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AYASOFYA MÜZESİ
KUBBE VE NARTEKS MOZAİKLERİ
ONARIM KORUMA ÇALIŞMALARI
Defne TEKAY*
Bugünkü Ayasofya, aynı yerde inşa edilen üçüncü yapıdır. İlk yapı
İmparator I. Konstantios (337-361) tarafından bazilikal planlı ve ahşap çatılı
olarak yapılmış, 404 yılında İmparator Arkadios’a (395-408) karşı çıkan halk
ayaklanmasında yanmıştır. İkinci yapı, İmparator II. Theodosios (408-450)
tarafından 415 yılında Mimar Ruffinos’a, yine bazilikal planlı, beş nefli ve
ahşap çatılı olarak yaptırılmıştır. 532’de kentte çıkan büyük Nika İsyanı’nda
yanan bu ikinci kilisenin yerine, İmparator İustinianos (527-565) dönemin en
büyük ve en gösterişli kilisesi olarak kabul edilen Ayasofya’yı, Anadolulu
iki mimar olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ve Tralles’li (Aydın) Anthemios’a
532- 537 yıllarında, bazilikal planlı ve merkezi kubbeli olarak yaptırmıştır.
916 yıl İmparatorluk Kilisesi olarak kullanılan yapı, 1453 yılında Fatih Sultan
Mehmet’in İstanbul’u almasıyla camiye çevrilmiş ve 482 yıl imparatorluk
camisi olarak kullanılmıştır. 1935 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün emri
ve Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmiştir.
İlk yapıldığı 537 yılından itibaren birçok kez onarım geçirmiş olan
Ayasofya Müzesi’nde, son dönem mozaik onarım koruma çalışmaları kubbe
ve iç nartekste yer alan çalışmalar olarak iki kısımda ele alınabilir.
1986 yılında Kültür Bakanlığı’nın önerisiyle UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası Listesi’ne katılan Ayasofya Müzesi’nde gerçekleştirilen koruma
projesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Fonu’nun (World Heritage Fund)
finansal desteği ile başlatılmıştır.

*

Defne TEKAY, Arkeolog (MA), Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, Sultanahmet 34400 EminönüFatih-İstanbul/TÜRKİYE.
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KUBBE ONARIM KORUMA ÇALIŞMALARI
Ayasofya Müzesi içinde yer alan kubbe mozaik onarım koruma çalışmaları,
1992 yılından 2000 yılına kadar UNESCO Dünya Kültür Mirası Fonu
finansal desteği ile, 2000-2006 yıllarında ise merkezi New York’ta bulunan
Dünya Anıtlar Fonu (World Monuments Fund) tarafından sağlanan sınırlı
maddî katkılar ve Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez
Laboratuvarı Müdürlüğü çalışanları1 ile uluslararası uzmanlardan oluşan bir
ekibin ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülmüştür. 2009 Şubat ayından itibaren ise
kubbe restorasyon çalışmaları, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi
kapsamında devam etmektedir.
Ayasofya kubbesi çalışmalarına 1992 yılında, önce kubbe yüzeyinin
mevcut durumunun çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi, bezemelerin tarihî
dönemleri, yapım teknikleri, geçmişte yapılan onarımların araştırılmasıyla
başlanmıştır. Farklı devirler gösteren yüzey bezemelerinden özgün mozaikli
alanlar 1000 m2 olup kubbenin yaklaşık olarak % 53’ünü kapsamaktadır.
Sultan I.Abdülmecit’in

(1839 – 1861) görevlendirdiği Gaspare Fossati

tarafından 1847 – 1849 yıllarında yapılan onarımlar ise 280 m2 olup kubbenin
yaklaşık olarak % 15’ini kapsamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 20.
yy. başında gerçekleştirdiği onarım uygulaması ise 560 m2 dir ve yaklaşık
olarak kubbenin % 29’unu kapsamaktadır. Tüm kubbe yüzeyi ise 1900 m2’lik
bir alana yayılmaktadır.
1993 yılında kubbenin kuzeydoğu çeyreğine 55 m. yüksekliğinde büyük
bir iskele kurularak çalışmalara başlanmıştır (Resim: 1). Çalışmalar, kubbenin
düşmekte olan ve acilen sağlamlaştırılması gereken mozaik bezemelerinin
bulunduğu kesimde yoğunlaştırılmıştır. Bu kesimdeki 6., 10. ve 14. yy.a
tarihlenen mozaikler ile kubbe ortasındaki 19.yy.a tarihlenen celi sülüs hattıyla
yazılmış Nur Suresi 35. ayetinin yer aldığı yazının bozulma durumlarını
gösteren belgeleme çalışmaları yürütülmüş, bozucu etkenler araştırılarak
çalışmalar çeşitli laboratuvar analizleriyle desteklenmiştir.
1
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Geçmişten günümüze kubbe ve narteks onarımında çalışmış olan Restorasyon ve
Konservasyon Müdürlüğü’nün tüm uzman ve restoratörlerine, özellikle bana verdikleri
bilgilerden dolayı restoratör arkadaşlarım Erdinç Gökçe ve Hanife Canan Kastalli’ye teşekkür
ederim.

Boyalı, altın varaklı celi yazıdaki boyalı sıva tabakasının düşmek üzere olan
yerleri kaldırılmış, dökülmeye yol açan sıva içindeki paslı çiviler çıkarılarak
sıva tabakasında sağlamlaştırma yapılmış, daha önceden dökülen sıvalar
yeniden doldurulmuş ve aslına uygun olarak renklendirilmiştir (Resim: 2).
Mozaiklerde, öncelikle temizlik ve sağlamlaştırma işlemleri, çok hasar
görmüş ve kubbenin tuğla örgüsünden ayrılmış alanlarında ise, harç
enjeksiyonu ile koruma uygulamaları yapılmıştır (Resim: 3). Aynı zamanda
Ayasofya iç yüzey bezemelerinin bütünüyle korunması ve teşhire sunulmasına
yönelik uygulama yöntemleri belirlenmiştir.
1993-1998 yıllarında kubbenin kuzeydoğu çeyreğinde yapılan çalışmalar
sırasında kullanılan iskele, 1999 yılında kubbenin kuzeybatı çeyreğine
taşınmıştır. Bu alanda 6. yy. ve 10.yy.a tarihlenen mozaiklerin yanı sıra, celi
yazının 2. çeyreği ile, 19.yy ve 20. yy.a tarihlenen onarımlara ulaşılmıştır.
Çalışmalar kubbenin kuzeydoğu çeyreğinde olduğu gibi acil koruma işlemleri
uygulanarak sürdürülmüş ve 2000 yılı çalışmaları sonunda celi yazının
kuzeybatı çeyreğindeki tüm koruma işlemleri tamamlanmıştır.
2001 yılında, kuzeybatı çeyrek içinde yer alan mozaik bezemeli alanlarda
onarım çalışmalarına devam edilmiştir. Düşme tehlikesi görülen mozaik
ve diğer yüzeylerde sağlamlaştırma ile acil koruma işlemlerine öncelik
verilmiştir.
Büyük çapta bozulmaların görüldüğü kubbe kasnağındaki tüm pencere
içlerinde ve omurgaların en alt kesimlerinde kaba harcın alttaki tuğla örgüden,
mozaik yatak harcının kaba harçtan, mozaik parçalarının (tessera’ların) mozaik
yatak harcından ayrıldığı alanlar kireç harcı enjeksiyonları ile yerlerine
bağlanmışlardır (Resim: 4). Yine Fossati evresi bezemelerinin kavlayan boyalı
ve varaklı alanları yeniden sıva tabakasına bağlanmış, rengi koyulaşan vernik
tabakası yüzeyden kaldırılarak, gerekli bölümlerde renklendirme çalışması
uygulanmıştır.
Söz konusu projenin 2002 dönemi çalışmalarının kaynak yetersizliği ve
eleman azlığı nedeniyle zorunlu olarak kısa sürmesi, iskelenin uzun süre
aynı yerde kalmasına yol açmıştır. Çeşitli kesimlerden yoğun eleştirilere
sebep olan bu sorunun çözümü için Bakanlığımızdan eleman ve yeterli
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maddî kaynak istenmiş, Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü aracılığıyla
ihale yoluyla kaynak temin edilmiştir. Bu dönem çalışmaları, geçmiş yıllarda
yapılan onarım çalışmalarında olduğu gibi aynı aşamalar kullanılarak devam
etmiştir.
2002 yılında kubbenin kuzeybatı çeyreğindeki pandantifte yer alan, duvar
resmi olarak uygulanmış, altı kanatlı melek tasviri yani Serafim’in onarım
koruma çalışmaları da yapılmıştır (Resim: 5). Geçmiş yıllarda çatıdan sızan
su ve daha önceki onarımlarda uygun olmayan malzemenin kullanılmış
olması yüzünden %80’i bozulmaya uğramış olan Serafim betiminin koruma
onarım çalışmalarına tuzdan arındırma ile başlanmıştır. Daha sonra kısmen
kalmış olan izlerin asetata kopyası alınmış ve ayrılmış olan özgün sıva
tabakaları ana taşıyıcıya bağlanarak eski onarımlardan kalan çimento bazlı
sıvalar kaldırılmıştır (Resim: 6). Bu kesimler özgün horasan sıva ile kapatılıp
dökülmüş olan boya tabakasından kalan izlerden yararlanılarak çıkarılan
şablon ve ilgili yayınlardan elde edilen eski fotoğraf ve çizimlerin yardımıyla
estetik bütünlüğü göz önüne alınarak tasvirin renklendirilmesi yapılmıştır
(Resim: 7).
2003 yılı çalışmaları ise 14 kişilik bir ekip tarafından kubbenin güneybatı
çeyreğinde yürütülmüştür. Bu çalışmaları desteklemek üzere, tüm çalışılan
alanda ana taşıyıcıdan ayrılan kısımlardaki boşluklar ve boyutları, jeoradar yöntemi ve termal kamera ile saptanmıştır. Belgelemenin ardından
öncelikle cam tesseralar üzerindeki cam kapaklardan düşmek üzere
olanlarının yapıştırma işlemleri tamamlanmıştır (Resim 8). Yatak harcının
sağlamlaştırılması yapılmış, önceki onarımlarda kullanılmış ve yoğun
tuzlanma görülen çimento bazlı sıvalar kaldırılarak yerine geleneksel horasan
harcı hazırlanarak sıva işlemi yapılmıştır Böylece saptanmış boşlukların
doldurularak sağlamlaştırılması ve Serafim’lerin restorasyonu kuzeybatı
çeyrekte uygulandığı şekilde tamamlanmıştır (Resim: 9 ).
Ayrıca Fossati (1847-1849) ve Vakıf (1894-1909) onarımlarında, mozaik
olmayan alanlarda bezemelerin üzerindeki kabarmış boyalı kesimleri yüzeye
bağlama ve temizlik işlemlerinin yapılmasının ardından, estetik bütünlüğü
sağlamak üzere tamamlama çalışmaları devam etmiştir.
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2005 yılında iskele, mozaik taklidi kalem işi bezemeli alandan oluşan,
büyük kısmını Vakıflar onarımlarının oluşturduğu, ana kubbenin güneydoğu
çeyreğine taşınmıştır. Söz konusu alanlarda özelliğini kaybetmiş olan kısımlar
yenilenerek, mozaik taklidi kalemişi çalışmaları yapılmıştır.
Güneydoğu çeyrekte yer alan Serafim bölümünün büyük bir kısmı ise
mozaik kaplıdır. Mozaiklerde temizlik, sağlamlaştırma işlemleri ile çok
hasar görmüş ve kubbenin tuğla örgüsünden ayrılmış alanlarında ise harç
enjeksiyonu ile koruma uygulamaları yapılmıştır. Güneydoğu çeyrekteki
çalışmalar, 2006 yılının sonunda tamamlanmıştır.

İÇ NARTEKS ONARIM KORUMA ÇALIŞMALARI
Ayasofya Müzesi iç nartekste yapılan çalışmalar ise imparator kapısı
üstünde yer alan mozaik çalışmaları ve iç narteks güney girişi 1. pencere
çalışmaları olarak 2 kısımda yapılmıştır.

İmparator Kapı Üstü Mozaiği Çalışmaları (Resim: 10 )
2004 yılında Dünya Anıtlar Fonu’nun (WMF) sağladığı kaynakla 4 kişilik
bir ekiple iç nartekste imparator kapısı üzerinde yer alan VI. Leon (886-912)
mozaiğinin onarım ve koruma çalışmaları yapılmıştır.
Kapı üstünde bulunan tasvirli mozaik, renkli taşlardan yapılmış tesseralar
ve cam tesseralar olmak üzere iki çeşit malzemeden meydana gelmektedir.
Taş tesseralardan beyaz renkli mermer olanlar iki farklı formdadır.
Diğer renkli taşlar genellikle figürlerin yüz kısımlarında açık pembe, yeşil,
mavi, kırmızı renklerde kullanılmıştır (Resim: 11). Figürlerde ise değişik
renklerde kullanılmış olan cam tesseraların, zeminde altın renginde ve 6 mm.
boyunda olduğu görülmüştür. Figürlerde sık yerleştirilen mozaik sıraları
arasında 6 mm. açıklık bırakılarak, aşağıya 45 derecelik açı ile eğimli olarak
yerleştirilmiştir. Taş ve cam tesseralarda toplam 17 renkte tessera kullanıldığı
tespit edilmiştir
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Mozaiklerde temizlik, sağlamlaştırma işlemleri, çok hasar görmüş ve tuğla
örgüsünden ayrılmış alanlarda ise harç enjeksiyonu ile koruma uygulamaları
yapılmıştır. Ayrıca eksik olan mozaikler yerine mozaik taklidi dolgular
yapılmıştır.
Geçmiş dönemde sıva ve reçinelerle kapatılmış olan mozaikler ise mekanik
yöntemlerle açılmış, genel bir renklendirme çalışması sonrasında ise bu
kısımdaki çalışmalar bitirilmiştir (Resim: 12).

İç Narteks Güney Girişi 1. Pencere Çalışmaları (Resim: 13)
2006 yılında iç narteksin güney girişinin solunda yer alan ilk pencere
üstünde bulunan sıvalı alanların zamanla özelliğini kaybetmesi ve ana
taşıyıcıdan ayrılmaya başlaması nedeniyle bu alanda büyük parçalar hâlinde
kopmalar başlamıştır. Bu nedenle söz konusu alanda acil kurtarma
çalışması başlatılmış ve özelliğini kaybetmiş olan sıvalar bulundukları
alandan sökülerek, yerlerine aynı özellikte yeni sıvalar yapılmıştır (Resim:
14). Yapılan yeni sıvaların üzerine mozaik taklidi bezemeler kalem işiyle
yapılmış, mozaik alanlarda ise gerekli olan onarım ve koruma çalışmaları
bitirilmiştir.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Fonu desteğiyle 2010 hazırlık
çalışmaları kapsamında, 2006 yılından beri kubbenin güneydoğu çeyreğinde
bulunan iskelenin söküm çalışmalarına İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Projesi kapsamında 17 Ocak 2009 tarihinde başlanmıştır.
Kubbe mozaiklerinin onarımı için 17 yıl önce kurulan kolosal (görkemli)
iskele ana kubbenin kuzeydoğu çeyreğine taşınarak restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır (Resim: 15). Yine aynı proje kapsamında Ayasofya iç narteksinde
bulunan mozaiklerin restorasyon çalışmaları başlamış olup 2009 Eylül
ayı sonuna kadar kubbe restorasyonu, sene sonuna kadar da narteksteki
restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanacak ve Ayasofya 2010
senesine hazır olacaktır2.
1
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Bu çalışmayı sunma fırsatını bana veren Müze Müdürümüz Mustafa Akkaya başta olmak
üzere, Müdür Yardımcısı Halil Arça, Arkeolog arkadaşlarım Tülay Urun ve Filiz Öztemel’e,
Restoratörümüz Bilgen Deveci’ye teşekkürü bir borç bilirim.

Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4

8

Resim: 5

Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 9
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14

Resim: 15
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SAMSUN İLİ, KAVAK İLÇESİ, ÇAKALLI HAN
RESTORASYON ÖNCESİ
KAZI VE SONDAJ ÇALIŞMASI
Serdar ÜNAN*
Samsun İli, Kavak İlçesi, Çakallı Beldesi, F36D13A-2D pafta, 12 ada,
4 parselde bulunan, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan, tescilli Çakallı
Han’da rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesine yönelik, onarıma esas
olmak üzere, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
11/07/2007 tarih ve 1300 sayılı kararına ilâveten, 12/03/2009 tarih ve 2027
sayılı kararı ve Genel Müdürlüğümüzün 13/06/2008 tarih ve 107946 sayılı
kazı ve sondaj izin belgesine istinaden, Çakallı Han’da avlu kısmında kazı
ve temizlik çalışmaları, Samsun Müze Müdürlüğü denetiminde 18/06/2008–
27/06/2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.

Yapı İçi Sondaj Çalışmaları
Çakallı Han’da 18/06/2008 tarihinde başlayan çalışmalarda, ilk olarak,
yapının üst örtüsünü teşkil eden tonozun üzerinde ve ön avluda yer alan
bitki örtüsü temizlenmiştir (Levha-I/Resim: 1-2). Yapının tonoz örtülü iç
kısmında taş döşeli bir zeminin olup olmadığını anlamak amacıyla, içeride
yüzey temizliği yapılmış, daha sonra girişte sağ tarafta kalan kemer ayağı
önünde, 2.50x 2.50 m. ölçülerinde bir sondaj açılmıştır. Sondajda 85 cm.
derine inildiğinde, en üstte 15 cm. kalınlığında bir beton taban olduğu
saptanmıştır. Beton tabanın altındaki toprak dolguda ise yapının ilk inşa
*

1

Serdar ÜNAN, Arkeolog, Samsun Müze Müdürlüğü, Kale Mahallesi, 19 Mayıs Bulv. No: 3.
Posta Kod. 55030. Samsun/TÜRKİYE - Tel.-Fax:0 362. 431 68 28. E-mail: ser-un55@hotmail.
com.
Müze Müdürü Muhsin Endoğru başkanlığındaki ekipte, Arkeolog Salih Kurudere ve Arkeolog
Uğur Akyüz görev almıştır. Ulaşım ve işçi giderlerini, rölöve, restorasyon ve restitüsyon
çizim projelerini üstlenen, Boyut Mimarlık Bürosu sağlamıştır. Çakallı Han’ı konu alan daha
geniş kapsamlı bir makalenin yayın hazırlıkları tarafımızca devam ettirilmektedir.
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edildiği döneme ait olan, özgün bir zeminin olmadığı anlaşılmıştır (Levha-I/
Resim: 3-4). Bahsedilen 15 cm. kalınlığındaki beton zeminin yanı sıra, yapının
ortasında sol tarafta kalan ve ölçüleri 1x3 m., derinliği 1.50 m. olan bir kanal2
bulunduğu saptanmıştır. Bunların dışında, yapı içinde taş döşeli bir zeminin
olup olmadığını anlamak ve iç mekânda kemerlerin altında destek amacıyla
yapılmış pabuç kalıntılarının, tüm kemer altlarında olup olmadığını anlamak
amacıyla, sondajlar yapılmış ve bu sondajlar neticesinde iç mekânda zeminin
olmadığı teyit edilmiş ve kemer altlarında destekleyici pabuçlar olduğu
görülmüştür.

Avlu İçi Sondaj ve Kazı Çalışmaları
İç mekândaki araştırmalar tamamlandıktan sonra dış avlu duvarlarını
saptayıp muhtemel taş döşeli zemine ulaşmak ve avluda olabilecek mekânları
ortaya çıkarmak amacıyla, çalışmalar avlu kısmında yoğunlaştırılmıştır.
Yapının avlu girişinin sol tarafında kalan duvarların saptanması amacıyla,
burada açılan 5x5 m. ölçülerindeki açmada ortaya çıkarılan duvar izleri
takip edilerek, bu bölümdeki avlu duvarının temelleri tamamen ortaya
çıkarılmıştır. Bu duvarın, yapının kapalı bölümünün kenarından başlayarak,
21 m. uzunlukta ve 1.30m. eninde olduğu saptanmıştır. Avlu duvarının iç
kısmında kalan bölümünde, duvara bitişik vaziyette iki sıra ince kesimli
blok taşlarla oluşturulmuş bir zemin döşemesinin olduğu saptanmış, ancak
bu zeminin avlunun diğer yerlerinde muhtemelen tahribat nedeniyle devam
etmediği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, tespit edilen avlu duvarının ortasında
kalan bölümde, dışa doğru 1.70 m.lik bir çıkıntı oluşturan üçgen bir burç
olduğu görülmüştür(Levha-I/ Resim: 5-6).
Avlu girişinin sağ tarafında kalan bölümde, yer yer yüzeyde duvar kalıntı
izleri görülen muhtemel mekânları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan
çalışmalar neticesinde, bu kısmı beş ayrı bölüme ayıran ve sağ taraftaki
avlu duvarına bitişik vaziyette, ortalama 3 m. ene sahip, yığma taşlarla
2
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Bu kanalın, 1957 yılında, Samsun-Ankara karayolu yapım çalışmaları esnasında, Çakallı
Han’ın araç bakım atölyesi olarak kullanılmasından dolayı yapıldığı ve yapının kapalı
mekânlarını örten tonozun üzerinde ve de iç mekânda yer alan beton zeminlerin de bu
dönemde yapıldığı tespit edilmiştir.

oluşturulmuş mekânların bulunduğu saptanmıştır. Bu mekânlarda duvar
enleri ortalama 1.10 m.dir. Bu mekânların taş döşeli bir tabana sahip olup
olmadıklarını anlamak amacıyla 1m. derinliğe inilerek temelleri bulunmuş ve
odalar tamamen boşaltılmıştır. Bu mekânlarda taban döşemesinin bulunmadığı
saptanmış olmakla beraber, girişten sağdaki ikinci odacık içerisinde çok küçük
bir alanda kireç ve harç karışımı olan bir taban döşemesine rastlanmıştır. Bu
bölme duvarlarının, yapı karakterleri nedeniyle, daha sonraki bir dönemde
yapıya eklenti olarak inşa edildikleri sanılmaktadır. Avlu duvarının ön sağ
tarafının kısmen yeni duvarla çevrelendiği ve kısmen de tahrip edildiği,
çalışmalar sonucunda netleşmiştir. Avlu girişinin sağ tarafında kalan sınır
duvarının orta bölümünde, tıpkı sol tarafta yer alan duvarın orta bölümünün
simetrisinde, üçgen bir burç çıkıntısı olduğu, ancak yan parselde yer alan
modern yapının, hanın bu üçgen burç çıkıntısı üzerine konumlandırıldığı ve
mevcut yapısı ile Çakallı Han’ın yapı bütünlüğüne zarar verdiği saptanmıştır
(Levha-II/Resim: 7-8).
Çakallı Han’ın üç sahınlı bölümünden girişten sol tarafta kalan kısmında
yer alan mazgalın, dıştan ölçülerini saptamak ve dış duvarların temeline
ulaşmak amacıyla, mazgal açıklığı altında 3x 2m. ölçülerinde bir sondaj
açılmıştır. Sondaj neticesinde üst örtüyü teşkil eden tonozun yaslandığı yan
duvarın temel derinliğinin 1.50 m. ye dek indiği tespit edilmiştir(Levha-II/
Resim: 9-10).
Kapalı bölümün üst örtüsünü teşkil eden tonoz üzerinde yapılan
incelemede, tonoz üzerinin yine 1957 yılında, Samsun-Ankara karayolu
yapımı esnasında, Çakallı Han’ın araç bakım atölyesi olarak kullanılması
nedeniyle, 15 cm. kalınlığında bir beton ile kapatıldığı, bu betonun altında 50
cm. lik bir toprak örtüsü olduğu ve asıl tonozun bu toprak örtüsünün altında
olduğu saptanmıştır. Yapının kapalı kısmının arka bölümünde, tonoz örtünün
yer yer çöktüğü tespit edilmiştir
Avlu girişinin, daha önce kemerli bir kapı ile sağlandığı, burada yaşayan
yaşlılarla yapılan görüşmelerde öğrenilmiş olup avlu girişinin sol tarafında
kalan düzgün kesme taşlar ile oluşturulmuş yapı kalıntısı detaylı temizlenerek,
bu kemere ait olabilecek 2x2 m. boyutlarında bir kemer ayağı izi ortaya
çıkarılmıştır. Bu kemer ayağı ile avlu duvarının bitişik olduğu saptanmış,
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ancak temel izlerinin yer yer tahrip edildiği anlaşılmıştır (Levha-II/Resim:
11-12).
Sonuç itibarıyla Çakallı Han’da gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
● Restorasyon öncesi yapı bitki örtüsünden arındırılmış,
● Yapının kapalı bölümünde taş döşeli bir zeminin olmadığı anlaşılmış,
● Binanın temel statiğinin hesaplanmasına yönelik sondajlar açılmış ve
bina temelinin sağlam olduğu saptanmış,
● Avlu duvarlarının temelleri ortaya çıkarılmış ve özgün duvar dokusunun
şekli anlaşılmış,
● Avlu duvarları içerisinde kalan bölümdeki mekânlar ve avlu içerisindeki
taş döşeli zemin tespit edilmiştir.
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İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Mine KİRAZ*
1. GİRİŞ
Bu sunumun konusunu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Okul-Müze
Günleri isimli eğitim programı aracılığıyla verdiği eğitim hizmetini
tanıtmak oluşturmaktadır. Programın tanıtılmasından önce müzenin çevresi,
koleksiyonları ve ziyaretçi sayısı hakkında genel bilgiler verilecektir.

2. İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
İstanbul’un “Tarihî Yarımada”sında bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğü; bünyesinde Çinili Köşk Müzesi (1472-1880), Eski Şark Eserleri
Müzesi ve Arkeoloji Müzesi olmak üzere üç müzeyi barındırmaktadır.
Türkiye’de müze binası olarak planlanan ve yapılan ilk müze olan
İstanbul Arkeoloji Müzesi, dünyadaki en eski müze binalarından biridir
(1891). Üç müzenin koleksiyonlarında, Balkanlar’dan Afrika’ya, Anadolu
ve Mezopotamya’dan Arap Yarımadası’na ve Afganistan’a kadar Osmanlı
İmparatorluğu sınırları içindeki bölgelerden farklı uygarlıklara ait 75 bin
arkeolojik eser, 800 bin sikke, 75 bin çiviyazılı tablet, 2 bin kadar Türk çini
ve seramiği olmak üzere bir milyonu aşkın eser bulunmaktadır. Müze
Kütüphanesi ise yaklaşık 75 bin kitaplık bir arşive sahiptir (Pasinli, 2003).
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin son üç yıllık ziyaretçi istatistikleri
incelendiğinde yıllık ortalama ziyaretçi sayısının 200 bine yaklaşmakta olduğu
görülmektedir. Ziyaretçi profiline ilişkin bilgiler maalesef fazla ayrıntılı
*

Mine KİRAZ, Arkeolog – Müze uzmanı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Alemdar
Cad. Osman Hamdi Bey Yokuşu, 34122 Gülhane – İstanbul/TÜRKİYE.
E-posta: kirazmine@gmail.com
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değildir (Resim: 1). Bununla birlikte 2006 yılına ait ikinci tablo, müzenin
yakın çevresindeki birkaç müzeden daha az ziyaret edildiğini göstermektedir
(Resim: 2).

3. OKUL-MÜZE GÜNLERİ
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ilköğretim öğrencilerine uygulanmakta
olan Okul-Müze Günleri isimli müze-eğitim programının tanıtımına,
konuyla ilgili genel bir bilgilendirme sonrasında girmenin yararlı olacağı
düşünülmektedir.

3.1. Müze Eğitimi
Günümüzde en etkin sınıf dışı eğitim ortamlardan biri kabul edilen
müzeler, özellikle 1980’lerden itibaren, dünya genelinde aktif öğrenme
yöntemlerinin geliştirilmesi, birincil kaynakların kullanımına ve araştırmaya
olan ilginin artmasıyla daha da önem kazanmıştır. Araştırılarak toplanan
müze koleksiyonları sağlıklı ve güvenli bir ortamda korunur, belgelenir,
sergiler aracılığıyla topluma sunulur, eğitim etkinlikleri ile anlaşılır kılınır.
Müzelerin eğitimdeki önemi temelde koleksiyonlarındaki nesnelerle ilgilidir.
Müzelerdeki nesneler aracılığıyla öğretmen ve kitap merkezli geleneksel
eğitim dışında öğrencilere zengin deneyimler sunulur.
Müzelerde yapılan eğitim etkinlikleri; gözlem, kanıt kullanma, araştırma,
karşılaştırma, değerlendirme, empati, sosyal katılım, yaratıcılık vb. pek çok
becerinin geliştirilmesini sağladığı gibi, estetik duyarlılığının geliştirilmesi
ve geleceğin kültürel mirasını tanıyan, koruyan ve kendinden sonrakilere
aktarma bilincine sahip kuşakların oluşmasına da katkıda bulunur.

3.2. Eğitim Programı: Okul-Müze Günleri
Müzelerin öğretimdeki rolünün artması Millî Eğitim Bakanlığı Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın aldığı kararlarla da desteklenmekte, müzelerle
okulların işbirliğinin önü açılmaktadır. Ancak öğretmenlerin müzelerden
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faydalanabilmeleri konusunda yeterli bilgi ve deneyimden yoksun oluşları,
öğretmenlerin müzelerde eğitim çalışmaları gerçekleştirebilmek için hizmet
içi eğitim, çalıştay, konferans gibi kendilerine yönelik olarak düzenlenen
çeşitli bilgilenme ortamlarına katılımlarının sağlanmasını ve çeşitli eğitim
materyallerinin üretimini zorunlu kılmıştır. Okul-Müze Günleri ise
öğretmenleri ve aynı zamanda gönüllüleri eğiterek uygulanan bir müze
eğitim programıdır.

3.2.1. Arka Plan
Okul-Müze Günleri,

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yıldız Teknik

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
Müzecilik Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde, “Müzelerin
Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi” kapsamında gerçekleştirilen müze eğitim
çalışmalarının sonucunda oluşturulmuştur. Bu projenin başlaması ise Müze
Müdürlüğümüzün 2003 yılında YTÜ Müzecilik Yüksek Lisans Programı’na
işbirliği talebinde bulunmasıyla olmuştur. Bu kapsamda planlanan
İstanbul Arkeoloji Müzeleri eğitim çalışmalarıyla, müze eğitimi bölümü
veya personeli olmayan İstanbul Arkeoloji Müzeleri için bir müze eğitim
etkinliği hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu eğitim programıyla, müze
personelinin yanı sıra farklı kişi ve kurumların işbirliğiyle, müze-çocuk-okultoplum ilişkisini kurmak üzere müze tarafından sürekliliği olacak bir eğitim
programı geliştirmek ile müze ve müze çevresinde müze eğitimi kültürünün
yerleşmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir (Tezcan Akmehmet, 2008:178).
Projenin bu ana ilkesi Prof. Tomur Atagök tarafından belirlenmiştir.
Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi’nin amaçları, ülkemizde
müze-toplum ilişkisini güçlendirerek müzelerin toplumumuzun eğitim
ve kültürüne katkıda bulunabilmesini sağlayacak müze eğitim yöntemleri
geliştirmek, müze ve müzecilik konusunda farkındalık ve bilinç düzeyini
artırmaktır. Projenin hedefi, uzun vadede müzelerde eğitim çalışmalarının
başlatılarak toplumun farklı kesimleri için yaygınlaştırılması ve süreklilik
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kazandırılmasıdır. Kısa vadede ise müzelerin okullar tarafından öğretime
destek olarak kullanılması konusunda farklı kurum ve kuruluşların müzelerle
işbirliği yaparak gerçekleştirdiği uygulamalardan farklı olarak, müze
tarafından koordine edilecek ve sürekli uygulanabilecek eğitim programları
geliştirmektir.
Proje kapsamında,
• Literatür taraması yapılmış ve yurtdışı uygulamaları incelenmiş,
• İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları ile çalışılmış,
• “Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu İçin Eğitim Programı Oluşturmak”
başlıklı çalıştay yapılmış,
• Pilot müze gezileri gerçekleştirilmiştir (Atagök, 2004).
Pilot proje için müzenin “Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu” seçilmiştir
(Resim: 3). Bu salonun seçilmesinin amacı, eğitimin yakından uzağa
ilkesine uyarak “çocukların yaşadıkları şehirle ilişkili olarak çalışılmasının
eğitim sürecini ve çocuk-müze ilişkisinin kurulmasını kolaylaştıracağı”nın
düşünülmesi ve salonda ilköğretim sosyal bilgiler dersi müfredatıyla
ilişkilendirilebilecek nesnelerin bulunmasıdır (Tezcan Akmehmet, 2004: 36).
Pilot projeden sağlanan veriler ışığında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri
için sürekli hizmet verecek müze merkezli bir eğitim etkinliği geliştirmek
üzere 2004-2005 eğitim-öğretim yılında çalışma grubu tarafından hazırlanan
Okul-Müze Günleri, müdürlüğümüz tarafından 2007 yılından beri koordine
edilmekte; Çağdaş Drama Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve
Türkiye Eğitim Gönüllüleri’nin işbirliğiyle 2005-2006 öğretim yılından beri
yürütülmektedir.
Okul-Müze Günleri, müzenin uzmanları, fakültelerin sanat eğitimi,
pedagoji ve arkeoloji bölümlerinden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu
yönetici ve gönüllüleri, ilköğretim öğretmenleri, turizm rehberleri gibi
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farklı meslek gruplarından uzmanların1 katkılarıyla oluşturulmuştur. Bu
çalışmaların ilk somut ürünü, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında “Okul-Müze
Günleri Çalışma Grubu” üyeleri’nin çalışmalarıyla oluşturulmuş Okul-Müze
Günleri Öğretmen Paketi’dir (Resim: 4). 2006 yılında YTÜ matbaası tarafından
ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) Türkiye Millî Komitesi’nin desteğiyle
basılmıştır. Müzelerin öğretmenler için hazırladığı eğitim kitaplarına bir
örnek teşkil eden kitap, müze eğitimi ile ilgili genel bilgiler, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’ni tanıtıcı ve Okul-Müze Günleri’nin uygulanışıyla ilgili bilgiler,
öğretmenlerin öğrencileri için çoğaltabilecekleri çalışma kağıtları, kaynakça
ve planları içermektedir.

3.2.2. Amaç, Tema ve Kazanımlar
Eğitim amaçlı bir müze gezisinde olması gereken amaç, tema ve eğitsel
kazanımlar Okul-Müze Günleri için şöyle belirlenmiştir.
Amaçlar: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çağlar Boyu İstanbul Sergi
Salonu’ndaki nesneler ve müze ortamı aracılığıyla, hedef kitlenin İstanbul’un
kültürel önemini kavrayarak kentlilik ve tarih bilinçlerinin gelişmesine
ve kültür varlıklarını koruma bilincine sahip bireyler olmalarına katkıda
bulunmaktır.
Temalar: 4.-5. sınıflar için “Tarihöncesinde İstanbul” kapsamında
“Barınma”, “Beslenme”, “Giyim”; 6.-7. sınıflar içinse “Yunan-Roma ve Bizans
Döneminde İstanbul” kapsamında “Beslenme”, “Giyim”, “Meslekler” ve
“Efsaneler”den biri olabilir. Program, öğretmen tarafından seçilerek Müze’ye
bildirilir ve bu temaya göre uygulanır.
2

Doç. Dr. Müzeyyen Sevinç, Doç. Dr. Alev Önder, Yard. Doç. Dr. Oya Abacı, Dr. Işık Kamaraj, Nazan Atasoy, Fatoş Keçeli, Nihal Dinç, Berna Erkün; Çağdaş Drama Derneği’nden
Şadan Selvi, Nilay Yılmaz, Ahval Ateş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Asuman
Çataltepe, Süreyya Tuğ; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan Maggie Pınar, Feride Altan;
İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanlarından Çiğdem Girgin, Gülbahar B. Çelik, Havva Koç;
Prof. Dr. Münire Erden, Prof. Dr. İnci San, Doç. Dr. Zeynep Beykont; ve Müzecilik Yüksek
Lisans Programı öğrencileri ile yürütülmesini sağlayan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü
Dr. İsmail Karamut, Müdür Yardımcısı V. Zeynep Kızıltan, Müze Uzmanı Dr. Şeniz Atik.

25

Kazanımlar
4-5. Sınıflar
• İstanbul’un tarihöncesi çağlarıyla günümüzün günlük yaşam biçimini
karşılaştırabilme.
• Müzelerdeki nesnelerin geçmişin belgeleri olarak değerli olduğunu
kavrayabilme.
• Müzelerdeki nesnelerin korunması gerektiğini kavrayabilme.

6-7. Sınıflar
• İstanbul’un Yunan-Roma ve Bizans dönemleri ile günümüzün günlük
yaşam biçimini karşılaştırabilme.
• İstanbul’un Yunan-Roma ve Bizans dönemlerine ait efsanelere ilişkin
örnek verebilme,
• Müzelerdeki nesnelerin geçmişin belgeleri olarak değerli olduğunu
kavrayabilme,
• Müzelerdeki nesnelerin korunması gerektiğini kavrayabilme.
Bu kazanımlar, dönemin tarih dersi öğretim programına katkıda
bulunmak üzere tespit edilmiştir. Şu anda öğretim programı değişmiştir
ama bu kazanımlar -yeni öğretim programı sadece tema değil kazanım,
beceri ve kavramlarla da ilişkili olduğundan- yeni öğretim programına da
uymaktadır.

3.2.3. Kapsam ve İşleyiş
Hedef Kitle
Müzelerde eğitim hizmetleri, farklı hedef kitlelerin özellikleri ve
deneyimleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Müzeler bir yandan topluma
yaşam boyu eğitim verirken, diğer yandan hazırladıkları eğitim amaçlı müze
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gezileriyle örgün eğitime destek olurlar. Müzelerin en önemli hedef kitlesi
çocuk ve gençlerdir. Okul-Müze Günleri, okullar ve gönüllü gezi gruplarına
yönelik olarak ilköğretim 4. - 5. sınıflar ile 6. - 7. sınıflar olmak üzere iki ayrı
seviyeyi kendine hedef kitle olarak belirlemiştir.
Okul-Müze Günleri’nde öğrenci grupları yaklaşık 15 kişiden oluşur. Aynı
anda 15’er kişilik en fazla 3 öğrenci grubuna 3 gönüllü tarafından hizmet
verilebilmektedir.

Aktörler – Roller
Okul-Müze Günleri’nde müze koleksiyonlarıyla birlikte müze uzmanları
programın öncelikle bilimsel doğruluğunun referansı olma görevini
üstlenmişlerdir. Öğretmenler, aldıkları hizmet içi eğitim sonrasında
öğrencileriyle birlikte programın gerçekleştirilmesinin sağlayıcılarıdır.
gönüllü koordinatörleri ve gönüllüler de aldıkları eğitimler sonrasında
müzedeki uygulamaların gerçekleştirilmesi rollerini üstlenmektedirler.
Müzenin eğitim koordinatörlüğü görevi, aynı zamanda müzenin Maden ve
Hulliyat Eserleri Koleksiyonu’nda da görev alan uzman (bu satırların yazarı)
tarafından yürütülmektedir.
Okul-Müze Günleri, müze eğitimbiliminde okullara yönelik etkin
eğitim amaçlı gezilerin nasıl yapılması gerektiği araştırılarak ve bu ilkelere
uyularak hazırlanmıştır. Bunların neler olduğu aşağıda başlıklar altında
aktarılmaktadır:
Gezi öncesi ve sonrası etkinlikler, MEB İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
(İMEM)’nün destek ve onayıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerine
katılan (Resim: 5-7) sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından okulda
uygulanır. Seminer, Okul-Müze Günleri’nin tanıtımı, işleyişi, Okul-Müze
Günleri Öğretmen Paketi’nin kullanılışı ile gezi öncesi ve gezi sonrası
etkinliklere ilişkin uygulama konularını içermektedir. Ortalama 3 gün süren
seminere en fazla 50 istekli öğretmen katılabilmektedir. Katılan öğretmenlere
Millî

Eğitim

Müdürlükleri

tarafından

hizmet

içi

eğitim

sertifikası

verilmektedir.
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Takvim
Okulların müracaatları da göz önüne alınarak her okul için gezi günü
tespit edilir. Geziler, mart-nisan-mayıs ve ekim-kasım aylarında, her okul için
önceden belirlenen tarihte uygulanır.

3.2.4. Uygulama
Program, eğitsel kazanımları gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.
Uygulamanın her aşaması, gezinin amaç ve kazanımlarına uygun içerik,
yöntem ve malzemelerle gerçekleştirilmektedir. Müze gezilerinin okulların
öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi doğrultusunda
okulların müzelere yaptığı geziler; gezi öncesi çalışma, gezi ve gezi sonrası
çalışma olmak üzere üç aşamadan oluşmalıdır. Okul-Müze Günleri de üç
aşamadan oluşmaktadır:

3.2.4.1. Okulda Yapılan Gezi Öncesi Etkinlikler
Amacı, öğrencilerde müze gezisi için merak ve heyecan uyandırarak
onları müze gezisine hazırlamaktır. Bu aşamada öğretmen İstanbul Arkeoloji
Müzeleri ve müze gezisi için seçilen tema ile ilgili bazı genel bilgileri
öğrencilerle çalışır; fakat doğrudan bilgi vermekten kaçınarak, bilgi paylaşımı,
soru-cevap, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi, gerçek ve yorumun anlamına
yönelik aktif öğretim yöntemlerini tercih eder, çocuklarda müzede gözlem ve
araştırma yapmaya yönelik motivasyon yaratır.
Bilgi paylaşımı, öğretmenin çocuktan doğru yanıtı alabilmek için doğru
soruyu sormasıyla başlar. Bu yöntem, yabancısı olduğu konularda bile
çocukların söyleyecek bir şeyler bulmasını sağlar. Böylelikle çocuklarla
temalar arasında yakınlık kurulur.
Seçilen tema ve dönemle ilgili resim, fotoğraf, çizim vb. görsel malzemelerin
sunumu, sözel etkinlikler, drama ve sanat etkinlikleriyle desteklenen
çalışmalar çocukları müze gezisine hazırlar.
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Nesnelerle çalışma, çocuklara soru sordurmak için okulda yapılır ve verilen
soru örnekleri her nesneye yönelik değişik sorularla çoğaltılabilir. Sorular
çocuğun kendi yaşamıyla, deneyimiyle ilişkili; onu çok yönlü düşünmeye,
sorgulamaya, değerlendirmeye yöneltmelidir. Çocukların cevaplanmasını
istedikleri sorular, karşı sorularla yine kendilerine veya gruba yöneltilebilir.
Tema ile ilgili çalışma kağıtlarını öğrencilerin doldurması sağlanır.

3.2.4.2. Müze Gezisi
Müzelerde çocukların öğretim sürecine aktif katılımda bulunması
sağlanarak, yaşayarak öğrenme fırsatı verilmelidir. Bununla ilişkili olarak
Okul-Müze Günleri kapsamındaki müze gezisi; drama, gezi ve sanat
atölyelerinden oluşur. Müze gezileri bu konuda eğitilmiş, deneyimli müze
gönüllüleri tarafından uygulanmaktadır. “Okul-Müze Günleri Gönüllüler
İçin Eğitim Semineri”nde (Resim: 8) gönüllülere, programdaki rollerini
etkin biçimde yerine getirebilmeleri için ihtiyaçları olan müze pedagojisi ve
iletişim, dönem ve nesne bilgileri, gezi-sanat-drama atölyeleri uygulayıcılığı
konularında bilgiler aktarılmaktadır.
Drama atölyesinin içeriğini, tanışma ve güven oyunları, ısınma oyunları,
rahatlama ve gevşeme oyunları, duyum oyunları, sözlü ve sözsüz doğaçlamalar
oluşturur (Resim: 9).
Gezi atölyesi çalışmalarında çocuklar tema, dönem ve nesnelere
odaklanmaya, araştırma, gözlem ve karşılaştırma yapmaya, empati kurmaya,
mantık yürütüp çıkarsama yapmaya, sorular sormaya, tahminlerde bulunmaya
ve sonunda verileri değerlendirip bir sonuca varmaya yönlendirilirler (Resim:
10).
Sanat atölyelerinde ise, üzerinde çalışılan tema, kavram, dönem ve
nesnelerle ilgili deneyimler pekiştirilir. Gezi atölyelerinde başlatılan
değerlendirme, sonuca varma ve yorumlamayla devam edilir (Resim: 11).
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3.2.4.3. Okulda Yapılan Gezi Sonrası Etkinlikler
Bu son aşamada, sınıf veya branş öğretmeni öğrencilerin elde ettiği bilgi
ve deneyimlerin değerlendirmesini ve belli sonuçlara ulaşmasını sağlar.

Sergi
2004 yılından beri her yıl Müzeler Haftası’nda, Okul-Müze Günleri sanat
atölyelerine katılan öğrenciler tarafından üretilen çalışmaların sergilendiği
(Resim: 12) bir sergi tarafımızdan organize edilmektedir.

4. SONUÇ
4.1. Sonuçlara Dair Paylaşımlar
Programa 2004 yılının Mayıs ayında başlayan pilot geziler de dâhil olmak
üzere yaklaşık 100 okuldan 3500 öğrencinin katıldığı bilinmektedir.
Okul-Müze Günleri kapsamında yapılan değerlendirmelerde anlamlı
farklar bulunmaktadır. Hazırlanan anketlere katılan öğrencilerin ifadeleri
bunu göstermektedir:
Örneğin “Bu gezi ile ne öğrendin?” sorusuna verilen cevaplardan bazıları
şöyledir:
• Eski çağlardaki meslekleri öğrendim. Eskiden olup şimdi olmayan ya
da hâlâ olan meslekleri öğrendim.
• O çağlarda yaşamanın ne kadar zor olduğunu öğrendim.
• Bu geziden birçok şey öğrendim. Meselâ bir stele bakarak ondan neler
çıkarabileceğimi öğrendim.
• Her ihtiyacı olan şeyi, âleti icat etmişler, kullanmışlar.
• Çok eski yıllarda yapılan o taştan yapılma şekilleri ne kadar güzel el
becerisiyle yaptıklarını öğrendim.
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• Tarihî eserlerin ne kadar değerli olduğunu öğrendim (Tezcan
Akmehmet, 2008).

4.2. Okul-Müze Günlerinin Analizi (SWOT)
Güçlü Taraflar
• Müzenin, zengin koleksiyonlarının yanı sıra bu koleksiyonlara hâkim
uzman kadrosuyla evrensel bilginin üretimine elverişli bir ortama
sahip olması.
• Amaç, tema ve kazanımları olmasının yanı sıra içine öğretmenleri de
entegre eden sürdürülebilir bir müze-eğitim programı modeli olması.

Zayıf Taraflar
• Müzenin eğitim konusunda yeterli sayıda uzmanın bulunmaması.
• Eğitim programı çerçevesinde yetiştirilen gönüllülerin programa
katkılarının devamlılığı konusunda bir garantiden söz edilememesi.
• Müzede henüz bir eğitim atölyesinin bulunmayışı (bu sorun şimdiye
kadar geçici çözümlerle halledildi, yakın zamanda çok amaçlı bir
atölyenin projelendirilerek hayata geçirilmesi düşünülüyor; kaynak
arama çalışmaları sürmekte.)
• Beslenme,

malzeme,

giderilmesinde

ulaşım,

kullanılmak

sergileme,
üzere

tanıtım

ihtiyaç

ihtiyaçlarının

duyulan

kaynağın

sağlanamaması.

Tehditler / Alınan Riskler
• Çocuklarla çalışmaktan doğabilecek potansiyel tehlikeler ve bunlarla
karşı karşıya kalındığında müdahale edebilecek sağlık görevlisi ya da
ilk yardım eğitimi almış kişilerin müzede bulunmayışı.
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Fırsatlar / Gelecek İçin Planlar
• İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi zayıf taraflar
arasında söz edilen maddî sıkıntıların giderilmesine yönelik bir
fırsat olarak değerlendirilebilir. Eğitim programının bu bağlamda
projelendirilmesi planlanmaktadır.
• Farklı yaş grupları ve farklı temalara yönelik eğitim programlarının
hazırlanması ve çok amaçlı kullanım yönü olan bir müze eğitim
atölyesinin oluşturulması da proje koordinatörleri ve yürütücülerinin
planları arasındadır.
Sonuç olarak; yakın gelecekte devlet müzelerinde eğitim bölümlerinin gerekli altyapı, yasal düzenleme ve personel istihdamı konularının aşılarak
var edilmesinden sonra müze eğitim bölümlerinin yaptıkları çalışmalardan
daha fazla söz eder hâle geleceğimizi ummaktayız.
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Resim 1: İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçi istatistik bilgileri (2005-2007)

Resim 2: Ülkemizdeki çeşitli müze ve ören yerlerinin 2006 yılına ait ziyaretçi sayıları
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Resim 3: Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu’ndan görünüm

Resim 4: Okul-Müze Günleri
kitapçığının kapağı

öğretmen
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Resim 5: Hizmet içi eğitim seminerinde nesne sorgulayan ilköğretim öğretmenleri

Resim 6: Hizmet içi eğitim seminerinde drama eğitimi alan ilköğretim öğretmenleri
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Resim 7: Hizmet içi eğitim seminerinde sanat eğitimi alan ilköğretim öğretmenleri

Resim 8: Gönüllülerimiz eğitim seminerinin drama dersinde
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Resim 9: Müze uygulamaları/ gezi atölyesinde bulunan öğrenciler
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Resim 10: Müze uygulamaları/drama atölyesinde bulunan öğrenciler

Resim 11: Müze uygulamaları/sanat atölyesinde üretimde bulunan öğrenciler
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Resim 12: Müzeler Haftası’nda açılan Okul-Müze Günleri sergisinin müze girişine asılan posteri (2007)
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ÇANAKKALE İLİ, ECEABAT İLÇESİ, KİLİTBAHİR KÖYÜ,
RUMELİ MECİDİYE TABYASI
2008 YILI KAZISI
Özgür ÇAVGA*
E. Çağman ESİRGEMEZ
I.BÖLÜM
1.1. Rumeli Mecidiye Tabyası’nın Konumu
Eceabat İlçesi, Kilitbahir Köyü Köyiçi Mevkii’ndedir.(Harita: 1) Kilitbahir
Köyü’nün güneybatısında Gonca Tepe’nin eteğinde, denizden 20 m. yükselen
bir tepenin üstündeki düzlükte yer almaktadır (Harita: 2). Kilitbahir Köyü’nün
500 m. güneyinde bulunan tabyaya Kilitbahir- Seddülbahir karayolundan
ayrılan toprak yol ile ulaşılmaktadır. Yaklaşık 100 m. kadar güneybatıya
doğru yükselerek devam eden yol, Mecidiye Şehitliği ve Anıtı önünden hafif
bir kırma yaparak 50 m. kadar devam ettikten sonra tabyaya ulaşmakta,
buradan itibaren bonetlerin ve top yerlerinin ulaşımını sağlayan tabya yolu
olarak, Tabya boyunca devam etmektedir. Yolun güney tarafına boğaza
paralel olarak inşa edilen Tabya, tepenin morfolojisini bonetlerin üzerine
yığılan toprak örtüsü ile devam ettirmiştir (Resim: 1).

1.2. Mülkiyet Bilgisi
Kilitbahir Köyü Köyiçi Mevkii H16c13a-H16c13b (1/5000) pafta, 438
parsel, (30.833 m2) ile boş tarla durumundaki 441 parsel, (5.433 m2) 10.06.2004
tarih ve 19343 sayılı kararla Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî
Parklar Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.
*

Arkeolog Özgür ÇAVGA (Bilim Uzmanı). Çanakkale Müze Müdürlüğü, Çanakkale/
TÜRKİYE.
Arkeolog E.Çağman ESİRGEMEZ. Çanakkale Müze Müdürlüğü, Çanakkale/TÜRKİYE.
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Tapu kayıtlarında nev’i ‘’Tabya’’ olarak geçen yapının 06.02.1983 tarih ve
989/326 sayılı kararla Maliye Hazinesi’ne hükmen tescili yapılmıştır. 18.11.1994
tarih ve 1218 sayılı kararla tapu tescili yapılmıştır. Tapu kayıtlarında ayrıca
nev’i ‘’Sultan Süleyman Han Vafkı’ndan Mazbut’’ olarak not edilmiştir.

1.3. Kurul Kararları ve Kazı Gerekçesi
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından alınan
14.11.1980 tarih ve 12331 sayılı kararla Rumeli Mecidiye Tabyası ‘’Korunması
Gerekli Eski Eser’’ olarak tescil edilmiştir.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan
17.06.1991 tarih ve 1784 sayılı kararla Mecidiye Tabyası’nın ‘’Korunması
Gerekli Kültür Varlığı’’ olarak 23 envanter numarası ile tescilinin devamına
karar verilmiştir.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan
19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararla Mecidiye Tabyası’nın ‘’Korunması
Gerekli Kültür Varlığı’’ olarak tescilinin devamına karar verilmiş, Kilitbahir
Köyü ‘’Kentsel Arkeolojik Sit Alanı’’ olarak ilân edilmiştir.
Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
23.01.2008/3397 sayılı kararı ile Rumeli Mecidiye Tabyası Rölöve, Restorasyon
ve Restitütüsyon ile Çevre Düzenleme Projesine esas olarak Müdürlüğümüzce
arkeolojik kazı yapılması istenmiştir.

1.4. Koruma Durumu:

Gelibolu Tarihî Millî Parkı ve Tarihî Sit Alanı
sınırları içerisindedir.

1.5.Kazı İzin Belgesi:

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 07.02.2008 gün ve 22818 sayılı
kazı izin belgesi.

1.6. Kazı Başlangıç Tarihi(I.Aşama): 27.02.2008-04.06.2008.
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1.7. Kazı Ekibi:

Kazı Başkanı Müze Müdürü : Nurten Sevinç
Arkeolog

Özgür Çavga

Arkeolog

E.Çağman Esirgemez

Sanat Tarihçisi

Melek Tüysüz

1.8. Kazı Bütçesi: 15.000 TL
1.9. Kazı İşçi Sayısı: 8 Adet

II. BÖLÜM
2.1. Tabyanın Yapım Tarihi
Rumeli Mecidiye Tabyası, Sultan II. Abdülhamit (salt. 1876-1909)
döneminde Asaf Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Kuzeydoğudan yapıya
yaklaşıldığında ikinci bonetin girişinin üstünde yer alan kitabe kaybolmuş,
yeri tuğla ile örülerek kapatılmış, geriye sadece kitabe yerinin sövesi kalmıştır
(Resim: 2).
Yapı, deniz savunmasını güçlendirmek amacıyla Kayalık Tepe, Değirmen
Burnu, Rumeli Hamidiye, Yıldız, Domuzdere ve Ertuğrul Tabyaları ile aynı
dönemde inşa edilmiştir.

2.2. Rumeli Mecidiye Tabyası’nın Mimarî Özellikleri
Günümüz Türkçesinde tabya olarak kullandığımız terimin Osmanlıca aslı
ta’biye olup sözlük anlamı, askerleri bir arazide düşmana karşı tam tedbir ve
nizam üzere yerleştirme, muhabere toplarının yeri, istihkam parçasıdır.
Askerî stratejik veya taktik yönden önemli bir yerin savunulması için
meydana getirilen tahkimli yerdir. Diğer tanımla burçların cephelerinin
ilerisine konulan ve burçları örtme görevi yapmak üzere onlardan bir hendekle
ayrılmış bulunan tahkimli tesislerdir.
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Mimarî yapı olarak, genellikle içinde muhtelif sayıda kuvveti barındıran
koruganların ardındaki açık top mevzileri ile avcı siperlerinin bütün etrafını
çepeçevre çeviren engel hendeğini ve içinde ayrıca meskûn mahalleri,
cephanelikleri, toplama ve eğitim yelerini, nizamiye ve hazır kıt’a mahallerini,
bölük, tabur veya alay binalarını, subay yatma yerlerini içerir. Kendi kendine
yeterlilik sağlayan ve kuşatılsa dahi uzun müddet düşman karşısında
direnebilen, hâkim noktalara yapılmış gözetleme olanakları bol ve her tarafa
karşı savunabilen taş, kargir, beton veya demirli betondan inşa edilmiş kapalı
mevzilere verilen isimdir.
Çanakkale savunmasında gelişen silâh teknolojisi karşısında savunma
önemini yitiren kalelerden sonra inşa edilen tabyalar da kaleler gibi Nara
Burnu’ndan itibaren Anadolu ve Rumeli yakasında Ege Denizi’nden boğaz
met hâline kadar yer alan sahil şeridinde, boğaz girişinden gelişecek bir su
üstü harekâtına karşı boğazın akıntı, rüzgâr ve sahil hâkimiyeti gibi stratejik
bir değerlendirmeye uygun olarak her iki kıyıya karşılıklı olarak inşa
edilmişlerdir (Harita: 3).
Tabya, kuzeydoğu-güneybatı ve doğu-batı doğrultularında uzanan bitişik
iki kanattan oluşmaktadır. Yapı, yaklaşık 75 m. uzunluğundaki ilk kanatta üç
bonet ve iki top yeri, 150 m. uzunluğundaki ikinci kanatta ise beş bonet ve
beş top yeri olmak üzere 8 bonet ve aralarındaki 7 top yerinden oluşmaktadır
(Plan: 1).
Yapım teknikleri ve malzemeleri aynı olsa da, bonetlerde farklı mekân
kurguları gözlenmiştir. Tabyanın kuzeydoğu başlangıcında bulunan bonet
(b1), tabya yoluna dik giriş mekânının L şeklinde dönerek top yerine
açıldığı dar bir koridor ve L formunun içinde bir mekândan oluşmaktadır.
Büyüklükleri değişken olsa da sonraki beş bonet de (b2-b6) aynı şekilde, bu
formun simetrisi ile birlikte kullanılması ile elde edilmiştir. Bonetler, tabya
yoluna dik giriş mekânının T şeklinde dönerek her iki yanda bulunan top
yerlerinde açıldığı dar bir koridor ve T formunun her iki tarafında, içeride birer
mekândan oluşmaktadır. Sonraki bonet (b7), ilk bonetin mekân kurgusunun
simetrisi kullanılarak inşa edilmiştir. Bu yedi bonette yer alan mekânların
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koridorun giriş koluna açılan birer kapı açıklığı ve koridorun diğer koluna ve
bonetin ön cephesine açılan birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Koridorun
kenarları hariç zemin kotu düşürülürken mekânların zemini ortada iki çukur
olacak şekilde düşürülmüştür. Batı uçta yer alan son bonet (b8), birbiri ile
ilişkili diğer iki guruptan farklı olarak top yerinden girilen tabya yoluna
paralel giriş mekânına açılan güneydeki iki mekândan oluşmaktadır.
Top yeri duvarları bonet duvarlarının devamına, içeriye kırılarak yarım
sekizgen şeklinde inşa edilmişlerdir. Bu durumun tek istisnası, tabyanın
doğu başlangıcındaki ikinci top yeridir. Burada bonet (b2) duvarı dik olarak
döndürüldükten sonra diğerleri gibi kırılmıştır.
Bonet duvarları ile aralarındaki top yeri duvarları sürekli ve aynı
yükseklikte inşa edilmiş, top yerleri platform şeklinde yükseltilerek kanat
hizasında bonet ön duvarları alt seviyede devam ettirilmiştir. Yapının
duvarları moloz taş örgü ile inşa edilmiş, dış cepheler kesme taşla kaplanmış,
tonozlar tuğla ile örülmüş, kapı ve pencere dikme ve kemerleri kesme taştan
yapılmıştır. Sadece batı uçta bulunan bonetin (b 8) giriş mekân tonozu, moloz
taş kullanılarak örülmüş ve altı saç levhalarla kaplanmış, güneyindeki iki
mekânın da üst örtü, kaburgalı tonoz şeklinde örtülmüştür. Tüm mekânlar
diktörtgen taban alanlı ve beşik tonoz üst örtülüdür, mekânların üzeri toprakla
örtülerek tepecikler elde edilmiştir.

2.3. Çanakkale Deniz Savaşlarında Tabyanın Durumu
Çanakkale tarihinde iki büyük deniz savaşı yaşanmıştır. Bunlardan ilki
Troia Savaşı, ikincisi de Çanakkale Deniz Savaşı’dır. Her iki savaşta da ortak
amaç Anadolu’yu ele geçirmek ve Karadeniz’e açılmaktır. Çağlar boyunca
boğaz ve boğazı geçmek önemli olmuştur. Bu nedenle boğazı korumak için
inşa edilen yapılar çok önemlidir.
Tabya, Çanakkale Savaşı başlamadan önce hazırlanan harekât planı
çerçevesinde, denizden gelebilecek saldırılara karşı dört bölgeye ayrılan
boğazın 4.bölgesinin (Çanakkale-Kilitbahir) -Kilitbahir alt bölgesi- içinde
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yer alıyordu. Komutanlığını 4.Ağır Topçu Alay Komutanı Binbaşı Kemal’in
yaptığı Değirmen Burnu, Namazgâh, Rumeli Hamidiye, Rumeli Mecidiye ve
Yıldız Tabyaları’ndaki topçu birlikleri ve bir projektörden oluşan ve 8 adet
topçu bataryası bulunan birliğin görevi, müttefik donanmasının Marmara
Denizi’ne girmesine engel olmaktı. Bu durum göz önünde tutularak, harekât
planında ateş idaresiyle ilgili hususlara da büyük ölçüde yer verilmişti.
Savaş için konuşlanan birliklerden 4.Ağır Topçu Alayı’nın karargâhı
Namazgâh Tabyası’ndaydı. Bu alay, Boğaz’ın batısında Değirmen Burnu’ndan
Soğanlıdereye kadar uzanan kesimindeki tabyalarda (Değirmen Burnu,
Namazgâh, Rumeli Hamidiye, Rumeli Mecidiye ve Yıldız Tabyaları) ve
elverişli olan öteki mevzilerde yerleştirilmişti (Bkz. Harita: 3).
25 Şubat 1915 tarihinde yapılan saldırı ile boğaz girişindeki kale ve tabyalar
susturulmuş, sıra merkez tabyaların imhasına ve boğazın en dar yerindeki
Kilitbahir ve Çimenlik kalelerinin ele geçirilmesine gelmişti. 26 Şubat 1915
tarihinde Boğaz’a giren gemiler merkez tabyalara ateş açmış ancak çok fazla
hasar verememişlerdir.
18 Mart 1915 tarihinde sabah başlayan Müttefik Donanması’nın saldırısının
amacı Boğaz’ın iki kıyısındaki bataryaların susturulması, torpillerin
ayıklanması, bu suretle açılacak yoldan filonun Boğaz’a girmesine olanak
sağlanmasıydı. Yapılan plana göre Agamemnon, Lord Nelson ve Inflexible
Savaş Gemileri, Boğazın Rumeli yakasındaki Yıldız, Mecidiye, Hamidiye
ve Namazgâh Tabyaları’na ateş edeceklerdi. Lord Nelson Gemisi, Rumeli
Hamidiye Tabyası’na, George ve Triumph Gemileri Rumeli Mecidiye,
Yıldız ve Dardanos Tabyaları’na ateş açmışlar, buradaki topların çoğunu
susturmuşlardı, ancak görüldükleri anda hızla yer değiştirerek ateş edebilen
sahra bataryaları nedeniyle çok etkili olamamışlardı. Savaşın kaderini
değiştiren ise Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevli Seyit Onbaşı’nın 275 kg.
top mermisini taşıyarak ateşlemesi sonucu Ocean Zırhlısı batmıştır. Diğer
Fransız gemileri de zaten boğaza döşenen mayınlara çarparak batmış ve
donanma geri çekilmiştir. Böylece akşama doğru İngiliz Gemileri de geri
dönüş emri alarak boğazdan çekilmişlerdir. Bu çarpışma sırasında tabyada
görevli 16 Türk askeri şehit olmuştur.
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III. BÖLÜM
KAZI ÇALIŞMALARI
Kazıya, tabyanın doğusunda ve kuzeyinde yer alan bölgelerde başlanarak
tabyanın komuta merkezi ile olası diğer yapıları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
438 ve 441 parseller üzerinde çok sayıda açmalarda çalışılmıştır.

3.1. 1 No.lu Açma
5x5 m. boyutlarındaki açma, projede eşya satış mekânlarının oturtulacağı
alana konumlandırılmıştır. 06.03.2008 tarihinde temizlik ve kazı çalışmasına
başlanmıştır. Yüzey toprağının 50 cm. altında doğu-batı doğrultusunda
uzanan pişmiş toprak su künkü hattı açığa çıkarılmıştır. Bu künklerin
yüzeyi temizlendiğinde üzerinin kireç harç karışımı dolgu tabakasıyla
örtüldüğü görülmüştür. Künk hattı 4.87 m. uzunluğunda olup künkler tahrip
edilmeden ele geçirilmiştir. Açmada, Geç Osmanlı Dönemine ait 1 adet yeşil
sırlı seramik parçası ve 1 adet şarapnel parçası ortaya çıkarılmıştır. Açmada
başka herhangi bir kültür tabakasına rastlanmadığından 67 cm. derinlikte ana
toprağa ulaşıldıktan sonra buradaki kazı çalışması sonlandırılmıştır (Plan: 2)
(Resim: 3).

3.2. 2 No.lu Açma
1 No.lu açma ile aynı gün açılan 5x5 m. boyutlarındaki bu açma, projede
otopark alanı olarak düzenlenecek kesime konumlandırılmıştır. Kazı çalışması
80 cm. derinliğe kadar yapılmış ancak herhangi bir kültürel tabakaya ve
buluntuya rastlanmadığından ana toprağa ulaşılması nedeniyle buradaki
çalışma sonlandırılmıştır.

3.3. 3 No.lu Açma
5x5 m. boyutlarındaki açma 1 No.lu açmanın kuzeybatısında açılmıştır. 1
No.lu açmada doğu-batı doğrultusunda ortaya çıkan pişmiş toprak su künkü
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hattının devamı, burada 20 cm. derinlikte açığa çıkarılmıştır. Açma yüzeyi
eğimli olduğundan, kuzeyden 1 m. güneyden 80 cm. derinliğe inilerek zemin
aynı seviyeye getirilmiş olup ana toprağa ulaşılması nedeniyle bu açmadaki
çalışma sonlandırılmıştır. Açmada 3 adet şarapnel parçası, 1 adet pişmiş
toprak kulp parçası, 1 adet çivi ,1 adet obje, 1 adet Helenistik Döneme ait
silik bir bronz sikke buluntusu dışında başka kültür varlığına rastlanmamıştır
(Resim: 4).

3.4. 4 No.lu Açma
Bu açma, olası karargâh yapısı olabileceğini düşündüğümüz 441 parsel
üzerine konumlandırılmıştır. Bu kesimdeki ot ve çalılıkların temizlenmesiyle
duvar izleri açığa çıkmış bu izleri anlayabilmek için 13.03.2008 tarihinde 5x5
m. boyutlarında bir açmada kazı çalışmaları başlatılmıştır. Aynı gün açmanın
güneydoğu ucunda, kuzeybatı doğrultusunda diktörtgen ve kaba yonu
taşlarla örülü tek sıra taş duvar sırası açığa çıkarılmış, duvarın çamur harçlı
olduğu görülmüştür. 19.03.2008 tarihinde duvarın dış yüzeyleri temizlenmiş,
ancak duvar yeterince sağlam olmadığından yıkılmaması için duvarın iç
yüzeyleri temizlenememiştir. Kazı sonunda bu izlerin bir yapıya ait olmadığı
olası karargâh binasının pis su kanalının bir bölümü olduğu anlaşılmıştır
(Resim: 5).

3.5. 5 No.lu Açma
2 No.lu açmanın güneydoğusunda 5x5 m. boyutlarındaki açmada kazı
çalışması 15.03.2008 tarihinde 4 işçiyle başlatılmış olup arazi eğimi dikkate
alınarak zemin aynı seviyeye getirilmiştir. 19.03.2008 tarihinde ana toprağa
ulaşılarak açmada kazı sonlandırılmıştır. Herhangi bir kültür tabakası ve
buluntuya rastlanmamıştır.

3.6. 6 No.lu Açma
I ve III No.lu açmada ortaya çıkan künk sistemini izlemek üzere kazılara
başlanmış ve künk sisteminin burada da devam ettiği görülmüştür. Ayrıca
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açmanın güneybatı tarafından doğu-batı doğrultusunda uzanan çift sıra
maydos (Eceabat) tuğla örülü üzeri kaba yonu taş ile kapatılmış pis su kanalına
rastlanmıştır. Kanalın uzunluğu 2.55 cm. olup yüksekliği 17 cm. dir. Yine
açma içerisinde pis su kanalını kesen güney-kuzey doğrultusunda uzanan ve
su kanalının altından geçen 1,60 cm. uzunluğunda ve 10 cm. çapında galvaniz
su borusu açığa çıkarıldı. Açmanın kuzeydoğu ucunda üç sıra düzgün kesme
taştan örülmüş bir duvar izine rastlanmıştır. Açmanın doğusunda ise kaba
yonu taş ile döşeli bir yol zemini açığa çıkmıştır. Galvaniz su borusunun
ortaya çıkmasıyla bu boru ile tabyaya temiz su taşındığı diğer tuğla ve taş
örülü kanalların da pis su kanalı olduğunu düşünmemize neden olmuştur
(Resim: 6-7).

3.7. 7 No.lu Açma
Sondaj çalışmaları sonlandırıldıktan sonra kazılara tabyanın doğusundaki
olası karargâh binası olduğunu düşündüğümüz alanda devam edilmiştir.
Yüzeyde izlenen yapı kalıntılarının batısında açılan açmada 40 cm. derinlikte
düzgün kesme taştan zemine rastlanmıştır. Kare ve dikdörtgen formlu
taşlarla döşeli zeminin taşlarının bir kısmının yerinde olmadığı görülmüştür.
Taş döşeme zeminin alt kotunda ızgara plan ve sandık tipi duvar tekniğiyle
inşa edilmiş taş örülü temellere rastlanmıştır. Yapıyı doğuda olası karargâh
yapısının ana duvarını kesmektedir. Açmada doğu-batı doğrultusunda 5 m.
uzunluğunda 62 cm. yüksekliğinde 50 cm. eninde kesme taş temel üzerine
oturtulmuş kaba yonlu taş örülü çamur sıvalı duvar ortaya çıkarılmıştır.
Kuzey-güney yönünde, doğu-batı yönünden gelen duvarı kesen bir başka
duvar daha açığa çıkmıştır. Sandık veya ızgara temeller bu duvarlar
arasındadır (Resim: 8-9).

3.8. 8 No.lu Açma
Olası karargâhın kuzeyinde yer almaktadır. Bu açmada 1,80 m. derinlikte
iri taşlarla inşa edilmiş kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemi açığa
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çıkarılmıştır. Yapının pis su atıkları ile yamaçlardan akan yağmur suları
bu kanalda toplanarak yer altından tabyanın dışına taşındığı ve denize
döküldüğü tespit edilmiştir (Resim: 10).

3.9. 9 No.lu Açma
Doğu–batı yönünde uzanan 5 m. uzunluğundaki taş örgülü bir duvara
rastlanmıştır. Yine bu duvarın önünde taş döşeli bir avlu veya yol ile duvara
dayalı bir taş tekne açığa çıkarılmıştır. Tekne 1,70 m. x 80 cm. boyutlarındadır.
Bu tekneyle ilintili çeşme veya su borusu izine rastlanmamıştır.

3.10. 10 No.lu Açma
9 No.lu açmada ortaya çıkan duvarın iç yüzünde yapılan çalışmada açmanın
güney-kuzey yönünde uzanan duvar izleri ile bu duvarı doğu-batı yönünde
kesen bir başka duvar izine rastlanmıştır. Yapının zemini dikdörtgen formda
kesme taş ile kaplıdır. 7 No.lu açmada olduğu gibi buralardaki taşların da
büyük bölümü yerinden sökülmüştür.

3.11. 11 No.lu Açma
8 No.lu açmanın güneyinde açılmıştır, 4 adet alaturka tuvalet taşı ve
pahlanmış taş duvara rastlanmıştır. Tuvaletlerin

altında tuğladan inşa

edilmiş galeri şeklinde kanal açığa çıkarılmıştır. Bu kanal 8 No.lu açmada
açığa çıkan kanala bağlanmaktadır. Tuvalet zemini kalın bir sıva tabakasıyla
kaplanmıştır.

3.12. 12 No.lu Açma
10 No.lu açmanın batısında açılmıştır. Açma 10 No.lu açma ile
birleştirilmiştir. Burada tuğladan örülmüş üç adet ocak açığa çıkmıştır.
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Ocakların kapaklarının raptedildiği demirden bir kasaya rastlanmıştır. Bu
veriler 10 ve 12 No.lu açmanın bulunduğu alanın karargâhın mutfak bölümü
olduğunu anlamamızı sağlamıştır.

3.13. 13 No.lu Açma
11 No.lu açmanın güneyinde olup tuvalet yapısının devamı niteliğindedir.
Zemin kesme taş döşelidir. Zeminde demirden kalın pis su borusu, duvar
içerisinde de temiz su borusu vardır. Burası karargâha ait banyo, tuvalet gibi
ıslak hacimlerin yer aldığı bölümler olmalıdır.

3.14. X Yapısı
Olası karargâhın kuzeydoğusunda yer alan bu yapı karargâh yapılarından
bağımsızdır. Temel seviyesinden 50-60 cm. yüksekliğinde, 7x3,40 m.
boyutlarındadır. Duvarları kesme ve moloz taş örgülü, duvar iç yüzleri sıvalı
iki bölümden oluşan bir yapı kalıntısıdır. Yapının ne amaçla inşa edildiği
ve kullandığını anlamamamıza yardımcı olacak veriler ele geçirilmemiştir
(Plan: 3).

3.15. Çeşme Yapısı
1,3 ve 6 No.lu açmalarda açığa çıkarılan künk siteminin hangi
yapıyla ilintili olduğunu anlamak amacıyla tabya çevresinde yaptığımız
incelemelerde tabyanın kuzeydoğusunda bulunan siperlerin altında bir yapı
izine rastlanmıştır. Burada yapılan sondaj çalışmasıyla bu yapı izininin bir
çeşmeye ait olduğu anlaşılmıştır. Künk sistemi burada sonlanmakta ve düzgün
kesme taştan inşa edilmiş bir çeşmeyle bağlantılıdır. Çeşmenin yalak kısmına
rastlanmamış olup yalağın olasılıkla sökülmüş olabileceği düşünülmektedir.
Çeşmenin yüksekliğ 1 m. olup 3.30 m. Uzunluğundadır (Plan: 4).
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Çeşmeyi bulduktan sonra künk sistemine suyun nereden aktarıldığı ve su
kaynağını bulma yönünde yaptığımız araştırmalarda tabyanın yaklaşık 1 km.
kuzeyinde bir sarnıç tespit edilmiştir. Suyun, bu sarnıçtan künk sitemiyle
çeşmeye taşındığını düşünmekteyiz.

VI. BÖLÜM
SONUÇ
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ve 13 No.lu açma duvarları kaldırılarak açmalar
birleştirilmiştir. Yeni açmalar ilâve edilerek

kazılara devam edilmiştir.

Kompleks tamamen ortaya çıkarılmış ve burasının Mecidiye Tabyası’nın
mutfak, fırın, banyo, tuvalet gibi aziz şehitlerimizin günlük ihtiyaçlarının
giderildiği mekânlar olduğu tespit edilmiştir. Yapının ikinci bir katı, komuta
kademesinin bulunduğu bir bölümün olup olmadığına ilişkin kesin bir veri
elde edilememiş ve bu nedenle yıkıldığı tespit edilmiştir.
Çalışmalar sürerken açmanın kesitinde bu alana bir top mermisinin isabet
ettiği tespit edilmiştir. Kazı esnasında bu alandan yoğun miktarda şarapnel
parçası ele geçirilmiştir. Burada yıkılan moloz taş ve duvar yapısının taşları
(düşme) çıkarılmış ve banyo yapısının tadilât görmüş olan ek duvar çıkıntısının
olduğu tarafa istiflenmiştir. Bu duvar taşları hem ocak- mutfak yapısına hem
banyo-tuvalet yapısına aitti. Kazı tamamlandığında koridor yapısının, banyotuvalet ve ocak yapılarının arasında ayrı bir yapı veya işlik alanı olabileceği
görülmüştür. Bu yapının zemini iri plâka taşlarla döşenmiş olup yaklaşık 8.40
m. uzunluğunda bir döşeme ortaya çıkarılmıştır. bu döşeme ocak açmasının
doğu duvarına kadar gitmektedir. Ayrıca bu alanın Ocak yapısının arka
kısmında bağlantısı (girişi) olduğu ancak daha sonra bir tadilâtla bu girişin
kapatıldığı tespit edilmiş, hemen güney tarafında ocak yapısının 4. gözü de
bulunmuştur.
Bu plaka taşla döşeli zeminin genişliği ise 1.20 m. dir, bu koridor alanını
sınırlandıran ocak açmasının duvarı da ortaya çıkmıştır. Ocak yapısının doğu
duvarının uzunluğu 5.80 m. genişliği ise 1.00 m. dir. Görüldüğü üzere bu
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alan; ocak açmasının doğu duvarı sabit kullanılarak, banyo-hamam yapısının
batı duvarına ek bir tadilâtla yaratılmıştır. Bu koridorla bir işlik ya da ocak
yapısının arka kısmı olan çok bölmeli yere geçilmekteydi; olasılıkla, ikinci
kata çıkan bir ahşap merdiven boşluğunun olduğu da düşünülmektedir.
Bu açma bittikten sonra banyo yapısının ön duvarına bitişik giriş kapısını
paralel kesen ve yapı girişinden dikey devam eden, üstünde atık su borusu
olan yol ortaya çıkarılmıştır. Bu yolun genişliği 1,35 m. uzunluğu ise 5.70 m.
dir. Yer yer plâka taşlarla döşenmiştir. Bu yolun üstündeki su borusu ise;
büyük ihtimal ocak açmasının üst kısmında bulunan sıcak su deposundan
gelen hattın; banyo-tuvalet yapısına ulaştığı, buradan ek bir bağlantıyla giriş
kapısının yan tarafından yolun üstündeki boruya bağlanıp bu yolun sonundan
da dışarı akıtılmasıyla son bulduğu görülmüştür. Bu yolun güneyinde ocakmutfak açmasından künk sistemine doğru gelen ve yolun önünde bulunan 3
m. uzunluğunda üzeri tuğlayla örtülü pis su kanalı da ortaya çıkarılmıştır. Bu
tuğlalı atık su sisteminin, doğu kısmında seviye inilerek bağlantısı bulunmaya
çalışılmış, ancak herhangi bir ize rastlanmamıştır.
Yeniden mutfak-ocak yapısının üst tarafında ve ocağa bitişik olan sıcak su
deposu olarak düşündüğümüz yapıda seviye inilerek hem deponun derinliği
hem de ocak-mutfak duvarının derinliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta
deponun derinliğinin yaklaşık 1.10 m. ocak-mutfak duvarının batı kısmının
ise yer yer 70-80 cm. olduğunu ve mutfak tarafına doğru kademe kademe
düştüğü görülmüştür.
Kazıda bu süreçteki en son çalışma ise ‘’Yol’’ kazısıydı. Yol kazısındaki
amaç daha önce tabyaların önünden bu kompleks alanına doğru bir yolun
olup olmadığı sorusuna karşılık bulmaktı ve bunun için 438 parselin kuzey
sırtlarında 5x5 m. boyutlarında sondaj açılmış ve burada daha önceden
tahmin ettiğimiz gibi kaba yonu taş döşemeli rampa bir yolun izleri açığa
çıkarılmıştır. Ancak yol ağır tahribata uğradığı için az bir kısmı gün yüzüne
çıkarılmıştır. Yol küçük moloz taşlarla sıkıştırma tekniği ve harçsız olarak
inşa edilmiştir.
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Yolun, kuzey sırtından tabyaların önüne doğru gidebileceği tahmin
edilerek; ikinci bonetin önünden 5x5’lik 3 adet arka arkaya açmalar açılmıştır.
Bu çalışmada ortaya çıkamaya başlayan yolun, 438 parselin kuzey sırtındaki
gibi kaba yonu taş döşemeli, küçük moloz taşlarla harçsız sıkıştırılmış
olduğu tespit edilmiş; ağır tahribata uğramış ve çoğu yerde bozulup yok
olduğu görülmüştür. Kazı sonunda yolun kuzey sırta kadar gidebileceği,
ancak tahribata uğradığı için devamının olmadığı tespit edilmiş ve çalışma
sonlandırılmıştır.
Bu yolun gidebileceği banyo-tuvalet yapısının ön cephesindeki alanda
da çalışma yapılmış ve bir istinat duvarı ortaya çıkarılarak kazı çalışmaları
bitirilmiştir* (Plan: 5).
Tabyada kazı çalışmalarında ortaya çıkan çivi, nal, demir kazıklar, demir,
şarapnel ve boru parçaları gibi etütlük nitelikteki bu savaş malzemelerinin
listesi çıkarılarak; Kilitbahir Kalesi deposunda muhafaza altına alınmış
olup ileride proje bitiminde savaş malzemeleri sergisi vb. sergilemelerde
kullanılmak üzere koruma altına alınmıştır. Envanter nitelikteki eserler ise
fişlere kayıt edilerek müze müdürlüğüne getirilmiştir.
Sonuç olarak tabyanın genelinde iyi bir alt yapı sisteminin olduğu, tabyada
savaş dönemine ait ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte inşa edildiği
görülmüştür Ancak savaş koşullarında, tabyadaki kompleksin yıkıldığı da
gözle görülür bir gerçektir. Yine de tarihimiz açısından son derece önemli bir
yer olan Mecidiye Tabyası’ndaki bu kompleks alanın günümüz teknolojisi ile
yeniden ayağa kaldırmak, yeni nesillere tarihimizi öğretmek ve göstermek
açısından önemli bir adım olacaktır. Bu bağlamda 2009 yılı içerisinde de kazı
çalışmalarının ikinci aşamasına devam edilecektir.

* Kazı alanının ve yapıların rölövesi Mimar Bahattin Köylü tarafından çizilmiştir.
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MECİDİYE
TABYASI

Harita 1: Bölgenin fizikî görünümü

Harita 2: 1/5000 ölçekli
halihazır haritası
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Kilitbahir

Köyü

Harita 3: Tabyaların Boğaz’da yerleşim planı

Plan 1:

Mecidiye Tabyası planı
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Plan 2:

Kazı alanı planı

Plan 3:
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X-Yapısı rölövesi

Plan 4:

Çeşmenin rölövesi

Plan 5:

Kazı alanının rölövesi
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Resim 1: Rumeli Mecidiye tabyasının genel görünümü

Resim 2: Bonet üzerinde kitabe kartuş yeri
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Resim 3: Su künkü hattı

Resim 4: Su künkü hattı
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Resim 5: Pis su kanalı hattı

Resim 6: Pis ve temiz su hattı
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Resim 7: Pis ve temiz su hattı ve taş döşeme

Resim 8: Sandık ve ızgara tipi temel örgü
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Resim 9: Sandık ve Izgara tip temel örgü

Resim 10: Pis su kanalının açılmadan önceki durumu
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AMASYA MERKEZ HARŞENA KALESİ
CİLANBOLU TÜNELİ
2008 YILI KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Muzaffer DOĞANBAŞ*
Amasya Merkez Harşena Kalesi’ndeki kurtarma kazısı çalışmalarına 2006
yılında başlanmış ve 2007 yılında devam edilmiştir. 2008 yılı çalışmalarında,
kale dokusu içerisinde yer alan Cilanbolu tünelinin açılması hedeflenmiştir.
Cilanbolu tüneli hakkında bilgi veren en eski kaynak Amasyalı Coğrafyacı
Strabon’dur. Strabon (M.Ö. 63, M.S. 19), Amasya Kalesi’nin oturduğu kayalar
içindeki sarnıçlardan ve bir tanesi nehre, bir tanesi de boğaza doğru olmak
üzere kayalara boru şeklinde iki kanal oyulmuş olduğunu belirtmektedir1.
Cilanbolu tüneli tarih boyu Amasya’yı ziyaret etmiş Evliya Çelebi, Charles
Texier, Hamilton, Henry J. Van Lennep ve daha birçok gezginin eserinde
Cilanbolu tünelinin mahiyeti hakkında bilgiler verilerek çeşitli yorumlar
yapılmıştır. Cilanbolu hakkında ayrıntılı bilgi veren yerli kaynak ise Amasya
Tarihi yazarı Abdi-Zâde Hüseyin Hüsameddin’dir. Hüseyin Hüsameddin,
halk dilinde dönüp dolaşan eski bir söylentiye dayanarak Cilanbolu’nun
kaleye mahsus su kuyusu olarak yapılmış olduğunu ve Karaman Dağı’ndan
akan suyun buraya akıtıldığını, bu suyun ırmağa kadar indirilmiş olduğunu ve
Leğen Kaya’nın bu yolun ucu olduğu konusundaki rivayeti aktarmaktadır2.
* Muzaffer DOĞANBAŞ, Sanat Tarihçisi M.A., Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü 05100
Amasya/TÜRKİYE.
Kazı ve temizlik çalışmasında emekleri geçen mesai arkadaşlarım Kazı Başkanı Müze Müdür
V. Celal Özdemir, Arkeolog Ali Sinan Özbey, Arkeolog İlkay Yundan, Arkeolog Hilâl Uçar,
Sanat Tarihçisi Filiz Yılmaz, Sanat Tarihçi Mert Mecek ve Müze Fotoğrafçısı Şahin Kul’a, ayrıca Arkeolog Türkmen Murat Turan, Arkeolog Gülşah Canbolat ve Müteahhit Adem Koca
ile bütün işçi arkadaşlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İl Kültür ve
Turizm Müdürü Ahmet Kaya’ya ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hakan Karaman’a
desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
1 Strabon, Coğrafya, Kitap XII, Bölüm 3-39, s. 48-49.
2 Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, C. I, s. 57.
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Hüseyin Hüsameddin, kendisinden önce Mustafa Vazıh Efendi tarafından
yazılmış olan Belâbil’ür-Râsiyye fî Riyâzı Mesâil’il Amâsiyye adlı eserden
naklettiği bir rivayette; Amasya Mutasarrıfı Caniklizade Mikdad Ahmet Paşa
(1776-1786) Cilanbolu’nun derinliğini anlamak için bir adam kiraladığını ve
adamın şer’i diyetini de vererek onu Cilanbolu’ya indirdiğini ancak suya
giren dalgıcın kayanın dibinde kaybolduğunu ve bir daha da çıkmadığını
belirtmektedir3.
Harşena Kalesi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan Cilanbolu’nun
turizme kazandırılmasını sağlamak ve yukarıda belirtilen çeşitli görüş
ve yorumların gerçeğini öğrenmek için burada kazı ve temizlik çalışması
yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
10.03.2008 tarih ve 42674 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ve Valilik Makamının
02.06.2008 tarih ve 540 sayılı görevlendirmelerine istinaden Müze Müdür
V. Celal Özdemir Başkanlığında, Müze Araştırmacısı Muzaffer Doğanbaş,
Arkeolog Ali Sinan Özbey, Arkeolog İlkay Yundan, Arkeolog Hilâl Uçar,
Sanat Tarihçi Filiz Yılmaz, Sanat Tarihçi Mert Mecet, Müze Fotoğrafçısı Şahin
Kul ve 7 işçiden oluşan ekip ile 02.06.2008 günü Amasya Merkez Harşena
Kalesi içinde bulunan Cilanbolu tünelindeki kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Amasya Valiliği İl Özel İdaresi’nce yapılan ihale sonucu Cilanbolu
tünelinin kazı ve temizlik çalışması işi, Barboros İnşaat Şirketince alınmış ve
kazı çalışmaları başlamadan önce yüklenici şirket tarafından ilk önce içerisi
karanlık olan tünelin aydınlatılması sağlanmıştır. Bu işlemden sonra meyilli
olan tünel içerisine, toprak dolgunun bulunduğu 90 metrelik bölüme demir
raylar döşenmiştir. Ayrıca tünelin dışına ise döner bant sistemi kurularak
içeriden çıkarılacak malzemenin kale alanı dışına kolaylıkla çıkarılması
amaçlanmıştır.
Cilanbolu tüneli, Harşena Kalesi’nin bulunduğu ana kaya içerisine güneykuzey doğrultusunda oyularak gerçekleştirilmiştir. Tünelin kale içerisinde
3 Abdi-Zâde Hüseyin Hüsameddin, a.g.e., s. 57.

66

gözlemlenebilen kısmı ise dıştan görkemli bir kule gibi, batı yanda ana kayaya
yaslanmış bir şekilde düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Üst
kısmı ise moloz taş malzeme ile sonraki tamirlerde yeniden düzenlenmiştir.
Cilanbolu tünelinin gözlemlenebilen kısmı gerek doğal gerekse insan eliyle
olan tahribat sonucunda büyük oranda tahrip edilmiş bir hâldedir.
Yaklaşık % 35 eğimli olan tünelin tabanı yaklaşık 90. metreye kadar 11,5 metre derinlikte toprak dolgu ile, 90-110. metreler arası orta boy moloz
taşlar ile, 110-135. metreler arası ise büyük moloz taşlar ve yer yer düzgün
kesme blok taş malzeme ile dolgulu olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmalar
başlamadan önce en son ulaşılabilen 135. metrede ise içerisi taş dolgulu suya
rastlanmıştır.
Cilanbolu tüneli içerisinde, çalışmanın başladığı yıkık olan kısımdan
itibaren aşağıya doğru ilk giriş kısmında ana kaya dokusunun başladığı
yerde Helenistik Çağda düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiş yuvarlak
kemerli, âdeta bir giriş kapısı gibi düzenlenmiş mimarî doku ve yukarıya
doğru bu dokunun devamında, duvarları kaba yonu ve moloz taş malzemeli,
kemer ve tonoz kısmı tuğla ve harç ile düzenlenmiş doku yer almaktadır.
Helenistik dokudan 30 metre kadar aşağıda, ana kayanın sağında ve solunda
birer duvar dokusu ve bu duvar dokularını birbirine bağlayan düzgün kesme
taş ile inşa edilmiş yuvarlak kemerli bir kısım ile bu kemerin üzerinde 35 x 35
cm. ölçülerinde bir giriş kısmına yer verilmiştir. Buradaki mimarî dokunun
ana kayanın bu bölümünün çürük olması nedeniyle destek amacıyla inşa
edilmiş olduğu kanaatine varılmıştır.
Tünelin orta kısımlarına yaklaşıldığında, 90. metre civarında doğu yönde,
yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yükseklikte bosajlı blok taşlarla inşa
edilmiş bir duvar dokusuna rastlanmaktadır. Helenistik Çağda inşa edilmiş
olan bu dokunun tünelin inşası sırasında, ana kayanın oyulmasıyla biriken
molozun kolayca dışarı atılabilmesi için açılmış bir tahliye bacası olduğu ve
tahliye işlemi bittikten sonra bu duvarın inşa edildiği düşünülmektedir.
Tünelin bu kısımlarında yer yer ana kayadan su sızıntıları görülmektedir.
Özellikle kayanın doğu yönünde yoğun bir şekilde görülebilen bu sızıntılar
zamanla ana kayanın belli bir bölümünde karstik oluşumların meydana
gelmesine neden olmuştur.
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Kazı ve temizlik çalışmasına Cilanbolu tünelinin tahrip edilmiş olan
kısmından başlanmış ve bu alanda yoğun bir şekilde bulunan toprak dolgu
vagonlara konularak tünelin dışına tahliyesi sağlanmıştır. Dolgu malzemesi
alınarak zeminden yaklaşık 1,5 metre derine inildiğinde, tünelin zemininden
düzgün kesme taş malzemelerle oluşturulmuş basamakların bulunduğu ve bu
basamakların tünelin aşağısına doğru devam etmekte olduğu gözlemlenmiştir.
Yaklaşık 35-40 cm. genişliğinde olan taş basamaklar, ana kaya zeminin
düzleştirilip açılan yataklara oturtularak düzenlenmiş oldukları ve tünelin
bu kısmında üçer sıra hâlinde zemine yerleştirildikleri anlaşılmıştır. Basamak
taşlarının yer yer tahrip edilmiş olduğu ve bazı yerlerde basamak taşlarının
bulunmadığı görülmüştür.
Kazı ve temizlik çalışmasına başlanan bu bölümden Helenistik dokunun
bulunduğu bölüme kadar olan kısmın daha dar olduğu ve ana kayadan
müstakil bir şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.
Düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiş olan Helenistik Döneme ait
kemerli dokudan itibaren Cilanbolu tünelinin genişleyerek devam ettiği,
taş basamakların ise ana kaya zeminin durumuna göre devam ettiği ve taş
basamaklardaki kısmî bozulmaların temizliği yapılan bu kısımlarda da
devam etmekte olduğu tespit edilmiştir.
Cilanbolu tünelinin kazı ve temizlik çalışmalarında 90. metreye gelindiğinde
mevcut raylara ek yapılarak moloz taş dolgunun alımına başlanmış ve moloz
taş malzemenin altında yine toprak dolgunun bulunduğu ve bu dolgunun
yer yer mil (balçık) tabakası şeklinde devam etmekte olduğu görülmüştür.
Kazı ve temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da, Cilanbolu
tünelinin gözlemlenebilir başlangıç noktasında bulunmakta olan suyun
tahliyesi çalışmalarına başlanmış,

bu amaçla su birikintisinin içerisine

konulan bir pompa yardımıyla buradaki sular plâstik hortumlar aracılığıyla
iki kademeli bir şekilde dışarıya dökülmeye çalışılmıştır. 135. metrede yer
alan bu çalışmayla mevcut su birikintisi dışarıya atıldıkça burada bulunan
büyük blok kesme taşlar ve moloz taşlar açığa çıkarılmış ve bunlar alındıkça
çalışma derinleşmiştir.
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Cilanbolu tüneli kazı ve temizlik çalışmalarında 174. metreye gelindiğinde
taş basamaklı zeminin sona erdiği görülmüştür. Basamakların bitiminde
kuzey-güney doğrultusunda 6,90 metre uzunluğunda bir su haznesine
ulaşılmıştır. Su haznesinin 2,75 metre derinliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmanın başladığı kısımdan 174. metreye kadar olan yere kadar toplam
356 basamak bulunduğu tespit edilmiştir.
Cilanbolu tünelinin su haznesinin bulunmasıyla birlikte bu alandaki kazı
ve temizlik çalışması sona erdirilmiştir. Bundan sonra ise tünelin başlangıç
noktasının bulunması için tünelin güneybatı bölümünde çalışmalara devam
edilmesi kararlaştırılmıştır. Tünelin bu bölümünde, ilk önce çökmüş olan 7,5
metrelik kısım temizlenerek tünelin duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 7,5
metrelik kısımdan sonra gelen yaklaşık 17 metrelik kısmın tonoz örtüsünün
sağlam olduğu gözlemlenmiştir. Bu bölümde tünel içerisindeki toprak, çakıl
ve moloz taş dolgu temizlenerek tahliyesi yapılmıştır. Tünelin bu bölümdeki
yüksekliğinin zeminden tonoza kadar 2,25 metre olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmalar sırasında Cilanbolu tüneli dolgusu içerisinde Roma ve Osmanlı
dönemlerine ait amorf seramik parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki
listede belirtilen etütlük mahiyetteki eserler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca tünel
içerisinden çıkarılmış olan düzgün kesme blok taşlar, tünelin restorasyonu
sırasında kullanılmak amacıyla tünel dışında bırakılmıştır.
02.06.2008 tarihinde başlanan ve 10.10.2008 tarihinde sona eren kazı
ve temizlik çalışması sonucunda; Cilanbolu tünelinin toplam 205 metre
uzunluğunda bir tünel olduğu, Amasya’nın yerli tarihçilerinden Mustafa
Vazıh Efendi ve Hüseyin Hüsameddin Efendi’nin tünelin leğen kayaya kadar
indiği iddiasının gerçek olmadığı ve ayrıca buraya indirilen dalgıç konusunun
da asılsız olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak; Cilanbolu tünelinin Pontus Krallığı (M.Ö. 301-47) Döneminde
önemli bir kısmının ana kayaya oyularak yapılmış olduğu, yukarı kısımlarının
ise kaba yonu, moloz taş malzeme ve tuğla malzeme ile inşa edilerek yapılmış
büyük bir su sarnıcı olduğu kanaatine varılmıştır.
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KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMASINDA ÇIKARILAN ETÜTLÜK ESERLERİN
LİSTESİ
1-

(1) adet Roma Dönemi bronz sikke.

2-

(2) adet 1327 tarihli nikel Osmanlı sikkesi.

3-

(2) adet Osmanlı sikkesi.

4-

(1) adet Roma Dönemi pişmiş toprak düdük.

5-

(1) adet Cumhuriyet Dönemi metal anahtar.

6-

(1) adet Osmanlı Dönemi pişmiş toprak pipo.

7-

(1) adet Osmanlı Dönemi kemik ağızlık.

8-

(1) adet Osmanlı Dönemi metal kap.

9-

(3) adet Osmanlı Dönemi metal güğüm parçası.

10- (1) adet Cumhuriyet Dönemi demir bıçak.
11- (1) adet Roma Dönemi cam bilezik parçası.
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Çizim 1: Amasya Merkez Harşena Kalesi Cilanbolu Tüneli kesiti

Çizim 2: Cilanbolu Tüneli basamakları ve su haznesi kesiti
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Resim 1: Çalışmalar öncesi Cilanbolu’nun genel bir görünümü

Resim 2: Temizlik çalışması öncesinde Cilanbolu tünelinin içinden görünüm
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Resim 3: Temizlik çalışmaları başlamadan önce Cilanbolu’nun içinden görünüm

Resim 4: Cilanbolu içindeki Helenistik duvar dokusundan görünüm
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Resim 5: Cilanbolu tüneli içindeki duvar ve kemer dokusundan görünüm

Resim 6: Kapı ve temizlik çalışmalarından görünüm
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Resim 7: Cilanbolu tünelinin su haznesinden görünüm

Resim 8: Temizlik sonrası açığa çıkarılan taş basamaklardan görünüm
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Resim 9: Temizlik
sonrası
Cilanbolu
tünelinin içinden görünüm

Resim 10: Cilanbolu tünelinin yukarı
kısma doğru devam eden
bölümünden görünüm
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Resim 11: Pişmiş toprak düdükten görünüm

Resim 12: Osmanlı Dönemine ait pişmiş toprak pipodan görünüm
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Resim 13: Seramik parçalarından görünüm
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BOYALIK NEKROPOLÜ
2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Nusret ÇETİN*
Vahap KAYA
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Kasabası’na bağlı Boyalık Köyü sınırları
içerisinde yer alan ve Bakanlığımızın 20.05.2008 gün ve 89557 sayılı izinleri
doğrultusunda gerçekleştirilen Boyalık Nekropolü kurtarma kazısına 17.09.2008
günü başlanmış ve çalışmalar 10.11.2008 günü sonuçlandırılmıştır.
2002 yılında, Boyalık Köyü içme suyu deposu hafriyatında iş makinesi
ile yapılan çalışma sırasında bazı eserlerin ortaya çıkması sonucu müzemizin
gündemine girmiş olan nekropol alanında geçtiğimiz yıl kurtarma kazılarına
başlanmış idi.
Bu yıl yapılan kazılarda iki açmada toplam olarak 41 m2 lik alanda
çalışılmış ve ondört mezar açığa çıkarılmıştır.

AÇMA 5 (Plan: 1)
A-5 olarak adlandırdığımız bu açmanın kazısına geçen yıl başlanmış ve
güney köşede 2,5x3,5 m. ölçülerinde bölümün kazısı yapılmıştı. Bu yıl hem
5x5 m. lik olan açmanın kazısını tamamlamak, hem de geçen yıl son günde
açmanın kuzeybatı kesitine yakın yerde ortaya çıkan kerpiç sırasının işlevini
anlamak üzere çalışmalara başlanmıştır. Açmanın tamamında yapılan
çalışmalarda güneydoğu köşeye yakın yerde 1.19 kodunda bir taşın hemen
bitişiğinde bir urnanın varlığı tespit edilmiştir (M19). Açmanın kuzey tarafında
bir cam ağırşak, cam boncuk ve bir bronz yüzük ele geçmiştir.
*

Nusret ÇETİN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.
ncetin06@yahoo.com
Vahap KAYA, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.
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Açma ortalarında ortaya çıkarılan doğu-batı yönündeki M20 Mezarı’nın
(Resim: 1) üstünde iki pişmiş toprak kâse parçası, siyah bir kâse ile vazo,
hilâl şeklinde bir bronz obje ele geçirilmiştir. Mezarın tamamının kazılması
sonucunda iskeletin doğu tarafta olan başı hizasında bir çift altın küpe
bulunmuş, elleri göğsü üzerinde çapraz olarak birleştirilmiş olan iskeletin sol
kolunun altında bir kemik iğ ağırşağı ile birlikte ele geçirilmiştir.
Açmanın batı bölümünde yapılan çalışmalarda kuzeydoğu, güneybatı
yönünde, her ikisinin de başı güneybatıya bakan, birbirine paralel iki toprak
mezar ortaya çıkarılmıştır (M26-M 27). Kuzeybatı kesite yakın olan M26
Mezarı basit toprak mezar olup iskeletin kafatasının diğerlerine göre daha
iri yapılı olması dikkat çekicidir (Resim: 2). M27 Mezarı da toprak mezar
olmasına rağmen, mezarın uzun kenarlarında kapak konacak şekilde kademe
bırakıldığı görülmüştür. Gömü eller karın üzerinde birleştirilmiş vaziyette
yapılmıştır (Resim: 3). M27 Mezarı’nın bir başka farklı özelliği mezarın daha
geniş olan baş tarafında iki köşede kareye yakın şekilde oyuklar olmasıdır.

AÇMA 6 (Plan: 2-3)
A 5 açmasında kazı çalışmaları sürdürülürken bir önceki yıl kazısı yapılmış
olan A 3 açmasının batı bitişiğinde, 5x5 m. ölçülerinde A 6 açmasının kazısına
başlanmıştır. Kazının başlangıcında üst seviyelerde, açmanın kuzey köşesine
yakın yerde ağzı taşlarla kapatılmış bir urna ortaya çıkarılmıştır (M21) (Resim:
4). Mezarın açılması sonucunda büyükçe bir küpün içerisine ters olarak konan
urnanın içerisinde kemiklerin varlığı saptanmıştır. Aynı küp içerisinde ölü
hediyesi olarak bir pişmiş toprak vazocuk, bir p.t. kâsecik ve bir p.t. çörten
ağızlı testi ortaya çıkarılmıştır. Açma ortalarında dağınık taşlar, yanık kemik
kalıntıları yakınında bulunan seramik parçalarının bir urnaya ait olduğu
anlaşılmıştır (M22). Burada bir p.t. unguentarium ele geçirilmiştir.
Açma ortalarında 1.00 kodunda küçük bir p.t. insan yüzlü mask ele
geçirilmiştir. Açma ortalarında yapılan çalışmalarda bir p.t. eser grubuna
rastlanmış, hemen doğusunda yer alan kafatası buranın bir başka mezar
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olduğunu göstermiştir (M23). Buradan bir yuvarlak ağızlı testicik, bir tek
kulplu testi, kulpları eksik bir kap, iskeletin üzerinde bir kemik iğne ve bir p.t.
kâse ölü hediyesi olarak ele geçirilmiştir. Bu mezarın hemen kuzeybatısında
etrafı taşlarla çevrili bir urnaya rastlanmıştır (M24). Urna etrafındaki taşların
basıncı ile parçalanmış olarak ele geçirilmiştir.
A 6 açmasının kuzeydoğu kenarına yakın yerde bir başka urna gömüye
rastlanmıştır (M25) (Resim: 5). Ağız kenarı batıya bakan ve önünde topraktan
sıvama şeklinde bir yapı olan mezarda bir p.t. tek kulplu testi, bir p.t.
unguentarium bir frit boncuk ölü hediyesi olarak bulunmuştur. Açmanın batı
bölümüne yakın yerde ortaya çıkan bir çift küpe, bir p.t. kâseciğin kazının
ilerleyen bölümünde M28 Mezarı’nın ölü hediyeleri olduğu anlaşılmıştır.
Güneydoğu ucunda bir p.t. küp (kült eşyası olmalı) olan mezarın kenarları
pişirilmiş ve kırmızı renk almış toprakla oluşturulmuştur (M28) (Resim: 6).
Batısında dört parçaya ayrılmış örtü kiremidi, bir kemik spatül, iç içe iki
kasecik ele geçirilmiştir. M28 Mezarı diğer mezarlardan farklı olarak kırmızı
renkli p.t. tabaka ile çevrili olduğu gibi, güney taraftaki uzun kenarında
yakma ile ilgili olması gereken bir açıklık mevcuttur. Mezarın içi tamamen
boş olarak ortaya çıkarılmıştır.
Açma genelinde devam eden kazı çalışmalarında açmanın kuzeydoğu
kenarında başı güneydoğu tarafta olan bir çocuk mezarına rastlanmıştır (M29).
Baş ucunda bir testi, bir akik kaşlı bronz yüzük, bir ağız kenarı kırık cam şişe
ve ayakları üzerinde iki p.t. kâse ile birlikte ortaya çıkarılmıştır. M29 Mezarı
ile ayak uçları birleşik, kuzey-güney yönünde, başı kuzeyde olan M30 mezarı
ortaya çıkarılan bir başka mezar olmuştur. Elleri göğüs üzerinde birleştirilmiş
olarak gömü yapılmış ve iskelet nispeten daha iyi korunmuş durumda ele
geçirilmiştir (Resim: 7).
Açmanın güneybatı kesitine açılı vaziyette girmiş olarak ortaya çıkan M31
Mezarı doğu batı- doğrultulu olup başı doğu taraftadır. Elleri karın üzerinde
birleştirilmiş olan iskeletin ayakları kesitte kalmıştır. Mezarın kuzeyinde bir
çift bronz küpe ele geçirilmiştir. Açmanın güneyinde derinleşme çalışmalarına
devam edilirken kuzeybatı kesitte daha önce askıda bırakılmış ve urna mezar
olan M32 Mezarı kaldırılmıştır.
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Kazı çalışmalarının son günlerinde daha önce yapılmış olan tel örgünün
tepeye doğru olan kısmı kaldırılarak genişletilmiş vaziyette yeniden
yerleştirilmiştir.

SONUÇ
Sonuç olarak; 14 adet mezarın açığa çıkarıldığı Boyalık Nekropolü 2008
yılı kazı çalışmalarında 6 adet urna gömü, 7 adet basit toprak mezar ve 1 adet
pişmiş toprak mezar tespit edilmiştir. Üst seviyelerde urna gömü daha alt
kodlarda basit toprak mezarların olması dikkat çekicidir. Belirli yön birliği
olmayan bu mezarların hemen hepsi devrinde açılarak tahrip edilmiştir. Ölü
hediyelerinde ziynet eşyaları azdır. Yaklaşık bir ay devam eden çalışmalar
neticesinde elde edilen buluntuların tamamı laboratuvarımızda restorasyon
ve konservasyon işlemine tâbi tutulmuş, işlemi tamamlanan envanterlik
eserler ilgili depolara yerleştirilmiştir. Ortaya çıkarılan mezarlardan
bütünlüğünü koruyanların iskelet ve mezar çizimleri yapılmış, fotoğraflarla
belgelenmiştir.
Zengin buluntuların ele geçirildiği Boyalık Nekropolü’nde bir sezon
daha çalışarak buranın karakterini tam olarak öğrenmek mümkün olacaktır.
Kazılar sonucunda yapılacak çevre düzenlemesi ile buradaki çalışmaların
tamamlanması planlanmaktadır.
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Harita: 1

Plan: 1
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Plan: 2

Plan: 3
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Çizim: 1
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Resim 1: A 5 açmasında M20 Mezarı

Resim 2: M26 Mezarı
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Resim 3: M27 Mezarı

Resim 4: M21 mezarının güneyden görünümü
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Resim 5: M25 Mezarı

Resim 6: M28 mezarının kazısının tamamlanmış hâli
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Resim 7: M30 Mezarı

Resim 8: Seramik buluntulardan bir grup
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Resim 9: Madenî eserler

Resim 10: Çeşitli eserler
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PERRE ANTİK KENTİ NEKROPOL ALANI
2008 YILI KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Fehmi ERARSLAN*
Recep ÖZMAN
Fuat ŞANCI
Muhammet ARSLAN
Mehmet Nuri KARACA
Mehmet ALKAN
Kommagene Kralığı’nın beş büyük kentinden biri olan ve antik kaynaklarda
‘Me’arath gazze Pörön’, Mezopotomya’da ise ‘Pirin’ ve ‘Perin’ olarak bilinen
antik Perre Kenti Melitene’yi (Malatya) başkenti Samosataya (Samsat)
bağlayan güzergâh üzerinde olması nedeniyle önemli bir konumdaydı.
Bugün halen kullanılan çeşmeden akan suyun güzelliği Antik Dönemde bu
güzergâhtan geçen yolcular, kervanlar ve orduların burada konaklamalarını
sağlamıştır. Antik Perre kenti Roma Döneminde de Anti Toros yolları içinde
önemini sürdürmüştür.
Bizans Döneminde antik batıyı doğuya bağlayan büyük bir yol üzerinde
olması nedeniyle Perre antik kenti bu dönemde de önemini korur. Bu dönemde
Hierapolis (Kutsal Şehir) olarak anılan Perre İ.S. 325 yılında Niceia’da (İznik)
toplanan İncil konsiline Piskopos İoannes Perdos’un yönetimindeki Persidas
eyaletinin bir şehri olarak katılır. İ.S. 433 yılında Samosata’lı Andreas’ın
Alexander’e yazdığı mektupta Perre’de bulunan bazı önemli piskoposlardan
* Kazı Başkanı Fehmi ERARSLAN, Müze Müdürlüğü, Adıyaman / TÜRKİYE.
Yard.Doç.Dr. Recep ÖZMAN Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman / TÜRKİYE.
Yard.Doç.Dr.Fuat ŞANCI Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman / TÜRKİYE.
Araş.Gör. Muhammet ARSLAN, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman / TÜRKİYE.
Arkeolog Mehmet Nuri KARACA Müze Müdürlüğü, Adıyaman / TÜRKİYE.
Arkeolog, Mehmet ALKAN, Müze Müdürlüğü, Adıyaman / TÜRKİYE.
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bahsetmektedir. Perre antik kenti bundan sonraki dönemlerde giderek
önemine yitirmiş ve eski parlak dönemini bir daha ulaşamamıştır. Pere antik
kentinin nekropol alanı, büyüklüğü ve yapısı ile bölgedeki diğer nekropol
alanlarından farklıdır. Kommagene Krallığı’nın kutsal alanı Nemrut Dağı
Hierothesionu’nu gören bu Nekropol alanı diğer Kommagene kentlerinden
gömülerin olduğu bölgesel bir nekropol olmalı.
İl merkezine 5 km. mesafede ve hemen antik kentin girişindedir. Daha
önce olumsuz bir görünüm arz eden, işlevi dışında kullanılan ve tahribatın
her geçen gün arttığı nekropolde daha önce başlanan kazı ve temizlik
çalışmalarına 2008 yılında da devam edilmiştir.

AMAÇ
Bu alanda yapılacak kazıların kültürel mirası korumak, halkın koruma
bilincini geliştirmek, kaçak kazılar ile yapılan tahribatı önlemek ve ortaya
çıkarılacak buluntular ile Kommagene tarihine bir nebze olsun ışık
tutmaktır.

KAZI ÇALIŞMALARI
Eğimli bir topografya özeliği gösteren alanda 2008 yılı çalışmaları amaca
uygun antik güzergâh üzerindeki mezarlarda ve nekropolün tepe kısımda
devam etmiştir. Bu çalışmalarda üç adet tümülüs mezar, iki adet tonozlu ve
beş adet lâhit mezar ile bir adet fırının kazısı tamamlanmıştır.

K - 5 GALERİSİ VE MEZARLARI
2006 yılında kazısına başlanan ve bir önceki yıl devam eden alanın kazısına
2008 yılında da devam edilmiştir. Yapılan kazıda doğu-batı doğrultusunda
düzgün olmayan taşlardan oluşan duvar yapısı ortaya çıkarılmıştır. Büyük
bir ağırlık taşı ortaya çıkarılan alanda güney- kuzey doğrultuda devam eden
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kazılar sonucu 3x 3 metre boyutlarında duvarları düzgün kesme taşlardan
örülmüş bir oda ortaya çıkarılmıştır. Bu odanın taban kısmında bir metre
kalınlığında kül tabakası açığa çıkarılmıştır. Odanın batısında yapılan kazıda
ise her birinin içine pişmiş toprak kandil yerleştirilmiş dört adet tek kulplu
küçük kap bulunmuştur (Resim: 1-3).
Hemen yanında ise kırık bir tandır ve büyük sunu çukurları ortaya
çıkarılmıştır. Burada devam eden kazıda kiremit kullanılarak yapılmış sağlam
bir fırın yapısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu alanda daha önce ortaya
çıkarılan fırında bol miktarda seramik parçaları ortaya çıkarılmasına karşın,
bu fırında herhangi bir seramik bulgusuna rastlanmamıştır. Bu olasılıkla
kremasyon gömü için kullanılan bir fırın olmalı.
Giriş kısmında yapılan kazıda bir terra-cotta figürin parçası bulunmuştur.
Ayrıca arka kısmı yivli silindir biçiminde devam eden insan yüzü betimli
bir obje bulunmuştur (Resim: 5). Bununla birlikte kemikten yapılmış bir saç
iğnesi ve çakmak taşı dilgi aleti ortaya çıkarılmıştır. Altı adet taş ağırşak ile
dört adet spatul bulunmuştur. Burada ayrıca İmparator Traianus Dönemine
ait iki adet gümüş sikke bulunmuştur (Resim: 6). Bununla birlikte İmparator
Hadrianus Dönemine ait bronz bir sikke bulunmuştur.

K - 6 GALERİSİ VE MEZARLARI
2006 yılında kazısına başlanan ve bir önceki yıl devam eden alanın kazısına
2008 yılında da devam edilmiştir. Güney- kuzey doğrultuda devam eden kazı
alanında sunu çukuru ortaya çıkarılmıştır. Burada yapılan kazıda bir ağırlık
taşı bulunmuştur. Ayrıca Roma Dönemine ait iki gümüş sikke bulunmuştur.

K - 9 GALERİSİ
2006 yılında kazısına başlanan ve bir önceki yıl devam eden alanın kazısına
2008 yılında da devam edilmiştir. Burada 2 adet arcosoliumlu mezar ortaya
çıkarılmıştır. Bu mezarlardan birinin lâhit kapağı mevcut olup ancak kırık
durumdadır. Burada yapılan kazı sonucu üç adet ağırşak ve toplu şekilde
dokuz adet kandil bulunmuştur.
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K - 10 GALERİSİ MEZARLARI
Bir önceki yıl kazısına başlanan alanın kazısına 2008 yılında da devam
edilmiştir. Bu alanda yapılan kazılarda düzgün olmayan taşlarla örülmüş
bir mezar ortaya çıkarıldı. Mezar içinde bulunan iskeletin omuz kısmında
bir fibula, elinde kemer tokası ve buna bağlı olduğu düşünülen bir kama
görülmüştür (Resim: 7-8). Hemen yanında ise dar ve derin bir çocuk mezarı
ortaya çıkarılmıştır. Bu mezardaki iskelete ait kemikler sağlam olarak ele
geçirilmemiştir. Hemen yanında kırık bir pithos ile (Resim: 9) ağırşak ve sunu
çukurları ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda çok sayıda çatı kiremidi bulunmuştur.
Bu alanda yapılan kazı sonucu üç adet pişmiş toprak kandil, altı adet ağırşak
ve bir adet demir çekiç bulunmuştur.

K - 14 GALERİSİ
Bir önceki yıl kazısına başlanan alanın kazısına 2008 yılında da devam
edilmiştir. Buradaki toprak dolgu temizliğine devam edilmiştir. Doğubatı doğrultusunda dolgusu temizlenen galerinin kazı ve temizliği
tamamlanmıştır.

T - 1 TÜMÜLÜSÜ
Tümülüs mezarın girişinde yapılan kazı sonucu 12 basamaklı giriş ortaya
çıkarılmıştır. Mezar odası alanı geniş olduğundan üst örtüyü taşımak için
dokuz tane pilon bulunmakta ancak bunlardan ikisi sonradan kırılmıştır.
Üst kısımda kaçak kazı kırıkları bulunmakta. Girişin sağında altı adet mezar,
solunda ise altı adet büyük mezar ve bir de çocuk mezarı bulunmaktadır.
Giriş kısmının cephesinde yer alan odacıkta ise sağında ve cephede bir
mezar bulunmaktadır. Giriş kısmının solunda aedicula bulunmaktadır.
Sütunların üst kısmında sonradan açılan aydınlatma yerleri bulunmaktadır.
Mezar odasının tavanında pilonları birbirine bağlayan kiriş sistemi göze
çarpmaktadır. Biz buradan bunların bina mimarî özeliklerini mezar yapılarına
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yansıttığını anlamaktayız. Burada yapılan kazılar sonucu sadece bir kalyen
(pipo) bulunmuştur. Kentin üst düzey bir yöneticisi ve ailesine ait olduğu
düşünülen böylesi önemli bir mezarda buluntunun olmaması mezara yönelik
soygunları gösteriyor. Mezar odası içindeki dolgular kaldırılarak tümülüsün
temizliği tamamlanmıştır.

T - 2 TÜMÜLÜSÜ
Tümülüs mezarın girişinde yapılan kazı sonucu 12 basamaklı giriş ortaya
çıkarılmıştır. Giriş kapısı ahşap kapı pervazı şeklinde olup yanında etrafı
oyularak yapılmış kapı taşı yeri bulunmamaktadır. Girişin solunda aedicula
ve bir mezar bulunmaktadır. Mezarın bir tarafı kırılmıştır. Girişin solunda içe
doğru daralmış libasyon çukurları bulunmaktadır. Yapılan dolgu temizliğinde
mezar zemininde dikdörtgen şekilde yapılmış sandık tipi iki mezar ortaya
çıkarılmıştır. Girişin cephesinde ise diğer oda mezarlardan farklı olarak
dikdörtgen şeklinde bir aedicula bulunmaktadır. Bu tümülüs mezarda ise hiçbir
buluntu ele geçirilmemiştir. Yine kentin üst düzey bir yöneticisi ve ailesine ait
olduğu düşünülen böylesi önemli bir mezarda buluntunun olmaması mezara
yönelik soygunlara işaret ediyor. Mezar odası içindeki dolgular kaldırılarak
tümülüs mezarın temizliği tamamlanmıştır.

T - 3 TÜMÜLÜS MEZAR
Tümülüs mezarın girişinde yapılan kazı sonucu yedi basamaklı giriş ortaya
çıkarılmıştır.

Giriş kısmı pilaster ile hareketlendirilmiştir. Girişin sağında

dört mezar bulunmakta olup kırıktır. Mezarın içinde bulunduğu tonozun
kenarı pilon ile estetik bir görünüm kazanmıştır. Girişin solunda ise bir aedicula
bulunmaktadır. Yapılan dolgu temizliğinde mezar zemininde dikdörtgen
şekilde yapılmış sandık tipi dört mezar ortaya çıkarılmıştır. İlerisinde ise niş
içinde bir mezar bulunmaktadır. Cephede ise dört mezar bulunmaktadır. Bu
mezarda da herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Mezar odası içindeki
dolgular kaldırılarak tümülüs mezarın temizliği tamamlanmıştır.
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BULUNTULAR
K – 5 Galerisi’nde yapılan kazıda çıkan terra-cotta figürin parçasında
figürün sağ kolu sol omuzda pelerini tutar biçimdedir ve elbise plâstik biçimde
kıvrımlıdır. Bulunan diğer figürinin arka kısmı yivli silindir biçiminde devam
eden ön yüzünde insan yüzü betimli bir objedir. Alın ince uzun biçimde,
burun ve gözleri belirgin şekilde verilmiştir. Galeride bulunan iki adet gümüş
sikke İmparator Traianus (98- 117) Dönemine aittir. Ön yüzde İmparator
Traianus’un sağa dönük portresi arka yüzde ise sola dönük figür ve elinde bir
terazi bulunmaktadır. Diğer gümüş sikkede ise ön yüzde İmparator Traianus
arka yüzde ise sağa doğru yürüyen bir savaşçı ve elinde mızrak tutmaktadır.
Burada bulunan Hadrianus (117–138) Dönemine ait bronz bir sikkenin ön
yüzünde sağa dönük İmparator Hadrianus, arka yüzde ise sola dönük bir
figür bir elinde ise Nike tutmaktadır. Altta ise SC yazısı bulunmaktadır.
K – 6 Galerisi’nde ise ilginç bir buluntu olarak üzerinde delta ve eta harfi
kazınmış bir terazi ağırlık taşı bulunmuştur (Resim: 10). Ayrıca İmparator
Septimus Severus (193–211) Dönemine ait iki gümüş sikke bulunmuştur.
Sikkenin birinde ön yüzde İmparator Septimus Severus’un sağa dönük
sakallı portresi, arka yüzde ise bir figür sağ elinde Nike tutmaktadır. Diğer
sikkede ise ön yüzde İmparator Septimus Severus portresi ve arka yüzde ise
bir savaşçı figürü ata binmiş biçimde elinde mızrak ve kalkan tutmaktadır.
Bulunan diğer bronz bir sikkede ise ön yüzde İmparator Maximianus (286–
305) sağa dönük portresi, arka yüzde ise concordia yazısı ve karşılıklı duran
iki figür bulunmaktadır. Bir elinde mızrak tutan figüre Nike bir defne çelengi
uzatmaktadır. Diğer galerilerde ise önemli buluntulardan alın kaplama bronz
bir fibula, bronz kemer tokası, pişmiş toprak kandiller, bronz spatül, yüzük,
çekiç ve değişik formda kaplar sayılabilir.

SONUÇ VE TARİHLEME
Nekropoldeki mezar yapıları ve bulunan buluntulardan yola çıkılarak
nekropolün Geç Helenistik Dönemden

(M.Ö. 1.yy.) başlayarak Bizans

Dönemine kadar yoğun olarak kullanıldığını, Bizans Döneminde ise
kullanımın İslâmî Dönemde nadir olduğu anlaşılmaktadır.
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Harita 1: Antik Perre haritası

Resim 1: Ortaya çıkan tek kulplu kaplar
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Resim 2: Kap içine konmuş kandil

Resim 3: Tek kulplu kaplar ve içinden çıkan pişmiş toprak kandilller
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Resim 4: Fırın yapısı

Resim 5: Terra-cotta figürin
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Resim 6: İmparator Traianus Dönemine ait gümüş sikke

Resim 7: Mezar sahibi ve eşyaları
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Resim 8: Bronz kemer tokası ve altın kaplama fibula

Resim 9: Ortaya çıkarılan pithos
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Resim 10: Ağırlık taşı

Resim 11: Kazıda ortaya çıkan sikkelerden bazıları
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Resim 12: T-1 Tümülüsünün dışarıdan görünümü

Resim 13: Tümülüs içininin kazıdan önceki görünümü
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Resim 14: Tümülüs içininin kazıdan önceki görünümü
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EDİRNE (HADRİANOPOLİS) KALESİ
2008 YILI KURTARMA KAZILARI
Hasan KARAKAYA*
Edirne Şehri’nin bulunduğu yerde, eski Thrak kabilelerden birinin açık
bir şehir veya pazar yeri kurduğu, sonradan bu yerin, Makedonyalılar
ve Romalılarca da genişletilerek kullanıldığı kabul edilen genel görüştür.
Edirne’nin bulunduğu sahada en eski şehir, Thrak kabilelerinin en
büyüklerinden biri olan Odrysler tarafından, Meriç’in Tunca ile birleştiği yerde
tesis edilmiştir. Uscudama, Odrysia veya Orestias adıyla bilinen Edirne’ye,
Roma İmparatoru Hadrianus’un Döneminde (117-138) kale yapılmıştır. Hâlâ
‘Kaleiçi’ dediğimiz semti çevreleyen kalenin, kareye yakın bir planlı, dört
köşesinde dört yuvarlak muazzam kule, aralarında ise dört köşeli oniki burç
olduğuna kaynaklarda yer verilmektedir. Bugün kaleye ait kulelerden sadece,
‘Saat Kulesi’ adıyla bilinen Büyük Kule mevcuttur1. Sur duvarları ise yer yer
görülmektedir ve genellikle parsellerin ortak sınırını oluşturmaktadır.
M.S. 117-138 yıllarında Roma İmparatoru olan Hadrianus, imparatorluğun
farklı bölgelerine seyahatler düzenlemiş ve bu seyahatleri sırasında
geçtiği bölgelerde büyük imar faaliyetleri başlatmıştır. Roma İmparatoru
Hadrianus’un doğuya da iki seyahat gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu
seyahatlerinden ilkini, M.S. 123-24 tarihlerinde gerçekleştirmiş olan Hadrianus,
Trakya’dan Anadolu’ya geçmiştir. Bu seyahati sırasında, o döneme kadar
Uskudama, Odrysia veya Orestias olarak bilinen kentte büyük bir sur inşa
ettirmiştir. Önemli bir Roma ordugâhına (castrum) dönüştürülen kentin adı da
Hadrianopolis olarak değiştirilmiştir. Hadrianus’un kenti bir surla çevirerek
castrum (ordugâh) hâline dönüştürdüğünü antik kaynaklardan ve Bizans
kaynaklarından öğrenmekteyiz. Kareye yakın bir plana sahip olan Edirne
*

Hasan KARAKAYA, Edirne Müzesi Müdürü- Edirne Müzesi Müdürlüğü, Kadirpaşa Mektep Sokak, No: 7 Edirne/TÜRKİYE.

1

İslâm Ansiklopedisi, Cilt IV, “Edirne” , s. 109-117.
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Kalesi’nin dört köşesinde dört yuvarlak muazzam kule, aralarında ise dört
köşeli onikişer daha ufak kule ile dokuz kadar kapı sıralanıyor ve surların
önünde de bir hendek bulunuyordu. Kale, Bizans Döneminde büyük ölçüde
ilâve ve tamirler görmüştür2.
M.S. 197’de Roma İmparator Diocletianus (284-305) Hadrianapolis’i Tracia
eyaletinin altı ilinden birini oluşturan Haemimontus’un başkenti yapmıştır.
Kareye yakın bir plana sahip olan kale, Bizans ve Osmanlı döneminde
de kullanılmaya devam etmiştir. Edirne Kalesi, Osmanlı Döneminde de
korunmuş, deprem ve yangınlar sonrasında tamirine önem verilmiştir. Daha
sonra yer yer yıkılmak üzere olduğu belirtilen kalenin, 1866-1870 yıllarında,
Vali Hurşit Mehmet Paşa zamanında, hastane, okul, hükümet binaları, kışlalar
vb. resmî yapıların inşasına gelir sağlanması için, yarıdan fazlası satılmıştır.
Bu tarihlerde, kalenin duvarlarından malzeme alınmış, duvar yerleri satışa
konu olmuştur. 1883 yılında, bu yıkım engellenmeye çalışılmışsa da, o zamana
kadar büyük ölçüde duvarlar, burçlar ve kuleler yıkılmıştır. Bu bölümlerde,
kalenin temelleri derin ve taşları ise büyük olduğundan dolayı temeller
tamamıyla çıkarılamamıştır3. Daha sonra, kale taşlarının satışı uygulaması
Meclis-i vükelâ eliyle durdurulmuşsa da, sur ve burçların yıkılması zamanla
devam etmiştir.
2002 – 2003 yıllarında Müze Müdürlüğümüzce, kalenin Büyük (Saat) Kulesi
çevresinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Edirne antik kalesi hakkında
önemli bilgiler elde edilmiştir. Kalenin, İsodomos tipinde örgüye sahip olan
surlarında malzeme olarak temelde iki sıra küfeki taşı ile temel üstü yerel
kireç taşlarından oluşan büyük blokların kullanıldığı, yapılış tekniğine göre;
Edirne surunun dört metrede bir; sur duvarını kesen 4 m. uzunluğunda, 60
cm. genişliğinde atkı duvarları ile desteklendiği, surun en altında yer alan
harç ve moloz taşlardan oluşturulmuş euthynteria üzerine, iki sıra küfeki taşı,
temel taşı olarak yerleştirildiği, sur cephesinde bulunan tüm taşların bosajlı
2

Eyice, Semavi; “Bizans Devrinde Edirne ve Bu Devire ait Eserler”, Edirne: Serhattaki Payitaht,
s.19, İstanbul 1998

3

Peremeci, Osman Nuri; “Edirne Tarihi”, s.39-43.
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olduğu, surun iç kısmında yer alan taşların yüzüne ise bosaj yapılmadığı,
ayrıca her taşın birbirine kırlangıç kuyruğu şeklindeki kenetlerle bağlandığı
ortaya konulmuştur4.
2008 yılında müzemizce, Edirne (Harianopolis) Kalesi, doğu sur duvarı
hattında, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
31.05.2007 tarih ve 1469 sayılı kararıyla Kentsel III. Derece Arkeolojik Sit
ilân edilen alan içerisinde kalan ve yapılanma talebinde bulunulan, üç ayrı
noktadaki sondajlar sonrasında, kurtarma kazısı çalışmaları yapılmıştır.
Çalışmalar; Edirne İli, merkez, Yakşifakih Mahallesi, Maarif Caddesi,10 pafta,
76 ada, 311 parselde; Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan
tapunun 4 pafta, 15 ada, 21-53 parselleri ile Dilaverbey Mahallesi, Osmaniye
Sokağı, 5 pafta, 35 ada, 15 parselde gerçekleştirilmiştir.

Yakşifakih Mahallesi, Maarif Caddesi, 10 Pafta, 76 Ada, 311 Parsel Kurtarma
Kazısı
2007 yılında yapılan sondaj kazısında Edirne Kalesi’ne ait üzerinde
kırlangıç kanadı şeklinde kenet delikleri bulunan blok taşlara rastlanması
sonucu kurtarma kazısı talebinde bulunulmuş, taşınmazda Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle,
24.10.2007 – 10.12.2007 tarihlerinde kurtarma kazısı yapılmıştı.
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13/03/2008
tarihli ve 1802 sayılı kararına konu parsel üzerindeki taşınmazların yıkımı
nedeniyle karar doğrultusunda, yıkımı yapılan alanda kurtarma kazısı
yapılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 07.04.2008 tarihli ve 61366 sayılı izniyle uygun görülmüştür.
Söz konusu taşınmaz, tescilli Semiz Alipaşa Çarşısı bitişiğinde ve yapıya
paralel doğrultudadır. Kazı yapılan alan, doğuda tescilli Alipaşa Çarşısı,
batıda tescilli sivil mimarlık örneği yapı ile sadece yıkım nedeniyle temel izleri
kalmış eski sinema binası, kuzeyde üç katlı betonarme bir yapı ve güneyde ise
4

Yıldırım, Şahin; “Makedonya Kulesi Kurtarma Kazısı 2002” 14. Müze Çalışmaları ve
Kurtarma Kazıları Sempozyumu, s. 233, Ankara 2005.
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baraka tarzı iki yapıyla çevrelenmiş durumdadır. Yaklaşık bir aylık bu süre
zarfında öncelikle 2007’de kazılan Ali Paşa Çarşısı’nın kuzeyinde çalışılmıştır.
Bu bölüm 2007’de oluşturulan grid sistemine göre adlandırılmıştır. Buna
göre; BVI , CVI ,CV ,CIV, DVII, DV ve DIV açmalarında çalışılmıştır.CIV, CV,
CVI , DIV, DV, DVI ve DVII açmaları boyunca devam eden ve ‘Ayvazoğlu’
olarak bilinen yazlık sinemanın temelleri altında kalmış, kuzey-güney
doğrultulu, kireç harçlı ve moloz taşlarla örülmüş 150 cm. genişliğinde sur
duvarı temelleri tespit edilmiştir. 05.05.08 tarihinde başlatılan DVII açması ile
duvarın batıya doğru 110 cm. genişliğinde 4 atkısının olduğu anlaşılmıştır.
Atkıların uzunlukları 230 cm. dir. BVI ve CVI açmalarında ortaya çıkarılan
üç tarafı blok taşlarla çevrili bir kenarı 50 cm. kalınlığında duvar ile örülü
odacığın ise daha geç bir döneme ait olduğu dikiş izlerinden anlaşılmaktadır.
50 cm. kalınlığındaki duvar kuzey ve güney ucundan batıya doğru dönerek
K-G doğrultulu ana duvara saplanmaktadır. Bu bölümün fonksiyonu tam
olarak anlaşılamamıştır. Kuzey-güney doğrultulu duvara dikey konumda
başları batıya gelen 3 adet insan iskeletine rastlanmıştır. Parselde 2007 yılında
yapılan kurtarma kazısı ile ortaya çıkarılan burcun verileri doğrultusunda
tescilli sivil mimarlık örneği yapının bahçe duvarının kuzeyine yapılan baraka
tarzı yapı ile sinema yapısının duvarları arasındaki açmada tescilli taşınmazın
bahçe duvarının altından gelen sur duvarı temellerinin devamı bulunmuştu.
Buradaki duvarların tamamen moloz taşlar ve harç tabakasından oluşmuş
olan sur ve atkılarının temel bölümü ortaya çıkarılmıştır.
Eski haritalar ve kaynaklardan da Edirne Kalesi’nin doğu sur duvarının
buradan geçtiğinin bilinmesi ve ortaya çıkarılan burç ile kesişmesi bu
temelin sur duvarına ait olduğunu göstermektedir. Bu temel kalıntısı, tescilli
taşınmazın bahçe duvarının altından gelip parselde ortaya çıkan bölümlerin
dışında yine parseldeki otel yapısı ile bitişiğindeki tek katlı yığma yapının
altından, ana yol üzerinden de Saat Kulesi’yle bağlantı doğrultusundadır.
Kazı yapılan alan yığma toprak olup ana zemine ulaşmak mümkün
olmamış, buluntu vermeyen kum tabakasında çalışmalar sonlandırılmıştır.
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Sur temelleri dibindeki sondaj çalışmasında ise, kum tabakası sonunda zemin
suyuna denk gelinmiştir. Çalışmalarda arazinin değişik dönemli kullanımları
ve yığma toprak nedeniyle tabakalaşmadan yararlanılamamıştır. Buluntular
oldukça karışmış bir şekilde farklı tabakalardan gelmiştir. Küçük buluntuların
çoğunu kırık parçalar hâlinde, Geç Osmanlı Dönemi’ne tarihlenen pişmiş
toprak kap parçaları oluşturmuştur. Bunlar arasında Osmanlı Dönemine
ait lüleler ile sgraffito tekniğiyle sırlı seramik örnekleri yoğun durumdadır.
Alanda ele geçirilen sikkelerin tamamı ise kötü durumdadır. Osmanlı
Dönemine tarihlendirilen pişmiş toprak lüleler de sayısı fazla olan buluntular
arasındadır.
Alanda karşılaşılan insan iskeletlerinin yanı sıra, çalışmalar sırasında
oldukça yoğun bir şekilde hayvan kemikleri de bulunmuştur.
Sonuç olarak; 2007 ve bu yıl 2008’de yapılan kazı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkarılan burç ve sur duvarı temeli, Edirne Kalesi’nin tarihi kaynaklardaki
19.y.y. ın ikinci yarısından itibaren şehrin imar faaliyetlerine konu olmasını
bu parsel de doğrulamaktadır. Günümüze ulaşan ve kazıyla ortaya çıkarılan
-224 ve -359 kotlarında, Roma Dönemine ait sur ve burcun temel izleri de
epeyce tahribat görmüş durumdadır. Tarihin kaynaklardaki kalenin öyküsü
parselde okunabilmektedir. Kazılan alandaki toprak da yığma nitelikte olup
çeşitli dönemlerde müdahale görmüş ve tabakalaşmadan yararlanılamamıştır.
Zeminde kum tabakası ile karşılaşılmış ve akmalar kazı sonrası da devam
eder durumdadır. Kale burç ve sur temellerine ait izler halihazır haritası
üzerine işaretlenmiş ve kazı alanının rölövesi rapor ekinde sunulmuştur.
Mevcut sur ve burç izlerinin ileride ortaya çıkması muhtemel diğer izlerle
bağlantısının kurulabilmesi için Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’na tescili önerilmiş ve kültür varlığı olarak tescili karar altına
alınmıştır. Edirne Kalesi sur ve burç duvarlarına ait temel izlerinin, yığma
toprak ve kum zemine sahip olması, ilimizin sert iklim koşullarına dayanacak
durumda olmaması nedeniyle, üstü kapalı şekilde korunmasının uygun
olacağı raporlandırılmıştır.
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Dilaverbey Mahallesi, Osmaniye Sokağı, 5 Pafta, 35 Ada, 15 Parsel, Kurtarma
Kazısı
İlimiz, Merkez İlçe, Dilaverbey Mahallesi, Balıkpazarı Caddesi, Osmaniye
Sokağı, 5 pafta, 35 ada, 15 parselde yer alan taşınmaz üzerinde yeni
yapılanma talebinin değerlendirilmesi için sondaj kazısı yapılması talebine
ilişkin başvurular uyarınca, 26-27-28/ 05/2008 tarihlerinde sondaj çalışması
gerçekleştirilmiştir. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 16/10/2008 tarihli ve 2100 sayılı kararı ile sondaj raporunun
değerlendirilmesi sonucu; antik kale surları 1. grup yapı olarak tescil edilmiş,
sur duvarı ve diğer kalıntıların rölövesinin hazırlanmasına esas olmak üzere
parselde kurtarma kazısı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri
doğrultusunda, 1711/2008 tarihinden 20/12/2008 tarihine kadar alanda
çalışma yapılmıştır.
Parsel, sur hattının geçtiği kısımda doğudan batıya doğru A, B, C,
kuzeyden güneye doğru ise I, II, III olarak adlandırılarak 5x5 metrelik plan
karelere ayrılarak karelajlanmıştır. Bu karelaja göre A-I, A-II, A-III, B-I, B-II,
B-III plan karesinde kazı çalışması yapılmıştır. Parselin doğu sınırında sur
duvarına ait geç dönem eklentilerinin kalıntısı ve sur üzerine inşa edilmiş 20
yy. a ait yapılar yer almaktadır. A-I ve A-II plan karelerinde geç dönem duvar
kalıntıları altında, 45.278 kodunda sur duvarının erken dönemine (M.S. 2. yy.)
ait büyük bloklar da kazı öncesinde parselin doğu sınırında görülmekteydi.
Kazı çalışmalarına 44.224 kodunda başlanmıştır. A-I açmasında tespit
edilen doğu-batı doğrultulu tuğla örgünün (43.759) altında, surun atkı
duvarının (43.163) yer aldığı görülmüştür. Atkı duvarının en üst bloğu
profillidir. Aynı şekilde A-II (43.158) ve A-III (42.573) plan karelerinde tespit
edilen atkı duvarlarında da bu profilli atkı taşına rastlanmıştır. Doğu-batı
doğrultulu olan aktı taşlarının arasının sonradan örüldüğü tespit edilmiştir.
Bu duvar A-I ve A-II açmasında 41.893, A-III açmasında ise 42.728 kodunda
ortaya çıkarılmıştır.
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A-I açmasında üst kodlarda yer alan dolgu toprağından sonra atkı
duvarları arasında şekilsiz taşlardan ve harçlı topraktan oluşan bir dolguyla
karşılaşılmıştır. Bu dolgunun bir bölümü kaldırılınca 41.675 kodunda tuğla
tabana rastlanmıştır. Aynı tabana A-II ve A-III açmalarında da rastlanmış,
fakat bu açmalardaki tuğlaların bir kısmı tahribata uğramıştır.
Sur hattı ortaya çıkarılınca, surun içinde kalan kısımda seviye inme
çalışmaları yapılmıştır. Sur içinde A-II ve A-III açmalarında doğu-batı
doğrultulu iki duvar tespit edilmiştir. (Resim: 5-6) Bu duvarlar atkı duvarlarıyla
bitişik olup aynı doğrultuda batıya doğru uzanmaktadır. Duvarların B-II ve
B-III açmalarında kuzey-güney doğrultulu bir duvarla birleştiği anlaşılmıştır.
Bu duvarların oluşturduğu mekân içinde 39.070 kodunda dört adet yarım
pithos tespit edilmiştir. Bu pithoslardan üç tanesi birbirine bitişik ve üst
üstedir. Bu dört pithostan ayrı olarak mekânın kuzey kenarında da ayrı bir
pithos tespit edilmiştir (38.949). Pithosların içinde, üst kodlarda harçlı toprak
dolgu yer alırken, alt kısmında yanık bir tabaka tespit edilmiştir. Pithoslar in
situ bırakılarak, geri kalan bölümlerde seviye daha alt kodlara düşülmüştür.
A-I açması 37.404 kodunda atkı duvarının, harçlı bir örgüye sahip olan su
basmanına ulaşılmış. A-III açmasında ise su basmanı 36.816 kodunda tespit
edilmiştir. Sur duvarının temel kısmının, kuzeyden güneye doğru eğimli
olduğunu gösteren bu eğim, arazinin topografyasından kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla surun üst kısmında da bir kademelendirmenin olduğu söylenebilir.
Bu atkı duvarlarının kotlarından da anlaşılmaktadır.
A-III açmasında sur duvarına bitişik olarak tespit edilen kuyudan dolayı
temel seviyesinin altına inilmiş, çalışma koşulları zorlaştığı için 34.487
kodunda çalışma sonlandırılmıştır. Kuyu içinde Doğu Roma Dönemine ait
buluntular ele geçirilmiştir. A-I açmasında da atkı duvarının önünde sondaj
yapılmış ve su basman duvarının sonuna ulaşılmıştır.
B-II ve B-III açmalarında 39.668, 39.265 ve 38.997 kodlarında üç ayrı
tuğla taban tespit edilmiştir ancak, bu tabanların devamlılık göstermediği
görülmüştür.
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Başlangıç koduyla 40.305 kodları arasında Osmanlı Dönemine ait
buluntular ele geçirilmiştir (seramik parçaları, sikkeler, testi vs.). 38.964
koduna kadar Doğu Roma Dönemine ait buluntular ele geçirilirken, bu
koddan sonra ise Geç Roma ve Roma Çağına ait buluntular tespit edilmiştir.
A-I ve A-II açmalarında 38.050 kodu ile 37.270 kodları arasında çok sayıda
Roma Çağına ait sikke ele geçirilmiştir.
M.S 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus Döneminde (117-138) inşa
edilen Edirne surları, Bizans ve Osmanlı Çağında da kullanım görmüştür. Her
iki dönemde de savaşlar sonrasında tahribat görmüş olan sur onarılmış ve sura
ekler yapılmıştır. Sur duvarı ilk yapıldığı dönemde (M.S. 2.yy.), tek sıra olup
atkı duvarlarıyla desteklenmiştir. Doğu Roma Döneminde ise gelişen savaş
teknolojisine karşı sur güçlendirilmiştir. Atkı duvarlarının arası örülmüş ve
arasına da dolgu yapılmıştır. Surun Roma Çağındaki kalıntılarında büyük
bloklar kullanılarak inşa edilmiş ve harç kullanılmadan kenetlerle bu bloklar
birbirine tutturulmuştur. Çalışma yapılan parselde surun dış cephesi mevcut
binaların altında kaldığı için görülememektedir. İç cephesinin iyi görülebildiği
A-I açmasında da sur duvarının iç yüzeyinin bosajlı olmayıp düz bir şekilde
işlendiği görülmektedir.
Atkı duvarının genişliği 60 cm. olup uzunluğu 305 cm. dir. Atkıların
birbirine uzaklığı 420-430 cm. dir. Blokların yüksekliği 56-60 cm. arasında
değişmektedir ve genel olarak 58 cm. dir. Atkı duvarında su basman üzerine
konulan temel taşı kenarlara doğru 10’ar cm. geniş tutulmuş, yüksekliği de 50
cm. ye düşmüştür. Su basman duvarının yüksekliği 185 cm. olup küçük taşlar
ve harç kullanılarak yapılmıştır.
Doğu Roma Döneminde eklendiği düşünülen iç duvar, daha küçük
bloklar, tuğla ve harç kullanılarak inşa edilmiştir. Surun A-III açmasında
kalan bölümünde beş sıra tuğla, beş sıra taş ve tekrar beş sıra tuğladan sonra
temel altına kadar taştan oluşan bir duvar örgüsü yer almaktadır.
Sur duvarının, A-I ve A-II açmaları içinde kalan kısmında 39.74 kodunda
itibaren duvarın yüzeyinin temel seviyesine kadar harçla sıvalı olduğu
görülmektedir. Duvarın harçlı olan bu bölümünde A-I ve A-II açmalarında
39.14 kodlarında, ahşap hatıl delikleri tespit edilmiştir.
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A-I açmasında surun geç dönem eklentisinin büyük blok hâlinde yıkılması
ve bu sırada altındaki duvara yaptığı basınçtan dolayı, surun iç duvarının
yüzeyinde taşların çatladığı ve yerinden oynadığı tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonunda, Hadrianopolis kent surlarının parsel içinde
kalan 15 metre uzunluğundaki bölümü ortaya çıkarılmıştır. Burada surların
yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Bu parselde yapılan kazı ile ele geçirilen buluntular olup örneklerine
raporumuz ekinde yer verilmiştir. Elde edilen sikkelerin temizlenmesi,
okunması ve konservasyonu çalışmaları müzemizde devam etmektedir.
Sonuç olarak; ilimiz, merkez ilçe, Dilaverbey Mahallesi, Balıkpazarı
Caddesi, Osmaniye Sokağı, 5 pafta, 35 ada, 15 parselin doğu sınırında 54
ve 55 parsellerin bitişiğinde ve Balıkpazarı Caddesi’nin bu bölümündeki
diğer parsellerin ortak sınırında, antik kale surlarının bir bölümünün mevcut
olduğu; parselde yapılan çalışma ile surun ve atkıların sadece iç bölümüne
bakılabildiği, surun ön cephesinin diğer parsellerde kaldığı, çevredeki diğer
parsellerde, yapıların altında ve toprak altında surun yer yer devam ettiği
anlaşılmıştır. Kazıya konu bu parseldeki surun kazı öncesi toprak üstünde
yer alan kısımlarının tehlike yarattığı, A-I açmasında surun geç dönem
eklentisinin büyük blok hâlinde yıkılması ve bu sırada altındaki duvara
yaptığı basınçtan dolayı, surun iç duvarının yüzeyinde taşların çatladığı ve
yerinden oynadığı tespit edilmiştir.

Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 Pafta, 15 Ada, 21-53 Parsel Kurtarma
Kazısı
İlimiz, merkez ilçe, Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi’nde bulunan
tapunun 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerinde özel mülkiyete kayıtlı, Kentsel
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilân edilen taşınmazda, 2007 yılı Kasım ayında
yapılanma talebi üzerine yapılan sondajlarda, kale duvarlarına rastlanması
sonrasında, Koruma Kurulu’nun 07/02/2008 tarihli ve 1782 sayılı kararı
doğrultusunda kurtarma kazısı yapılması için Bakanlığımız, Kültür Varlıkları
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ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuş ve Bakanlığın 20/02/2008
tarihli ve 30722 sayılı izniyle kurtarma kazısı yapılmasına izin verilmiştir.
03 Mart 2008 tarihinde başlayan kazı çalışmaları,

03.07.2008 tarihinde

sonlandırılmıştır .
5

4. pafta 15. ada 21/53 parselde (Ticaret Borsası Eski Binası Arsası), yapılanma
talebi uyarınca, sondaj çalışmaları esnasında önemli verilere ulaşılmıştır.
Parselin batı sınırında yapılan iki sondajda, antik kent Hadrianopolis surlarına
ait duvarlar, orta bölümdeki sondajda ise Geç Osmanlı Dönemine ait veriler
elde edilmiştir. Sondaj raporunun Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmesi
sonucu, taşınmazlardaki sondaj çalışmalarının kazıya dönüştürülerek müze
tarafından devam edilmesine karar verilmiştir.
Kurtarma kazısı çalışmaları kapsamında, ilk olarak daha önce ticaret borsası
olarak kullanılan binanın güneyinde, sur hattının geçtiği düşünülen kısmında,
4 cm. kalınlığındaki asfalt ve onun altında yer alan 30 cm. kalınlığındaki beton
tabaka kaldırılmıştır. Daha sonra ise tüm parsel karelajlanmış ve 5x5 metrelik
plan karelere ayrılmıştır. Plan kareler, batıdan doğuya doğru A,B,C, D olarak,
güneyden kuzeye doru ise I, II, III, IV olarak adlandırılmıştır. Karelajın A
sırası (A-I-II- ile I sırasında (B-I, C-I, D-I) yer alan 5x5 metrelik plan kareler,
parselin çevre duvarlarını da kapsayacak şekilde parsel dışında bırakılmıştır.
Sondajlarda tespit edilmiş olan sur duvarı, B sırasında yer alan plan
kareler içinde kaldığından ilk olarak bu sıralardaki plan karelerde çalışmalara
başlanmıştır. Yaklaşık olarak 50-60 cm. lik geç dönem dolgusu kaldırıldığında,
B-VI ve B-VII açmalarında kesintisiz ve aynı kodda yer alan (40.98) sur duvarı
ortaya çıkarılmıştır. B-IV ve B-V açmalarında daha alt kodlarda (39.18) yer
alan sur duvarı, B-III (40.38) ve B-II (40.98) açmalarında yine üst kodlarda
tespit edilmiştir. B-VI ve B-VII açmalarında sur duvarıyla aynı kodda atkı
duvarları da tespit edilmiştir. B-IV ve B-V açmalarında tespit edilen atkı
duvarları ise bu açmadaki sur duvarından daha üst kodda (40.38) korunduğu
görülmüştür. Kazısını yaptığımız parseller sur dışında yer almaktadır. Sur
5

Ekip üyeleri olarak Arkeolog Bülent Türkmen, Gamze Polat ve Leyla Atlı görev
yapmışlardır.
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duvarının parselin batı sınırında ortaya çıkması, iç kısımda yer alan atkı
duvarlarının dolayısıyla surun tamamının görülmesini engellemiştir. Çünkü
sur ve atkı duvarlarının uzantısı raporumuzun sonuç bölümünde belirtildiği
üzere, parsel sınırının dışına geçmektedir. B-II açmasında surun iç kısmında
atkılar arasına tuğladan ve harç kullanılarak örülmüş olan kalıntının (41.56)
tamamı görülemediğinden (devamı parsel dışına uzanmaktadır) işlevi
anlaşılamamıştır. Aynı şekilde B-III açmasında da surun iç kısmındaki küçük
taşlardan örülmüş olan duvarın tamamı ortaya çıkarılamamıştır. Diğer
açmalarda da surun iç kısmı (atkılar arası), küçük taşlardan oluşan bir dolguya
sahip olması nedeniyle çalışmalar surun dışında sürdürülmüştür.
Sur dışında sürdürülen bu çalışmalarda, surun önünde ve sur ile aynı
kodlarda yer alan blok taşlarla karşılaşılmıştır. Bu bloklar sur hattı boyunca
bütün açmalarda görülmüştür. Sur önünde yıkıntı hâlinde bulunan bu
blokların, 1866-1870 yıllarına, surlardan malzeme alımı dönemine ait yıkıntılar
olabileceği düşünülmektedir.
BVI açmasında yıkıntı bloklar arasında sur duvarına bitişik, yarım daire
biçiminde, küçük şekilsiz taşlarla örülmüş bir kuyu ile karşılaşılmıştır.
Bu kuyunun içinde 30 civarında tüm ve tüme yakın pişmiş toprak kap ele
geçirilmiştir. Genelde testi formunda olan tüm kapların yanı sıra çok sayıda
seramik parçası da bulunmuştur. Kapların üzerleri ise kumla örtülmüştür.
Kapların kumla örtülmesi, içindeki maddenin soğuk kalmasını sağladığından,
bu kuyunun da saklama kuyusu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Kuyu,
belgelendikten sonra kaldırılmıştır.
39.20 kodunda B-VII ve BVI açmalarında, sur dibinde yoğun hayvan kemiği
tabakasıyla karşılaşılmıştır. (Bu tabaka 38.60 koduna kadar devam etmiştir.
Arazinin kuzeyden güneye doğru eğimli oluşu, tabakalarda da görülmektedir.
Kemik tabakası B-V-IV-III-II açmalarında daha alt kodlarda yer almakta ve
yoğunluğu da azalmaktadır. Bu kemik tabakasıyla birlikte, çok sayıda Erken
Osmanlı seramikleri ele geçirilmiştir. Seramik yoğunluğu özellikle kemik
tabakasının sonlarına doğru artmıştır. XV. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen
seramikler; kırmızı hamurlu, beyaz astar üzerine kobalt mavisi bezemeli,
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şeffaf sırlı olup oldukça önemli bir buluntu topluluğunu oluşturmaktadır.
Benzer örnekleri, İznik, Kütahya, Bursa ve Milet’te de bulunan seramikler,
‘Milet Tipi/İşi’ olarak da bilinmektedir Son derece zengin bir desen repertuarı
sergileyen Edirne buluntuları arasında yer alan kuş figürlü iki parça nadir
rastlanan örneklerden olup özel bir öneme sahiptir. Bezeme düzenleri her
parçada birbirinden farklıdır. Düz ve pervaz ağızlı büyük tabaklar, yayvan
ve derin kâselerin yanı sıra kapalı kap formlarına işaret eden kulp parçaları
da ele geçirilmiştir. Beyaz astar ve sır altı kobalt mavisi kapların yanında,
nadir rastlanan firuze ve mor sır altına siyah bezemeli örnekler de mevcuttur.
Kazıma bezemeli bir örnek ile Çin porselenlerinin etkisini açıkça ortaya
koyan dış yüzü mavi-beyaz bezemeli örnekler de özellikle ilginçtir. Küçük
bir alandan bu yoğunlukta bir buluntu topluluğunun ele geçirilmiş olması
son derece çarpıcıdır. Buluntu yoğunluğu, seramiklerin üzerindeki üçayak
izleri, İznik üretimi olduğu bilinen bu grup seramiklerin Edirne’de üretilmiş
olabileceği fikrini doğurmuşsa da henüz fırın malzemeleri gibi üretime ilişkin
herhangi bir bulgu elde edilememiştir6.
B sırasında yer alan açmalarda seviye derinleşince, toprağı atmak
güçleştiğinden, C sırasında yer alan açmaların batı yarıları daha sonra ise doğu
yarıları da açılarak kademe oluşturulmuştur. C-VI ve C-VII açmalarında yakın
döneme ait basit yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Bu açmalarda kuzey-güney
doğrultulu, küçük taşlardan oluşan duvar başka bir duvarla birleşmeden
sonlanmıştır. Hemen bu duvarın doğusunda yine yakın döneme ait kanal
ortaya çıkarılmış, fakat bu kanalda sadece C-VI-VII açmaları içinde yer alıp
bir devamlılık göstermemiştir. C-V ile C-VI açmaları arasında, alt kısmı
harçlı bir dolgu üzerine oturtulmuş olan, 150x87 cm. boyutlarında, 25 cm.
derinliğinde yek pare taştan yapılmış bir yalak tespit edilmiştir. B sırasındaki
açmalarda yer alan sur duvarına ait yıkıntı bloklara C sırasındaki açmalarda
da rastlanmıştır. Bu bloklardan sonra ise 40.45-39.00 kodları arasında çok
sayıda döküntü tuğlalar tespit edilmiştir.
6

Osmanlı Dönemi seramikleri ve Milet tipi seramiklerle ilgili bilimsel çalışmalar, kazı
ekibimizin de üyesi Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç.
Dr. Gülgün Yılmaz tarafından sürdürülmekte olup yakında bilim dünyasına sunulacaktır.
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B-II, III, IV, V, VI açmalarında hayvan kemiklerinden oluşan tabaka üstünde
kalın bir kül tabakası tespit edilmiştir. C sırasında yer alan açmalarda da aynı
tabaka devam etmektedir. Bu kül tabakasının başladığı kodda ahşap dikme
delikleri ile tabakanın bitiminde yatay ahşap hatılın yeri tespit edilmiştir.
C sırasında yer alan ahşap dikme deliklerinin altında basit taş kaideler yer
almaktadır. Bu kaidelerin karşılıkları ise sur duvarına bitişik olarak ortaya
çıkmıştır. Ahşap hatıl yerlerinde, yanmış ahşap parçalarının yanı sıra in situ
durumda bulunan demir çiviler de ele geçirilmiştir. Erken Osmanlı tabakası
üzerinde yer alan bu kalıntılar, Osmanlı Döneminde sur dibinde tamamı
ahşaptan yapılmış yapıların olduğunu göstermektedir.
Kül tabakasından sonra yer alan hayvan kemiklerinden oluşan tabakadan
sonra B-II, III, IV, V açmalarında, sur dibinde sıralı bir şekilde dizilmiş olan 24
mezar tespit edilmiştir. Bunların ikisi C sırasındaki açmalarda yer almaktadır
(C-II-V) ve sadece gövdeden yukarısı mevcuttur. Hayvan kemiklerinden
oluşan tabakanın bazı yerlerde mezarlardaki iskeletlerle de karıştığı
görülmüştür. Bundan dolayı da buradaki mezarların bir kısmı tahribata
uğramıştır. 24 mezardan sadece iki tanesinin kiremitleri korunmuş olup geri
kalan mezarların bir kısmında tahribat olmasına karşın mezarın tuğlalı olduğu
anlaşılırken, büyük kısmında yer yer tespit edilen tuğla parçalarına rağmen,
bunların basit gömü mü yoksa tuğla mezar mı olduğu, bu kodda görülen
tahribattan dolayı anlaşılamamaktadır. Tüm mezarlar, inhumasyon gömü
tipindedir. B-II M.3 ile B-IV M.14 nolu mezarlar kiremitleri iyi korunmuş
olup kırma çatı tekniğinde yapılmıştır. Bazı bireyler ölü hediyesi ile birlikte
gömülmüştür. Bunlardan B-IV M.10 No.lu mezardaki iskelet, her iki kolunda
ikişer cam bilezikle ele geçirilmiştir. Kaldırılan mezarlardan sonra, sur
dibinde yaklaşık 100 cm. genişliğinde küçük taş parçaları, harç ve yer yer
tuğla parçalarından oluşan bir tabaka tespit edilmiştir. Bu tabaka olasılıkla
surda yapılan onarımın kalıntısı olmalıdır. Çünkü bu tabakaya kadar taşların
derzleri harçla kapatılırken bu tabakadan sonra gelen blokların derz aralarında
harç görülmemektedir. Üst taşlarda onarım izleri de göz önüne alındığında,
sur dibinde oluşan tabakanın onarım sırasındaki döküntüden oluştuğu
düşünülmektedir. Bu tabaka B-VII açmasında 37.40 kodunda yer alırken,
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güneye doğru hafif alçalarak B-II açmasında 37.02 koduna düşmektedir. Bu
tabakadan sonra ise Roma tabakası başlamıştır. Roma tabakası içinde çok sayıda
keramik parçaları ele geçirilmiştir. Özellikle terra sigilata parçaları önemli
bir grup oluşturmaktadır. B-VII açmasında, surun temel seviyesinde 35.82
kodunda M.S. II. yüzyıla ait tüm bir kâse ele geçirilmiştir. Bodrum+zemin+1
katlı betonarme, bir dönem Edirne Ticaret Borsası binası olarak kullanılan
yapı, yıkımına ilişkin kurul kararı doğrultusunda müzemiz denetiminde
yıktırılmış ve sadece bodrum katının tabanında yer alan beton zemin
bırakılmıştır. Yıkımdan sonra, binanın ön kısmında sur hattının devamını
görebilmek amacıyla B-VIII ve B-IX açmalarında çalışmalar yürütülmüştür. BVIII açmasında 41.46 kodunda sur duvarıyla karşılaşılmıştır. Bu ilk sıra bloklar
oldukça fazla tahribata uğramıştır. Açmada üstten ikinci sıra blok da ortaya
çıktıktan sonra çalışmalar bu seviyede bırakılmıştır. B-IX açmasının sadece
güney yarısında çalışma yapılmıştır. Açmanın kuzey yarısında yıkılmış olan
binanın tabanında yer alan beton zemin bulunmaktadır. Burada sur duvarının
binanın altında kalan kısmının korunup korunmadığının tespiti için yapılan
çalışmalar sonunda, duvarın beton zeminin altında devam ettiği anlaşılmıştır.
Bu çalışma ile ticaret borsası eski binasının altında sur duvarına ait altı sıra
blok taşlarının korunduğunu söylemek mümkün hâle gelmiştir. Parselin orta
kısmında Kasım 2007’de yapılan 3 No.lu sondajda 40.61 kodunda doğu-batı
doğrultulu ve temel seviyesinde korunmuş olan geç döneme ait duvar tespit
edilmişti. B ve C sırasındaki plan karelerde yapılan çalışmaların yanı sıra 3
No.lu sondajda da çalışmalar yapılmıştır. 350x350 cm. lik sondaj güneye doğru
150 cm. daha genişletilerek duvarın güneyinde seviye düşürülmüştür. Sur
önünde tespit edilen ahşap hatıl ve dikme delikleri, 40.15/39.60 kodlarında,
sondajda da tespit edilmiştir. 39.04 kodunda başlayan yanık tabaka, 38.64
koduna kadar devam etmiştir. Bu kodda (38.64), 13 cm. genişliğinde kuzeygüney doğrultulu ahşap hatıl tespit edilmiştir. Bu ahşap hatıl, hem sondajın
güney kesiti içine, hem de 40.61 kodunda yer alan duvarın altına doğru devam
etmektedir. Tespit edilen ahşap hatılla birlikte sondaj içinde su çıkmaya
başladığında seviye inme çalışmalarına son verilmiş ve ahşap hatılın üzeride
yine toprakla örtülmüştür.
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Yapılan kazı çalışmalarında antik kent Hadrianopolis’in M.S. II.
yüzyılda inşa edilmiş olan surlarının, 43 metre uzunluğundaki kısmı ortaya
çıkarılmıştır. Burada, şimdiye kadar bilinenin aksine surların oldukça iyi
korunduğu görülmüştür. En fazla tahribat gören kısımlarında bile (B-IV-V)
surun yüksekliği 4 metreye yaklaşmaktadır. B-VI-VII açmaların da 5.30 metre
yüksekliğinde, B-II açmasının güney kesitinde son iki blok henüz ortaya
çıkarılmamasına rağmen, surun 6 metre yüksekliğinde korunduğu tespit
edilmiştir. Sur duvarı büyük bloklar kullanılarak yapılmıştır ve isodomos
tipinde bir örgüye sahiptir. 70-75 cm. genişliğinde farklı uzunluklara
sahip büyük bloklar kullanılarak yapılan sur, tek sıra olup içte atkılarla
desteklenmiştir. Atkı duvarları 400/430 cm. aralıklarla yer almakta ve duvarın
genişliği 55-60 cm. ölçülerindedir. Taşların dış yüzeyleri bosajlı olup bloklar
harç kullanılmadan kırlangıç kuyruğu şeklindeki kenetlerle birleştirilmiştir.
Kullanılan blokların yüksekliği 55-60 cm. arasında yer almaktadır. Surun
büyük bir kısmında 9 sıra taş blokların korunduğu görülmektedir. Üstten ilk
üç/dört sırada dökülmeler ve çatlaklar yer almasına rağmen, alttaki beş/altı
sıra oldukça iyi korunmuştur. Sur, en altta yer alan harçlı temel duvarının
üzerine, iki sıra küfeki ve onun üzerine yerel kireç taşı kullanılarak inşa
edilmiştir. Temel üstünde yer alan ve küfeki taşından yapılmış olan ilk iki
sıra, üsteki bloklardan daha geniş tutularak dışa çıkıntı yapmaktadır. B-VI ile
B-VII açmalarında, alttan 4. sıra bloklar üzerinde taşçı atölyesi/taşçı ustalarına
ait işaretler oldukları düşünülen Grekçe harfler yer almaktadır. Arazinin
kuzeyden güneye doğru eğiminden dolayı, sur duvarı belli aralıklarla
kademelendirilerek kodu düşürülmüştür.
Arazi çalışmaları, mülkiyet sahibince müzemiz denetimde yıktırılan Eski
Ticaret Borsası yapısının önünde, alanın kazısının uzun sürecek olması,
çok yönlü bir ekip gerektirmesi ve kazı maliyetlerinin yüksekliği ve yeterli
maddî kaynak sağlanamaması nedeniyle sonlandırılmış bulunmaktadır.
Maddî kaynak sağlanması durumunda devam edilmesi planlanmaktadır.
Sonuç olarak; yapılan kazı çalışmamız ile rapora konu taşınmazda, Kaleiçi
Mahallesi’ne adını veren Edirne antik kalesi surlarının günümüze ulaşan en iyi
bölümüne denk gelinmiştir. B-VI-VII açmalarında 5.30 metre yüksekliğinde,

119

B-II açmasının güney kesitinde son iki blok henüz ortaya çıkarılmamasına
rağmen, surun 6 metre yüksekliğinde korunduğu tespit edilmiştir. Kalenin
inşası döneminden günümüze bu alanda üzerinde yaşanan zeminin 5
metreden fazla dolduğu görülmektedir. Kazı izni alınan 15 ada, 21-53 parseller
sur hattının dış bölümünde yer almakla birlikte, sur hattı ve atkıları bu
parsellerin dışında bitişiğindeki aynı ada, 55, 13, 12, 50, 52 ve 36 parsellerden
de geçmektedir. Edirne Kalesi’ne ait duvarlar genel olarak parsellerin ortak
sınırını oluşturmuştur. Bu parseller de hâlihazır harita üzerine işlenmiştir.
Bu parselleri de kapsayacak şekilde koruma kararı üretilmesine ihtiyaç
duyulduğu, koruma bölge kurulu müdürlüğüne raporla iletilmiştir.
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Harita 1: Edirne Kale içi mevkii 1918 haritası

76 ada 311

35 ada 15
PARSEL

15 ada 21-53
PARSEL

Harita 2: 2008 yılında Edirne Kalesi’nin geçtiği kurtarma kazıları yapılan taşınmazlar
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Resim 1a-b: Edirne Kalesi’nin Doğu Roma Dönemindeki durumunu gösterir gravür plan ile
Edirne İli.
Kaleiçi planı (Bakirtis-Ousterhout’tan)
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Resim 2a-b: Edirne Kale kapılarından birisi.
(Robert Walsh “Constantinople and the Scenes of the Seven Chuches”.19.yy.)
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Resim 3: Y a k ş i f a k i h
Mahallesi, Maarif
Caddesi,10
pafta, 76 ada,
311
parselde
ortaya çıkan sur
temelleri

Resim 4: Y a k ş i f a k i h
Mahallesi, Maarif
Caddesi,10
pafta, 76 ada, 311
parselde
ortaya
çıkan sur ve burç
temelleri
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Resim 5: Dilaverbey Mahallesi, Osmaniye Sokağı, 5 pafta, 35 ada, 15 parsel de surun iç kısmı

Resim 6: Dilaverbey Mahallesi, Osmaniye Sokağı, 5 pafta, 35 ada, 15 parsel de surun iç kısmı
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Resim 7: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde sur hattı
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)
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Resim 8: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta,
15 ada, 21-53 parsellerde sura bitişik BVI açmasında
yıkıntı bloklar arasında yarım daire biçiminde, küçük
şekilsiz taşlarla örülmüş bir kuyu
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)

Resim 9: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde B-II,III,IV,V
açmalarında, sur dibinde sıralı bir şekilde dizilmiş olan toplam 24 mezar
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)

128

Resim 10: B-IV M.10 No.lu mezardaki iskelet, her iki kolunda ikişer cam bilezik
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)
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Resim 11: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde ortaya
çıkarılan sur duvarı
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)
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Resim 12: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde orta
bölümdeki sondajda yer alan ve tekrar kapatılarak 2009 yılı çalışmalarına bırakılan
erken Osmanlı Dönemi yapılaşması hakkında bilgiler vereceği düşünülen ahşap hatıl
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)
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Resim 13a-b:
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Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde ortaya
çıkarılan sikke ve kandil örnekleri
(Fot. Ark. Bülent Türkmen)

Resim 14a-b-c: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde ortaya
çıkarılan Milet seramikleri örnekleri
(Fotoğraf: Yrd. Doç.Dr. Gülgün Yılmaz - Ark. Bülent Türkmen)
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Resim 15 a-b: Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesi, 4 pafta, 15 ada, 21-53
parsellerde ortaya çıkarılan Roma Dönemi kâse ve kemik eserler
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DOĞU GARAJI - HALK PAZARI MEVKİİATTALEİA DOĞU NEKROPOLÜ KURTARMA KAZISI
2008 YILI ÇALIŞMALARI
Aynur TOSUN*
Hülya YALÇINSOY
Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı Mevkii 1272
ada, 1 ve 2 No.lu parselde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iş merkezi
inşaatı projesi kapsamında, yapılan temel hafriyatı sırasında, mezarlar ortaya
çıktığı yüklenici firma yetkilileri tarafından Müze Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Bunun üzerine, Müdürlüğümüzce inceleme yapılmış ve alanın Atteleia antik
kentinin doğu nekropolü olduğu anlaşılarak, acil olarak kurtarma kazısı
yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2008 gün ve 41566 sayılı olurlarıyla,
Müze Müdürlüğümüz tarafından aynı gün kurtarma kazısı çalışmaları
başlatılmıştır.
Antalya Müzesi Müdürü Sayın Selahattin Eyüp Aksu başkanlığında ve
Antalya Müzesi arkeologlarının katılımıyla yapılan kurtarma kazısının Mayıs
ve Haziran 2008 çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü
öğretim görevlileri ve öğrencileri ile birlikte yürütülmüştür. 1 Temmuz 2008
tarihinden itibaren, kazı çalışmalarının alan sorumluluğu Aynur Tosun
tarafından yürütülmektedir. 2008 yılı kazı çalışmaları, Antalya Büyükşehir
Belediyesi ve yüklenici inşaat firmasının (Kadıahmetoğulları T.A.Ş.)
malzeme, teknik eleman ve işçi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Müze
Müdürlüğünce görevlendirilen müzemiz Arkeologlarının yanı sıra yüklenici
firma tarafından işçi kadrosuna alınan arkeologlar, arkeoloji öğrencileri ve bir
restoratör çalışmalara katılmışlardır.
*

Aynur TOSUN, Arkeolog-Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Antalya/ TÜRKİYE.
Hülya YALÇINSOY, Arkeolog- Memur, Müze Müdürlüğü, Antalya/ TÜRKİYE.
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Mezarlar, Cebesoy Caddesi’nin doğusunda, yol kotundan ortalama 5 m.
derinlikte yer almaktadır. Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği toplam 8000
m2’lik parsel, Doğu ve Batı Alan olarak iki ana alana bölünmüş, çalışmalara
öncelikle Batı Alan’da başlanmıştır. Her iki alanda da, güney kesit kenarından
başlanarak kuzeye doğru 5x5 m. ebadında açma alanları karelajlanarak
belirlenmiştir (Resim: 1). Bu iki alanda 2008 yılı sonu itibarıyla toplam 252 adet
mezar ortaya çıkarılmış, kazı alanının 1/100 ölçekli paftası üzerine işlenmiş,
planları çıkarılmıştır (Plan: 1).

I- BATI ALAN
Parselin batı yarısında yer almakta olan bu alan, yaklaşık 3500 m2’dir.
Batı Alan’da kazı çalışmaları tamamlanmış olup ana kaya oyularak yapılmış
değişik tiplerde toplam 153 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan 106’sı
basit sandık tipi mezar, 24 ‘ü khamosorion tipi mezar, 15’i dromoslu oda mezar,
4’ü pişmiş toprak plâkalarla yapılmış mezar, 1’i iki mekânlı oda mezar, 3’ü
kaya boşluklarına direkt olarak yapılan gömüler ve bir bölümü de ana kayaya
konumlanmış kremasyon kaplarından oluşmaktadır.

II- DOĞU ALAN
Bu alan, parselin doğu yarısında yer almakta ve yaklaşık 4500 m2’dir.
Doğu Alan’da güneyden itibaren başlanan kazı çalışmaları hâlen devam
etmektedir. Bu alanda, 2008 yılı sonu itibarıyla ana kayaya oyularak yapılmış
toplam 99 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 92’si basit sandık
tipi mezar, 2’si dromoslu oda mezar, 1’i khamosorion tipi mezar, 1’i pişmiş
toprak plâkalarla yapılmış mezar, 1 lâhit podyumu ve lâhit kapağı ve 2 adet
ana kaya boşluğuna gömülmüş mezar ortaya çıkarılmıştır.
2008 yılı sonu itibarıyla alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya
çıkarılan mezar tipleri şöyle sıralanabilir:
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1- Doğal Ana Kaya Boşluklarına Yapılan Gömüler
Bu mezarlar, doğal ana kaya boşluklarına bir ya da birden fazla iskeletin
yan yana ya da üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur (Resim: 2). Bunun yanı
sıra kazısı yapılan mezarların yakınında, yine doğal ana kaya çukurlarına
yığın hâlinde atılmış iskelet parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu kemikler,
mezarların ikinci kez kullanımı sırasında, içerisinden boşaltılan kemiklerin
atıldığı çukurlardır.

2- Kremasyon Gömüler
Alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında ana kaya doğal boşluklarına
konulmuş çok sayıda pişmiş topraktan yapılmış güveç formunda kremasyon
kaplarına rastlanmıştır. Bu kapların bazılarının ana kayanın yuvarlak formda
oyulmasıyla oluşturulmuş çukurlara konulmuş olduğu görülmüştür. Doğu
Alan’da yuvarlak bir ana kaya çukuru içerisine yakılarak direkt konulmuş
kemik parçalarıyla kendini gösteren bir kremasyon çukuru farklı bir
kremasyon gömü örneğidir.

3-Pişmiş Toprak Plâkalarla ve Kiremitlerle Yapılmış Mezarlar
Bunlar, üç tipte kendini göstermektedir. Birincisi, kısmen ana kayaya
oyulmuş dikdörtgen çukur içerisine pişmiş toprak plâkalarla mezar konturu
oluşturulmuş ve üzeri yine plâkalarla örtülmüş mezar tipidir (Resim: 3).
İkincisi, tekil örnek olup bu mezarın tabanı ve kenarları, dikdörtgen pişmiş
toprak plâkalar, harç ve metal kenetlerle sabitlenmiş, dikdörtgen tekne formu
verilerek yapılmıştır.
Üçüncü tip de tekil bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal anakaya
boşluğuna yerleştirilmiş bebek iskeleti üzerine pişmiş toprak kiremitlerin
kapatılmasıyla yapılmış basit mezardır.
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4- Lâhit Mezar
Alanda yalnızca bir lâhit podyumu ve lâhit kapağıyla tespiti yapılabilen bir
örnek ele geçirilmiştir. Podyumun doğu yarısı mevcut değildir. Podyum, ana
kaya seviyesindeki diğer mezarlardan 1 m. daha yüksek kotta yer almaktadır.
Lâhit teknesi, ele geçirilmemiştir. Kapak, podyumun hemen batısında,
podyuma paralel olarak kuzey-güney doğrultusunda, ters dönmüş olarak
ortaya çıkarılmıştır. Bu lâhit kapağı İ.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Pamphylia
tipi, akroterli semerdam biçimli bu lâhit kapağının kuzey alınlığında yazıt
yer almaktadır. Bu yazıt, Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu tarafından okunmuştur.
Yazıtta,
“Boudios oğlu Aurelios Polykhronios (bu lâhdi) kendisine (ve…….) ve akrabalarına
(yaptırdı). Eğer başka birisi (açarsa ya da kullanırsa?), İmparatorun hazinesine (ceza
olarak) …….. ödeyecek” denmektedir.

5-Basit Sandık Mezarlar
Nekropol alanındaki mezarların çoğunluğunu sandık tipi mezarlar
oluşturmaktadır. Bu mezarlar, ana kayaya dikdörtgen tekne biçiminde
oyulmuştur. Batı ve Doğu Alan’daki mezarların çoğunluğunu sandık
tipi mezarlar oluşturmaktadır.

Bu mezarların büyük bir bölümü, ana

kayaya dikdörtgen tekne formu verilerek oyulmuştur (Çizim:.1). Ayrıca iç
duvarlarının kireç-kum karışımı basit harçla sıvalı olduğu örnekler de vardır.
Bu tip mezarların üst örtü sistemi çeşitlilik göstermektedir. Mezarların
bazılarında yassı kayalar ve düzgün tıraşlanmış bloklar kapak taşı olarak
kullanılmıştır. Sandık mezarlardan bazılarının üzerini örten kapak taşlarında
devşirme mimarî parçalar kullanılırken, bazıları ise pişmiş toprak kiremitlerle
örtülmüştür. Bunların yanı sıra üzeri moloz taşlarla doldurulmuş olan
örnekler de mevcuttur.
Sandık tipi mezarların, büyük bir çoğunluğunun üst örtü sistemleri, kazı
çalışmaları öncesinde iş makinelerinin toprak hafriyatı sırasında tahribata
uğramıştır. Az sayıda mezarda kapak taşları korunmuş olarak ele geçirilmiştir.
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Kabaca düzeltilmiş yassı kayalar ve düzgün tıraşlanmış blokların kapak taşı
olarak kullanıldığı, mezarların bazılarında uzun ve dar kenarlar boyunca ana
kaya yüzeyinin, kapakların oturacağı biçimde profillendirilmiş olduğu tespit
edilmiştir.
Basit sandık tipi mezarların, alanın topografik yapısının elverdiği ölçüde
konumlandırıldığı ve belli bir yön ya da düzen kaygısı olmaksızın yapılmış
oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca mezarların daha sonraki evrelerde yapılmış
bir ikinci veya üçüncü mezarla üst üste konumlandığı ya da kesiştiği
görülmüştür. Bu da alanın tamamının hiç boş alan bırakılmamacasına
uzun bir süre kullanılmış olduğunu göstermektedir. Sandık tipi mezarlarda
yapılan kazılar sonucunda, tekil gömü yanında birden fazla iskeletin üst
üste ve yan yana yatırılarak çoklu gömü yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Mezarların önemli bir çoğunluğunda iskeletler doğrudan ana kaya tabanı
üzerine yatırılmış olarak ortaya çıkarılmıştır. Tabanı düzgün tıraşlanamamış
olan bazı mezarlarda moloz taş ve toprak yardımıyla zemini düzleme
yoluna gidilmiştir. Mezarlarda açığa çıkarılan iskeletlerin her birinin kendi
seviyesinde ölü hediyeleri bırakılmıştır. Buradan yola çıkılarak mezarların
birkaç defa kullanılmış olduğundan söz etmek mümkündür. Bu tip mezarların
bazılarında; M 63’te olduğu gibi birden fazla iskeletle birlikte pişmiş toprak
kremasyon kaplarının da mezar içerisine bırakılmış olduğu görülmüştür
(Resim: 4). Bu mezarlar içerisinde ilginç bir örnek olarak, M 76 No.lu sandık
mezarda, ortaya çıkarılan iskeletin kaldırılmasının ardından mezarın
tabanında, kaldırılan iskeletin pelvisi hizasından ayak ucuna doğru uzanan,
uzunlamasına yan yana konulmuş, kireç harcı ile sabitlenmiş pişmiş toprak
plâkalar ile karşılaşılmıştır. Bu plakalar kaldırıldığında bir bebek iskeleti
ortaya çıkarılmıştır.
Basit sandık tipi mezarların içerisinden ele geçirilen buluntular
doğrultusunda tarihleme yapıldığında büyük bir çoğunluğunun Helenistik
Dönemde kullanılmış olduğu görülmektedir. İç kısmı kireç-kum karışımı ile
sıvanmış az sayıda örnek ve üzeri kiremitlerle kapatılmış olan birkaç örnek
Roma ve Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.
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2- Khamosorion Mezarlar
Khamosorion mezarların tamamı dikdörtgen planlı, oldukça geniş ve derin
bir tekne biçiminde ana kayaya oyularak yapılmış ve mezarların iç duvarları
kireç-kum karışımı harçla sıvanmıştır. Bu mezarların yapımı sırasında
herhangi bir düzen veya yön kaygısı gözetilmemiş, alanın elverdiği ölçüde
konumlandırılmıştır. Khamosorion tipi mezarların büyük çoğunluğunun üst
örtü sistemi ele geçirilmemiştir. Bu alanda açığa çıkarılan mezarlar, üst örtü
sistemi doğrultusunda sıralanmıştır. Alanda ortaya çıkarılan bu tip mezarlar,
Geç Helenistik - Roma Dönemine tarihlenmektedir. Mezarların, tabana doğru
“U” biçiminde iki uzun yan ve bir kısa yanda oyularak genişletildiği ve ölü
yatakları oluşturulduğu görülmüştür. Diğer kısa yanın ise düz bir duvar
biçiminde yapıldığı ve girişin buradan sağlandığı anlaşılmıştır. Bu kısa yanda
genellikle, mezara inişi sağlayan kayaya oyulmuş ayak koyma çukurları ya da
küçük basamaklar veya yalnızca bir kaya çıkıntısı yapılmıştır. Bazı örneklerde
ise, mezarların içerisinde uzun veya dar yan duvarlarında bir ya da birden
fazla nişler olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu tip mezarlarda karşımıza çıkan
diğer bir ortak özellik, taban seviyesinde mezarın merkezinde ve doğrultusuna
paralel bir şekilde konumlanmış üzeri kapak taşlarıyla kapatılmış dikdörtgen
formunda ana kayaya oyulmuş çukurlardır. Soyulmamış olan mezarların bir
kısmında bu kapak taşları in situ ele geçirilmiştir. Mezarlar içerisinde hem
“U” biçimli ölü yatakları hem de merkezdeki çukur içerisinde çok sayıda üst
üste konulmuş iskeletler ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).
Mezarlardan yalnızca M 98’de mezar tabanında iki adet mezar çukuru
olduğu tespit edilmiştir. Kapakların oturduğu kenarların profil verilerek
düzeltildiği ve kapakların harçla sabitlendiği görülmüştür. Antik Çağda
önemli bir çoğunluğunun soyguna uğradığı anlaşılan bu mezarlarda genel
olarak “U” biçimli ölü yataklarına ve merkezdeki tekne biçimli çukura çok
sayıda gömü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu mezarlarda iskelet seviyesinin
daha üst kotunda, çoğunlukla girişe yakın alanda çok sayıda hayvan kemiğine
rastlanmıştır. Sandık mezarların yanı sıra önemli bir çoğunluğu oluşturan
khamosorion mezarlar, üç tipte karşımıza çıkmaktadır.
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A- Lâhit Kapaklı Mezarlar
4 adet mezarın üzerinde, Pamphylia tipi, akroterli lâhit kapakları
korunmuş olarak ele geçirilmiştir. Bu mezarlardaki lâhit kapaklarının formu
ve buluntular, mezarların İ.S. 2-3. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. Bu
mezarlardan M 118, M 120 ve M154 No.lu mezarların, doğu-batı doğrultusunda,
aynı aksta yan yana sıralandığı ve mezarların ön kısmında, güneyde kuru
duvar örgü tekniği ile iki sıra hâlinde moloz kayalarla yapılmış basit bir
duvarla sınırlanmış olduğu görülmüştür. Bu alandaki lâhit kapaklarından
ikisinin alınlığı yazıtlıdır. Dr. Nuray Gökalp tarafından okunmuş olan
bu yazıtlarda, Atteleia kentinin ünlü ve zengin ‘’Kalpournius’’ailesine
mensup kişilerin adları geçmektedir. M 124 No.lu mezarın üzeri ise, iki adet
monobloğun uzunlamasına konulması suretiyle kapatılmıştır. Bu blokların
kuzey dar yanında dikey sürgülü kapak taşı ile giriş oluşturulmuştur. Ancak
bu blokların üzerini kapatan üst kısım mevcut değildir.

B- Blok Kapaklı-Sekili Mezar
Bunlar, ana kayaya oyularak yapılmış khamosorion niteliğindeki üst
kısmı düzgün tıraşlanmış büyük ebatlı 3 adet blokla seki ve üst örtü sistemi
oluşturulmuş mezarlardır. Genel olarak kuzey-güney doğrultusunda
uzanmaktadırlar. Bu mezarların sayısı toplam 5 adettir. Bu tip mezarlar,
dikdörtgen planlı olarak ana kayaya oyulmuş ve üzeri “U” biçiminde iki uzun
yan ve bir dar yana konulan, düzgün tıraşlanmış birer blokla örtülmüştür.
Bu bloklar, mezarın merkezinde dikdörtgen bir açıklık oluşturacak şekilde
yerleştirilmiştir. Üst seviyede,

mezarın üzerini kapatan bu blokların

ortasındaki dikdörtgen açıklık düzgün tıraşlanmış blok parçaları, devşirme
mimarî parçalar ve moloz taşlarla doldurularak kapatılmıştır. Bu mezarlardan
yalnızca bir örnekte, M 144 No.lu mezarda blokların alt seviyesinde yine aynı
şekilde yerleştirilmiş ikinci bir blok sırasıyla yapılmış seki bölümü korunmuş
olarak ele geçirilmiştir.
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Bu üç adet, “U” biçimindeki blok, mezarın ana kaya duvarlarına oyulmuş
girintilere harçla oturtularak sabitlenmiştir. Blokların birbirleriyle birleştiği
kısımlar eğimli şekilde kesilerek birbiri üzerine bindirilmiştir. Mezarların
M 144 No.lu mezar dışında tümünde, taban seviyesinde, tam merkezde ve
mezarın doğrultusuna paralel olarak ana kayaya oyulmuş dikdörtgen tekne
formunda bir çukur bulunmaktadır. Bu çukur içerisinde üst üste yığılmış
vaziyette çok sayıda iskelet ve buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu tip
mezarların bazılarının Antik Dönemde soyulmuş olduğu anlaşılmıştır (Çizim:
2).

C- Ana Kayaya Oyulmuş Sekili Mezarlar
Batı Alan’da yalnızca 1 adet örnek ele geçirilmiştir. Mezar, dikdörtgen
planlı olarak, tip B’de olduğu gibi ana kayaya oyularak yapılmış, ancak
mezarın üst seviyesinde yüzey seviyesinden -40 cm. derinlikte yine ana
kayanın şekillendirilmesiyle doğu-batı uzun yanlar ve kuzey dar yanı
çevreleyen “U” biçimli sekiler meydana getirilmiştir. Sekiler altındaki
seviyede ana kaya duvarlar, yanlara doğru oyularak genişletilmiş ve ölü
yatakları oluşturulmuştur. Mezar taban seviyesinde, tam merkezde ve
mezarın doğrultusuna paralel olarak ana kayaya oyulmuş dikdörtgen tekne
formunda bir çukur içerisinde iskeletlerle ve buluntularla birlikte ortaya
çıkarılmıştır. Güney dar yanda girişi sağlayan basamak görevi gören bir çıkıntı
ve güneybatı köşede bir niş bulunmaktadır. Bu mezar diğerlerinden farklı
olarak sıvalı değildir. Mezarın üst örtü sisteminin niteliği bilinmemektedir.

3- İki Mekânlı Oda Mezar (M 39)
Bu mezar tipi, bu alanda şimdilik tekil bir örnek olup kuzey-güney
doğrultusunda uzanan, iki odadan oluşmaktadır. Ana oda, kuzeyde yer
almaktadır. Bu mekân, diğer mezar odalarına göre oldukça büyük ebatlı ve
yüksek tavanlı olup bu iki mekânı bir kapı birbirine bağlamaktadır. Ana oda,
diğer odaya göre daha derin kottadır ve odaya giriş, kapı önünde yer alan,
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odaya inen basamaklarla sağlanmaktadır. Bu basamakların sağ ve solunda
birer niş yer almaktadır. Mekânın batı ve kuzeyinde birer geniş ve alçak
kline, doğusunda küçük ebatlı ve diğerlerine nazaran daha yüksek iki kline
bulunmaktadır. Bu odanın güneyinde yer alan ön odanın güney dar yanında
yine iki niş ve doğu uzun yan ile batı uzun yanda mekânın duvarlarının yanlara
doğru oyularak genişletilmesiyle oluşturulmuş ölü yatakları bulunmaktadır.
Yapılan kazı çalışmaları sırasında, nişlerde ve ölü yataklarında yığın
hâlinde çok sayıda iskelet ortaya çıkarılmıştır. Bu her iki mekânın tabanı ve
duvarları kireç-kum karışımı harçla sıvanmıştır. Bu ön mekânın üst kısmı
hafriyat sırasında yok olmuştur. Bu nedenle mezar girişi tam olarak tespit
edilememekle birlikte, ön mekânın güneyindeki nişlerin merkezinde yer
aldığı düşünülmektedir. Mezar içerisinde taban seviyesinde belirli bir düzen
içerisinde yerleştirilmiş iskeletlerin çevresinde çok sayıda ahşap kalıntılı metal
çiviler ele geçirilmiştir. Ayrıca iskeletler ve buluntular kaldırıldıktan sonra,
iskeletlerin altındaki harçla sıvanmış tabanda uzun-ince dikdörtgen formlu
simetrik çukurlar olduğu görülmüştür. Bu bulgular, iskeletlerin altına ahşap
sal biçiminde platformlar konulmuş olduğunu düşündürmektedir. Mezar
tabanında tespit edilen bu dikdörtgen küçük çukurlar, ahşap platformların
ayak kısımları olmalıdır (Resim: 6).

4- Dromoslu Oda Mezarlar
Bu mezarlar, ana kayaya oyularak yapılmış, dikdörtgen planlı oda
mezarlardır. Alanda şimdiye kadar bu tipte 15 adet mezar ortaya çıkarılmıştır.
Bu mezarlara giriş yine yaklaşık dikdörtgen formlu, kapıya doğru hafifçe
genişleyen, basamaklı dromosla sağlanmaktadır. Basamaklar aracılığıyla kapı
önündeki sahanlığa inilmektedir. Kazı çalışmaları sırasında bu dromosların
bazılarının gizlemek amacıyla moloz taş ve kaba hamurlu seramik parçalarıyla
ve toprakla doldurulmuş olduğu görülmüştür (Resim: 7). Dromosun
basamakları üzerinde ve sahanlıkta, kapı önünde mezara hediye olarak
bırakılmış pişmiş toprak unguentariumlar ele geçirilmiştir. Bazı mezarlar
da ise basamaklar üzerine bırakılmış kremasyon kaplarına rastlanmıştır.
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Mezarların kapısı genellikle, büyük ebatlı, kabaca düzeltilmiş bir monoblokla
kapatılmıştır. Kapıyı kapatan blok, iri moloz taşlar ve pişmiş toprak plâkalarla
desteklenmiştir. Ancak bazı mezarlarda giriş yalnızca moloz taşlardan oluşan
kuru duvar örgüsüyle kapatılmıştır. Bu mezarların girişi, bir örnek hariç güneye
bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Mezar odalarında taban düzgün bir
biçimde tıraşlanmış ve gömüler bu taban üzerine yatırılmıştır. İskeletler genel
olarak mezarın duvarlarına paralel doğrultuda yan yana konumlanmıştır. Bu
iskeletlerin çevresinde çok sayıda ahşap kalıntılı metal çiviler ele geçirilmiştir.
Bu çiviler, iskeletlerin çevresinde dikdörtgen bir hat oluşturacak biçimde
simetrik konumda bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda, ölünün ahşap bir
sal üzerine yatırılarak mezara yerleştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
mezarlar içerisinde ele geçirilen moloz taş parçaları da bu ahşap platformu
desteklemek amacıyla kullanılmış olmalıdır.
Mezarın girişi önünde ve merkez alanda girişe paralel olarak uzunlamasına
hareket çukuru bulunmaktadır. Bu çukur mezar taban seviyesinden itibaren
derinleşen dikdörtgen formlu tekne biçimindedir. Çukurlar içerisine, daha
önce yapılan gömülere ait kemik parçalarının ve unguentariumlar çoğunlukta
olmak üzere mezara hediye olarak bırakılan buluntuların atılmış olduğu tespit
edilmiştir. Bu çukurun bir defadan fazla kullanılmış olan bu mezarlarda daha
sonra gerçekleştirilen gömüler için de hareket alanı sağladığı düşünülmektedir.
Ölü hediyelerinin genellikle kapının iki yanındaki köşelerde yoğun biçimde
konulduğu, iskeletlerin baş ve aya kucu hizasındaki boşluklara da bırakıldığı
görülmüştür.

Ayrıca,

mezarların

birçoğunun

içerisinde

iskeletlerin

çevresindeki boş alanlara yerleştirilmiş, çoğunlukla kapaklı kremasyon
kapları bulunmuştur. Dromoslu mezarlardan M 103 No.lu mezarda, mezar
içerisine yerleştirilen iskeletlerin bulundukları yerde yakıldığı antropolojik
çalışmalarla da anlaşılmıştır. Bu mezarın iç duvarları ve kapısındaki bloğun
iç kısmında yoğun siyah lekeler gözlenmiştir. Ayrıca M 29 No.lu dromoslu oda
mezarda, içerisinde iskelet ve ölü hediyeleri ile birlikte kurşundan yapılmış
bir tekne ele geçirilmiştir. Büyük oranda korozyona uğrayarak bozulan tekne
elipsoid formlu, yaklaşık 110x60 cm. ebadındadır.
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Mezarların bazılarında tavan düz iken, bazılarında ise tavanı merkezde
yüksek olup, iki yana doğru eğimli biçimde alçalan beşik çatı biçimindedir.
Mezarların tabanı ve duvarları traverten ana kaya dokusunun geniş gözenekli
ve derin ana kaya boşlukları nedeniyle çok düzgün tıraşlanamamıştır.
Bu nedenle bazı mezarların tabanında ana kaya doğal çukurları toprakla
doldurulmuştur. Alanda kazısı tamamlanan bu tipte mezarlardan bir
bölümünden Geç Helenistik-Erken Roma Dönemine ait buluntular ele
geçirilirken büyük bir çoğunluğunda ise Helenistik Dönem İ.Ö. 2. yüzyıla
tarihlenen buluntular ele geçirilmektedir (Çizim: 3).
Ayrıca kurtarma kazısı öncesinde iş makinelerinin yaptığı hafriyat sırasında
atılan toprak içerisinde 1 adet ostothek kapağı bulunmuş olup alan da bu tip
mezarların varlığına işaret etmektedir. Ancak şu ana kadar bu alanda in situ
bu tip mezara rastlanmamıştır.
Nekropol alanında mezarlar dışında başka bulgular da tespit edilmiştir.
Bunlar:
Blok Sırası
Parselin güneyinde lâhit podyumunun doğrultusunda paralel olarak
10.34 m. uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu uzanan, devşirme mimarî
blokların yan yana sıralanarak yerleştirildiği görülmüştür. Bu blokların lâhit
podyumuna doğru uzanan kuzeydeki 4.30 m. lik bölümü moloz taşlarla
oluşturulmuştur. Podyumun önünde, bu moloz taş örgünün kuzeye doğru 6
m. uzandığı görülmüştür. Blok sırası güney uçta batıya doğru köşe yapmakta
olup batı ucu tahribata uğramıştır. Lâhit podyumunun 270 cm. güneyinde
aynı aksta ve bu taş sırasına paralel uzanan büyük ve düzgün tıraşlanmış
bloklarla yapılmış tek sıra hâlinde bir blok sırası daha bulunmaktadır. Bu
blok sırasının güney uçta uzanan bloklarla birleştiği düşünülmektedir. Ancak,
blok sırasının güney ucu, kazı öncesi iş makinelerinin hafriyatı sırasında yok
olduğu için kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu blok sırasının kuzey
ucu, köşe yaparak batıya doğru uzanmakta olup bu kısımda ancak 2 blok
korunmuştur. Bu iki uzunlamasına blok ve moloz taş sırasının ortasındaki
alanda ince kırılmış taşlarla dolgu yapıldığı görülmüştür. Lâhit podyumunun
kuzeybatısında yer yer harçlı tabakalarla kendini gösteren zemin kalıntıları
tespit edilmiştir (Resim: 8).
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Güney Duvarı
Parselin

güneydoğusunda,

Doğu

Alan’ın

güneyinde,

doğu-batı

doğrultusunda uzanan ortalama 1 m. kalınlığında, devşirme mimarî parçalar
ve moloz taşlarla yapılmış, geç döneme ait bir duvar kalıntısı tespit edilmiştir.
Bu duvarın sur duvarı olabileceği düşünülmektedir. Ancak duvarın
doğudaki büyük bir bölümü ve parseli sınırlayan toprak kesit içerisine
uzanan batı ucunda bir bölümü kurtarma kazısı öncesi iş makinelerinin
kazısı sırasında yok olmuştur. Duvarın doğu ucu, parseli doğuda sınırlayan
toprak kesit içerisinde izlenebilmektedir. Batı ucunda ise, duvarın parselin
güney sınırını oluşturan toprak kesit kütlesi içerisinde kısmen görülebilen
düzgün tıraşlanmış bloklarla örülmüş, kuzey-güney doğrultulu (?) yüksek
bir duvarla birleştiği anlaşılmaktadır. Duvarın örgü niteliği, zamanla sızan
suların içerdiği minerallerle kalkerleşmiş kalın tortu tabakaları nedeniyle
tam olarak kendini gösterememektedir. Duvarın batı ucu, toprak kesit
içerisinde görülebilen diğer yüksek bir duvarla birleşmektedir. Bu duvarın
güneyinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, duvarın yıkıntı bloklarına, çatı
kiremitlerine ve çok sayıda Bizans Dönemi seramik parçalarına rastlanmıştır.
Kazı alanının yaklaşık 200 m. güneydoğusunda, apartmanların arasında bu
duvara benzer nitelikler gösteren duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Ayrıca bu
duvarın kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda duvara paralel olarak uzanan,
doğal bir ana kaya çukur hattı tespit edilmiştir. Antalya Jeoloji Mühendisleri
Odası’nca yapılan ilk incelemelere göre, kanal biçiminde uzanan bu çukurun
bir fay kırığı olduğu ve duvarın da bir depremle yıkılmış olabileceği öne
sürülmüştür (Resim: 9).

Antik Yollar
Nekropol alanında, mezarların yanı sıra, antik güzergâhlara rastlanmıştır.
Parselin güney yarısında, ana kaya üzerinde tekerlek izleriyle kendini gösteren
ve birbirini kesen farklı doğrultularda yollar tespit edilmiştir. Bu yollar,
kırılmış mimarî parçalar (sütun parçaları, lâhit kapağı parçaları vb.), moloz
taşlar, kaba hamurlu seramik ve tuğla parçaları ile doldurularak dromoslu ve
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sandık tipi mezarların üzerinden geçirilmiştir. Bu da yolların nekropoldeki
bu mezarlardan sonraki bir evrede kullanıldığını ve nekropol içinde ulaşımı
sağlayan yollar olabileceği gibi, Atteleia kentine yakın çevreden ulaşımı
sağlayan çevre yolların uzantısı da olabileceğini düşündürmüştür. Ancak bu
tekerlek izlerinin uzantısı Batı Alan’da, kurtarma kazısı öncesinde yapılan
toprak hafriyatı sırasında yok olduğu için izlenememiştir (Resim: 10).

Epigrafik Çalışmalar
Mezarların içerisinden çıkarılan sunaklar, stel parçaları ve lâhit
alınlıklarındaki yazıtlar, Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
Bölümünden Dr. Nuray Gökalp tarafından incelenerek sonuçları tarafımıza
sunulmaktadır.

Antropolojik Çalışmalar
Mezarlarda ele geçirilen çok sayıdaki iskelet, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi, Antropoloji Bölümü’nden Prof. Ayla Sevim Erol başkanlığındaki
bir ekip tarafından incelenmektedir. Mezarlarda ele geçirilen insan
iskeletlerinin; morfolojik, demografik, patolojik analizlerinin yapılmasıyla
bu insanların nüfus yapıları, geçirmiş oldukları hastalıklar, yaşam tarzları
ve sosyo-ekonomik yapıları hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilecektir.
Sürdürülmekte olan antropolojik çalışmalarda şimdiye kadar, 226 mezar
değerlendirmeye alınmış ve 603 birey tespit edilmiştir. Bu bireylerin cinsiyet
dağılımlarına bakıldığında 268’inin erkek, 128’inin kadın, 56’sının çocuk,
5’inin bebek ve 117’sinin de cinsiyet tayini yapılamayan bireyler olduğu
görülmüştür. Bu durumda Doğu Garajı’ndan ele geçirilen insan kalıntılarının
çoğunluğunun erkeklere ait olduğu anlaşılmaktadır.
Yapılan ilk antropolojik değerlendirmeler doğrultusunda, Doğu Garajı’nda
ele geçirilen iskeletlerden bazılarında; travma, kemik zarı ve kemik iliği
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enfeksiyonları, genellikle D vitamini eksikliğinden ve aneminin neden
olduğu düşünülen patolojik lezyonlar tespit edilmiştir. Ayrıca mekanik
faktörler ve ağır iş yapmaktan kaynaklanan eklem ve omur kireçlenmeleri
ile dejenerasyonlarına rastlanmıştır. Bunun yanı sıra mezarlarda etçil
takımına; atgillere, küçük ve büyük baş hayvanlara, domuzgiller ve kuşlar
sınıfına ait kemikler bulunmuştur. Hayvan kemiklerinin insan iskeletleriyle
karışık ele geçirilmesi, bunların bu insanların birlikte yaşadığı hayvanlara ait
kemikler mezarlara sunu olarak bırakılmış hayvan kemikleri olabileceğini
düşündürmektedir.

BULUNTULAR
Doğu Garajı-Halk Pazarı mevkii, antik Attaleia kenti Nekropol Alanı’nda
2008 yılında gerçekleştirilen kazılarda, mezarlarda ölülere hediye olarak
bırakılmış olarak ele geçirilen buluntuların bazıları şöyledir: çok sayıda değişik
dönemlere ait farklı formlarda pişmiş toprak unguentariumlar, amphoralar,
testiler, biberonlar, kandiller, figürinler, alabastronlar; camdan yapılmış koku
şişeleri, gözyaşı şişeleri ve çubuklarıyla birlikte kapakları, kâseler, oyun taşları,
boncuklar, bilezikler; kemikten yapılmış kutular, iğneler, spatula ve takı
parçaları, altın ve gümüşten yapılmış küpe, yüzük, bilezik, diadem, broş gibi
süsleme parçaları; yazıtlı mezar steli parçaları, yazıtlı sunak, kurşun mezar
teknesi, deniz kabuklarından süs eşyaları, bronz – demir strigilisler, bronz
aynalar, iğneler, tıbbî âletler ve sikkeler. Ele geçirilen buluntuların, Antalya
Müzesi laboratuvarında konservasyon ve restorasyonları yapılmaktadır
(Resim: 11).
Geçmiş yıllarda, Plaza 2000’nin bulunduğu parselde, Eski Halk Pazarı
mevkiinde ve Doğu Garajı çevresindeki bazı parsellerde temel sondajlarında
rastlanan mezarlarla Attaleia Doğu Nekropolü’ne dair az sayıda ve kopuk
kopuk bilgiler edinilmiştir. Doğu Garajı-Halk Pazarı mevkiinde ortaya çıkan
mezarlarda yapılan kazı çalışmalarında, Attaleia antik kentinin bugüne kadar
bilinemeyen nekropolünü ve geçmişini aydınlatacak bulgulara ulaşılacağı
anlaşılmaktadır. Antik kaynaklarda, Attaleia antik kentinin Bergama Kralı
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II. Attalos tarafından İ.Ö. 2 yüzyılda,

kurulduğu belirtilmektedir. Kent,

Antik Çağda Akdeniz’in yoğun bir deniz ticaret güzergâhı üzerinde yer
alması nedeniyle Pamphilya bölgesinin önemli kentlerinden biriydi. Ancak
bu kente ait kalıntılar, büyük oranda günümüz yerleşimi altında kalmıştır.
Antik Attaleia kentinden günümüze, ‘Üçkapılar’ olarak da bilinen Roma
İmparatoru Hadrianus’un kente gelişi onuruna yaptırılan Hadrianus Kapısı,
temelleri Helenistik Döneme ait Hıdırlık Kulesi ve büyük bir bölümü Selçuklu
ve Osmanlı Döneminde yenilenmiş ve eklemeler yapılmış Roma Dönemi sur
duvarları dışında pek fazla kalıntı ulaşamamıştır. Buna ek olarak son yıllarda
Kaleiçi’nde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında kısmen ortaya çıkarılan
ve koruma altına alınan su kanalları da antik Atteleia kentine ait arkeolojik
kalıntılardır.
Ortaya çıkardığımız mezarlarda, ulaşılan bulgular ışığında, Attaleia
antik kentinin tarihinin, M.Ö. 2 yüzyıldan daha eskiye gittiği anlaşılmıştır.
Nekropol alanının M.Ö. 3. yy. sonu ile M.S. 4. yy. arasında ortalama yedi yüzyıl
boyunca kullanıldığı tespit edilmiştir. Kesin tarihleme ve değerlendirme kazı
çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuca ulaştırılabilecektir.
Bu alanda, Antalya Müzesi tarafından hâlen sürdürülen kazılarda
mezar sayısı 670’e ulaşmış olup bu sayının artacağı görülmektedir. Kazı
çalışmaları tamamlandıktan sonra nekropol alanın koruma altına alınarak,
teşhiri planlanmaktadır. Alanın, yol kotundan ortalama 5 m. derinde olması
nedeniyle mezarların korunabilmesi ve toprak kesitin göçmemesi, zamanla
çöplük hâline gelmemesi için her koşulda üzerinin kapatılması zorunluluğu
vardır. Bununla ilgili olarak dünyada benzer örnekler ele alınarak bu alanın
korunmasına yönelik proje çalışmaları Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından sürdürülmektedir. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra,
Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda bu alanın üzerinin kapatılmasına
yönelik proje hayata geçirilebilecektir.
*

Fotoğraflar: Aynur Tosun, Hülya Yalçınsoy
Çizimler: Anıl Kaptan
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Çizim 1: M56
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Çizim 2: M144

Çizim 3: M19
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Plan: 1

Resim: 1
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim 7: M-19
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Resim: 9
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Resim: 11

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇE,
STADİON KURTARMA KAZISI, 2008
Mustafa Y. GÜNEŞ*
Bolu İli, merkez ilçe, Akpınar Mahallesi, “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı”
içinde kalan 9 pafta, 248 ada, 15, 16, 17 ve 18 No.lu parsellerde, Ankara Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.02.2008 tarih ve 2991
– 2994 sayılı kararları gereğince, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2008 tarih ve 3771 sayılı ruhsatı ile sondaj kazısı
yapılmıştır ( Harita :1) (Resim:1).
17.03.2008 – 02.04.2008 tarihlerinde yürütülen sondaj çalışmalarında
15 No.lu parselde 28 adet, 16 No.lu parselde 23 adet, 17 No.lu parselde 33
adet ve 18 No.lu parselde de 29 adet olmak üzere toplam 113 adet sondaj
açılmıştır. (Resim:2) 15 No.lu parselde açılan 16,21 ve 22 No.lu sondajlarda
duvar kalıntıları tespit edilmiştir. 16 No.lu parseldeki 16 No.lu sondajda, 17
No.lu parseldeki 16,24,25,26,27 ve 28 No.lu sondajlar ile 18 No.lu parseldeki
24 ve 25 No.lu sondajlarda oturma sıraları tespit edilmiştir (Resim: 3).
9 pafta, 248 ada, 15, 16, 17 ve 18 No.lu parsellerde yapılan sondaj kazılarında
stadiona ait oturma sıralarına ve bazı duvar kalıntılarına rastlanması nedeni
ile konu Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
iletilmiş ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
16.05.2008 tarih ve 3155 sayılı kararı gereğince, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2008 tarih ve 105729 sayılı ruhsatı ile aynı
parsellerde 16.06.2008 – 11.07.2008 tarihlerinde kurtarma kazısı yapılmıştır.
15, 16, 17, 18 No.lu parsellerde yapılan kurtarma kazısında; 15,16,17 No.lu
*

Mustafa Y. GÜNEŞ, Müze Müdürü, Bolu Müzesi Müdürlüğü, Bolu / TÜRKİYE.
Stadion kitabesinin çevirilerinden dolayı Prof. Dr. Mustafa Adak ile kazı çalışmalarında büyük
bir özveri ile görev yapan müzemiz uzmanları Müze Araştırmacısı Kader Yer, Arkeolog Beste
Ekşi, Arkeolog Ümit Karataş ve Arkeolog Hakan Ulutürk’e teşekkür ederim.
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parsellerin kuzey bölümünde bir duvar kalıntısı, 15 No.lu parselin orta
bölümünde bir yapıya ait temel kalıntıları ve 15, 16, 17, 18 No.lu parsellerin
güney bölümlerinde ise bir stadion kalıntısı açığa çıkarılmıştır.
Söz konusu parsellerde açığa çıkarılan stadion kalıntısının doğu ve batı
yöndeki parsellere doğru devam etmesi nedeni ile konu tekrar Ankara Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiş ve Ankara Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.2008 tarih ve 3507
sayılı kararı gereğince, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
06.10.2008 tarih ve 181044 sayılı ruhsatı ile 9 pafta, 248 ada, 42,43,61 ve 64 No.lu
parsellerde 07.10.2008 – 17.10.2008 tarihlerinde kurtarma kazısı yapılarak
stadion kalıntısının tüm uzantıları tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 4).
2008 yılında gerçekleştirilen sondaj ve kurtarma kazıları Müze Müdürü
Arkeolog Mustafa Y. Güneş başkanlığında, Müze Araştırmacısı Kader
Yer, Arkeolog

Beste Ekşi, Arkeolog Ümit Karataş, Arkeolog Hakan

Ulutürk ve parsel sahiplerince sağlanan işçilerden oluşan ekip tarafından
yürütülmüştür.

STADİON KALINTISI
Stadion; Hisartepesi’nin güney yamacına, doğal eğim kullanılmak suretiyle
yaslanarak inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan stadion 9 pafta,
248 ada, 61, 64, 18, 17, 16, 15, 43 ve 42 olmak üzere toplam 8 parsel üzerine
oturmaktadır (Plan:1). Tespit edilen en uzun bölümü 93,20 m. olan stadionda
5 adet oturma sırası bulunmaktadır (Resim:5). Kuzey kenarda tespit edilen
en üst oturma sırası 23.98 m. uzunluğundadır. 2. oturma sırası 36,80 m., 3.
oturma sırası 39,86 m., 4. oturma sırası 45,88 m. ve 5. oturma sırası da 77.25
m. uzunluğundadır. Seyirci bölümü ile koşu pisti bölümünü ayıran ve ön
yüzünde kitabe levhalarının yer aldığı bölümün uzunluğu ise 93,20 m.dir.
Stadionun doğu-batı doğrultusunda uzanan oturma sıraları 39–40 cm.
yüksekliğinde, 73–74 cm. derinliğindedir. Oturma sıraları kuzey-güney
doğrultusunda inen basamak bölümleri ile keilelere ayrılmaktadır (Resim: 6).
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Stadionun günümüze ulaşan en sağlam bölümünde tespit edilen basamak
sayısı 14 adet olup basamaklar 74 cm. genişliğe sahiptir (Resim: 7). Stadionda
açığa çıkarılan keile (basamaklar arası oturma bölümü) sayısı 15 adettir.

Stadion Kitabesi
Stadionun inşa kitabesi ince plâkalar üzerine oldukça düzenli yazılarak
yapının tam ortasında koşu sahasını seyirci tribününden ayıran balustrat
üzerinde yer alan dört panel içine yerleştirilmiş ve böylece görsel açıdan
vurgulanmıştır. Anadolu’da Roma Dönemine ait yüzlerce inşa kitabesi
bilinmesine rağmen, Bolu’da bulunan bu yazıtın mimarî bakımdan benzeri
bilinmemektedir (Resim:9).
Stadionda 8 ayrı levha hâlinde kitabe açığa çıkarılmıştır. Söz konusu
kitabe levhaları demir kenetler ile stadion duvarına tutturulmuştur. Kitabenin
baş tarafında yer alması gereken 1 No.lu levhanın sadece alt kenarından
küçük bir bölümü mevcuttur. 2 parça hâlindeki bu bölüm17 cm .x 109 cm.
ölçülerinde olup yazı kısmı yoktur. 2 No.lu levha tek parça hâlinde ve 88,5
cm. x 113,5 cm. ölçülerindedir. 3 No.lu levha 4 parça halinde kırık olup 88,5
cm. x 184 cm. ölçülerindedir. 4 No.lu levha 80.5 cm.x 267 cm. ölçülerinde
ve 2 parça hâlindedir. 9 parça halinde kırık olan 5 No.lu levha 80 cm. x
262 cm. ölçülerindedir. 6 No.lu levha 2 parça hâlinde kırık olup 81,5 cm .x
131,5 cm. ölçülerindedir. 7 No.lu levha 2 parça hâlinde ve 88.5 cm. x 183.5
cm. ölçülerindedir. Tek parça halindeki 8 No.lu levha ise 85.5 cm. x 131.5
cm. ölçülerindedir. Tüm levhalarda derin çatlaklar bulunmaktadır. İki satır
hâlindeki kitabede bulunan harflerin yüksekliği 11.5 cm. dir. 1 No.lu levhanın
yazı bölümü ile 6 No.lu levhadan sonra 3 ayrı plâka halinde bulunması
gereken levhalar eksiktir. 23 parça halinde kırık olan kitabe levhaları;
çalınmaları ve tahrip edilmelerini önlemek ve restorasyonlarının yapılmasını
sağlamak amacıyla müze bahçesine nakledilmiştir (Resim: 10 – 11). Kitabenin
restorasyonunun yapılmasından sonra Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.2008 tarih ve 3507 sayılı kararı gereğince
stadiondaki yerinde sergilenmesi planlanmaktadır.
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Kitabenin Metni
{ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑΙΣΑΡΙ}ΘΕΟΥΝΕΡΟΥΑΥΙΩΝΩΘΕΟΥΤΡΑΙΑΝΟ{Y}
ΠΑΡΘΙΚΟΥΥΙΩΤΡΑΙΑΝΩΑΔΡΙΑΝΩΣΕΒΑΣΤΩΑΡΧΙΕΡΕΙΜEΓΙΣΤΩΔΗΜΑ
ΡΧΙΚΗΣ{ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟ..ΥΠΑΤΩΤΟ.ΠΑΤΡΙΠΑΤΡΙΔΟΣ}ΑΥΤΟΥΟΙΚΩΚΑΙΙ
ΕΡAΣΥ{ΝΚΛΗΤΩΚΑΙΤΩΔΗΜΩΡΩΜΑ Ι}ΩΝΚΑΙΒΟΥΛH{ΤΕΚΑΙΔΗΜΩΚΛ
ΑΥΔΙΟΥΠΟ}ΛΕΙΤΩΝΚΛΑΥΔΙΑΠΡΟΚΛΑΚΑΙΑΠΛΩ{ΤΙΟΣ}ΙΟΥΛΙΑΝΟΣE
ΞΥΠΟΣΧΕΣΕΩΣΓΝΔΟΜΙΤΙΟΥΠΟΝΤΙΚΟΥΙΟΥΑΙΑΝO{Υ}ΚΑΙΤΩΝΘΥΓΑΤ
Ε{ΡΩΝΑΥΤΟΥΤΗΣΔΕΙΝΟΣΚΑΙΤΗΣΔΕΙΝΟΣ}ΤΟΣΤΑΔΙΟΝΚΑΤΕΣΚΕ{ΥΑΣ
ΑΝΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝΚΑΙ}ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ

Kitabenin Çevirisi
Bu stadiumu Domitius Pontikus İulianus’un ve … ile …nın sözü üzerine kızları
Klaudia Prokla ve Ailius Plotius İulianus; Tanrı Nerva’nın torunu, Tanrı Traianus
Parthicus’un oğlu, en büyük rahip, … yıldır hükümdar, … kez konsül ve vatanın
babası olan İmparator Kaisar Traianus Hadrianus’a, ve onun hanesine ve kutsal
senatoya ve Roma halkına ve de Klaudiopolisliler’in danışma meclisine ve halkına
kendi paralarıyla yaptırdılar ve adadılar.
(Kitabenin çevirisi Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Adak tarafından yapılmıştır.)

YAPI KALINTISI
15 parselin orta bölümünde

4.00 m x 4.30 m. ölçülerinde bir alanı

kapsamaktadır. Plan vermeyen, farklı duvar malzemesi içeren ve tabanı
kısmen tuğla blokajla kaplı olan temel kalıntısının bir bölümü de taş kaplıdır.
Tuğla taban blokajının altında

2 ayrı yönden gelen ve birleşen atık su

kanalı tespit edilmiştir. Yapı içinde ve üzerindeki dolgu toprakta Osmanlı
Dönemine ait pişmiş toprak lüleler ile çok sayıda kırık seramik parçası ele
geçirilmiştir. Söz konusu buluntular nedeni ile temellerin Osmanlı Dönemi
bir yapı kalıntısına ait olduğu sonucuna varılmış ancak yapının fonksiyonu
konusunda bir tespitte bulunulamamıştır (Resim: 8).
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KAZIDA AÇIĞA ÇIKARILAN ESERLER
Stadion’un üzerinde yer aldığı toplam 8 adet parselde yapılan sondaj ve
kurtarma kazıları sonucunda 8 adet bronz sikke, 1. adet pişmiş toprak kandil,
2 adet pişmiş toprak kâse, 5 adet pişmiş toprak lüle, 1 adet pişmiş toprak tek
kulplu testicik, 1 adet pişmiş toprak testicik, 1 adet bronz obje ve 1 adet de
boncuk tanesi olmak üzere toplam 20 adet eser ele geçirilmiştir (Resim:13).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bolu İli, Merkez İlçe, Akpınar Mahallesi, 9 pafta, 248 ada, 15, 16, 17, 18, 42,
43, 61 ve 64 No.lu parsellerde yapılan kurtarma kazısında Roma İmparatoru
Hadrianus ( M.S. 117 -138 ) Döneminde inşa edilen stadion kalıntısı açığa
çıkarılmıştır. Stadion kalıntısı Bithynia bölgesinde açığa çıkarılan ilk stadion
olma özelliğini taşımakta ve antik Claudiopolis ( Bolu ) kentinden günümüze
ulaşan en büyük anıtsal yapı niteliğindedir.
Stadion kazısı sonuçları koruma kurulunda değerlendirilmiş ve stadionun
bulunduğu alan daha önceden “ III. derece Arkeolojik Sit Alanı “ iken Ankara
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2008 tarih
ve 3704 sayılı kararı ile “ I. derece Arkeolojik Sit Alanı “ ; stadionun yakın
çevresi de “ II. derece Arkeolojik Sit Alanı “ olarak tescil edilerek koruma
altına alınmış ve stadiona ilişkin tescil çalışması tamamlanmıştır.
Claudiopolis (Bolu) antik kentinden günümüze ulaşabilen en büyük
anıtsal yapı niteliğindeki stadionun üzerinde yer aldığı ve hâlen şahıs
mülkiyetinde bulunan 9 pafta, 248 ada, 15,16,17,18,42 ve 43 No.lu parsellerin
kamulaştırılması gerekli görülmektedir. Kamulaştırma sonrasında ilimizde
ve bölgemizde tek örnek olan stadionun restorasyonunun yapılarak ziyarete
açılması uygun olacaktır.
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Harita 1: Kurtarma kazısı yapılan parsellerin harita üzerindeki yeri

Plan 1: Stadion planı
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Resim 1: Kazı öncesinde kazı sahasının genel görünümü

Resim 2: Sondaj çalışmaları
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Resim 3: Sondaj çalışmalarında tespit edilen stadion oturma sıraları
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Resim 4: Kurtarma kazısı çalışmaları
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Resim 5: Stadion oturma sıraları

Resim 6: Stadion oturma sıraları
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Resim 7: Stadion oturma sıraları ve basamakları
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Resim 8: Stadion ve kuzeyindeki yapı kalıntıları
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Resim 9: Stadion kitabesindeki kazı ve temizlik çalışmaları

Resim 10: Stadion kitabesinin müzede sergilenmesi
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Resim 11: Kitabe levhaları

Resim 12: Kazı sonrası stadionun genel görünümü
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Resim 13: Kazıda açığa çıkarılan eserler
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HONAZ (EMİRAZİZLİ) KAYA MEZARI
Salim YILMAZ*
Keziban YILMAZ
Denizli İli, Honaz İlçesi, Emirazizli Köyü sınırları içinde bulunan,
Şahinler Otomotiv Entegre Tesisleri, Hayvansal ve Tarımsal Ürünler Sanayi
ve Limited Şirketi tarafından 15.01.2008 tarihinde hayvansal ürünler üretim
tesislerinin temel hafriyatı sırasında bir adet kaya oygu mezarı çıktığının
Müze Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan kurtarma kazısı
ruhsatları sonrası mezarda kurtarma kazısı yapılmıştır.
Kaya oygu mezarının bulunduğu alan; Eski Pınarkent (Böceli) Kasabası ile
Honaz İlçesi arasındaki asfalt yolun 3. km.sinde, yolun 100 m. batısındadır.
Mezarın yakınlarında bulunan kayalık alanda başka kaya oygu mezarlar
da bulunmaktadır. Bu alanın nekropol sahası olduğunu anlaşılmaktadır.
Mezar; İç Batı Anadolu’da, Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Honaz
(Cadmos) Dağı’nın 2 km. kuzeyinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden
2571 m. yüksekliğinde olan Honaz Dağı, Ege Bölgesi’nin en yüksek dağıdır.
Bölge; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı Akdeniz iklimi
özelliklerini göstermektedir. Honaz Dağı’nda kışın 1,2-2 m. kalınlığında
kar örtüsü bulunmaktadır. Yazın karlar erise de, kuytu yerlerde kar örtüsü
bulunmaktadır. Doğu batı doğrultusunda olan Honaz Dağı yükseltisinin
kuzeyindeki Lykos Vadisi kışın bol yağış almaktadır. Hem güney, hem de
kuzeyindeki düzlüklerde yaz-kış akan dereler su ile doludur. Bu ekolojik
yapı, insan yaşamına çok uygun ortamlar oluşturmaktadır. Bu nedenle
çok eski yıllardan beri bu bölgede yerleşim izlerine rastlanmaktadır. Lykos
Vadisi’nde önceki yıllarda Akhan çevresinde Müze Müdürlüğü tarafından
* Salim YILMAZ, Denizli Müzesi Arkeoloğu, Denizli/TÜRKİYE.
Keziban YILMAZ, Denizli Müzesi Arkeoloğu, Denizli/TÜRKİYE.
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yapılan kazılarda bulunan Eski Tunç Çağı Mezarlığı, kazısı yapılan tarihi en
eski nekropoldür.
Herodotos tarihinde; Kaya oygu mezarın 3 km. kuzeyinde kalıntıları
bulunan Kolossai antik kentinin Frigler’in en önemli 7 kentinden en batıda
olanı olduğu, Pers Kralı Kserkses (Serhas)’in Büyük Yunanistan seferine
giderken M.Ö.480 yılında bu bölgeden ordusunun bir kolunun geçtiğini
beliriltmektedir.
Daha sonra Anadolu’ya sefer düzenleyen Genç Kyros’un ağabeyine
karşı

düzenlediği

seferde

Kolossai’de

konakladığını

Ksenephon’dan

biliyoruz. Her iki tarihçi de Kolossai’nin çok zengin ve gelişmiş olduğundan
bahsetmektedir.
Ancak, Augustus Döneminde Kolossai’ye gelen Strabon, buranın küçük
bir kentçik hâlinde olduğunu belirtmektedir.
İncil’de Paulos’un Kolosseliler’e mektubunda ilk Hıristiyanlığın yayıldığı
yedi kiliseden birisinin burada olduğundan bahsetmekte, Epaphras’ın
çalışmaları ile Hıristiyanlık, hem Laodikeia’da hem de Hierapolis’te
yaygınlaşmıştır.
Hellenistik Çağda kurulan Laodikeia ve Hierapolis antik kentlerinin
gelişmesi ile Kolossai antik kenti dağılma sürecine girmiştir. Her ne kadar
antik kent yaşamı dağılmış ve köy görünümüne bürünmüşse de, her iki antik
kent de Kolossai çevresindeki aktif yaşamı silememiştir. Strabon, kuzguni
renkteki koyunlarının yünleri ve bu yünlerden elde edilen “Trimata” isimli
giysinin Antik Çağın en beğenilen giysilerinden olduğunu belirtmektedir.
Orta Çağda bölge Arap akınlarına maruz kalmasına rağmen VIII. yy.a kadar
Honaz yöresindeki insan yaşamı hakkında bilgilerimiz yoktur. VIII. yy.da
başpiskoposluk merkezi olduğu ve yaşamın sönükleştiği Lykos Vadisi’nde
Laodikeia ve Hierapolis’in yerini aldığı görülmektedir. Ancak Kolossai’nin
yerini alan Khonai antik kenti, şimdiki Kolossai antik kenti kalıntılarının
5-6 km. kuzeyinde bugünkü Honaz’ın güneyinde bulunan yüksek tepeler
üzerinde savunulması daha kolay bir yerde kurulmuştu. Bu dönemde Khonai
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antik kentinin en önemli yapısı günümüzde yeri belli olmayan St. Michael
Kilisesi’dir.
Kaya oygu mezarının tarih içinde bu yaşamsal çevre ile birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kaya mezarı kazıları, 12-19 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılmıştır.
Çalışmalara öncelikle Kaya oygu mezarın önüne kaçak kazıların engellenmesi
için şirket tarafından kapatılmış büyük kayanın alınması ile başlanmıştır.
Yapılan ilk incelemede; içinde 20-25 cm. kalınlığında kültür tabakası
bulunan, tonozlu tavan ile kaya içine oyulmuş kare planlı, ön oda ve ön odadan
sonra kısa duvarların arasından geçilen, kare planlı 3 adet kemer şeklindeki
nişlerin içinde ölü sekilerinin yapıldığı mezar odası tespit edilmiştir.
80 cm. genişlikte ve 1 m. yüksekliğinde giriş kapısına sahip mezar odası
kapakla kapatılmış, ancak bu kapak daha sonra kırılmıştır. Giriş kapısı
kuzey yönünde olup girişin bulunduğu duvar daha sonraki yıllarda kırıkla
ayrılmıştır.
Kazılar sırasında mezar içindeki kültür tabakasının girişin solundaki
köşeye yığıldığı dikkati çekmektedir. Bu yığın kaçak kazılar sonunda
yapılmıştır. Mezarın içinde ön odada yığılı olan toprak 30 cm. kalınlığında
olup içinde bol miktarda kırılmış insan iskeleti kalıntılarına rastlanmaktadır.
Bu iskeletlerin hiç birisi bir bütünlük göstermemekte olup toprakla karışmış
durumdadır.
İskeletler arasında yapılan incelemelerde; en dikkati çeken kemikler, alt ve
üst çene parçalarıdır. Alt ve üst çene parçalarında ön kesicilerin altından
gelen

ikinci bir diş

sırasının

bulunduğu

tespit

edilmiştir.

Dağıtılmış olan iskeletlerde insanın gelişimi içinde çocukluktan ergenliğe
geçiş aşamasında kalıcı dişlerin çıkmaya başladığı ve süt dişlerinin dökülmek
üzere olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar odasındaki ölü sekisinde bulunan

iskeletler de tamamen erimiş olduğu

için bir bütünlük oluşturmaktan

uzaktırlar.
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Yapılan kazılar sonunda bilezik parçaları, küpe parçaları az sayıda pişmiş
toprak kap parçaları, bir miktar kandil parçası ve az sayıda sikke bulunmuştur.
Ön odadaki yığıntı toprak içinde tam olarak bir adet cam bilezik ve bir adet
pişmiş toprak kandil bulunmuştur.
Sikkelerin temizlenmesi ve müzedeki kataloglara göre incelenmesi
sonucunda, en eskisinin M.Ö. I. yy.ın 2. yarısına ait 2 (iki) adet Laodikeia
şehir sikkesi olduğu anlaşılmıştır. Sikkelerin büyük çoğunluğu, M.S. VI. yy.
sonuna Bizans İmparatorları İustinos II (M.S.565-578) ait pentanummiumlar,
Focas (İ.S.602-610)’a ait yarım follisler (half follis) ve Herakleios (M.S.610-641)’a
ait follislerdir. VI. yy.ın sonu ve VII. yy.ın başına ait, bir sürü okunamayan
pentanummia ve 2 nummia da kazı da çıkan diğer sikkelerdir.
Sikkeler arasında bulunan bir diğeri İ.S.X.yy.ın sonu ve XI. yy.ın başına
ait anonim follistir (anonymous follis). Sikkeler bize XI. yy.a kadar mezarın
kullanıldığını göstermektedir.
Çıkan diğer eserler; cam bilezik kırıkları, küpe parçaları, cam parçaları,
kaba yapım tuğla parçaları, pişmiş topraktan yapılmış kandil kırıkları
bulunmuştur. Bulunanların içinde bronz kolye roliker, Hıristiyanlığı işaret
etmesi bakımından önemli bir buluntudur.
Anadolu kaya oygu mezarları, Frig Çağından itibaren görülmektedir.
Afyon, Eskişehir ve Kütahya il sınırları içinde pek çok yerde bu kaya
mezarlarına rastlanmaktadır. Denizli’de Tripolis antik kenti Nekropolü’nde,
Haytabey Köyü yakınlarında ve Çal Bayıralan Köyü’nde bulunmaktadır.
Kolossai antik kenti sit alanı içinde çoğunlukla kırma çatılı ve ön odalı
mezarlara rastlanmaktadır. Ön odalı ve kırma çatılı kolossal düz blok taşlardan
yapılan bu mezarlar hem yapım şekli, hem de buluntuları bakımından
Geç Helenistik- Erken Roma Dönemi mezarlarıdır. Tonoz kemerli ve blok
taşlardan yapılmış olan bir başka mezara Hierapolis Güney Kapısı Ziyaretçi
Kabul Merkezleri’nde rastlamaktayız.
Kaya oygu mezarının yekpare kaya içine oyulmuş olması ve ön odanın
kısa duvarlarla asıl mezarlardan ayrılmış olması yönü ile Hellenistik Çağda
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yapılmış olacağı görüşündeyiz. Ancak, maalesef bu dönemlerle ilgili herhangi
bir mezar odası buluntusu yoktur.
Bulunan sikkelerin dönemlerine bakılırsa, kaya oygu mezarı çoğunlukla
Roma ve Bizans Dönemlerinin parlak çağlarında kullanılmıştır.
Laodikeia sikkesinin basıldığı çağ, Roma’da iç savaşının bittiği ve arada
bozulsa da yaklaşık olarak 200 yıl süren iç barışın başladığı dönemidir.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun parlak devri İüstinianos Döneminin
arkasından gelen İmparator II. İustinos Döneminde ekonomik ve siyasal olarak
bölgenin en güçlü iki devletinden birisi Doğu Roma İmparatorluğu’dur. “Her
ne kadar Focas Devrinin tedhiş rejimi, geç Roma devlet ve toplum düzeninin
sona eriş oluşumunun gerçekleştirildiği dış çerçeveyi teşkil etse de” (Bizans
Devleti Tarihi, Georg Ostrogorsky, sa: 77) Anadolu halkının ekonomik ve
sosyal yaşamı kötü olmasa gerektir.
Doğu Roma’nın en parlak dönemlerinden olan VI. ve VII yy.ın en trajik
olayı, kara ölüm vebanın M.S.540 yıllarında başlayan ve tüm Avrupa’ya
yayılan salgınıdır. Bu salgında kalabalık halk kitleleri bu hastalığa yakalanmış,
birçok köy ve kasaba yok olmuştur.
Bu dönemin bir başka özelliği paganizmin hızla terk edilerek Hıristiyanlığın
kabul edilmesidir. Her ne kadar Hıristiyanlık sosyal ve dinsel alana yerleşse
de, paganist geleneklerin sürdüğü mezar hediyelerinden anlaşılmaktadır.
Bu dönem, Bizans Devleti’nin varlığı ve yenilenmesi için uğraş verilen bir
dönemdir.
Bulunan sikkelere göre, anonim follislerin basıldığı M.S. X.yy.ın sonu ve
XI. yy.ın başı, siyasî olarak Bizans Devleti tarihinin en parlak devri ve kültürel
zenginliğin en üst safhasıdır.
Denizli Müzesi tarafından 1993 yılında kazısı yapılan Buldan Kayran
Mevkii’ndeki nekropol, M.S. VI. yy.a tarihlendirilmiştir. Ancak bu mezarlar
tek gömülerin yapıldığı halk mezarlarıdır. Aynı şekilde bu mezarlarda da ölü
hediyelerine rastlanmıştır.
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Herakleios Dönemi özellik açısından themaların oluşturulduğu askerî bir
eyalet sisteminin uygulandığı bir dönemdir.
Kaya oygu mezarını yukarıda belirttiğimiz tarihsel dönem içerisinde
yapılan

gömüler çerçevesinde incelersek, mezarın, Helenistik Çağda

yapıldığını tahmin etmekteyiz. Kazıda çıkan en eski buluntu M.Ö. I. yy.sonuna
ait Laodikeia sikkesidir. M.Ö. I.yy.da kaya oygu mezarı Helenistik Döneme ait
ölü hediyeleri ve iskeletler temizlenerek aynı amaçla yeniden kullanılmıştır.
Bu dönem Kolossai antik kentinin çöküş sürecinin başlangıç dönemidir.
Daha sonra II. İustinos II Döneminden VII. yy. sonuna kadar yeniden
kullanıma açıldığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Hıristiyanlık toplum
yaşamını kontrol etse de, paganist pratik uygulamalar ölü gömme âdetlerinde
görülmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dişlerden edindiğimiz bilgilere
göre, bu dönem gömüleri içinde genç ölümlerin fazla olduğu anlaşılmaktadır.
Küpe, yüzük ve bilezik parçalarından, bulunan dişlerin ebadı ve yapıları
nedeniyle de 7-11 yaş arasındaki kızların çoğunlukta olduğunu düşünüyoruz.
Fazla sayıdaki genç ölümleri bize bir salgın hastalığı, belki de eski dünyanın en
büyük kâbusu kara ölüm vebayı çağrıştırmaktadır. Ancak, bu ölümlerin başka
nedenlerle de olması mümkündür. Sıtma, ateşli hastalık v.s. Bu dönemde kaya
mezarı, uzun bir süre aynı ailenin mezarlığı olarak kullanılmış olmalıdır. Bu
yıllarda Kolossai antik kenti terk edilmiş, muhtemelen halk Khonai Bizans
kentinde ve yakınlarındaki köy ve kasabalarda yaşamaktadır.
Son kez X.yy. sonu ve XI. yy.ın sonunda bir kez daha kullanılan kaya
mezarı, artık bir daha kullanılmamak üzere terk edilmiştir. Bu dönem için
Bizans Khonai kenti ekonomik ve sosyal açıdan en üst noktadadır. Daha
sonraki çağlar içinde sürekli iskân edilse de, XI. yy. en parlak dönemidir.
Kaya oygu mezarı Anadolu’da aynı çağ içinde görülen belki de farklı
inanç, ekonomik ve sosyal yapıların özelliğini gösteren bir mezar çeşididir.
Gömülerin yapıldığı her üç süreç sonunda da kaya oygu mezarı soyguna
uğramıştır. Mezar odası dolgu toprağının karışıklığı bunun bir göstergesidir.
Son kez yapılan soygunda ise kaya oygu mezarının lanetinden kaçınmak
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için iskeletlere dokunulmasa da, değerli ölü hediyeleri alınmış, soyguncular
tarafından kendilerine göre değersiz olanlar mezar odası dolgusuna atılarak
tahrip edilmiştir.
Ölü gömme âdetleri, ait oldukları toplumun o çağlardaki sosyal, ekonomik
ve toplumsal yapılarını göstermektedir. Honaz kaya oygu mezarı soyguna
uğrasa da, kullanıldığı çağların özelliklerini yansıtmaktadır.
Sarayköy İlçesi eski Sazak Köyü orman yolunun açılması sırasında ortaya
çıkan halk mezarlarında 1997 yılında Denizli Müzesi tarafından yapılan
kazılarda M.S. VI. ve VII. yy. sikkelerine (SN-96-23 ve SN-96-24) rastlanmıştır.
Kaya oygu mezarından çıkarılan kandil de bu kurtarma kazısından çıkarılan
SN-96-1 numaralı kandil ile benzerlik göstermektedir.
Buldan Kayran Mevkii toplu konut alanında Denizli Müzesi’nce yapılan
nekropol kurtarma kazısında basit halk mezarlarında M.S.VI. yy.a ait sikkeler
bulunmuştur (V. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu 25-28 Nisan 1994 sa:
221, Ceylan A.,Buldan Kayran Mevkii Toplu Konut Alanı Kurtarma Kazısı).
Kaya oygu mezarına benzer olarak yapılmış aile mezarı ve çıkan sikkelerle
benzer tarihli olanlar;

Denizli Müzesi 1997 yılı kurtarma kazılarından

çıkarılan, düz blok taşlarla örülerek yapılmış

Akköy Aile Mezarı’ndan

çıkarılan sikkelerle benzerdirler (XI. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu
27-29 Nisan 1998 sa: 251,Yıldız H., Denizli Müzesi Lykos Vadisi Çalışmaları).

181

Kaya Oygu Mezarı Buluntuları

1. Kandil, Pişmiş toprak
Müze Envanter No: 4687
Kazı No: E.08.01
Uzunluk: 7,5 cm. Genişlik: 5,1 cm. Yükseklik: 3,9 cm.
Gri renk hamurlu disk biçimli gövdeli, diskus çevresinde noktalı bordür,
tutamaklı, tek fitil delikli.

2. Bilezik, Cam
Müze Env.No : 4688
Kazı No : E.08.2
Çap : 6 cm.
Lacivert renk hamurlu, üretim aşamasında her iki ucundan bükülerek
birleştirilmiş, araya kırmızı ince bant yerleştirilmiş, üzeri beyaz korozyonlu.

3. Sikke
Bakır follis
Bizans İmparatoru Herakleios (M.S.602-641)
Ön yüz : dd.NN.HEPAKLYS CT.hERA CONST : P.P.A.
Sakallı Herakleios(solda) ile Herakleios Constantine(sağda), her ikisi de
cepheden, başlarında haçlı taç ellerinde birer haç, aralarında haç.
Arka yüz : ‘’M’’ üstte haç, solda A/N/N/O yazısı.
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4.Sikke
Bizans İmparartoru Focas (M.S.602-610)

Konstantinopolis Baskısı
Bakır
1.Yarım follis
Ön yüz : QM.FOCA_(PERP) AVG.
Focas’ın cepheden büstü, başında haçlı taç, concul robosu giyimli, mapa
ve küre,
üzerinde haç tutuyor.
Arka yüz : XX,CONA

Nikomedeia Baskısı
Bakır
1.Yarım follis
Ön yüz : QM.FOCA_(PERP)AVG:
Sakallı Focas’ın cepheden büstü, başında haçlı taç, concul robosu, mapa ve
küre üzerinde taç tutuyor.
Arka Yüz : XX, NİKO

5.Sikke
Bizans İmparatoru İustinus II (M.S.565-578)
Konstantinopolis baskısı
Bakır
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1.Pentanummium
Ön yüz : İmparator İustinus II’nin monogramı
Arka yüz : ‘’€ K’’ yazısı.

2.Pentanummium
Ön yüz : İustinus’un monogramı (Süslü ‘’N’’)
Arka yüz : ‘’ €’’ yazısı.

6.Sikke
Bakır, Anonim follis (M.S. X.y.y. ın sonu, XI. y.y.’ın başı)
Önyüz : +EMMA NOVLA
İsa’nın sakallı büstü cepheden, taç, nimbüslü İsa, İncil tutar ya da takdis
eder.

7.Sikke
Laodikeia Sikkesi
Bronz
Ön ve arka yüz belirsiz, Ancak ‘’Grek Coins Of Frigya (Barclay V.Head;
G.Litt, D.C.L.,Ph D. France) sa: 281 No.lu sikkeye benzer.

8.Sikke
Pentanummium
Bakır
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Ön ve arka yüzleri okunamayan 7(yedi) adet M.S. VI.y.y. ın sonu ve VII.
y.y. başına ait sikkeler.

9.Sikke
2 (iki) nummium
Bakır
Ön ve arka yüzleri okunamayan 4(dört) adet sikke.
(Sikkelerle ilgili katalog çalışması Denizli Müzesi Numismatı Ali Ceylan
tarafından yapılmıştır.)

10.Roliker
Bronz
Dört kollu, üzeri korozyonlu üst kolda ip takmak için delik var.

185

Resim 1: Kaya mezarının harita üzerinde yeri

Resim 2: Kaya mezarının girişi

186

Resim 3: Mezar odasının tabanı

Resim 4: Ölü sekisinde bulunan
kalıntılar

Resim 5: Kazı çalışmalarından
görünüm

187

Resim 6: Ölü sekisi ve önündeki
dolgu toprak

Resim 7: Kazı sonrası
odasından
görünüm

mezar
bir

Resim 8: Kazı sonrası asıl mezar
odasından ön odanın
görünümü
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Resim 9: Emirazizli Köyü kaya mezarının plânı

Resim 10: Dolgu toprağı içinden bulunan kandil
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Resim 11: Dolgu toprağı içinden bulunan cam bilezik

Resim 12: Mezardan bulunan bronz parçalar
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Resim 13: Mezardan bulunan bronz küpeler

Resim 14: Mezardan bulunan M.S. VII. yy. Bizans sikkesi
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Resim 15: Mezardan bulunan M.S. VII. yy. başı Bizans sikkeleri

Resim 16: Mezardan bulunan Bizans sikkesi
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DEĞERLİ MÜZECİLER
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları
Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor 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 punto ile 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 fotoğrafların 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. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak belirtildikten
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu
olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi 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 yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade
edilmeyecektir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

193

194

