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Her şeyden önce gerek kazı çalışmalarımızda ve gerekse bu sunumun 
hazırlanmasında bana yardımcı olan, başta müze müdürümüz Sayın Nurten 
Aydemir hanımefendiye ve çalışmaları beraber yürüttüğümüz Arkeolog 
Erman Bediz ile çok değerli eşi Aynur Bediz’e teşekkürü bir borç biliyorum.

Şanlıurfa “Otoban Kurtarma Kazısı” Gaziantep-Şanlıurfa paralı 
otoyolunun Suruç-Şanlıurfa kesiminde Aşağı Mıcıt mevkiinde yol yapım 
inşaatı sırasında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların müze müdürlüğümüze 
bildirilmesiyle başlamış olup bunun üzerine müzemiz uzmanlarınca yerinde 
yapılan ön incelemede burada bir kurtarma kazısının yapılmasına karar 
verilmiş ve hazırlanan ön inceleme raporu doğrultusunda, Bakanlığımız, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2007 tarih ve 
187349 sayılı kazı izniyle 12.11.2007 tarihinde müze müdürümüz Nurten 
Aydemir başkanlığında 12 işçiyle kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 1). 
Yaklaşık bir aylık bir çalışmadan sonra gerek olumsuz hava koşulları ve kış 
mevsiminin olumsuz etkileri ve gerekse yol çalışmasının yapımını yüklenen 
müteahhit fi rmanın da çalışmasını geçici bir süre durdurması yüzünden daha 
sonra tekrar başlanmak üzere 11.12.2007 tarihinde kazıya ara verilmiştir.

Kazı yaptığımız alanın bugün artık bütün dünya tarafından bilinen ve 
Neolitik Çağa tarihlenen Göbekli Tepe’ye sadece 11 km. uzaklıkta olması ve 
yüzeyde Paleolitik Çağa ait el baltasının bulunması, ayrıca kazı yaptığımız 
alanın yakınında bulunan kaya mezarlarının olması buradaki çalışmaların 
daha dikkatli ve titiz yapılmasını zorunlu kılmıştı (Resim: 2).

Kazıya başlarken öncelikle yaptığımız karelaj çalışmasında otoyol 
güzergâhı alanı, kazı yapılacak arazinin eğimli durumu ve büyüklüğü de göz 
önüne alınarak 4x4 m. ebadında beş adet açma çukuru belirlenmiş ve bunlar 
A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 açmaları olarak isimlendirilmiştir (Resim: 3)

A-1 AÇMASI (Resim: 4, 5)
4x4 m. ebadında açılmış olup ilk etapta 150 cm. derinliğe ulaşılmış ve bu 

derinlikte kireçtaşından yapılmış üç adet dikme kesme taş bulunmuştur. Bu 
taşların üzerinde zıvana delikleri ve dairesel motif bulunmaktadır. Arazinin 

ŞANLIURFA OTOBAN İNŞAATI AŞAĞI MICIT MEVKİİ
KURTARMA KAZISI

* Bülent ÜÇDAĞ, Sanat Tarihçisi, Müze Müdürlüğü, Şanlıurfa/TÜRKİYE
 Erman BEDİZ, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Şanlıurfa/TÜRKİYE

Bülent ÜÇDAĞ*
Erman BEDİZ
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eğimli oluşundan dolayı derinlik her kesitte aynı değildir (Resim: 6). Bu açma 
daha sonra çıkan temel duvarları yönünde 10x10 m. ebadında genişletilmiştir 
(Resim: 7). Yine buradaki çalışmalarda açmanın doğu kesitine bitişik 170 
cm. derinlikte, ağız genişliği 80 cm. olabilecek bir çukura rastlanmış ve bu 
çukurun doğuya doğru devam ettiği görülmüştür. Buradan kemik parçaları 
ve pişmiş topraktan seramik parçalarının çıkartılması buranın da bir mezar 
çukuru olabileceğini göstermektedir. Yine bu açmamızda 12 cm. boyunda, 
baş kısmı 12 cm. genişliğinde çekiç başına benzeyen T şeklinde kireçtaşından 
yapılmış bir obje (Resim: 8), 1.50 metre derinlikte pişmiş toprak ağırşak 
(Resim: 9) ile yüzey araştırmasında bir testi ağzı (Resim: 10), boyalı seramik 
parçaları (Resim: 11) paleolotik el baltası (Resim: 12) bulunmuştur.

A-2 AÇMASI (Resim: 13) 
4x4 m. ebadındaki açmada ortalama 1 metre kadar derine inilmiştir. 

Güneybatı köşede çok küçük bir alanda kil tabaka görülmüştür (Resim: 14). 
Bunun dışında herhangi bir kültür tabakasına rastlanmamıştır. Buradaki 
çalışmalar durdurulmuştur. 

 
A-3 AÇMASI
Bu açma da yine 4x4 m. ebadında açılmış ve yüzeyde sayılabilecek 20-

30 cm. derinlikte temel duvarlarına rastlanmıştır. Yine bu açmada yan yana 
üç küp çukuru bulunmuştur. Bunlardan ikisi boş olup birinden ağız çapı 38 
cm. olan bir küp bulunmuş; küpün bulunduğu kısım yaklaşık 1 metre kadar 
kazılınca küpün sağlam olmadığı görülmüştür. Bu küpün içinden toz hâlinde 
kemik parçacıkları ve bir adet bronz yüzük çıkarılmıştır. Bu da küpün (pithos) 
mezar küpü olduğunu göstermektedir.

Burada açmanın kuzeydoğu köşesinden başlayan kesitten itibaren 160 cm. 
uzunluğunda, 60 cm. yüksekliğinde yan yana iki sıra hâlinde dizilmiş moloz 
taştan bir temel duvarı görülmüştür. Açma 10x10 m. ebadında genişletilerek 
buradaki çalışmalara devam edilmiştir. 

 
A-4 AÇMASI
4x4 m. olarak açtığımız açmamızda yürüttüğümüz çalışmalarda yine moloz 

taştan yapılmış kuzeydoğu yönünde uzanan ve bir sütunla sonlanan duvar 
kalıntısına rastlanmıştır. Çıkan temel duvarları doğrultusunda açma 10x10 m. 
olarak genişletilmiştir. Burada 1.2 ve 2 cm. ölçülerinde tesseralar bulunmuş 
ve toplanmıştır. Ayrıca Roma Döneminde kullanılan dikdörtgen şeklinde, 
bazılarında ağaç motifi  olan çatı kiremitleri, dikdörtgen şeklinde taban döşeme 
taşları, 11. ve 12. yüzyıla ait Selçuklu Dönemi sırlı seramik parçaları, boğa başı 
şeklinde obje, kandil altı, cam bilezik parçaları, İslâmî Döneme ait iki adet 
korozyonlu sikke (çok silik olduğu için fazla anlaşılamamakla birlikte Emevi 
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Dönemi sikkeleri ile karşılaştırıldığında benzerlik gösterdiği görülmektedir) 
ve H. 1327 (M. 1908) tarihli hilâl ve ay yıldız motifl i tüfek mermisi kovanı 
bulunmuştur. 

 
A-5 AÇMASI
Bu açma da yine 4x4 m. olarak açılmış ve çıkan temel duvarları takip 

edilerek 10x10 m. olarak genişletilmiştir. Kazımızın son ikinci gününde 
genişletilen yönde 73 cm. derinlikte, taban mozaiği olabilecek beyaz renkli 
tessera tabakasına rastlanmış ve bu kısım 1 m2 kadar açılmıştır. Mozaiğin yer 
yer devam ettiği ve bazı yerlerde son bulduğu görülmüştür. Bu mozaiğin 
bir basamak yukarısında yine bir temel duvarının hizasından başlayan 
ikinci bir mozaik tabakası daha bulunmuştur. 1 m2 kadar açılan bu mozaik 
tabakasındaki tesseraların diğer mozaiğe göre daha küçük ölçülerde olduğu 
ve açık mavi renkli tesseralarla iki yönde ilerleyen bir bordürün devam ettiği 
görülmüştür. Kazıya ara verileceği için mozaiklerin üzerleri tekrar itina ile 
kapatılmıştır. 

Sonuç olarak, açılan toplam beş açmada etütlük malzeme olarak pişmiş 
toprak kap parçaları, sırlı seramik parçaları, tesseralar, çakmak taşından 
küçük buluntular, İslâmî Döneme ait iki adet sikke, Roma Döneminde 
kullanılan dikdörtgen şeklinde üzerinde ağaç motifi  olan kırık vaziyette çatı 
kiremitleri, bir adet pişmiş toprak ağırşak, iki adet bronz yüzük ve çanak 
çömlek parçaları bulunmuştur. Elde ettiğimiz bu buluntular ışığında, henüz 
erken olmakla birlikte, burasının değişik zamanlarda değişik kültür ve 
medeniyetler tarafından iskâna açık olduğunu söyleyebiliriz.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 7
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14
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Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
07.02.2007 tarih ve 55088 sayılı kazı ve sondaj olurları ve Valilik Makamının 
22.06.2007 tarih ve 696 sayılı olurlarına istinaden Amasya Merkez Harşena 
Kalesi 2007 yılı kurtarma kazısı çalışmalarına Müze Müdür Vekili Celal 
Özdemir başkanlığında; Müze Araştırmacısı Muzaffer Doğanbaş, Arkeolog 
Ali Sinan Özbey, Arkeolog Hilâl Kamsız, Sanat Tarihçisi Mert Mecek, Sanat 
Tarihçisi Filiz Yılmaz, müze fotoğrafçısı Şahin Kul ve 19 işçi ile 03.08.2007 
günü başlanmış ve 21.09.2007 günü bitirilmiştir.

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Harşena Kalesi ana kule bölümündeki 
mevcut bayrak direği için önerilen yerde, bayrak direğinin yenilenebilmesi 
ve zirvedeki kültür varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla Amasya Müzesi 
Müdürlüğü tarafından yapılan 2006 yılı kurtarma kazısında 10x6 m. ebadında 
bir açma açılmış, bu açmada; Osmanlı, Bizans ve Roma Dönemine ait mimari 
kalıntılar ile taşınır kültür varlıkları ortaya çıkarılmıştır. 2006 yılında yapılan 
sondaj kazısının buluntu açısından oldukça verimli olması nedeniyle, 2007 
yılı kazı çalışmalarına 2006 yılı açmasının batısına yeni bir açma açılarak 
başlanmıştır. Ayrıca 2006 yılında açılan açmada açığa çıkarılan blok taş 
dokulu kısımda da kazı çalışmaları devam ettirilmiştir. 

 
2006 Yılında Açılan I No.lu Açmadaki Çalışmalar
10x6 m. ebadındaki açmanın içerisinde bayrak direği yeri olarak önerilen, 

düzgün kesme taşlı 4x4 m. ebadındaki toprak alanda ve bu açmanın hemen 
bitişiğinde kuzeybatı- güneydoğu yönünde yeni bir 10x6 metre ebadındaki 
açma ile her iki alanda kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 2006 yılı açmasının 
doğu bölümündeki kesme taş duvarlı bölümdeki kazı çalışmasında 2,10 metre 
derinliğe ulaşıldığında bosajlı düzgün kesme taşlı olarak devam eden taş 
dizilerinin aşağıya doğru devam ettiği görülmüştür. Bu derinlikten bir adet 
sikke çıkarılmıştır. Bu bölümün duvarlarının kuzey ve kuzeydoğuya doğru 
devam ettiği görülmüştür. Bu bölümde 7.50 m. derinlikte Roma Dönemine ait 
pithos ve seramik parçaları, 8,50 m. derinlikte Helenistik Döneme ait seramik 
parçaları ele geçirilmiş, bu parçaların çıktığı tabanın yoğun yanık tabakalı 

AMASYA MERKEZ HARŞENA KALESİ
2007 YILI KURTARMA KAZISI

Muzaffer DOĞANBAŞ*

* Muzaffer DOĞANBAŞ, Sanat Tarihçi–M.A., Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü 05100 
Amasya/TÜRKİYE

 Kurtarma kazısında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma ve işçilere teşekkür ederim.
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olduğu görülmüştür. Bu 2.10–8.50 m. derinlik arasının pek fazla buluntu 
vermeyen sıkıştırılmış balçık katmanı ile dolu olduğu; hiçbir kültür tabakası 
ve katmanı özelliği göstermediği sadece güney ve doğu yan duvarlarında iri 
bosajlı kesme taş duvarların aşağıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır. 8.60 
metre derinliğe inildiğinde balçık zeminin hâlen devam ettiği görülmüştür. 
Bosajlı kesme taşla örülen ve aşağıya doğru devam ettiği görülen mekânın 
işlevinin ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır.

2007 Yılı I No.lu Açma
2006 yılında açılan açmanın batısına 10x6 metre ebadında bir açma açılmış, 

bu açmada yüzeyde hemen seçilen orta boy moloz taş ve balçık harçla 
örülmüş 70–80 cm. genişliğinde muhtemelen 19. yüzyıla ait duvar kalıntısı 
açığa çıkarılmıştır.

Açma içerisinde yaklaşık 35 cm. derinliğe inildiğinde, açmayı kuzeybatı 
yönünde ikiye bölen moloz taş, kireç-kum karışımı harçla örülmüş, T 
biçiminde kuzeydoğu-güneybatı yönünde açma içerisinde kalan kısmı ile 6 m. 
uzunluğunda (açma boyutunda), 92 cm. eninde bölen bir duvar ve bu duvarla 
bağlantılı 8 m. uzunluğunda, 80 cm. genişliğinde kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan mekân duvarı açığa çıkarılmıştır. Bu açmada açığa çıkarılan 
duvarların iç yüzeyi yaklaşık 0,5 cm. kalınlığında kireçle sıvalıdır.

Açmaya kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen dar bölüm 
içerisinde 155 cm. derinliğe inildiğinde, bu bölümün içerisinde biri doğu 
kısımda, diğeri de güneybatı köşede olmak üzere, içerisinde yoğun kül ve 
yanık odun kömürü parçalarının bulunduğu pişmiş toprak küpler in situ olarak 
ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydoğu açma duvarına yaklaşık 15 cm. uzaklıkta 
bulunan küp 32 cm. çapında ve 2–2,5 cm. kalınlığında cidarlıdır. Güneybatı 
köşede bulunan küp ise diğerine oranla daha geniş olup mekân duvarına 
yaklaşık 10 cm. mesafede, 45 cm. çapında, 3 cm. cidar kalınlığındadır. Bu 
pithosların içlerinde yoğun kül ve yanık kömür parçalarının bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bunların doğusunda yine in situ olarak tek kulplu, gövde üzerinde 
karına paralel ve gövdeye diyagonal saç örgüsü biçiminde kabartma bezeli, 
tek kulplu bir adet Osmanlı Dönemi testisi ele geçirilmiştir. Bu pithosların 
mekân içi ocak veya tandır olarak kullanmış oldukları ve dolayısıyla bu dar 
mekânın, ana kule bölümünün mutfak mekânı olduğu kanaatine varılmıştır. 
Her iki pithosun yer yer kırılarak kendi içlerine döküldüğü temizlik esnasında 
anlaşılmıştır. İçleri tamamen temizlendiğinde, bu ocakların büyük bir küpün 
iki parçaya bölünerek birinde karından itibaren alt yarısının, diğerinde ise 
karından itibaren üst yarısının kullanıldığı anlaşılmıştır. Küpün dış yüzeyinin 
karına paralel şerit hâlinde kabartma bezemeli olduğu görülmüştür. Bu 
pithosların form, cidar ve malzemesinden dolayı Osmanlı Dönemine ait 
olduğu kanaatine varılmıştır. 
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Bu bölümün doğusunda, açmanın kuzey bölümünde, yüzeyden yaklaşık 
140–150 cm. derinliğe inildiğinde, yoğun kül tabakası içerisinde büyük 
boyutlu pişmiş toprak seramik parçaları çıkmaya başlamıştır. İçinin tamamen 
külle dolu olduğu görülen pithosun batı yönünde mekân duvarının altında 
devam eden 32 cm. uzunluğunda pişmiş toprak künk ele geçirilmiştir. Yine 
bu ocağın doğusunda in situ olarak orta boy kırık testi ve kap parçaları açığa 
çıkarılmıştır. Bu pişmiş toprak ocak 50 cm. çapında, 20 cm. derinliğindedir. 
Bunun da yine mekân içi ocak olduğu ve batıya doğru giden künkün de bu 
ocağın havalandırma bacası olabileceği kanaatine varılmıştır. Bu mekânın 
doğusunda, Osmanlının son dönemlerine ait bozuk ve çökük, basit kireç 
kum ve tuğla kırığı zeminli bir taban döşemesinin küçük bir bölümü ele 
geçirilmiştir. Zeminin ve duvarlarının kaba yonu orta boy büyük taşlar ve 
balçık harçla örülmüş olduğu görülmüştür. Çok az bölümü ele geçirilen ve 
muhtemelen 19. yüzyıla ait olduğu anlaşılan bu mekânın duvarlarının sadece 
taban bölümü ele geçirildiği için mekân formları tam anlaşılamamıştır. Bu 
nedenle bu duvar ve mekânlar kaldırılarak çökük ve bir delik hâlinde açığa 
çıkan bölüme doğru kazı derinleştirilmiştir. Bu zeminin altında kaba taş 
kırıklarından oluşturulmuş blokaj zemine ulaşılmıştır. Bu zemin altında 
açma yüzeyinden 1,70 cm. derinlikte, açmanın kuzeybatı köşesinde, 52 cm. 
kalınlığında kum-kireç harcı ile örülmüş çeyrek daire şeklinde bir duvar açığa 
çıkarılmıştır. 

Bu açmanın doğu bölümünde açığa çıkarılan çeyrek daire şeklinde 
duvarlara sahip ve oval bir yapı olduğu anlaşılan mekânın muhtemelen 
sarnıç olduğu kanaatine varılmış olup, kazıya bu mekânda devam edilmiştir. 
Sarnıç içerisinde 1,70 m. derinliğe inildiğinde toprak dolgunun devam ettiği 
görülmüştür. Bu kısmın içerisinde iri tuğla kırıkları çıkmaya başlamıştır. Bu 
bölümde derinleştikçe toprak dolgu içerisinde Roma Dönemine ait amorf 
seramik parçacıkları ile cam bilezik parçacıklarına rastlanılmıştır. Sarnıç 
içerisinde derinleştikçe bir sıra toprak ve bir sıra kül tabakasıyla karşılaşılmıştır. 
Ayrıca bu kısımda yoğun bir şekilde hayvan kemiklerine de rastlanılmıştır. 
Kazı çalışmalarında sarnıcın bayrak direğinin olduğu bölüme doğru devam 
ettiği anlaşılmıştır. Bu alanda 8 metre derinliğe inildiğinde dolgunun hâlâ 
devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu bölümdeki çalışmalar 2008 yılı sezonunda 
devam edilmek üzere bırakılmıştır. 

2007 yılında açılan I No.lu açmanın içerisinde, açığa çıkarılan mevcut 
duvar kalıntıları nedeniyle dört bölümlü bir mekân oluşmuştur. İki adet 
pithosun çıktığı ve açmayı dik olarak kesen ve tarafımızdan mutfak mekânı 
olarak adlandırılan bölüm B mekânı, açmaya paralel olan kuzeydeki ocaklı 
kare bölüm A mekânı ve yine açmaya paralel olan güney bölümde geç dönem 
duvar kalıntıları ile ikiye bölünen kısmın doğudaki kalan parçası C mekânı, 
batıdaki ise D mekânı olarak adlandırılmıştır. 
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B mekânındaki (mutfak bölümünde) iki adet in situ pithos ocaklar 
kaldırılmış, bu mekânda 1,75 m. derinliğe inildiğinde doğudaki pithosun 
altında iki adet kırık ve parçalar halinde Erken Osmanlı Dönemine ait kâse 
parçaları ele geçirilmiştir. Bu mekânın tamamının temizliği yapıldığında doğal 
kayalık zeminin çekiçlenerek yerin düzleştirildiği, bozuk olan kısımların ise 
horasan harcı döşenerek düz bir zemin oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

C mekânında yüzeyden 2,10 m. derinliğe inildiğinde, mekânın güney 
köşesindeki doğal taş zemin bozuk olarak açığa çıkarılmış, bu taş zeminin 
sonunda açmanın güney duvarına bitişik, in situ durumda 1 adet pişmiş 
toprak ocak ele geçirilmiştir. Bu ocak 51 cm. çapında, 3 cm. kalınlığında, 
23 cm. derinliğinde olup ocağın kuzeydoğu köşesinde 1 adet pişmiş toprak 
havalandırma künkü ele geçirilmiştir. Bu ocağın içerisinde in situ durumda 
1 adet kırık testi ve 1 adet oksitli sikke ele geçirilmiştir. Yine mekânın bir 
bölümünde ocağın batı kısmında küçük taşçık katkılı kum-kireç ve tuğla 
tozundan yapılmış zemin bulunmuştur.

D mekânındaki kazılara derinleşilerek devam edilmiş olup C mekânı ile 
ortak olan 19. ve 20. yüzyıl özelliği gösteren basit duvarlar kaldırılmıştır. Bu 
duvarların kaldırılması sırasında son derece bozuk ve çökmüş, sıkıştırılmış 
toprak zeminli taban döşemeleri açığa çıkarılmış olup bu bölüm de daha sonra 
kaldırılmıştır. Bu zemin ve duvarların kaldırılması sırasında Roma Dönemine 
ait pişmiş topraktan 1 adet kırık kulplu kandil ve Osmanlı Dönemine ait 1 
adet oksitli sikke bulunmuştur. 

 
II No.lu Açma
I No.lu açmanın batısında ve açmaya dik uzanan kuzeydoğu-güneybatı 

yönünde 10x5 m. ebadında II No.lu yeni bir açma açılmıştır. Açma sınırının 
doğusunda yüzeyden 10–15 cm. derinlikte devam eden, kuzeydoğu-güneybatı 
yönde moloz duvar ve yine açmanın güney duvarına bitişik doğu-batı 
yönünde uzanan duvarlar açığa çıkarılmıştır. Her iki duvar da moloz taş, kum 
kireç harcı ile örülmüştür ve I No.lu açmadaki duvarla aynı özellikte olup bir 
birine bağlanan mekânları oluşturmaktadır. Yüzeyden 40 cm. derinlikte yine 
önceki açmalarda olduğu gibi son derece bozuk kaba moloz taş balçık harçla 
örülü duvar kalıntıları ve bu duvarlar arasında açmanın orta batı sınırına 
bitişik 150x140 cm. ebadında 2,5 cm. kalınlığında, çökmüş durumda son 
derece basit kum kireç karışımı zemine rastlanmıştır. Açmanın kuzeydoğu 
kısmında yine geç döneme ait basit işçilikli duvarlar ele geçirilmiştir. II No.lu 
açmanın güney duvarının batı bölümünde açmaya diyagonal uzanan 80 cm. 
yüksekliğinde ve 60 cm. eninde son derece iri kaba taşlardan örülmüş, bozuk 
oluşumlu kendiliğinden yıkılacak durumda olan bu duvarlar kaldırılmıştır. 
Muhtemelen bu bozuk doku 19.-20. yüzyıla aittir.

II. No.lu açmayı kuzey-güney yönünde dikey olarak ikiye bölen, açma 
duvarından 35 cm. derinlikte, 50 cm. kalınlığında moloz taş döşeli blokaj zemine 
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ulaşılmıştır. Yine bu mekânın devamı olan ve açmanın dar kuzey köşesinde 50 
cm. kalınlığında, 2,20 cm. uzunluğunda bir duvar ve bu duvarların içerisinde 
moloz taş döşeli zemin ile taban döşemesi blokajı ele geçirilmiştir. Burasının 
Geç Dönem Osmanlı tabakası olduğu düşünülmektedir. 

Yine aynı derinlikte açmanın güney bölümünde, doğu-batı yönünde 
uzanan duvarın kenarında pişmiş topraktan tahripli su künkü ortaya 
çıkarılmıştır. Ağız çapı 15 cm. olduğu anlaşılan künkün etrafının moloz 
taşlarla desteklenerek koruma altına alınmış olduğu gözlemlenmiştir. 

Açmanın kuzey bölümünde ortaya çıkarılan geç dönem mimari dokuların 
bulunduğu alan içerisinde, açma yüzeyinden 1.35 metre derinlikte, 
muhtemelen ocak altı olduğu sanılan pişmiş toprak plakalarla oluşturulmuş 
bir zemine rastlanılmıştır. Yine bu bölümün kuzey yönünde uzanan su 
künkleri ortaya çıkarılmıştır. 

Açmanın güney bölümünde kazı çalışmaları derinleştikçe, yüzeyden 
1.40 metre derinlikte, daha önce açığa çıkarılmış olan su künklerinin zemine 
doğru devam ettiği bölümde doğu-batı yönünde uzanan bir duvar dokusu 
görülmüştür. Bu duvar dokusunun kireç kum karışımı bir sıva kullanılarak 
pişmiş toprak levhalarla oluşturulmuş olduğu gözlemlenmiş olup duvarın 
doğu köşesine yakın yerde yüzeyden 1.75 metre derinlikte, taştan bir çörtene 
rastlanmıştır. Bu çörtenin duvarın içerisine sabitlendiği ve su künkleriyle 
bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. 

Açma derinleştikçe bu bölümde açığa çıkarılmış olan duvar dokusunun 
doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir mimari yapıya ait olduğu ve 
yapının tonoz örtüsünün tamamen çökmüş olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 
bu mimari dokunun açmanın batı yönüne doğru devam ettiği anlaşılmıştır. 
Tonozlu mekânın iç kısmının temizlik ve kazısına devam edilmiş ve zemine 
yaklaşıldığında muhtemelen Osmanlı Dönemine ait olduğu sanılan pişmiş 
toprak testi parçacıkları ile in situ biçimde çift kulplu, üzeri yeşil sırlı bir testi 
ve iç içe iki küçük madenî kazana rastlanmıştır. Kulp tutamakları çürümüş 
olan ve yoğun oksitli olan bu kazanların muhtemelen sarnıç içerisindeki suyu 
almak için kullanılan kazanlar oldukları kanaatine varılmıştır.  

KG I Açması
Harşena Kalesi’nin ana kule bölümünde, 03.07.2007 tarihinde başlanan 

kurtarma kazısı çalışmalarına 27.07.2007 günü son verilerek kale girişindeki 
düzlük alana inilmiştir.  Kale girişinin doğu yanında, kale gezi yolu kenarında 
10x10 m. ölçülerinde bir açma açılmış ve bu alan KG I açması olarak 
adlandırılmıştır. 

Bu alandaki çalışmalarda öncelikle yüzeydeki yabani otların ve çalıların 
temizliği yapılmış ve ardından kazı işlemine başlanmıştır. İlk günkü 
çalışmalarda yaklaşık 15–20 cm. derinliğe inildiğinde Osmanlı Dönemine 
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ait sırlı amorf seramik parçacıklarına rastlanmıştır. Ayrıca açmanın orta 
kısmında, doğu-batı yönünde taş bir döşeme ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı 
Dönemine ait olduğu düşünülen bu döşemenin açma içerisinde kalan kısmı 
tamamen ortaya çıkarılmış ve doğu-batı yönünde 2.30 m. genişliğinde olduğu 
tespit edilmiştir. Bu döşemenin Osmanlı Döneminde kalede bulunmakta olan 
mahallenin sokak döşemesi olduğu anlaşılmıştır. 

Devam eden çalışmalarda açmanın kuzeybatı bölümünde, açma sınırına 
bitişik olarak yüzeyden 20 cm. derinlikte bir ocak tabanıyla karşılaşılmıştır. 
Ocak, açma içerisinde güney-kuzey yönünde uzanmaktadır ve ocak tabanının 
pişmiş toprak levhalarla oluşturulmuş olduğu tespit edilmiştir. Ocağın 
ölçüleri güney-kuzey yönünde 1.25 m. uzunlukta, 85 cm. genişliktedir. 
Ocağın zemininde kullanılan levhaların standart ölçülere sahip olmadıkları 
görülmüştür. Ocak çevresinde, Osmanlı Dönemine ait pişmiş topraktan bazı 
pipo parçaları, cam bilezik parçacıkları, amorf seramik parçacıkları ve 1 adet 
kaşlı bakır yüzük ele geçirilmiştir.  

Açma, kayalık alanda bulunmakta olan mimari kalıntıyı da içine alacak 
şekilde genişletilerek 10x15 m. boyutlarına alınmıştır. Burada ana kaya bloku 
üzerinde kalan güney kısmında açma öncesinde var olan yuvarlak formlu 
mimari kalıntının çevresi açılmış ve buradaki toprak dolgu alındığında mevcut 
dokudan başka herhangi bir dokunun bulunmadığı görülmüştür. Bu dokunun 
hemen bitişiğinde ise doğu-batı yönünde uzanan yaklaşık 50 cm. yükseklikte 
moloz taş ve kireç kum karışımı harçla oluşturulmuş basit bir duvar ortaya 
çıkarılmıştır. Mevcut yuvarlak formlu mimari kalıntı ve arkasındaki duvar 
dokusunun ana kaya üzerine inşa edilmiş olduğu gözlemlenmiş olup bu 
dokunun mahiyeti tam olarak anlaşılamamıştır. 

Yuvarlak formlu mimari kalıntının kuzeyinde, güney ve batı yanı ana 
kaya oyulmuş diğer batı ve kuzey yanı moloz taş ve çamur malzeme ile inşa 
edilmiş basit bir duvarla çevrili bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Geç Osmanlı 
Dönemine ait olduğu sanılan bu mekânın ufak bir su deposu olabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca bu mekânın batı yanında ana kaya blokuna 
oyulmuş dört basamak, doğu yanında ise kaya bloku zeminine yakın yerde 
bir basamağın yer aldığı görülmüştür. 

KG II Açması
KG I açmasındaki çalışmalar bitirildikten sonra, bu açmanın batı yanındaki 

ana kaya blokunun yanında ve kale girişinin doğusunda yer alan alana yeni 
bir açma açılmış ve bu açma KG II açması olarak adlandırılmıştır. 

Roma Dönemine ait Amasya Kalesi tasvirli şehir sikkelerinde gözlemlenen 
tapınak ve ateş sunağının temellerini bulmaya yönelik olarak 10x10 metre 
ölçülerinde açılan bu açmada, açma sınırları boyunca kuzey-güney yönünde 
uzanan dikdörtgen planlı bir mimari yapı ortaya çıkarılmış olup yapının üst 
örtüsünün bulunmadığı anlaşılmıştır. 
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Bu açmada ortaya çıkarılan dikdörtgen planlı yapının kuzey duvarının 
6.40 m., güney duvarının 7.65 m., batı duvarının 10.90 m. ve doğu duvarının 
ise 9.90 m. ölçülerinde olduğu, duvar kalınlıklarının ise 60-90 cm. arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. 

Açmada 3.70 metre derinliğe inildiğinde kil tabakayla karşılaşılmış ve 
bu tabaka kaldırıldığında açmanın güneydoğu köşesinde yaklaşık 3x3 m. 
ölçülerinde basit bir mimari kalıntının olduğu gözlemlenmiştir. Bu kalıntının 
batı yönde 80 cm.lik bir girişe sahip olduğu ve üzerinde çürümüş hâlde 
ağaçların bulunduğu görülmüştür. Ağaçların muhtemelen bu ikinci yapının 
çöken örtüsü olduğu kanaatine varılmıştır. 

Kazı çalışmaları sırasında hayvanlara takılan metal çanlar, Osmanlı, 
Selçuklu ve Roma dönemlerine ait amorf seramik parçaları, cam bilezik 
parçaları, kemik objeler ile Osmanlı Dönemi pipo parçalarına rastlanılmıştır. 
Yine bu açmada Osmanlı Dönemine ait korozyonlu sikkeler ile Roma Dönemine 
ait olduğu düşünülen pişmiş topraktan bir düdük ele geçirilmiştir. Ayrıca 
açmada, taştan 1 adet değirmen taşı ile 1 adet loğ taşı açığa çıkarılmıştır. 

KG III Açması
KG II açmasının kuzeydoğu yönünde, Harşena Kalesi sur duvarı kenarında 

Amasya’ya egemen bir noktada bulunmakta olan yerde 10x15 metre ölçülerinde 
bir açma açılmış ve bu açma KG III açması olarak adlandırılmıştır. Açmanın 
açılmasındaki amaç bu alanın yüzeyinde bulunmakta olan kare planlı mimari 
kalıntının tümüyle ortaya çıkarılması ve ayrıca bu kalıntıların doğusunda, 
ana kaya bloku üzerinde yer almakta olan kaya çanağının ön kısımlarında, 
çanakla bağlantılı herhangi bir dokunun bulunup bulunmadığının tespiti 
hedefl enmiştir.

Yapılan kazı çalışmasına mevcut kare planlı mimari dokunun içerisinden 
başlanılmış ve kuzey yönde yaklaşık 85 cm. derinliğe inildiğinde zemine 
ulaşılmış, güney yönde ise yaklaşık 5-10 cm. derinliğe inildiğinde ana 
kayanın doğal bir zemin olarak kullanılmış olduğu gözlemlenmiştir. Mekânın 
güneyden kuzeye doğru zeminin yaklaşık 20 derecelik bir eğime sahip olduğu 
ve mevcut eğimin düzleştirilmesi için kuzey kısma çakıl ve küçük moloz 
taşlarla düzensiz bir şekilde dolgu yapılmış olduğu anlaşılmıştır.  

Kare planlı bu mekânın kuzey-güney yönünde doğudan 6.95 metre, 
batıdan ise 6.25 metre ölçülerinde olduğu, doğu-batı yönünde kuzeyden 
5.60 metre, güney taraftan ise 6 metre boyutlarında olduğu tespit edilmiştir. 
Mekân duvarlarının ise yaklaşık 0.70 metre kalınlığında olduğu ve duvarların 
moloz taş ve kireç kum karışımı bir harçla inşa edildiği görülmüştür. 

Mekânın iç kısımlarında yapılan kazı çalışmalarında, mekânın kuzey 
duvarına bitişik bir şekilde bir ocak tabanına rastlanmıştır. Bu ocak tabanının, 
20-30 cm. arasında değişen ölçülerde pişmiş toprak levhalarla 80x45 cm.lik 
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bir alanı kaplayacak şekilde oluşturulmuş olduğu ve etrafının küçük moloz 
taşlarla çevrilmiş bulunduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ocağın önünde, doğu-
batı doğrultusunda uzanan bir seki bölümünün bulunduğu ve kısmen tahrip 
olduğu anlaşılmıştır. 

Kazı çalışmaları sırasında, kare planlı ana mekânın doğu ve kuzey 
yönlerinde basit bazı duvar temellerine ve tahrip olmuş pişmiş topraktan 
basit bir tandıra rastlanılmış olup bu kalıntıların ana mekânın müştemilatı 
olduğu düşünülmektedir. 

Kazı çalışmaları sırasında, açmanın doğu yanında, ana kaya blokuna 
oyularak yapılmış olan çanakla bağlantılı herhangi bir dokuya rastlanılmamış 
olup bu alanda 10 cm. derinliğe inildiğinde ana kayaya ulaşılmıştır. 

Ayrıca açmanın doğu bölümünde kuzey-güney yönünde uzanan 
moloz taşlarla oluşturulmuş bir döşemeye rastlanılmış olup bu döşemenin 
KG I açmasında ortaya çıkarılan Osmanlı sokağıyla bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. 

KG IV Açması
KG I ve KG III açmaları arasında kalan ana kaya üzerinde 6x8 m. ölçülerinde 

yeni bir açma açılmış olup bu açma KG IV açması olarak adlandırılmıştır.
Bu açmada yapılan çalışmalarda ana kaya yüzeyinin tam olarak düz 

olmadığı görülmüş ve doğu bölümünde yaklaşık 70 cm., batı yanında ise 25 
cm. derinliğe inildiğinde ana kaya zemine ulaşılmıştır. 

Açma içerisinde tam olarak fi kir vermeyen bazı basit temel kalıntılarına 
rastlanmış ayrıca bu kalıntılar içerisinde Roma Dönemine ait karın kısmından 
yukarısı sağlam bir pithosun ocak olarak kullanılmış olduğu ve içerisinin kül 
ile dolu olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu açmada ortaya çıkarılmış olan duvar kalıntılarının açmanın dışına 
doğru devam ettiği, mevcut kalıntıların moloz taş ve çamurla oluşturulmuş 
olduğu ve dış yüzeyinin ise yer yer sıvalı olduğu gözlemlenmiştir. 

Küçük buluntu olarak pişmiş topraktan pipo parçaları, 1 adet ağırşak ve 
Osmanlı Dönemine ait 1 adet korozyonlu sikke ele geçirilmiştir.

KG IV açmasındaki çalışmalarda, yüzeyden 0.70 m. derinlikten itibaren ana 
kayayla karşılaşılması ve bu seviyeden itibaren herhangi bir kültür varlığına 
rastlanılmaması sonucu buradaki kazıya son verilmiştir.

 
KG V Açması
KG I ve KG II açmaları arasına, KG IV açmasının doğusuna KG V olarak 

adlandırılan 10x15 m. ölçülerinde yeni bir açma açılmıştır.
Bu alanda yapılan kazı çalışmalarında yüzeyden 0.15 m. derinlikten 

itibaren, açmanın güney bölümünde doğu-batı doğrultulu bir duvar ve bu 
duvar dokusuyla bağlantılı açmanın batısında, güney-kuzey yönünde uzanan 
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başka bir duvar dokusu daha ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar dokularının moloz 
taş ve çamur kullanılarak basit bir şekilde inşa edildiği ve 0.45 m. genişliğe 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların devamında ise ana kaya zemine 
ulaşılmıştır. 

2007 YILI AMASYA KALESİ KURTARMA KAZISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Müze müdürlüğü başkanlığında Amasya Harşena Kalesi’nde 2006 yılında 

başlatılan kurtarma kazısı çalışmalarına 2007 yılında da devam edilmiş ve 
çalışmalara 03.08.2007 tarihinde başlanarak 21.09.2007 günü bitirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda; ilk etapta, ana kule bölümünde 2006 yılında açılmış 
olan açma derinleştirilmiş ve burada Helenistik Döneme ait bosajlı düzgün 
kesme taşlarla oluşturulmuş bir duvar dokusu ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda 
yaklaşık 9 metre derinliğe kadar inilmiş olup duvar dokusunun hâlâ devam 
ettiği anlaşılmıştır. 

Ana kule bölümünde, 2007 yılı çalışmalarında açılan I No.lu açmada bazı 
mimari kalıntılar ile birlikte yarısı açığa çıkarılmış olan yuvarlak formlu bir 
su sarnıcı tespit edilmiştir. Bu sarnıcın Geç Helenistik Döneme ait olduğu 
düşünülmektedir. 

II No.lu açmada ise, yine bazı mimari kalıntılarla birlikte dikdörtgen 
formlu bir su sarnıcı açığa çıkarılmıştır. Bu sarnıcın Ortaçağ yapısı olduğu 
kanaatine varılmıştır.

Ana kule bölümündeki çalışmalardan sonra kale girişinin 
güneydoğusundaki düzlükte beş ayrı açma açılarak bu alandaki dokular 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle Roma Dönemine ait Amasya Kalesi 
tasvirli şehir sikkelerinde gözlemlenen tapınak ve ateş sunağının olması ve 
ayrıca Evliya Çelebi’nin, Yıldırım Bâyezid döneminde kalede inşa edilmiş bir 
camiden bahsetmesinden dolayı, bahsi geçen bu yapıların açığa çıkarılması 
hedefl enmiştir.

Buradaki kazı çalışmalarında, KG I açmasında Osmanlı Dönemine ait, 
Arnavut kaldırımı olarak da tabir edilen taş döşemeli bir sokak dokusu açığa 
çıkarılmış olup sokak dokusunun açma dışına doğru doğu ve batı yönünde 
devam ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, bu sokak dokusunun batı yanında yer 
alan ana kayaya oyulmuş olan büyük basamaklar ile doğu yanında ana 
kaya üzerinde gözlemlenen deliklerin kaledeki Antik Çağ yapılarının duvar 
kaideleri oldukları düşünülmektedir.

KG II açmasında, dikdörtgen planlı bir mekân açığa çıkarılmış ve henüz 
tam zeminine ulaşılamamıştır. İşlevi anlaşılamamış olan bu yapının -mekân 
içerisinden çıkarılan buluntulardan hareketle- Osmanlı Döneminde inşa 
edilmiş bir yapı olduğu kanaatine varılmıştır.   
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KG III açmasında, kareye yakın bir planda düzenlenmiş olan mekân 
kalıntısının etrafı açılmış ve bu alanda ana kaya zemine ulaşılmıştır. Buradaki 
ana mekânın doğu ve kuzey yanlarında eklenti bazı basit yapı temelleri tespit 
edilmiştir. KG IV ve KG V açmalarında ise, basit bazı yapı temelleri açığa 
çıkarılmıştır. 

KG III, KG IV ve KG V açmalarında açığa çıkarılan mimari dokuların -
ocak ve tandırlara da rastlanılması nedeniyle- Osmanlı Döneminde Amasya 
Kalesi’nde görev yapan personel ve kale sakinlerine ait konutların kalıntıları 
olduğu düşünülmektedir.

BULUNTULAR 
Amasya Kalesi’nde 2007 yılında yapılan kurtarma kazısı çalışmaları 

sırasında; envanterlik mahiyette, Osmanlı Dönemine ait pişmiş topraktan 3 
adet pipo, 1 adet cam yüzük, 2 adet bakır yüzük, 1 adet bakır sikke, Roma 
Dönemine ait pişmiş topraktan 2 adet düdük ve 1 adet kandil elde edilmiştir. 
Ayrıca etütlük mahiyette olmak üzere Osmanlı Dönemine ait pişmiş topraktan 
pipolar, testiler, kaplar, kemikten ok yüzükleri, bakır yüzükler ve madenî 
kazanlar ile Roma Dönemine ait pişmiş toprak kandil ve Bizans Dönemine 
ait bronz haç ele geçirilmiştir. Ayrıca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerine ait bazı pişmiş topraktan amorf seramik ve pipo parçaları, cam 
bilezik parçaları ve madenî objeler açığa çıkarılmıştır. 
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Resim 1: 2006 yılı açmasından açığa çıkarılan Hellenistik Dönem duvar dokusu

Resim 2: 2006 yılı açmasının genel bir görünümü
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Resim 3: 2007 II No.lu açmanın üstten görünümü

Resim 4: 2007 II No.lu açmadan çıkan sarnıç içerisinden detay
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Resim 5: 2007 I ve II No.lu açmalarda çalışmalar devam ederken

Resim 6: 2007 II No.lu açmada açığa çıkarılan Ortaçağ sarnıcından görünüm
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Resim 7: Amasya Kalesi’nin genel görünümü

Resim 8: I No.lu açmada çıkan sarnıçtan görünüm
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Resim 9: I No.lu açmanın güney yanından görünüm

Resim 10: Kazı öncesi görünüm
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Resim 11: KG 1 açmasında açığa çıkarılan sokak döşemesinden görünüm

Resim 12: KG 1 açmasının görünümü



2727

Resim 13: MG 3 açmasının genel görünümü

Resim 14: KG 4 açmasından çıkarılan pithos parçası
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Tekirdağ İli, M. Ereğlisi İlçesi, Perinthos Bazilikası 2007 yılı kazısı 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.06.2007 
gün ve 108788 sayılı ruhsatnameleri doğrultusunda 01.08.2007/07.10.2007 
tarihleri arasında yapılmıştır. Kazı çalışmalarına Dr. Nuşin Asgari’nin bilimsel 
danışmanlığında, kazı başkanı Tekirdağ Müzesi Müdürü M. Akif Işın, kazı 
üyeleri, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Filolog N. 
Önder Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. M. Hamdi Sayar, Araştırma Görevlisi Gürkan Ergin, Bizans 
Tarihçisi Arkeolog Stephan Westtalen, Fabian Stroth, Mimar Marc Weinkauf 
ile Restoratör Şehrigül Yeşil katılmıştır1.

M. Ereğlisi Kalekapı mevkiinde, 1992 yılında bir inşaatın temel kazısı 
denetimi esnasında bazı mimari elamanlara rastlanılması üzerine, Tekirdağ 
Müzesi Müdürlüğü’nün 1992–1993 yıllarında yaptığı kurtarma kazıları 
sonunda, bu alanda bir bazilika yapısının varlığı ortaya çıkartılmıştı2. M. 
Ereğlisi 57 pafta 2330 parselde bir bölümü bulunan bazilikanın tamamının 
açığa çıkartılması ve söz konusu alanın müze hâline getirilmesi, Edirne 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.11.1992 gün ve 1295 
sayılı kararıyla istenmişti. 

Kazıların devam etmesi için bu alanda bulunan parsellerin kamulaştırma 
işlemlerinin yapılmasının zorunluluğu üzerine, 1993 yılında başlatılan 
kamulaştırma çalışmaları, 2005 yılında tamamlanmış, şahıs mülkiyetinde 
bulunan toplam 3650 m2 lik bir alan kamulaştırılarak Bakanlığımız adına 
tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

2005 yılında müdürlüğümüzce kazı yapılacak alanda yer alan kagir ve 
betonarme binalar yıkılarak temizlik çalışmaları tamamlanmış, 2006 yılında 
bazilikanın doğusunda yer alan apsisi ile binanın dış konturlarını bulma 
amacıyla 7 adet açma açılmıştı.

PERİNTOS BAZİLİKASI 2007 YILI KAZISI
N. Önder ÖZTÜRK*

* Filolog N. Önder ÖZTÜRK, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Tekirdağ/
TÜRKİYE

1 2007 yılı Perinthos Bazilikası kazısının tarafımdan yayınlanmasına izin veren Tekirdağ Müzesi 
Müdürü Sn. M. Akif Işın’a içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmalarımız esnasında 
üstün gayret ve fedakarlık göstererek kazının başarılı geçmesinde katkıları bulunan başta 
Sn. Prof. Dr. Mustafa H. Sayar olmak üzere tüm ekip üyesi arkadaşlarıma teşekkürü borç 
bilirim.

2 M. A. Işın, “M. Ereğlisi (Perinthos) Bazilika Kazısı Raporu”, IV. Müze Kurtarma Kazıları 
Semineri, Kültür Bakanlığı Yayınları/1643 Ankara 1994, s. 61-67.
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2007 yılında 2,5 ay süren çalışmalarda ise, bir önceki yıl kazılan ve taban 
kotuna 40 cm. mesafe kala bırakılan açmalarda ortaya çıkarılan mekânların 
birleştirilmesiyle bazilikada tam bir plan elde edilmiş, ayrıca güney ve 
kuzey nefl erdeki mozaik tabanlar açığa çıkartılmıştır. Naosta açılan 3 yeni 
açmanın yanı sıra, kazı alanında bulunan tüm mimari elamanların envanter, 
fotoğrafl ama ve çizim işlemleri tamamlanmıştır3.

2007 yılında açılan açmaların üst tabakalarında, daha önceki açmalarda 
olduğu gibi görülen kiremit mezarların yanında, taşlarla çevrili basit mezarlar 
ile sanduka mezarlara rastlanmıştır. Bazilikanın yıkılmasından sonra uzun bir 
süre (yaklaşık 500 yıl) mezarlık olarak kullanılan alanda, bu yıl tespit edilen 
200’e yakın gömüden ele geçirilen haç biçimli rölikerler, kolye parçaları, yüzük, 
bilezik, küpe ve sikke gibi mezar buluntuları Tekirdağ Müzesi Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir.

Mevcut uzunluğun 51.4 m. (atriumun küçük bir bölümü yolun altında), 
genişliği 23.80 m. olan bazilikanın yeşilimsi kumtaşı ile örülen ve aralarına 
hatıl olarak tuğla işlenen yan duvarların içyüzlerinin mermer kaplı olduğu, 
bu yıl yapılan kazılarda in situ durumda bulunan mermer plakalar sayesinde 
anlaşılmıştır. Avlu ve ana mekânın (naos) mermerle kaplı olduğu, ancak 
kilisenin yıkılmasından sonra buradaki mermerlerin bir kısmıyla bazilikanın 
batı köşesinde inşa edilen şapelin tabanının kaplandığı, yine bu yıl 9 ve 10 
No.lu açmaların tabanında in situ durumda bulunan opus sectile parçalar 
sayesinde kesinleştirilmiştir. 

Perinthos Bazilikası’nın güney nefi nin doğu ucunda bu yıl iki açmanın 
birleştirilmesiyle, 4.85 m. eninde, 11m. uzunluğunda açılan mozaik tabandaki 
bozulmalara gerekli müdahaleler yapılarak mozaik sağlamlaştırılmıştır4. 

1992–93 yıllarındaki kazılarda bulunan mozaiklerle benzerliği bulunan 
güney nef mozaiğindeki tesseralarda hâkim renkler kırmızı, yeşil, siyah, beyaz 
ve sarıdır. Orta panolarda sepet, krater, çam ağacı, boğa, antilop ve tavşan 
betimlemeleri yer almaktadır. Saç örgüsü motifi yle ayrılan ana süslemeler 
arasına, kare panolar içine, kuş, ördek, kaz, keklik, yunus balığı, balık avlayan 
kuş ve solucan yiyen kuş motifl eriyle hayvanlar, nar ağacı, asma dalı ile 
armut, elma, nar ve ayva motifl eriyle meyveler işlenmiştir. Kenar bordürü 
olarak döşenen siyah renkli düz şeritleri, birbirini takip eden yaprak motifl eri 
sonlandırmaktadır. 2007 yılında açığa çıkartılan mozaikteki, çam ağacı, yunus 
balığı, boğa, antilop ve üzüm yiyen tavşan motifl eri bazilikada daha önceki 
mozaiklerde görülmeyen yeni nüanslardır.

Kuzey nefte ise birleştirilen iki açmanın taban kotunda büyük bir yangın 
tabakasıyla karşılaşılmıştır. Bu açmalarda görülen kalın kül tabakası arasında 
bulunan, fresk parçaları, cam mozaikler ve kabartma (duvar bordürü) örnekleri 

3 Çizimler Mimar Marc Weinkauft tarafından yapılmıştır.
4 Mozaiklerin konservasyonları Restoratör Şehrigül Yeşil tarafından yapılmıştır.
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bazilikanın yapıldığı dönemdeki ihtişamını ortaya koymaktadır. Ele geçirilen 
fresk parçalarının, yangın esnasında yapının tavanından düştüğü, arka 
yüzlerinin daha iyi yapışması için, ızgara biçimli olmalarından anlaşılmıştır. 
Fresklerin dairesel panolar hâlinde, renkli boyalarla yan yana yapılıp hale 
içine alınan aziz tasvirli, tavan süslemeleri oldukları düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; 2007 yılı içinde yapılan çalışmalarda daha önceki yıllarda 
açılan açmalar birleştirilmiş, bu açmalara ilâveten üç yeni açma açılmış, 
taban üst kotunda bırakılan açmalarda bu yıl taban mozaikleri ortaya 
çıkarılmış, temizlik ve konservasyonları yapılarak çizimleri tamamlanmıştır. 
Restorasyonu tamamlanan mozaikler geotekstille örtülerek üzerlerine serilen 
ince kum ve çakılla kapatılmıştır.

Yapılan arkeolojik kazılar, ele geçirilen buluntular ve Bizans sikkelerinin 
(AE) incelenmesi sonucunda, bazilikanın 6. yüzyıl başlarında yapıldığı, 
yıkıldıktan sonra, 1300 m2 lik bazilika alanının büyük bir kısmının mezarlık, 
küçük bir bölümünün ise şapel olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Üç nefl i ve 
avlulu bazilikal planlı bu erken Bizans yapısı, boyutları, örğü sistemi, opus 
sectile döşemesi, doğu duvarına açılan iki, naosa açılan beş kapısıyla, İstanbul 
İmrahor semtinde bulunan ve yapımına İ.S. 453/454 yıllarında başlanan Patrik 
Studios Kilisesi’yle (İmrahor Camii) büyük benzerlik göstermektedir5. Latin 
istilası sırasında (M.S. 13. yüzyıl) terk edilen Studios Bazilikası’nın aksine, 
Perinthos Bazilikası’nın 7. yüzyılın başlarında Byzantion’a kadar uzanan 
şiddetli Avar saldırılarıyla yıkılmış olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. 

Tekirdağ Müzesi’nde bulunan M. Ereğlisi’nden getirilmiş 671 envanter 
numaralı bir yazıtta; İmparator Maurice’nin (582–602) Heraklia’da Avarlar 
tarafından tahrip edilen Azize Glykeria Kilisesi’nin tamiri için para yardımında 
bulunduğu yazılıdır6. Kazısı devam eden kilisenin Azize Glykeria Kilisesi 
olup olmadığı konusunda elimizde herhangi bir kanıt yoktur. Sözü edilen 
kilisenin kentin akropolünde olma ihtimali daha kuvvetli görülmektedir. M. 
Ereğlisi’nde İstanbul Üniversitesince yapılması planlanan arkeolojik kazılara 
başlandığında bu ve buna benzer birçok konu şüphesiz aydınlatılacaktır. 
Kazısını yaptığımız yapıdaki görsel zenginlik, yapının ne kadar önemli 
olduğunun göstergesidir. Zaten Milano genelgesiyle başlayan süreçte 
Hıristiyanlığın imparatorluğun himayesi altında resmî din olması sonucunda, 
Herakleia (M. Ereğlisi) kendisine bağlanan 15 piskoposlukla bölgede dinî bir 
merkez konumuna ulaşmıştı.

5 T. F. Mathews, The Byzantine Churshes of Istanbul, A Photographic Survey, The Pennsyvania 
State University Press.

6 M. H. Sayar, Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) und Umgebung Geschichte, 
Testimonien,Griechische und Lateinische Inschriften, Wien 1998, s. 78.
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Resim 2: Perinthos Bazilikası’nın konumu

Resim 3: 1992-93 yıllarında yapılan kazılarda bulunan mozaikler
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Resim 4: Açmalarda sıkça görülen kiremit ve 
basit tipli mezarlar

Resim 5: İskelet No. 188

Resim 6: Mezar buluntuları
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Resim 8: 2007 yılı kazısı güney nef, naos ve apsis
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Resim 9: Perinthos Bazilikası güney nef

Resim 10: Güney nefteki mozaik
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Resim 11: Mozaikten detay

Resim 12: Mozaikten detay
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Resim 14: Dairesel motifl er içindeki haleli, aziz tasvirli tavan süslemeleri

Resim 13: Yangın tabakasında bulunan aziz tasvirli fresk
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Resim 15: Perinthos ve Studios bazilikaları
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Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
14.03.2007 tarih ve 43146 sayılı yazısı eki 14.03.2007 tarih ve 43142 sayılı “Kazı 
ve Sondaj İzin Belgesi”ne ve Valilik Makamının 08.05.2007 tarihli oluruna 
göre, 06.06.2007 tarihinde Hatay İli, Antakya İlçesi, Harbiye Beldesi, Yukarı 
Harbiye Mahallesi, 1027 No.lu parselde mozaik kurtarma kazısı başlamıştır.

İlk aşamada 9x9 metre ölçülerinde “A” açması, 4,5x4 metre ölçülerinde “B” 
açması açılmış, daha sonra “A” açmasına 5x1 metre ölçülerinde ek yapılmış, 
son olarak 7x14 metre ölçülerinde “C” açması planlanmıştır.

Çalışmanın ilk günlerinde “A” açması dört (A1, A2, A3, A4) eşit kareye 
ayrılmış, çalışma bu kareler içerisinde devam ettirilmiştir. İlk çalışmalar 
“A-A1 ve A-A3” karelerinde başlamış, “A-A1” karesinde yaklaşık 1 metre 
derinlikte mozaik taban tespit edilmiş, aynı anda çalışma “A-A3” karesinde 
devam ettirilmiş, “A-A3” karesinde ise 63 cm. derinlikte “su kuyusu”nun 
üst bölümüne rastlamış ve kazı derinleştirilerek kuyu ortaya çıkarılmıştır. 
Kuyunun ağız çapı ortalama 57 cm. olup derinliği 4 metre 37 cm.dir, fakat 
kuyunun içindeki dolgu toprak temizlenmediği için tam derinliği ortaya 
çıkarılamamıştır. Kuyu, düzensiz taşlarla örülmüş, ağız bölümü pişmiş 
toprak levhalarla düzenli bir şekilde döşenmiştir. Pişmiş toprak döşeli üst 
bölümün genişliği 30 cm. ile 33 cm. arasında değişmektedir. Kuyunun dibe 
doğru 136 cm. derinlikte boğum yaptığı ve dışa doğru genişlemeye başladığı 
görülmüştür. Kuyunun iç bölümünde kuyuya inmek amacıyla yapıldığını 
düşündüğümüz, 29x13, 16x24 cm. genişliğinde iki boşluk tespit edilmiştir. 
Kuyunun üst bölgesinden kuyunun içine doğru pişmiş toprak boru geçirilmiş 
olup borunun uzunluğu 31 cm.dir (Resim: 1). 

Daha sonra çalışma “A-A4” ve “A-A2” karelerine kaydırılmış; “A-A4” 
karesinde toprağın daha önce kazıldığı ve tekrar örtüldüğü anlaşılmış ve 80 cm. 
derinlikte döküntü olduğunu gördüğümüz kesme blok taşlara ve amorf taşlara 
denk gelinmiş, yaklaşık 120 cm. derinlikte mozaik tabana rastlanmıştır. “A-
A2” karesinde ise 110 cm. derinlikte mozaik tabana rastlanmış fakat mozaiğin 
bu karede tahrip olduğu, tespit edilen mozaik harcından anlaşılmıştır. “A” 
açmasındaki çalışma tamamlanınca bütün kareler birleştirilmiş ve mozaik 
tabanın devam ettiği görülmüştür.

YUKARI HARBİYE MOZAİK KURTARMA KAZISI
(PERİKEİROMENE, PHİLADELPHOİ, SYARİSTOSAİ, 

THEOPHOROSMENE)
Ömer ÇELİK*

* Ömer ÇELİK, Arkeolog, Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay/TÜRKİYE.
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“A” açmasının yanında, 4,5x4 metre ölçülerinde “B” açması açılmış, 
1,5 m. derinliğe inilmiş fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır ve “B” 
açmasındaki çalışma bitirilmiştir.

“A” açmasında ortaya çıkarılan mozaik tabanın bulunduğu kısımda 
herhangi bir duvar veya duvar bağlantısı tespit edilememiştir.

“A” açmasındaki mozaik tabanın tamamını ortaya çıkarmak için ek açma 
planlanmış “A-A4” karesinden itibaren ek açma çalışmalarına başlanmıştır. 
“Ek A” açması 13x5 metre ölçülerinde planlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. 
“Ek A” açmasında yaklaşık 220 cm. derinlikte mozaik tabana ulaşılmış, “A” 
açması ile “Ek A” açması birlikte ele alındığında 

yaklaşık 18x2,60 metre ölçülerinde mozaik açığa çıkarılmıştır. “Ek A” 
açmasında mozaik tabanın bittiği noktada, bir bölümü tahrip olmuş 3,80x75 
cm. ölçülerinde, 65 cm. yüksekliğinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanan sıvalı bir duvara ve bu duvarı dik kesen 27x16 cm. ölçülerinde, 40 cm 
yüksekliğinde duvar parçasına rastlanmıştır. Duvar parçasının iç yüzeyine 
10 cm. boşluktan sonra, mozaiğin kenarını oluşturacak biçimde yapılmış 
mermerden süpürgelik parçası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Bulunan 
süpürgeliğin simetrisinde yine mozaiğin kenarını sınırlayan süpürgeliğin 
küçük bir parçası bulunmuştur. Ortaya çıkarılan duvarın güneybatısında 
farklı bir mekâna girilmiş ve çalışama bu mekânda sürdürülmüştür. 4x3 
metre ölçülerindeki mekânda 177-180 cm. derinlikte çok aşırı şekilde tahrip 
olmuş başka bir mozaik tabana denk gelinmiştir. Bu mekânın kuzeybatı 
bölgesi doğu-batı doğrultusunda uzanan bir bölümü ortaya çıkarılan duvarla 
sınırlandırılmıştır. Güneydoğusunu ise mozaik kenarı sınırlandırmış fakat 
herhangi bir duvara rastlanmamıştır. Sınırlandırılan bölgeden itibaren farklı 
bir mozaiğe geçildiği anlaşılmıştır. “Ek A” açmasının güneybatı sınırında 
148x66 cm. ölçülerinde, 80 cm. yüksekliğinde üç bloktan oluşan mimari 
parçaya ulaşılmıştır (Resim: 3).

“A” açmasında ortaya çıkarılan mozaiğin ölçüsü 18x2,60 metre olup 4 
fi gürlü, 4 geometrik panodan oluşmaktadır. Mozaiği oluşturan renkler siyah, 
gri (koyu), gri (açık), kahverengi (koyu), kahverengi (açık), sütlü kahve, 
pembe (koyu), pembe (açık), sarı (kavun içi), beyaz, yeşil (koyu), yeşil (açık), 
fıstıki yeşil, petrol yeşili, çamurlaşmış yeşil, lacivert, toz mavi, mavi, turuncu, 
mor, ve bordo olup 21 çeşit renk kullanılmıştır. 

Mozaik taban dıştan içe doğru, 60 cm. genişliğinde beyaz renkli tesseralarla 
işlenmiş ve küçük geometrik desenlerle süslenmiş, mozaiği çevreleyen bordo 
renkli bordürle sınırlandırılmıştır. Bordürü takip eden beyaz tesseralardan 
oluşmuş boşluktan sonra ana panolar işlenmiştir. İlk geometrik pano 145x78 
cm. ölçülerinde dikdörtgen çerçeve içine alınmış mavi renkli tesseralardan 
yapılmış baklava dilimi, altıgen bir çerçevenin içinde (28x26 cm.) mavi, 
beyaz ve bordo tesseralardan yapılmış 8 yapraklı çiçek bulunmaktadır. 
Altıgen panonun altı ve üstü üçgen oluşturacak biçimde bordo renkli 
tesseralarla süslenmiştir. Dikdörtgen ve baklava dilimi şeklindeki geometrik 
desenlerin kesişme noktalarından sonra köşelerde üçgen (oksit sarı zeminli) 
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formlar oluşmuş ve bu formların ortasına mavi renkli dört yapraklı çiçekler 
yerleştirilmiştir. 11 cm. genişliğinde, beyaz renkli tessera, arkasından saç 
örgüsü (lacivert, bordo, beyaz, mavi, pembe) ve bunu takip eden beyaz 
tesseralardan sonra kahverengi bantla sınırlandırılmıştır (Resim: 4). Geometrik 
panodan sonra tiyatro sahneli panoya geçilmiştir (Resim: 5).

PERİKEİROMENE: Yazılı kaynaklarda oyunun tamamı bulunmamaktadır. 
Mısır’da bulunan papirüslerde 450 satırı ele geçirilmiştir. Bir oturan ve iki 
ayakta 3 fi gürden oluşan tiyatro sahnesidir. Panonun en sağında 105 cm. 
boyunda ayaktaki fi gür, öne doğru hamle yapmış, bir elini havaya kaldırarak 
işaret parmağını uzatmış, diğer eliyle elbisesini tutmuştur. Figürün başı 
elbisesinin parçası olan lacivert renkli kumaş ile örtülmüştür ve kumaşın 
altından koyu kahverengi, lacivert renkli saçları görülmektedir. Yüzünde 
maske olması muhtemeldir. Açık sarı, beyaz ton ağırlıklı ve lacivert renkli 
dikine bantlar atılmış, ucu pilili himation giymiştir. Ayağında lacivert renkli 
bağcıklı sandalet vardır. Ortada, dikdörtgen sehpa üzerinde oturan fi gür 
bulunmaktadır. 98 cm. yüksekliğindeki fi gür bir eliyle pelerinini, diğer 
eli ile asasını tutmaktadır. Saçı lacivert, açık mavi, oksit sarı, kirli beyaz, 
çamurlaşmış yeşil renkli tesseralarla yapılmıştır ve başının üstünde diademe 
benzer nesne bulunmaktadır. Figürün, gözleri iridir ve ağzı açıktır. Bu 
durum yüzünde maske olduğunu göstermektedir. Beyaz renk ağırlıklı uzun 
himation giymiştir. Elbisede dikine lacivert bantlar bulunmaktadır. Elbiseye 
gölge verebilmek için toz mavi renk kullanılmıştır. Himationun üzerine 
bordo ve oksit sarı tonda pelerin atılmıştır. Sol omzunun üstüne küçük bir 
yüz aplike edilmiştir. Bacağına triko sarılmış, ayağına lacivert renkli bağcıklı 
sandalet giymiştir. Soldaki 100 cm. yüksekliğindeki fi gür, diğer iki fi güre 
sırtını dönmüş, bir kolunu dirsekten kırarak elini çenesine doğru yöneltmiş, 
diğer kolunu ise dirsekten kırarak karnının üstüne koymuştur. Himation 
giymiş, başını elbisenin parçası ile örtmüştür. Örtünün altından oksit sarısı 
saçları görülmektedir. Gözerlinin iri, ağzının açık olması yüzünde maske 
olduğunu göstermektedir. Figürün uzun elbisesi lacivert, yeşil ve açık mavi 
renklerle süslenmiştir. Elbisenin altından koyu kahverengi başka bir elbise 
görülmektedir. Elbisenin etek ucu beyaz renklidir. Ayağına açık renk ayakkabı 
giymiştir (Resim: 5; Çizim: 1)

Bu sahneden sonra ikinci geometrik desen gelmektedir. Ortada küçük 
geometrik deseni sınırlayan kare bir çerçeve ve bu desenleri çevreleyen baklava 
dilimi ve bütün bu desenleri sınırlayan dikdörtgen çerçeve bulunmaktadır. 
Çerçevenin iç köşelerine geometrik desenler yerleştirilmiştir. Beyaz renkli 
tesseralardan oluşan bir boşluktan sonra, II. tiyatro sahnesi yer almaktadır 
(Resim: 6).

PHİLADELPHOİ: Mısır’da ele geçirilen papirüslerde 10 satırından azı 
bulunmuştur. II. Panoda, sağda ve solda arka kısmı uzun olan koltuklarda 
(solium) oturan ve yanlarındaki sepetlerde kumaş olduğunu tahmin ettiğimiz 
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nesneleri tutan iki fi gür ve ortada elinde asa tutan, ayakta duran başka bir 
fi gür bulunmaktadır. En solda 93 cm. yüksekliğindeki arkası uzun koltukta 
oturan ve sepetteki şerit hâlindeki kumaşı tutan fi gür siyah, mavi, kahverengi 
ve gri tonlardan oluşan peruk takmıştır. Ağzın açık ve gözlerin iri olması 
yüzünde maske olduğunu göstermektedir. Kızıl kırmızı, turuncu renklerden 
oluşan uzun bir himation giymiştir ve üstüne lacivert, yeşil tonlardan oluşan 
şal almıştır. Ayağında beyaz renkli ayakkabı bulunmaktadır. Ortada 102 cm. 
yüksekliğindeki fi gür, beyaz ve açık mavi tonlardan oluşan peruk takmıştır. 
Figürün abartılı açık bir ağzı (mavi renkli) ve mavi iri gözleri yüzünde 
maske olduğunu göstermektedir. Uzun bir himation giymiştir. Omuzdan 
ve karnının altından şalı dolanmaktadır. Elbise beyaz tonda olup gri, mavi, 
lacivert ve yeşil renk kullanılmıştır. Elbisenin etek bölümünde lacivert renkli 
desenler bulunmaktadır. Karnına yastık (koploma) yerleştirilmiş, bacaklarına 
triko sarılmıştır. Ayağına lacivert renkli bağcıklı sandalet giymiştir. Panonun 
sağında arkası uzun 96 cm. yüksekliğindeki koltuğa oturan ve yanındaki 
sepetten şerit şeklinde kumaş çeken fi gür bulunmaktadır. Figürün başında 
gri, lacivert ve kahverengi renkli peruk bulunmaktadır. Ağzının açık, 
gözlerinin iri olması yüzünde maske olduğunu göstermektedir. Figür yeşil ve 
lacivert ton ağırlıklı uzun bir himation giymiştir. Elbisesinin üstüne açık-koyu 
kahverengi ton ağırlıklı lacivert ve beyaz renkli şal atmıştır. Ayağında beyaz 
renkli ayakkabı bulunmaktadır (Resim: 7; Çizim: 2).

Beyaz tesseralardan yapılmış boşluktan sonra III. geometrik pano 
başlamaktadır ve bu geometrik pano II. geometrik pano ile aynı şekildedir 
(Resim: 6).

SYARİSTOSAİ: Mısır’da ele geçirilen papirüslerde 12 satırı bulunmuştur. 
III. fi gürlü panoda, en sağda üç ayaklı bir sehpanın yanında sehpaya doğru 
dönmüş, elinde asa tutan bayan fi gürü, yanında ilk fi güre arkasını dönmüş 
elinde kapağı açık bir kutu tutan ve yönünü oturan iki fi güre dönmüş bayan 
fi gürü, ikinci fi gürün devamında kanepe üzerine oturmuş bir erkek ve bir 
bayan fi gürü bulunmaktadır. Bu fi gürlerden sonra, arkası uzun bir koltuğa 
oturmuş, elindeki kâseyi kendisine bir testiden içki sunan kadına uzatmış 
fi gür yer almaktadır. Bu pano diğer panolara göre daha uzun yapılmıştır ve 
altı fi gürden oluşmaktadır. Soldan başlayarak 95 cm. yüksekliğindeki I. fi gür 
elinde tek kulplu testiyle içki sunan kadın fi gürüdür. Saçı siyah ve kahverengi 
tonlardadır olup peruk ve maske kullanmadığı düşünülmektedir. Lacivert, 
mavi, toz mavi, turuncu, sarı ve beyaz renklerden oluşan bir himation 
giymiştir. 90 cm. yüksekliğindeki II. fi gür, arkası uzun bir koltuğa oturmuş 
ve içki sunan kadına başını çevirerek içki kâsesini uzatmıştır. Uzun beyaz, 
gri tonda peruk ve ağzı açık, gözleri iri bir maske takmıştır. Yeşil ağırlıklı, 
turuncu, kızıl kırmızı, lacivert ve beyaz renkli uzun bir himation giymiştir 
ve omuzunda şalı bulunmaktadır. 97 cm. yüksekliğindeki III. fi gür kanepede 
oturmuş, koltukta oturan fi güre dönerek elini uzatmıştır. Başı örtülü olan bu 
kadın fi gürünün örtünün altından siyah saçları görülmektedir. Gözlerinin iri, 
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ağzının açık olması yüzünde maske olduğunu göstermektedir. Mavi, lacivert 
renkli uzun himation giymiştir ve beyaz renk ağırlıklı şalı üstünü örtmektedir. 
IV. fi gür 100 cm. yüksekliğinde olup kanepede oturan bir erkek fi gürüdür. Saç 
bölümü tahrip olmuştur fakat açık mavi ve lacivert renkleri görülmektedir. 
Ağzının açık, gözlerinin iri olması yüzde maske olduğunu ve saçında peruk 
olabileceğini göstermektedir. Uzun, yeşil renkli himation giymiştir ve üstüne 
beyaz renkli şal almıştır. Ayağında beyaz renkli ayakkabı bulunmaktadır. 108 
cm. yüksekliğinde V. fi gür kadın fi gürü olup sola dönmüş durumdadır. Bir 
elinde silindir formunda bir kap, bir elinde bu kabın kapağını tutmaktadır. 
Kap, beyaz renklidir, kenarında kahverengi ve gri tonda şerit vardır. Kapağı 
gri ve lacivert renklerden oluşmaktadır. Kabın içinde lacivert renkli nesneler 
(yiyecek olabilir) bulunmaktadır. Figürün saçları toplanmış izlenimi vermekte 
olup saçı siyah, gri ve kahverengi tonlardadır. Uzun dökümlü bir himation 
giymiştir. Ağırlıklı olarak elbisede açık ton hâkimdir ve yeşil, mavi, kahverengi 
ve beyaz dikine şeritlerle süslenmiştir. Açık renkli düz bir ayakkabı giymiştir. 
VI. fi gür 100 cm. yüksekliğinde olup sola bakmaktadır, fakat hareketi önündeki 
masaya doğrudur. Kadın fi gürü bir elinde asa tutmaktadır. Yüzünde maske 
bulunmamaktadır, saçını arkada toplamıştır. Gri ton ağırlıklı, turuncu, 
lacivert, yeşil ve beyaz şeritlerle süslenmiş bir himation giymiştir. Ayağında 
beyaz renkli ayakkabı bulunmaktadır. En sağda yer alan masa üç ayaklıdır. 
Masanın ayakları hayvan formunda olup üst bölümü daire biçimindedir. 
Masa lacivert, beyaz ve yeşil tonlarda işlenmiştir. Masanın üstünde bereket 
boynuzuna benzer nesneler bulunmaktadır (Resim: 8; Çizim: 3).

III. panodan sonra yine beyaz tesseralardan yapılmış boşluktan sonra II. 
ve III. geometrik panonun aynısı yapılarak IV. panoya geçilmiştir.

THEOPHOROSMENE: Mısır’da ele geçirilen papirüslerde 30 
satırı bulunmuştur. IV. panoda en solda eğilmiş, elinde zil tuttuğunu 
düşündüğümüz bir fi gür; karşısında elinde def tutan başka bir kadın fi gürü; 
bu fi gürün arkasında ağzında küçük boyutlu üfl emeli bir müzik aleti olan 
fi gür ve bunun da arkasında ellerini açmış hafi fçe eğilmiş dördüncü bir fi gür 
bulunmaktadır. En solda yer alan 92 cm. yüksekliğindeki I. fi gürün başında 
gri (beyazımsı) tonda peruk bulunmaktadır. Yüzünde çok renkli maske 
bulunmaktadır, ağız açık şekildedir. Gri tonda uzun bir elbise giymiştir. 
Göğsünün ve göbeğinin altından geçerek belinde düğümlenerek aşağı 
sarkan turuncu renkli kuşak takmıştır. Karnına komik görünmek için yastık 
yerleştirmiştir. Ayağında bağcıklı sandalet bulunmaktadır. II. fi gür 56 cm. 
yüksekliğinde olup diğer fi gürlere göre daha küçük işlenmiştir. Alın kısmı 
çok açıktır ve kırmızı tonda saçı bulunmaktadır. Çok renkli uzun elbise giymiş 
ve üzerine şal atmıştır. Elbisede açık ve koyu tonlar bir arada kullanılmıştır. 
Ayağında bağcıklı koyu tonda sandalet bulunmaktadır. Figür elinde üfl emeli 
çalgı olan spsın tutmaktadır. 95 cm. yüksekliğindeki III. fi gürün saç rengi 
siyah ve kahverengi tonlardadır. Figürün ağzının açık olması yüzde maske 
olduğunu göstermektedir. Beyaz, açık toz mavi ve turuncu kızıl kahverengi 
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renklerden oluşan uzun bir elbise giymiştir. Üzerinde lacivert renkli şal 
bulunmaktadır. Bacağına triko sarılmıştır. Ayağında bağcıklı sandalet 
bulunmaktadır. Bu fi gürün elinde yeşil tonda, turuncu renkli kurdelesi olan 
ve def olduğunu düşündüğümüz müzik aleti tutmaktadır. En sağda yer alan 
IV. fi gür 89 cm. yüksekliğinde olup başında turuncu renkli taç bulunmaktadır 
ve saçı siyah renklidir. Yüzünde maske bulunmaktadır. Beyaz, toz mavi ve 
kahverengi tonlarda uzun bir elbise giymiştir. Üstünde siyah-yeşil renkli 
şal bulunmaktadır. Ayağına bağcıklı sandalet giymiştir. Figür iki elinde zil 
olduğunu düşündüğümüz müzik aleti tutmaktadır (Resim: 9; Çizim: 4).

“Ek A” açmasında ortaya çıkan mekânda ise çok tahribat olduğu için 
mozaiğin tamamı çözümlenememiştir. Şu anki bilgilerimiz doğrultusunda, 
iki geometrik panonun ortasında, ne olduğunu tahrip olmasından dolayı 
anlayamadığımız üçüncü bir panodan oluşmaktadır. İlk başta dikdörtgen 
çerçeve içine yerleştirilmiş baklava diliminin ortasında iç içe iki daire ve 
ortada iç içe iki küçük baklava deseni bulunmaktadır. Dikdörtgen motifi n 
iç köşelerine dik üçgen şeklinde motifl er yerleştirilmiştir. Ortadaki ikinci 
panonun merkezi tahrip olmuştur, çevresi nişli desenle çevrelenmiştir, bu 
nişler farbala biçimli desenle çevrelenmiş ve en dış kısmı yine nişli desenle 
sınırlandırılmıştır. Üçüncü geometrik bezeme yine dikdörtgen bir çerçeve 
içinde baklava dilimi, ortasında bir daire ve merkeze yerleştirilmiş dört köşeli 
yıldız olduğunu düşündüğümüz motif ile çerçevenin iç köşelerinde bulunan 
yine dik üçgen desenlerden oluşturulmuştur. Üç pano da alttan ve üstten, 
bantlar içine yerleştirilmiş birbirleri ile bağlantılı baklava desenleri ve bu 
desenlerin ortasındaki “+” motifi  ile; duvar bağlantısı olan bölümler ise 11 cm. 
genişliğinde beyaz tesseralarla sınırlandırılmıştır. Bu odada ortaya çıkarılan 
mimari blokun güneyinde, şu an için desenini tam olarak çözemediğimiz yine 
tahrip olmuş birbiri ile bağlantılı şeritlerden meydana getirilmiş mozaiğin 
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3).

Genel olarak mozaiklerdeki çözümlemeyi ele alırsak; dört panoda da 
yapay ışık kullanılmış ve ışık panolara soldan verilmiştir. Gölgelerle fi gürlere 
hacim kazandırılmaya çalışılmıştır. Ana ve ara renklerin yanında, sıcak 
ve soğuk renkler bir arada kullanılmıştır. Oyun sahnelenirken oyuncular 
hiyerarşik düzende verilmiştir. Perikeiromene adlı panoda mozaik ustası 
perspektif sorunu üzerine uğraşmış fakat tam başarılı olamamış, masanın 
perspektif sorununu çözememiştir. Grafi k düzende çerçeve içerisine fi gürleri 
yerleştirirken sorunlarla karşılaşmıştır. Grafi k düzeni dikdörtgen çerçeve 
içine yerleştirirken soldaki ve sağdaki fi gürleri çerçeve içerisine tam olarak 
yerleştirememiş boşluklar ve taşmalar oluşmuştur. Anlaşılan mozaik ustası 
çalışmalarına sol bölgeden başlamış ve panonun sonunda çerçeve içerisinde 
sıkışma meydana gelmesini önleyememiştir. Aynı sorunu çerçevenin alt ve 
üst bölgelerinde de yaşamıştır. Philadelpohi adlı panoda perspektif sorununu 
çapraz bir derinlik vererek çözmeye çalışmış fakat ortadaki fi gürün bir ayağını 
oturan iki fi gürden daha öne çıkararak bu dengeyi bozmuştur. Ortadaki 
fi gürün bir ayağı ile sağda oturan fi gürün koltuğunun alt bordür çizgisine 
taşması grafi k düzeninde hataya neden olmuştur. 
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Synaristosai adlı panoda grafi k düzeninde hata yapılmış en soldaki 
ve en sağdaki fi gürler dikdörtgen çerçeve içerisine yerleştirilirken sorun 
yaşanmış, soldaki fi gür ile kontur çizgisi arasında boşluk bulunurken en 
sağda masa ile kontur çizgisi arasında çok az boşluk bırakılmıştır. Bu bize 
yine mozaik ustasının panoyu sol bölümden itibaren yapmaya başladığını 
göstermektedir. 

Theophorosmene adlı panoda küçük boyutlu fi gür panoya bir derinlik 
kazandırmaktadır. Bu da perspektif sorununun diğer panolara göre daha iyi 
çözümlendiğini göstermektedir. Grafi k düzeninde panonun sağ bölümündeki 
fi gürün elbisesi ile gölgesinin kontur çizgisini aşması, sorunun tam olarak 
çözümlenemediğine işaret etmektedir. Grafi k düzenindeki hata mozaik 
ustasının çalışmaya panonun sol bölümünden başladığını göstermektedir.

Harbiye bölgesinde ortaya çıkarılan mozaiklerin benzerleri 
Gaziantep’te (Synaristosai), Pompeii’de (Synaristosai, Theophorosmene) 
ve Mtylini’de (Synaristosai) bulunmakta olup bu mozaikler 2.-4. yüzyıllara 
tarihlendirilmektedir. Yukarı Harbiye bölgesinde ortaya çıkarılan tiyatro sahneli 
mozaikler, diğer açığa çıkarılan mozaiklerle bir arada değerlendirildiğinde 
“Yeni Komedi” ve oyun yazarı Menander’in daha kapsamlı anlaşılmasına 
neden olacaktır. 

Sonuç olarak bulunan etütlük mahiyetteki sikkelerden, küçük 
buluntulardan ve mozaik özelliklerinden kazı alanının M.S. 2. ve 3. yüzyıllar 
arasını kapsadığı anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan ve çözümlemeleri 
yapılan dört tiyatro sahneli panolar “Yeni Komedi” türünde oyunlar 
yazan Atinalı Menander’e aittir. Menander 100 kadar oyun yazmış, sekiz 
oyunu ödül almıştır. Ödüllü oyunlarından üçü Yukarı Harbiye bölgesinde 
çıkarılan mozaikler arasında yer almaktadır. Menander’in Roma Döneminde 
Antakya-Harbiye bölgesinde tanınan ve oyunları sevilen bir kişi olduğu 
ortaya çıkarılan mozaiklerden anlaşılmaktadır. Ayrıca ortaya çıkarılan dört 
tiyatro sahnesi, Harbiye’deki Roma Dönemi tiyatrosunun yaklaşık 200 metre 
kuzeydoğusunda yer almaktadır. 
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Çizim: 4

Resim 1: Kuyu

Resim 2: Duvar ve  
süpürgelik
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Resim 3: Kalker bloklar ve tahrip olmuş mozaik

Resim 4: Geometrik desen
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Resim 5: Perikeiromene

Resim 6: Geometrik desen

Resim 7: Philadephoi
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Resim 8: Syaristosai

Resim 9: Theophorosmene
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İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kendirci mevkiinde, İzmir-
Aliağa karayolunun Yeni Foça yol ayrımından 7 km. içeride (Harita: 1A, 
B) yer alan İDÇ Liman İşletmeleri’ne ait özel mülkiyet arazisinde, tapunun 
K17B3 4C Pafta, 613 ve 68 parsellerinde kayıtlı III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı içerisinde kalan yeni yapılaşmaya esas olacak alandaki (Harita: 1C) 
sondaj kazısına, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 03.05.2006 tarih ve 986 sayılı yazısı ile 05.09.2007 
tarihinde başlanmıştır1. Kyme antik kentinin güneydoğusunda kalan, 613 
ve 68 parselde açılan sondaj açmaları içerisinde mezarlara ait olduğunu 
düşündüğümüz buluntular; taş temel? veya taş örgü duvar? tespit edilmiştir. 
Ele geçirilen bulgular doğrultusunda durum müze müdürlüğüne rapor 
edilmiş; sürdürülen sondaj kazısı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2007 gün, 169028 sayılı izin ve 169034 sayılı 
yazıları ile kurtarma kazısına dönüştürülmüştür. İDÇ Liman İşletmeleri 
A.Ş.’nden muvafakat belgesi alınarak 30.10.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 
yürütülen çalışmalar ruhsatname süresi bitimi nedeniyle sonlandırılmıştır.

A) ARAZİ ÜZERİNE GENEL GÖZLEMLER, 613 VE 68 PARSELE AİT 
     SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI
613 ve 68 parselin bulunduğu alan doğu-batı yönünde eğimli bir arazidir. 

Arazinin kuzeyinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün yeni binası, İDÇ 

İDÇ LİMAN KURTARMA KAZISI
(İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü,

Kendirci Mevkii 613 ve 68 Parsellere Ait)
Zuhal KÜÇÜKGÜNEY*

Pınar TUNÇ ALTUN

* Zuhal KÜÇÜKGÜNEY, Sanat Tarihçisi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir/TÜRKİYE 
 Pınar TUNÇ ALTUN, Arkeolog, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir/TÜRKİYE
1 İzmir Müze Müdürü Mehmet Tuna’nın başkanlığında yürütülen çalışmalara, Beyhan 

Gürman ile başlamıştık. Doğal ve özel durumundan dolayı onun yerine görevlendirilen 
Zuhal Küçükgüney ile devam etmiş bulunmaktayız. Bu çalışmalar sırasında başta Müze 
Müdürlüğümüz olmak üzere, maddî ve manevî katkılarından dolayı İDÇ Liman İşletmeleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Baştuğ ile tüm işletme çalışanlarına teşekkürü bir borç 
biliriz. Özverili çalışmalarından dolayı çalışma ekibimize ayrıca teşekkür eder; minnettar 
olduğumuzu belirtiriz. Ayrıca zaman zaman bilgilerine başvurduğumuz, Prof. Dr. Binnur 
Gürler, Öğr. Gör. Duygu Akar Tanrıver ile Araş. Gör. Hasan Kasapoğlu’na, her türlü emeği 
ve görüşleriyle katkıda bulunarak desteklerini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür 
ederiz.
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Liman İşletmeleri A.Ş.’ne ait 13 parsel cürufl u alan ve antrepolar, güneyinde 
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.’ne ait 81 parsel, batısında 66 parsel hazine arazisi, 
doğusunda İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.’ne ait 69 parsel yer almaktadır.

Kyme antik kentinin güneydoğusunda kalan alanda 613 parsel 2500 
m2lik bir alanı, 68 parsel ise 32.950 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. 68 parselin 
içerisinde 6177 m2lik bir alanı kaplayan, mülkiyeti İDÇ Liman İşletmeleri 
A.Ş.’ne ait olan fakat Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından kullanılan 
beton zeminli gümrüklü saha yer almaktadır; gümrüklü sahanın kuzeyinde 
ve batısında hurda ve kömür yığınlarının boşaltılıp yüklendiği, işletmenin 
liman gerisi hizmet alanı bulunmaktadır. Bu alana zamanında kahverengi 
toprak tabakası üzerine 2 m.lik cüruf dökülerek çalışma sahası elde edilmiş 
olduğu görülmektedir. Sondaj kazısı çalışmalarında arazinin eğimine ve zemin 
durumuna bağlı olarak 613 parselde, 2x3 m. ebadında toplam 26 adet sondaj 
açmasında çalışılmıştır. Birleşik 68 parselde yürütülen sondaj kazısında ise 
2x3 m. ebadında toplam 236 adet sondaj açması yeri belirlenmiş; fakat insan 
gücü ile kaldırılamayacak derecede dolgu ve sert olan cürufl u alana denk 
gelen sondaj açmaları kazılamayarak olduğu gibi bırakıldığından geri kalan 
194 adet sondaj açmasında çalışmalar yürütülmüştür (Harita: 1D-E).

Arazinin jeolojik yapısına bakıldığında volkanik bir oluşum geçirdiği 
anlaşılmakta, toprak yapısı tüfl ü bir oluşum sergilemektedir. Dolayısıyla 
arazinin genelinde inilen en alt tabakayı tüfl ü doku oluşturmaktadır; söz 
konusu tabakaya gelindiğinde derinlik değişse de küfl ü dokunun yerini 
başka bir tabakaya bırakmadığı görülmüştür.

B) 613 VE 68 PARSELE AİT KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI
Kyme antik kentinin güneydoğusunda kalan ve III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak belirlenmiş 613 ve 68 No.lu parsellerde yürütülen sondaj kazısı 
çalışmalarında tespit edilen bulgular doğrultusunda, söz konusu alanın 
bir nekropol alanı olup olmadığını anlayabilmek amacıyla kurtarma kazısı 
çalışmalarına başladığımız (bu dönem çalışılan) bölümü, doğal doku üzerinin 
doldurulup zamanında yol hâline getirilerek kullanılmış olan alandır. Çalışma 
alanlarında bir yandan dolgunun temizlenmesine devam edilirken diğer bir 
yandan da açığa çıkartılan mezarlarda çalışmalar yürütülmüştür. Kurtarma 
kazısı kapsamında öncelikle buluntu veren sondaj açmalarından yola 
çıkılarak 613 parsel 23 No.lu sondaj açması ile 68 parsel 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
17, 23, 34, 35, 60 No.lu sondaj açmaları ilk etapta 5x5m.lik karelajlara ayrılarak 
açmaların genişletilmesi kaydıyla çalışmalara başlanmış; daha sonra, açığa 
çıkartılan mezarların çıkış yönüne doğru bir genişlemeye daha gidilmiştir. 
Sondaj açmalarının genişletilmesi ve birleştirilmesi neticesinde A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, A8, A9 olarak adlandırılan 9 ayrı çalışma alanı (Harita: 1E) 
oluşturulmuştur. Karışıklığı önlemek amacıyla açma adları dikkate alınarak 
mezar adları ortaya çıkış sırasına göre verilmek kaydıyla her bir mezar 
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çıkarılmış olduğu alan içinde adlandırılarak değerlendirilmiştir. İki parselde 
çalışma yürütüldüğünden parseller P, sondajlar S, pişmiş toprak PT, alt türleri 
olmakla beraber mezarlar M, urne mezarlar UM olarak adlandırılmıştır.

A1 ALANI- 68 PARSEL/11-12 NO.LU SONDAJ AÇMALARI
68 parsele ait 11 ve 12 No.lu sondaj açmalarının genişletilmesi ve 

birleştirilmesiyle oluşturulan A1 alanında, P:68/S:11 sondaj açmasında, tüfl ü 
doku içerisinde, yüzeyden 237 cm. derinlikte, doğu-batı doğrultulu uzanan ve 
batı kesit içine doğru devam eden taş sanduka mezar tespit edilmiştir (Resim: 
1a). Genişletilen alanda, doğu bölümü kırık ve kırık bölümünün içi boş olan 
P:68/S:11-M1’in batı bölümünde çalışılmış ve batı bölümünde çoklu gömü ile 
kremasyon yapıldığı anlaşılmıştır. Mezar içerisinde 4 iskelet yer almaktadır 
(Resim: 1b); başları kuzeybatı yönüne gelecek şekilde yatırılmış iskeletlerin 
kemikleri, üst üste yapılmış gömülerden dolayı birbirine karışmıştır. Mezar 
kırık olarak ele geçirildiği için daha önceden tahrip edildiği anlaşılmaktadır. 
P:68/S:11-M1’in ilk olarak Hellenistik Dönemde bir çocuk için yapıldığı 
düşünülmektedir. Çocuk iskeleti sandukanın tabanına yatırılmış; diğer 
gömüler onun üzerine yapılmıştır. Çocuk iskeletinin yanından ölü hediyesi 
olarak M.Ö. 3./2. yüzyıla tarihlenen horoz fi gürini (Resim: 1c, d); daha geç bir 
dönemde yapılmış olan 2. gömü yanından bronz iğne ve dağılmış durumda 
bronz ayna parçaları; üst üste yatırılmış olan 3. ve 4.gömünün yanından 
Hellenistik Döneme tarihlenen biberon (Resim: 1e, f) ele geçirilmiştir. Ele 
geçirilen ölü hediyelerinin de Hellenistik Döneme tarihleniyor olması, 
Hellenistik Dönem içerisinde ilk gömüden farklı bir zamanda diğer gömülerin 
yapıldığını düşündürmektedir. Yapılan her yeni gömü sırasında mezar tahrip 
edilmiş; bir önceki gömünün ölü hediyeleri mezar dışına bırakılmıştır. Bu 
durumu M1’in dışından, yüzeyden 250 cm. derinlikte ele geçirilen 2 adet 
unguentariumun dip kısmı ile 1 adet fi gürin kolu desteklemektedir.

P:68/S:12’de ise yüzeyden 285 cm. derinlikte tespit edilen çatı kiremiti ve 
kireçtaşı plaka parçalarının, mezarların üzerini örtmek için kullanılan örtü-
dolgu olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1g, h). Bu alanda mezarlar tüfl ü doku içine 
yerleştirilmiş; mezar kapaklarının üzerleri de kireçtaşı plaka ve çatı kiremiti 
parçaları ile örtülmüştür (Çizim: 1A). A1 alanında mezar yapılarının yoğun 
olarak açmanın güney bölümüne doğru devam ettiği görülmektedir.

A2 ALANI-68 PARSEL/17 NO.LU SONDAJ AÇMASI 
P:68/S:17’de yüzeyden 166 cm. derinlikte tespit edilen kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusundaki tek sıra taş duvar dizisi (Resim: 2a), güneybatı 
yönüne doğru eğimle devam etmektedir (Resim: 2b-e). Taş duvarın devamının 
takip edilmesi amacıyla genişletilen alanda iki adet mezar açığa çıkartılmıştır. 
P:68/S:17-M1 (Resim: 2c), sondajın güneydoğusunda yüzeyden 114 cm. 
derinlikte, P:68/S:17-M2 (Resim: 2d) ise kuzeydoğu kısmında yüzeyden 
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160 cm. derinlikte düzensiz ve şekilsiz taşların altından açığa çıkarılmıştır; 
doğrudan toprak üzerine yapılmış olan her iki mezar da buluntu vermemiştir. 
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda tespit edilen, devam ettiği güneybatı 
yönünde genişletilen alanda açığa çıkartılan taş duvarın korunan uzunluğu 
914 cm.dir. Duvarın açma içine bakan tarafında, duvara bitişik hâlde, sondajın 
kuzeybatısından güneybatı yönüne 500 cm. mesafede, yüzeyden 160 cm. 
derinlikte bir mezara ait kapak taşları olduğu düşünülen kireçtaşı plakalar 
tespit edilmiştir (Resim: 2e). Daha sonraki çalışmaların bu yönde devam etmesi 
gerekmektedir. Duvarın devamının olup olmadığı netlik kazanmamıştır; söz 
konusu duvarın mezarları çevreleyen koruma duvarı veya aile mezarlığı 
sınırı (Çizim: 1B) olduğu düşünülmektedir.

A3 ALANI-68PARSEL/4 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:4’te açmanın kuzey kesitinde tespit edilen kireçtaşı plakanın 

(Resim: 3a) devamını ortaya çıkarabilmek amacıyla genişletilen alan içerisinde 
toplam 9 mezar açığa çıkartılmıştır (Resim: 3b, c; Çizim: 2). Mezarların hepsi 
toprak tabakasında ele geçirilmiş olup henüz tüfl ü dokuya inilememiştir. 
Alanın kendi dönemi içinde farklı zamanlarda yoğun olarak gömü amaçlı 
kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Gömülerin farklı seviyelerde, kimi yerde 
alt alta üst üste konulması da bu düşünceyi desteklemektedir. Mezarlar 
çoğunlukla kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır fakat istisnai 
durumlar da mevcuttur. Kapaklar kaldırıldıktan sonra ulaşılan iskeletlerin 
üzerinde, mezar kapaklarının içe doğru çökmesinden kaynaklanan ezilmeler 
saptanmıştır. Yüzeyden 160 cm. derinlikte ele geçirilen M1’deki iskelet 
doğrudan toprak üzerine yatırılmış hâlde, yüzeyden 100 cm derinlikte ortaya 
çıkartılan M2 ile M3, M5, M6, M7 ve M9’da ise toprak üzerine yatırıldıktan 
sonra üzeri kireçtaşı plaka ile kapatılmış hâlde ele geçirilmiştir. M1, M2’nin 
altına doğru uzanmakta olduğundan M1’in durumu M2’nin açılması sırasında 
netlik kazanmıştır. M6’da iskeletin baş kısmı M4’ün üzerine gelecek şekilde 
yatırılmış ve kafatası parçalanmış hâlde bulunmuştur; M6’da, yüzeyden 145 
cm. derinlikte erişkin bir bireye ait olduğu düşünülen, parçalanmış başa ait 
kemikler arasından yoğun korozyonlu iki adet sikke ele geçirilmiştir. M7 
açıldığında gömünün kuzeybatı-güneydoğu yönünde yapılmış olduğu, 
sağlam kalmasına karşın, iskeletin omuz ve baş kısmının M1 ve M2’nin 
altına doğru uzanmakta olduğu görülmüştür. Açmanın kuzeydoğu ucunda 
yüzeyden 185 cm. derinlikte kısmen kırık, yer yer çatlakları olan M4’ün lahit 
olduğu ve kapağının kırılarak içine düştüğü anlaşılmaktadır. Lahit, kendi 
dönemi içerisinde tahrip edilmiş veya yanlarından ve tabanından yeryüzü 
hareketleri nedeniyle kırılmış olmalıdır. Yüzeyden 180 cm. derinlikte, 
açmanın güneybatı ucunda, üstü yekpare kırmızı taşla kapatılan M8 de 
lahit mezar olup içerisine çoklu gömü yapılmıştır. Gömüler kuzeydoğu-
güneybatı doğrultulu uzanmaktadır. Bir bebek ve iki yetişkine ait olduğunu 
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düşündüğümüz kemikler ele geçirilmiştir. Kapağın alt tarafa gelecek kısmının 
lahde iyice oturması için keski ile işlenmesi, ince bir işçilik göstermesine 
karşın kapağın lahdi tamamen kapatacak boyutta olmaması kapağın bir 
kısmının kırıldığını düşündürürken, alandaki diğer lahdin de yan yüzünün 
kırık olması ve kemiklerin mezar içinde darmadağınık hâlde olması, hiçbir 
buluntuya rastlanmaması, mezarın kendi döneminde soyulmuş olabileceği 
ihtimalini güçlendirmektedir. Diğer taraftan mezar içindeki tahribatın daha 
sonra yapılan gömülerden kaynaklanmış olabileceği de düşünülmektedir.

Mezarların içinde buluntuya rastlanmamıştır. Envanterlik üç eserin açma 
içinde dağınık ve farklı kotlarda bulunması, alan içerisindeki mezarların 
daha önce soyulmuş olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Açmanın 
genel kazısı sırasında yüzeyden 50 cm. derinlikte M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına 
tarihlenen kartal başı (Resim: 3d), yüzeyden 110 cm. derinlikte M.Ö. 5.–4. 
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen pişmiş toprak kandil (Resim: 3e); ayrıca 
yüzeyden 150 cm. derinlikte M.Ö. 5.-4. yüzyıla tarihlenen bodur lekythos 
(Resim 3f) ele geçirilmiştir. Mezarların genel yapısı ve ele geçirilen buluntular 
ışığında açma içindeki alanın M.Ö. 5. ve 4. yüzyılda yoğun olarak kullanım 
gördüğünü söyleyebiliriz.

A4 ALANI–68 PARSEL/6-7-8 NO.LU SONDAJ AÇMALARI
Yapılan kazı çalışmalarında P:68/S:6, P:68/S:7 ve P:68/S:8 No.lu 

sondaj açmalarının genişleme alanları, bütünlüğü sağlamak amacıyla 
birleştirilmiştir.

A4 ALANI-68PARSEL/6 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:6’da sondajın hemen hemen ortasına denk gelen alanda, küçük 

kireçtaşı plakalar ele geçirilmiştir (Resim: 4A-a). Sondajın güneybatı kesiminde, 
P:68/S:7 No.lu sondaj açması yönünde (280 cm. güneybatı yönünde) 
genişleme yapılmış; genişleme sırasında üzeri kireçtaşı plaka ile kapatılmış 
bir adet basit toprak mezar ile dört adet urne mezar tespit edilmiştir (Çizim: 
3A). Üzeri kireçtaşı plaka ile kapatılmış olan P:68/S:6-M1’de (Resim: 4A-b), 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve özellikle kaburga kemikleri oldukça 
ezilmiş olan çocuk iskeleti ile karşılaşılmıştır. İskeletin kuzeybatı tarafında, 
bacaklarının yanında kucağında bir çocukla betimlenmiş kadın fi gürini-
kourotrophos ile bir adet horoz fi gürini (Resim: 4A-c); ayrıca kafatasının 
sol tarafında 3 parça hâlinde oldukça bozulmuş bir küpe ele geçirilmiştir. 
Kourotrophos fi gürinlerinin, Antik Dönemde ailelerin çocuklarını sağlıklı bir 
şekilde yetiştirebilmek için kourotrophos özelliği olan tanrıçalara adak olarak 
sundukları, kült alanlarında ve nekropollerde (çocuk mezarlarına veya anne 
mezarlarına bırakıldıkları) çok sayıda ele geçirildiği bilinmektedir. Bulunan 
eserler ışığında söz konusu mezarı geniş bir tarihlemeyle M.Ö. 5. yüzyıl 
ortaları ile M.Ö. 4. yüzyıl başları arasına tarihlendirilebiliriz.
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Kremasyon gömülerde urne olarak kullanıldığı anlaşılan iki adet stamnos 
ve iki adet amphora bulunmuştur. Stamnos olduğu anlaşılan UM 1 (Resim: 
4A-d) açmanın kuzeydoğu kesitinin önünde yüzeyden 53 cm. derinlikte, UM 3 
(Resim: 4A-f) ise kuzeybatı kesitin önünde ele geçirilmiştir. UM 2 ve UM 4 olarak 
adlandırılan iki adet amphoradan UM 2 (Resim: 4A-e), açmanın kuzeybatı-
kuzeydoğu kesitlerinin birleştiği bölümde, yüzeyden (üst) 120-(alt)140 cm. 
derinlikte, UM 4 (Resim: 4A-g) ise açmanın güneybatı kesimindeki mezarın 
arkasında, (P:68/S:7 No.lu sondajın kuzeydoğu yönünde uzanan ve küçük 
taşlardan oluşan duvarın önünde, kısmen P:68/S:6 No.lu sondaj genişleme 
açması sınırları içerisinde kalan P:68/S:7-M2’nin arkasında) yüzeyden (üst) 
87 cm. derinlikte bulunmuştur. Tümlendiğinde amphora olduğu anlaşılan 
kaplar, Aiol Orientalizan2  seramik özelliklerinde bezenmiştir. Üzerlerindeki 
kapak taşlarının kabın içine baskı yapması sonucu kırılmış olan urneler, 
ele geçirilen parçaların elverdiği ölçüde tümlenebilmiştir. Urnelerin içleri 
boşaltıldığında birkaç kemik parçası dışında bir bulguya rastlanmamıştır.

Genel olarak baktığımızda, P:68/S:6 No.lu sondaj açmasının özellikle kuzey 
kesiminde yoğunlaşan kremasyon gömünün varlığı söz konusudur. Urne 
mezarlar, genellikle irili-ufaklı taş ve kaya parçalarının sıkıştırılmış olduğu 
bölümlerde ele geçirilmiştir. Stamnos ve amphora oldukları anlaşılan urne 
kaplarının benzerleri, Gryneion, Pitane Nekropolisi3  ile Aliağa İlçesi, Bozköy, 
Ilıca mevkii 130 ve 617 parsellerde müzemiz tarafından gerçekleştirilen 
kurtarma kazısında ele geçirilmiş olup M.Ö. 7. yüzyıl-6. yüzyıl başlarına 
tarihlendirilmektedir.

A4 ALANI-68 PARSEL/7 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:7’de yüzeyden 125 cm. aşağı seviyede yan yana dizili hâlde kireçtaşı 

plakalar ile sondaj açmasının kuzeydoğu köşesine yakın bölümde, yüzeyden 
130 cm. derinlikte kemik parçaları tespit edilmiştir (Resim: 4B-a); genişleme 
sırasında toplam 5 adet mezar ortaya çıkartılmıştır. Açma genelinde mezarlar 
ile ilişkili olduğu anlaşılan yoğun küçük taş ve kaya parçaları ile oluşturulmuş 
alanların altından mezarlar gelmektedir (Resim: 4B-b). Açığa çıkartılan 
mezarların hepsi basit toprak mezar türündedir. P:68/S:7 M1 ve M5, kapak 
üzerinde olmadığı hâlde doğrudan toprak üzerinde; M2, M3, M4, üzerlerindeki 
kireçtaşı plaka kapaklar kaldırıldıktan sonra doğrudan toprak üzerinde ele 
geçirilmiştir (Çizim: 3B). M1, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır; iskelet 
dorsal türde gömülmüştür; iskeletin baş kesiminin bulunduğu alandaki 
toprakta yanık izleri tespit edilmesine karşın iskelette herhangi bir yanık izine 
rastlanmamıştır. Kısmen P:68/S:6 No.lu sondaj genişleme açması sınırları 
içerisinde kalan M2, yüzeyden 125 cm. derinlikte tespit edilmiştir. Kireçtaşı 

2 K. İren, Aiolische Orientaisierende Keramik, İstanbul, 2003.
3 T. Özkan, İzmir Arkeoloji Müzesi Seramik Kataloğu, İzmir, 1999
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plaka kapakla kapatılmış olan kuzey-güney doğrultulu mezar içinde, ölüye 
ait iki küçük kemik parçasının yanı sıra,  mezarın güney kesiminde, M.Ö. 4. 
yüzyıla tarihlenen bir lekythos bulunmuştur (Resim: 4B-c/d). M2’nin boyutu 
ve mezarda ele geçirilen kemikler, bu mezarın bir çocuğa ait olduğu izlenimini 
vermektedir. P:68/S:7 ile P:68/S:8 arasında bulunan alandaki çalışmalarda, 
daha önce sözü edilen sıkıştırılmış yoğun küçük taş ve kaya parçalarından 
oluşturulan alanın devam ettiği görülmektedir. Söz konusu alanın altında, 
yüzeyden 130 cm. derinlikte M5 tespit edilmiştir. Mezardaki iskelet, şekil ve 
yön itibariyle P:68/S:8 No.lu sondaj çalışmaları esnasında bulunan P:68/S:8-
M5 ile benzerlik göstermektedir. Başı güneydoğuya bakmakta olup iskeletin 
alt gövdesi bulunamamıştır (Resim: 4B-e).

Yürütülen çalışmalarda P:68/S:7-M2 içinden 1 adet lekythos (Resim: 4B-d) 
ile açmanın genel kazısı sırasında 1 adet iğne (Resim: 4B-f) ele geçirilmiştir.

A4 ALANI-68 PARSEL/8 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:8 No.lu sondajda kireçtaşı plakaların tespit edilmesi (Resim: 4C-a) 

ile genişletilen alanda 5 adet mezar alan içinde (Resim 4C-b); 1 adet mezar ise 
kesitte, P:613/S:21’in kuzeybatısında olmak üzere toplam 6 adet mezar açığa 
çıkartılmıştır (Çizim: 3C). P:68/S:8-M1, yüzeyden 129 cm. derinlikte toprak 
üzerine, M2 tüfl ü doku üzerine, M3, M4, M5 tüfl ü doku içine gömü yapılarak 
üzerleri kireçtaşı plaka ile kapatılmıştır. Açmanın güneybatısında yüzeyden 
162 cm. derinlikte tüfl ü doku içine yapılmış olan M3 (Resim: 4C-c) kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Mezar içerisinde yüzeyden 168 
cm. derinlikte ele geçirilen, baş batıya gelecek şekilde yerleştirilmiş olan 
iskelet oldukça sağlam korunmuştur (Resim: 4C-d). İskeletin sol ayağının 
üst kısmında ölü hediyesi olarak bırakılmış olan, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen 
lekythostan (Resim: 4C-e/f) dolayı gömünün bu yüzyılda gerçekleştirilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Açmanın kuzeybatısında, kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda uzanan M4, tüfl ü doku içine gömü yapıldıktan sonra üzerinin 
yerel kireçtaşı kapaklarla kapatılması sureti ile oluşturulmuştur. İskelet, 
yüzeyden 185 cm. derinlikte, baş batıya gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Mezar, 
boyutundan ve iskeletten dolayı bir bebeğe ait olmalıdır. Mezar içerisinde 
yoğun yanık topraktan dolayı kremasyon gerçekleştirildiği anlaşılmıştır; 
yalnızca baş kısmı sağlam korunmuştur. Ölü hediyesi olarak başucunda 
1 adet bronz iğne ile el bölümüne gelecek şekilde yerleştirilmiş olan 1 adet 
bronz küçük bilezik bulunmuştur; ancak her iki eser de yoğun korozyonludur. 
Açmanın kuzeydoğusunda, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan 
M5 de (Resim: 4C-g), tüfl ü doku içine gömü yapıldıktan sonra üzeri yerel 
kireçtaşından kapakla kapatılmıştır. Baş güneye gelecek şekilde gömülmüş 
olan iskeletin yalnızca üst bölümü sağlam korunmuştur. Elleri ve ayakları 
bulunmamaktadır; tüfl ü dokunun, sadece iskeletin üst bölümünü kapsayacak 
kadar işlendiği görülmüştür; ayrıca mezarın alt bölümünde yoğun yanık 
tabakasına rastlanmıştır.
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68 Parsel 8 No.lu sondajın güneydoğusunda, kesitte kireçtaşı plaka 
tespit edildiğinden, P:68/S:8, güneydoğuya, 613 Parsel içerisinde yer alan 
21 No.lu sondaja doğru genişletilmiştir. P:613/S:21’in kuzeybatısına denk 
geldiği için P:613/S:21 (kuzeybatısı) M1 olarak adlandırılmış olan kuzey-
güney doğrultusunda uzanan mezarda iskelet, doğrudan tüfl ü doku üzerine 
yatırılıp üzeri yerel kireçtaşından kapakla kapatılmıştır. Kapakların altındaki 
iskelet, yüzeye yakın olmasından dolayı tahrip olmuş; iskeletin yalnızca 
bacaklarına ait az sayıda kemiğe ulaşılmıştır; kemiklerin yanından Erken 
Hellenistik Döneme tarihlenebilecek 1 adet unguentarium (Resim: 4C-h/ı) 
ele geçirilmiştir.

A5 ALANI-613 PARSEL/23 NO.LU SONDAJ, 68 PARSEL/9-10 NO.LU 
SONDAJ AÇMASI
613 Parsel/23 No.lu sondaj ile 68 Parsel/9-10 No.lu sondaj açmalarının 

etrafı kurtarma kazısı sırasında genişletilmiş ve açmalar birleştirilerek tek 
bir çalışma alanı oluşturulmuştur. A5 alanını oluşturan P:613/S:23’te 1 
adet, P:68/S:9-10 No.lu Sondaj açmasında 6 adet olmak üzere toplam 7 adet 
mezar ve mezar podyumu (?) duvarı olduğunu düşündüğümüz birim ortaya 
çıkartılmıştır (Çizim: 3D). P:613/ S:23–M1 (Resim: 5a-b ), tüfl ü doku içine 
gömü yapıldıktan sonra üzeri kireçtaşı plakalarla örtülerek sınırlandırılmıştır. 
Yüzeyden 205 cm. derinlikte kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan iskeletin 
boyun, ayak parmakları ve kaburgalarında mezar kapaklarının içe doğru 
çökmesinden dolayı ezilme söz konusudur. İskeletin dişlerinin önünde 
(Resim: 5c), yüzeyden 227 cm. derinlikte, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilen 
Kolophon sikkesi (Resim: 5d ) ele geçirilmiştir. Bununla birlikte iskeletin boyun 
kısmında bir kolyeye ait olduğu düşünülen metal parçaları (altın kaplama 
levha parçaları?) oldukça kötü durumda bulunmuştur. 68 Parsel 9 ve 10 
No.lu sondajların olduğu yönde genişletilen alanda P:68/S:9-10 No.lu sondaj 
açmaları olarak ortak adlandırma altında 6 adet mezar açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 5e); içlerinden P:68/S:9-10 - M5’in büyük bir bölümü açığa çıkartılmış 
olsa da kesit içine doğru devam etmektedir. P:68/S:9-10 M1, M3, M4 tüfl ü doku 
içerisine gömü yapılmıştır. M3 ve M4’te ele geçirilen kafatası ve kemiklerden 
iskeletlerin kremasyona maruz kaldığı anlaşılmıştır. Her iki mezarın da bir 
çocuğa ait olduğunu düşünmekteyiz. M5’e ait mezar taşı yüzeyden 192 cm. 
derinlikte, M6 ise yüzeyden 183 cm. derinlikte ele geçirilmiş olup, her iki mezar 
da henüz açılamamıştır. P:68/S:9-10-M2 (Resim: 5h), mezar podyumu (?) 
duvarı olarak adlandırdığımız birimin hemen yanında yer almaktadır. Mezar 
podyumuyla bağlantısı bulunmadığı anlaşılan tüfl ü dokunun hemen üstüne 
kuzeydoğu- güneybatı yönünde yatırılmış olan iskeletin ayak parmakları ele 
geçirilememiş; sol kaburga kemikleri de ezilmiştir.
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68 Parsel/9-10 No.lu Sondaj Mezar Podyumu? Duvarı
P:68/S:9-10’da yaptığımız çalışmalar sırasında mezar podyumu? duvarı 

olarak adlandırdığımız birimin üzeri, bir düzen göstermeyen moloz taşlarla 
örtülü (Resim: 5f; Çizim: 3D ) idi. Düzensiz taşların kaldırılmasından sonra 
alttan oldukça düzgün taşlar gelmeye başlamıştır (Çizim: 3E); taşların yan 
tarafl arının  durumunun tespiti amacıyla yapılan seviye inme çalışmalarımız 
sırasında taşların aşağıya doğru devam ettiği anlaşılmış; ayrıca söz konusu 
taşların altında bir sıra daha düzgün olarak kesilmiş ortalama kalınlığı 
22 cm. olan kesme taşlar tespit edilmiştir. Ortalama olarak 490–495 cm. 
uzunluğundaki podyumu oluşturan taşlar, sertleşmiş tüfl ü dokunun üzerinin 
taşların yerleştirilmesine bağlı olarak düzeltilmesinden sonra iki sıra hâlinde 
yan yana yerleştirilmiştir (Resim: 5g-h; Çizim: 3F-G). Dikdörtgen şeklinde 
oluşturulduğu düşünülen birimin, olasılıkla ortasına gömü/gömüler yapılmış 
olmalıdır. Söz konusu birimin benzerine, 2007 kazı sezonunda, Kyme kazı 
ekibinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan, özel mülkiyet arazisinde 
gerçekleştirmiş oldukları kazılar sırasında rastlanmıştır. Ayrıca farklılıklar 
göstermekle birlikte Phokai’da, Antandros’ta, Parion’da tek sıra taş bloktan 
oluşan veya basamaklı podyuma sahip mezar yapıları bilinmektedir. Çalışma 
alanımızda ele geçirilen birimin söz konusu mezar yapılarının en erken 
örneklerinden biri olabileceği düşüncesindeyiz. Birimin işlevi, çalışmanın bu 
noktasında henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Alanda daha sonra yapılacak 
olan çalışmalar sonucunda durum netlik kazanacaktır.

A6 ALANI-68 PARSEL-23 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:23 No.lu sondaj açmasında tespit edilen doğu-batı yönlü moloz 

taş örgü duvar (Resim: 6a), genişletilen alanda, yüzeyden yaklaşık 120 
cm. derinlikte, güneybatıda açmanın köşe yaptığı yerden başlamakta ve 
kuzeydoğuya doğru uzanmaktadır (Resim: 6b). Her iki uçta da duvarın 
sonlanmadığı ve kesitten devam ettiği anlaşılmaktadır. Açmanın köşesinden 
başlayarak 3.10 m. boyunca uzanan bu birimin kuzeye bakan tarafı tek 
sıra, düzenli, enlemesine döşenmiş orta boy taşlardan oluşurken kuzey 
tarafı bir hat izlemekle beraber küçük taşlardan düzensiz örülmüş bir yapı 
göstermektedir. Bu bölümün güneyinde, güney dış yüzü iri taşlardan oluşan 
ve açmanın doğusuna doğru devam ederek düzensiz taşlarla birleşen bir taş 
yığını bulunmaktadır (Resim: 6c; Çizim: 4A). Yapılan çalışmalar sonucunda 
bu taş yığınını tanımlamamıza yardımcı olabilecek buluntu ele geçerilememiş; 
moloz örgünün bir yapıya ait olup olmadığı durumu netlik kazanmamıştır. 
Güney tarafı düzgün taşlardan oluşurken diğer tarafı bir duvar taşıyamayacak 
kadar küçük ve zayıf taşlardan oluşmaktadır. Bu hâliyle moloz örgü taş duvar 
bir sınır olarak ya da mezarları çevreleyen koruma duvarı olarak kullanılmış 
olabilir. Fakat bu önerinin kesinlik kazanabilmesi için tamamının ortaya 
çıkarılması gerekmektedir. Açmanın kuzey kesitinde yüzeyden 135 cm. 
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derinlikte ortaya çıkarılan kireçtaşı plaka mezar kapakları (Resim: 6b), kesit 
içinde kaldığı için açılamamıştır. Taş dolgu içinden ele geçirilen fi gürin başı 
(Resim: 6d) ile alanın genel toprak alımı sırasında bulunan 1 adet çivi (Resim: 
6e) söz konusu alanın buluntularıdır.

A7 ALANI–68 PARSEL-34 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:34 No.lu sondajda yüzeyden 175 cm. derinlikte, kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda uzanan kireçtaşı plakalar ele geçirilmiş (Resim: 
7a); genişleme sonrası açma içerisinde toplam 6 adet mezar tespit edilmiştir 
(Resim 7b; Çizim 4B); 6 mezardan, 2 tanesi kesit altında kalmaktadır; biri 
batıda, diğeri ise güneybatıda yer alan çatı kiremiti kapaklı iki mezar şu an 
için açılamamıştır. Yüzeyden 175 cm. derinlikte P:68/S:34-M1’e ulaşılmıştır. 
Mezar, tüfl ü doku içerisine gömü yapıldıktan sonra üzeri kireçtaşı plaka 
ile kapatılmak kaydıyla oluşturulmuştur (Resim 7c). Kapakların altında 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan, dorsal konumda yatırılan 
iskeletin (Resim 7d) kolları yanlarına uzatılmış; sadece baş, kollar ve birkaç 
tane kaburga kemiği günümüze kadar korunabilmiştir. Ezilmiş olan kafası 
güneydoğuya bakacak şekilde yana çevrilmiştir. Ayakları tespit edilemeyen 
iskeletin sol dizinin yanında ele geçirilen oldukça küçük bronz halka dışında 
herhangi bir ölü armağanı yoktur. M2, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 
uzanmaktadır. İskelet, tüfl ü doku içine dorsal konumda uzatılmış; mezar, 
kireçtaşı plaka kapatılmak suretiyle oluşturulmuştur. İskeletin ağzından bir 
adet bronz sikke (Resim: 7f) açığa çıkarılmıştır. İki yüzeyinde de betimleme 
bulunan sikke korozyona uğradığı için bu betimler tanımlanamamaktadır. 
Açmanın güneydoğu kesitinde ele geçirilen, yerel kireçtaşı plaka kapakla 
kapatılmış olan M4’e ait iskelet de tüfl ü doku içine yerleştirilmiştir. Dorsal 
konumda uzatılmış olan iskelet açma içindeki diğer iskeletlere göre daha iyi 
korunmuş durumdadır. Mezarın içinden Hellenistik Döneme tarihlenen 1 
adet unguentarium (Resim: 7e) ele geçirilmiştir.

A8 ALANI–68 PARSEL-35 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68/S:35 No.lu sondajda yüzeyden 200 cm. derinlikte, açmanın kuzey 

kesitine yakın tarafta, mezara ait pişmiş toprak çatı kiremitleri ele geçirilmiştir 
(Resim: 8a). Genişleme sırasında ise 1 adet kireçtaşı plaka kapaklı, 3 adet çatı 
kiremiti kapaklı olmak üzere toplam 4 adet mezar tespit edilmiş (Resim: 
8b; Çizim: 4C-D); mezarlardan ikisi açılmıştır. Yüzeyden 190 cm. derinlikte 
ele geçirilen P:68/S:35-M1’e ait kireçtaşı plaka kapakları kırık ve içe doğru 
çökmüş hâldedir. Tüfl ü doku içine gömü yapılmıştır (Resim: 8b). Kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusundaki kireçtaşı plaka kapaklı mezar içerisinde uzanmış 
hâlde açığa çıkartılan iskeletin yalnız kol ve bacak uzuvları mevcuttur. Ölü 
hediyesi olarak, iskeletin kafatası yakınından, olasılıkla iskeletin başını 
süsleyen diademe ait 10 adet pişmiş toprak boncuk (Resim: 8c) ele geçirilmiştir. 
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Çatı kiremitlerinin karşılıklı çatılmasıyla üzeri kapatılmış olan M2’de, 
uzanmış hâlde, başı güneybatıya gelecek şekilde yatırılmış iskelet, yüzeyden 
280 cm. derinlikte tespit edilmiştir. Kaburgalar hariç sağlam durumdadır. 
Mezardan ölü hediyesi ele geçirilememiştir. M2’ye ait çalışmalar bitirildikten 
sonra, mezarın bitişiğinde, tüften farklı renkte bir alan tespit edilmiş ve bu 
alanın kahverengi toprağı alınmaya başlandıktan sonra, yüzeyden 282 cm. 
derinlikte bir başka mezara ait çatı kiremiti kapakları gelmeye başlamıştır. 
M3 (Resim: 8d) olarak adlandırılan mezar henüz açılamadığından koruma 
altına alınarak bırakılmıştır. Sondajın kuzeybatı kesitine paralel olarak, 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu çatı kiremiti kapaklı bir başka mezar açığa 
çıkarılmıştır. M4 (Resim: 8e) olarak adlandırılan mezarın sadece fotoğraf ve 
çizim belgelemeleri yapıldıktan sonra mezara ait çatı kiremiti kapaklarının 
tümü çok kırıklı olduğundan koruma altına almak amacıyla kaldırılmıştır 
(Resim: 8f). Söz konusu kapaklar çok kırıklı olmasına karşın eksiksiz olarak 
ele geçirilmiştir. 35 No.lu sondaj açmasının genel kazı çalışmalarında ele 
geçirilen Hellenistik Döneme tarihlenen bir adet minyatür koku kabı (Resim: 
8g) ile 10 adet pişmiş toprak boncuk söz konusu alanın buluntularıdır.

A9 ALANI–68 PARSEL-60 NO.LU SONDAJ AÇMASI
P:68-S:60 No.lu sondaj açmasının güneyinde, yüzeyden 125 cm. derinlikte 

kırık hâlde çatı kiremitleri ele geçirilmiş (Resim: 9a); genişleme sonrası 2 adet 
kireçtaşı plaka kapaklı, 1 adet çatı kiremiti kapaklı olmak üzere toplam üç 
adet mezar tespit edilerek açığa çıkartılmıştır (Çizim: 4 E-F). P:68/S:60-M1 
(Resim: 9b) tüfl ü dokuya gömü yapılarak üzeri çatı kiremitlerinin karşılıklı 
çatılmasıyla kapatılmıştır. Yüzeyden 160 cm. derinlikte güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultusunda uzanan iskelette çatı kiremitlerinin doğrudan ölünün üzerine 
konması ve zamanla toprağın bu plaka hâlindeki çatı kiremitlerine baskı 
yapması nedeniyle iskeletin kafatasının ve kemiklerinin ezildiği anlaşılmıştır. 
M1’in batısında ve mezara bitişik hâlde, yüzeyden 150 cm. derinlikte, 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan kireçtaşı plaka kapaklı M2 tespit 
edilmiştir. Mezarda öncelikle iskeletin ayak kemikleri ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 9c). İskeletin ayak kısmında, sağ ayak ucunda, yüzeyden 225 cm. 
derinlikte Hellenistik Döneme tarihlenen, 1 adet unguentarium (Resim: 
9d), yine aynı seviyede iskeletin ayakları arasında 2 adet kâse (Resim: 9e); 1 
adet deniz hayvan kabuğu ve çok kötü durumda korunmuş olan strigilis ele 
geçirilmiştir. İskeletin başında ise diadem? (Resim: 9f) bulunmaktadır. Pişmiş 
toprak boncukların (Resim: 9g), üzerine monte edilmesi ile yapılmış olan 
bu diademin? çok tahrip olduğu görülmüştür. Boncukların bazılarının altın 
yaldızlı olduğu anlaşılmıştır. 

Açmanın güneydoğusunda, yüzeyden 210 cm. derinlikte, kuzeybatı–
güneydoğu yönünde uzanan, M3 olarak adlandırdığımız kireçtaşı plaka 
kapaklı bir başka mezara rastlanmıştır. Bir kısmı açmanın doğu kesiti içinde 
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yer alan, tüfl ü doku içine yerleştirilmiş mezar içerisinde yüzeyden 245 cm. 
derinlikte tespit edilen iskelet sağ tarafına yatırılmıştır. İskeletin göğüs 
hizasında, yüzeyden 245 cm. derinlikte 3 adet tek kulplu minyatür kap-olpe 
(Resim: 9h-ı) yan yana bulunmuştur. Sondajın kuzeyinde genel toprak alımı 
sırasında, yüzeyden 108 cm. derinlikte Hellenistik Döneme tarihlendirilen 1 
adet hayvan fi gürini-At? (Resim: 9i), yüzeyden 123 cm. derinlikte ise 1 adet 
terracota kadın başı fi gürini (Resim: 9j) ele geçirilmiştir.

C) SONUÇ
Kyme antik kentinin güneydoğusunda yer alan İDÇ Liman İşletmeleri’ne 

ait özel mülkiyet arazisinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 
613 ve 68 No.lu parsellerde toplam 14 adet sondaj açmasının genişletilmesi 
ve birleştirilmesi sonucunda oluşturulan 9 adet çalışma alanında yürütülen 
kurtarma kazısı çalışmaları 31.12.2007 tarihinde ruhsatname süresi bitimi 
nedeniyle sonlandırılmıştır.

Söz konusu çalışmalar sırasında buluntu veren sondaj açmalarının dışında, 
buluntu olmayan sondaj açmalarıyla arada kalan alanlar birleştirildiğinde, 
bu bölümlerde de mezarların bulunduğu görülmüş; yürütülen çalışmalarda 
toplam 48 adet mezar açığa çıkartılmıştır. Yapılan çalışmalar sırasında ortaya 
çıkartılan mezarlara göre mezar türleri basit toprak mezar, taş sanduka 
mezar, lahit mezar, çatı kiremiti mezar, tüfl ü dokuya mezar, urne mezar 
şeklindedir.

Arazinin eğiminden dolayı bazı alanlarda tüfl ü dokudaki mezarlara 
ulaşılabilmişken, kimi alanlarda hâlen toprak tabakasındaki mezarların 
devam ettiği görülmektedir. Alt alta üst üste yapılmış gömüler bulunmaktadır. 
Mezarlarda genelde yön birliği olmamasına karşın çoğunluğu kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusundadır. Doğrudan toprak üzerine yapılmış gömü 
yanında; yine doğrudan toprak üzerine, tüfl ü doku üzerine veya tüfl ü doku 
içine açılan çukura gömü yapıldıktan sonra üzeri kireçtaşı plakalar veya 
çatı kiremitlerinin karşılıklı çatılmasıyla kapatılan mezarlar da mevcuttur. 
Mezarların çatı kiremiti ve kireçtaşı plaka kapaklarının içe doğru çökmesinden 
dolayı iskeletlerin üzerinde ezilmeler söz konusudur. Tekli gömülerin 
yapıldığı mezarların yanı sıra, çoklu gömülerin yapıldığı mezarlara da 
rastlanmıştır. Çoklu gömülerde, yapılan son gömüden önce mezarda bulunan 
bir önceki gömüye veya gömülere ait iskeletler ve mezar hediyeleri ya kenara 
itilmiş ya da mezarın hemen dışına bırakılmıştır. Arazinin genelinde, alanın 
kendi dönemi içinde farklı zamanlarda gömü amaçlı kullanılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Mezarların farklı seviyelerde, kimi yerde alt alta üst üste 
olmaları da bu düşünceyi desteklemektedir. Açılan birçok mezarda ölü 
hediyesi olmaması, nitelikli sayılabilecek eserlerin açma içinde dağınık ve 
farklı seviyelerde bulunması göz önüne alındığında, mezarların daha önce 
soyulmuş olabileceği ihtimali güçlenmektedir. Ayrıca mezarların tahrip 
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edildiği de görülmektedir. İskeletler sırt üstü uzanmış şekilde yatırılmışlardır. 
Mezarlar içinde kadın, erkek, çocuğun bir arada gömüldüğü örnekler de tespit 
edilmiştir. Özellikle çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlarda kafatası 
diğer bölümlerine nazaran daha sağlam korunmuştur. Açılan iki mezarda 
(P:68/S:7-5No’lu Mezar ile P:68/S:8-5No.lu mezar) ise iskeletlerin yalnızca 
üst bölümü ele geçirilmiştir.

Gömü kürü açısından inhümasyon gömünün dışında kremasyon gömüler 
de tespit edilmiştir. Urne mezarlar, P:68/S:6 No.lu sondaj açmasının kuzey 
kesiminde yoğunluk göstermektedir. Urne mezarların dışında kremasyona 
ait yanık izlerinin tespit edildiği mezarlar da mevcuttur.

P:68/S:17’de tespit etmiş olduğumuz taş duvarın, mezarları çeviren koruma 
duvarı veya aile mezarlığı sınırı olduğu düşünülmektedir. P:68/S:23’te tespit 
etmiş olduğumuz moloz taş örgüsünün ise bir yapıya ait olup olmadığı 
netlik kazanmamıştır. 68 Parsel/9–10 No.lu sondaj alanında sürdürdüğümüz 
çalışmalar sırasında ise mezar podyumu? olarak adlandırdığımız birimin 
işlevi çalışmanın bu noktasında henüz tam olarak anlaşılamamakla beraber, 
podyumlu mezar yapıları ile ilişkili, belki de bu tür mezar yapılarının en erken 
örneklerinden biri olduğu düşünülmektedir. Alanda daha sonra yapılacak 
olan çalışmalarla durum netlik kazanacaktır.

Sondaj kazısı çalışmaları sırasında 10 adet envanterlik, 21 adet etütlük; 
kurtarma kazısı sırasında ise 25 adet envanterlik (Çizim: 5), 19 adet etütlük 
nitelikte eser bulunmuştur. Açığa çıkarılan seramik parçaları çalışmaları 
yürütülen alanlara göre amorf ve profi l veren seramikler olarak ayrılarak 
belgelendirilmiştir.

Tarihleme, mezarlardan ele geçirilen eserler ışığında yapılabilmiştir. 
Buluntu vermeyen mezarlarda tarihleme yapmak mümkün olamamıştır. 
2007 yılında sürenin kısıtlı olması sebebiyle kurtarma kazısı sırasında 613 
ve 68 parseli kapsayan yaklaşık 35.500 m2lik alanın küçük bir bölümünde 
çalışmalar yürütülmüş olmakla beraber, açığa çıkartılan alt alta üst üste 
şeklindeki yoğun gömüler ve mezarlarda ele geçirilen buluntular göz önünde 
bulundurulduğunda, M.Ö. 7. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar süreklilik arz 
eden bu alanın Kyme antik kentinin güneydoğusunda kalan bir nekropol alanı 
olarak kullanım gördüğü düşünülmektedir. Elde edilen veriler, bölgenin ölü 
gömme gelenekleri ile ilgili değişimleri ve çeşitliliği takip edebilmemize ışık 
tutmaktadır. 

613 ve 68 parsellerde yürütmüş olduğumuz kurtarma kazısı çalışmalarına  
2008 yılında da devam edilmesi, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından talep 
edilmektedir. Açığa çıkartılan ve çıkması muhtemel olan buluntular ile ilgili 
koruma tedbirleri alınması hususu önem taşımaktadır.
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Bolu İli, Merkez İlçe, Tabaklar Mahallesi’nde bulunan ve Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.04.1990 tarih ve 1201 sayılı kararı 
ile sınırları belirlenen “Temel Hafriyatı Müze Elemanları Denetiminde Yapı-
lacak Alan” içinde kalan 8 pafta, 118 ada, 32 parselde 18.04.2005 tarihinde yurt 
binası yapımı amacıyla denetimimiz altında hafriyat çalışmasına başlanmıştır. 
Hafriyat çalışmasında 1 adet mezar tespit edilmiş ve aynı gün çalışma durdu-
rularak Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 
kurtarma kazısı ruhsatı talebinde bulunulmuştur.

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
05.05.2005 tarih ve 59896 sayılı ruhsatı ile 06.05.2005 tarihinde Bolu Merkez, 
Tabaklar Mahallesi, 8 pafta, 118 ada, 32 parselde kurtarma kazısına başlan-
mıştır (Harita: 1).

06.05.2005–31.05.2005 tarihleri arasında yürütülen kazı çalışmalarında top-
lam 5 işçi görev yapmıştır. Yağışlı hava koşulları ve kazı sahası tabanından 
çıkan su nedeni ile zaman zaman ara verilen ve toplam 12 günde tamamlanan 
kurtarma kazısı çalışmalarının tüm masrafl arı, parsel sahibi ARBA Kimya Sa-
nayi ve Deri Tic. Ltd. Şti. tarafından karşılanmıştır.

Kurtarma kazısında parselin tamamı 2.50 m. derinliğe kadar kazılmış ve 
yüzeyden 1.00-1.90 m. arasında değişen derinliklerde 7 adet tuğla mezar ve 
4 adet de lahit mezar olmak üzere toplam 11 adet mezar açığa çıkarılmıştır 
(Plan: 1; Resim: 1).

MEZARLAR
1 NO.LU MEZAR: Parselin kuzeydoğu bölümünde, doğu-batı doğrultu-

sunda, yüzeyden 1.70 m. derinlikte, tuğla mezardır (Resim: 2). 1.40x2.60 m. 
dış; 0.75x1.92 m. iç ölçülerinde, 0.60 m. derinliğindeki mezarın üzeri dikdört-
gen şeklinde kabaca düzeltilmiş 3 adet blok taş ile kapatılmıştır. Kireç+kum 
harçlı, tuğla örgülü mezar duvarlarının en üst sırası bir sıra blok taş ile sı-
nırlandırılmıştır. Mezarın iç yüzeyleri kırmızı renkli bir harç ile sıvalı olup 
kuzey yan duvarında 21 cm. genişliğinde ve 17 cm. yüksekliğinde; güney yan 
duvarında ise 20 cm. genişliğinde ve 20 cm. yüksekliğinde mezar dışına kadar 
uzanan üçgen alınlıklı birer niş–pencere yer almaktadır (Resim: 3).

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇE, TABAKLAR MAHALLESİ
8 PAFTA, 118 ADA, 32 PARSELDEKİ

KURTARMA KAZISI 2005
Mustafa Y. GÜNEŞ*

* Arkeolog Mustafa Y. GÜNEŞ, Müze Müdürlüğü, Bolu/TÜRKİYE.
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Mezar Buluntuları: 1 adet altın yüzük, 2 adet pişmiş toprak vazocuk, 1 adet 
pişmiş toprak koku kabı gövdesi, 1 adet bronz Roma sikkesi. 

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 5 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

2 NO.LU MEZAR: 1 No.lu mezarın batısında, doğu-batı doğrultusunda 
yüzeyden 1.50 m. derinlikte, tuğla mezardır. 1.50x2.60 m. dış; 0.83x1.76 m. iç 
ölçülerinde, 0.60 m. derinliğindeki mezarın üzeri dikdörtgen şeklinde kabaca 
düzeltilmiş 3 adet blok taş ile kapatılmıştır. Kireç+kum+tuğla kırığı harçlı, 
tuğla örgülü mezar duvarlarının en üst sırası bir sıra blok taş ile sınırlandırıl-
mıştır. Mezarın iç yüzeyleri kırmızı renkli bir harç ile sıvalı olup kuzey yan 
duvarında 22x24 cm. ölçülerinde, 17 cm. derinliğinde; güney yan duvarında 
ise 23x23 cm. ölçülerinde, 19 cm. derinliğinde birer niş yer almaktadır. Mezar 
duvarları ile kapak aralarındaki boşluklar moloz taş ve harç ile doldurulmuş-
tur.

Mezar buluntuları: 1 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet pişmiş toprak tek kulplu 
vazocuk, 1 adet bronz Roma sikkesi ile tamamen parçalar hâlinde cam vazo-
sürahi parçaları ve çok sayıda demir mıh–çivi parçaları.

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 4 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

3 NO.LU MEZAR: 2 No.lu tuğla mezarın batısında, doğu-batı doğrultusun-
da, yüzeyden 1.00 m. derinlikte, lahit mezardır. 1.11x2.14 m. dış; 0.75x1.92 m. 
iç ölçülerinde, dikdörtgen prizması şeklindeki yekpare kireç taşına oyulmuş 
lahdin üzeri dikdörtgen şeklinde kabaca düzeltilmiş bir blok taş örtülüdür.

Mezar Buluntuları: 2 adet bronz Roma sikkesi, 1 adet pişmiş toprak kandil 
ile tamamen oksitlenmiş hâlde demir mıh-çivi parçaları.

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 4 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

4 NO.LU LAHİT MEZAR: 3 No.lu lahit mezarın batısında, doğu-batı doğ-
rultusunda, yüzeyden 1.50 m. derinlikte, lahit mezardır (Resim: 4). 1.09x2.25 
m. dış; 0.88x1.95 m. iç ölçülerinde, dikdörtgen prizması şeklindeki yekpare 
kireçtaşına oyulmuş lahdin üzeri dikdörtgen şeklinde kabaca düzeltilmiş bir 
blok taşla örtülüdür.

Mezar Buluntuları: 1 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet bronz Roma sikkesi 
ile cam koku şişesi parçaları.

İskeletler: Başı batıda olmak üzere sırt üstü yatırılmış vaziyette 1 adet iske-
let ele geçirilmiştir. Çürüme, dağılma vb. bozulmalar görülmekle birlikte ön-
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ceki mezarlarda açığa çıkarılanlara oranla daha iyi korunmuş durumdadır.

5 NO.LU MEZAR: Parselin kuzeybatı bölümünde, doğu-batı doğrultusun-
da, yüzeyden 1.40 m. derinlikte tuğla mezardır. 1.60x2.55 m. dış; 0.78x1.85 m. 
iç ölçülerinde, 0.78 m. derinliğindeki mezarın üzeri dikdörtgen şeklinde kaba-
ca düzeltilmiş 3 adet blok taşla kapatılmıştır. Kireç+kum harçlı, tuğla örgülü 
mezar duvarlarının en üst sırası bir sıra blok taş ile çerçevelenmiştir. Mezar 
iç yüzeyleri kırmızı renkli bir harç ile sıvalı olup sıva üzerinde büyük ölçüde 
tahrip olmuş ve dökülmüş durumda beyaz zemin üzerine kırmızı ve yeşil 
renkli boya izleri tespit edilmiştir. Mezarın kuzey yan duvarında 29x29 cm.; 
güney yan duvarında ise 30x30 cm. ölçülerinde mezar dışına kadar uzanan 
birer üçgen niş–pencere yer almaktadır. Pencereler dıştan kare şeklinde bir 
tuğlayla kapatılmıştır.

Mezar Buluntuları: 1 adet bronz Roma sikkesi, 1 adet pişmiş toprak kandil 
ile demir kama parçaları ve cam koku şişesi parçaları.

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 3 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

6 NO.LU MEZAR: 5 No.lu mezarın güneyinde, doğu–batı doğrultusunda, 
yüzeyden 1.50 m. derinlikte bir tuğla mezardır. 1.46x2.60 m. dış; 0.77x1.89 m. 
iç ölçülerinde, 0.50 m. derinliğindeki mezar 4x34x34 cm. ölçülerindeki tuğla-
larla inşa edilmiş olup üzeri dikdörtgen şeklinde kabaca düzeltilmiş 3 adet 
blok taşla kapatılmıştır. Bağlayıcı olarak toprak harç kullanılan mezarın iç yü-
zeyleri kırmızı renkli bir harç ile sıvalıdır. Mezar duvarlarının özellikle kapak 
altına gelen üst bölümlerinde çatlama, kırılma vb. bozulmalar mevcuttur.

Mezar Buluntuları: 2 adet cam koku şişesi, 1 adet pişmiş toprak kandil, 1 
adet pişmiş toprak kâse, 1 adet bronz Roma sikkesi, 1 adet kemik saç iğnesi, 
1 adet kemik spatül, 1 adet bronz obje (kaşık), 1 adet bronz boya kabı, 1 adet 
taş tabla, 1 adet demir strigilis ile bronz iğne parçaları, demir obje parçaları, 
demir mıh–çivi parçaları, bronz ayna parçaları ve cam koku şişesi parçaları.

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 2 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

7 NO.LU MEZAR: 5 ve 6 No.lu mezarların batısında, doğu–batı doğrultu-
sunda, yüzeyden 1.90 m. derinlikte, tuğla mezardır. 1.43x2.61 m. dış; 0.73x1.89 
m. iç ölçülerinde, 0.63 m. derinliğindeki mezar 4x34x34 cm. ölçülerindeki tuğ-
lalarla inşa edilmiş olup üzeri dikdörtgen şeklinde kabaca düzeltilmiş 3 adet 
blok taşla kapatılmıştır. Bağlayıcı olarak kireç+kum harcı kullanılan mezarın 
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iç yüzeyleri kırmızı renkli bir harç ile sıvalıdır. Sıva üzerinde tamamına yakın 
bölümü dökülmüş durumda krem rengi zemin üzerine kırmızı ve kahverengi 
süsleme izleri tespit edilmiştir.

Mezar Buluntuları: 1 adet kemik saç iğnesi, 1 adet kemik saç tokası, 1 adet 
bronz Roma sikkesi, 1 dizi boncuk tanesi ile kemik iğne parçaları ve bronz 
ayna parçaları.

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 3 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

8 NO.LU MEZAR: 7 No.lu mezarın 80 cm. batısında, doğu–batı doğrultu-
sunda, yüzeyden 1.35 m. derinlikte, lahit mezardır (Resim: 5). 1.20x2.35 m. 
dış; 0.82x1.97 m. iç ölçülerinde, 0.73 m. derinliğindeki lahdin üzeri dikdörtgen 
şeklinde kabaca düzeltilmiş bir blok taşla kapatılmıştır.

Mezar Buluntuları: 5 adet bronz Roma sikkesi, 4 adet pişmiş toprak kandil, 
1 adet pişmiş toprak. Kâsecik, 1 adet kemik tarak, 1 adet cam koku şişesi ile 
demir strigilis parçaları, demir mıh–çivi parçaları, cam koku şişesi parçaları.

İskeletler: Başları batıda olmak üzere sırt üstü ve üst üste yatırılmış vazi-
yette 4 adet iskelet ele geçirilmiştir. Yer yer karışmış durumdaki iskeletlerde 
çürüme ve dağılmalar mevcuttur.

9 NO.LU MEZAR: 8 No.lu mezarın batısında, doğu–batı doğrultusunda, 
yüzeyden 1.70 m. derinlikte bir tuğla mezardır (Resim: 6). 1.40x2.60 m. dış; 
0.76x1.92 m. iç ölçülerinde, 0.42 m. derinliğindeki mezar 3x35x35 cm. ölçü-
lerinde tuğlalarla inşa edilmiş olup üzeri kabaca düzeltilmiş dikdörtgen şek-
linde 2 adet blok taşla kapatılmıştır. Bağlayıcı olarak toprak harç kullanılan 
mezarın iç yüzeyleri kırmızı renkli bir harç ile sıvalıdır. Mezar duvarlarının 
özellikle kapak altına gelen üst bölümlerinde çatlama, kırılma vb. bozulmalar 
mevcuttur.

Mezar Buluntuları: 1 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet pişmiş toprak vazo-
cuk, 1 adet bronz strigilis ile demir mıh–çivi parçaları ve bronz iğne parçala-
rı.

İskeletler: Başı batıda olmak üzere sırt üstü yatırılmış vaziyette 1 adet iske-
let ele geçirilmiştir. Diğer iskeletlere oranla daha iyi korunmuş durumdadır.

10 NO.LU MEZAR: 9 No.lu mezarın batısında, doğu-batı doğrultusunda, 
yüzeyden 1.85 m. derinlikte bir tuğla mezardır. 1.45x2.5m. dış; 0.72x1.90 m. iç 
ölçülerinde, 0.56 m. derinliğindeki mezarın üzeri dikdörtgen şeklinde kabaca 
düzeltilmiş 3 adet blok taşla kapatılmıştır. Tabanı tuğla döşeli mezar duvarla-
rının üst bölümleri ile kuzeybatı köşesi büyük ölçüde dağılmış durumdadır.
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Mezar Buluntuları: 1 adet bronz Roma sikkesi, 1 pişmiş toprak kandil, 1 
adet cam koku şişesi ile cam koku şişesi parçaları.

İskeletler: Başı batıda olmak üzere sırt üstü yatırılmış vaziyette büyük ölçü-
de dağılmış ve çürümüş durumda 1 adet iskelet ele geçirilmiştir.

11 NO.LU MEZAR: 10 No.lu mezarın batısında, parselin batı kenarında, 
doğu–batı doğrultusunda, yüzeyden 1.35 m. derinlikte, bir lahit mezardır 
(Resim: 8). 0.88x2.1 m. dış; 0.59x1.88 m. iç ölçülerinde, 0.57 m. iç derinliğin-
deki mezar dikdörtgen prizması şeklinde yekpare kireç taşına oyulmuş olup 
üzeri iki parça hâlinde kırık dikdörtgen şeklinde kabaca düzeltilmiş 1 adet 
blok taşla kapatılmıştır.

Mezar Buluntuları: 1 adet bronz Roma sikkesi, 2 adet cam koku şişesi, 1 
adet pişmiş toprak koku kabı, 1 adet pişmiş toprak vazocuk, 1 adet pişmiş 
toprak kandil, 1 adet cam ağırşak, 1 adet kırık durumda bronz ayna, 1 adet 
bronz iğne ve 1çift kemik kemer pimi ile demir mıh–çivi ve obje parçaları.

İskeletler: Başı batıda olmak üzere sırt üstü yatırılmış vaziyette 1 adet iske-
let ele geçirilmiştir. İskelette çürüme görülmekle birlikte nispeten iyi korun-
muş durumdadır(Resim: 9).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Bolu İli, Merkez İlçe, Tabaklar Mahallesi, 
8 pafta, 118 ada, 32 parselde yapılan kurtarma kazısı sonucu parselin kuzey 
bölümünde doğu–batı doğrultusunda aynı eksen üzerinde uzanan ve kapak 
seviyeleri itibari ile yüzeyden 1.00–1.90 m. arasında değişen derinlikte 7 adet 
tuğla ve 4 adet de lahit mezar olmak üzere toplam 11 adet mezar açığa çıka-
rılmıştır. Kazıda açığa çıkarılan 4 adet lahit mezar müze bahçesinde; 9 No.lu 
tuğla mezarda içindeki iskelet ve mezar hediyeleri ile birlikte müzenin “Ar-
keoloji Salonu”nda sergilenmektedir (Resim: 7). Mezarlarda ele geçirilen 24 
adedi envanterlik, 34 adedi de etütlük olmak üzere toplam 58 adet eser Bolu 
Müzesi kayıtlarına alınmıştır (Resim: 10-13).

Mezarların mimarisi ve mezarlarda ele geçirilen buluntulara göre söz ko-
nusu mezarlar Roma Dönemine (M.S. 2.-3. yüzyıllar) tarihlendirilmektedir.

32 parseldeki 2005 yılı kurtarma kazısı ve 1996-2005 yılları arasında aynı 
çevrede müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kurtarma kazılarının sonuçları 
birlikte değerlendirildiğinde; Claudiopolis antik kentinin Roma Döneminde-
ki Batı Nekropolü’nün Tabaklar, Sümer ve Tepecik mahallelerinde yer aldığı, 
kente batı yönünden gelen bir yol bulunduğu ve bu yolun her iki tarafına 
mezarların birer sıra hâlinde yerleştirildiği anlaşılmaktadır.
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Plan 1:  Mezarların planı

Resim 1: Mezarların 
genel 
görünümü
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Resim 2:  1 No.lu mezardaki kazı çalışmaları

Resim 3:  1 No.lu mezardaki niş ve mezar hediyeleri
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Resim 4:  4 No.lu mezar

Resim 5:  8 No.lu mezar
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Resim 6:  9 No.lu mezar

Resim 7:  9 No.lu mezarın müzedeki sergilenişi
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Resim 8:  11 No.lu mezar
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Resim 9:  11 No.lu mezardaki iskelet ve mezar hediyeleri
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Resim 10: Kazıda açığa çıkarılan 
eserler

Resim 11:  Kazıda açığa çıkarılan 
kemik eserler
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Resim 12:  Kazıda açığa çıkarılan cam eserler

Resim 13:  Kazıda açığa çıkarılan pişmiş toprak kandiller
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Fener Mahallesi, Antalya kent merkezinin yaklaşık 6 km. güneydoğusun-
da, Lara mevkiinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer 
almaktadır.

28.05.2007 tarihinde, Fener Mahallesi, 1975 Sokak, No: 15, 5745 ada, 15 
parselde bulunan inşaat hâlindeki iki katlı binanın fosseptik çukuru kazısı 
sırasında bir mezar açığa çıkarılmıştır. Bu durum, taşınmaz sahibi Fevzi Gök-
demir tarafından aynı gün Demircikara Polis Karakolu ile Antalya Müzesi 
Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve polis tarafından mezar çevresinde gerekli gü-
venlik önlemleri alınmıştır.

Mezarın bulunduğu alanda yaptığımız ilk incelemede, kayaya oyulmuş 
bir oda mezarın tavan kısmını iş makinesinin çalışması sırasında çökertildi-
ği, tahribat sonucu açılan delikten iskeletlerle eserlerin açığa çıkmış olduğu 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Bunun üzerine müdürlüğümüzce acil olarak 
kurtarma kazısı yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bakanlığımız, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2007 gün ve 101360 
sayılı emirleri doğrultusunda kurtarma kazısı 28-30.05.2007 tarihleri arasın-
da, müze müdürümüz Sn. Selahattin Eyüp Aksu başkanlığında, müzemiz 
uzmanlarından Arkeolog Mustafa Samur ve Müze Araştırmacısı (Arkeolog) 
Aynur Tosun’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların 
bir bölümüne müzemiz uzmanlarından Arkeolog Ünal Demirer ve Arkeolog 
Nilüfer Karakaş da katılmıştır. Kazı öncesinde ve kazı süresince Demircikara 
Polis Karakolu ve Malî Şube ekiplerince gece ve gündüz olmak üzere mezarın 
güvenliği sağlanmıştır. Kendilerine burada teşekkür ederiz. 

Fener mezarının yakın çevresinde Atteleia ve Magydus antik kentleri yer 
alır (Harita). Antalya kent merkezinde, büyük bir bölümü bugünkü Kaleiçi 
yerleşiminin altında kalan ve büyük oranda yok olmuş olan Atteleia antik 
kenti bulunmaktadır. Hellenistik sur kalıntıları ve Roma Dönemi Hadrian 
Kapısı gibi kalıntılarla varlığını gösteren Attaleia antik kenti, Pergamon Kralı 
II. Attalos tarafından M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuştur. Bunun yanı sıra Fener 
Mahallesi’nin yaklaşık 4 km. güneydoğusunda Karpuzkaldıran Askeri Kam-
pı ile Örnekköy arasında yer alan ve M.S. 325 tarihlerinde kurulduğu tahmin 

LARA-FENER MAHALLESİ, 
1975 SOKAK, 5745 ADA, 15 PARSEL MEZAR 

KURTARMA KAZISI
Aynur TOSUN*

* Aynur TOSUN, Arkeolog-Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Antalya/TÜRKİYE
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edilen Magydus antik kentine ait liman ve hamam kalıntıları, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca 1977 yılında tescil edilmiş olmakla 
birlikte büyük ölçüde yok olmuştur. 

Kurtarma kazısı yapılan mezarın bulunduğu alan, bugün çok yoğun şekil-
de yapılaşmaya sahne olan modern yerleşim alanında bulunmakta olup bu 
alanda daha önce herhangi bir arkeolojik kalıntının varlığı bilinmemekteydi. 

1-KAZI ÇALIŞMALARI
Söz konusu mezar, inşaat hâlindeki mevcut binanın güneyinde yer alan 

9 m. uzunluğunda ve 3 m. genişliğindeki bahçe alanı içerisinde açılan 6 m. 
uzunluğunda, 3 m. genişliğindeki fosseptik çukurunun güneydoğu ucunda 
meydana çıkarılmıştır. Bu çukurun güneyini, mevcut sokak kaldırımı ve as-
falt yol sınırlamakta olup mezarın güney bölümü bu yol altına doğru uzan-
maktadır (Resim: 1, 2). 

Kazıya başlamadan önce, müzemizin bilgisi dışında mezar içerisinden 
bazı buluntuların dışarıya çıkartılmış olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, 
taşınmaz sahibinin beyanına göre mezar tavanının çökme riskine karşı açıkta 
görülen buluntuların, kendisi tarafından mezar içerisinden alınarak dışarı-
ya çıkartılmasıdır. Karakol yetkililerinden ve inşaat sahibinden 2 adet pişmiş 
toprak bodur lekythos, 2 adet skyphos, 1 adet pişmiş toprak amphora teslim 
alınarak müzeye götürülmüştür (Resim: 3). Ne yazık ki, mezardan çıkarılan 
bu ilk buluntuların in situ konumları hakkında bir fi kir edinmek mümkün 
olamamıştır.

Mezar, yüzeyden -175 cm. derinlikte olup güney-kuzey doğrultusunda-
dır. 2.64 m. uzunluğunda, 2.22 m. genişliğinde, yaklaşık kare planlı bir oda 
biçimindeki mezar, sert dokulu, karstik özellikteki ana kayaya oyulmuştur. 
Mezarın tavan yüksekliği ortalama 110 cm.dir. Yaklaşık kare planlı mezarın 
girişi, güney duvarının ortasında yer alan, 1 m. yüksekliğinde, 67 cm. geniş-
liğindeki kapıdan oluşmaktadır. Kapı, dışarıdan düzgün tıraşlanmış yassı bir 
blokla kapatılmış olup, ana kayaya oyulmuş bir basamakla mezara inilmek-
tedir. Basamağın üzerine, kapının hemen önüne düzgün tıraşlanmış bir eşik 
taşı konulmuştur (Resim: 4).

Fosseptik çukuru kazısı sırasında iş makinesi ana kayayı kazarken kuzey-
doğu köşede mezarın tavanını çökertince yaklaşık 1 m. genişliğinde bir açık-
lık oluşmuştur. Açılan bu alandan dökülen büyük kaya parçaları ve toprak, 
içerideki iskeletlerin üzerini kısmen kapatmış ve büyük bir tahribata neden 
olmuştur (Resim: 5). Öncelikle, kazı sırasında olabilecek herhangi bir kazayı 
önlemek için mezar tavanından düşme tehlikesi olan büyük kayalar temiz-
lenmiştir. Mezara girildikten sonra, çalışmalara öncelikle, moloz döküntünün 
kaldırılmasıyla başlanmıştır. Moloz döküntü temizlendikten sonra, gri-krem 
renkli homojen toprak tabakasına ulaşılmıştır. Bu seviyede, kazı çalışmala-
rına mezarın kuzeydoğu köşesinden başlanmıştır. Tavandan düşen büyük 
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kaya parçalarının mezarın kuzeydoğu köşesinde in situ durumdaki tek kulp-
lu amphorayı parçalamış olduğu görülmüştür. Kırılmış olan amphoraya ait 
parçalar, tespit çalışmaları yapıldıktan sonra toplanarak kaldırılmıştır (Resim: 
5).

Birinci etap çalışmamızdan sonra, mezar kapısından içeriye giren toprak 
kaldırılmıştır. Bu dolgu toprağının altında, iskeletler üzerine karstik nitelikte-
ki ana kayadan sızan sularla oluşmuş ince kabuk hâlinde bir kalker tabakası 
olduğu görülmüştür. Bu tabakanın altında sarımsı-gri renkli, yer yer karbon-
laşmış tanecikler içeren toprak özellikleri saptanmıştır. 

Mezarın iç kısmında; kuzeydoğu köşeye tavandan 109 cm. derinlikte ölü 
hediyelerinin konulduğu dörtgene yakın formda küçük bir seki yapılmıştır 
(Resim: 7). Bu küçük seki üzerinde 1 adet kötü durumda bronz strigilis, 1 adet 
pişmiş topraktan yapılmış ayaksız kylikse ait kırık parçalar ele geçirilmiştir 
(Resim: 8).

Daha sonra iskeletlerin çıkarılmasına başlanmıştır. İskeletler kendi içeri-
sinde numaralandırılmıştır. Mezar içerisinde 5 adet iskelet tespit edilmiş olup 
bunlardan 3’ü ölü yatakları üzerine (1, 2 ve 5 No.lu iskeletler) yatırılmıştır. 
Ölü yatakları mezarın kuzey, doğu ve batı duvarları boyunca kayaya oyula-
rak yapılmıştır. İskeletlerden ikisi (3 ve 4 No.lu iskeletler) ise mezarın merke-
zindeki alana, giriş önüne yatırılmıştır. 

1 No.lu İskelet: Bu iskelet, mezarın kuzey duvarı boyunca ana kayaya oyu-
larak yapılmış, çukurlaştırılmış dikdörtgen biçimli, 12 cm. derinliğindeki ölü 
yatağına yatırılmıştır. Yatağın kuzeyini ve kısa dar yanını mezar duvarı sınır-
lamaktadır. Kafatasının konulduğu doğu yönündeki dar yan ise ölü hediyele-
rinin konulduğu seki ile sınırlanmıştır. İskelet, kafatası doğuya gelecek şekil-
de doğu-batı doğrultusunda yatırılmıştır. Başın çevresinde yeşil hamurlu kâse 
formunda kaba ait kötü durumda seramik parçaları ele geçirilmiştir. İskeletin 
kafatası başta olmak üzere, büyük bir bölümü çöken mezar tavanından düşen 
kaya parçaları nedeniyle tahrip olmuştur. Bu alanda başka buluntuya rastlan-
mamış ve tespitler yapıldıktan sonra bu iskelet kaldırılmıştır (Resim: 9). 

2 No.lu İskelet: Bu iskelet, mezarın doğu duvarı boyunca ana kayaya oyu-
larak yapılmış ölü yatağına konulmuştur. Ölü yatağı, mezarın odasının mer-
kezindeki zemin seviyesinden ortalama 10 cm. derinde olup, iskeletin yer-
leşeceği alan boyutunda şekillendirilerek yapılmıştır. Yatağın doğusunu ve 
güneydeki kısa dar yanını mezar duvarı sınırlamaktadır. Ayakları ölü hedi-
yelerinin konulduğu mezarın kuzeydoğu köşesindeki seki ile sınırlanmıştır. 
Kafatası güneye gelecek şekilde güney-kuzey doğrultusunda yerleştirilmiştir. 
İskelet çevresinde buluntu ele geçmemiştir. Bu iskeletin, hemen batı yanına 3 
No.lu iskelet çok yakın biçimde yatırılmıştır. Ancak, 3 No.lu iskelet, daha üst 
seviyede mezarın düz zemini üzerine yerleştirilmiştir (Resim: 10). 
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3 No.lu İskelet: Bu iskeletler, mezarın merkezindeki alanda, giriş önüne 
yatırılmış olup başları güneye gelecek şekilde konumlandırılmıştır. 3 No.lu 
iskelet, 2 No.lu iskeletle daha yakın biçimde ve bu iskeletin batı yanına yatı-
rılmıştır. Bu iskelet, düz ana kaya üzerine yatırılmış, ayrıca yatak oluşturul-
mamıştır (Resim: 10). 3 No.lu iskeletin sağ eli hizasında (batıda) 1 adet bronz 
omphaloslu kâse tahrip olmuş durumda ele geçirilmiştir. Ayrıca, 3 No.lu is-
kelet kaldırıldıktan sonra, göğüs kafesi altında 1 adet gümüş sikke (Selge sik-
kesi İ.Ö. 4. yüzyıl) ele geçirilmiştir.

4 No.lu İskelet: Bu iskelet, mezarın merkezindeki alanda, kapı önüne yatı-
rılmış olup başı güneye gelecek şekilde konumlandırılmıştır. 4 No.lu iskelet, 3 
No.lu iskeletin batı yanına biraz aralıklı olarak ve giriş önüne kafatası gelecek 
şekilde yerleştirilmiştir. Bu iskelet de düz ana kaya üzerine yatırılmıştır (Re-
sim: 10). 4 No.lu iskeletin boyun hizasında, batı yönünde yan yana 2 adet kötü 
durumda bronz sikke ele geçirilmiştir.

2, 3 ve 4 No.lu iskeletler üzerinde kapıdan sızan sularla oluşmuş ince ka-
buk hâlinde bir kalker tabakası olduğu görülmüştür. Bu tabakanın altında 
sarımsı gri renkli, yer yer karbonlaşmış tanecikler içeren toprak özellikleri 
saptanmıştır. 

5 No.lu İskelet: Bu iskelet, mezarın batı duvarı boyunca kayaya oyularak 
yapılmış ölü yatağına yatırılmıştır. İskelet, 4 No.lu iskeletin batısındadır. Me-
zar yatağı ortalama 20 cm. derinliğinde olup diğerlerinden daha derindir. Ya-
tağın kuzeyini ve kısa dar yanını mezar duvarı sınırlamaktadır. Kafatasının 
konulduğu kuzey yönündeki dar yan ise 1 No.lu iskeletin ayak ucu kısmında-
ki yatak ile sınırlanmıştır. Ölü yatağının doğu kısmındaki konturları dörtgen 
kesitlidir. İskelet başı kuzeye gelecek şekilde kuzey-güney doğrultusunda ya-
tırılmıştır (Resim: 11). İskelet çevresinde buluntu ele geçmemiştir. Oldukça iyi 
korunmuş olan bu iskelet tespit çalışmaları yapıldıktan sonra kaldırılmıştır.

Mezarda çıkarılan toplam 5 adet iskelet fotoğrafl anıp çizildikten sonra, 
ayrı ayrı en küçük kırığına kadar toplanarak dikkatli bir şekilde kaldırılmış-
tır. Bütün iskeletlerin yatırıldığı zemine ince kum dökülmüş olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kumlu tabakadan sonra, ana kaya üzerinde kırmızımsı renkte, 
tanecikli homojen toprak tabakasının olduğu görülmüştür. Mezarın orta ala-
nında, toprak temizlendikten sonra, -125 cm.de ana kayanın doğal dokusu 
nedeniyle çok düzgün işlenemediği, bu nedenle doğal çukurların toprakla 
tesviye edildiği görülmüştür. 

30.05.2007 günü kazı çalışmaları sona erdirilmiş, iskeletler ve ele geçirilen 
buluntular Antalya Müzesi’ne götürülmüştür. Kazı sonucunda mezar tama-
men boşaltıldıktan sonra, tahribattan korunması ve kaldırım kenarında ol-
ması nedeniyle insanlar için tehlike oluşturmaması amacıyla kurul kararında 
onaylanan proje doğrultusunda üzeri kapatılmıştır. Daha sonra, müzemiz de-
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netiminde mevcut binanın kuzeyindeki bahçe alanında yeni fosseptik çukuru 
kazısı yapılmış ancak, bu kazı sırasında herhangi bir mezara ya da bulguya 
rastlanmamıştır.

İSKELETLER ÜZERİNDE YAPILAN ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR 
Kazı çalışmalarımız sırasında ortaya çıkarılan 5 adet iskelet üzerinde, Ba-

kanlığımızın onayı ile Antropolog Doç. Dr. Handan Aydın1  tarafından çalış-
malar yapılmıştır. Bu çalışmalarından dolayı müzemiz adına kendisine teşek-
kür ediyoruz. 

Çalışmaların ilk etabında iskeletlerin cinsiyetleri ve yaşları belirlenmiştir. 
Buna göre; mezarda bulunan 1 No.lu iskeletin, 20-30 yaşlarında bir kadına; 2 
No.lu iskeletin 20-30 yaşlarında bir kadına; 3 No.lu iskeletin 20-30 yaşlarında 
bir erkeğe; 4 No.lu iskeletin 50 yaşlarında bir erkeğe ve 5 No.lu iskeletin ise 
20-30 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgular ve mezarda 
ele geçirilen buluntuların sunduğu kronolojik veriler doğrultusunda mezarın 
iki ya da daha fazla kuşağı içeren bir dönemde kullanıldığını ve aile mezarı 
olduğunu söylemek mümkündür.  

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Kazıda ele geçirilen buluntuların büyük bir çoğunluğunu pişmiş toprak, 

bir kısmını da bronz eserler oluşturmaktadır. Mezarın yüksek nemli ve kal-
kerli ortamı pişmiş toprak eserler üzerinde kalın ve sert bir kalker tabakası 
oluşmasına neden olmuştur. Bronz eserler büyük oranda korozyona uğraya-
rak bozulmuştur. Ele geçirilen bu eserler müzemiz laboratuvarında, Heykel-
tıraş-Restoratör Ayşe Çavuşoğlu tarafından titiz bir şekilde çalışılarak temiz-
lenmiş, onarılmış ve envanter çalışmalarına hazır hâle getirilmiştir.

DEĞERLENDİRME
Mezarda ele geçirilen buluntular doğrultusunda, özellikle, üzerlerinde 

panter ve siren fi gürü bulunan 2 adet kırmızı fi gürlü bodur lekythos, tek 
kulplu ticarî amphora ve gümüş Selge sikkesinden (obol) yola çıkarak mezarı, 
İ. Ö. 5. yüzyıl sonu-4. yüzyıl başına tarihlemek mümkündür. 

Fener Mahallesi’nde yaptığımız kazı sonucunda ortaya çıkarılan buluntu-
larla Klasik Döneme tarihlenen mezar, Antalya kent merkezinde bulunan ilk 
klasik mezar olma özelliği ile Antalya’nın kronolojisi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bilindiği gibi Antalya kent merkezinde Helenistik Dönem ön-
cesine ait elimizde pek fazla veri bulunmamaktadır. Bugüne kadar Antalya 
Müzesi’nin Doğu Garajı’nda yaptığı kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan ve 
ele geçirilen buluntularıyla, Geç Helenistik-Roma arasındaki döneme tarihle-

1 Antropolog Doç. Dr. Handan AYDIN, Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir 
/TÜRKİYE
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nen çok sayıda mezar, Attaleia kentinin nekropol alanına işaret etmektedir. 
Ancak, Atteleia öncesi yerleşime ait elimizde pek fazla veri yoktur. Antalya 
bölgesinde, İstanbul Üniversitesi’nin Perge Akropolü’nde yaptığı kazılarda 
ele geçirilen Arkaik-Klasik dönem bulguları ve Antalya Müzesi’nin son yıl-
larda yaptığı Karaçallı, Düzlerçamı ve Fener Kurtarma kazıları buluntuları ile 
Antalya’nın çok az bilinen Klasik Dönemi aydınlatılmaya başlanmıştır. Fener 
Mezarı şimdilik tekil bir örnek de olsa, bu alanda bir nekropol alanı olabilece-
ğini düşündürmektedir. Bunun yanı sıra Fener Mezarı, ele geçirilen buluntu-
larının niteliği ışığında, bize bu alanın yakınında bir Klasik Dönem yerleşim 
alanı olasılığını göstermesi açısında da önemli bir mezardır.
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Düzlerçamı Beldesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer 
almakta olup Antalya-Korkuteli karayolu üzerinde, Antalya kent merkezinin 
17 km. kuzeybatısında ve Döşemealtı Ovası’nın güneybatı ucundaki Kara-
man Çayı havzasındadır. 

31.03.2007 tarihinde Düzlerçamı Beldesi, Karaman Mahallesi, Karıncalık 
Cad. 177 ada, 14 parselde yapılan inşaat temel kazısı sırasında bir mezar açığa 
çıkarıldığı, taşınmaz sahibi Harun Özyörük tarafından Yeniköy Jandarma Ka-
rakol Komutanlığı ile müze müdürlüğüne bildirilmiş ve jandarma tarafından 
mezar çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Müzemizce yapılan 
ilk incelemede ortaya çıkarılan mezar içerisinde eserlerin yüzeyde ve açıkta 
olduğunun görülmesiyle acilen kurtarma kazısı yapılması gerektiği anlaşıl-
mış ve konu bir ön raporla müdürlüğümüze sunulmuştur. 02.04.2007 tarihin-
de, kazı çalışmalarına Müze Müdürü Selahattin Eyüp Aksu başkanlığında, 
müzemiz uzmanlarından Arkeolog Cumali Ayabakan ve Müze Araştırmacısı 
(Arkeolog) Aynur Tosun’dan oluşan bir ekip tarafından kazıya başlanmıştır. 
Kazı çalışmaları, 09.04.2007 tarihinde sona erdirilmiştir. Kazı çalışmalarımız 
süresince Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığınca gece ve gündüz me-
zarın güvenliği sağlanmıştır. Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na ve 
Düzlerçamı Belediye Başkanlığı’na kazı çalışmaları sırasında yaptıkları yar-
dımlar için teşekkür ederiz. 

Antik Çağda olduğu gibi günümüzde de önemli bir ulaşım güzergâhı üze-
rinde bulunan Düzlerçamı Beldesi’nin kuş uçumu yaklaşık 5 km. güneydo-
ğusundaki Güllük Dağı üzerine kurulmuş olan Termessos antik kenti bulun-
maktadır. Düzlerçamı Beldesi’nin Yukarı Karaman Mahallesi’ndeki modern 
yerleşim alanı içerisinde günümüze kısmen korunagelmiş, “Arkeolojik Sit 
Alanı” olarak tescili yapılmış bir kent kalıntısı bulunmaktadır. Bu kent, Antik 
Çağda Pamphilya’yı Milyas bölgesine bağlayan önemli bir antik yol olan ve 
Büyük İskender’in Asya seferi sırasında Pamphilya’dan Frigya’ya geçerken 
kullandığı Yenice Boğazı güzergâhı üzerinde kurulmuştur. Bu kentin adı, 
bilim adamlarınca hâlen tartışılmakla birlikte, bölgede yüzey araştırmaları 
yapan Prof. Dr. Vedat Çelgin’in epigrafi k çalışmaları doğrultusunda kentin 
adının Anydros? veya Eudokias? olabileceği belirtilmektedir. Bu kentin Geç 
Antik Çağ ve Erken Bizans Döneminde piskoposluk merkezi olduğu bilin-

DÜZLERÇAMI, KARAMAN MAHALLESİ
177 ADA, 14 PARSEL KURTARMA KAZISI

Aynur TOSUN*

* Aynur TOSUN, Arkeolog-Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Antalya/TÜRKİYE
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mektedir. Termessos teritoryumu içerisinde yer alan kent, Termessos ana 
kentine bağlı kırsal bir yerleşmedir1. Ancak, bu küçük kentte bu güne kadar 
Geç Roma-Bizans Dönemi öncesine ait bulguya rastlanmamıştır. 

Mezarın bulunduğu, Karaman Mahallesi ile ilgili olarak 19. yüzyılın orta-
larında Spratt-Forbes ve Danille adlı araştırmacıların hazırladığı haritalarda 
kentin güney kısmına ait bazı geç dönem yapı kalıntıları gösterilmişse de, 
günümüz modern yerleşimi bu kalıntılardan iz bırakmamıştır. Bu nedenle, 
gerçekleştirdiğimiz mezar kurtarma kazısına kadar bu alanda herhangi bir 
arkeolojik kalıntı görsel olarak veya belgelerden bilinmiyordu.

1- KAZI ÇALIŞMALARI
Mezarın bulunduğu 14 parsel, Karaman Mahallesi’nin güneybatı ucunda, 

çam ormanının sınırladığı uçta yer almaktadır (Harita). Mezar, 14 parselin 
batı kenarında, parselin batı ucu boyunca kuzey-güney doğrultusunda ya-
tay bir şekilde uzanan ana kaya kütlesi içinde yer almaktadır (Resim: 1). Me-
zar yüzeyden -75 cm. derinlikte ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultusundadır. 
2.67 m. uzunluğunda, 2.91 m. genişliğinde ve tavan yüksekliği ortalama 1.07 
m.dir. Dikdörtgen planlı bir oda biçimindeki mezar, yumuşak dokulu ana 
kayaya oyulmuş olup güneydoğuya bakan girişi iki büyük yassı kaya ile ka-
patılmıştır. Temel kazısı sırasında iş makinesinin mezarın tavanında yaptığı 
tahribat sırasında açtığı deliğin üzerindeki toprak temizlenmiş, bu açıklıktan 
mezara girilerek çalışmalara başlanmıştır (Resim: 2). Mezarın ortasında 1 m. 
uzunluğunda, güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu ana kayanın tıraşlanmasıyla 
oluşturulmuş yarım bir duvar bulunmaktadır. Böylece hem tavan desteklen-
miş hem de mezarda iki gömü odası oluşturulmuştur. Mezarın hemen girişin-
de, 1,5x2.91 m. genişliğinde bir alan bulunmaktadır. Çalışmalarımız sırasında 
mezarın güneybatısındaki bölmeye “A” bölümü, kuzeydoğusundaki bölme-
ye “B” bölümü ve bu bölümler önündeki alana “giriş alanı” adı verilmiştir. 

Mezara ilk girildiği anda, giriş alanında yüzey seviyesinde gruplar hâlinde 
13 parça eser olduğu görülmüştür (Resim: 3). Bu eserlerin mezar ortaya çıktığı 
sırada, temel kazısını yapan inşaat işçileri tarafından yerlerinden kaldırılarak, 
in situ konumlarının değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, bu eser-
lerin in situ konumları tespit edilememiştir. Eserler, bulundukları yerde fo-
toğrafl anmış, tespitleri yapılarak plana işlenmiştir. Büyük bir çoğunluğu “A” 
bölümünün giriş alanında bulunan eserlerin çoğunluğunu pişmiş toprak kre-
masyon kabı, unguentarium, kâse, amphora (Chios), askos, 4 adet lekythos ve 
skyphos oluşturmaktadır. Bunlarla beraber demir şamdan parçası, omphalos-
lu bronz kâse ve bronz oinokhoie gibi metal buluntular ortaya çıkarılmıştır. 
Bu eserler kaldırılarak “A” bölümünde kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

1 V. ÇELGİN, “Coğrafî Koşulların Antik Yerleşmeler Üzerindeki şekillendirici Etkisine 
Karakteristik Bir Örnek: Yukarıkaraman (Anydros?-Eudokias ?)”, 60. Yaşında Fahri Işık’a 
Armağan, İstanbul 2004, s. 239-250.
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“A” BÖLÜMÜ
Mezar tavanı seviyesindeki açıklıktan aşağıya dökülen toprak temizlen-

dikten sonra dolgu toprağın kazılmasına başlanmıştır. Mezar tavanından –75 
cm. seviyede, yüzey toprağının sarımsı-gri renkli, yoğun çam ağacı kökleri 
içeren orta nemli, kumlu nitelikte olduğu gözlenmiştir. A bölümü önündeki 
giriş alanında, -93 cm. derinlikte 1 adet bronz küçük kâse (çatlak ve kırık par-
çalar hâlinde) ve -99 cm derinlikte yine 1 adet bronz kâse (çatlak, parçalı) ele 
geçirilmiştir. Bu kâsenin hemen yanında, iri taşlarla desteklenerek yerleştiril-
miş olarak bulunan bir adet demir üçayağın bir ayağının bu kâseye kaynaya-
rak yapışmış olduğu görülmüştür. Bu demir üçayağın kırık izlerinden, daha 
önce yüzeyde bulunan ve inşaat işçileri tarafından in situ yerinden kaldırıl-
mış olduğu anlaşılan demir şamdan gövdesinin ayağı olduğu anlaşılmıştır. 
Böylelikle şamdanın in situ konumu tespit edilebilmiştir.

Giriş alanının daha güneybatısında, mezar tavanından -92 cm.de (yüzey 
dolgusundan -20 cm.) dağılmış hâlde, kaba hamurdan yapılmış tek kulplu 
bir kaba ait parçalar ele geçirilmiştir. Bu kabın bir iskelete ait kafatasının gü-
neydoğu yönünde ve hemen yanı başına bırakıldığı anlaşılmıştır. Kafatası, 
giriş önündeki alanda güneydoğuya, ayakları kuzeybatıya gelecek şekilde, 
“A” bölümünün güneybatı duvarı boyunca yatırılmış olan bu iskelet, 1 No.lu 
iskelet olarak numaralandırılmıştır. Bu iskeletin kafatası ve kaburga kemik-
lerinin üzerindeki taşlar, kemikleri oldukça tahrip etmiştir. 1 No.lu iskeletin 
yanında başını bu iskeletin göğüs kafesi üzerine yaslamış olarak yatırılmış 
ikinci bir iskeletin (2 No.lu iskelet) aynı doğrultuda yerleştirilmiş olduğu tes-
pit edilmiştir (Resim: 4). 1 No.lu iskeletin kafatasının yanında (güneybatısın-
da) 1 adet bronz tıbbî alete ait parçalar, 3 adet gümüş sikke ve kafatasının 
yanına uzunlamasına sıkıştırılmış olarak 1 adet demir bıçak? benzeri bir alet 
ele geçirilmiştir. 

2 No.lu iskeletin kaburga kemikleri arasında 2 adet gümüş sikke bulun-
muştur. İskeletin kuzeydoğusunda; sağ bacak kemiği yakınında –87 cm.de, 
kötü durumda, bir bölümü kırık ve noksan olarak 1 adet pişmiş toprak lekyt-
hos açığa çıkarılmıştır. Sağ kol kemiği yanında, -98 cm.de 1 adet mavi üzerine 
sarı ve beyaz renkte süslemeli Fenike stili cam oinokhoie sağlam durumda 
bulunmuştur. Ayrıca renkli bir Fenike stili cam şişeye ait gövde parçası ele 
geçirilmiştir (Resim: 5). Bu alanda başka buluntuya rastlanmamıştır. 

Bu bölümde ortaya çıkartılan her iki iskeletin de mezar içerisindeki yoğun 
nem ve ağaç kökleri nedeniyle tahrip olduğu görülmüştür. Tespit çalışmaları 
tamamlandıktan sonra bu iki iskelet ayrı ayrı en küçük kırığına kadar toplana-
rak kaldırılmıştır. Ayrıca yüzeyde bağımsız duran bir kafatası bulunmuştur.

İskeletlerin altında yer alan toprak tabakasının daha koyu renkli, sert do-
kulu ve daha yoğun şekilde ağaç köklerini içerdiği görülmüştür. Ortalama 
10 cm. kalınlığındaki bu tabaka temizlenmiş, -107 cm.de mezarın ana kaya 
zeminine inilmiştir. 
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b) “B” BÖLÜMÜ
  “B” bölümünde iki bölümü ayıran yarım duvarın önünde; giriş alanında 

yüzey toprağından -10 cm. derinlikte, ağız kısmı güneye gelecek şekilde ko-
numlanmış, sofra amphorası formunda, çift kulplu bir kremasyon kabı orta-
ya çıkarılmıştır (Resim: 6). Giriş alanın kuzeydoğu ucunda, “B” bölümünün 
önünde, girişi kapatan kaya blokunun 50 cm. kuzeybatısında, –25 cm. derin-
likte, tek kulplu bir kaba ait parçalar ele geçirilmiştir. Bu kap, dikey olarak 
ikiye ayrılmış ve çok parçalı hâlde kırılmıştır. “B” bölümü önündeki giriş ala-
nında başka buluntuya rastlanmamıştır. 

“B” bölümünde yapılan kazı çalışmaları sırasında 3 adet iskelet ortaya çı-
karılmıştır. İskeletlerin başları giriş önündeki alanda güneydoğuya, ayakları 
kuzeybatıya gelecek şekilde yatırılmıştır. Burada tespitleri yapılan iskeletler, 
güneydoğudan başlayarak sırasıyla 3, 4 ve 5 No.lu iskelet olarak numaralan-
dırılmıştır. 

3 No.lu iskelet, “B” bölümünün güneydoğu sınırını oluşturan ortadaki ya-
rım duvar boyunca yerleştirilmiştir. Mezar tavanından –75 cm. seviyede ve 
yüzeyde bulunan bu iskeletin alt çene parçası ortaya çıkarılmış, çevresinde 
kafatası parçasına rastlanmamıştır. Mezarda yapılan ilk tespit çalışmalarında; 
“A” bölümünde bağımsız duran kafatasının, bu iskelete ait olduğu anlaşıl-
mıştır. Bu değişikliğin mezara ilk inen inşaat işçileri tarafından yapıldığı öğ-
renilmiştir. Alt çene kemiğinin altında, boyun çevresinde bir kolyeye ait ince 
bronz tel parçaları ve 20 adet (11 adet yuvarlak, 9 adet konik formda) pişmiş 
toprak kolye tanesi ele geçirilmiştir. Takıya ait bronz tel parçaları oksidasyon-
dan bozulmuştur. Kötü kondisyondaki kolye tanelerinin bazıları üzerinde 
yer yer altın varak izlerine rastlanmıştır. Ayrıca bu iskeletin kazı çalışmaları 
sırasında 3 No.lu iskeletin ayak kemikleri çevresinden 1 adet gümüş sikke 
ele geçirilmiştir. 3 No.lu iskelet, diğer iskeletlerden farklı olarak tek başına 
yerleştirilmiştir. 

3 No.lu iskeletin sağında (kuzeydoğusunda) yer alan 4 ve 5 No.lu iske-
letler, “A” bölümünde tespitleri yapılan 1 ve 2 No.lu iskelete benzer şekilde, 
yan yana ve kısmen üst üste konumlandırılmıştır (Resim: 7). 4 No.lu iskeletin 
kafatası, 5 No.lu iskeletin göğüs kafesi üzerinde olup bacak kemikleri iç içe 
pozisyondadır. 5 No.lu iskelet, 3 ve 4 No.lu iskeletlere göre daha alt seviyede 
ve kafatası girişe daha yakın mesafede yer almaktadır. 4 ve 5 No.lu iskeletler, 
“B” bölümünün kuzeybatı duvarı boyunca ve alanın elverdiği ölçüde yerleş-
tirilmiştir. 

Giriş alanının kuzeydoğu ucunda, “B” bölümünün önünde; parçalar hâ-
linde ikiye bölünmüş olarak ortaya çıkarılan tek kulplu kabın, “A” bölümün-
de olduğu gibi 4 ve 5 No.lu iskeletlerin kafataslarının arkasına yerleştirilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Bu kapların her ikisi de kaba hamurdan yapılmış gün-
lük kullanım kapları niteliğindedir.
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Üst üste konumlandırılmış olan 4 ve 5 No.lu iskeletlerin ayakucunda, me-
zarın kuzeybatı köşesinde hemen yüzeyde 1 adet kremasyon kabı tespit edil-
miştir. Bu kabın kapağı da hemen yanında bulunmuştur (Resim: 8). Kremas-
yon kabı, mezar tavanından sızan suların getirdiği tortularla kalkerleşerek 
sertleşmiş ve bulunduğu alana beton sertliğinde kaynamıştır. Yine bu bölüm-
deki iskeletlerin mezar duvarı kenarlarında yer alan kemikleri üzerinde ve 
yüzey seviyesinde ele geçirilen tüm eserler üzerinde bu yoğun kalker tabaka-
sı görülmektedir. Bu kremasyon kabının üzerinde ve çevresindeki çok yoğun 
ağaç köklerinin, kabı tahrip ederek çatlatmış olduğu anlaşılmıştır. 

“B” bölümündeki iskeletlerin tespit çalışmaları yapıldıktan sonra, iskelet-
ler kaldırılmıştır. Yüzeydeki sarımsı gri renkli, yumuşak kum içeren toprağa 
oranla; iskeletlerin alt seviyesinde daha koyu renkli, sert dokulu, bol miktarda 
ağaç kökü içeren toprak gözlenmiştir. Bu toprak içerisinden Fenike stili cam 
bir şişeye ait ağız parçaları ele geçirilmiş, başka buluntuya rastlanmamıştır. 
Ortalama 10 cm. kalınlığındaki bu tabakanın ardından -110 cm.de mezarın 
ana kaya tabanına inilmiştir. 

Mezarın her iki bölümünde, ortalama 30-35 cm. kalınlığındaki dolgu top-
rağı kazılmıştır. Toprak tamamen temizlendikten sonra; mezar tabanının 
düzleştirilmiş olduğu görülmüştür. Ayrıca mezarın iki uzun yan duvarının 
tavana yakın üst kısmının düz bir hat hâlinde silmeye benzer şekilde, ortada-
ki duvar hizasında tavandaki dörtgen bir çıkıntının da düzgün şekilde tıraş-
lanmış olduğu görülmüştür (Resim: 9, 10). 

Mezarın içindeki kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra giriş kapısı önün-
de kazı çalışmaları yapılmış ve girişin niteliği araştırılmıştır. Giriş kapısını ka-
patan kaya blokunun oturduğu taban seviyesinden, mezar içi tabanı arasında 
45 cm. kot farkı olduğu görülmüştür. Mezarın giriş kapısı önündeki alanda 
ana kayanın düzleştirilmiş olduğu görülmüştür. Girişin önünde yaklaşık 1,5 
m. genişliğinde düzleştirilmiş bir ön alan oluşturulmuştur (Resim: 11). 

Mezar girişinin tespitleri yapıldıktan sonra mezarın çevresinde yapılan 
sondaj çalışmalarında parsel içerisinde başka bir mezara rastlanmamıştır. 
Daha sonra tahribattan korunması amacıyla mezarın üzeri sera naylonu ile 
örtülmüş ve toprak dökülerek kapatılmıştır. 

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Düzlerçamı mezarında ele geçirilen buluntular, Antalya Müzesi 

Laboratuarı’nda Heykeltıraş-Restoratör Ayşe Korkut tarafından titiz bir şe-
kilde çalışılarak temizlenmiş ve onarılmıştır.

Kazıda ele geçirilen buluntuların büyük bir çoğunluğunu pişmiş toprak, 
bir kısmını da metal eserler oluşturmaktadır. Mezarın yüksek nemli ortamı 
pişmiş toprak eserler üzerinde kalın ve sert bir kalker tabakası oluşturmuş-
tur. Metal eserlerden, özellikle demir olanlar büyük oranda korozyona uğ-
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rayarak bozulmuştur. Müzemiz laboratuarında yapılan temizlik çalışmaları 
sırasında içi dolu olan skyphosun içerisine 1 adet omphaloslu bronz kâsenin 
yerleştirilmiş olduğu ve bu kabın skyphosu patlatmış olduğu görülmüştür. 
Ayrıca kremasyon kaplarının dağılması tehlikesi nedeniyle laboratuarda bu 
kapların içerisindeki kemikler boşaltılmıştır. Amphora formunda kremasyon 
kabı içerisindeki kemikler arasından bir çift gümüş halka; 1 adet demir obje 
ele geçirilmiştir. 

İSKELETLER ÜZERİNDE YAPILAN ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR
Kazı çalışmalarımız sırasında mezar içerisinden toplam 5 adet iskelet ve 

3 adet kremasyon kabı ele geçirilmiştir. Bakanlığımızın onayı ile Antropolog 
Doç. Dr. Handan Aydın2  tarafından mezarda bulunan kemikler üzerinde an-
tropolojik çalışmalar yapılmıştır.

Müzemiz olarak çalışmalarından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. Doç. Dr. Handan Aydın tarafından yapılan antropolojik çalışmaların 
ilk etabında iskeletlerin cinsiyetleri ve yaşları belirlenmiştir. 

Buna göre mezarın “A” bölümünde yer alan 1 No.lu iskelet, 35-40 yaşla-
rında bir erkeğe, 2 No.lu iskelet 35 yaşlarında bir kadına aittir. Bu iki iskeletin 
yan yana yatırılmış olmaları, 2 No.lu iskeletin başının diğerinin göğüs kafesi 
üzerine yatırılmış pozisyonda olması ve antropolojik veriler karı-koca olabi-
leceklerini göstermektedir.

Mezarın “B” bölümünde diğer iskeletlerden farklı olarak tek başına yer-
leştirilmiş olan 3 No.lu iskeletin ise 50 yaşlarında bir kadına ait olduğu anla-
şılmıştır.

“B” bölümündeki 4 No.lu iskeletin 35-50 yaşlarında bir erkeğe ve 5 No.lu 
iskeletin ise yaşı belirlenemeyen erişkin bir kadına ait olduğu anlaşılmıştır. 4 
No.lu ve 5 No.lu iskeletler de, 1 No.lu ve 2 No.lu iskeletler gibi yerleştirilmiş-
tir. Bu iki iskeletin de karı-koca olma ihtimali söz konusudur. 

Ayrıca, ele geçirilen kremasyon kaplarından stamnoid pyksis içerisindeki 
kemikler diğerlerine göre daha iyi korunmuş durumda bulunmuştur. Bu kre-
masyon kabı içindeki yanmış kemikler üzerinde yapılan antropolojik çalış-
malar sonucunda, kemiklerin 10 yaşında bir çocuğa ait olduğu anlaşılmıştır. 
Antropolojik veriler ve iskeletlerin konumları ışığında bu mezarın bir aileye 
ait olduğunu söylemek mümkündür.

DEĞERLENDİRME
Yapılan müze kurtarma kazısı çalışması sonucunda; Düzlerçamı Beldesi, 

Karaman Mahallesi, Karıncalık Cad., 177 ada, 14 parselde yer alan, bu Klasik 
Dönem mezarı “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edil-

2 Antropolog  Doç  Dr.  Handan  AYDIN,  Anadolu  Üniversitesi,  Arkeoloj i Bölümü,  
 Eskişehir/TÜRKİYE
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miştir. Ayrıca bölgemizde nadir olarak bulunan bu Klasik Dönem mezarının 
bulunduğu 14 No.lu parselin çevresindeki alanda yapılan yüzey araştırma-
sında; alanın nekropol olduğu anlaşılmıştır. Bu alanın aynı zamanda antik 
taş ocağı alanı olarak da kullanıldığını gösteren düzgün kesilmiş ana kaya 
kütleleri tespit edilmiştir. Ayrıca mezar çevresindeki alanda, altında mezar 
olduğu izlenimini veren yükseltiler, duvar kalıntıları, mimari parçalar, zey-
tinyağı işliği ve bir çeşme yapısı (Resim: 13) tespit edilmiştir. Bunun üzerine 
alanın “Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescili gerçekleştirilmiştir.

Buluntular ışığında ve özellikle 6 adet gümüş sikke (obol) ışığında İ.Ö. 5. 
yüzyıl başı-4. yüzyıl sonu arasında mezarın birkaç kuşak tarafından aile me-
zarı olarak kullanılmış olabileceği anlaşılmaktadır. Ele geçirilen sikkelerden 
biri Milet? obolü (İ.Ö. 520-480), biri Likya obolü (İ.Ö. 520-480), iki adedi Selge 
obolü (İ.Ö. 450-400) ve daha geç bir tarihe verilen iki adedi ise yine Selge obo-
lüdür (İ.Ö. 350-300). 

Mezarda ele geçirilen kremasyon kabı-stamnoid pyksis, kremasyon kabı-
sofra amphorası, Fenike stili cam oinokhoie, skyphos, bodur lekythoslar, Chi-
os amphorası ve bronz omphaloslu kâse gibi buluntular da kronolojik olarak 
İ.Ö. 5. yüzyıl başı-4. yüzyıl. sonu arasında bir tarihlemeye işaret etmektedir 
(Resim: 12). Bu buluntulardan 4 adet bodur lekythos kırmızı fi gür tekniği ile 
yapılmıştır. Lekythoslardan biri üzerinde palmet motifi  varken diğer üçünde 
yün eğiren kadınlar betimlenmiştir. Bu üç lekythos üzerinde aynı konu sah-
nelenmiş olsa da, fi gürler ve kullanılan materyaller birbirinden farklıdır ve 
aynı tema değişik varyasyonlarla anlatılmıştır. Bu lekythoslar, skyphos ve Fe-
nike stili cam oinokhoie kaliteli ithal objeler olarak buluntular arasında göze 
çarpmaktadır. 

Düzlerçamı mezarında yaptığımız kazı ile gün ışığına çıkarılan ve bölge-
mizde nadir olarak bulunan bu Klasik Dönem mezarının buluntuları Antalya 
çevresi ve özellikle Termessos teritoryumu içerisindeki kronolojiyi aydınlata-
cak niteliktedir. Bilindiği gibi Antalya merkezinde ve Termessos çevresinde 
bugüne kadar Hellenistik Dönem öncesine ait pek fazla veri bulunmamakta-
dır. Ele geçirilen Chios amphorası, Fenike işi cam oinokoie, üzerinde yünden 
ip yapan kadınların resmedildiği 3 adet kırmızı fi gürlü lekythos, önemli bir 
deniz ticaret yolu üzerinde bulunan Antalya bölgesinde klasik dönemde de 
ticaretin hareketli olduğunu göstermektedir. Yaptığımız yüzey araştırmasın-
da, geniş bir nekropol alanında olduğu anlaşılan bu mezar, bir Klasik Dönem 
yerleşim alanının çok uzak bir yerde olmadığını göstermektedir. Düzlerçamı 
mezarının ortaya koyduğu veriler, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalara 
farklı bir yön kazandırarak, Antalya’nın bilinmeyen Klasik Dönemini aydın-
latma konusunda önemli bir aşamanın başlangıcı olacaktır.
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Harita: 1
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Resim: 1

Çizim: 1
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Resim: 2

Resim: 3



113113

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 7
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Resim: 9

Resim:10
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Resim: 11

Resim:12
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Resim: 13
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Topkapı Sarayı’nın yapımına Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethin-
den kısa bir süre sonra başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yönetim ve hanedanının resmî ikametgâh merkezi olan 
saray, hanedanın 1856’da Dolmabahçe Sarayı’na yerleşmelerine kadar kulla-
nılmıştır. 3 Nisan 1340 (1924) tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da müze ol-
muştur (Resim: 1).

Sarayın müze olmasından sonra hazine eşyası tasnif edilerek el yazması 
eserler, mühürler, portre, silâhlar, saatler, çin porselenleri, gümüşler, işleme-
ler v.b. gibi bölümlerin yanı sıra padişah elbiseleri ve avadancılar1  bölümleri 
oluşturulmuştur. 

Padişah elbiseleri koleksiyonu, sultanların kaftan ve diğer giysilerinin 
ölümünden sonra bohçalanıp etiketlenmesi ve saray hazinesinde saklanma-
sı geleneği ile oluşmuştur. Osmanlı kumaş sanatının en erken örneklerinin 
bulunduğu bu zengin koleksiyonda, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına ka-
darki sürece ait kaftan ve kumaşlar bulunmaktadır. Osmanlı kumaş sanatın-
da üslup ve motif gelişimini, Topkapı Sarayı’nda bulunan zengin koleksiyon 
göstermektedir. 

Avadancılar koleksiyonu ise, Osmanlı Döneminde her yıl Surre Alayı ile 
Haremeyn’e gönderilen dinî örtülerin eskilerinin geri getirilmesi geleneği ile 
oluşmuştur. Bu koleksiyonda bulunan dinî örtüler arasında; Kâbe’nin dış ör-
tüsü olan siyah renkli Kisve-i Şerif, Kisve-i Şerif’i çevreleyen işlemeli kuşak-
lar, kapısını örten işlemeli perdeler, kırmızı renkli olan iç örtüsü ve Ravza-i 
Mutahhara iç örtüleri, işlemeli kapı ve pencere perdeleri, kuşaklar v.s yer al-
maktadır. Ayrıca Haremeyn’e gidip gelen bu eski örtülerden yapılmış ikinci 
kullanım örnekleri olan takke, cûz kesesi, ceket, levha ve sanduka örtüsü bu-

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
KUMAŞ DEPOSUNDA TEKSTİLİN KORUNMASINA 

YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sibel ALPASLAN ARÇA*

* Müze Araştırmacısı Sibel ALPASLAN ARÇA, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul/TÜRKİYE
1 Avadancı; “Sofa” ocağı eskilerinden olup sünnet ve sarık odalarıyla bunların sofralarını 

süpüren saray hademesi. Bkz. M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
Cilt I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1946, s. 112. Osmanlı Dönemi’nde her yıl Surre Alayı 
ile İstanbul’dan Mekke ve Medine’ye armağan olarak gönderilen örtülerin (Kâbe, Ravza-i 
Mutahhara ve sahabelerin mezarlarına), eskisi geri getirilir ve sarayda saklanırdı. Bu geri 
getirilen örtülerin bakımını Hazine Kethüdası’nın denetiminde Avadancılar yaparlardı.
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lunmaktadır. Bu örtüler, Emanet Hazinesi’ne kaydedilmiş ve önceleri Hırka-i 
Saadet Dairesi’nin Silahtar Hazinesi’nde saklanmıştır2.

Bu iki koleksiyon da, kumaş deposunda korunmaktadır. Sarayın ikinci av-
lusunda (Divan Meydanı’nda) ve Marmara yönünde uzanan mutfak yapıları 
arasında bulunan yağhane binası, 1959–1960 yıllarında onarılarak kumaş de-
posu olarak işlev kazandırılmıştır ve günümüze kadar da kullanılmaktadır 
(Resim: 2). Kumaş deposu üç katlı olup zemin ve üst katlarda bir büyük, iki 
küçük depo; giriş katta ise bir büyük depo yer almaktadır. Bu depolardan 
giriş ve üst kat depolarında, Padişah Elbiseleri Bölümü’ne ait 2374 kalem (Re-
sim: 3, 4) ve zemin kat depolarında ise Avadancılar Bölümü’ne ait 2273 kalem 
eser korunmaktadır (Resim: 5, 6).

Kumaş deposu, sarayın en iyi ve örnek deposu olmasına rağmen büyük-
lük, ısı, ışık ve nem koşulları açısından yetersizdi. Bu eserler için sağlıklı 
ortam sağlanamadığında nemden dolayı mantarlaşma, yüksek sıcaklıktan 
dolayı kırılma, ufalanma gibi eserlerde bozulma ve hatta kaybedilmesi gibi 
sonuçlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle, organik eserlerin nem-
ısı-ışık açısından en uygun ortamda korunması koşullarının oluşturulması 
zorunluluk teşkil etmekteydi.

Kumaş deposunun bodrum katında, Marmara Denizi cephesi yönünde 
yer alan duvarda, yerden 1.00-1.50 m. yükseklikte yoğun nem olduğu, pa-
mukçuk ve küfl enmelerin oluştuğu gözlenmekteydi (Resim: 7, 8). Bu fi ziksel 
koşullar da eserler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta, bozulmalara ne-
den olmaktaydı. Bu bozulmaları engelleyebilmek için, önce deponun fi ziksel 
koşullarının iyileştirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle ilk yapılması gereken du-
varda oluşan rutubetin kaynağının tespit edilmesiydi.

Yapılan incelemeler sonucunda; bodrum kat depolarının deniz yönündeki 
duvarı içinde su sızıntısına neden olan bir kanal ve bu kanalın ağzının arşiv 
tarafında açık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu hacme denk gelen dış cephe 
derzlerinin %80’inin özelliğini yitirdiği ve hatta dış cephe duvarında bulunan 
taş dokuda da taşların bir bölümünde oyulmalar ve yüzeysel dökülmeler ol-
duğu saptanmıştır. Yoğun yağan yağmurun tespit edilen kanaldan ve zayıf 
olan bu bölgelerden emildiği ve suyun bu şekilde iç hacimlere sızdığı tahmin 
edilmiştir3.

Bodrum kat depolarında duvar içinde su sızıntısına neden olan kanal gide-
rinin tespiti için kazı yapılmış ve su kanalı tahliyesi için tespiti yapılan kanal 
ağzına PVC boru montajı ve moloz taş duvardan bölme yapılmıştır (Resim: 9). 
Ayrıca kumaş deposunun Marmara Denizi yönünde yer alan dış cephesinde 
bozulma ve dökülmelerin olduğu duvar derzleri onarılmıştır. Kumaş deposu 
ön cephe girişinde, kapı üstü yağmur suyu deresi ve borusunun yenilenmesi, 

2 A. Şeref, “Topkapı Sarayı Hümayunu”, TOEM I., H. 1329 (M:1911), s. 405.
3 İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün çalışmaları için teşekkür ederim.
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çürümüş olan pencere doğramalarının değiştirilmesi ve tamiri, depo tavanla-
rında eski tesisata ait boruların sökülmesi gibi tadilatlar da yapılmıştır. 

Kumaş deposunun fi ziksel koşullarında yapılan iyileştirme çalışmaların-
dan sonra, eserlerin bulundukları ortamın nem ve sıcaklık değerlerinin stan-
dart değerlerde sabitlenmesi için depoların klima ile iklimlendirilmesi yapıl-
mıştır.

Kumaş deposunda, kışın sarayın kalorifer sistemi ile sıcaklık sağlanmak-
taydı. Depodaki kontrolsüz sıcaklığın eserlerin kimyasal, fi ziksel ve biyolojik 
bozulma süreçlerini hızlandırmaya yol açması nedeniyle, kumaş deposunda-
ki kalorifer sistemi kapatılarak devre dışı bırakılmıştır (Resim: 10).

Müzelerdeki eserlerin bozulmasına neden olan başlıca etkenlerden biri de, 
bulunduğu ortamın nem oranlarının uygun koşullarda ve sabit olmaması-
dır. Kontrolsüz nem ortamında yer alan mikroorganizmalar, organik eserle-
rin yapılarını ayrıştırarak yok olmalarında büyük rol oynarlar (Resim: 11). 
İstanbul’un yüksek nem içerdiği ve bağıl nemin zaman zaman %90’a kadar 
çıktığı bilinmektedir. Bu durum eserlerin depolama ve korunma şartları için 
uygun ortamın sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kumaş deposunda ısı ve 
nem kontrolünün sağlanması için, hassas kontrollü klima cihazı alınmış ve 
deponun her odasına yerleştirilmiştir. 

Bu hassas kontrollü klima cihazları ile sıcaklık ve nem oranlarının sabit 
tutulması sağlanmıştır. Organik eserler için sıcaklığın 20°C’den ve bağıl ne-
min %65’ten daha yüksek olması mikroorganizmaların gelişimini artırması 
nedeniyle, depoların sıcaklık ve nem oranları bu değerler dikkate alınarak 
sabitlenmiştir (Resim: 12).

Organik eserler için olumsuz etmenlerden birisi de güneş ışığıdır. Güneş 
ışığına maruz kalan kumaşlarda, renklerde solma ve deformasyon oluşumu-
nu engellemek içinde depolarda önlem alınmıştır. Özellikle kumaş deposu-
nun yoğun güneş ışığı alan giriş kat deposunun pencerelerine stor perde tak-
tırılmıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde organik eserlerde güve oluşumuna karşı, için-
de %100 pradichloro benzene içeren glo (güve ilacı) kullanılmaktaydı (Resim: 
13). Ancak güve ilacının yalnızca temiz olan ortamı koruduğu; İstanbul Üni-
versitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabi-
lim Dalı’ndan alınan rapordan da insan sağlığı açısından çok zararlı olduğu 
öğrenilmiştir. Sözü edilen benzen türevi p-dicholorobenzeneye uzun süreli 
maruz kalmanın gözlerde irritasyona, rinite, baş ağrısına, iştahsızlık, bulantı 
ve kusmaya, kilo kaybına, sarılık ve siroza neden olabilme potansiyelinin bu-
lunduğu ve insanda kanser yapma kabiliyeti bulunduğunun bilimsel olarak 
saptandığı bildirilmiştir4.

4 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. D. Okan Yıllar’ın 15 Eylül 2003 tarih ve 2003/921 sayılı raporları.
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Gerek insan sağlığına olan zararları ve gerekse güve oluşumu gerçekleşen 
eserler ve bulunduğu ortam için hiçbir olumlu etkisi olmayan güve ilacının 
yerine, uygun olan fümigasyonun acilen yaptırılması gerekiyordu. Dolma-
bahçe Sarayı Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan eserlerin fümigasyon iş-
lemlerini gerçekleştiren Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Güray Ferizli ve Doç. Dr. Mevlüt Emekçi ile 
irtibat kurulmuştur5. Kumaş deposunda ve eserler üzerinde yapmış olduk-
ları incelemeler sonucunda; elbise güveleri (lepidoptera: tineidae) ile bulaş-
ma olduğu tespit edilmiş; elbise güveleri ile mücadelede kumaşların tarihî 
özelliği ve ayrıca içeriğinde bulunan altın ve gümüş materyaller dolayısıyla 
doğrudan kimyasal bir ilaç uygulamanın uygun bir yöntem olmadığı ve “de-
ğiştirilmiş atmosfer” uygulamasının yapılması gerektiği söylenmiştir6. Çeşitli 
gazlarla gerçekleştirilebilen “değiştirilmiş atmosfer” uygulamasında; kumaş-
ların özellikleri göz önüne alınarak herhangi bir olumsuz etkisi olmayan azot 
gazının kullanılmasının düşük oksijenli ortam yaratılmasında uygun olacağı-
na karar verilmiştir. 

Kumaş deposunda yapılacak bu uygulama için Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı’ndan iki adet değiştirilmiş atmosfer uygulama birimi alınmış ve 
kumaş deposuna kurdurularak içerisine rafl ı bir düzenek yapılmış ve eserler 
nakledilmiştir7. Eserlerin nakledildiği uygulama birimleri olan çadırlar kapa-
tılarak belirli bir miktarda azot gazı verilmiş ve belirli bir süre gaz bu or-
tamda tutulmuştur. Yapılan fümigasyon işleminin, eserlere tamamen nüfuz 
edebilmesi ve homojen dağılma imkânı sağlaması, elbise güveleri (lepidop-
tera: tineidae) ile bulaşma olduğu tespit edilen eserlerde de sonuç almamızı 
sağlamıştır (Resim: 14-15).

Çadırdan çıkarılan eserler tek tek sulu sistemli elektrik süpürgesi ile or-
ganik eserlerde bozulmaya neden olan etkenlerden bir diğeri olan tozdan 
arındırılmaya çalışılmıştır. Yapılan tüm pasif konservasyon uygulamaları-
na, müzenin tekstil atölyesinden de destek alınmıştır8. Kaftan ve takke gibi 
eserler için iç kalıp hazırlanmış ve deforme olmaları önlenmeye çalışılmıştır. 
Başlıklar içine doldurulan pamuk, kumaş, kâğıt gibi dolgular çıkarılmıştır. 
Bazı eserlere etiketleri iğne ile iliştirilmiştir. Zaman içinde küfl enen iğneler 
çıkarılmış, envanter numarası yazılmış kumaş etiketler ip ile sabitlenmiştir. 
Ayrıca müdahale gerektiren ve uygun durumda bulunan eserlere de uygula-
malar yapılmıştır. 

5 Şu an Kastamonu İli valisi ve o dönem müze müdürümüz olan Sayın Nurullah Çakır’ın 
girişimi ve desteği ile gerçekleşmiştir. Kendilerine teşekkür ederim.

6 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. 
Ahmet Güray Ferizli ve Doç. Dr. Mevlüt Emekçi’nin 14.04.2006 tarihli raporları.

7 Dolmabahçe Sarayı Müzesi yetkililerine yardımları ve müzemiz restoratörü Emre Başol’a 
çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim.

8 Restoratör Hande Günyol denetiminde uygulamacılar Ayfer Somer ve Nurhayat Öztürk, 
görevli Banu Topaloğlu’na teşekkür ederim.



123123

Fümigasyonu ve konservasyonu yapılan eserler, daha önce katlanarak raf-
lara konulan eserlerde kat yeri oluştuğu ve kat yerlerinde ayrılmaların göz-
lenmesi nedeniyle rafl ara katlanmadan tamamen açık olarak yerleştirilmiştir. 
Ayrıca katlanan eserlerin önündeki klaptan şerit ve düğmelerin eserin diğer 
yerlerine iz bıraktığı saptanmıştır. Bu nedenlerden dolayı, katlı olan eserlerin 
tamamen açık olarak yerleştirilebilmesi için daha geniş rafl ar kullanılmıştır. 
Eserler birbirini etkilememesi için cinslerine göre tasnif edilmuş; asitsiz kâğıt 
ve amerikan bezi kullanılmış; rafl ara açık olarak yerleştirilemeyecek kadar 
uzun olan eserler katlanmayarak rulolara sarılmıştır. Rafl arına yerleştirilen 
eserlerin altına, aralarına ve üzerine  sabun tozu ile yıkanan ve ütülenen ame-
rikan bezleri ile örtülmüştür. 

Isı, nem, ışık, toz ve mikroorganizmalara karşı yukarıda açıklanan yön-
temler ile koruma altına alınan eserlerin daha uygun koşullarda korunabil-
mesi için, eserlerin saklama üniteleri ile ilgili bir çalışma başlatılmış; yurtiçi ve 
yurtdışı müzelerinde9  tekstil eserlerin saklama üniteleri incelenmiştir. Kumaş 
deposunda yaptırılması düşünülen saklama ünitelerinin paslanmaz olması 
ve tozdan korunması için kapaklı yaptırılmasının yanı sıra hava dolaşımının 
olabileceği, fümigasyon işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ve eserlerin kat-
lanmaksızın yerleştirilmesi için uygun ebatlarda olması gibi koşullar dikkate 
alınarak standartları belirlenmiştir. Bu standartlar doğrultusunda proje ha-
zırlatılmıştır. 

Sahip olduğumuz bu zengin koleksiyonu mümkün olan en uzun süreyle 
gelecek kuşaklara aktarabilmek için, bu projenin gerçekleşmesi gerekmekte-
dir.

9 Sadberk Hanım Müzesi Müdiresi Hülya Bilgin’e ve uzmanı Lâle Görünür’e yardımları için 
teşekkür ederim.
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Roma Hamamı ören yeri, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Ulus Meydanı’ndan 
Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan iti-
baren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2,5 m. kadar yük-
seklikteki bir plato üzerinde yer almaktadır (Resim: 1).

Roma Hamamı ören yeri, henüz değerinin tam olarak bilinmediği 1926 
yılında, kurulması düşünülen Milli Müdafaa Bakanlığı Binası nedeniyle ol-
dukça fazla tahribata maruz kalmıştır. Bu yıllarda burada toprak tesviyesi 
yapılmış; hamama ait olan yapı ve duvar enkazı dinamitler atılarak yıktırıl-
mıştır1. Bu büyük tahribattan sonra da çevresinde bulunan yapıların inşaatla-
rı sırasında zaman zaman Roma Hamamı ören yeri zarar görmüştür.

Roma Hamamı’nda ilk kazılar 1937 yılında Remzi Oğuz Arık tarafın-
dan başlatılmış, 1938 ve 1939 yıllarında Müzeler Müdürü  Hamit Zübeyir 
Koşay’ın nezaretinde sürdürülmüştür. 1940-1943 yıllarında yine Hamit Zü-
beyir Koşay’ın nezaretinde Arkeolog Necati Dolunay’ın yönetiminde kazılara 
devam edilmiştir. Mimar Arkeolog  Mahmut Akok da bu çalışmalarda yer 
almıştır. 1944-1947 yılları arasında Mahmut Akok tarafından anıta çevre olan 
iskân parsellerinde, yeni kurulan binaların temel kazıları sırasında görülen ve 
hamam binasıyla çağdaş yapıların kalıntılarının, planları çizilmek ve fotoğ-
rafl arı çekilmek suretiyle tespiti yapılmıştır2. 

Roma Hamamı ören yerinde yapılan araştırma ve kazılarla Frig, Roma, 
kısmen Bizans ve Selçuklu dönemlerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir. Ha-
mam, kazılarda bulunan sikkelere dayanılarak Roma İmparatoru Caracalla 
(M.S. 212-217) dönemine tarihlendirilmiştir. Bizanslılar zamanında da kulla-
nılan hamam bir istila sonucunda yakılarak yıkılmıştır. Zamanla atıl hâlde 
bulunan ve höyük şeklinde olan bu alanın bir dönem mezarlık alanı olarak 
kullanıldığı ve daha sonra süprüntü ile doldurulduğu yapılan araştırmalarla 
anlaşılmıştır3. Ören yerinde önceki yıllarda tespit edilen Bizans surunu takip 

2007 YILI ROMA HAMAMI
KUTSAL YOL KAZI ve RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Mehmet AKALIN*
Aynur AKALIN

* Mehmet AKALIN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/
TÜRKİYE

 Aynur AKALIN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE
1  M., Akok, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII-I, s. 5, 1968.
2  M., Akok, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII-I, s. 6, 1968.
3  N., Dolunay, Belleten, V, S. 19, s. 266, 1941.
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etmek amacıyla 2006 yılında müzemizce yapılan kazı çalışmalarında da ol-
dukça çok miktarda Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen mezarlar açığa çıkarıl-
mıştır4. Anadolu Medeniyetleri Müzesince 1997-2001 yılları arasında yapılan 
düzenleme çalışmaları sonucunda Roma Hamamı ören yeri, açık hava müze-
sine dönüştürülmüştür (Resim: 2). 2000-2006 tarihleri arasında da müzemiz 
müdürlüğü başkanlığında kazılar yapılmış ve Ankara’nın en eski sur duvarı 
ortaya çıkarılmıştır 5. 

Roma Hamamı ören yerinde hamama ait palaestra’nın kuzeydoğusunda 
yer aldığı bilinen ve neredeyse atıl bir şekilde bulunan sütunlu caddenin aya-
ğa kaldırılması için de yine müzemiz müdürlüğünce bir proje geliştirilmiş 
olup 2007 yılında çalışmalara başlanmıştır.  

“Sütunlu Cadde Projesi”nin 4 aşamada tamamlanması planlanmıştır. 
1-Kazı çalışmaları
2-Rölöve ve Restitüsyon Çalışmaları
3-Statik Hesaplama ve Ölçümlerin Yapılması
4-Çevre Düzenleme ve Koruma Projesinin Uygulanması.
Sayın Genel Müdürümüz Orhan Düzgün’ün kazı yerini 17 Nisan 2007 ta-

rihinde ziyaret etmesi ile projenin basına tanıtımı yapılmıştır (Resim: 3).
Projenin ilk basamağı olan kazı çalışmalarına, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2007 tarih ve 34047 sayılı izinleriyle; Müzemiz 
Müdürü Hikmet Denizli başkanlığında, Müdür Yardımcısı Emel Yurttagül, 
müzemiz arkeologları Mehmet Akalın, Aynur Talaakar ve Kültür ve Turizm 
Uzmanı-Restoratör Kimya Mühendisi Latif Özen’in heyet üyesi olarak katı-
lımı ve A.Ü. D.T.C.F Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Musa Kadıoğlu ve Doç. Dr. Kutalmış Görkay’ın bilimsel danışmanlığında 
07.05.2007 tarihinde başlanmış ve 04.06.2007 tarihinde ara verilmiştir. Genel 
Müdürlüğümüzce sağlanan yeni ödenek çerçevesinde tekrar aynı ekiple bir 
aylık bir aradan sonra 06.07.2007-14.09.2007 tarihleri arasında çalışılmış olup 
2007 yılı kazı çalışmaları sonlandırılmıştır (Resim: 4).

Sütunlu Caddede (Kutsal Yol) Önceki Yıllarda Yapılan Çalışmalar 
1931 yılında  Ulus Meydanı’ndan Dışkapı istikametine doğru açılan ge-

niş caddenin yapımı sırasında, Roma Hamamı ören yerinin bulunduğu alan 
kısmen tahrip edilmiştir. Bu arada bazı Klasik Dönemi mimari parçalarına 
rastlanmıştır. Bu parçaların incelenmesi Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden is-
tenmiştir. Enstitü uzmanlarından K. Bittel ve Dalman tarafından yapılan in-
celeme sonucunda Roma Hamamı’na ulaşan kutsal yolun (direkli yol) bir ucu 
keşfedilmiştir6.

4  H., Denizli-İ., Esen-A., Talaakar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2006 Yıllığı, s. 9-21, 2007.
5  H., Denizli-İ., Esen-S., Ateşoğulları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yıllığı, s. 7-39, 

2005.
6 K., Bıttel-K. O., Dalman, Archaelogischer Anzeiger, 47, s. 234-260.
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Hamama ait palaestra’nın kuzeydoğusunda ve Çankırı Caddesi’nin yapı-
mı sırasında bir bölümü tespit edilebilmiş olan sütunlu cadde, Roma Dönemi 
Ankara’sının kent merkezinden Roma Hamamı’na kadar ulaşan ana cadde-
lerinden birinin devamıdır. M.S. 2.-3. yüzyıllarda yapıldığı bilinen sütunlu 
caddenin, Ankyra şehrinin kutsal alanı olan Augustus Tapınağı’nın bulundu-
ğu alana (bugünkü Hacı Bayram Camii’nin bulunduğu alan) kadar uzandığı 
bilinmektedir7  (Resim: 1).

Ayrıca bu cadde ile çağdaş Roma Dönemine tarihlenen diğer bir cadde de, 
1995-1996 yılında müzemizce kazısı yapılan Ulus Zincirli Camii ve bugünkü 
Kiler’in arasında kalan alanda ortaya çıkarılmıştır8. 2007 yılında da bu cad-
denin devamı olarak Ankara Valilik Binası önünde yine müzemizce kazısı 
yapılarak bir kısmı ortaya çıkarılan cadde kalıntısı tespit edilmiştir.

Roma Hamamı’nda yapılan ilk kazılarda sütunlu caddeye ait dört adet 
sütun kaidesi, orijinal tretuvar seti üzerinde tespit edilmiş ve bunun da doğu-
sunda 4.50 m. genişliğe sahip polygonal taşlarla kaplı bir kaldırım yol tespit 
edilmiştir. Ancak bir kanadındaki sütunların ve diğer mimari elemanlarının 
tespit edilebildiği sütunlu caddenin diğer kanadındaki mimari yapıların tah-
rip edildiği görülmüştür. Bu tahribatın, yine bu alanda ve yakın çevresinde 
yapılmış olan araştırmalarda tespit edilmiş olan ve sütunlu caddenin çok 
yakınından geçirilerek, Roma Dönemi yapılarını hemen her tarafta tahrip 
ederek kurulmuş olan Bizans Dönemine ait sur duvarından kaynaklandığı 
anlaşılmıştır9. 

Caddeye ait mimari parçalar boz damarlı, kalın mermer bloklara işlenmiş 
Korinth tipi sütun başlıkları, keskin silmeli ve ince oymalı arşitrav (baştaban) 
parçaları, özenli bir işçilik gösteren geisonlar (saçak kornişleri), sütunlar ve 
sütun kaideleridir.

Sütun sıraları, kaldırım seviyesinden 0.40-0.50 m. yükseklikte, bir tür 
tretuvar işlevi gören kalın mermerlerle yapılmış bir bordür üzerine yerleş-
tirilmiştir. Sütun aksları ortalama 2.58-2.62 m. olup sütunlar düz gövdelidir. 
Sütunların yüksekliği 6 m., çapları ise 0.60 m.dir. Sütun kaideleri dikdörtgen 
biçimli olup 0.90 m. yüksekliğindedir. Başlık yüksekliği 0.80 m., arşitrav ile 
saçak silmelerinin toplam yüksekliği de 1.30 m. olarak ölçülmüş böylece sü-
tunlu caddenin yüksekliği yaklaşık 9 m. olarak tespit edilmiştir10  (Resim: 5).

Antalya’nın Aksu Beldesi’nde yer alan merhum Prof. Dr. Jale İnan tarafın-
dan kazıları yapılan Perge ören yerinde uygulanan restorasyon çalışmaların-
da da sütunların aynı şekilde yükseldiği görülmektedir. 

7  N., Dolunay, Belleten, V, S. 19, s. 261, 1941.
8 İ., Temizsoy-M., Arslan- M., Akalın-M., Metin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, s. 

7-36, 1996.
9 M., Akok, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII-I, s. 6, 1968.
10 M., Akok, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII-I, s. 7, 1968.
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Roma Hamamı sütunlu caddesinin arka tarafında bazı dükkân ve iş yer-
lerinin bulunduğu, Dalman-Bittel tarafından 1931 yılında yapılan çalışmalar-
da11  ve Mimar-Arkeolog Mahmut Akok tarafından bu alanın yakın çevresin-
de yapılmış olan kimi araştırmalarda görülmüştür12. Olasılıkla, diğer antik 
kentlerdeki Roma Dönemi sütunlu cadde mimarilerinde görüldüğü üzere 
sütunlu cadde ile dükkânlar arasında stoa da yer almış olmalıdır13. 

2007 Yılı Sütunlu Cadde Kazı Çalışmaları
Yukarıda da değinildiği gibi 1930-1940’lı yıllarda yapılan çalışmalardan 

sonra neredeyse atıl durumda olan kutsal caddenin ortaya çıkarılması ve 
olanaklar ölçüsünde ayağa kaldırılarak yeniden Ankara arkeolojisine ve tu-
rizmine kazandırılması amacıyla 07.05.2007 tarihinde müzemizce bu alanda 
kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 6). Sahanın temizliği yapılarak kazı 
alanında yer alan tüm mimari parçaların tespit çalışması yapılmış ve bu alana 
ait olanlar numaralandırılmıştır. 

Sütunlu caddeye ait olan mimari parçalar, palaestrada (spor alanı) geniş 
bir alana, vinçle  taşınmıştır (Resim: 7). Sütunlu caddeye ait olmayan mimari 
parçalar ve diğer eserler ise hamamda yer alan lojmanların yakınına taşın-
mıştır. 

Cadde üzerinde bulunan mimari parçaların taşınmasından sonra cadde-
nin açığa çıkarılması çalışmalarına başlanmıştır. 

Caddenin üzerinde 1940’lı yıllarda yapılan kazı çalışmalarından sonra olu-
şan yaklaşık 30 cm.lik toprak dolgu temizlendikten sonra caddeye ait polygo-
nal andezit taşlardan oluşan yer döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8, 9).

Roma Hamamı’nın doğu sınırında yer alan Çankırı Caddesi istinat duva-
rının kenarından başlayan ve Çankırı Caddesi’nin altına devam eden yer dö-
şemesinin genişliği güney-kuzey yönünde, güneydeki stylobatlardan (mer-
mer bloklar) itibaren 4,70 m.dir. Yer döşemesinin istinat duvarından itibaren 
doğu-batı yönünde korunan uzunluğu 14,50 m.dir (Resim: 8).

Caddenin güneyinde bulunan stylobatların alt seviyesinde bulunan ve 
stylobatları taşıyan andezit bloklara 45 cm. derinliğinde ulaşılmıştır. Bu ande-
zit bloklar, düzgün bir sıra takip etmeyip yer yer tahrip olmuştur. Aralarında 
küçük taşlar da bulunmaktadır. Bu taşlar doğuda istinat duvarının bitişiğinde 
görülen ilk stylobattan batıda son stylobatın altına kadar görülmektedir. Sty-
lobatlara kadar olan yükseklikleri ortalama 50 cm.dir.

Caddenin ya da Roma Hamamı’nın doğu sınırındaki istinat duvarından 
itibaren 10,55 m. batıda, stylobatların altındaki andezit bloklara bitişik bir an-
dezit bloka rastlanmıştır (Resim: 8, 9).

11 K. O., Dalman, Türk Tarih, Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi, s. 127, 1933.
12 M., Akok, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII-I, s. 7, 1968.
13 A. M., Mansel, Side, s. 27, 1978.
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Bu blokun batı yönünde 1,70 m. mesafede yine aynı şekilde aynı seviyede 
3 adet dikdörtgen formlu andezit bloka daha rastlanmıştır (Resim: 8, 9). Bu 
taşlar, caddenin taban taşlarının üzerine yerleştirilmiştir. Olasılıkla caddeden 
stoaya geçişi sağlayan bu bloklar süreklilik arz etmediklerinden caddenin ya-
pım tarihinden daha sonraki bir evrede yapılmış olmalıdır.

Temizlik çalışması sırasında bu blokların karşısında (kuzey yönde) ve isti-
nat duvarının batısında 6 m. mesafede andezit bloklara rastlanmıştır. Burada-
ki andezit bloklar dikdörtgen formlu olsa da yer yer tahrip olmuş ve kırılmış 
durumdadır. Bu blokların doğudan batıya kapsadıkları alanın uzunluk me-
safesi yaklaşık 8 m. kadardır. Bunlardan birinin Yük: 22 cm., Gen: 97 cm.dir. 
Uzunluğu tahribattan dolayı belirlenememektedir. Ayrıca bu blokların bitişi-
ğinde kuzey yönde iri düzensiz blok taşlar tespit edilmiştir. Ancak bu alan-
da henüz derinlemesine çalışmalar yapılmadığından ne oldukları tam olarak 
anlaşılamamıştır. 

Caddenin açılmasından sonra caddenin kuzeyinde ve güneyinde olmak 
üzere sondajlar yapılarak kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Güneyde ya-
pılan ve etrafı genişletilen 1 No.lu sondajın amacı eski yıllarda tespit edilen 
dükkân mimarisini açığa çıkarmaktı.

Kuzeyde yapılan ve yine kazı ilerledikçe etrafı genişletilen 2 No.lu son-
dajın amacı ise caddenin kuzeyinde yer alan andezit tretuvar taşlarının 1 m. 
kuzeyinde caddeyle bağlantılı olabilecek mimariyi tespit etmek ayrıca Bizans 
Döneminde yapılan ve Roma Dönemindeki mimariyi tahrip eden Bizans su-
runun tespit etmekti (Resim: 9).

1 No.lu Sondaj 
İlk aşama kazı çalışmalarında yolun güneyinde açılan ve 1 No.lu sondaj 

olarak adlandırdığımız sondajın bir adet batısında (1a No.lu) ve beş adet do-
ğusunda (1b, 1c, 1d, 1e ve 1f No.lu) olmak üzere altı adet sondaj açılmıştır 
(Resim: 9, 10 ).

İlk olarak açılan 1 No.lu sondaj 4x2 m. ölçülerinde olup antik caddenin ve 
stylobatların güneyine 1,90 m. uzaklıkta ve yamaçta yer almaktadır. Yüzey-
den yaklaşık 95 cm. derinliğe kadar atık toprak alınmıştır. Bu derinlikte tuğla 
örgülü bir duvara rastlanmıştır.

Duvarın genelde sağlam durumda ve in-situ olduğu tespit edilmiştir. Du-
varı oluşturan tuğlaların aralarında yoğun harç bulunmaktadır (Resim: 9, 
10).

Bu duvarın batı yönünde yapılan çalışmada ise 1,20 m. derinliğinde atık 
toprak alındıktan sonra yine tuğla örgülü arası harçlı bir mimariye daha rast-
lanmıştır. 70 cm. daha inildikten sonra bu mimarinin düşük olduğu tespit 
edilmiştir (Resim: 9, 10).
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Derinlemesine çalışmalar sırasında sondajın güney sınırından kuzey yönü-
ne doğru 2 m. mesafede, 92 cm. derinlikte, dikdörtgen formlu andezit taşlarla 
örülmüş bir yükseltiye rastlanmıştır. Sondajın doğu-batı yönünde uzanan bu 
yükseltinin, caddenin güneyinde yer alan yapılara geçişi sağlayan bir mimari 
düzenleme olduğu düşünülmektedir (Resim 9, 10).

Açmanın doğu sınırında yer alan yaklaşık 95 cm. derinlikte tespit edilen 
in situ ve sağlam durumda olan duvarın, kuzey yönünde de yaklaşık 30 cm. 
daha aşağıda yıkık durumda iri şekilsiz taş blok ve aralarında tuğlalardan olu-
şan bir döküntüye (Resim: 9, 10) ve sondajın kuzey sınırında yaklaşık 45 cm. 
derinlikte pişmiş topraktan yapılmış doğu-batı yönünde uzanan künk sırası-
na rastlanmıştır. Künkler yaklaşık 10 cm. çapındadır. İlk dönem çalışmalarda 
2,15 m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Sondajın kuzey sınırında bulunan künk 
sırası, caddenin güneyinde yer aldığı düşünülen mimariye ait olmalıdır.

Tahrip olmuş şekilde tespit edilen mimariyi (duvarı) takip edebilmek için 
sondaj doğu yönünde 2 m. genişletilmiştir. Boyutları 4x4 m.ye ulaşmıştır. Bu 
genişletme sırasında duvarın, sondajın doğu sınırına doğru yine tahrip olmuş 
bir şekilde devam ettiği gözlemlenmiştir. Duvarın yüksekliği 60 cm., genişliği 
ise 85 cm.dir (Resim: 10).

Yıkık durumdaki duvarın hemen kuzeyinde andezit tek bir blok taşa rast-
lanmıştır. Bu blok, birinci dönem çalışmalarda tespit edilen ve sondaj genişle-
tildikten sonra da devam eden düzgün taş sırasından oluşan yükseltinin üze-
rinde bulunmakta olup daha sonraki yapılaşma evrelerinde burada yapılmış 
olan mekânlara geçişi sağlayan eşik taşı olması muhtemeldir (Resim: 9, 10).

Sondaj genişletildikten sonra bu yükseltinin kuzey bölümünde sert bir 
zemine rastlanmıştır. Zemin, kuzey-güney yönünde 1,88 m., doğu-batı yö-
nünde ise 1,98 m. ölçülerinde açığa çıkarılmıştır. Zemin ilk aşamada kazılan 
yerden 15 cm. yüksekliktedir. Künk sırasının üzerinde yer alan bu sert ze-
minin yapıların kuzeyindeki yürüme yoluna ait olabileceği düşünülmektedir 
(Resim: 10).

Sondaj güney yönünde 2 m. daha genişletilerek 6x4 m. boyutlarına ulaş-
mıştır. Sondajın bu evresinde tuğla örgülü sağlam durumdaki mimarinin 
92 cm. genişliğinde, 2,60 m. uzunluğunda bulunan kısmı açığa çıkarılmıştır. 
Yüksekliği ise 90 cm.dir (Resim: 9, 10).

Güney sınırında 1,35 m. atık toprak alındıktan sonra kuzey-güney yön-
de devam eden bir duvara daha rastlanmıştır. Duvar iri blok taş, aralarında 
moloz taş ve harçla örülmüştür. Genişliği 98 cm., tespit edilebilen uzunluğu 
2 m. ve yüksekliği 50 cm.dir. Duvar sondajın güney sınırından içeriye doğru 
devam etmektedir ve kuzey yönde tuğla örgülü duvarla kesişmektedir (Re-
sim: 9, 10).

Burada sağlam olarak ortaya çıkarılan tuğla döşeli mimarinin hamam 
yapıları ile çağdaş (Caracalla M.S. 212-218) olabileceği düşünülmektedir. Bu 
tuğla mimarinin kuzeyinde ve güneyinde tespit edilen iri blok taşlardan olu-
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şan duvarlar ise Roma Döneminden sonra gerçekleştirilmiş olan yapılaşma 
ile bağlantılı olmalıdır (Resim: 9, 10).

1a No.lu Sondaj
1 No.lu sondajın batısında açılan 1a No.lu sondajda (2x6 m.) yaklaşık 2,5 

m. derinliğe inilmiş olup 1 No.lu sondajla aynı seviyeye gelinmiştir (Resim: 
9).

Sondajın 1,40 m. derinliğinde, döküntü hâlinde yine batı ve güney kesit-
lerde görüleceği üzere tuğla parçaları tespit edilmiştir. Bu sondajda düşük bir 
şekilde eşik taşı olarak kullanılmış olabilecek dikdörtgen formlu andezit bir 
bloka rastlanmıştır (Resim: 9). 

Bu blokun altında, 2,5 m.lik taban seviyesinde ise kare formlu andezit bir 
blok daha mevcuttur. Bu blokun benzerine aşağı yukarı simetrik şekilde 1 a-b 
No.lu sondajda da rastlanmıştı. Bu blokun daha sonraki yapılaşma evrelerin-
de burada yapılmış olan mekânlara geçişi sağlayan eşik taşı olması muhte-
meldir (Resim: 9). 

1 No.lu sondajda eşik taşı olarak yorumladığımız andezit taş sırası ile son-
dajın kuzeyinde bulunan künk sırasının 1a No.lu sondajda devam etmediği 
görülmüştür. 

1b, 1c, 1d, 1e ve 1f  No.lu Sondajlar
1b, 1c, 1d, 1e ve 1f  No.lu sondajlar, ilk bölüm kazılarında açılan1 No.lu 

sondajın doğu yönünde birbirini takip edecek şekilde açılmıştır (Resim: 9).
İlk bölüm kazılarında tespit edilen 1 No.ul sondajın doğu sınırında 1,40 m. 

derinlikteki iri taş bloklarla örülü duvarın, 1b sondajının açılmasıyla kuzey-
güney yönünde iki sıra olarak korunabildiği görülmüştür. Duvarın güney 
yönü açma sınırının içinde kalmaktaydı. Duvarın üstü tahrip olmuştur. Bu 
duvarın batısında yer alan benzer şekildeki diğer duvar, ilk aşama kazıların-
da tespit edilmişti. Aynı şekilde kuzey-güney yönündeydi (Resim: 9, 10). 

Her iki duvar da doğu-batı doğrultusunda tespit edilen duvarla birleş-
mektedir. 1 No.lu sondajda tespit edilen doğu-batı yönündeki bu duvar, ba-
tıda 1a No.lu sondajda tahrip olmuştur. Doğu yönde devam etmektedir. Bu 
yönde açılan en son 1f No.lu sondajın doğu sınırının içine girdiği ve doğu-batı 
yönünde devam ettiği anlaşılmıştır. Bu hâliyle mevcut uzunluğu 15 m., orta-
lama kalınlığı 95 cm. ve ortalama yüksekliği 1,25 m.dir. Duvarın üst bölümü 
tahrip olmuştur. Bu alanda inilen taban seviyesi ortalama 2,20 m.dir. 

Duvarın yapım tekniği, Roma Hamamı’na ait bazı duvarlarda görüldüğü 
üzere iri blok taşlarla örülmüş aralarında ise kireç harç kullanılmıştır. Yine 
Roma Hamamı’nda olduğu gibi duvarın yer yer iç ve dış yüzeyinde dörderli 
sıralar hâlinde üst üste taş ve tuğla sıraları görülmektedir. 
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Duvarın örgü sistemini detaylı olarak verecek olursak güneye bakan iç 
yüzeyinde alt sırada irili ufaklı blok taşlar görülür. Üstünde dört sıra tuğla 
vardır, onun da üstünde tekrar aynı şekilde taş sırası vardır. Aralarda kireç 
harç kullanılmıştır. Duvarın örgü sistemi iç yüzde bu şekilde devam ederken 
duvarın mevcut uzunluğunun yaklaşık olarak orta bölümüne denk gelecek 
şekilde, uzunluğu 2 m. olan toprak bir dolgu vardır. Toprak dolgunun üstü 
yine taşlarla örülüdür. Bu bölümün başlangıçta giriş olarak kullanılmış oldu-
ğu fakat sonradan kapatıldığı anlaşılmıştır. 

Aynı duvarın dış yüzünde ise genelde taş örgü kullanılmıştır. Çok nadir 
olarak tuğla sıraları görülmektedir. Duvarın iki aşamalı olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. 

1f No.lu sondaj olarak açılan alanın güney sınırında yaklaşık 1,40 m. de-
rinlikte bir duvar daha ortaya çıkmıştır. Yine iri blok taşlarla örülü olup arala-
rında harç kullanılmıştır. Doğu-batı yönünde uzanan duvarın görünen uzun-
luğu 3,20 m.dir. Güney sınırı sondaj kesitinin içinde kalmaktadır. Korunan 
yüksekliği ortalama 1 m.dir. Oturduğu taban seviyesi 2,20 m.dir (Resim: 9).

Bu duvarı kuzey yönde kesen tek sıra taşlardan oluşan üstü tahrip olmuş 
bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. Mevcut uzunluğu 1,25 m., genişliği 86 
cm., yüksekliği 20 cm., oturduğu taban seviyesi 2,20 m.dir (Resim: 9).

Ayrıca güney-kuzey yönünde 2,10 m. derinlikte bir duvara daha rastlan-
mıştır. Genişliği 1,35 m. ve görünen uzunluğu 4,70 m. olan duvar kazı çalış-
malarının tamamlanmış olması sebebiyle şimdilik tam olarak ortaya çıkarıla-
mamıştır (Resim: 9).

Güney bölümdeki açmalarda ortaya çıkarılan mimari bulgular dışında 1d 
No.lu açmanın güneydoğu köşesinde, yaklaşık 1 m. seviyesinde bir mezar 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). İskeletin gömüldüğü mezar yapısı hakkında 
tam bilgi edinilememiş olmakla beraber iskelet genelde sağlam olarak bulun-
muştur. Bir kadına ait olabilecek iskeletin başı güneye, ayakları kuzeye yön-
lendirilmiştir. Üzerine kireç atılmış durumdadır. İskeletin bu gömü şekli 2006 
yılında Roma Hamamı’nın güneybatısında müzemiz müdürlüğünce gerçek-
leştirilen kazı çalışmaları sırasında bulunan Geç Osmanlı Dönemi mezarlarını 
hatırlatmaktadır14. İskeletin boyu 1,50 m.dir. Gerekli fotoğraf ve belgeleme 
çalışmaları yapıldıktan sonra iskelet kaldırılarak müzemize teslim edilmiştir. 

Güney bölümde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında çok büyük bir sür-
priz ile karşılaşılmıştır. Arkeoloji bilimi açısından çok önemli sayılabilecek 
ve ülkemizde yapılan son yıllardaki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan en 
önemli buluntulardan biri olarak değerlendirilen, muhtemelen Hermes Hey-
keli? olan çıplak bir erkek heykeli ortaya çıkarılmıştır. 

1b sondajında 1 m. derinlikte mermer bir bloka rastlanmıştır. Derinleme-
sine devam eden çalışmalarda bu mermer blokun bir heykelin sağ bacağı, 

14 H., Denizli-İ., Esen-A. Talaakar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2006 Yıllığı, s. 9-21, 2007.
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dayandığı ağaç kütüğü ve kırık olan sol ayağının bulunduğu bir kaide olduğu 
anlaşılmıştır. 1,30 m. derinlikte ise heykele ulaşılmıştır (Resim: 11).

Haberci Tanrı Hermes’e ait olduğunu düşündüğümüz çıplak erkek hey-
kelinin baş kısmı ve sağ kolu omuzdan kırık ve eksiktir (Resim: 12). Boyu 
yaklaşık 2,20 m.dir. Kollosal boyutlardadır. Sol kol sağlamdır. Sağ bacağı diz 
kapağının üstünden kırık olup kaidedeki bacağa oturmaktadır. Sol bacağın 
ise dizden aşağısı kırıktır. Aynı tipte heykellerin, karşılaştığı dış kuvvetler 
etkisinden dolayı aynı yerlerden aynı şekilde kırıldıklarına sık rastlanmakta-
dır. Heykelin sol omzunda bir pelerin (chlamys) bulunmaktadır. Pelerin sol 
omuzdan başlayarak sol ele dolanmış ve aşağıya doğru sarkarak tasvir edil-
miştir. Heykelin vücudu oldukça atletik ve gerçekçi bir üslupta işlenmiştir. 
Kaslar en ufak ayrıntılarına kadar plastik bir şekilde belirtilmiştir. Heykel, 
üslup özelliklerine göre Roma Dönemine (M.S. 2. yüzyıl) tarihlendirilmekte-
dir15. 

Merhum Prof. Dr. Jale İnan’ın belirttiği gibi, Hermes’in tasvirleri gençlerin 
de beden eğitimi gördüğü gynasiumlarda eksik değildir. Orada bir atlet gibi 
görülür. Heykelin, üslup özelliklerinin yakın benzerleri ile karşılaştırılması, 
kazıda ortaya çıkarılan dükkânlarla bağlantılı bir mimaride bulunması ve bu 
alanın palaestraya (spor alanı) yakın olması nedeniyle Hermes olma olasılığı 
güçlenmektedir. Tanrı Hermes tüccarların koruyucusu ve sporla ilgili bir tan-
rı olarak efsanelerde geçmektedir16.

Beş parça hâlinde bulunmuş olan heykelin parçaları tam olarak ortaya 
çıkarıldıktan sonra, kazı yerinden alınmadan o dönem bakanımız olan Sn. 
Atilla Koç’un ve diğer yetkililerin katıldığı basın toplantısıyla kamuya tanıtıl-
mıştır. 31.07.2007 tarihinde vinç yardımıyla müzeye taşınmıştır. Müzenin la-
boratuar elemanları tarafından ayağa kaldırılması, temizlik ve konservasyon 
çalışmaları tamamlanan heykel (Resim: 12), müzenin “Klasik Seksiyonu”nda 
özel hazırlanan mekânda 19.09.2007 tarihi itibarıyla teşhire sunulmuştur (Re-
sim: 13).

2 No.lu Sondaj
“Kutsal Cadde”nin kuzeyinde açılan 2 No.lu ve yine kazı ilerledikçe 2 

No.lu sondajın etrafında açılan 2a, 2b, 2c, 2d ve 2e No.lu sondaj çalışmala-
rındaki amaç, yukarıda da değinildiği gibi caddenin kuzeyinde yer alan ve 
caddeyle bağlantılı olabilecek mimarinin ile Bizans Döneminde yapılan ve 
Roma Dönemindeki mimariyi tahrip eden Bizans surunun tespit edilmesi idi 
(Resim: 9, 14).

İlk dönem çalışmalarında doğu-batı yönünde 2 m., güney-kuzey yönünde 
5 m. olarak açılan sondajın güney sınırından 1,30 m. mesafede iri blok taşlar-

15 J. İnan, Side’nin Roma Devri Heykeltıraşlığı, 1975.
16 A., Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 1984.
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dan yapılmış ve aralarında moloz taşlar görülen harçla sıvanmış duvara he-
men yüzeyde rastlanmıştır. Bu duvarın genişliği 1,30 m.dir. Duvar doğu-batı 
yönündedir. Duvarın güneyinde derinlemesine devam eden çalışmalarda 
1,10 m. derinliğe inilmiştir. Duvarın batı sınırı tahrip olmuştur. Duvar sonda-
jın doğu ve batı kesitlerinde devam etmektedir. Duvarın dış cephelerinde yer 
yer korunmuş durumda sıva görülmektedir (Resim: 9, 14).

Tespit edilen duvarın kuzey yönünde 2 m. mesafede, 1,20 m. derinlikte iri 
andezit bir bloka rastlanması üzerine sondaj tekrar kuzey yönde 5 m. daha 
genişletilerek 2x10 m. boyutlarına ulaşılmıştır. 1,35 m. derinliğe inilmiştir. 
Yine iri andezit blokun kuzeyinde hemen yanında yarım daireyi andıran ve 
sondajın doğu kesitine devam eden iri andezit şekilsiz taşlardan oluşan bir 
mimariye rastlanmıştır (Resim: 9, 14).

Genişletme çalışması kuzey-güney yönde 3,40 m. yapıldıktan sonra yine 
yüzeye çok yakın yaklaşık 20 cm. derinlikte bir duvara daha rastlanmıştır. 
Duvar aynı şekilde sondajın doğu ve batı kesitlerine devam etmekte olup yer 
yer tahrip olmuştur. Yaklaşık 90 cm. genişliktedir. 75 cm. derinliğe inildikten 
sonra duvarın daha da genişlediği, muhtemelen iki aşamalı olarak kullanıldı-
ğı tespit edilmiştir. Fakat duvarın altta olan ilk kullanım evresinin 30 cm.lik 
bir kısmı ortaya çıkarıldığı için kesin birşey söylemek bu aşamada olası de-
ğildir. Yine bu duvar da iri taş bloklar ile aralarda moloz taşlardan oluşmakta 
olup yoğun harç ve sıvalar görülmektedir. Böylece kuzey bölümde açılan ala-
nın ölçüleri doğu sınırında 11,5 m., batı sınırında 9,80 m., kuzey sınırında 8,5 
m. ve güney sınırında 12,15 m.dir.

İlk aşama kazılarında tespit edilen ilk duvarın doğu-batı yönde devam 
ettiği görülmüştür. Duvarın genişliği 1,30 m., mevcut uzunluğu 12 m. ve ko-
runan yüksekliği 1,16 m.dir. Bu bölümde inilen taban seviyesi de 1,16 m.dir. 
İlk aşamada bir kısmı kazılan duvara yüzeyde rastlanmıştır. Duvar iri blok 
taşlarla örülmüş olup aralarında kireç harç kullanılmıştır

Duvarın güneyinde ve sondajın güneydoğu köşesinde yıkıntı taş sırasın-
dan oluşan duvar olabilecek bir mimariye daha rastlanmıştır (Resim: 9, 14).

İlk aşama kazılarında tespit edilen üsteki duvarın kuzeyinde yer alan ve 
paralel uzanan ikinci duvarın da yine doğu-batı yönünde devam ettiği görül-
müştür. İlk bulunan duvara mesafesi 5,10 m.dir. Bu duvarın genişliği 90 cm., 
yüksekliği 105 cm.dir (Resim: 9, 14).

Kutsal yolun güney ve kuzey yönünde yapılan kazı çalışmalarında olduk-
ça karışık durumda Roma, Bizans ve Geç Osmanlı Dönemine ait kırık seramik 
ve cam kap parçaları, kandil, kemik alet, sikke ve ağırşaklar bulunmuştur. 

Kazı alanının Jeofi zik ölçümleri kazıya heyet üyesi olarak katılan Doç. Dr. 
Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Selma Kadıoğlu ve Ali Akın Akyol tara-
fından yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Roma caddesinin doğu-batı aksında 
bulunan bölümünü tespit edebilmektir. Yapılan çalışmayla ilgili rapor tarafı-
mıza verilmiş olup raporda belirtilen mimari bulgulara ait anomalilerin tespi-
ti, bundan sonraki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 
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Ara verildikten sonra devam edilen ikinci aşama kazı çalışmaları 14.09.2007 
tarihinde tamamlanmıştır. Projeye göre restorasyonu yapılacak mimarinin 
korunması gerektiğinden, müzenin Rest. Kimya. Müh. Uzm. Latif Özen ta-
rafından, duvarlarda geçici koruma önlemi alınmıştır. Önce kireç dökülmüş 
sonra da jeotekstil denilen su geçirmez bir örtü ile duvarlar geçici olarak ka-
patılmıştır (Resim: 15).

Perge, Tarsus-Cumhuriyet Meydanı, Aizonai, Laodikeia ve Efes antik 
kentlerinde olduğu gibi antik Ankyra’nın en önemli kalıntılarından birisi olan 
“Kutsal Yo”un (caddenin) ortaya çıkarılması, Ankara şehri açısından son de-
rece önemlidir. Kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Ankarası’nın yapılaşması 
ve kent dokusu hakkında önemli bilgiler elde edilmesi beklenmektedir. Aynı 
zamanda, sütunlu cadde üzerinde yer alan stoa’nın ve buradaki iş yerlerinin 
açığa çıkarılması, dönem hakkında aydınlatıcı bilgiler verecektir.
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Çorum İli, Kargı İlçesi, Hacıhamza Beldesi, Abdullah Köyü, Teberikler 
mevkiinde 02.06.2007 tarihinde Celal Uzanır’ın tarlasında yaptığı çift sürü-
mü sırasında traktör pulluğunun bir taşa takılması sonucu açığa çıkan çukur 
içinde iskeletin görülmesi üzerine konu ilk önce jandarmaya, sonra da müze-
miz müdürlüğüne bildirilmiştir. Bunun üzerine mahalline gidilerek müzemiz 
uzmanları tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır (Resim:1). Yapılan ilk 
incelemede tarla yüzeyinden yaklaşık 50 cm. derinlikte kesme traverten taş 
bloklardan yapılmış, dromoslu bir mezar odasının varlığı saptanmıştır. 

Konu Genel Müdürlüğe bildirilmiş, alınan izin üzerine Müze Müdür V. 
Dr. Önder İpek başkanlığında Arkeolog Metin Çakar, Ambar Memuru Meh-
met Şekerci ve işçi Hüseyin Onat’tan oluşturulan ekiple 05-06 Haziran 2007 
tarihleri arasında iki gün süren bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 

Çorum İli, Kargı İlçesi, Hacıhamza Beldesi, Abdullah Köyü’nün yaklaşık 
2 km. güneybatısında yer alan, Teberikler mevkiindeki kazı alanı konum iti-
bariyle Çorum’un Kastamonu il sınırına birkaç kilometre mesafededir. Yoğun 
ormanlık içerisinde köylülerce zirai faaliyetler için ormandan açılan bir alan-
da yer almaktadır (Resim: 2).

Kargı İlçesi, Hacıhamza Beldesi, Abdullah Köyü’nün yaklaşık 2 km. gü-
neybatısında yer alan, Teberikler mevkiindeki kurtarma kazısı çalışmalarına 
tarla sahibinden alınan taahhütnameden sonra köyden sağlanan üç işçi ile 
başlanmıştır. Mezarın bulunduğu tarlanın kuzey-güney istikametinde meyil-
li olması ve tarla sürümünün kuzeyden güneye doğru yapılması nedeniyle 
tarla toprağı mezarın bulunduğu noktada iyice azalmış ve mezarın ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Kazıya çift sürümü sırasında bulunan mezar üst 
tonoz toprağının açılması, etrafının temizlenmesi ile devam edilmiştir (Resim: 
3). Mezar içerisinde yapılan incelemede mezarın döneminde de karıştırılmış 
olduğu görülmüş, ancak bununla birlikte mezarın bulunduğu anda çevre-
de bulunan köylüler tarafından içine girilerek mezara düşen taşın ve mezar 
içinde bulunan ölü hediyesi olarak bırakılmış eserlerin dışarı çıkarılması es-
nasında iskeletlerin ve toprağın merakla ve bilinçsizce karıştırılmış olduğu 
anlaşılmıştır (Resim: 4).

ÇORUM İLİ, KARGI İLÇESİ, ABDULLAH KÖYÜ,
TEBERİKLER MEVKİİ KURTARMA KAZISI

Önder İPEK*
Metin ÇAKAR

* Dr. Önder İPEK, Müze Müdürlüğü, Müze Müdür V. , Çorum/TÜRKİYE.
 Metin ÇAKAR, Arkeolog, Çorum Müzesi, Çorum/TÜRKİYE.
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Mezar içerisine zamanla girmiş toprağın dışarı çıkarılması ile başlayan te-
mizlik çalışması sırasında mezara ilk inildiğinde düşünülen izlenimlerin doğ-
ru olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma sırasında iki iskeletli bir gömünün 
olduğu anlaşılan mezarda iskeletlerin in situ durumda olmadığı, kafatası ve 
vücudun diğer bölümlerinin kırık ve dağınık durumda olduğu tespit edil-
miştir (Resim: 5). Mezar içerisindeki çalışmalar ilerledikçe toprak içerisinde 
bronzdan halka kısımları kırılmış durumda üzerleri motifl i iki adet akik yü-
zük taşı (Resim: 6, 7), bir adet bronz broş (Resim: 8), bronz bir nesne (Resim: 
9), birkaç adet kabara biçimli demir çivi (Resim: 10) ile mezarın kendi döne-
minde karıştırıldığı sırada kırılmış olduğu anlaşılan cam parçaları elde edil-
miştir (Resim: 11). 

Yapılan çalışma sonucunda güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan, 220 
cm. uzunluğunda, 110 cm. genişliğinde, 155 cm. yüksekliğinde tek odalı, ko-
nik tonozlu bir mezar mimarisine rastlanmıştır (Resim: 12; Çizim: 1, 2). Gü-
neybatıdan sağlanan giriş kısmı ise 58 cm. genişliğinde, 53 cm. yüksekliğinde 
ölçülere sahip olup kapak taşı ile kapatılmıştır (Resim: 13). Giriş kısmından 
itibaren güneybatı istikametinde devam eden ve kesme taşlarla yapılmış olan 
dromos kısmının tek blok taş sonrasında büyük bir ihtimalle çift sürümleri 
sırasında pullukla sökülerek tahrip edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Çevrede 
var olan traverten cinsi taşlardan kesilen bloklarla yapılan mezarın, mimari 
ve teknik özelliklerine ve ayrıca içerisinde bulunan mezar hediyelerine göre 
Roma Dönemine (M.S. 2.-4. yüzyıl) ait olduğu anlaşılmıştır.
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Çorum İli, Osmancık İlçesi, Koyunbaba Mahallesi, Arafat Tepesi mevki-
inde 08.06.2007 tarihinde, 1986 yılında yapımı yarım kalmış olan ve inşaat 
halindeki bir binanın Osmancık Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmesi 
amacıyla düzleme ve yol yapım çalışması sırasında dozer paletinin bir boş-
luğa düşmesi sonucunda açığa çıkan çukurun içinde iskelet parçalarının gö-
rülmesi üzerine, konu telefonla müzemiz müdürlüğüne bildirilmiştir. Bunun 
üzerine mahalline gidilerek müdürlüğümüz tarafından gerekli incelemeler 
yapılmıştır. (Resim: 1)

Yapılan ilk incelemede, doğal kumlu kayanın oyularak mezar odası hâline 
getirildiği, oluşturulan odanın üst tarafının ise kist taşı ile tonoz biçiminde 
kapatıldığı tespit edilmiştir. Durumun aciliyeti nedeniyle konu Genel Mü-
dürlüğümüze bildirilmiş, alınan izinle Müze Müdür V. Arkeolog Dr. Önder 
İpek başkanlığında Arkeolog Metin Çakar, Ambar Memuru Mehmet Şekerci 
ve Osmancık Belediyesince sağlanan işçilerle birlikte 11-12.06.2007 tarihleri 
arasında kurtarma kazısı gerçekleşmiştir.

Çorum İli’ne 50 kilometre mesafede olan Osmancık İlçesi, İstanbul’u tüm 
Karadeniz illerine bağlayan yol üzerinde yer almaktadır. İlçe içerisinden ge-
çen bu karayolunun İstanbul istikametinde ilçe çıkışına yakın bir noktada 
Arafat Tepesi olarak adlandırılan ve halk tarafından mesire yeri olarak kul-
lanılan ormanlık arazinin üst kısmındaki kazı alanı yola yaklaşık 200 metre 
uzaklıktadır (Resim: 2).

Belediye tarafından yapılan düzenleme çalışmaları sırasında üst örtü top-
rağı tamamen alınan mezarda kazı çalışmalarına mezar üst tonozunun ortaya 
çıkarılması ile başlanmıştır (Resim: 3). Çalışmalar sırasında güneydoğu-ku-
zeybatı istikametinde uzandığı tespit edilen mezarın, güney batı tarafında bir 
ön odasının daha olduğu görülmüştür. Mezar odasında yapılan ilk inceleme-
de in situ durumda olmayan ve döneminde karıştırılmış olduğu düşünülen 
insan kemiklerinin mezarın kuzey tarafına karışık biçimde yığılmış olduğu 
görülmüştür (Resim: 4). Çalışmalarda ilk olarak kaç gömünün olabileceği tes-

ÇORUM İLİ, OSMANCIK İLÇESİ,
KOYUNBABA MAHALLESİ, ARAFAT TEPESİ 

KURTARMA KAZISI
Önder İPEK*

Metin ÇAKAR

* Dr. Önder İPEK, Müze Müdürlüğü, Müze Müdür V. , Çorum/TÜRKİYE.
 Metin ÇAKAR, Arkeolog, Çorum Müzesi, Çorum/TÜRKİYE.
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pit edilmek istenmesine rağmen yukarıda da değinildiği gibi içerideki topra-
ğın iskeletlerle birlikte karıştırılmış olması nedeniyle bu mümkün olamamış-
tır. Buna rağmen yapılan çalışma sonucunda mezar içerisinde 10-12 arasında 
bir gömünün olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yapılan kazı ve temizlik çalışmaları sonucunda güneydoğu-kuzeybatı isti-
kametinde uzanan, 498 cm. uzunluğundaki mezarın ön odası 200 cm. uzunlu-
ğunda, 110 cm. genişliğinde ve 110 cm. yüksekliğindedir. Mezar odası ise 298 
cm. uzunluğunda, 160 cm. genişliğinde ve 185 cm. yüksekliğindedir. Güney-
doğudan sağlanan ön oda girişi 35x35 cm., mezar oda girişi ise 80x70 cm. öl-
çülerindedir (Çizim: 1, 2). Dramos, ön oda ve mezar odasından oluşan, beşik 
tonozlu bir mimariye sahip mezarın ön oda ve mezar odası doğal kum taşının 
oyulması ile yapılmış olup (Resim: 5) üzeri çevrede mevcut olan yeşil renkli 
kis taşlarından beşik tonoz biçiminde örtülmüştür (Resim: 6). Mezarın dra-
mos kısmının büyük bir ihtimalle önceki yıllarda belediye tarafından yapılan 
çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında tahrip edildiği gözlenmiş olup bu bö-
lüme ait ön oda girişinde yuvarlak çay taşı örgülü küçük bir duvar parçasına; 
ön odanın tonoz alınlığında ve aynı cins taştan yapılmış giriş kapağında ise 
“H” monogramına rastlanmıştır. Bu monogram ile ilgili olarak akademisyen-
lerle yapılan görüşmelerde yapım sırasında taşçı ustaları tarafından kesilen 
taşların nereye yerleştirileceğine dair bırakılan işaret olarak yorumlanabilece-
ği görüşü bildirilmiştir (Resim: 7).

Kazı ve temizlik çalışması sırasında ortamdaki nem nedeniyle oldukça ok-
side olmuş ve silikleşmiş durumda Helenistik Döneme ait 13 adet sikke (Re-
sim: 8, 9) tümlenemeyecek nitelikte pişmiş toprak koku kabı parçaları, tabak 
parçası, çeşitli kaplara ait olduğu düşünülen seramik parçaları ile az miktarda 
demir kabara parçaları bulunmuştur (Resim: 10, 11). Bu da mezar içerisinin 
döneminde karıştırılmış olduğuna dair görüşlerimizi teyit eder niteliktedir. 
Ayrıca mezar odasının güneydoğusunda yer alan ön oda içerisinde yapılan 
çalışmada ise herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

Sonuç olarak mezarın bir tümülüs olabileceği, üzerindeki toprağın Os-
mancık Belediyesi tarafından 1986 ve önceki yıllarda inşaat yapmak amacıyla 
düzlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca mezar, içerisinde elde edilen seramik parça-
ları ve sikkelere göre Helenistik Döneme tarihlendirilmektedir.
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Antik kaynaklarda Me’arath gazze Pörön, Mezopotamya’da ise Pirin ve 
Perin olarak bilinen Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan 
antik Perre kenti Melitene’yi (Malatya) başkent Samosata’ya (Samsat) bağla-
yan yol güzergâhı üzerinde olması nedeniyle jeopolitik bir öneme sahip ol-
muştur (Harita).  

Bugün hâlen kullanılan çeşmeden akan suyun güzelliği ve lezzetinden do-
layı Antik Dönemde bu güzergâhtan yolcuların geçtiği, kervanların ve ordu-
ların konakladıkları antik Perre kenti, Roma Döneminde de Anti Toros yolları 
içinde önemini sürdürmüştür.

Antik Batı’yı İran’a (Pers) bağlayan bir yol üzerinde olması nedeniyle Bi-
zans Döneminde de önemini korur. Bu dönemde Hierapolis (kutsal şehir) ola-
rak anılan Pere, İ.S. 325 yılında Nicea’da ( İznik) toplanan konsile, Piskopos 
İoannes Perdos’un yönetimindeki Persidas eyaletinin bir şehri olarak katılır. 
İ.S. 433 yılında Samosatalı Andreas’ın Alexander’e yazdığı mektupta Perre’de 
bulunan bazı önemli piskoposlardan bahsetmesi kentin dinsel açıdan da 
önemli bir kent olduğunu gösterir.

Perre antik kenti bundan sonraki dönemlerde giderek önemini yitirmiş ve 
eski parlak dönemini bir daha yakalayamamıştır. 

Kentin nekropol alanı, bölgedeki diğer mezarlık alanlarından hem büyük-
lüğü hem de gömme şekillerinin çeşitliliği bakımından ayrı bir önem taşımak-
tadır. İl merkezine 5 km. mesafede, kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve 
batıya doğru genişleyen kayalık alanda çok sayıda antik mezar tespit edilmiş-
tir. Olumsuz bir görünüm sergileyen, işlevi dışında kullanılan ve tahribatın 
her geçen gün çoğaldığı nekropolde 2001 yılında başlanan kazı ve temizlik 
çalışmalarına 2007 yılında da devam edilmiştir.

I. DÖNEM KAZI ÇALIŞMALARI
2007 yılı çalışmaları nekropolün kuzeyine doğru uzanan antik yol güzer-

gâhı üzerindeki mezarlarda sürdürülmüştür. 

PERRE ANTİK KENTİ NEKROPOL ALANI
2007 YILI KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Fehmi ERARSLAN*
Nevruz Esma İNCE

Mehmet ALKAN

*  Müze Müdürü Fehmi ERARSLAN, Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE
 Arkeolog Nevruz Esma İNCE, Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE
 Arkeolog Mehmet ALKAN, Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE
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K-5 GALERİSİ MEZARLARI
Bir önceki yıl kazısına başlanan alanda devam eden kazılarda yoğun bir 

kül tabakası oluşmuş ve tuğlalardan yapılmış bir fırın yapısı ortaya çıkarıl-
mıştır. Fırının antik kent yerleşimine uzak olması ve nekropolün içinde yer 
alması, buranın muhtemelen ölü yemeklerinin pişirildiği yer olduğunu gös-
termektedir. Fırın içinde çok sayıda pişmiş toprak keramik ve iri taşlar ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 1). Fırının bitişiğinde ayrıca duvar ölçüleri 2,80x2,80 m. 
uzunluğunda bir yapı ortaya çıkarılmış; yanında bulunan dört adet tonozlu 
mezarın temizliği yapılmıştır. Bu alanda yapılan kazılarda bir adet kıvrılmış 
şekilde demirden yapılmış çift başlı yılan ile iki adet sikke bulunmuştur.

K-6 GALERİSİ MEZARLARI VE TONOZLU YAPI
Bir önceki yıl yarım kalan alanın kazısına devam edilmiştir. Mezar ala-

nında sunu çukurları mevcuttur. Sunu çukurlarından yapılan sununun sıvı 
libasyon şeklinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Burada kesilen hayvanın kanı-
nın bir kanalla sunu çukuruna döküldüğü görülmektedir. Bu alanda yapılan 
kazıda bir adet Paleolitik Çağa ait çakmaktaşı el baltası bulunmuştur. Erken 
döneme ait bu baltanın yakın bir yerleşimden bu alana taşındığı anlaşılmak-
tadır. Kazıda ortaya çıkarılan bir blok taş kaldırıldığında aşağıya doğru inen 
tünel biçiminde tonozlu bir yapının var olduğu anlaşılmıştır. İçindeki dolgu-
lar temizlendikten sonra ana kaya kesilerek yapılmış 44 adet basamakla aşağı 
inen tünelin sonunda, girişten daha küçük kemerli bir girişin olduğu tespit 
edilmiştir (Resim: 2). Dolgusu temizlendiğinde burasının 1,5x1.5 m. ölçüle-
rinde yukarıya doğru uzanan dörtgen bir yapı olduğu görülmüştür. Dolgu 
toprağı çıkarılan kısma bir iskele kurularak üste doğru devam eden dolgu 
desteklenmiştir. 

Tünelin girişi ile bitiş noktası ölçülerek üst giriş tespit edilmiştir. Bu giriş 
üzerine geleneksel makara sistemi konularak içindeki dolgular temizlenerek 
en dip kısımdaki düz zemine ulaşılmıştır (Resim: 3). Dörtgen yapının kar-
şılıklı iki duvarında aralıklarla yapılmış küçük oyuklar tespit edilmiştir. Bir 
ayağın sığabileceği kadar olan bu oyuklara basılarak aşağıya inildiği anlaşıl-
maktadır. İlk etapta sarnıç olduğunu düşündüğümüz bu yapıya ayrıca basa-
maklarla inilmesi ilginç bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır (Plan: 1). 

K-8 GALERİSİ VE MEZARLARI
Bir önceki yıl kazısına başlanan alanda toprak dolgu çıkarılarak mevcut 

zemine kadar inmek amaçlanmıştır. İlk olarak galeride bulunan tonozlu iki 
mezarın içi temizlenmiş ancak mezar hiçbir buluntu vermemiştir. Tonozlu 
diğer üç mezar ile lahit tipi mezarın kapağı açılarak içindeki dolgu toprak 
temizlenmiştir (Resim: 4). Bu lahit mezar içinde iskelete ait kemikler çıkmış 
olup ancak herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır (Resim: 5). 
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Lahit mezarın yanındaki üst örtüsü kırılmış bir oda mezarın kazısı ile ça-
lışmalara devam edilmiştir. Doğu ve batı yönünde uzanan ve yaklaşık 50 m. 
uzunluğundaki bu galeride yapılan kazılar sonucu erken döneme ait bir adet 
taş damga mühür bulunmuştur. K-6 galerisinde bulunan Paleolitik Çağa ait 
el baltası gibi yakın bir yerleşimden buraya taşınmış olmalıdır. Ayrıca bir adet 
pişmiş toprak kandil, iki adet sikke ve bir adet cam bilezik ile zincir şeklinde 
bronz kolye ve küçük bronz iğne bulunmuştur.

K-9 GALERİSİ VE MEZARLARI
K–8 galerisinin paralelinde uzanan bu galerinin girişinin hemen sağında 

bir oda mezar mevcuttur. Mezar odasının sağında iki, solunda üç ve girişin 
karşısında ise üç tane tonozlu mezarın kazı ve temizliği tamamlanmıştır. Me-
zar odasının giriş cephesi duvarında ve sağ üst kısımda kabartma biçiminde 
yapılan sunak üzerinde yazıt mevcuttur (Resim: 6). Ayrıca mezar odasının 
ön kısmında kâse formlu sunu çukurları ve sunu çukurlarının önünde kü-
çük kanalcıklar bulunmaktadır. Bu kanalcıklardan sununun sıvı libasyon bi-
çiminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Galeride yer alan diğer bir lahit mezar ve 
altı tonozlu mezarın kazı ve temizliği yapılmıştır. Temizlenen lahit mezarın 
içinde gömülene ait bir adet bronz kemer tokası ve üç adet bronz küpe bu-
lunmuştur. Galeri dolgusunda ise bir cam bilezik ve bir adet bronz iğne açığa 
çıkarılmıştır.  

K-11 GALERİSİ VE MEZARLARI
Bu galeride bulunan 10 adet tonozlu mezarın kazı ve temizliği tamamlan-

mıştır. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda herhangi bir buluntu ele geçiri-
lememiştir. Galeride ortaya çıkarılan çocuk mezarlarından iki tanesi lahit tipi 
olup bir tanesi zemine bitişik, diğeri ise bağımsız biçimde yerleştirilmiştir. 
Ayrıca pişmiş toprak çatı kiremitleri kullanılarak yapılmış iki çocuk mezarı 
ortaya çıkarılmıştır. Galerinin sol tarafında dikkati çeken sunaklar ve sunak-
ların üst kısmında aşağıyı gösterir biçimde iki el tasviri yer almaktadır. Bu 
iki el kabartmasının benzerleri Frigya’daki günah çıkarma yazıtları ve Ku-
zey Suriye’deki mezar stellerinde görülmektedir. Bu alanda yapılan kazılar 
sonucu üç cam bilezik, pişmiş topraktan yapılmış bir kandil ve bir bronz ok 
ucu bulunmuştur. Galeride ortaya çıkarılan ilk mezar odasında dört tonozlu 
mezar ve ikinci mezar odasında ise beş tane mezar bulunmaktadır. Galerinin 
kuzeybatı kısmında ise geçiş kapısı mevcut üstü kırılmış küçük bir oda yapısı 
ortaya çıkarılmıştır. Bu kapının tören amacıyla kullanıldığı düşünülmekte-
dir.
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K-12 GALERİSİ VE MEZARLARI
Yoğun toprak dolgunun bulunduğu galeride dolguların kaldırılması ile 

çalışmalara başlanmıştır. Yüzeyde bulunan altı mezar ile tonozlu üç mezarın 
kazı ve temizliği tamamlanmıştır. Bu galeride İslâmî döneme ait bir sikke, iki 
ağırşak ve kemikten yapılmış bir bıçak sapı bulunmuştur.

K-13 GALERİSİ VE MEZARLARI
Toprak dolgunun kaldırılması ile başlanan çalışma mezarlarda devam 

etmiştir. Yüzeyde bulunan beş mezarın temizliği yapılmıştır. Ayrıca burada 
bulunan bir oda mezarın kazı ve temizliğine başlanmıştır. Oda mezarın sağ, 
sol ve girişinin karşısında bulunan ikişer tonozlu mezarın kazı temizliği ya-
pılmıştır. Ancak oda mezar herhangi bir buluntu vermemiştir. 

K-14 GALERİSİ VE MEZARLARI
Bu galeride de dolguların kaldırılması ile çalışmalara başlanmıştır. Daha 

sonra galeride bulunan 13 mezarın kazı ve temizliği yapılmıştır. Galeride ay-
rıca pişmiş toprak kiremitlerle yapılmış bir mezar açığa çıkarılmıştır. Kazılar 
sonucu galeride bir adet gümüş sikke bulunmuştur. 

K-15 GALERİSİ VE MEZARLARI
Galeride bulunan toprak dolgunun temizlenmesi ile başlanan çalışmalara 

bir tonozlu mezar ve bir oda mezarın kazı ve temizliği ile devam edilmiştir. 
Burada yer alan oda mezar oldukça düzgün yapılmış olup lahit tipi bir meza-
ra üç basamaklı podyumla çıkılmaktadır. Bu oda mezarın hemen ön sol tara-
fında, düzgün kesme taş ve üzerinde geometrik bezeme bulunan blok mezar 
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca oda mezarın ön kısmında düzgün kesme taşlar-
la yapılmış bir temenos ortaya çıkarılmıştır. Temenos içinde yapılan kazılar 
sonucu üzerinde kadın portresinin yer aldığı bir kabartma ele geçirilmiştir 
(Resim: 7). Gövdesi ve saç kısmı sağlam ancak yüzü tahrip olmuş bir kadın 
fi gürü bulunan mezarda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Mezar oda-
sına girilirken sağda ve solda birer aedicula, sağında ve solunda tonozlu me-
zarlar bulunmaktadır. Mezar odasında yapılan kazılar sonucu altın bir yüzük 
bulunmuştur. Ayrıca geç dönemlerde işlevi dışında kullanıldığını gösteren 
mezar odası kapısının genişletildiği ve üst kısımda bir aydınlatma penceresi 
açıldığı tespit edilmiştir. 

II. DÖNEM KAZILARI
K-5 GALERİ MEZARLARI
Toprak dolgu çıkarılarak zemine kadar ulaşmak için çalışmalar yapılmış-

tır. Galerideki açma kuzeye doğru genişleme biçiminde olmuştur. Altı basa-
maktan sonra önünde bulunan kapak taşının açılmasıyla bir basamakla içeri 
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girilen hipoje mezarda sağda ve solda plaster içinde aedicula mevcut olup 
sağda üç, solda bir ve cephede iki tonozlu mezar mevcuttur. Sağdaki 1. me-
zarda iskelet sağlam bir şekilde ele geçirilmiştir. 

Sağdaki 2. ve 3. mezarda ise iskeletler dağınık biçimde ortaya çıkarılmıştır. 
Mezar odasının zemininde bulunan mezarda bir adet altın küpe bulunmuş-
tur. Mezar odasının yan kısmında zemine kadar inme yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Galerinin ortasında kuzey-güney doğrultusunda, duvarı taşlarla 
örülmüş bir yapı ile fırının kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda duvarı kıs-
men korunmuş ayrı bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının hemen doğusun-
da 3,80x5 m. ebadında bir oda daha ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının duvarın-
da bulunan iki sütün kaidesi bir giriş oluşturmaktadır. 1,35 m. ölçülerinde 
olan bu kapı girişinden sonra mozaikli odaya geçilmektedir. Buradaki taban 
mozaikleri topografi k konumundan dolayı oldukça bozulmuştur. Yapının 
duvarında bulunan iki taş heykelin geç dönemde duvar taşı olarak kullanıldı-
ğı görülmüştür (Resim: 8). Duvarın güneydoğusunda ise lahit tipi bir mezar 
bulunmuştur. Lahit mezarın içinin temizlenmesi sonucunda bir cam koku şi-
şesi bulunmuştur. 

Lahit mezarın güneyinde ise bir sarnıç açığa çıkarılmıştır. 2,75 m. derinlik-
ten sonra toprak dolgusu başlamaktadır. Sarnıcın iç kısmı üstten alta doğru 
harç kullanılarak örülmüş aşağı inildiğinde ise örülmüş duvar yerini kayaya 
bırakmıştır. Sarnıcın derinliği 11 metredir. Burada yapılan kazıda üç bronz 
yüzük ve bir bronz çıngırak ile bir adet bronz kemer tokası bulunmuştur. 
Ayrıca kuyuda 4 cm. uzunluğunda ve 4 cm. genişliğinde Neolitik Çağa ait bir 
taş el baltası bulunmuştur. Bu galerinin gerek işlev gerekse mimari yönden 
karmaşık bir alan olduğu anlaşılmaktadır.

 
K-6 GALERİ MEZARLARI
Bu alanda dolgu temizlenerek zemine inme çalışmalarına devam edilmiş-

tir. Sarnıç ile merdivenin kesiştiği yerde 2,5 m. daha seviye indirilerek tabana 
ulaşılmıştır. Sarnıcın derinliği 19,65 m. olarak ölçülmüştür. Ayrıca galeride 
kapağı olan bir adet lahit mezar ortaya çıkarılmıştır. Lahit mezarın içindeki 
toprak dolgu temizlenmiş ancak herhangi bir kemik veya buluntuya rastlan-
mamıştır.

K-8 GALERİ MEZARLARI
Galerinin güney kısmının bir bölümünde dolgu seviye indirme çalışması 

yapılmıştır. Seviye 3 m. indirilerek tabana ulaşılmıştır. Tabana inildiğinde bu-
rada düzgün şekilde taş kesiminin yapıldığı görülmüştür. Daha sonra doğu-
batı doğrultusunda uzunluğu 50 m. olan galerinin tüm dolguları temizlene-
rek çalışmalar tamamlanmıştır. 
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K-9 GALERİ MEZARLARI
Doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu 50 m. olan galeri içindeki dolgular 

alınarak zemine inme çalışmasına devam edilmiş olup 2,5 metreden sonra ta-
ban seviyesi ortaya çıkarılmıştır. Galeri girişinin sağ tarafındaki toprak dolgu 
kaldırılmış ve seviye 1,5 metreye kadar indirilmiştir. 

K-10 GALERİ MEZARLARI
Yüzeyde bulunan yedi mezarın içindeki toprak dolgu temizlenmiş fakat 

herhangi bir iskelet veya buluntuya rastlanmamıştır. Bu durum mezarların 
bize daha önce soyulduğunu göstermektedir.

K-11 GALERİ MEZARLARI
Galerinin üst kısmındaki toprak dolgu kaldırılmış olup tabana ulaşılmış-

tır. Galeride sunaklı kapağı olan lahit mezarın bulunduğu tonozlu bir meza-
rın içi temizlenmiş ve mezarda bir adet cam bilezik bulunmuştur.

K–12 GALERİ MEZARLARI
Galerinin ön kısmındaki dolgu seviye indirilerek taban ortaya çıkarılmış, 

temizlik yapılmış ve kazısı tamamlanmıştır. 

K-13 GALERİ MEZARLARI
Galerinin giriş kısmında bulunan toprak dolgu temizlenerek zemine inil-

miş ve çalışmalar tamamlanmıştır.

K-14 GALERİ MEZARLARI
Galeride zemine ulaşılmış ve yapılan kazılar sonucu dört lahit mezar orta-

ya çıkarılmıştır. Bu mezarların içi temizlenmiş ancak herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır. Ortaya çıkarılan lahit mezarın birisinin üzerinde Grekçe “CI 
^ AC BVPETEYC” yazısı okunmaktadır. Bu isim büyük bir olasılıkla mezar 
sahibinin ismi olmalıdır (Resim: 9). Burada bir tonozlu mezar tamamlanma-
dan yarım bırakıldığı görülmektedir. Yine aynı şekilde mezar odasının zemi-
ni düzeltilmiş fakat mezarlar yapılmamış olup, mezar odasının üstü kırıktır.

K-16 GALERİSİ VE HİPOJE MEZAR
Doğu-batı yönünde uzanan 71 basamakla ulaşılan mezar yapısının içine 

12 basmakla inilmektedir (Plan: 2). Bu mezarın 71 yaşında ölen bir şahsa ait 
olduğu düşünülmektedir. Kapı taşı mevcut olup iki parça hâlinde ortaya çı-
karılmıştır. Mezara girildiğinde sağda, solda ve girişin karşısında birer to-
nozlu mezar mevcuttur. Bu mezarların içi temizlenmiş ancak herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır. Mezar odasında sağ üst kısımda beş ve karşıda 
ise bir aedicula mevcuttur. 
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K-17 GALERİ MEZARLARI 
Toprak dolgu çıkarılarak seviye indirme çalışması yapılmış ve yüzeyde 

bulunan iki mezarın içi temizlenmiştir. Ancak herhangi bir buluntuya rast-
lanmamıştır. Bu alanda geç dönemde yapılmış bir işlik bulunmuştur. Hemen 
yanındaki alanda üzüm bağlarının bulunması bu kısmın üzüm işliği olarak 
kullanıldığını göstermektedir. 

K-18 GALERİSİ VE MERDİVENLİ YAPI
Bu kısımdaki toprak dolgunun kaldırılmasıyla merdivenli yapı ortaya çı-

karılmıştır. Bu merdivenli yapıda iri blok taşlar kullanılmıştır. Kazısı henüz 
tamamlanmadığı için bu merdivenli yapının işlevi anlaşılamamıştır.

BULUNTULAR 
K-5 galerisinde bulunan İmparator Constans (M.S. 337-350) dönemine 

ait sikkenin ön yüzünde imparatorun sağa dönük portresi, arka yüzünde 
ise phoenix kuşu betimi yer almaktadır. Diğer bir sikkede ise ön yüzde Iulia 
Mamaea’ya ait portre sağa dönük şekilde, arkada ise yine sağa dönük biçim-
de, elinde mızrak bulunan bir fi gür yer almaktadır. Mezar odasının zeminin-
de bulunan mezarda bir adet altın küpe ile yapının duvarında geç dönemde 
duvar örgüsünde kullanılmış iki heykel ortaya çıkarılmıştır. Heykelin biri ka-
lın giysili ve oturur vaziyette tasvir edilmiştir ve baş kısmı ile sağ eli (Resim: 
10); yine oturur vaziyette olan diğer heykelin ise belden yukarı kısmı kırıktır. 
Yapının güneyinde açığa çıkarılan lahit mezar içinin temizlenmesi sonucu 
cam koku şişesi bulunmuştur. Sarnıçta yapılan kazı sonucunda ise üç tane 
bronz yüzük ve bir adet bronz çıngırak ile bir adet kemer tokası bulunmuştur. 
Ayrıca erken döneme ait yakın bir yerleşimden taşınmış olduğunu düşündü-
ğümüz Neolotik Çağa ait bir el baltası buluntular arasındadır.

K-6 galerisinde sarnıç içinde ön yüzde sağa dönük portre, arka yüzde her 
iki kanadını yana açmış şekilde kartal betimi olan Helenistik Döneme ait gü-
müş bir sikke bulunmuştur. Diğer buluntu Bizans İmparatoru I. Iustinian (İ.S. 
527–565) dönemine ait bir sikkedir. Ön yüzde sağa dönük olarak Iustinian 
büstü yer almaktadır. Arka yüzde ise M harfi  ve CON yazısı ile yıldız ve haç 
betimi bulunmaktadır. Bulunan başka bir sikke ise I. Theodosius (İ.S. 379-395) 
dönemine ait olup ön yüzde başı miğferli imparator sağa dönük olarak tasvir 
edilmiştir. Arka yüzde ise zaferden dönerken gemi üzerinde ve dümende bir 
Nike tasviri yer almaktadır. 

Ayrıca bu alanda yapılan kazılar sonucu pişmiş topraktan yapılmış dört-
gen bir süzgeç, bir adet bronz fi bula, bir adet spatül ile bir saç iğnesi, bronz-
dan el biçiminde bir obje, demirden yapılmış bir mızrak ucu ve bir ok ucu ile 
kemikten yapılmış saç iğnesi ve bir kolye taşı bulunmuştur.
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K-8 galerisinde bulunan çok düzgün kesimli agat damga mühürde, ayakta 
sola dönük bir kral fi gürü elinde tuttuğu asayı önünde durduğu bir mabe-
de doğru uzatırken tasvir edilmiştir. Diğer bir buluntu olan pişmiş toprak 
kandilin kaide kısmında bitkisel motif yer almaktadır. Diğer bir sikkenin ön 
yüzünde Athena sola dönük olarak betimlenmiş; arka yüzüne ise Roma’nın 
kuruluş mitosu işlenmiştir. Bu galeride ayrıca bir adet cam bilezik bulunmuş-
tur. Galeride bulunan Valentinian dönemine ait sikkenin ön yüzünde impa-
ratorun tasviri; arka yüzünde ise sola dönük olarak ve ayakta bir fi gür ile 
yanında küçük bir fi gür daha yer almaktadır. Galeride bulunan bir temenos 
içinde yapılan kazılar sonucunda ise üzerinde kadın portresinin yer aldığı bir 
kabartma bulunmuştur.

K-9 galerisinde temizlenen lahit mezarın içinde bir adet bronz kemer toka-
sı, üç adet bronz küpe; galerideki sarnıç içinde de bir cam bilezik ve bir adet 
bronz iğne bulunmuştur. 

G-11 galerisinde üç adet cam bilezik bulunmuştur. Burada bulanan pişmiş 
topraktan yapılmış bir kandilin alt kısmında, diğer buluntulardan farklı ola-
rak üzerinde yanık izleri bulunan haç işareti ele geçirilmiştir. Ayrıca bir adet 
bronz ok ucu ve bir adet cam bilezik bulunmuştur.

G-12 galerisinde Eyyubî Dönemine ait bir sikke bulunmuştur. Ön yüzün-
de bir fi gür sağa dönük olarak tasvir edilmiştir. Arka yüzünde ise yazı bu-
lunmaktadır. Ayrıca iki adet ağırşak ve kemikten yapılmış bıçak sapı bulun-
muştur.

K-14 galerisinde Helenistik Döneme ait gümüş bir sikke bulunmuştur. 
Sikkenin ön yüzünde sağa dönük portre, arka yüzünde ise sola dönük oturur 
vaziyete sol elinde mızrak tutan bir fi gür bulunmaktadır.

K-15 galerisinde ise mezar odasının ortasında, kırmızı yakut kaşlı altın bir 
yüzük ele geçirilmiştir (Resim: 11, 12). 

TARİHLEME VE SONUÇ 
Kazılar sonucu ele geçirilen buluntulardan yola çıkılarak nekropolün 

Kommagene Krallığı (M.Ö. I. yüzyıl) döneminden başlayarak İslâmî döneme 
kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Bu çalışmalarda sekiz adet oda mezar, 25 adet tonozlu mezar, 44 adet yü-
zeyde mezar, lahit kapağı korunmuş olan beş adet mezar ile iki adet bitiril-
memiş tonozlu mezar ve bir adet bitirilmemiş oda mezarın kazısı tamamlan-
mıştır.
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Harita 1: Perre antik kenti

Plan: 1

Plan 2: Hipoje mezar

Plan 1: Sarnıç
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Resim 1: Fırından görünüm

Resim 2: Sarnıç yapısı
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Resim 3: Sarnıç üzerine kurulan makara sistemi

Resim 4: Açığa çıkarılan lahit mezar
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Resim 5: Lahit mezarın kazısı yapılırken

Resim 6: Oda mezar ve önündeki yazıtlı sunak
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Resim 7: K 15 galerisinde 
ortaya çıkarılan 
kadın kabartması

Resim 9: Üzerinde mezar 
sahibinin adı yazılı 
olan lahit mezar

Resim 8: Duvar malzemesi 
olarak kullanılmış 
heykel
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Resim 10: Kazıda bulunan kireçtaşı heykel Resim 11: Kazıda bulunan altın yüzük ve 
küpe

Resim 12: Nekropol kazısında bulunan bazı eserler
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Adıyaman il merkezine 5 km. mesafede bulunan Perre antik kentinin ba-
tısında bulunmaktadır. 2006 yılında başlanan kazı çalışmalarına Genel Mü-
dürlüğümüzün 10.05.2007 gün ve 81337 sayılı izinleriyle bu yıl da devam 
edilmiştir.

Antik kaynaklarda Me’arath gazze Pörön, Mezopotamya’da ise Pirin ve 
Perin olarak bilinen Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan 
antik Perre kenti Melitene’yi (Malatya) başkent Samosata’ya (Samsat) bağla-
yan yol güzergâhı üzerinde olması nedeniyle jeopolitik bir öneme sahip ol-
muştur (Harita).  

Bugün hâlen kullanılan çeşmeden akan suyun güzelliği ve lezzetinden do-
layı Antik Dönemde bu güzergâhtan yolcuların geçtiği, kervanların ve ordu-
ların konakladıkları antik Perre kenti, Roma Döneminde de Anti Toros yolları 
içinde önemini sürdürmüştür.

Antik Batı’yı İran’a (Pers) bağlayan bir yol üzerinde olması nedeniyle Bi-
zans Döneminde de önemini korur. Bu dönemde Hierapolis (kutsal şehir) ola-
rak anılan Pere, İ.S. 325 yılında Nicea’da (İznik) toplanan konsile, Piskopos 
İoannes Perdos’un yönetimindeki Persidas eyaletinin bir şehri olarak katılır. 
İ.S. 433 yılında Samosatalı Andreas’ın Alexander’e yazdığı mektupta Perre’de 
bulunan bazı önemli piskoposlardan bahsetmesi kentin dinsel açıdan da 
önemli bir kent olduğunu gösterir.

Perre antik kenti bundan sonraki dönemlerde giderek önemini yitirmiş ve 
eski parlak dönemini bir daha yakalayamamıştır. 

Amaç öncelikle arkeolojik doku üzerinde bulunan bugünkü yerleşimin 
kamulaştırılarak kaldırılmasının şart olduğunu vurgulamaktır. 

Ayrıca yapılacak olan kazı çalışmaları Kommagene kültür bölgesinde ye-
terince incelenmeyen yerleşim alanlarına ışık tutacağından “Mozaikli Villa” 
kazısının önemi daha da artmaktadır. 

PERRE ANTİK KENTİ MOZAİKLİ VİLLA
2007 YILI KURTARMA KAZISI

Fehmi ERARSLAN*
Mehmet Nuri KARACA

*  Müze Müdürü Fehmi ERARSLAN, Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE
     Arkeolog Mehmet Nuri KARACA, Müze Müdürlüğü, Adıyaman/TÜRKİYE
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VİLLA GELENEĞİ
Roma Döneminde M.S. I.-II. yüzyılda şehir yapılarının içerisinde villalar 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Villa yapımı ile birlikte mozaik sanatına olan 
rağbet artmıştır. Her villanın tabanı farklı desende mozaiklerle kaplanmıştır. 
Mozaikli villalar bu dönemde bir zenginlik ve statü göstergesi olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Mozaik kullanmanın en büyük nedenlerinden biride sıcak 
yaz günlerinde ıslatıldığında serinlik oluşturmasındandır. Mozaik ustaları bu 
dönemde büyük bir rağbet görmüştür. Farklı bölgelerde çıkarılan mozaikle-
rin aynı ustalar veya atölyeler tarafından yapıldığı görülmektedir.

KAZI ÇALIŞMALARI  
I- A ODASI
2006 yılında kazısına başlanan yapıda 4,80x5,15 m. ölçülerinde taban mo-

zaiği ortaya çıkartılmıştır (Resim: 1). Mozaikli alan iki farklı kompozisyondan 
oluşmaktadır. İlk yarısı siyah, beyaz ve mavi renkler kullanılarak yapılmış 
küçük kareler şeklindeki geometrik desenlerden oluşmaktadır (Resim: 2). 
İkinci yarısında ise saç örgüsü bandıyla sınırlanan alanın ortasında bitkisel 
motif etrafında geometrik desenler yer almaktadır (Resim: 3). 

Göbek kısmının köşelerinde bulunan kuş fi gürü ve tahrip edilmiş veya 
sökülmüş bir fi gürlü panonun varlığı buradaki mozaik türünün opus vermi-
cilatum türü mozaik olduğunu göstermektedir (Resim: 4). 

II- B ODASI
Tamamı toprak dolgu olan alan temizlenerek taban mozaiği ortaya çıkar-

tılmıştır. Mozaikli alanda kısmen tahribatlar olmasına rağmen genelde sağ-
lam olarak ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).

Mozaikte geometrik ve bitkisel motifl er göze çarpmaktadır. Mozaikte daha 
çok siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renkler çok kullanılmıştır (Resim: 6). 4,27x4 
m. ölçülerinde olan B odasının duvarlarının çok az bir kısmı sağlam olarak 
ortaya çıkarılmıştır. 

III- SALON
2006 yılı kazılarında açılmaya başlanan salon yapısı, bu dönemdeki kazılar 

ile tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Taban mozaiği, tahribat gördü-
ğünden salonun sadece birkaç yerinde küçük parçalar hâlinde bulunmakta-
dır. Mozaiğin kaçak kazılar sonucu tahrip edildiği sanılmaktadır. 6,7x9 m. 
ölçülerinde olan salon yapısında üç kapı bulunmaktadır. Bunlardan biri dışa, 
diğerleri B odasına ve mutfağa açılmaktadır.
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IV- MUTFAK
Bu dönemde başlanan kazılarda toprak dolgular temizlenerek mutfak ala-

nın tamamı ortaya çıkartılmıştır. Mutfak alanında mevcutta taban mozaiği 
olmasına rağmen tamamına yakını sökülerek alınmıştır. Mozaiğin kaçak ka-
zılar sonucu alındığı düşünülmektedir. Diğer odalarda bulunan mozaiklerde 
yoğunlukta geometrik motif ve bitkisel bezeme kullanılmasına karşın mut-
fakta bulunan mozaikte gamalı haç motifl eri kullanılmıştır (Resim: 8). Kuzey 
duvarında daha önce var olan bir kapı sonradan kapatılmıştır. 4,67x4,3 m. 
ölçülerinde olan mutfak yapısının ön duvarında ortaya çıkarılan iki basama-
ğın ikinci kata veya çatıya çıkmakta kullanılan merdivene ait olduğu ve dışa 
açılan bir kapının sonraki dönemlerde kapatıldığı anlaşılmıştır. 

V- KİLER 
2006 yılındaki kazılarda dolguları temizlenmeye başlanan bu alan da bu 

dönem kazılarında tamamıyla gün yüzüne çıkartılmıştır. 4,60x5 m. ölçülerin-
de olan kiler zemininde mozaiğe rastlanmamıştır. Mozaik yerine kilerin ta-
banı harç ve sıva ile kaplanmıştır. Mutfaktan kilere geçiş için iki basamaktan 
yararlanılmaktadır. Kiler alanında duvarın tam köşesinde, durur vaziyette 
kırık bir pithosa rastlanmıştır (Resim: 9). Pithos parça hâlinde olduğundan 
boyutları tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan kazıda mermer üzerine yapıl-
mış aslan kabartması bulunmuştur (Resim: 10). 

VI- BULUNTULAR
“Mozaikli Villa” yapısı büyük bir tahribat gördüğünden çok az bir bu-

luntu vermiştir (Resim: 11). Yapılan kazılar sonucu altı adet bronz sikke, iki 
adet pişmiş toprak künk, pişmiş topraktan çömlek kapakları, çatı kiremitleri, 
bir adet ağırşak, bir adet ayna tutamağı, bir adet kilit aksamı ve bir adet mer-
merden aslan kabartması bulunmuştur (Resim: 12). Aslan betimi, Roma ve 
Kommagene krallıkları zamanında yeryüzü hâkimiyetinin koruyucusu ola-
rak çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu aslan kabartmasının yapının 
giriş duvarında bulunan friz parçasına ait olduğu düşünülmekte olup yapılan 
kazılarda frizin tamamı veya diğer parçaları bulunamamıştır.

VII- TARİHLEME VE SONUÇ
2006 yılında başlanan ve 2007 yılında devam eden kazılar sonucu “Moza-

ikli Villa” yapısının tamamı ortaya çıkarılmıştır (Plan: 1, 2). Yapının M.S. 2. 
yüzyıl sonlarında inşa edildiğini söyleyebiliriz.
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Harita 1: Perre antik kenti

Plan 1: Mozaikli villanın planı
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Resim 1: A odasından görünüm

Plan 2: Mozaikli villa, yeniden kurma çalışması
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Resim 2:  A odası, zemin  
mozaiği

Resim 3:  A odası, zemin  
mozaiği

Resim 4:  A odası, zemin  
mozaiği
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Resim 5: B odası ve zemin 
m o z a iğ i n d e n 
görünüm

Resim 6:  B odası, zemin  
mozaiğinden  
ayrıntı

Resim 7: Salondan görünüm
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Resim 8: Mutfak ve zemin mozaiği

Resim 9: Kilerde ortaya çıkarılan pithos
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Resim 10: Kazıda ortaya çıkarılan mermer aslan kabartması

Resim 11: Mozaikli villadan genel görünüm
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Resim 12: Mozaikli villadan çıkarılan bazı buluntular
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI

Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumu”nda sunduğunuz bildiriler, bu yıl da kitap olarak basılacaktır. 
Göndereceğiniz bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların 
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.

Yayın Kuralları:

1. Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm’lik bir alan içinde 10 puntoda, başlığın 14 punto ile  
tirelemeye dikkat edilerek,  Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması

2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile 
yazılması,

3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,

4. Çizim ve fotoğrafl arın toplam adedinin 15 olması,  CD’ye JPG veya TIFF olarak  300 
pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak  kaydedilmesi, kesinlikle 
word sayfası olarak düzenlenmemesi,

5. Haritalara (Harita: .....), Çizimlere (Çizim: .....), Resimlere (Resim: .....), olarak alt 
yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,

6. Mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,

7. CD’ye kaydedilmiş metnin mutlaka metin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD 
kaydının uyumlu olması (aksi halde CD kaydı esas alınacaktır),

8. Bildirilerin sempozyum esnasında ya da en geç 1 Ağustos tarihine kadar 
 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 Araştırmalar ve Yayın Şubesi Müdürlüğü
 II. Meclis Binası
 Ulus/Ankara
 adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen bildtiriler kesinlikle yayınlanmayacak ve ifade 
edilmeyecektir.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarının taramalarına 
Bakanlığımız www.kultur.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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DEAR COLLEAGUES

The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations, 
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we kindly 
request  you to send the texts of your reports within the context of form  mentioned below:
1- The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm, with 

Arial or Times font in 10pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in 
the text, and the text to be maximum 10 pages

 * The title to be written in 14 pts, bold,
* Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the text, 

in 8 pts at the page where it is mentioned, 
* At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals 

to be written in Italic character.
2- The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible, you 

are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate fi le 
out of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK 
or Grayscale; photographs to be taken by digital camera,

3- Please write (drawing) for the drawings (fi g.) for the fi gures, pictures, and (map) for the 
maps as subtitle and please do not use table system.

4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text  that together with loading the text on a (new) 

diskette or CD.
6- The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be 

compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.

Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below address:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Araştırmalar ve Yayın Şubesi Müdürlüğü, II. 
Meclis Binası Ulus/Ankara

The reports which doesnot follow the rules or is sent late, will not be published and will not 
be given back.

Note the books of the Symposium is available on www.kultur.gov.tr


