
KELOŞK
HAREBELERİ

B�rec�k �lçes�n�n kuzey�nde, İnceler (Deyr Şebek) Köyünde olan Deyr Şebek - 
Keloşk (Kalec�k) Harabeler� ören yer� M.S. 2.-3. Yüzyıl Roma Dönem�ne 
tar�hlenmekted�r.

Keloşk kayalık b�r tepede yöre halkı tarafından Keloşk (Kalec�k) ya da Deyr 
Şebek olarak b�l�n�r. Yapı kalıntılarından �k� aded�n�n duvarlarının öneml� b�r kısmı, 
d�ğerler�n�n temeller� günümüze ulaşmıştır. Ayrıca bu kalıntıların hemen yakınında 1 
adet kaya mezarı yer almaktadır.

Büyük Yapı Kalıntısı
Uzun kenarı doğu-batı yönünde d�kdörtgen planlı b�r yapıdır. Yapının yarıdan 

�t�baren batı bölümünün �k� katlı, doğu bölümünün tek katlı  olduğu anlaşılmaktadır. 
Kalıntılara  ve m�mar� �zlere  dayanarak  yapının  üzer�n�n  düz  d�rek damlı olduğunu      
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söylemek mümkündür. Büyük blok kesme taşların üst üste konulmasıyla yapının tüm 
cepheler�nde yüksek ve dar d�kdörtgen pencere açıklıkları açılmıştır. Bu açıklıkları 
şebekeye (kafes) benzeten köylüler buraya Kafesl� K�l�se-Şebekel� K�l�se anlamına 
gelen “Deyr Şebek” adını verm�şt�r. Roma devr�ne a�t olduğu tahm�n ed�len bu büyük 
yapının mah�yet� tam anlaşılamamıştır.

Küçük Yapı Kalıntısı
Büyük yapının 5 metre kuzey doğusunda  doğu-batı yönünde, d�kdörtgen 

planlı olan bu yapının doğu, batı ve kuzey kenarlarındak� arkosol�um n�şler�ne 
dayanarak büyük b�r anıt mezar olduğu tahm�n ed�lmekted�r. Doğudak� 
arkosol�umun kemer� durmakta olup örtüsü yıkılmıştır. Kuzey ve batıda yer alan 
arkosol�um kemerler� yıkılmıştır. 

Mezarın g�r�ş� güney cephede yer alan ve günümüzde ayakta duran yüksek 
kemerl� kapıdan olmaktadır. Mezarın güney batı köşes�ne b�t�ş�k b�r kapı kalıntısının 
başka b�r yapıya a�t olduğu düşünülmekted�r.

Kaya Mezarı
Büyük yapı kalıntısının yaklaşık 50 m. güney doğusunda, küçük yapı kalıntısının 

100m. güney�nde, kayalıkların doğuya bakan yamacına açılmış b�r kaya mezardır. 
G�r�ş� doğudan olan kare planlı mezarın kuzey, güney ve batıda kayaya oyulmuş b�rer 
arkosol�umu bulunmaktadır. Güney ve kuzeydek� arkosol�umlar lah�tl�, batıdak� 
arkosol�um lah�ts�zd�r. Herhang� b�r k�tabe, kabartma, moza�k ya da fresk süslemes� 
bulunmayan bu kaya mezarı uzun yıllar çobanlar tarafından barınak olarak 
kullanıldığından, �çers�nde yakılan ateş sonucu duvarları kararmış b�r durumdadır.

Bu yayın Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n mal� desteğ�yle
“Edessa’dan Fırat’a Tur�zm Yolu” Projes� kapsamında üret�lm�şt�r. Proje Kodu: TRC2 / 18 / Tur�zm / 0012



KANTARMA 
HANI

Halfet� �lçes�, Yukarı Göklü-Yaylak yolu üzer�nde Kalkan Köyü'nde olan 
Kantarma Hanı M.S. 5.-6. Yüzyıl Roma dönem�ne a�t olduğu tesc�ll� kültürel m�rastır. 

Köy merkez�ndek�  yen� cam�n�n güney batısındak� bu tar�h� yapı kalıntısı, 
kuzey-güney yönünde b�rb�r�ne paralel olarak üç sıra hal�nde  sıralanmış dörder 
yuvarlak  kemer ayakta kalmıştır. Kemerler, ortada üçer payeye oturmaktadır; 
üzeng� sev�yes�ne kadar toprak altındadır. Karma t�pte ve d�ktörtgen yapıda �nşa 
ed�lm�ş b�r m�mar�ye sah�pt�r. Güneydek� �k� paye b�rb�r�ne yakın olup doğu ve batı 
yönünde b�r geç�t olarak değerlend�r�lm�şt�r. Bu geç�d�n güney cephedek� kapısı 
�zleneb�lmekted�r. Yapının örtü s�stem� tamamen çökmüştür. Ancak yapının lento 
taşlarla örtülü olduğu tahm�n ed�lmekted�r.

Her ne kadar bazı yayınlarda b�r kaynak göstermeden bu yapı kalıntısından 
Selçuklu dönem�ne a�t b�r han olarak söz ed�lmekte �se de duvar örgüler� ve paye 
başlıklarındak� s�lmelere dayanarak Roma devr�ne tar�hlemek daha uygun 
olmaktadır.

Yapının han olduğuna da�r ocak, yeml�k ve benzer� b�r unsurun bulunmayışı 
mah�yet� hakkında kes�n b�r görüş bel�rtmey� güçlend�rmekte, Ancak b�r tahıl ambarı 
olab�leceğ�n� akla get�rmekted�r.

Paye başlıklarındak� s�lmeler dışında süsleme unsuru bulunmayan yapı 
kalıntısında düzgün kes�lm�ş büyük taşlar kullanılmıştır.
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Yapının kuzey cephes�nde y�ne düz lentolu ve hafifletme kemerl� d�kdörtgen 
b�ç�ml� �k�nc� b�r g�r�ş kapısı yer alır. Düz duvar hal�ndek� bu cephen�n üzer�nde b�r sıra 
küçük penceren�n olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. K�l�sen�n güney cephes� 
ortada �k� payeye, yanlarda duvara oturan üç kemerl�d�r. Kemerlerden doğuda olanı 
tamamen yıkılmış, d�ğer �k�s�n�n �se üzer�ndek� duvarlar yıkık b�r vaz�yetted�r. Kemer 
aralarındak� duvarlar da tamamen yıkıldığından aralarda kapıların bulunup 
bulunmadığı anlaşılamamaktadır.

S�vr� çatı �le örtülü olduğu anlaşılan yapıda çatının doğrudan duvarlara 
oturduğu, �çer�de çatıyı taşıyan sütun veya benzer� b�r m�mar� elemanın bulunmadığı 
görülmekted�r.

NURHUT
KİLİSESİ

Halfet� İlçe merkez�ne bağlı Gürkuyu (Nurhut) Köyü kuzey�ndek� Gürkuyu 
(Nurhut) K�l�ses� M.S. 5.-6. Yüzyıla tar�hlenen, (B�zans) tesc�ll� kültürel 
m�raslarımızdan olan b�r yapıdır. K�l�se kesme taşlardan �nşa ed�lm�ş olup doğu-batı 
yönünde d�kdörtgen b�r plana sah�pt�r. Batıya bakan g�r�ş cephes�nde çevres�, 
s�lmelerle dekorlanmış, düz lentolu d�kdörtgen g�r�ş kapısı yer alır. Lentonun ortasına 
da�resel b�r rozet �çers�ne haç mot�fi �şlenm�şt�r. Lentonun üzer�ne, tek parça blok b�r 
taşın oyulmasıyla hafifletme kemer� yapılmıştır. Bu cephen�n üzer�nde yuvarlak 
kemerl� ve d�kdörtgen b�ç�ml� üç adet pencere yer alır. Pencereler�n üzer�ndek� 
üçgen alınlıklı yapı çatı �le örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapının doğu cephes�ndek� 
s�lmel� aps�s kemer� ayakta olup, duvarı yıkılmış b�r vaz�yetted�r. Temel �zler�nden 
aps�s�n yuvarlak olduğu anlaşılmaktadır. 
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