlardaki dolgu ta~lanyla doldurulmu~tur. Bu duvar, açmamn güney taraf~nda iyi korunmu~~olmakla beraber, kuzey
kenar~nda ve özellikle kuzeydo~u kö~esinde arazinin ekimi nedeniyle bozularak kaybolmu~tur. Ayn~~duvar bir önceki tabakada da mevcut olup daha çok teras duvar~~niteliklerine sahiptir. Duvar~n bat~-
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s~yla do~usu aras~ndaki kronolojik farkl~l~k bu dü~ünceyi desteklemektedir. Bu duvar~n do~usundaki alan~n kuzey yar~s~nda, do~u-bat~~
istikametinde uzanan 3 m. uzunlu~unda ve 0.5 m. kal~nl~~~ nda iki
ta~~s~ras~ndan olu~an ba~ ka bir duvar mimari bütünlü~e sahip de~ildir. Sa~~nda ve solunda yer yer korunan kerpiç ve sertle~tirilmi~~topraktan olu~ an taban kal~nt~lar~~da, baz~~ta~~kümelerine ra~men belli bir mimari düzeni yans~tmaktan uzakt~r. Bu nedenle bu tabakan~n düzensiz mimari özellikleri kald~r~lm~~~ve 2. bir safhaya inilmi~tir.
Tabaka (Res. 1) : Bu tabakan~n mimari kal~nt~ lar~~daha çok
ta~~temel kal~nt~lar~~ ~eklinde kar~~m~za ç~kmaktad~r. Kal~nt~lar bir
önceki kata ait teras duvar~n~n bat~s~ nda yo~unla~ maktad~r. Bu yerle~im alan~n~n tam ortas~nda yer alan takriben 2.5 m. aral~kl~~iki paralel ta~~duvar~n ortas~ , oldukça muntazam yass~~ta~larla dö~enmi~tir. Bu ~ ekliyle daha çok sokak görünümündedir. Soka~~n güneyinde
tek mekândan olu~an bir yap~~mevcuttur. K~smen tek, k~smen çift
s~ra düzensiz ta~larla örülen yan duvarlar güneye do~ru tedrici olarak daralmakta, yap~~daha çok yamuk bir görünüm kazanmaktad~r.
Arka duvara nazaran daha uzun olan ön duvar~n bat~s~nda bir kap~~
yeri belirlenmi~tir. Soka~a geçi~i sa~layan bu kap~~yerinin taban~~uzun
bir yass~~ ta~la kaplanm~~t~ r. Tek mekândan olu~ an bu yap~n~n içinde
ba~ ka bir mimari özelli~e rastlanmam~~t~r. Soka~~n kuzeyinde bulunan mimari bütünlü~ün kap~s~~soka~a de~il, bat~daki bo~~alana aç~lmaktad~r. Kare görünümündeki bir e~ik ta~~n~n arkas~nda, iç tarafta kö~ede bir söve ta~~~in situ durumda ele geçmi~tir. Bu kap~dan, ufak
yuvarlak ta~larla kapl~~bir koridora geçilmektedir. Koridoru sokaktan ay~ran duvar orta boyda çift s~ra ta~larla örülmü~tür. Koridon~n kuzeyinde yer alan mekan belirgin özelliklere sahip de~ildir. Mevcut kal~nt~lar incelenirse, ta~~temellerin burada üstten kerpiç hare~yla kapat~ld~~~, daha sonra bunun üzerine kerpiç bir duvar örüldü~ü
görülür. Sadece dört kerpici tespit edilen bir duvar parças~, burada
bulunan mekan~n boyutlar~n~n ve karakterinin ortaya konmas~~için
yeterli de~ildir.
Tabaka (Res. 2) : II. tabaka gibi daha çok ta~~temel ve ta~~
dö~eme ~eklinde aç~~a ç~km~~t~r. II. tabakaya nazaran daha geni~~bir
alana yay~lm~~t~r. Kal~nt~lar tüm kaz~~alan~n~~kaplamaktad~r. Bu tabakada gene orta k~s~mda do~u-bat~~istikametinde uzanan, 3-3.5 m.
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geni~li~inde bir aç~kl~ k mevcuttur. Bu aç~kl~~~ n güney kesimi irili
ufakl~~ blok ta~larla yo~un bir ~ekilde dö~enmi~tir. Bu dö~ emenin ortas~ nda üzeri gene ta~larla kapl~~bir su kanal~~ayn~~istikamette uzanmaktad~ r. Büyük ölçüde tahrip olmas~na ra~men bu alan sokak olarak tammlanabilir. Soka~~n güney kenar~~ayn~~uzunlukta bir duvarla kapl~ d~r. Farkl~~ ta~larla ve farkl~~tekniklerde in~a edilen bu duvar
1.5 m. kadar kal~nl~ kta korunabilmi~ tir. Burada iri bloklar uzunlamas~na tek s~ ra, daha ufak bloklar bir kaç s~ra halinde kullan~lm~~t~r. Bu
duvar bat~~profili önünde dik bir aç~~yaparak güney profili içine girmektedir. Duvar~n do~u uzant~s~~tedrici olarak kaybolmakta, dolay~s~yla binan~n do~u kesimi aç~k kalmaktad~r. ~ki duvar~~korunan
bu binan~n di~er özellikleri hakk~ nda bir ipucuna rastlanmam~~ t~r.
Yaln~ z daha sonraki bir safhada bu binan~n iç k~sm~~tek mekan halinde kullan~lm~~t~ r. Bu mekâna ait orta boy ta~lardan olu~an tek s~ral~~bir ta~~duvar, mekan~ n ortas~ nda yer alan bir dibek ta~~~ve i~~tezgah' olarak kullan~lan baz~~yass~~ ta~lar aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Sokak ~eklinde tan~ mlad~~~= aç~kl~~~ n kuzeyinde iki ta~~s~ral~~ ba~ka bir duvar görülmektedir. K~smen aç~~a ç~kar~labilen izlerden bu duvar~n
kuzey profili içinde kaybolan bir mekâna ait oldu~u anla~~lmaktad~r. Dikdörtgen yap~ya sahip olmas~~gereken bu mekâmn içinde dik
aç~~ yaparak dönen ve üç kerpiç s~ras~ndan olu~an mimari özellik, duvardan çok taban kaplamas~~görünümündedir. Daha sonraki bir safhada, sokak olarak tan~mlad~~~m~z k~sma, duvara biti~ ik olarak yar~m daire ~eklinde basit toplama ta~lardan bir ek mekân ilave edilmi~~ve bunun do~u kö~ esine de bir tand~r yerle~tirilmi~tir. Bu ek mekan~n üst k~sm~n~n aç~k olmas~~gerekmektedir. Yukarda da görüldü~ü gibi III. tabaka mimari özellikleri daha geç bir safhada yeniden
kullan~lm~~~ve bu ikinci kullan~m s~ras~ nda eski safhan~n özgün yap~s~~büyük ölçüde de~i~tirilmi~tir.
Bu alanda aç~~a ç~kar~lan her üç tabaka da birbirinin üzerinde
yer almaktad~ r. Bu nedenle elimize sadece ta~~temel kal~nt~lar~~geçmi~tir. Ayr~ ca bu yap~lar~ n üzerine daha sonraki dönemlerde büyük yap~lar in~ a edilmi~, bu tabakalara ait ta~~temellerin içi sert dolgu malzemesiyle takviye edilerek yamaç bölgesinde sert ve dayan~kl~~bir zemin elde etme yoluna gidilmi~tir. Daha çok özel ev görünümünde
olan üç tabaka mimari kal~nt~lar~~bu nedenlerle özgün küçük buluntu verememi~tir. ~ki p. t. boyal~~hayvan heykelci~i (biri at di~eri belirsiz büyük ba~~bir hayvan) ve biri kaideli iki boyal~~çanak belli bir
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tabakaya ba~l~~olmayan kar~~~ k dolgu topra~~~içinde bulunmu
~tur.
Fakat bütün bu olumsuz yönlere ra~men az say~ daki seramik parçalar~~ de~erlendir~ildi~inde, bu tabakalar I. Tiglat-Pileser'den önceki as~ r içinde de~erlendirilebilir.
Teras Duvar~n~n Do~usundaki Alan: Teras duvar~n~n bat~s~
ndaki alana kar~~ n burada sadece tek bir tabaka tespit edilmi~tir.
Bu
tabaka do~udaki II. tabaka ile ayn~~seviyededir. Bu tabaka çok az
k~sm~~korunabilen bir kerpiç mimari örnek ile temsil edilmektedir.
Aç~~a ç~kar~labilen kal~nt~lar bu kaz~~ alan~n~ n güney yar~s~nda,
kuzeybat~-güneydo~u istikametinde uzanmaktad~r. 6 m. uzunlu~
unda
ve 90 cm. geni~li~inde iki yar~ m, bir tam kerpiçten olu~ an muntazam
bir duvar bu kal~nt~lar~ n güneybat~~ s~n~r~n~~te~ kil etmektedir. Bu duvar~ n kuzeybat~~kesiminde 85 cm. uzunlu~
unda bir kap~~ aç~kl~~~~b~rak~lm~~ , bu aç~ kl~ k daha sonraki bir safhada tek s~
ra kerpiçle kapat~lm~~t~ r. Duvar~n d~~~taraf~ nda, yani güneybat~s~nda
ayr~ca iyi korunmu~~bir tand~r aç~~a ç~kar~lm~~t~ r. 40 x 40 x 12 cm. boyutlar
~nda
k~rm~z~~kilden yap~lan kerpiçlerin kullan~ld~~~~
bu duvar, kaz~~ alan~n~n do~usunda kuzeydo~u istikametine do~ru dönü~~
yapmakta ve
takriben 4 m. sonra yamaç ba~lant~s~~nedeniyle kaybolmaktad~r. Ayr~ ca 80 cm. lik ikinci bir duvar iç alan~~
ikiye bölmektedir. Duvarlar~n
uzant~lar~~yeterli olmad~~~~için belli bir mimari bütünlük tespit edilememi~tir. Sadece kal~nt~lar~ n güneydo~usunda, üç duvar aras
~nda
kalan 2.80 x 1.50 m.lik bir alan çok özel bir tarzda dö~enmi~ tir. Dö~ emede tu~lalar kullan~lm~~ , bu tu~lalar~ n üzeri sonradan asfaltla kaplanm~~t~ r. Bilindi~i gibi Mezopotamya'da asfalt daha çok suyla ba
~lant~l~~mekanlarda kullan~lmaktad~ r. Burada da ayn~~
amaçla kullan~ld~~~ n~~gösteren ba~ ka bir özellik daha tespit edilmi
~tir. Asfalt kapl~~odac~~~ n güneydo~usunda bir künk a~z~~aç~~a ç~kar~
lm~~t~r. Bu durum ayr~ nt~l~~incelendi~inde odac~~~n bir künk s~ras~~ile ba~lant
~l~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu künk s~ras~~odac~ k içindeki art
~k sular~~ d~~ar~~atmak için kullan~lm~~t~ r. Bu durumda bu asfalt kapl
~~mekan'
banyo odas~~ olarak de~erlendirmek gerekir.
Teras yamac~na yak~nl~~~~nedeniyle bu kerpiç yap~yla ilgili seramik örnekler sa~l~kl~~ bir ~ekilde de~erlendirilememi~ tir. Fakat mimari özellikler ele al~nd~~~ nda ve 1987 senesinde hemen üst k~sm~nda
aç~~a ç~kar~ lan tabaka de~erlendirildi~inde bu yap~n~n di~er üç tabakaya nazaran daha geç bir döneme, büyük olas~l~kla Yeni Assur
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Devrine tarihlendirilmesi mümkündür. Bu durumda, kaz~~alan~n~~ikiye bölen teras duvar~~ ayn~~zamanda eski tabaka enkaz~n~ n alt terasa
kaymas~n~~önleyen bir çe~ it engel görevi ta~~maktad~r.
KUZEYDO~ U TERASI ÇALISMALARI :
M. Ö. 1. bin evresi 1982 y~l~ ndan beri sürdürülen çal~~malar sayesinde büyük ölçüde ortaya ç~kar~lm~~t~r. 2. bin kültürlerini ortaya
ç~karma çal~~malar~~kuzey teras~ nda devam ederken, 1988 y~l~ nda
3. bin kültürlerini ara~t~ rmaya yönelik çal~~malara da h~z verilmi~tir. Bu amaçla höyü~ün kuzeyinde bulunan ve ilk kez bir sondaj çukuru ile mahiyeti anla~~lan küçük bir teras üzerinde 10 x 10 luk bir alanda
kaz~~çal~~malar~na ba~lanm~~t~r. Bu çal~~ malar sonucunda üç tabaka tespit edilmi~tir.
Tabaka : Bu tabaka tek s~ra ta~tan olu~an 2 m. uzunlu~undaki bir duvarla temsil edilmektedir. Bu duvar do~u-bat~~istikametinde uzanmaktad~r. Ta~lar çevredeki ta~~ocaklar~n~n birinden k~r~larak temin edilmi~tir. Fakat kullan~l~rken ayr~ca bir i~leme tabi tutulmam~~~t~r.
Tabaka : I. tabakan~ n 30 cm. kadar alt~nda aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Çukurun güneybat~~kesiminde yo~unla~maktad~r. Ortaya ç~kan
iskân alan~~I. tabaka duvarlyla ayn~~istikamette uzanan bir duvarla
ikiye bölünmü~tür. Bu duvar iri ocak ta~lar~ndan yap~lm~~t~r. Arazi
üzerinde bulunan çukur alanlar bu duvar~n ta~lanyla doldurulmu~,
böylece sa~l~kl~~ bir temel elde edilmi~tir. Bu duvar~ n kuzeyindeki
alan bir kapal~~mekân görünürnündedir. Bu mekân~n önemli bir k~sm~~1984 sondaj çal~~ malar~~ s~ras~ nda ortadan kald~r~lm~~t~r. Güney
duvar~~ d~~~ndaki di~er duvarlar~~yamaç erozyonu nedeniyle kaybolmu~tur. 1984 sondaj çukurunun do~usunda kalan k~sm~~yuvarlak
dere ta~lanyla mozaik tekni~inde dö~enmi~tir. Sondaj çukurunun
bat~s~nda kalan k~s~ mda ise yuvarlak kil siyah bir ate~~yeri tespit edilmi~tir. II. tabaka iskân alan~n~~ikiye bölen duvar~ n giineyi de do~ubat~~istikametinde ~erit ~eklinde yuvarlak dere ta~lanyla mozaik tekni~iyle dö~elidir. Bu ~erit ~eklindeki uzant~n~n güney bat~s~nda iri
blok ta~lardan olu~ an bir hücre tespit edilmi~tir. Bu alanda derinle~ildi~inde bu hüerenin kuzey yan~ nda ikinci bir hücre ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Her ikisinin de duvarlar~~iri blok ta~lardan iki s~ra halinde
in~a edilmi~tir. Yuvarlak dere ta~lanyla dö~ eli tabana nazaran 0.5 m.
F. 3
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kadar daha derinde kireç katk~l~~ s~vayla kapl~~tabanlar~~mevcuttur.
Bu derin hücreler II. kat mimari özellikleriyle ba~lant~l~d~r. Bu ba~lant~= ~ekli 1988 çal~~malar~~s~ras~nda aç~~a ç~kar~lamam~~t~ r. Konu
ancak 1989 y~l~~kaz~lar~~ s~ras~nda ayd~nl~~a kavu~abilecektir.
III. Tabaka: II. tabaka iri ta~~bloklar~n~n hemen alt~nda III.
tabakaya ait baz~~özelliklere rastlanm~~t~ r. Bunlardan en önemlisi
bir seramik y~~~n~~ ~eklinde kar~~m~za ç~km~~t~r. Dik duran üçgen
delikli bir kap kaidesi, daha çok bir seramik f~r~n~n~n havaland~rma
deli~i görünümündedir. Seramik parçalar~~aras~nda ayr~ca baz~~ delikli ~zgara parçalar~na rastlanm~~t~r. 1984 y~l~nda aç~lan sondaj çukurunda tespit edilen seramik f~r~n~~ at~klar~~da göz önüne al~n~rsa,
bu III. tabaka seramik y~~~n= seramik f~r~n~~ ~eklinde tan~mlamak
gerekir. Ayr~ca kaz~~alan~n~n güneyinde çok geni~~bir tand~r a~z~~tespit edilmi~tir. Bu tand~r~n yar~s~~profil içinde kaybolmaktad~r. Gerek seramik f~r~n~= tamam~, gerekse tand~r ve çevresindeki mimari
düzen zaman yetersizli~i yüzünden bu sene ara~t~r~lamam~~t~ r. Önümüzdeki kaz~~mevsiminde III. tabaka daha ayr~nt~l~~bir ~ekilde ara~t~r~lacak, mimari özellikleri tümüyle ortaya ç~kar~labilecektir.
Seramik olarak bu tabakalarda metalik kaplar ve Ninive 5 kaplar~~ço~unluktad~r. Derinle~tikçe metalik kaplar~n oran~~Ninive 5'e
nazaran azalmaktad~ r. Küçük buluntu olarak bir bulla, üzerindeki
yar~m hayvan motifiyle önem ta~~r. Bu tür örnekler daha çok Erken
Er Hanedanlar Devri~~de kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Tüm malzeme de~erlendirildi~inde bu tabakalar~n Cemdet Nasr ve Erken Er Hanedanlar devirleri içinde ele al~nmas~~imkân dahiline girmektedir.
MEZARLIK ÇALI~MALARI :
1988 y~l~ nda 3. bin kültürlerine yönelik kuzey teras~ nda yürütülen çal~~malar s~ras~nda baz~~mezar kal~nt~lar~na rastlanm~~t~r (Res. 3).
Çal~~malar bu yönde geli~tirilince kuzey teras~n~n ayn~~zamanda
bir mezarl~k alan~~oldu~u görülmü~ tür. Bunun üzerine 10 x 10 m.
lik kaz~~alan~n d~~~ nda, 5 x 15 m. lik ve 3 x 2 m. lik iki yeni alan daha
kaz~lm~~t~r. Tüm bu kaz~lar sonucunda toplam 34 mezar aç~~a ç~kar~larak incelenmi~ tir. Bu mezarlardan bir tanesi kerpiç sanduka, iki
çocuk mezar~~küp ve di~erleri basit toprak mezard~r. Ayr~ca mezarlarla ilgili tek kerpiç s~ras~ndan olu~an bir duvar aç~~a ç~kar~lm~~, fakat bu duvar~n mezarbkla olan ba~lant~s~~bu y~l tespit edilememi~tir.
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Mezar ~ekilleri ~u ~ekilde aç~klanabilir :
Kerpiç Sanduka Mezar : do~u-bat~~istikametinde uzanmakta
olup dikdörtgen yap~ya sahiptir. Üst k~sm~~ve iki duvar~~di~er mezar çukurlar~~aç~l~rken bozuldu~undan, ne ~ekilde kapand~~~~anla~~lamam~~t~r. K~rm~z~~kilden yap~lan kerpiçler tek s~ra halinde kullan~lm~~t~r. Mezar içindeki iskelet hocker durumunda yat~r~lm~~t~r. Mezar~n taban~~ayr~ca tek s~ra kerpiçle kaplanm~~t~r.
Küp Mezarlar : ~ki örnek tespit edilebilmi~tir. Bu örneklerden
sadece biri tam anlam~yla korunabilmi~ tir. Korunan tek örnek do~ubat~~istikametinde uzanmaktad~r. Bat~ya bakan küp a~z~~ ta~larla
ayr~ca kapat~lm~~ t~r. Içindeki bebek iskeleti hocker durumundad~r.
Basit Toprak Mezarlar (Res. 4) : Bu mezarlardan bir k~sm~~erozyon ve kaçak kaz~lar sonucu tamamen tahrip olmu~tur. Hatta baz~~
örnekler bir kaç kemik parças~yla temsil edilmektedir. Bu nedenle
kimi mezarlar~n kerpiç sanduka mezar olabilecekleri göz önünde bulundurulmal~d~r. ~yi korunan mezarlar içinde genelde tek iskelet bulunmaktad~r. Fakat baz~~örneklerde iskelet say~s~~ üçe kadar ç~kabilmektedir. Say~lar~~az olmakla beraber bir tak~m mezar örnekleri belli bir süreden sonra ikinci kez kullan~lm~~ , bu durumda daha önce
konan iskelet toparlanarak yeni iskelete yer aç~lm~~t~ r. Bir örnekte
toparlanan kemikler ayr~ca kil ile s~vanm~~ , böylece yeni iskeletle kar~~mas~~ak~lc~~bir yolla önlenmi~tir. Genelde mezar çukuru aç~ld~ktan
sonra taban has~r veya kam~~la örtülmekte ve ceset bunun üzerine
aç~k veya kapal~~hocker ~eklinde yat~r~lmaktad~r. Mezar e~yalar~~ b~rak~ld~ktan sonra çukurun üzeri a~aç dallar~~ile kapat~lmaktad~r. Hocker ~ekli gerçekle~tirilirken dizlerin vücuda nazaran daha yüksekte
durmas~na özen gösterilmi~ tir. Hatta bunu gerçekle~tirmek için baz~~
iskeletlerin dizleri ta~larla desteklenmi~tir. Tüm mezarlar~n içinde
yo~un bir ~ekilde çömlek türü kaplara rastlanm~~t~r. Kaplar daha
çok ba~~ve ayak ucu çevrelerine yerle~tirilmi~ tir. Ele geçen kal~nt~lardan bo~~olarak yerle~ tirilmedikleri anla~~lmaktad~r. Bu~day ve
mercimek d~~~ndaki kal~nt~lar~n mahiyeti ancak laboratuvar çah~malarmdan sonra anla~~labilecektir. Baz~~kaplar ise kille doldurulmu~tur. Seramik örnekler d~~~nda ele geçen di~er buluntular daha çok zati e~yalard~r. Bunlar ceset üzerinde mezara konmu~ tur. Akik, frit,
lapislazuli, kemik ve di~er ta~lardan]yap~lan kolye taneleri; silindir
mühürler; kemik ve lapislazuli figürinler; bronz;silâh ve süs e~yalar~~
zati e~yalar aras~nda en önemlilgruplar~~olu~turmaktad~r.
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Bu mezarl~ kta ele geçen seramik örnekler aras~nda metalik kaplar, Ninive 5 kaplan, boyal~~kaideler ve baz~~yerel kaplar ~imdiye kadar kesin olarak tarihlendirilememi~tir. Konuyla ilgili bilimsel tart~~ malar halen devam etmektedir. Bu nedenle mezarl~~~n tarihlendirilmesi için daha çok silindir mühürler ve figüratif eserler dikkate
al~nm~~t~ r. Bu eserler de Cemdet Nasr ve Erken Er Hanedanlar Devri özelliklerini yans~tmaktad~r. Girnavaz 3. bin mezarl~~~~da bu eserlerin ~~~~~~alt~nda ayn~~dönemlere tarihlendirilebilir.
Görüldü~ü gibi hem mezarl~ k, hem de 3. bin tabakalar~~CemdetNasr ve Er Hanedanlar Devrine rahatl~kla tarihlendirilebilmektedir. Daha önceki ara~t~rmalar~m~z s~ras~ nda Girnavaz'da Uruk Ça~~n~n
yo~un bir ~ekilde temsil edildi~i ortaya konmu~ tur. Böylece Sumer
Devirleri en erken safhas~ ndan en olgun safhas~ na kadar Girnavaz'da
temsil edilmi~~olmaktad~r. Bu durum, de~il Anadolu arkeolojisi aç~s~ndan, tüm Onasya arkeolojisi aç~s~ndan büyük önem ta~~ r. Girnavaz
sayesinde Anadolu, Sumer Kültürüne kesin olarak ortak olmakta ve
yurdumuz arkeolojisi yeni önemli boyutlar kazanmaktad~r.

Hayat Erkanal

K~ tz,, tera, II tabaka n~ jr~ ar~~ kahnt,lar ~~

- Kfl /

1,
1It,

b~ baka !mala , ~~ kabn ~ llat

Hayat Erkartal

Res. 3 - M.Ö. 3 bin mezarligindan
bir görünü~.

Res. 4 - Bir basit toprak mezar ve mezar e~yalar~.

