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SİDE MÜZESİ 2007-2009 YILI
ESER RESTORASYON ve KONSERVASYON 

ÇALIŞMALARI
Süleyman ATALAY*

2004 ve 2005 yıllarında toplam 78 eserin restorasyonun yapıldığı Side Mü-
zesi Restorasyon Atölyesi sivil toplum kuruluşları ve Side’li vatandaşların 
ayni yardımları ile kurulmuş, 2004 yılında hizmet vermeye başlanmış, 2005 
yılı Müzeler Haftasında açılışı yapılmıştır. Ayrıca 2006 yılı içerisinde Akdeniz 
Üniversitesi, Serik Meslek Yüksek Okulu Restorasyon bölümünde öğrenim 
gören 17 öğrenci uygulama derslerini laboratuvarımızda yapmış, burada gör-
dükleri derslerden not almışlardır1.

2007 Yılı Çalışmaları

• Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının İstanbul Restorasyon ve 
Konservasyon Merkez Laboratuarı denetiminde yapılabilmesi için Ba-
kanlık Makamından onay alınmıştır. (30.07.2007 tarih ve 131467 sayılı 
onay)

• Heykeltraş K.U. Dietmar Friese’nin çok sayıda aday arasından seçerek 
yetiştirdiği ve Müzede 2004-2006 yıllarında heykel restorasyon çalış-
malarını gerçekleştiren (2004-2006 yıllarında toplam 78 eserdeki sorun 
giderilmiştir)2 Beyzade YAYCIOĞLU isimli ustanın Manavgat Bele-
diyesinde isdihdam edilerek, hizmet alımı yolu ile Müze Restorasyon 
atölyesinde görevlendirilmesi sağlanmıştır. 

*  Süleyman ATALAY, Arkeolog, Side Müzesi Müdürlüğü, Manavgat-Antalya/TÜRKİYE
1 Eser restorasyon ve konservasyon çalışmalarında emeği geçen başta ustamız Beyzade 

YAYCIOĞLU olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekür ederim.
  Atölyenin kuruluşu ve 2004-2006 çalışmaları için Bkz.: Arif Küçükçoban, “Side Müze 

Müdürlüğü Heykel Restorasyon Projesi 2004-2006 Çalışmaları” ANMED Anadolu Akdenizi, 
Arkeoloji Haberleri/News of Archaelogy from Anatolia’s Mediterranean Areas 2007-5, 
Antalya, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2007, s.141-143

2 a.e., s.143
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• İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez laboratuvarının deneti-
minde  Müze restorasyon atölyesinde 93 envanter no.’lu Hermes Hey-
keli ile 144 envanter no.’lu Herakles heykellerinin restorasyonu yapıl-
mıştır.

• Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli Restoratör ve 
Konservatör ihtiyacı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
iletilmiştir. 

2008 Yılı Çalışmaları

• 2007 yılı içinde kazısı tamamlanan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aşa-
ğı Hisar Mahallesi, 2076 ada, 1 parselde bulunan bakımsızlık ve doğal 
etkenler sonucu kırılan ve bozulan mezar taşlarının (6 adet mezara ait 
sanduka, kaide, kenar taşı vb.) temizlik ve restorasyonları yapılmıştır. 
Restorasyon çalışmaları sonrasında, farklı mezarlarda dağınık olarak 
ele geçen parçaların birbirleriyle olan bağlantıları saptanmış ve mevcut 
parçalar bir araya getirilerek Müzede yeniden kurumları yapılmıştır.

• Agora Hamamının (Müze) kararmış ve yosunlaşmış durumdaki  so-
ğukluk bölümün tabanı ile havuzunun  düşük basınçlı suyla temizliği 
yapılmıştır.

• Müze bahçesinde  kararmış ve yosunlaşmış durumda bulunan 27 adet 
arkeolojik eserin (Env. No:1174, 242 , 228 , 91, 224, 70, 1357, 3235, 3234, 
229, 617, 1526, 616, 408, 582, 583, 589, 587, 586, 585, 588, 584, 590, 591, 
235, 230 ve 804)  düşük basınçlı suyla temizliği yapılmıştır.

• 3 (Üç) havuzlu çeşmenin surdan düşen kayalarla hasar gören bölümle-
ri restore edilmiştir.

• 2008 yılı içinde müzedeki eserlerin durumu ve çeşitliliği göz önüne alı-
narak acil müdahale gerektiren 20 adet arkeolojik eserin restorasyonu 
yapılmıştır. (Ek-I) 2 adet arkeolojik eserin restorasyonuna 2009 yılında 
tamamlanmıştır.
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• Restorasyon öncesi (Ek-II)3 durumları saptanan eserlere yapılacak iş-
lemler saptandıktan sonra, restorasyonda kullanılacak kimyasal ve sarf 
malzemeler temin edilmiştir.

• Restorasyon uygulama aşamasında (Ek-III) ve sonrasında (Ek-IV) ye-
terli kayıt ve belgeleme işlemleri yazılı ve görsel olarak hazırlanmıştır. 

• Müze koleksiyonunda yeralan sikkelerin konservasyon çalışmalarına 
devam edilmiştir.

• Akdeniz Üniversitesi, Serik Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon Bölü-
mü öğrencilerine (14 öğrenci) uygulamalı restorasyon dersi verilmiş-
tir. 

2009 Yılı Çalışmaları

• Bakanlık Makamının 30.07.2007 tarih ve 131467 sayılı onayı gereğince; 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı denetimin-
de Müze Restorasyon atölyesinde restorasyon ve konservasyon çalış-
malarına devam edilmiştir. (Ek-I)

•	 2009 yılı içinde toplam  6 eser (Ek-I)  restorasyonu, 203 eser  temizliği 
gerçekleştirilmiştir

•	 Teşhirde bulunan  9 metal eser, (Env. No: 238, 594, 1023, 1024, 1248, 
1442, 1614, 1775, 1776 ) eser deposunda 4-2500 envanter numarası ara-
sında bulunan 2488 sikke ile teşhirde yer alan  33 sikkenin (Env. No: 3, 
75, 846, 847, 1191, 1642, 1770, 1908, 1910, 1912, 2198, 3041, 3237, 3290, 
3340, 3341, 3342, 3344, 3345, 3592, 3677, 3680, 3682, 3724, 3741, 3831, 
4039, 4045, 4046, 5863, 5990, 9026, 9187)  konservasyonu yapılmıştır. 

•	 Nail AKTAŞ’tan 2009 yılında satın alınan 42 envanterlik sikke (Env. 
No: 9728-9769) ile 167 etüdlük sikke (Sikke Etüd. No: 1728-1894) olmak 
üzere toplam 209 sikkenin konservasyonu yapılmıştır.

3 Alan darlığı nedeniyle sadece 224 envanter numaralı Kaideli Aslan Heykeli Parçasının 
restorasyon öncesi, uygulama ve sonrasını gösterir bilgi ve belgelere yer verilebilmiştir. (Ek-
II,III,IV)
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•	 Muhsin BAYINDIR’dan 2009 yılında satın alınan 7 envanterlik sikke 
(Env. No: 9770-9776) 1 envanterlik eser (Env. No: 2128)  32 etüdlük sik-
ke (Sikke Etüd No: 1895-1926), 3 etüdlük metal  eser (Eser Etüd. No: 
1970-1972) olmak üzere toplam 43 eserin konservasyonu yapılmıştır.

•	 Side Sütunlu Cadde, Doğu Portik Kazı, Onarım ve Çevre Düzenlemesi 
çalışmalarında açığa çıkan 11 envanterlik eser ( Env. No: 2115 – 2125 ) 
1 envanterlik sikke (Env. No: 9691) 151 etüdlük sikke (Sikke Etüd. No: 
1250-1400) ve 85 etüdlük eser (eser etüd no: 1889-1973) olmak üzere 
toplam 248 eserin temizlik ve konservasyonu yapılmıştır.  

•	 Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Teknik Prog./
Restorasyon Bölümü öğrencisi Nihal SIRHA 15.06.2009 – 07.08.2009 ta-
rihleri arasında  40 (kırk) gün; Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç 
Meslek Yüksekokulu, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü öğrencisi 
Derya POYRAZ 15.06.2009 – 24.07.2009 tarihlerinde  30 (otuz) gün staj 
yapmıştır. Böylelikle ara elaman yetiştirilmesine katkı sağlanmıştır.

•	 Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksekokulu ve Side Müzesi işbirli-
ği ile 26.02.2009 tarihinden itibaren her iki haftada bir Perşembe günleri 
restorasyon atölyesinde taş restorasyonuna yönelik atölye çalışmaları 
kapsamında 46 öğrenciye restorasyon ve konservasyon eğitimi veril-
miştir.

DEĞERLENDİRME

Restorasyon ve konservasyon taşınabilir ve/veya taşınmaz kültür varlık-
larının, geriye dönüşlü uygun malzeme kullanılarak en az müdahale ile (fizik-
sel ve kimyasal bütünlüğe zarar vermeden) durumunun stabil hale getirilerek 
ömrünün uzatılması sonucu gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Side Müzesi ve sorumluluk alanında acil restore edilmesi gereken çok sa-
yıda eser bulunmaktadır. Müzenin kendi restorasyon ve konservasyon çalış-
malarını yürütebilecek kapasitede iyi donanımlı bir atölyesi mevcuttur. Bu 
nedenle; uzun yıllar side kazılarında görev almış, Heykeltraş Dietmar FRIESE 
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tarafından çok sayıda aday arasından seçilerek yetiştirilmiş, Side kazılarında 
tecrübe kazanmış ve 2004 yılından bugüne kadar Side Müzesinde çok sayıda 
eseri restore ederek, kurtarılmasını sağlamış, Beyzade YAYCIOĞLU isimli 
ustanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmesi; Restoras-
yon ve konservasyon çalışmalarının kurumsal statüye kavuşması  için Side 
Müzesine restoratör ve konservatör ataması yapılması büyük önem taşımak-
tadır.
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ŞANLIURFA OTOBAN KURTARMA KAZISI
2008/2009 YILI ÇALIŞMALARI

Bülent ÜÇDAĞ*
Erman BEDİZ

Sizlere sunumunu yapacağım Otoban Kurtarma Kazısı Şanlıurfa – Gazian-
tep paralı otoyol inşaatının Şanlıurfa – Suruç kesiminde Şanlıurfa İli, Merkez 
Aşağı Mıcıt Mevkii  N-41-C-03-A, N-41-C-03-B paftada yer almaktadır (Resim: 
2 kazı alanı planı). Buradaki Arkeolojik kazı çalışmalarına 2007 yılında baş-
lanılmış ve 1 ay sürmüştür.  2008 yılında da Bakanlığımız, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2008 tarih ve 20198 sayılı izinleriyle 
16.05.2008 günü Müze Müdürlüğü Başkanlığında, ve Arkeolog Erman BEDİZ 
ve Sanat Tarihçi Bülent ÜÇDAĞ’ın  katılımında 13 işçiyle tekrar başlatılmış, 
daha sonra işçi sayısı 30’a çıkartılmıştır. 

2008 yılı kazı çalışmaları toplam 8 açma ve 2 sondaj çukurunda yapılmış 
olup, çalışmalar toplam 2 ay sürmüştür. Bu çalışmalarla birlikte, kazının ilk 
başladığı günden beri, her iki yılda toplam 3 ay çalışılmıştır (Resim: 6 Açma-
ların genel görünümü).

1 NO.’LU AÇMA: Bu açmadaki çalışmalara 15x13 metre ölçülerinde de-
vam edildi. Burada, sarnıca benzer, birbirine yer altından bağlantılı ve üç gi-
rişi bulunan mağara şeklinde bir bölüm olduğu görüldü. Burasının içindeki 
dolgu toprak temizlendi ve burasının derinliğinin yüzeyden yaklaşık 4.40 
metre derinlikte olduğu görüldü. Ayrıca bu açmanın genişletilmiş kuzey yö-
nünde yüzeydeki yaklaşık 40 cm.’lik tarım toprağı temizlendikten sonra alt-
taki kültür toprağı itina ile temizlenerek yüzeyden yaklaşık 95 cm. derinlikte 

*  Bülent ÜÇDAĞ, Sanat Tarihçisi (Sunumu Yapan)
 Erman BEDİZ, Müze Müdür V. Arkeolog
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yeşil renkte seramik parçaları bulundu. Ayrıca 2.10 metre derinlikte ise moza-
ik taşları bulundu ve toplandı. 

4 NO.’LU AÇMA: Bu açmada 16x19 metre ölçülerinde çalışmalara devam 
edildi. Genişletilmiş yöndeki çalışmalarda, Yaklaşık 40 cm. kalınlığındaki ta-
rım toprağı kaldırıldı. Alttaki kültür toprağı itina ile kazılarak halka şeklinde 
bileziğe benzer madeni obje ile mozaik taşlarına rastlanıldı. Ayrıca bu açmada 
yıkıntı şeklinde duran, mimari yapı elemanlarının etrafı temizlendi. Kazının 
durdurulması sebebiyle buradaki çalışmalara ara verildi.

5 NO.’LU AÇMA: 2007 yılındaki çalışmaların son gününde bulduğumuz 
ve yaklaşık 1 m2 kadar açıp tekrar kapattığımız mozaik tabakasının bu yılki 
çalışmalarda üzeri tamamen açılarak mozaiğin devam ettiği görülmüştür. Bu 
yılki çalışmalarımızda tarım toprağı tabakasının kazılmasından sonra ulaşı-
lan kültür toprağı itina ile kazılarak, moloz ve kesme taşlardan oluşan duvar 
örgüsünün sınırlandırdığı taban mozaiğinin tamamı açılmıştır. (Resim: 16-17-
18 sekizgen motifli taban mozaiği) yaklaşık 150 m2 olan bu  taban mozaiği, 
kazı alanının eğiminden dolayı her yönde aynı derinlikte olmayabiliyor. Bir-
birine girift şekilde sekizgenlerden oluşan ve etrafını moloz taş ve kesme taşın 
oluşturduğu bir sıra duvarın çevrelediği mozaik birbirine geçmiş beyaz ve 
açık mavi tesseraların oluşturduğu ve yine bu sekizgenlerinde kendi içinde 
altıgenler oluşturduğu  geometrik bir kompozisyondan  oluşmaktadır.   

Bu geometrik motifler ortada birer kare ile bazılarında ise sivastika motifi 
ile sonlanmaktadır. (Resim: 19 mozaikten detay) Bütün bu çokgenlerin oluş-
turduğu kompozisyon,  iki sıra halinde dizilmiş açık mavi ve beyaz taşlardan 
oluşan bir kenar bordürü ile sınırlandırılmıştır. Mozaiğin bazı yerlerinin tah-
rip olduğu ve bu tahrip olanlar arasında mozaiğin güneydoğu ucunda bulu-
nan ve sadece az bir kısmı kalan ve Süryanice   olduğu anlaşılan bir kitabe bu-
lunmaktadır. Aynı açma içerisinde sekizgen motifli mozaikli yüzeyin güney 
yönünde yaklaşık 30 cm. aşağıda ikinci bir mozaikli alan bulunmakta. Bu alan 
doğu-batı yönünde uzanan bir hol şeklinde devam etmektedir. Burada da iki 
adet Süryanice kitabe daha bulunmaktadır. (Resim: 20-21 iki adet Süryanice 
kitabe) 
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Bunlardan birinci kitabe ikinci kitabeye göre kısmen daha iyi durumda-
dır. Kitabeleri oluşturan tesseralar diğer tesseralara göre daha küçük boyut-
lardadır. (5mm-1cm. ve daha büyük ölç.) Aynı açmada farklı derinliklerde 
mozaik tabakalarının çıkması, arazinin eğiminden dolayı burada bir terasla-
manın yapıldığını bizlere göstermektedir.

 Birinci kitabe 77x104 cm. ikinci kitabe ise 73x94 cm. ölçülerindedir. Her 
iki kitabede açık mavi ve beyaz taşlardan oluşan dikdörtgen bir çerçeve içine 
alınmıştır. Süryanice yazıtlı bu kitabeler tercüme edilmiş ve burasının (M.S 
5-6. yy.) tarihlendirdiğimiz bir bazilikanın taban mozaiği olduğu anlaşılmış-
tır. Kitabelerin Türkçe çevirileri aşağıda belirtilmiştir.

I.	KİTABE:

“Yılında (kırık) 

Sekiz (kırık)

Sargıs ve Yuhanon rahiplerinin ve Yuhanon ve Nono ve Gurgis ve Sar-
gis gönüllü papaz yardımcısının günlerinde bu bazilikadaki mozaik döşendi. 
Okuyan herkes benim için dua etsin, ben Andreas”.

II.KİTABE:

“+ l,(kırık)

B.(kırık) oğlu

Ve BS (kırık)

Bu (ba)zi(lik)a’daki mozaiği ben döşettim. O benim için + l dua eden, her-
kese ve görevimiz (?) den, (A)ndreas, ben yazdım”.

Kitabeden anlaşıldığı üzere aynı tarih ve aynı çalışanlar tarafından yazılan 
ikinci yazıt diğerine göre fazla kırıktır. Buradaki yazı biçimi karekteri yönün-
den bu mozaik yaklaşık (M.S 5-6. yy.) tarihlenmektedir. Bu yazıtların asetat 
üzerine teknik çizimleri tarafımdan yapılmıştır. (Resim: 22)

Ayrıca yine bu açmada birbirine yakın vaziyette duran ve kayaya oyulmuş 
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iki adet armut formunda su sarnıcı bulundu. Birinci sarnıcın ağız çapı 52 cm., 
derinliği ise 2.20 metredir. İkinci sarnıcın ağız çapı ise 55 cm. olup, derinliği 
2.50 metredir. (Resim: 24)

3 NO.’LU AÇMA: Bu açmada 16x10 m. ebadında çalışmalara devam edil-
di ve genişletilmiş kuzey yönde 30 cm. derinlikte killi toprak içinde yeşil 
renkte seramik parçaları çıktı. Ayrıca 70 cm. derinlikte pt kap parçaları ile 
80 cm. derinlikte yine pişmiş topraktan yapılmış, yüzeyi desenli kap parça-
ları ve sırlı seramik parçaları ve mozaik taşları bulundu ve bunlar toplandı. 
Açmanın kuzey-güney doğrultusunda ve bir koridor şeklinde devam eden 
temel duvarlarının hemen batısında topladığımız beyaz, açık mavi ve nar 
çiçeği rengindeki tesseraların bizleri bir mozaik tabakasına götüreceğini bi-
liyorduk ve öylede oldu. 3 no.’lu açmanın kuzeybatı köşesinde bulunan bu 
mozaik, dilimli şekilde dairesel motifli birbirlerine sarmal olarak geçerek, or-
tada bir göbek oluşturmaktadır. (Resim 29-30: mozaikli alan) Sarı, nar çiçeği 
kırmızısı ve açık mavi renkli tesseralardan oluşan bu mozaik tabakası, hem 
alan olarak, hem de taşların boyutu olarak diğer mozaiğe göre daha küçük 
ölçülerdedir. (Resim: 31-32-33)

Yine 2008 yılı çalışmalarımızda, 6,7 ve 8 no.’lu açmalarımızda da çalışma-
larımız devam etmiş ve bunlardan 8 no.’lu açmamızda yaklaşık 1 metre de-
rinlikte, 142x76cm. ve 76x40 cm. ölçüleri arasında değişen bir işlik bulunmuş-
tur. (Resim: 34)   Bu işliğin mozaik tabanlı bir havuzu bulunmaktadır. Ancak 
mozaik zamanla dağılmış sadece kenar bordürler kalmıştır. 

Yaklaşık 2 ay devam eden kazı çalışmaları sonucunda, Karayolları yetki-
lileri ile Müze Müdürlüğü arasında kazı giderleri ve kazıdan çıkan mozaik 
ve taşınırların restorasyon-konservasyonu ile birlikte mozaik ve taşınırların 
yerinden kaldırılarak müzeye getirilmesi konusunda protokol imzalanması 
zorunluluğu doğmuş, bu sebeple kazı çalışmalarına protokol imzalandıktan 
sonra başlanmak üzere 2008 yılı çalışmaları sona ermiştir.

2009 yılı kazı iznimiz Genel Müdürlüğümüzden gelmiş olup, anılan pro-
tokol üzerinde anlaşılıp imzalandıktan sonra kazı çalışmalarına başlanılacak-
tır.
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AŞAĞI	MICIT	OTOBAN	KURTARMA	KAZISI

2009	YILI	ÇALIŞMALARI

Sizlere sunumunu yapacağım, Aşağı Mıcıt Otoban Kurtarma Kazı Alanı,  
Şanlıurfa – Gaziantep paralı otoyol inşaatının Şanlıurfa – Suruç kesiminde 
Şanlıurfa İli, Merkez Aşağı Mıcıt Mevkii  N-41-C-03-A, N-41-C-03-B paftada 
yer almaktadır. Kısaca kazımızın başlangıcından bahsetmek gerekirse; 

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Suruç-Şanlıurfa kesimi  Merkez Aşağı Mıcıt 
Mevkii N-41-C-A, N-41-C-03-B paftadaki otoban yol inşaatı sırasında, bulu-
nan bazı arkeolojik buluntular üzerine Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 tarih ve 461  sayılı kararı gereği,  2007 
yılında, Bakanlığımızdan aldığımız izinle başladığımız kurtarma kazısı çalış-
maları, 2008 yılında da devam etmiş ve aynı yıl kazı alanındaki mozaiklerin 
ve çıkacak olan diğer buluntuların, kazı bitiminde  müzeye taşınması ile ilgili 
karar, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafın-
dan  28.08.2008 tarih ve 701 sayılı yazısıyla alınmıştır. 2008 yılı çalışmaları 
sonunda bir protokol hazırlanması zorunluluğu doğmuştur. 

2009 yılı otoban kazısı çalışmasına ilişkin (KGM) adına Karayolları 9. Bölge 
Müdürlüğü ile (KVMGM) adına Şanlıurfa Müze Müdürlüğü arasında imza-
lanan protokolün süresinin 31.12.2009 tarihinde dolacağından ve kış şartları 
da göz önüne alınarak kazı çalışmalarına hemen başlanmıştır. Bu kapsamda 
2009 yılı çalışmalarına Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğünün 17.02.2009 tarih ve 31898 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi doğ-
rultusunda, 15.07.2009 tarihinde 21 işçi ile başlanmış,  daha sonra işçi sayımız 
arttırılmıştır. 

Otoban kazı alanımız, (Resim: 2-3-4 çizimler) Şanlıurfa merkeze yaklaşık 
25 km. uzaklıkta olup, deniz seviyesinden  650 metre yükseklikte ve dünya-
ca tanınan Göbeklitepenin yaklaşık 7 km. kuzeybatısındadır. 2007 ve 2008 
yıllarındaki kazı çalışmalarında toplam 8 adet açma ve 2 adet sondaj çukuru 
açılmış ve çalışmalar sürdürülmüştür (Resim: 5-6-7-8-9-10 alan temizliği) 
Bu yılki çalışmalarda ise 8 adet ortalama 14x12 metre ölçülerinde açma ve 
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toplam 14 adet 4x4 metre ölçülerinde sondaj çukuru açılarak alan taraması 
yapılmıştır. (Resim: 11-12-13-14-15 Açmaların genel görünümü) Böylelikle, 
kazı alanında toplam 16 açma ve 14 adet sondaj çukuru ile yaklaşık 8000 m2 
’lik bir alan açılmıştır. Bu açmalarda birbirinin devamı niteliğinde olmayan 
moloz taş sıralı duvar kalıntılarına ve genelde yarı gövdesine kadar kırık 
küp kalıntılarına rastlanılmıştır. Muhtemelen erzak veya şarap küpü olarak 
kullanılan bu küpler yol çalışmasından etkilenmiş olacak ki derin çatlak ve 
kırıklar bulunmaktadır. Kazı alanımızın güneyinde kalan açmalarda da yer 
yer 150 cm. ile 200 cm. derinliğe kadar inilmiş ve burada kayalık zemine 
ulaşılmıştır.

 Kazı alanımızın kuzey ve kuzeybatı yönünde açtığımız açmalarda ise 100 
ile 130 cm. arasında değişen derinliklerde kayalık zemine ulaşılmıştır. Ayrıca 
kazı alanımızın kuzey sınırını oluşturan ve tel örgülerle sınırlandırılmış ku-
zey yönde 10 adet sondaj çukuru açılmıştır. Bunlardan, 3 no.’lu sondaj çuku-
runda  devşirme malzemeden yapılmış ve kuzeydoğu yönünden uzanan bir 
temel duvarına rastlanmıştır.

3	NO.’LU	SONDAJ: Burada yapılan kazı çalışmalarında, devşirme malzeme-
den yapılmış ve kuzeydoğu yönünde uzanan bir temel duvarına rastlanmıştır.

Bu duvarı oluşturan kesme taşlardan birinde, taşın her iki yanında gövde-
si girland motifli ve kafası boğa başı, diğer bir taşta ise kırık koç başı şeklinde 
hayvan tasvirli kabartma bulunmaktadır. Duvar kamulaştırma sınırını oluş-
turan tel örgüye kadar takip edilmiş ve duvarı oluşturan taşların özel şahsa 
ait araziye doğru devam ettiği görülmüştür. Muhtemelen daha önceki bir  Söz 
konusu boğa başlı kabartma ve duvarı oluşturan diğer taşların çizimleri ya-
pıldıktan sonra numaralandırılarak, yukarıda anılan Koruma Kurulu Kararı 
doğrultusunda müzeye getirilmiştir.

SERAMİK	FIRINI: Yine 5 no.’lu sondaj çukurundaki kazı çalışmalarında 
küçük boyutlu moloz taştan yapılmış dairesel formda seramik fırını olduğu-
nu düşündüğümüz bir oda bulunmuştur.
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Bu fırının duvar yüksekliği 200 cm. ve duvar kalınlığı 60 cm.’dir. Yarıya 
kadar harçla sıvanmış olan bu yapıda yanık izleri ve yanmış pt seramik par-
çaları bulunmuştur. Yapının kuzeydoğu yönünde 67 cm. genişliğinde kapı 
açıklığı şeklinde bir giriş mevcuttur. 

Ayrıca benzerinin Zeugma kazılarında çıkmış olması burasının seramik 
fırını olma olasılığını güçlendirmektedir. Burasının da mimari çizimleri ve 
dökümantasyonu yapılmıştır.

İŞLİK:	Yine 2008 yılı kazı çalışmalarında 8 no.’lu açmada 96 cm. derinlikte 
ortaya çıkan ve Şanlıurfa’daki Müze Kurtarma kazılarında daha önce benze-
rine rastlanılmayan düzgün kesme taşlardan yapılmış kareye yakın dikdört-
gen formundaki üzüm veya zeytin işliği Şanlıurfa’daki bağcılığın geçmişini 
bilmemiz açısından önemlidir. İşliği oluşturan taşların büyüklüğü 142 cm., 76 
cm. ve 40 cm. arasında değişmektedir. İşliğin derinliği yaklaşık 220 cm. olup 
işliğin havuz kısmının tabanında mozaik kalıntıları bulunmaktadır. Buradan 
bu havuzun tabanının mozaik ile döşendiğini söyleyebiliriz. Söz konusu bu 
işliğinde mimari çizimleri yapılarak, taşlar numaralandırılmış ve müze bah-
çesinde yer olmadığından haleplibahçe kazı alanına tutanakla konulmuştur. 

BAZİLİKA	TABAN	MOZAİĞİ:	Yine 2008 yılındaki kazı çalışmalarında 
tamamen ortaya çıkardığımız, ve  M.S. 5 ve 6 yy. tarihlendirdiğimiz geomet-
rik motifli sekizgenlerden oluşan yaklaşık 150 m2 taban mozaiği ve 2 adet 
Süryanice kitabede çizimleri tamamlandıktan ve dökümantasyonu yapıldık-
tan sonra yukarıda anılan  28.08.2008 tarih ve 701 sayılı karar doğrultusunda 
müze gözetiminde, mozaik kaldırma tekniğine uygun olarak yerinden alın-
mış ve ahşap plakalar üzerinde müzeye getirilerek depoya konmuştur. Bu 
sekizgen desenin bir benzerini haleplibahçenin kenar bordürlerinde ve Hatay 
Müzesindeki mozaiklerde görmek mümkündür.

Süryanice kitabelerin tercümesi, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mehmet ÖNAL’ın katkıları ile Fransız Ensütisü Müdürü ve 
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Zeugma kazılarında da çalışmış olan Alen Desmuc tarafından yapılmıştır. Bu 
tercümeler, bir önceki sunumda mevcuttur.   

Bu yılki kazı çalışmalarında çoğu korozyonlu, Roma ve Bizans sikkeleri, 
sırlı ve sırsız seramik parçalarının yanı sıra, Bizans Dönemine ait olduğunu 
düşündüğümüz ve serbest fırça tekniği ile yapılan pt kap parçaları, taştan ve 
kemikten yapılmış ağırşaklar, baş ve ayak kısımları kırık olan pt kadın figü-
rinleri  ile yine yumuşak kalker taşından yapılmış bir erkek büstü ve bronz 
olduğunu düşündüğümüz geyik veya dağ keçisi heykelciği kazımızın küçük  
buluntuları arasındadır.

Bu eserlerin konservasyon ve temizlenmesi işlemleri de Antik Restoras-
yon ve Konservasyon ltd.şt. tarafından yapılarak daha sonra envanterlik ve 
etütlük olarak tasnif edilmek üzere müzeye getirilmiştir. Özellikle Otoban 
mozaiklerinin,  haleplibahçe mozaikleri ile çağdaş olması, bu mozaiklerin ve 
mevcut işliğin haleplibahçede uygun bir yerde teşhir edilmesine yönelik bir 
çalışma, Koruma Kurulu ve Bakanlığımızın da uygun görmesiyle isabetli bir 
karar olacaktır.

Sonuç olarak, 2007 yılından 2009 yılına kadar belirli dönemlerde yaptığı-
mız kazı çalışmalarında çıkmış olan gerek taban mozaiğindeki Süryanice kita-
beler ve gerekse diğer küçük buluntulardan, burasının, Geç Roma, Erken Bi-
zans Dönemine ait bir yerleşimin izlerini taşıdığı görülmektedir. 2007 yılından 
beri, çok zor hava şartlarında yapmış olduğumuz kurtarma kazısı sonucunda 
buradaki eserler gün ışığına çıkartılarak müzeye getirilmiş ve alandaki kazı 
çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda, bizlere her türlü desteği veren  İl 
Kültür ve Turizm müdürümüz sayın Selami YILDIZ’a, eski müdürlerimizden 
ve bana güvenerek bu büyük sorumluluğu bana veren Nurten AYDEMİR’e 
yine çalışmaların başlangıcında beraber çalıştığımız Aynur BEDİZ ve Erman 
BEDİZ’e, şu anki Müdürümüz Müslüm ERCAN’a  ve  katkılarından dolayı 
Hasan KARABULUT’a teşekkür ederim.
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Resim 1: Otoban kazı alanı ve menfez inşaatının genel görünümü.

İLİ     :  ŞANLIURFA
İLÇESİ   :  MERKEZ
MEVKİİ :  AŞAĞI MICIT

Resim 2: Otoban kazı alanının güneyden genel görünümü.
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Resim 3: Otoban kazı alanındaki açmaların ve mozaikli alanın genel görünüm.

LEVHA II

Resim 4: Otoban kazı alanı ve otoyol çalışmasından bir görünüm.
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Resim 5: 5 no.’lu açmada bulunan mozaikli alan ve açmanın genel görünümü.

LEVHA III

Resim 6: Mozaiğin ve devrilmiş halde bulunan sütun kaidesinin ilk durumu
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Resim 7: 5 no.’lu açmadaki mozaiğin açılan bir bölümünden bir görünüm.

LEVHA IV

Resim 8: 5 no.’lu açmada bulunan mozaikli alandaki çalışmalardan bir görünüm.
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Resim 9: (M.S 5-6 yy.)’a tarihlenen geometrik şekillerin oluşturduğu bazilika taban mozaiği.

LEVHA V

Resim 10: 5 no.’lu açmadaki mozaikli alandan genel bir görünüm.
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Resim 11: 5 no.’lu açmada bulunan ve mozaiğin kim tarafından ve ne için yapıldığı hakkında 
bilgi veren ve kısmen kırık olan Süryanice yazılmış olan mozaikli kitabe.

LEVHA VI

Resim 12: Aynı açmada bulunan ve diğerine göre daha kırık olan ikinci kitabe.
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Resim 13: 5 no.’lu açmadaki moloz taş sıralı duvar örgüsü.

LEVHA VII

Resim 14: 5 no.’lu açmada armut formunda kayaya oyulmuş su sarnıcı ve hemen yanında Taştan 
oyularak yapılmış su teknesi (cürun).
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MALATYA - SAMANKÖY KAYA MEZAR ODASI
TEMİZLİK ÇALIŞMASI(1)

Hüseyin ŞAHİN*
Ziya KILINÇ

I. GİRİŞ VE  ÇALIŞMA ALANI  İLE  İLGİLİ  İLK ÇALIŞMALAR

Temizlik çalışmasına konu olan kaya mezar odası; Malatya Merkez İlçeye 
bağlı  Topsöğüt Beldesi ile Samanköy’ün  sınırında,  Delibaş Mevkii’ndeki 
L40-A2  paftasında, 38° 23’ 12”  enlem -  38° 14’ 27” boylam koordinatları üze-
rinde, mülkiyeti Aziz Beydağı’na ait 879 parselin içinde kalmaktadır. Çalışma 
alanı Malatya  kent merkezinden Topsöğüt-Samanköy yönüne devam eden 
asfaltın 8. km. de olup, yolun  hemen doğusundaki bahçenin kenarındadır. 
Alanın çevresinde yüzeyi toprak kaplı bir konglomera jeolojik yapının varlığı 
izlenmiştir. 

Kaya Mezar Odasının ilk tespiti;  17 Eylül 2009 tarihinde DSİ tarafından 
projelendirilmiş olan ve yapımı Koçoğlu İnşaat A.Ş. tarafından üstlenilen 
Derme-Çerkezyazısı Sulama suyu için döşenecek borunun geçeceği hattın iş 
makinesiyle kazılması sırasında gerçekleşmiştir. İş makinesiyle kazı yapan 
ekibin “Sulama Suyu Projesi” ½ hattının 1800-1850 metresinde mezara rastla-
dıkları durumunu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından, aynı gün saat 
18.30 sıralarında Malatya Müzesi Arkeologlarından Sinan SEZGİN anılan 
yere giderek ön bir inceleme gerçekleştirmiştir. İlk tespitlerde mezarın tek 

1 Kaya mezar odasının girişinde bulunan Mezar stelinin üzerindeki yazıtı okuyan ve bundan 
hareketle tarihlendirmede yardımcı olan Arş.Görv. Mehmet YAMAN’a ( 18 Mart Ünv. Fen-
Edebiyat  Fak. Arkeoloji  Bölümü- Çanakkale), Çalışmamızın yazımı aşamasında bilgilerine 
başvurduğumuz Prof. Dr. Kemalettin  KÖROĞLU (Marmara Üniversitesi) ve Prof. Dr. 
Mustafa Hamdi SAYAR (İstanbul Üniversitesi) ile plan çiziminde  yardımcı olan Mimar 
Fatma ALTAŞ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

* Hüseyin ŞAHİN, Malatya Müze Müdürlüğü Müze Araştırmacısı-Antropolog
 Ziya KILINÇ,  Malatya  Müze  Müdür V.- Arkeolog
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odalı bir kaya mezar odası ve ağız kısmının da parçalanmış vaziyette olduğu 
belirlenmiştir.Havanın karanlık olması dolayısıyla gerekli güvenlik tedbirleri 
alınarak, mezar odası ağzında rastlanan biri yazıtsız diğeri üzeri yazıtlı iki taş 
aynı gece Müzeye getirilmiştir.

Alana 18 Eylül 2009 günü tekrar gidilerek detaylı bir ön inceleme gerçekleş-
tirilmiştir. Malatya’nın güney yönünden gelen sulama suyu projesinin  boru 
döşemek için kazılan 3 metre derinliğindeki çukurun tabandan yukarı ikinci 
metrede ağız yönü batıya bakan, konglomera jeolojik katman içine oyulmuş 
üç sekili bir mezar odasıyla karşılaşılmıştır. İlk incelemelerde sekilerde insan 
iskeletleri olduğu tespit edilmiş, burasının yoğun bir tahribata uğramış Geç 
Roma Dönemine ait bir mezar olduğu izlenimi edilmiştir. İş makinesinin kazı-
sı esnasında mezarın ağız kısmında genişleme sağlamış olduğu anlaşılmıştır.

Mezar Odasında bir temizlik çalışması yapılması gerektiğinden, kanal 
açma işlemi durdurulmuştur. Bakanlığımızdan alınacak “Temizlik Çalış-
ması” izninden sonra yapılacak temizliğin ardından, Sivas Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun sonuçlara göre vereceği kararın ardından iş-
lem yapılacağı kazı işini üstlenen şirkete bildirilmiştir. Mezarın ağzı ahşap 
ve üzeri de toprakla doldurularak emniyeti sağlanmıştır. Diğer taraftan da  
Jandarma Bölgesi olması dolayısıyla da jandarmaca  sürekli güvenlik tedbiri 
alınmıştır.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun anılan alanda yap-
mış olduğu incelemesi sonucunda; Kurul’un 30.09.2009 tarih ve 1366 sayılı  
kararıyla  hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan mezar odası kalıntıları ile 
ilgili Temizlik Çalışmasının Malatya Müzesince yapılması istenmiştir. Malat-
ya Müze Müdürlüğünün “Temizlik Çalışması” yapmasına Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 06.10.2009 tarih ve 189878 sayılı yazısıy-
la izin verilmiş olup, aynı gün Kaya Mezar Odasında temizlik çalışmasına 
başlanmış ve çalışma iki günde tamamlanmıştır. Temizlik çalışması sırasında 
Bakanlığımızdan ödenek talebinde bulunulmadan, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğünün sağladığı imkânlarla, çalışma 6-7 Ekim 2009 tarihlerinde gerçek-
leştirilmiştir.   
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II. KAYA MEZAR ODASI TEMİZLİK ÇALIŞMASI 

AŞAMALARI VE BULUNTULAR

6 Ekim 2009 günü  alanda gerekli emniyet tedbirleri de alınarak  iki uzman 
ve beş işçi ile çalışmaya başlanmıştır. İlk önce ağız bölümü önceden  güvenlik 
açısından ahşap malzeme ve toprakla kapatılmış durumdaki  mezar ağzı işçi-
lerin çalışmasıyla açılmıştır.

Mezar Odasının oyulmuş olduğu kaya ve çevresindeki jeolojik yapı MTA 
Raporunda: Üst kesimde 3-5 m. kalınlığında kuvaterner yaşlı alüvyonel taba-
ka (QAL); altta ise büyük-orta boyutta iyi boylanmamış farklı kayaç parçaları-
na ait  çakılların oluşturduğu pliyo-kuvaterner yaşlı Beyler Deresi formasyo-
nu konglomera (çakıl taşı) oluşumu içinde değerlendirilmiştir2.

Konglomera jeolojik oluşumlu katmanın içerisine oyulmuş mezar yerin 
üst  yüzeyinin hemen altındadır. Mezarın bulunduğu alanın üzeri tarımsal fa-
aliyetlerle kullanılan tarla ve kayısı ağaçlarıyla kaplıdır. Mezarın  içinde çalı-
şılırken sağlık yönünden bir sakınca olmaması için maske  ile çalışılmıştır. Te-
mizlik çalışmasına başlanılan tek odalı  kaya mezar odası basit nitelikli olup, 
ağız girişi iş makinesinin kanal çalışması sırasında büyük ölçüde tahribata 
uğramıştır. Mezar odasının ortasında 230x230 cm. ölçülerindeki kare biçim-
li boşluğun her iki yan  ve karşı duvarında basit kemer biçiminde oyulmuş 
nişlerin içerisinde uzunluğu 205 ila 195 cm. arasında değişen üç kline (Mezar 
sekisi/Ölü Yatağı) mevcuttur. Klinelerdeki insana ait iskeletlere ilk bakıldı-
ğında aşırı deformasyona uğramış-kırılmış /ufalanmış kemiklerin üzerinde 
tavandan düşen ya da köstebek vb. gibi  hayvanlar tarafından yukarı yüzey-
den toprak, kaysı çekirdeği, ağaç kabuğu vs. taşındığı izlenmiştir.

Temizlik çalışmasına ilk önce 1 ve 2 no.’lu sekilerdeki  iskeletlerin  üzerin-
deki kumla karışık toprağın alınmasıyla başlanmıştır. Çalışma sırasında çıkan 
toprak malzeme, hem kovalara konulurken hem de mezar dışında kurulan 
tel elekten elenerek kontrole edilmiştir. Bu temizlikle beraber yoğun defor-

2 ASLAN, M. (Jeoloji Yük. Müh. ): “Malatya ve Çevresinin Jeolojisi” , IV. MTA Orta Anadolu 
Bölge Müdürlüğü, Yayınlanmamış Rapor, Malatya 2010.
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masyona uğramış kemikler de antropolojik teknikle ilk önce baş iskeletinden 
(Cranium) başlanarak  türüne göre özenle torbalara alınmıştır. 1 ve 2 no.’lu 
klinlerde birer insana ait iskelet olduğu anlaşılmış olup, çalışmaya  ertesi gün 
devam etmek üzere akşama doğru son verilmiştir.

7 Ekim 2010 günü üç uzman ve beş işçiyle kalınan yerden tekrar başlan-
mış, bu defa 3 no.’lu mezar sekisinin temizliği ile devam edilmiştir. Bu mezar 
sekisinin klinesinde biri yetişkin, diğeri bir çocuğa ait  yoğun deformasyona 
uğramış kemikler toplanarak yine türlerine göre torbalanmıştır. Her üç me-
zar sekisindeki klinelerde ana taban bulunmasının ardından, mezar odasının  
kare biçimli orta boşluğunda mezar üstündeki tarladan,  hayvan ya da  suyun 
sızmasıyla 50 cm. kadar  birikmiş toprak dolgunun temizliğine başlanmıştır.
Buradan alınan toprak yine elemeye tabii tutularak, içinden çıkan seramik, 
çivi, yüzük vb. objenin gözden kaçması önlenmiştir. Toprağın temizlenmesi 
sırasında burada 3 no.’lu klineden orta bölüme akmış olarak, yetişkin bir insa-
na ait alt çene kemiği (mandibula)’nin kaval kemiğine (Tibia) geçmiş biçimde 
ortaya çıkması, sekilerdeki karışıklığın ve deformasyonun nedenlerden biri-
sinin su akıntısı ya da diğer bir yolla oluşabileceğini düşündürmektedir.Yine 
orta boşluk temizliğinde kaysı çekirdeği kırıkları, ağaç kabukları, birkaç parça 
profil vermeyen Roma dönemine ait kaba nitelikli seramik parçası vb. ele geç-
miştir. Çekirdek ve kabuk parçacıklarının üstteki kayısı bahçesinden yakın 
dönemlerde sulama sırasında bir çatlak ya da delikten mezar odasına aktığı 
kanaatindeyiz. 6-7 Ekim 2010 tarihlerihde Samanköy Kaya Mezar  odasındaki 
temizlik çalışması ikinci günün öğlen sonlarında tamamlanmıştır. Çalışmanın 
ardından tüm mezar sekileri ve içindeki klinelerin, orta bölümün ölçüleri alı-
narak kaydedilmiş, çıkan buluntular seki numaralarına göre toplanmış, kaba 
ve ince eleme sırasında çıkan buluntular ise ayrı olarak değerlendirilmek üze-
re paketlenmiştir.
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TABLO-1: SAMANKÖY KAYA MEZAR ODASI BULUNTU LİSTESİ

SIRA	

NO

BULUNDUĞU	

SEKİ	VE	YER
ADI-CİNSİ ÖLÇÜSÜ DURUMU

1 1 - - Buluntu  Yok

2 2 Ayna-Bronz Çap:9.6 cm. Üç parça-Kırık

3 2 Fibula-Bronz Uz.: 6.8 cm. Oksitli-Noksan

4 2 Ağırşak- Taş Çap:2.1, Kal.:1.8cm. Sağlam

5 2 Yüzük-Bronz Çap:2.8 cm. Oksitli

6 2 Küçük Halka- Demir Çap: 2.2 cm. Çok Korozyonlu

7 2 Demir Parçası- Demir Uz: 5 cm. En: 4 cm. Çok Korozyonlu

8 3 Fibula Parçası-Bronz Uz.:7.2 cm. Oksitli-Noksan

9 3 Küçük Halka-Demir Çap: 2.1 cm. Çok Korozyonlu

10 ORTA Çivi- Demir Uz.: 10.8 cm. Çok Korozyonlu

11 ORTA Çivi- Demir Uz.: 8.1 cm. Çok Korozyonlu

12 ORTA Çivi- Demir Uz.: 6.8 cm. Çok Korozyonlu

13 ELEK Çivi Parçası- Demir Uz. : 1.5 cm. Çok Korozyonlu

14 ELEK Çivi Başı- Demir Uz. : 0.60 cm. Çok Korozyonlu

15 ELEK
Çeşitli Küçük Boncuk 

Tanesi-Taş (?)
10  Adet Bir kısmı Kırık

16 GİRİŞ Mezar Steli-Kireç Taşı

Uz.: 80 cm.

Gen.: 37 cm.

Kal.: 18 cm.

Alınlığın üst 

ucunda eski kırık 

izi, üçgen alınlıklı, 

dört sıra Grekçe 

yazı var.

17 GİRİŞ

İşlenmiş-Oyuklu 

Taş(Kapı Sövesi)-

Kireç Taşı

Uz.: 80 cm.

Gen.: 19 cm.

Kal. : 16 cm.

Baştan aşağıya 

yarı yontulmuş, 

üst bölüm 

ortasında oyuk 

var.

18 TÜM SEKİLER 4 İnsana ait iskelet  Ölçü Alınamadı

Kemiklerde yoğun 

deformasyona 

bağlı kırılmalar 

var.
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TABLO- 2 : SAMANKÖY KAYA MEZAR ODASI  ÖLÇÜLERİ

MEZAR	SEKİLERİ-	ORTA	ALAN	VE		

ZEMİN-	TAVAN	ADLANDIRMASI
ÖLÇÜLER

1	NO.’LU	MEZAR	SEKİSİ

 Yerden Yükseklik: 70 cm. 

 Kline Uzunluk: 200 cm.

 Kline Genişlik : 98 cm.

 Kline- Niş Kemeri Yükseklik : 95-100 cm.

2	NO.’LU	MEZAR	SEKİSİ

 Yerden Yükseklik: 70 cm. 

 Kline Uzunluk: 190 cm.

 Kline Genişlik : 80 cm.

 Kline-Niş Kemeri Yükseklik : 85-100 cm

3	NO.’LU	MEZAR	SEKİSİ

Yerden Yükseklik: 70 cm. 

 Kline Uzunluk: 205 cm.

 Kline Genişlik : 85 cm.

 Kline-Niş Kemeri Yükseklik : 87-100 cm

ORTA	BOŞLUK	BÖLÜM

 Uzunluk : 230 cm.

Genişlik : 230 cm.

Sekiye  Olan Yükseklik: 70 cm.

Zeminden- Tavana Yükseklik : 115 cm.

III. BULUNTU ALANI - ÇEVRESİ VE MEZAR ODASI İLE İLGİLİ

                         DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ

Samanköy	Kaya	Mezar	Odası’nı; bulunduğu yer, mezar tepi ve buluntu-
lar yönüyle bir değerlendirmeye tabii tuttuğumuzda bazı noktaları açıklamak 
gerekmektedir.

 3.1.  Çevredeki Roma Dönemi Etkisi ve XII. Fulminata Lejyonu’nuna Dair De-
ğerlendirme:

Malatya ilk olarak  şimdiki kent merkezine 6 km. mesafede bulunan 
Arslantepe’de Melidia, Melide, Melite gibi adlarla ortaya çıkmıştır. Şehir Ro-
malıların Malatya’ya gelmesinden sonra İmparator Titus devrinde (M.S. 79-81) 
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XII. Fulminata Lejyonunun daimi karargâhının Arslantepe’nin 4 km. kuzeyine 
taşınmasıyla yeniden ortaya çıkmış ve ilk yer değiştirme hadisesi yaşamış, bu-
günkü Eski Malatya şehri oluşmuştur. Bu karargâh etrafında yapıların oluşma-
sı ve yeni yerleşmelerle zamanla sur dışına taşmıştır3.

Romanın doğu sınırını oluşturan Fırat Nehri boyunda birisi Melitene’de 
(=Malatya) diğeri Satala’da (=Sadak) olmak üzere iki lejyon karargâhının ku-
rulmasıyla4 birlikte  M.S. 55 yılından itibaren de bu çevrelerde konuşlandırıl-
mış olan lejyonlara asker kaydedildi.Asker kaydedilen lejyonlardan birisi de 
Malatya’da ki XII. Fulminata’dır5. Buradaki lejyon karargâhının daimi olması, 
Lejyonerlerin Roma yasasına rağmen bölge kadınlarıyla evlenmelerine ve bu 
evlilikten doğan erkek çocukların da lejyoner olmalarına yol açtı6. Malatya ve 
çevresindeki bir çok yerleşim alanında özellikle kayalık alanlarda tek odalı 
kaya mezarlara ve tepelik alan üzerlerinde de çok miktarda tümülüslere rast-
lanmaktadır. Büyük bir ihtimalle bu mezarların bir çoğunun Romalı askerlere 
ve dönemin zenginlerine ait olduğu düşünülebilir.

 

 3.2. Doğu Anadolu’da  ve Malatya’da Tek Odalı Kaya Mezarları İle  Saman Köy 
Tek Odalı Kaya Mezar Odasının Değerlendirilmesi: 

Anadolu’nun birçok yöresinde, çalışma alanımızın bulunduğu Doğu Ana-
dolu Bölgesi ve özelde de Malatya’da bulunan tek odalı kaya mezar odası 
tip olarak değerlendirildiğinde; bölgede “Tek odalı mezar geleneğinin Doğu 
Anadolu’ya yaygın olarak, Urartu sonrasında Helenistik-Roma Dönemlerin-
de Anadolu’nun batısından geldiği önerilebilir”7. “Malatya Kültür Envan-
teri - 2009-2010” çalışmaları kapsamında daha önceden Akçadağ İlçesi, Bağ 

3 AKÇADAĞ, G. : “8000 Yıllık Bir Anadolu  Şehri : Malatya’nın  Kuruluş Yeri, Adı, Stratejik 
Önemi ve Tarihçesi”, http://www.malatyahaber.com/yazarlar.asp, 25 Ekim 
2008 Malatya.

4 KAYA, M. Ali: “Roma Lejyonerleri ve Anadolu”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXII/36, 
(2005). s.89

5  KAYA, M. Ali : a.g.m., s.93
6 KAYA, M. Ali : a.g.m., s.88
7 KÖROĞLU, K.: “Doğu Anadolu Kaya Mezar Gelenekleri”, Arkeo Atlas Dergisi, Sayı:4, 

(2005), s.12
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Köyü çevresinde tespit edilmiş-  tek odalı kaya mezarların yanı sıra; Akçadağ 
İlçe  merkezi ve Bağ Köyüne yakın köylerde, Doğanşehir-Erkenek civarında, 
Arapgir İlçesi Köylerinde, Darende ve Kuluncak İlçesi köylerinde yoğun bir 
şekilde kaya mezar odaları tespit edilmiştir. Bu mezarların hepsi tek odalı 
olup, içlerinde ortalama üç mezar sekisi, bazılarında ise mezar sekilerinin 
orta boşluğa bakan alt duvar bölümüne de klinelerin oyulduğu izlenmiştir. 
Tespiti yapılan örnekler içerisinde tek odalı olup da dış yüzeyi ile diğerle-
rinden ayrılan Arapgir Bostancık Köyü- Puşeyin Mezrası (Bulgurlu)’daki iki 
örnek dikdörtgen alınlıklı ve sütun kabartmalı anıtsal mimari süslemesiyle 
öne çıkmaktadır. Diğer örneklerin büyük çoğunluğunda ise mezarların dış 
girişi basit kemer nişlidir. İç odada ise klineler basit kemerli nişler içerisinde 
hazırlanmışlardır. Diğer bir grup ise, mezar girişleri basit bir oymayla yapılan 
yine içinde sekisiz olan ya da bir-iki sekinin bulunduğu tek odalılardır.

Resim 1: Samanköy kaya mezar odası plan ve kesit.
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Çalışmamıza konu olan Samanköy  Kaya Mezar Odası ise; ağız girişi ba-
sit (İş makinesinin çalışması sırasında  bir kısmı tahribata uğramış), ancak 
in-situ durumunda  olup, içerisindeki kare planlı orta boşluğun her iki yanı 
ve karşı duvarında  yarım kemerli basit niş içine oyulmuş birer kline mev-
cuttur. Bu tip mezar odalarını çok odalı kaya mezarlardan ayıran en belirgin 
özellikleri Prof. Dr. Kemalettin KÖROĞLU’nun tespitlerine göre “Gömü ge-
leneğinde ve bunun mezar mimarisine yansıyan görüntüsünde ortaya çık-
maktadır.Tek odalılar, içlerindeki seki/yatak sayısı kadar gömü yapılmak 
amacıyla yapılmış olmalıdır. Seki/ölü yatakları yan duvarlarda, yalnızca bir 
kişinin yatırılacağı genişliktedir. Bu durumda tek odalı mezarların uzun süre 
kullanılmadığı”8 yönündedir. Tek odalılarda seki sayısı ve ölçüsüne göre gö-
münün seki sayısı kadar olduğu düşünülse de, Samanköy Kaya Mezarında  
bu durum farklıdır: Yaptığımız ilk antropolojik icelemede; 1 no.’lu seki de ye-
tişkin bir erkeğe, 2 no.’lu sekide bir kadına, 3 no.’lu sekinin ön bölümünde bir 
erkeğe, duvara yaslanan bölümünde de bir çocuğa ait iskelete rastlanmıştır. 
Kadına ait iskeletin üzerinde ayna, yüzük, fibula, ağırşak gibi ölü hediyeleri-
nin bulunmasına karşın, uzun boylu bir erkeğe ait olduğunu düşündüğümüz 
iskeletin bulunduğu sekide ise çocuğa ait olabilecek çok küçük bir halka ve 
eksik durumda bir fibula ele geçmiştir. Diğer küçük çivi, çivi başı, ağırşak, 
küçük boncuk taneleri ve seramik parçaları ile kanal kazısı sırasında iş maki-
nesinin kepçesine takılan Mezar steli ve yanındaki yüzeyi yarı bölümünden 
tek basamak işlenmiş taşın (kapı sövesi ?) incelenmesinden buradaki mezarın 
bir aile mezarı olma ihtimalini öngörmektedir.

 

 3.3. Roma  Ölü Kültü ve Mezarın Adlandırılması Yönüyle  Samanköy Mezar 
Stelinin Değerlendirilmesi:

Malatya’daki  Roma dönemi genel ölü kültü hakkında araştırma ve arke-
olojik kazılara dayalı yazılı bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak, Malatya Ar-
keoloji Müzesinde Darende İlçesinin Yenice Beldesindeki “Yenice Tümülüsü” 

9 KÖROĞLU, K.: “Urartu Kaya Mezar Geleneği ve Doğu Anadolu’daki Tek Odalı kaya 
Mezar Odalarının Kökeni”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı:127 (2008), s.31.
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buluntularına göre tümülüsteki kadın gömüsünün ağzında bir altın ağız ban-
dı, yanında  küpe, kulak tıkaçları, eşinin hediyesi olan kırmızı taşlı-üzerinde 
insan başı profili bulunan bir yüzük, oda nişlerinde de seramik kap ve içinde 
zeytinyağı bulunan cam sürahi ele geçmiştir. Ölünün konulduğu tabutun ise 
yörede yetişmeyen Lübnan Sedir ağacından  yapıldığı bilinmektedir.

Samanköy Mezarı’nın bir aileye ait olabileceği tezinden hareketle, Tun-
cay AKÇAY’ın ölü kültüyle ilgili çalışmasında; “Mezar kültüne özgü kurallar 
arasında, aile mezarına bir yabancının gömülme yasağı vardır. Bunu yapan 
kişi lanetlenmekte ve bir tapınağa veya şehre ceza ödemekle yükümlüdür”9 
denilerek, Romalılardaki cenaze törenine ağıt yakarak başlandığını, ağıtta 
ölünün isminin zikredildiğini (…) Ölünün yıkanılarak merhemlendiğini…
Giydirilerek, süslendiğini ve bunun ardından da yakınları tarafından ziyaret 
edildiğini10 belirtmektedir.

Temizlik çalışmasını gerçekleştirdiğimiz ın-situ durumdaki Samanköy  
aile  kaya mezar odasındakilerle dair ölü kültüyle ilgili  hediye geleneği hak-
kında ise buluntulardan hareketle şunları söyleyebiliriz; mezar sekilerine ya-
tırılmış ölülerin üzerinde-yanında yüzükler, ayna, fibulalar ve küçük ebattaki 
ağırşakların yanında birkaç tane de çivi- çivi başıyla, mezardan çıkan topra-
ğın elenmesi sonucun da küçük boncuklara rastlanmıştır. Boncukların rengi-
nin aynı olması bunun kadına ya da çocuğa ait bir kolye olma ihtimalini akla 
getirmektedir.

Samanköy Mezarı’nın adlandırılması- tarihlendirilmesiyle ilgili bilgiyi ise 
kireç taşından yapılmış olan  dikdörtgen biçimli mezar steli üzerindeki süsle-
me ve yazıttan öğreniyoruz. 80x37 cm. ebatındaki stelin kalınlığı 18 cm.’dir. 
Ön yüzü üzerinde uç tepe noktası kırılmış kabartma  üçgen alınlıklı, alınlığın 
her iki yanında basit yaprak (palmet ?) motifli, üçgen ortasında ise yine ka-
bartma rozet motifi bulunmaktadır. Stelin her iki yan kısmında ise çizgisel 
kadın başı motifi kazılıdır. Arka bölümü kaba yontulu olan stelin bu bölümü 
üzerinde yan yana  iki de yuvarlak oyuk bulunmaktadır. Mezar girişinde rast-

9 T. AKÇAY : Eskiçağda Ölü Kültü ve Ölü Gömme Adetleri”, Arkeoıdea Dergisi, Yıl:2, 
Sayı:6/Nisan  (2008), s.36

10 T. AKÇAY : a.g.m., s.36-37
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lanılan diğer bir yapı taşı ise basitçe yontulmuş, arka bölümünde yuvarlak bir 
oyuk bulunan taş (söve taşı ?)‘tır. Bunun belki de söve taşı olarak kullanılmış 
olabileceği akla gelmektedir.

Mezar steli üzerindeki  beş sıra Grekçe yazıt ve Türkçesi şöyledir:

    Grekçe:

    

    Türkçe:

“Loukius Fulbios, kendi karısı Gemella anısına/hatırası için diktirdi.” 

Stelin  üzerinde yapılan motif-kompozisyon ve epigrafik değerlendirmeye 
göre “Samanköy Kaya Mezar Odası” bir aile mezarı niteliğini taşımakta olup, 
muhtemelen M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısı – 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlene-
bilmektedir.

3.4. Sonuç:

In-situ durumda bulunan Samanköy Kaya Mezar Odası; aile mezarı nite-
liğinde tek odalı ve üç sekili bir mezardır. Büyük bir ihtimalle çevresindeki 
toprak yüzeyin 50-100 cm. altında devam eden kaya formasyonunda ve diğer 
yakın çevrede de mezarlar olabileceğini öngörülmektedir. Ancak alanın üze-
rinde evlerin olması ve tarımsal faaliyetlerin devam etmesi yüzey çalışmasını 
güçleştirmektedir.

Mezar’ın XII. Fulminata Lejyonunda görevli bir askerin ailesine ya da zen-
gin bir Romalıya  ait aile mezarı olma ihtimali de göz önünde bulundurulma-
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lıdır. Mezara ait stel üzerindeki Grekçe yazıtta “Loukius Fulbios, kendi karısı 
Gemella anısına/hatırası için diktirdi” yazısı, bize bu mezarın özellikle Gemella 
adlı kadın ve diğer yakın aile fertleri için  kadının eşi tarafından özel olarak 
yaptırıldığını ispatlamakta ve tarihi hakkında da yeterli bilgiyi vermektedir. 

Mezar sekileri üzerindeki ölü yataklarına göre birer ölü yatırılması gele-
neği bu mezarda bir klinde bir erişkin, sırt bölümünde de bir çocuğun yatırıl-
ması yönüyle  değişiklik göstermektedir. Ancak bu tek örnek bize Malatya-
Saman Köyü çevresinde gömü geleneğinin hep böyle olduğunu öngörmemi-
zi ispatlamamaktadır. Ölülerin yanlarından çıkan kendi eşyaları ya da ölü 
hediyeleri de mezarın Geç Roma Dönemi’ne tarihlenmesinde yardımcı olan 
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bugüne kadar Malatya ve çevresindeki yerleşmelerde çokça rastlanı-
lan tek odalı kaya mezar odalarının hepsinin soyulmuş durumda olması, 
Samanköy’de rastlanılan in situ durumda korunmuş mezardan elde edilen 
verilerin, çevrede Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen diğer mezarla-
rın tarihlenmesinde de önemli olmaktadır.

Doğu Anadolu’daki tek odalı kaya mezarlarında “genel plan, ana kaya 
yüzeyine açılmış bir giriş, küçük bir kapı açıklığı ve arkasındaki tek odadan 
oluşur. Oda tabanı bir çok örnekte kapı açıklığından daha derindedir”11. 
Samanköy Kaya Mezarı da aynı plan içinde değerlendirilmiştir. Kemalet-
tin Köroğlu’nun “Urartu Kaya Mezar Geleneği ve Doğu Anadolu’daki Tek Odalı 
Kaya Mezarların Kökeni” konulu yayınında; genellikle kare bir giriş ve arka-
sındaki sekili/yataklı veya yataksız bir odadan oluşan tek odalı mezarların 
bulundukları yerler, ilişkili oldukları kale ve yerleşmelerdeki buluntular ve 
planları bunların çok odalı Urartu mezarlarından farklı bir geleneğin ürünü 
olduğunu göstermektedir. Doğu Anadolu’da, önceleri Urartu’ya mal edilen 
bu grubun Urartu Ülkesinin sınırlarına oldukça uzak bölgelerde benzerleri 
bulunmaktadır.12 açıklamasıyla, tek odalı kaya mezar odalarının diğer toplum 
ve/veya toplulukların mezarlarıyla karıştırılmış olmasına dikkat çekmekte-

11 KÖROĞLU, K. : a.g.m., s.28
12 KÖROĞLU, K. : a.g.m., s.35-36
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dir. Bu yönüyle Samanköy Mezarı değerlendirildiğinde; Roma Dönemine ait 
olduğunun tüm buluntularla desteklenmesi, bu yönlü bir karıştırılmayı önle-
mektedir.

Sonuç olarak, Malatya’da Derme-Çerkezyazısı Sulama Kanalına boru 
döşeme çalışması sırasında açığa çıkan ve Bakanlık makamının verdiği izin 
doğrultusunda 6-7 Ekim 2009  tarihlerinde  Malatya Müzesi tarafından ken-
di imkanlarıyla gerçekleştirilen “Samanköy Kaya Mezar Odası Temizlik 
Çalışması”nın ileride yapılacak olan çalışmalara bir öngörü sağlayabilecek  
düşüncesini taşımaktayız.
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Resim 2: Samanköy Kaya Mezar Odası uydu görünümü.

Resim  3:  Harita üzerinde (1/25.000 Ölçekli) mezarın yeri.
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Resim 4: Mezar odasının ilk durumu.

Resim 5-6:  Mezar odası temizlik çalışması görünümü-1.

Resim 7-8: Mezar odası temizlik çalışması görünümü-2.
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Resim 9: Mezar toprak dolgusunun elenme çalışması.

Resim  10: Mezar girişinde bulunan mezar steli ve söve taşı(?).
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Resim 13-14: Stelin üst alınlığı  ve alt tarafında yazıtlı bölüm.

Resim 15: Mezar buluntuları.

Resim 11-12: Stelin yan tarafında orak motifi ve stelin arka yüzünün görünümü.
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EDİRNE (HADRİANAPOLİS) KALESİ 
ZİNDANALTI 4 PAFTA, 15 ADA, 21-53 PARSELLER 

2009 YILI KURTARMA KAZISI 

Hasan KARAKAYA*

Edirne İli, Merkez İlçe, Dilaverbey Mahallesi, Hükümet Caddesinde, ta-
punun 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerinde, özel mülkiyete kayıtlı, Kentsel+III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan, üzerinde eski Edirne Ticaret 
Borsası Binası bulunan taşınmazda, yeni yapılanma talebi uyarınca 2007 yılı 
Kasım ayında sondajlar yapılmıştır. Kazı alanı ve çevresi bugün ayakta olma-
yan Edirne Kalesine ait Zindanaltı Kulesinden dolayı Zindanaltı Mevkii ola-
rak da anılmaktadır. Zindanaltı Mevkii’ndeki bu parsellerde yapılan sondaj-
larda önemli verilere ulaşılmış, parselin batı sınırında yapılan iki sondajda, 
antik kent Hadrianapolis surlarına ait duvarlar, orta bölümdeki sondajda ise 
Geç Osmanlı Dönemine ait veriler elde edilmişti. Sondaj raporunun Koruma 
Bölge Kurulunca değerlendirilmesi sonucu, taşınmazlardaki sondaj çalışma-
larının kazıya dönüştürülerek müze tarafından devam edilmesine karar ve-
rilmiştir.

2008 yılında Zindanaltı Mevkii’nde, 4. Pafta, 15. Ada 21/53 parselde (eski 
ticaret borsası) yapılan kazı çalışmalarında, Roma İmparatoru Hadrianus Dö-
neminde yapılan Edirne (Hadrianapolis) Kalesinin surlarının bir bölümü tes-
pit edilmiştir. 2008 yılı Kazı çalışmaları eski ticaret borsasının güneyinde bu-
lunan üzerinde yapılaşma bulunmayan 53 parselde gerçekleştirilmiştir. Aynı 
dönemde Eski Ticaret Borsasının binası da bodrum katına kadar yıktırılmış, 
sadece bodrum katının beton zemini ve binanın temelleri kalmıştır. 2008 kazı 
sezonunda yapılan çalışmalarda yıktırılan binanın girişinin  sur duvarının üs-
tüne oturduğu görülmüştür. 

* Edirne Müzesi Müdürü, Alipaşa Mah., Kadirpaşa Mektep Sokak, No:7 Edirne
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 2009 yılı çalışmalarına, 03/05/2009 tarihinde, ekip üyeleri arkeolog Bülent 
TÜRKMEN ve Leyla ATLI eşliğinde 12 işçi ile başlanmış, arkeologlar Zehra 
Şimşek, Esra Nigar Irmak, Y.mimar Onur Karahan’ın katılımıyla çalışmalar 
devam ettirilmiştir. 2009 kazısında, 2008 yılında ortaya çıkarılan sur duva-
rının mal sahibince yıktırılan eski ticaret borsasına ait binanın altında kalan 
kuzeye doğru uzantısını ortaya çıkarmak ve surun dışında kalan kısımda ka-
lıntıların olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda önceki 
yıl yapılan yıkımdan kalan 53 parseldeki betonarme temeller, Belediyeden 
sağlanan kırıcılar yardımıyla 3 haftalık çalışma sonunda kaldırılabilmiştir.  53 
parselin tümünü içine alacak şekilde önceki yılın karelajları genişletilip, aynı 
sistemde 5x5 metrelik plankarelere ayrılarak çalışmalara devam edilmiştir. 

Eski ticaret borsası binasının bodrum katına ait beton taban ve binanın 
temelleri kaldırılarak alan temizlenmiş ve kazı çalışmasına uygun hale getiril-
miştir. Yapılan çalışmalarda, sur duvarının beton temel altından devam ettiği 
görülmüştür. B-IX,B-X, B-XI, B-XII, B-XIII açmaları boyunca parselin kuzey 
sınırına kadar devam eden sur duvarı aynı seviyede yer almaktadır (39.24) 
Yapılan çalışmalarda BXII-BXIII-CXIII açmaları içerisinde ikisi sura dayan-
dırılmış, tuğla tabanlı üç küçük mekân ortaya çıkartılmıştır. Bu mekânların 
etrafı tuğla ve harç kullanılarak yapılmış duvarlarla çevrelenmektedir. BXII-
BXIII açmaları içerisinde yer alan ilk mekânı çevreleyen duvarın en yüksek 
noktası 38.99 kotunda olup, duvar yüksekliği 44 ile 24cm. arasında değişim 
göstermektedir. 182(G)x327(B)x167(K)x323(D)cm. ebatlarında ki iç mekânın 
taban kotu ise güneyde 38.48, kuzeyde 38.60 kotunda yer almaktadır. BXIII-
CXIII açmaları içerisinde bulunan mekânın içi, 294(K)x196(B) cm. ebatlarında 
dikdörtgen planlı olup duvar kotu 38.93’tür. Duvar kalınlığı 17 cm., yüksek-
liği ise kuzeyde 104, güneyde 84, doğuda ise 49 cm. olarak kaydedilmiştir. 
Tuğla taban 38.09 kotundadır.

CXIII açması içerisinde bulunan tuğla tabanlı mekân 132(G)x150(D) cm. 
ebatlarında olup, taban kotu 38.71, güneyde bulunan duvar kalıntısı ise 38.79 
kotundadır. Bu mekânın kuzeyinde, ticaret borsasına ait betonarme bir ka-
nalizasyon atık deposu yer almaktadır. Tuğla tabanlı küçük mekânların, bu 
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alanda varlığı bilinen rakı fabrikası ile ilişkili olduğu ve dinlendirme havu-
zu olarak kullanıldığı yaşlılarca doğrulanmıştır. Fotoğrafları çekilip çizimleri 
yapıldıktan sonra bu kalıntılar kaldırılmıştır. Devamında toprak tabakasının 
koyu kahverenginde ve killi olduğu görülmüştür. Oldukça geniş yer kapla-
yan bu toprak tabakası içerisinden gelen seramiklerin Geç Roma Dönemine 
ait oldukları düşünülmektedir. 37.40 kotunda sarımsı renkte bir toprak taba-
kası başlamıştır. Bu tabaka 36.95 kotunda son bulmaktadır. 36.96 kotunda sur 
duvarının dışarıya doğru çıkıntı yapan ilk blok taşı (küfeki taşı) üstten 4. sıra-
da tespit edilmiştir. Sarımsı renkteki toprak tabakasından sonra ince bir koyu 
renkli toprak tabakası kaydedilmiştir. Bu toprak tabakasının ardından batıda, 
sur önünde 37.16; doğuda 37.14 kotlarında yanık bir tabakanın başladığı gö-
rülmüştür. 36.74 kotunda son bulan bu yanık tabaka içerisinde çok miktarda 
metali demirden olan kırık gülle parçaları ortaya çıkartılmıştır. İçerisinde gül-
le parçaları bulunan bu yanık tabaka, sur önünde yaşanılan şiddetli bir savaş-
tan izler olduğunu düşündürtmektedir. Yanık tabakasının bitmesinden sonra 
kahverengimsi milli bir toprak tabakası başlamaktadır. Bu tabaka, sur ve burç 
önü boyunca 36.52 kotunda, doğu ve kuzeyde 36.25 kotunda tespit edilen sert 
ve beyazımsı renkte bir tabaka ile son bulmaktadır.

 B-X, B-XI ve C-X, C-XI açmaları içinde ise kalenin burcu tespit edilmiştir. 
Burcun sur duvarına bitişik olan blokları surla aynı kodda (39.24) yer alırken, 
diğer kısımlarda bir blok daha eksik olup 38.65 kodunda yer almaktadır. Bur-
cun duvarı sur duvarıyla aynı örgüye sahip olup kalınlığı da aynıdır (yaklaşık 
74cm.). İlk yapıldığı dönemde tek sıra bloklardan oluşan burcun duvarlarına 
Bizans Dönemi’nde yeni bir duvar eklenmiştir. Aynı duvarın surun iç kısmın-
da da yapıldığı bilinmektedir. Bu parselde surun iç kısmı parsel sınırı dışında 
kaldığı için Bizans Dönemi’nde eklenen duvar görülmemektedir. 

Burcu sağlamlaştırmak amacıyla inşa edilen iç duvar küçük taşlardan 
ve harç kullanılarak yapılmıştır. Oysa, Roma Dönemi’nde yapılmış olan 
ilk duvarda harç kullanılmamış, taşlar kenetlerle birleştirilmiştir. Bizans 
Dönemi’nde yapılan ek duvarın bazı kısımlarında devşirme malzeme kul-
lanılmıştır. Burcun güney cephesinde postament ve sütun parçası duvarda 
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yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Burcun surdan çıkıntısı 7.40 metre olup, 
genişliği 7.15 metredir. Sur duvarında yer alan 1 metrelik açıklık burcun giri-
şini oluşturmaktadır. Bu 1 metrelik açıklık surun iç kısmına kadar bir koridor 
halinde devam etmektedir. Bizans döneminde burcun iç kısmına yapılan ek 
duvarın kalınlığı; kuzey ve güney kenarında 125 cm., doğu kenarında 165 cm. 
ve batı kenarında ise 185 cm.’dir.

B-X açmasında, burcun güney cephesinin sur duvarıyla birleştiği yerde 
seramik fırını tespit edilmiştir (38.70). Sadece cehennemlik bölümü korun-
muş olan fırının ağzı güneye bakmaktadır. Cehennemlik bölümünün üstü 
kemerle örtülmüştür. Fırın içerinden oldukça yoğun mika astarlı testi ve ibrik 
parçaları ele geçmiştir. Görülen diğer formlar, sırsız, tabak, kapak ve mevcut 
parça boyutlarından formu tespit edilemeyen birçok kapalı kap parçası ele 
geçirilmiştir. Seramiklerde çoğunlukla kiremit rengi olan kil, oldukça serttir. 
Yoğunlukla kullanılan mika astar dışında kiremit rengi sulandırılmış astarda 
görülmektedir.

C–II/ C–III/ C–IV/ C–V/ C–VI/ C–VII açmalarının batı yarıları geçen se-
zon yürütülen çalışmalarda kazılmış olup, bu plan karelerin kazı yapılmayan 
doğu yarıları ise bu sezon kazılmıştır. Bu açmalar üzerinde, geçen sezon yapı-
lan çalışmalarda tespit edilen 40.50 m. kotta yer alan kuzey-güney doğrultulu, 
bahçe duvarının temelleri olduğu düşünülen duvar, belgeleme işlemlerinin 
ardından kaldırılmıştır. C- VII açmasında, kaldırılan bahçe duvarının ardın-
dan 39.10 kotta 700 m. uzunluğunda kuzey-güney doğrultulu bir duvar tespit 
edilmiştir. Duvar belgeleme işlemlerinin ardından kaldırılmıştır. 

C–II/ C–III/ C–IV/ C–V açmalarında 39.80 kot seviyesi ile 38.80 kot seviyesi 
arasında tuğlalı, harçlı, taşlı döküntü duvar parçaları gözlenmiştir. Bu açmalar-
da duvar parçalarının çıktığı bölümdeki kırmızı renkli toprağın altından 38.50 
kot seviyesi ile 37.40 kot seviyeleri arasında, yanmış ahşap parçaları bulunan 
mil tabakası tespit edilmiştir. Bu tabakada az sayıda seramik parçası bulun-
muştur.  Mil tabaka içerisinde; C–VI açmasında 38.40 alt kotta 12 x 12 cm. geniş-
liğinde 30 cm. uzunluğunda dikey ahşap hatıl izi tespit edilmiştir. Aynı şekilde 
C–IV açmasında aynı ölçülerde 38.24 kotta dikey ahşap hatıl tespit edildi. C–V 
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açmasında ise iki adet hatıl deliği tespit edilmiştir. Kuzeyde görülen hatıl deliği 
36.92 kotunda 4 x 5 cm. ölçülerinde olup surdan 496 cm. uzaklıktadır. Kuzey 
hatıl deliğinden 181 cm. güneyde 36.88 kotunda 7 x 6 cm. ölçülerinde ve surdan 
512 cm. uzaklıkta bir hatıl deliği daha görülmüştür. Belgeleme yapıldıktan son-
ra çalışmalara devam edilmiştir. C–III açmasında da diğer plan karelerde tespit 
edilen ahşap hatılların benzeri, 37.90 kot seviyesinde, açma içerisinde kuzey-
güney doğrultulu bir doğru üzerinde 70 cm. aralıklarla üç adet dikey ahşap ha-
tıl görülmüştür. Bu dikey hatıllardan en güneyde yer alan hatılın, batı yanında 
doğu-batı doğrultulu 60 cm. uzunluğunda, 11 cm. genişliğinde yatay bir ahşap 
hatıl görülmüştür. Tespit edilen hatıllar ile aynı kot seviyesinde insan iskeletine 
ait bir kafatası tespit edilmiştir. 

Bu bölümdeki bütün açmalarda görülen mil tabakasının altından, yine bü-
tün bölümde siyah renkli, kötü kokulu, çok fazla hayvan kemiklerinin çıktığı 
bir tabaka görülmüştür. Bu tabaka içerisinde çok sayıda mavi-beyaz Osmanlı 
seramiği çıkmaktadır. Bu tabaka arazide kuzeyden güneye doğru düşen eğim 
ile devam etmektedir. Bu tabaka kuzeydeki C–VII açmasında 38.40 kotta baş-
layıp 37.20 kotta biterken, en güneydeki C–II açmasında 37.25 kotta başlayıp 
36.90 kotta bitmiştir. Bu tabaka içerisinde hiçbir mimari görülmezken, sadece 
C–II açmasında 37.00 kotta bir ahşap parçası bulunmuştur. Siyah toprağın al-
tından, gri renkli bir tabaka görülmüştür. Bu tabakadan daha çok Geç Roma-
Erken Bizans Dönemine ait seramik parçaları çıkmaktadır.  Bu tabakada C–IV 
açmasında 37.16 kotta dağınık şekilde insan iskeletine ait kemik parçaları 
gözlenmiştir. Bu tabakanın altından yaklaşık 36.40 kotta dağınık bir şekilde 
beyaz kireçli bir tabaka tespit edilmiştir. Bu tabaka bu bölümdeki bütün aç-
malarda dağınık bir şekilde görülmüştür.

D-VI/ E-VI açmalarında 40.69 kotunda, açmanın güneydoğu sınırında gö-
rülen ve kuzey batıya doğru uzanan bir kanal tespit edilmiştir. Kanal tuğla 
tabanlı olup, kenarlarda tek sıra taş ile sınırlandırılmıştır. Kanalda kapak taşı 
olarak mermer ve şist taşı kullanılmıştır. Kanal 504 cm. uzunluğunda, 46 cm. 
genişliğindedir. İç genişliği ise 18–20 cm. arasında değişmektedir. Kanalın 
özensiz yapılmış olmasından dolayı atık su için yapıldığı düşünülmektedir.
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40.50 kotuna gelindiğinde açmanın güneyinde, kanalın açma içinde son 
bulduğu noktada, irili ufaklı, özensiz taşlardan örtülmüş bir kuyu ortaya çı-
kartılmıştır. 40.72 kotunda kuyunun beden duvarının yukarısında bulunan 
demir plaka parçalarından anlaşıldığı kadarıyla ağız kısmı daha sonradan 
kapatılmıştır. Kuyunun üst başlangıcı ise muhtemelen daha üst kotta yer al-
maktadır. Kuyunun iç çapı 80 cm.’dir. Etrafında çok miktarda küçük parçalar 
halinde mermer parçaları bulunmaktadır. Ayrıca kuyunun kuzey tarafında 
horasan harcı ile çevrili olduğunu görülmektedir. 40.69 kotunda tespit edil-
miş kanal ise kuyu ile daha geç dönemde ilişkilendirilmiştir.

D-II/ D-III / D-IV/ D-V/ D-VI/ D-VII açmalarının batısında uzanmakta 
olan duvar 40.62 kotunda, kuzey-güney doğrultulu olan bu duvarın toplam 
uzunluğu 26.35 cm.’dir. Duvarın kalınlığı 70 ile 74 cm. arasındadır. Duvar 
kaba yontu taşlardan, toprak sıva kullanılarak özensiz bir şekilde örülmüştür. 
Bu duvarın batısında D-VI açmasında 40.83 kotunda ikinci bir duvar daha 
tespit edilmiştir. 40.62 kotunda tespit edilen duvarın 35 cm. batısında yer alan 
duvar,  64 ile 70 cm. arasında değişen kalınlığa sahiptir. İlk duvarda olduğu 
gibi kuzey-güney doğrultulu olan bu duvar D-VII açmasına kadar devam et-
mektedir. Duvarın mevcut uzunluğu 319 cm.’dir. Duvar kaba yontu taşlar-
dan, toprak sıva kullanılarak özensiz bir şekilde örülmüştür.

Yapılan çalışmalarda 40.86 kotunda, 5.07 cm. uzunluğunda, 68 cm. kalın-
lığında doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvar tespit edilmiştir. Duvar 
kaba yontu taşlardan, toprak sıva kullanılarak özensiz bir şekilde örülmüştür. 
Duvarın yaklaşık 130 cm.’lik kısmı E-V açması içerisinde yer almaktadır. D-V 
açmasında da devamı görülen, D-VII açmasında 40.62 kotunda tespit edilen 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarın üzerine oturtulmuştur. D-II/ 
D-III/ D-IV/ D-V/ D-VI/ D-VII açmaları içerisinde görülen kuzey-güney 
doğrultulu ve doğu-batı doğrultulu bu duvarların bir mekân oluşturdukla-
rı şüphesizdir. Yapılan çalışmalarda D-V açmasının batısında 40.44 kotunda, 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvar daha tespit edilmiştir. Bu du-
var doğu-batı doğrultulu duvarın batıda son bulduğu noktadan geçmekte; 
ancak her iki duvarda bu alanda kesilmektedir.
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E-V açmasının doğusunda, 24.10.2007–08.11.07 tarihleri arasında Sondaj 
3’te ortaya çıkartılan doğu-batı doğrultusunda uzanan, geç döneme ait duva-
rın devamı tespit edilmiştir. 40.45 kotundaki duvar 83 cm. genişliğinde olup, 
daha sonrasında 70 cm. güneye doğru genişletilmiş, böylece duvar genişliği 
153 cm.’ye yükselmiştir. Duvarın su basmanı 32–38 cm. dışarıya doğru çıkıntı 
yapmakta olup, 40.30 kotundadır. Duvar düzgün kesilmiş Keşan taşı olarak 
adlandırılan, koyu gri renkteki taşlardan arada bağlayıcı unsur olarak toprak 
kullanılmak suretiyle örülmüştür. E-V açması içerisinde açmanın doğusunda 
bu duvar bir köşe oluşturmakta ve sonlanmaktadır. Bu duvarın güneyinde 
sıkıştırılmış toprak ile oluşturulmuş bir eşik tespit edilmiştir. E-V açmasında 
tespit edilen duvarın devamı F-V ve G-V açmalarına girmektedir. Duvarın 
kotu G-V açmasında 40.24 olup, toplam uzunluğu 1273 cm.’e ulaşmıştır. Ay-
rıca bu duvarın bitişiğinde ikinci bir 1093 cm. uzunluğunda, 70 cm. genişli-
ğinde bir duvar daha tespit edilmiş olup, F-VI açmasının güneyinde yer alan 
40.27 kotunda, 2.21x2.17 cm. ölçülerinde fırın olduğu düşünülen yapının bir 
kısmının duvarın altına girdiği gözlemlenmiş, yapının bu duvardan önce ya-
pıldığı düşünülmektedir. G-V açmasının kuzeyinden G-VI açmasına devam 
eden kuzey- güney doğrultusunda bir duvar daha tespit edilmiş olup, 40.30 
kotunda, 336 cm. uzunluğundadır. Duvar 73 cm. genişliğinde olup kuzey-
de 147 cm.’e ulaşmaktadır. Doğu- batı doğrultulu duvar ve kuzey – güney 
doğrultulu duvar G-VI açmasındaki 40.30 kotunda, 2.21x2.25 cm. ölçülerinde 
fırın olduğu düşünülen yapı ve 39.43 kotundaki 2 adet pithos da bu duvarlar 
nedeniyle tahrip olmuş ve bunlarında duvarlarda önce olduğu düşünülmek-
tedir. Bu iki pithosun bitişiğinde aynı kotta H-VII açmasına giren ve bir kısmı 
doğudaki pithosun altına giren bir pithos daha tespit edilmiştir.

D-V açmasında seviye inme çalışmalarına 41.69 kotunda başlanılmıştır. 
Yapılan çalışmalarda 41.00 kotunda açmanın kuzeyinde 63x30 cm. ebatla-
rında üst yüzeyi düzgün büyük bir taş ortaya çıkartılmıştır. Aşağıya doğru 
devam etmediği anlaşılan bu taş kaldırıldıktan sonra seviye inme çalışmala-
rına devam edilmiştir. Açmada seviye inme çalışmalarına 39.66 kotunda son 
verilmiştir. 
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D-VI açması sur duvarının doğusunda yer almakta olup, açmada seviye 
inme çalışmalarına 41.69 kotunda açık kahverengi yüzey toprağının kaldırıl-
ması ile başlanılmıştır. Bu tabaka 41.44 kotunda son bulmuş, bu kottan itiba-
ren sarı renkte kum tabakası başlamıştır. 41.31 kotunda biten kum tabakası 
alanın tamamında görülen kalın beton tabakasına zemin oluşturmak amacıy-
la atılmıştır. 41.34 kotunda açık kahverengi dolgu toprak tabakası başlamış ve 
bu tabaka 41.06 kotunda çatı kiremidi döküntüsünden oluşan tabakanın baş-
laması ile son bulmuştur. Çatı kiremidi döküntüsü 40.77 kotunda bitmiştir. 
Bu kottan itibaren koyu kahverengi toprak tabakası başlamış, 40.28 kotunda 
mil tabakasının başlaması ile son bulmuştur. Açmada seviye inme çalışmala-
rına batıda 39.70, doğuda 39.64 kotunda son verilmiştir.

E-V açmasında seviye inme çalışmalarına 41.42 kotunda başlanılmıştır. 
Yapılan çalışmalarda, D-V/ E-V açmalarında 40.86 kotunda tespit edilen 
doğu-batı doğrultulu duvarın güneyinde kuzey-güney doğrultulu taş sıraları 
görülmektedir. Ancak bir duvar mı döküntü mü olduğu tartışmalıdır.  Aç-
manın güneydoğusunda 40.34 kotunda bir yanık tabakası tespit edilmiştir. 
Açmada seviye inme çalışmalarına 39.71 kotunda son verilmiştir. 

E-VI açmasında 40.47 kotundaki küçük taşlardan oluşturulmuş olan ze-
min tespit edilmiş daha sonra kaldırılmıştır. 40.02 kotunda pithos ve balık kıl-
çıkları tespit edilmiştir. 39.36 kotunda 80x60 cm. ölçülerinde küçük taşlardan 
oluşturulmuş, harçsız duvar tespit edilmiş ve kaldırılmıştır.

E-VII açmasında 41.02–40.79 kot aralığında açmanın kuzeyinde yoğun 
tuğla parçaları ile birlikte yangın izleri de gelmiştir.  40.79 kotundan itibaren 
parça halinde harç görülmüştür. 40.12 kotunda fırın olduğu düşünülen ya-
pının ölçüleri şöyledir: Fırın ağzı doğudadır. 257 x 220 cm. ölçülerinde olup, 
önündeki oval kısım ise 186 x 134 cm. ölçülerindedir. Ayrıca fırının arkasında 
yarım daire şeklinde 106 cm. ölçülerinde, yangın izleri olan ve ne olduğu an-
laşılamayan bir girinti bulunmaktadır. 40.22 kotunda 1.93x1.30 cm. ölçülerin-
de kireçli alan görülmüştür. Bu zeminin üzerinde 1 adet pithos ve 1.93 x 47 
cm. ölçülerinde tuğladan oluşturulmuş bir kalıntı saptanmıştır.
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D-VIII açmasında 39.47 kotundan itibaren kokulu, siyah toprak ve hayvan 
kemiklerinin geldiği gözlenmiştir. 39.27 kotunda açmanın ortasında harç par-
çaları görülmüştür. Çalışmalar yağmur nedeniyle bataklık olan açmada 39.19 
kotunda sonlandırılmıştır. D-VIII açmasından E-VIII açmasına uzanan, açma-
ların güneyinde, 40.26 kotunda, 919 cm. uzunluğunda, 50 cm. genişliğinde bir 
kanal tespit edilmiştir.

F-II/ F-III açmalarında kazı çalışmasına 41.27 kot seviyesinde başlanılmış, 
Osmanlı dönemine ait bir sikke ile porselen parçaları tespit edildi. 40.55 kotta 
yanmış buğday taneleri görülmüştür. 40.20 kotta 45 x 45 x 30 cm. boyutların-
da içi yuvarlak oyuk taş bulunmuştur. Harçlı sert bir tabakanın tespit edildiği 
40.15 kot seviyesinde kazı çalışması sona erdirilmiştir.

F-IV açmasında yapılan çalışmalarda 40.92 kotunda yakın döneme ait 
doğu- batı doğrultusunda 440 cm. uzunluğunda, kuzey-güney doğrultusunda 
115 cm. uzunluğunda künk hattı tespit edilmiştir. Belgelenerek kaldırılmıştır. 
40.96 kotunda 100x 62 cm. ölçülerinde, 23 cm. yüksekliğinde tuğla ve taşlardan 
oluşturulmuş, bağlayıcı olarak harç kullanılmış olan duvar tespit edilmiş olup 
belgelenip kaldırılmıştır. 40.85 kotunda güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda 
uzanan beton künk tespit edilmiştir. Belgelenip kaldırılmıştır. 40.62 – 40.06 kot 
aralığında yoğun olarak pişmiş toprak künk parçaları ve tuğla parçalarının 
geldiği gözlemlenmiştir. 40.20 – 40.12 kot aralığında ise tuğla parçaları ile bir-
likte yangın izleri de görülmüştür. Açmanın kuzeyinde 40.17 kotunda,  7x6cm. 
ölçülerinde, güneyde 39.95 kotunda 8x8 cm. ölçülerinde, iki adet hatıl deliği 
tespit edilmiştir. Bu iki hatıl deliği arasındaki mesafe 348 cm.’dir. Kuzey hatıl 
deliğinin 40 cm. kuzeydoğusunda 40.26 kotunda 3x3 cm. ölçülerinde bir hatıl 
deliği ve bunun da 63 cm. kuzeybatısında 40.32 kotunda 6x4 cm. ölçülerinde 
F-V açmasına giren hatıl delikleri tespit edilmiştir. Bu hatıl delikleri 40.36 ko-
tunda130x154 cm. ölçülerindeki alanın üstünde yer almaktadırlar. Açmanın 
kuzeybatısında 40.23 kotunda 61x75 cm. boyutlarında, 40.37 kotunda 49x20 
cm. boyutlarında ve 40.36 kotunda 30x20 cm. boyutlarında 3 adet taş kuzey – 
güney yönünde yan yana sıralanmış, ancak aralarında herhangi bir bağlayıcı 
unsur görülememiştir. Bu taşların toplam uzunluğu 154 cm.’dir.
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F-VI açmasında yapılan çalışmalarda açmanın kuzeybatısında, 40.47 ko-
tunda irili ufaklı taşlardan oluşturulmuş zemin görülmüştür. Zemin belge-
lenip kaldırılmıştır.Açmanın batısında bir kısmı E-VI açmasına giren 40.37 
kotunda, 188 x 140 cm. ölçülerinde, küçük taşlardan oluşturulmuş, döşeme 
ya da duvar tespit edilmiştir. Açmanın güneyinde 39.74 kotunda döküntü 
halinde tuğladan oluşturulmuş bir duvar tespit edilmiştir. Açmanın güney-
doğusunda 39.46 kotunda mermer parçalarından oluşturulmuş bir zemine 
rastlanmıştır. Bu zeminde 2 adet, zeminin doğu ve batısından 4 adet olmak 
üzere toplam 6 adet hatıl deliği tespit edilmiştir.

F-VII açmasının doğusunda, 40.13 kotunda köpek iskeleti görülmüş, belge-
lendikten sonra kaldırılmıştır. Açmanın güneyinde 40.59–39.90 kotunda, 94 cm. 
genişliğinde, harçlı ve küçük taşlardan oluşturulmuş olan eğimli duvar tespit 
edilmiş, belgelenip kaldırılmıştır. Bu duvarın altında doğu- batı doğrultulu du-
var tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu duvar, harçlı ve taşlarla örülmüş,  
40.70 kotunda, 636 cm. uzunluğunda, 100 cm. genişliğinde olup, G-VII açma-
sında köşe yaparak kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Duvar 40.70 
kotunda, 437 cm. uzunluğunda ve 93 cm. genişliğindedir. Bu duvar tekrar köşe 
yaparak doğu- batı doğrultusunda G-VI açmasından H-VI açmasına doğru iler-
lemekte olup,  40.70 kotunda, harçlı, taşlardan örülmüş, 738 cm. uzunluğunda, 
81 cm. genişliğindedir. G-VII açmasının kuzeyinde, doğu- batı doğrultusunda, 
harçlı taşlardan oluşturulmuş, 40.90 kotundan 39.40 kotuna inen, 409 cm. uzun-
luğunda, 110 cm. genişliğine bir duvar daha tespit edilmiştir. Ayrıca G-VII aç-
masının ortasında 40.08 kotunda,100 cm. çapında pithos tespit edilmiştir. F-VII 
açmasında doğu- batı doğrultulu duvarın kuzeyinde 39.53 kotunda, 55 x 60 cm. 
ölçülerinde bir taş tespit edilmiş olup duvarla ilişkilendirilmiştir.  H-VI açması-
nın kuzeydoğusunda 40.73 kotunda, 251 cm. uzunluğunda, 90 cm. genişliğinde 
bir duvar daha tespit edilmiş, bu duvarın üstüne oturan, 365 cm. uzunluğunda, 
90 cm. genişliğinde bir duvar daha tespit edilmiştir. 

G-IV açmasında kazı çalışmasına 40.90 kot seviyesinde başlandı. 40.40 
kotta doğu-batı doğrultulu beton künk tespit edilmiştir. Hiçbir mimari tespit 
edilememiştir. Çalışma 39.70 kotta sonlandırılmıştır. 
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D-II açmasından F- II açmasına uzanan doğu-batı doğrultulu 41.37 ko-
tunda, tuğla ve taşlardan oluşturulan duvarda bağlayıcı olarak toprak kul-
lanılmış olup, 1483 cm. uzunluğunda, 63 cm. genişliğinde olan duvar, E-II 
açmasında ikinci bir duvar ile birleşerek (145 cm. genişliğinde) F-II açmasına 
ilerlemektedir. Bu duvar F-II açmasındaki bina duvarında sonlanmaktadır.

E-II açmasında 40.62 kotunda, taşlardan oluşturulan duvarda bağlayıcı 
olarak toprak kullanılmış olup, 115 cm. uzunluğunda, 39 cm. genişliğinde, 
kuzey-güney doğrultulu olup, doğu batı doğrultusunda devam ederek 40.57 
kodunda 210 cm. uzunluğunda, 32 cm. genişliğindedir. 

E-III açmasında 20. yy.’a ait metal para, ithal ve yerli porselen tabaklar, çay 
takımları, şişe kapakları ve mutfak araç gereçleri nedeniyle 20. yy.’da mutfak 
olarak kullanıldığı düşünülen yapının ölçüleri; Kuzey duvarı: 39.98 kotunda, 
178 cm. uzunluğunda, 38 cm. genişliğinde, harçlı ve taşlardan oluşturulmuş-
tur. Güney duvarı:41.07 kotunda, 200 cm. uzunluğunda, 30 cm. genişliğinde, 
harçlı ve taşlardan oluşturulmuştur. Batı duvarı: 40.80 kotunda, 210 cm. uzun-
luğunda, 38 cm. genişliğinde, harçlı ve taşlardan oluşturulmuştur.  Mekânın 
doğudan girişi bulunmaktadır. Zeminden 20 cm. yukarıdan mekân sınırlan-
dırılmıştır. Mutfağın 40.27 kotunda kireç zemini bulunmaktadır.  Mekânın 
iç ölçüleri ise; doğu ve batıda 150 cm., kuzeyde 153 cm., güneyde ise; 159 
cm.’dir. İç mekânın batı ve kuzey duvarında “L” şeklinde bir tezgâh oldu-
ğunu düşündüren 2 adet çıkıntı saptanmıştır. Batı duvarda yer alan çıkıntı 
40.68 kotunda ve 33x15 cm. ölçülerindedir. Kuzey duvarda yer alan çıkıntı 
ise; 40.57 kotunda, 50 x17 cm. ölçülerindedir. Muhtemelen tezgâh ahşap veya 
demirden yapıldığı için korunamamıştır.

E-III açmasında 41.00 – 40.57 kot aralığında tuğla parçaları görülmüştür. 
40.57 – 40.00 kot aralığında yangın tabakası görülmüştür.  Ayrıca açmanın gü-
neydoğusunda 40.65 kotunda yanmış tahıl görülmüş, örnek alınıp, fotoğrafı 
çekilmiştir.  E-II açmasından başlayıp E-III ve E-IV açmasına giren ve mutfağın 
hemen önünde ilerleyen 40.49 kotunda, 920 cm. uzunluğunda 185 cm. genişli-
ğinde, taşlardan oluşturulmuş harçlı zemin? E-IV açmasında sonlanmakta ve 
harçlı, taşlardan oluşturulmuş, 40.34 kotunda, 240 cm. uzunluğunda, 70 cm. 
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genişliğinde, kuzey – güney doğrultulu duvar köşe yaparak doğu- batı doğ-
rultusunda F-IV açmasında ilerlemekte olup, 40.40 kotunda, 676 cm. uzunlu-
ğunda, 63 cm. genişliğinde devam etmektedir.  Tabakası ve çıkan buluntular 
ışığında 20. yy.’ın başlarına tarihlendirilmektedir. 41.00- 40.20 kot aralığında 
yanmış tuğla parçaları görülmüştür. 40.20 – 40.00 kot aralığında ise; yangın 
tabakası görülmüştür. F-II/ F-III açmasında yapılan çalışmalarda 40.20 ko-
tunda 45x45x30 cm. ölçülerinde içi yuvarlak oyuk taş görülmüştür. 40.15 ko-
tunda harçlı sert bir tabaka tespit edilip, çalışmalara son verilmiştir.

 SONDAJ - 1

Sondaj–1 olarak adlandırılan bölümdeki çalışmaya 39,97 kotta başlanıl-
mıştır. 39.10 kot seviyesi ile 37.90 kot seviyesi arasında, diğer açmalarda tespit 
edilmiş olan mil tabakası tespit edilmiştir. Mil tabakasının altından diğer aç-
malarda tespit edilen siyah, kokulu, çok fazla hayvan kemiğinin bulunduğu 
tabaka bu açmada 37.90 kot ile 36.18 kotları arasında görülmüştür. Bu taba-
kada diğer alanlarda çıktığı gibi burada da mavi-beyaz Osmanlı seramikleri 
çıkmaktadır.  Siyah kokulu tabakanın altından kumlu, gri renkli bir tabaka 
tespit edilmiştir. Bu tabaka içerisinde 35,9 kotta insan iskeletine ait kemik par-
çaları görülmüştür.

Sondajın güneydoğusunda 37.50 kotunda hayvan iskeleti görülmüş, bel-
gelenip kaldırılmıştır. Sondajın batısında C-V/ C-IV açmasında görülmüş 
olan harçlı duvarın güneydoğusunda 37.04 – 36.93 kot aralığında ahşap pla-
kalar görülmüştür. Kuzeydoğusunda ise iki adet doğu- batı doğrultulu bebek 
mezarı tespit edilmiştir. 

C-V açmasında 36.87 kotunda, C–IV açmasında 36.52 kotunda olan harç 
ve küçük düzensiz taşlardan oluşan, 1000 cm. uzunluğunda, 60 cm. genişliği 
görülen kuzey-güney doğrultulu duvarın, yapılan sondaj sonucunda genişli-
ğinin 260cm. olduğu tespit edilmiştir. 

Surun 590 cm. dışında yer alan ve sur duvarına paralel uzanan bu duva-
rın devamı açılamadığından işlevi anlaşılamamıştır. Bir ihtimal kaynaklarda 
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bahsedilen surun hendeğiyle ilişkili olabilir. Bu duvar, sur duvarının temel 
seviyesine kadar devam etmektedir. Duvarın alt seviyesine ulaşılamamıştır. 
Tespit edilen bu duvar, sur duvarından sonraki erken tarihli duvar olması 
açısından önem arz etmektedir. 

SONDAJ-2 

Sondaj-2 sur duvarının hemen önüne atılmıştır. Sur duvarının subasma-
nının (temel) derinliğini ve örgüsünü görebilmek amaçlanmıştır. Sur önünde 
35.75 kodundan itibaren seviye inilmeye başlanmış ve 33.54 koduna ulaşıl-
mıştır. Yaklaşık 220 cm. derinliğe ulaşılmış olmasına rağmen duvarın devam 
ettiği görülmüştür. Bu seviyeden sonra su çıkmaya başlamasından dolayı de-
vam ettirilememiş ve duvarın bitimi görülememiştir. 

SERAMİK DEĞERLENDİRMESİ

40.38-39.33 m. kot aralığında bol miktarda Osmanlı Dönemi’ne ait yeşil 
sırlı ve bezemeli tabaklar, sırsız tabak ve ibrikler, beyaz boya bezemeli, kırmı-
zı astarlı kapalı kaplar ele geçirilmiştir.

39.33-38.18 m. kot aralığında Osmanlı ve Bizans Dönemlerine ait seramik 
buluntuları ele geçirilmiştir. Osmanlı Dönemi’ne ait sırlı tabaklar ve sırlı sırsız 
mumluklar, meyvelik tipi kap parçaları ve Bizans Dönemi’ne ait sgraffito tek-
niğinde yapılmış tabaklar görülmektedir. Erken Osmanlı Dönemine ait (14. 
yüzyılın başı-15. yüzyılın sonu) Milet işi seramik parçaları ele geçirilmiştir.

38.18-38.03 m. kot aralığında Bizans Dönemine ait sgrafitto ve damla be-
zekli tabak parçaları ele geçirilmiştir. Az miktarda Osmanlı Dönemine ait 
sırsız testi ve ibrik parçaları da mevcuttur. Bu kot aralığında Erken Osmanlı 
Dönemine ait (14. yüzyılın başı-15. yüzyılın sonu) Milet işi seramik parçaları 
ele geçirilmiştir.

38.03-36.77 m. kot aralığında Bizans ve Roma Dönemine ait seramik parça-
ları ele geçirilmiştir. Roma Dönemine ait kaplardan daldırma teknikte yapılan 
ve yivli kap parçaları yoğunluktadır. Yanık mutfak kabı parçaları mevcuttur.
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 36.77-35.60 m. kot aralığında Roma Dönemine ait tabak ve kase parçaları 
ele geçirilmiştir. 

SUR DUVARLARI

Yapılan kazı çalışmalarında antik kent Hadrianapolis’in M.S. II. yüzyılda 
inşa edilmiş olan surlarının, yaklaşık 65 metre uzunluğundaki kısmı ortaya 
çıkartılmıştır. Burada, şimdiye kadar bilinenin aksine surların oldukça iyi ko-
runduğu görülmüştür.  Sur duvarı büyük bloklar kullanılarak yapılmıştır ve 
isodomos tipinde bir örgüye sahiptir. 70-75 cm. genişliğinde farklı uzunluk-
lara sahip büyük bloklar kullanılarak yapılan sur, tek sıra olup içte atkılarla 
desteklenmiştir.  Atkı duvarları 400/430 cm. aralıklarla yer almakta ve duva-
rın genişliği 55-60 cm. ölçülerindedir.

Taşların dış yüzeyleri bosajlı olup bloklar harç kullanılmadan kırlangıç 
kuyruğu şeklindeki kenetlerle birbirlerine birleştirilmiştir. Kullanılan blokla-
rın yüksekliği 55-60 cm. arasında yer almaktadır. Surun büyük bir kısmında 
9 sıra taş blokların korunduğu görülmektedir. Üstten ilk üç/dört sırada dö-
külmeler 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 tutu-
larak dışa çıkıntı yapmaktadır. Surda ve burç üzerinde taşçı atölyesi/taşçı us-
talarına ait işaretler oldukları düşünülen Grekçe harfler yer almaktadır. Ara-
zinin kuzeyden güneye doğru eğiminden dolayı, sur duvarı belli aralıklarla 
kademelendirilerek kodu düşürülmüştür.

Arazi çalışmaları, hendek olup olmadığına ilişkin yapılan sondajla önün-
de, alanın kazısının uzun sürecek olması, çok yönlü bir ekip gerektirmesi ve 
kazı maliyetlerinin yüksekliği ve maddi kaynak sağlanamaması nedenleriyle 
tamamlanamamıştır. Çalışmalara daha geniş bir ekiple mali kaynak teminini 
müteakip devam edilmesi planlanmaktadır.
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KAZI ALANI DIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Kazımızda ele geçen Milet Tipi/İşi adlandırılan örneği İznik, Kütahya, 
Bursa ve Milet’te de bulunan seramiklerden tümlenebilecek durumda olan 
kap, tabak ve kaselerin tümleme çalışmaları  Restoratör Candan YARAŞ ta-
rafından müzemizde yapılmış,  seramiklerin kataloglama ve yayınlama çalış-
maları Yrd. Doç. Dr. Gülgün YILMAZ tarafından müzemizde devam ettirile-
rek yayınlanma aşamasına gelinmiştir. 

Kazı alanında elde edilen iskeletler incelenmesi amacıyla Hacettepe Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Fizik Antropoloji Laboratuarına gönderilmiş, in-
celemeler sürmekte olup sonucu ayrıca değerlendirilecektir.

Koruma önlemleri için kalenin taş örnekleri laboratuar analizine yollanmış 
olup analiz sonuçları doğrultusunda  koruma önlemleri alınması için Koru-
ma Bölge Kuruluna başvurulmuştur. Killi kireç taşından olan surda ıslanma-
koruma döngülerinde, özelliklede asit yağmurlarının etkisiyle hem taş yüze-
yinde çözünmeden dolayı yüzey kayıpları, hem de büzülme ve gevşemeden 
dolayı bağlar arası kopmalar olması nedeniyle şekerlenmeler görülmektedir. 
Taşın pirinci ve kireç bağlayıcı ile tümlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğu tes-
pit edilmiş, önümüzdeki çalışma döneminde, analiz raporları doğrultusunda 
bu yönde koruma uygulamalarına ağırlık verilecektir.

Kazı alanının rolövesi, rekonstrüksiyonu, aksonometrik çizimi ve diğer 
çizimleri yaptırılmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Yapılan kazı çalışmamız sadece yapılanma talebine konu 4 pafta, 15 ada, 
21-53 parsellerde sur dış hattı boyunca çalışma gerçekleştirilebilmiştir. Bu 
parsellerde Kaleiçi Mahallesine adını veren Edirne Kalesinin Mumcular So-
kak, Tabakhane Sokak, Balıkpazarı Semtinde mevcut duvarlarından ayrı ola-
rak surların iyi korunmuş bir bölümüne denk gelinmiştir. Surlar yapılanmaya 
konu parselle ilişkisi olan dış tarafından görülmüş, diğer parsellerde yer alan 
bölümleri ile ilgili çalışma yapılamamıştır.
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Edirne Antik Kalesinin inşa edildiği tarihten bu yana kazı alanında, en azı 
5 metre yüksekliğinde olmak üzere dolgu oluşmuştur. Kazılan kısımlardaki 
toprağın kesitlerinden durum görülmektedir. Alanda nehir seviyesine yakla-
şıldığı, sur dibindeki sondajda suya rastlanılmasından anlaşılmaktadır. Top-
rak kesitinde de  damlalar eklinde su sızmaları görülmektedir. Yer yer çok 
kokulu katmanların kazılıyor olması, Evliya Çelebi’nin bahsettiği zamanla 
doldurulan Surönü Hendeği ilintili olduğunu düşündürtmüşse de, hendekle 
henüz kesin bir veri elde edilememiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen sondajda 
da ilk yağmurda su birikmesi olmuş ve su uzun süre sondaj alanı içinde kal-
mıştır.

Antik Kalenin üst sıradaki blok taşlarında, saldırılar sonucu meydana gel-
diği düşünülen tahrip izleri bulunmaktadır. Bu bölümlerde onarım izleri de 
görülmektedir. 

53 parselde yıktırılan eski borsa binasına ait yapının altında burç oldu-
ğu görülmüş, burç meydana çıkarılmıştır. Aynı adada yer alan, 23 parselle 
tevhitte konu olan 36 parselde de Edirne Kalesinin duvarlarının iyi şekilde 
korunmuş kısmı ile 53 parseldeki burçtan daha yüksek durumda bir burcun 
olduğu tespit edilmiştir. 

 C-V açmasında 36.87 kotunda, C–IV açmasında 36.52 kotunda olan harç 
ve küçük düzensiz taşlardan oluşan Surun 590 cm. dışında yer alan ve sur du-
varına paralel uzanan bu duvarın devamı açılamadığından işlevi anlaşılama-
mıştır. Bir ihtimal kaynaklarda bahsedilen surun hendeğiyle ilişkili olabilir. 
Bu duvar, sur duvarının temel seviyesine kadar devam etmektedir. Duvarın 
alt seviyesine ulaşılamamıştır. Muhtemelen kalenin hendeği olduğunu dü-
şündüğümüz bu duvar ile ilgili çalışma henüz tamamlanamamıştır.

Cumhuriyet Caddesi ve Zindanaltı Kulesi esas alındığında, Edirne Kalesi 
bu bölümde,15 ada, 21-53 parseller sur hattının dış bölümünde yer almak-
la birlikte sur hattı ve atkıları bu parsellerin dışında bitişiğindeki aynı ada, 
55,13,12, 50,52,10,36,60 ve 9 parsellerden de geçmektedir. Bu parsellerde hali-
hazır haritası üzerine işlenmiştir. Bu parsellerdeki sur hattını kapsayacak ve 
yapılaşmadan çekme mesafesini belirtecek şekilde koruma kararı üretilmesi-
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ne ihtiyaç duyulmakta olup alanın sit olarak tesciline ilişkin önerimiz daha 
önceki raporumuz ekinde iletilmişti. Sur hattının 65 metrelik kısmı yapılan-
maya konu bu parselleri ilgilendirmekte olup alanın Kalenin inşası dönemin-
den günümüze 5 metreden fazla dolduğu görülmektedir.

Sonuç olarak yapılan çalışmalar sonunda; Sur hattını korumaya yönelik 
geçici koruma öneri projesinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek 
uygulamada bulunulması için koruma kararı talep edilmiş, 15 ada, 21-53 
parseller sur hattının dış bölümünde yer almakla birlikte sur hattı ve atkı-
ları bu parsellerin dışında bitişiğindeki aynı ada, 55,13,12, 50,52,10,36,60 ve 
9 parsellerde, sur hattının geçtiği güzergâhın ve burcun da dikkate alındığı, 
alanın kent arkeolojisine konu olduğu, günümüz yaşam kotonun bir hayli 
altında kaldığı, ne şekilde rasyonel koruma kullanma dengesinin sağlanabi-
leceği, parsellerde sur hattından uygun görülecek çekme mesafesi konularak 
ifraz yapılıp yapılamayacağı, sur hattının bulunduğu parsellerdeki yapılan-
ma talebinin çekme mesafesi bırakıldıktan sonra değerlendirilip değerlendi-
rilmeyeceği, yapılanma olacak ise çekme mesafesinden sonra yapılacak yeni 
yapılanmalarda kaleden kullanımı sağlayan vb. esasların göz önüne alındığı, 
koruma kullanma dengesinin Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi gerektiği rapor edilmiştir. Kazı alanın 
kent kimliğine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi planlanmakta olup alı-
nacak koruma bölge kurulu kararı sonrasında çalışmalara devam edilmesi 
düşünülmektedir.
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Resim 1 a-b-c: Edirne, Merkez, 4 pafta, 15 ada, 21-53 parsellerde 2007 yılı sondajlarına ait görünüm.

Resim 2: Eski Ticaret Borsasına ait taşınmazın 2008 yılındaki çalışma esnasına ait görünüm. 
(Fot: Ark.Bülent Türkmen).
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Resim 3: Eski Ticaret Borsasına ait binanın yıkımı sonrası  ve 2009 yılı çalışması başlaması ön-
cesinden  genel görünüm.

Resim 4:  Yıkılan binanın altında bulunan B-XI ve C-X, C-XI açmaları içindeki burç.
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Resim 5: Yıkılan binanın altında bulunan B-XI ve C-X, C-XI açmaları içindeki Kale burcu.

Resim 6: B-X açmasında, burcun güney cephesindeki seramik fırını.
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Resim 7 a-b: C-II açmasındaki iskeletlerin görünümü.
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Resim 8 a-b: Sur ve kesitlerden görünüm.
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Resim 9 a-b: G-VI -H-VII açmalarından görünüm.
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Resim 10 a-b: C-V - C–IV açmalarında gerçekleştirilen 1 numaralı sondajdan görünüm.
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Resim 11 a-b: Kazı alanının genel görünümleri (Fot.:Arkeolog Bülent Türkmen).
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Resim 12: Kazı alanında elde edilen çok sayıdaki Milet seramiğinden örnekler ve üç ayak.
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Resim 13: Kazı alanında elde edilen buluntulardan örnekler.
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Resim 14: Kazı alanında elde edilen buluntulardan örnekler.
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Çizim 1: Kazı alanı vaziyet planı (Çizim: Y.Mimar Onur KARAHAN).
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Çizim 2: Sur ve burcun planı ve burcun doğu cephesi (Çizim: Y.Mimar Onur KARAHAN).
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KARAMAN MÜZESİ KURTARMA KAZISI,
TEMİZLİK VE KÜÇÜK ONARIM ÇALIŞMALARI

2009

Nurettin ÖZKAN*

I- MANAZAN MAĞARALARI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2009 tarihli ve 
168882 sayılı izni ile Karaman merkez Taşkale Kasabası sınırları içinde bulu-
nan ve Yüksek Kurul’un 13.02.1986 tarihli ve 1879 sayılı kararı ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Manazan Mağaraları’nda kazı yapıl-
maksızın temizlik çalışmasına 01.10.2009 günü başlayarak yaklaşık 1 ay süre 
ile devam etmiştir**.

Manazan Mağaraları Yeşildere (İbrala) ve Taşkale (Kızıllar) kasabaları ara-
sında uzanan Yeşildere Vadisinde Karaman’a yaklaşık olarak 40 km. mesafe-
de bulunmaktadır (Resim: 1).

Mağaralar, içinde kil oranı yüksek kireçtaşı arazide, yüksek bir kaya kütle-
sine tamamen insan eliyle oyulmuş beş katlı toplu meskenler halindedir. 

Ortada bulunan yüksek kaya kütlesine oyulan diğer katlar halk arasında 
yukarıdan aşağıya doğru Ölüler Meydanı, At Meydanı ve Kum Kale olarak 
adlandırılmaktadır. 

* Müze Araştırmacısı, Karaman Müzesi, -70100 KARAMAN
** Karaman Müzesi’nce 2009 sezonunda  kurtarma kazıları ve temizlik çalışmaları 4 ayrı yerde 

gerçekleşmiştir.Taşkale Manazan Mağaraları ve Karadağ Başdağ Helenistik Havuz Temizlik 
Çalışmaları İŞKUR Karaman İl Müdürlüğü “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında 
Kılbasan ve Taşkale Belediye Başkanlıkları’nın, Bucakkışla Topalhacı Çiftliği Gözpınarı Şapeli 
Kurtarma Kazısı ve Küçük Onarımı IC İçtaş İnş. San. Tic. A.Ş Kepezkaya HES Şantiyesi’nin 
ve Ermenek Görmeli (Ala) Köprüsü Kitabe Söküm işi de Karaman İl Özel İdaresi,  Erme-
nek Belediyesi, Ermenek ÖZKAR Madencilik A.Ş. ve Yaka Ticaret’in sponsorlukları ile Müze 
Araştırmacısı Nurettin ÖZKAN’ın başkanlığında ve Müze elemanları Arkeolog Ercan ER(4B), 
stajyer Arkeolog Bünyamin AKBULUT ve stajyer öğrenci Hacı Duran YÖRÜK’ün katılımı ve 
Mimar Şehir Plancı Gökce SARI’nın teknik desteği ile yürütülmüştür. 
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Taşkale’nin eski adı Kızıllar’dır. Yapılan araştırmalar ve tespitlerle                    
kasabanın (Kızıllar) tarihi M.S. 2.-3. y.y.‘a kadar inmektedir. 

Manazan, Zanzana ve Miske gibi yerleşim yerlerinde Geç Roma, Erken Hı-
ristiyanlık, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait izlere rastlanmıştır.
Ölüler Meydanı’ndan çıkarılmış kadın cesedi Karaman Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Yine mağaranın doğu cephesinde yer alan arcosoliumda yazılmış bir 
kitabe mağaranın, Bizans dönemine ait olduğunu belgelemektedir (Resim: 2):

“Ioannes şimdilik fani âlemden ayrılış ile iş bu lahiti kemik-
lerinin erimesi ve vücudunun toprakla bir olması ve gözlerini 
aralık bırakarak şöyle ki sonunu görmek için…”

Erken Hıristiyanlık dönemi saklı kentlerinden olan Manazan’la ilgili Se-
mavi EYİCE, Karadağ ve Karaman adlı eserinde (s.l17) bahsetmektedir. 
Manazan’ın Osmanlı devrinde de bir köy olduğunu “… Çavuşan-i Konya an 
karye-i Manizan” olduğunu öğreniyoruz1.

Manazan Mağaraları Anadolu’da Nevşehir, Göreme, Karaman-Göves, 
Konya-Hatunsaray-Gökyurt (Kilistra) gibi yerlerle benzer olup buralar gizli 
tapınma, savunma ve saklanma gibi kaygılarla birlikte doğal etkilerden ko-
runma ve dokuya uygun şekilde doğayı kullanma düşüncesinden kaynakla-
nan yerleşim yerleri olduğu düşünülmektedir2.     

Ölüler Meydanı

Ölüler Meydanı’na At Meydanı’ndan dar bir koridor geçilerek galerinin 
kuzey duvarından 21 m. uzunluğunda, 185 cm. yüksekliğinde ve 80 cm. ge-
nişliğinde bir kişinin geçebileceği şekilde düzenlenmiş zaman zaman daralan 
bir geçitle ulaşılmaktadır. 

Ölüler Meydanı’nda 23 adet hücre, 8 adet niş, 1 adet zemin hücresi ve 2  
erzak deposu bulunmaktadır.

1 İ.H.KONYALI; Karaman Tarihi, s.660.
2 N.ÖZKAN; Atatürk’ün Ata Yurdu-Taşkale s.10.
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At Meydanı

At Meydanı kuzey-güney istikametinde dik olarak uzanan bir koridor ve 
bu koridorun sağındaki ve solundaki duvarlara iki kat olarak oyulmuş hücre-
lerden oluşmuş galeri biçimindedir. Galerinin uzunluğu 40 m. genişliği 4.18 
m. yüksekliği ise 3.70 m.dir (Resim: 3–4).

Galeriye, giriş  katından baca formunda vertical (dikey) merdivenle çıkılır. 
Meydanın ortasına ulaşan vertikal (dikey) dikey çıkış esnasında insanların 
tırmanabilmesini sağlamak için el bacaların kenarlarında yapışabilecek bi-
çimde oyulmuş küçük oyuntular mevcuttur.

Galeride 60 hücre ve bir de sarnıç vardır. Hücreler birbirleriyle benzerlik 
göstermektedir. Sadece 33, 34 numaralı hücreler ve 7 numaralı hücrenin giri-
şindeki açıklıktan zemine oyulmuş odanın farklı işlevleri bulunduğu tahmin 
edilmektedir. 

Yapılan İşler

Yaklaşık 1 ay süren çalışmalarda Ölüler Meydanı ve At Meydanı’nın te-
mizliği yapılmıştır. Çalışacak personele yapılacak işler hakkında bilgiler ve 
gösterilmesi gereken hassasiyetler anlatılmıştır. Mağaranın iç mekânında ça-
lışacak personel için maske, baret, çizme- bot, lastik ve deri eldiven temin 
edilmiştir. Yapılan yüzeysel temizlikte mağara ortamı dezenfekte edilip 1 gün 
beklenmiştir.

Temizlikten önce Manazan Mağaralarının genel durumunu tespit için bir 
fotoğraflama çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile müzemizin fotoğraf arşivi-
ne Manazan Mağaralarının mevcut durumu ile ilgili görsel doküman kazan-
dırılmıştır.

Gene aynı hazırlık kapsamında Ölüler Meydanı ile At Meydanı’nın ölçüle-
ri alınmış, Ölüler Meydanı’nın planı çizilmiş, ancak At Meydanı’nda çalışma-
lar devam ettiğinden planı çizilmemiştir (Çizim: 1).

Temizlik esnasında süpürülen molozun aşağıya indirilmesini sağlamak 
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için 34 numaralı hücreye makara sistemi kurulmuştur.  Ertesi gün zemin ısla-
tılarak toz kalkmaması sağlanmış ve süpürülen toprak çuvallanarak makara 
sistemiyle aşağı indirilmiştir. Aşağıya indirilen toprak elenerek kenara istif 
edilmiştir. 

İstif edilen toprak daha sonra elekten geçirilerek elenmiş ve gerek İslami 
ve gerekse Bizans dönemine ait buluntular elde edilmiştir.

Tamamı etütlük mahiyette ahşap ve kemik tarak parçaları, cam bilezik 
parçaları, deri çarık veya giysi parçaları, metal çivi ve objeler, taş, cam, kemik 
ve seramik boncuklar elde edilen buluntular arasındadır (Resim: 5). 

Manazan Mağaraları’nda yapılan çalışmalar iklim şartlarının bozularak 
havaların soğuması ve yağışların artması nedeniyle 28.10.2009 tarihinde son 
verilmiştir.

Taşkale Belediyesi’nin sponsorluğu üstlenmesi ve Genel Müdürlüğümü-
zün çalışma iznini yenilemesi halinde olup önümüzdeki yıl çalışmalara ka-
lınan yerden (At Meydanı) devam edilmesi planlanmıştır.Önümüzdeki dö-
nemlerde

 Manazan Mağaraları’nın giriş katı ile Kumkale denilen ikinci katı da te-
mizlenerek ziyarete açılacaktır.       

II- BAŞDAĞ HAVUZU TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 05.01.1190 
sayılı ruhsatı ile Karaman İli, Merkez İlçeye bağlı Kılbasan Kasabası, Kara-
dağ Bölgesi Başdağ Mevkii’nde bulunan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2007 tarih ve 2021 karar numarası ile tescil 
edilen Başdağ Havuzu’ndaki temizlik çalışmaları 01.10.2009 tarihinde başla-
mış büyük ve küçük havuzun içinde etrafında bulunan ve havuz mimarisine 
ait olmayan küçük moloz taşlar toparlanarak büyük havuzun doğu tarafına 
yığılmıştır.

Havuzun bulunduğu Başdağ Mevkii Karaman’a yaklaşık olarak 20 km. 
uzaklıkta ve Karadağ’ın Kılbasan yönündeki yükseltisi üzerindedir. Başdağ’a 
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Kılbasan’dan kuzey istikametine doğru devam eden stabilize yolun takip 
edilmesi ile ulaşılmaktadır. Başdağ kuzey güney yönünde iki tepe ve bunla-
rın arasındaki krater çukurundan oluşmaktadır. Başdağ Havuzu da bu krater 
çukurunun içerisinde bulunmaktadır. Kuzey ve güney tepelerde güvenlik ve 
gözetleme yapıları bulunmaktadır (Resim: 6).

Volkanik bir dağ olan Karadağ’da volkanik faaliyetler 4 farklı evrede ge-
liştiği, aktivitenin Pliyosen sonu-Pleistosen’de başlamış ve Pleistosen sonuna 
kadar devam etmiş olduğu, volkanizmanın yaşının 1.95–2.05 milyon yıl ol-
duğu jeolojik etütlerde yer alır (Resim: 7). Bu etkinlikler ile andezitler, tüfler, 
pomza taşı ve volkanik breş oluşumları ortaya çıkmıştır. İnceleme alanının 
değişik kesimlerinde volkanitler yanında, kristalize kireçtaşları (Neojen önce-
si) ile konglomera, kumtaşı ve kireçtaşlarından oluşan Neojen oluşukları da 
bulunmaktadır3.

 Havuz iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi büyük ve daire şeklin-
de olup diğer havuz bunun kuzeyinde bulunan ve dikdörtgen şeklinde daha 
küçük yapılı bir havuzdur (Çizim: 2).

       

Büyük Havuz ve Yapılan Çalışmalar: 

İçten içe 28.70 m. çapındaki havuzun zemini dolduğundan derinliği hak-
kında bir şey söylemek mümkün değildir. Bu moloz dolgunun üzerinde 1,50 
m.lik bölümü küçük şekilsiz moloz taşla kireç harçla örülüdür. Devamı mun-
tazam kesme taşlardan iki sıra halinde kademeli olarak sıfır derzle yapılmış-
tır. Üzerinde bulunan ve moloz taşlarla rastgele örülerek oluşturulmuş kuru 
yığının ise,  yağmur ve eriyen kar sularıyla inen moloz akıntının havuza dol-
masını engellemek için 1950’li yıllarda köylülerce yapıldığı bilgisi edinilmiş-
tir. Başdağ Havuzu’nun 1907 yılında çekilmiş resimlerinden buranın şimdi-
kinden daha fazla dolu olduğu görülmektedir (Resim: 8).

3 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 2, No 2, 117–126, 1987 Vol 
2, No 2, 117–126, 1987.
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A–1 Açması:

Büyük havuzun kuzey tarafında ve 5 X 5 m. ölçülerindeki A–1 açmasında 
yapılan zemine doğru 10–15 cm. derinlikte çalışılmıştır. Burada toprak yü-
zeyinden 45 cm. derinlikte, muhtemelen ezme taşı olarak kullanıldığı düşü-
nülen 32 cm. yüksekliğinde, ağız çapı 36,5 cm., dip çapı 21 cm. olan in situ 
durumda olmayan andezitten yapılmış bir malzemeye rastlanmıştır. Yine 
burada farklı derinliklerde in situ olmayan pişmiş topraktan yapılmış kiremit 
renkli dikdörtgen tuğla ve parçalarına rastlanmış olup bunların muhteme-
len zemin döşemesine ait olabileceği düşünülmektedir. Bu tuğlalar 12,5 cm. 
uzunluğunda, 9 cm. genişliğinde ve 3,5 cm. yüksekliğindedir . Bu açmadaki 
sondaj çalışmaları neticesi 1,70 m. derinliğe kadar inilmiştir.

A–2 Açması:

Yine büyük havuzun doğu tarafında 5 X 5 m.’lik A–2 açmasında çalışma-
larından zemine doğru 10–15 cm.’lik derinlikle kademeli olarak çalışılmış, 
burada da farklı derinliklerde insitu olmayan tuğla ve parçalarına rastlanmış 
olup bu tuğlaların ölçüleri aynıdır. Bu açmadaki sondaj çalışmaları neticesi 
1,80 m. derinliğe kadar inilmiştir.

Küçük Havuz ve Yapılan Çalışmalar:

11,90 m. uzunluğunda, 5,90 m. genişliğinde ve yaklaşık 2,50 m. derinliğin-
dedir. Buranında zemini zamanla dış etkenlerle dolmuştur. Yine inşasında 
kireç ve şekilsiz küçük moloz taşlar birlikte kullanılmıştır.

 Bunun üzerine ise iki sıra muntazam kesme taşlardan kademeli olarak 
örülmüş kısımlar yerleştirilmiştir. Buranın güneybatı köşesine aşağıya iniş çı-
kışı sağlayan bir merdiven kısmı yapılmış olup bu merdivenli kısım zamanla 
tahrip olmuş durumdadır. Bu dikdörtgen havuzun büyük havuzla arasında 
(en dar olduğu kısım) 2,50 m.dir. Burada yapılan çalışmalar zeminin tuğlala-
rın dikine konularak zemin oluşturulmuş olduğu yaşlı vatandaşların şifahi 
anlatımlarını doğrulamaktadır. Zemin tamamen açıldığında bu bilgi kesin-



85

leşecektir. Buranın büyük havuzla bağlantısını sağlayan üstte bir adet küçük 
tahliye oluğu bulunmaktadır. Dolayısı ile bu küçük havuzun bir dinlendirme 
havuzu olduğu düşünülmektedir.

Alınan Koruyucu Önlemler:

Çalışmalarımız sezon içerisinde bitirilemediğinden havuz içerisindeki 
moloz atımı durdurularak, havuz çevresindeki moloz-şekilsiz taşlarla kuru 
örgü olarak harçsız örülen istinat çemberini genişletmek, bu moloz içerisinde 
mevcut olan havuza ait kesme taşları kurtarmak ve havuz kenarında zemin 
tespiti yapmak için bu taşlar mevcut yerinden 2-2,5 m. geriye çekilip akta-
rılmıştır. Çemberin dışı da çıkan toprakla sıkıştırılarak akıntının istikameti 
havuzdan uzaklaştırılmıştır.

Diğer dikdörtgen küçük havuzda ise, 2 m. derinlikten sonra durdurulan 
temizlik çalışması, mevsimsel etkilere karşı zemine 20 cm. kalınlığında elen-
miş ince kum döşenmiştir. 

Küçük Buluntular: 

Yapılan çalışmalar esnasında A–1 açmasında muhtemelen ezme taşı ola-
rak kullanıldığı düşünülen 32 cm. yüksekliğinde, ağız çapı 36,5 cm., dip çapı 
21 cm. olan in situ durumda olmayan andezitten yapılmış bir malzemeye 
rastlanmıştır. Yine A–1 ve A–2 açmalarında muhtemelen zemin döşemesine 
ait olabileceği düşünülen 120 adet pişmiş topraktan tuğla bulunmuş olup 
bunlar önümüzdeki yılki çalışmalarla birlikte değerlendirilmek üzere müze 
deposuna kaldırılmıştır. Bu tuğlalar 12,5 cm. uzunluğunda, 9 cm. genişliğin-
de ve 3,5 cm. yüksekliğindedir (Resim: 9–10).

Değerlendirme:

Semavi EYİCE, Başdağ Kalesi ve askeri tesisleri adını verdiği bu yöredeki 
yapıları tanıtırken “İki zirvenin arasındaki krater çukurunun içinde elips şeklinde 
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büyük bir havuz bulunmaktadır. Havuz kesme taşlarla çevrilmiştir. Başdağ yapıları 
genellikle Bizans devrinden daha önceki devirlere tarihlendirilmektedir” demektedir4.

Başdağ’daki havuzun Helenistik döneme tarihlendirilmesi genel eğilim 
gibi görülse de zemin döşemesi, havuz duvarlarındaki kireç harçlı şekilsiz 
taş duvar üstüne binen sıfır derzli kesme taş duvarlar farklı yorumları akla 
getirmektedir. Bu yorumlar iş bitiminde daha da netleşecektir. Gerçek şu ki  
kesin görüş sunmak bulgu ve belgelerle mümkün olacaktır.

Başdağ Havuzu temizlik çalışması ile ilgili Konya Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2007 tarih ve 2021 numaralı karar ile 
tescili ve temizliği uygun görülen ve bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzün 
verdiği izin üzerine yapılan çalışmanın devamı niteliğinde olan 2010 prog-
ramı içinde ruhsat yenilenmesi konusunda müzemizce yeniden başvurusu 
yapılacaktır.

III- GÖZPINARI ŞAPELİ TEMİZLİK VE KÜÇÜK ONARIM ÇALIŞMASI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2009 tarihli 
ve 1190 sayılı ruhsatı uyarınca çalışılan Gözpınarı Şapeli Karaman merkez 
Bucakkışla-Kurucabel köyleri arasındaki Topal Hacı Çiftliği Mevkii’ndedir.

Karaman-Ermenek karayolu üzerinden gidilerek Bucakkışla’dan 8–10 km. 
ileriden Topal Hacı Çiftliği’ne dönülerek ulaşılır (Resim: 11–12).

İ.S.6-8 yy. Karaman-Anamur ve Karaman-Alanya arterlerindeki dağ kili-
selerinden biri olan Gözpınarı Şapeli dikdörtgen planlı (6.75 x 5.60 m.) olup 
zeminden yüksekliği yaklaşık 3.50 m.’dir. Duvarları kesme taştan kalın derzli 
ve ortaları moloz dolguludur. Duvar kalınlığı (değişik noktalarda) 60–80 cm. 
arasında farklılık gösterir. Şapelin apsisi ve duvarların büyük kısmı sağlam-
dır. Tonoz örtüsü yıkılmış olup duvarlar ve apsise bağlanan konkav geçişleri 
belirgindir. Tonoz örtü ve duvarlara ait molozlar şapelin içerisine ve çevresi-
ne dağılmış durumdadır (Çizim: 3).

4 Eyice S.  Karadağ ve Karaman (S. 76–78).
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Naosun tabanındaki atıl vaziyetteki moloz ve kesme taşlar toplanarak 
zemin temizlenmiştir. Duvar silmelerine ait olup kopan parçalar toplanarak 
yerlerine yerleştirilmiştir. Binanın temel kısımlarında kireç ve kum karışımı 
ile derz sağlamlaştırılması yapılmıştır (Resim: 13–14).

Yapılan çalışmalarda taban seviyesine kadar ulaşıldıktan sonra orijinal ze-
minin tesviye edilmiş doğal kaya zemini olduğu ortaya çıkmıştır. Şapel içe-
risinde molozların ayrıştırılarak temizlenmesinde ve çeşitli sebeplerle tahrip 
olmuş duvarların düşmüş elemanları yerlerine konulup sağlamlaştırılmasın-
dan sonra küçük buluntuların tasnifi yapılmıştır. Bizans  dönemi pişmiş top-
rak seramik parçaları, üst örtü malzemesi tuğla kırıkları ve su tahliyesine ait 
olabilecek buluntular olduğu görülmüştür.

IV- GÖRMELİ KÖPRÜ KİTABE SÖKÜMÜ VE TAŞ KAPLAMA
 ÇALIŞMASI

Konya KTVK Kurulu’nun 26.08.08 tarihli 2599 sayılı kararıyla müze de-
netiminde sökülerek müzeye taşınması istenen Görmeli Köprü kitabeleri 
12.05.09-03.06.09 tarihleri arasında müzeye taşınmıştır (Resim: 15-16-17).

Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü’nün talebimiz üzerine Konya Anıtlar 
ve Rölöve Müdürlüğü’ne hazırlattığı 10.236.75 TL. genel toplamlı yaklaşık 
maliyetli teknik rapora dayanılarak Karaman Furkan İnşaat Şti. tarafından 
5.900 TL. bedelle üstlenilen iş denetimimizde tamamlanmıştır. 

Kurulan iskeleler ve söküme başlanan kitabelerin taş derzleri raspa ve mi-
limetrik uçlu matkapla boşaltılarak taş yüzeyleri ve gönyeleri deforme olma-
dan ve statik sarsıntıya meydan vermeden kalın mukavva kutular içinde pol-
yester halatlara sarılarak çelik halatlı makarayla çekilip alanda bekletilmeden 
Jandarma eskortu öncülüğünde yerel imkânlarla temin edilen araçla müzeye 
getirilmiştir.

Anadolu köprüleri içerisinde Karamanoğulları eseri olarak ün yapmıştır.
Hicri 706 (Miladi 1290) yılında Aziz Usta oğlu Süleyman’a Karamanoğlu Ha-
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lil Bey tarafından yaptırılmıştır. Eni 6 m. yüksekliği 28 m. uzunluğu 64 m. 
olan köprü tek gözlü ve kemerlidir. Bir de taşkın gözü vardır. 

Küçük kemerli taşkın gözü üzerindeki mimar kitabesi 170x145 cm. ölçü-
sünde olup, “selyaran” üzerindeki bani (yaptıran) kitabesi ise 164x267 cm.’dir. 
Her iki kitabe söküldükten sonra 5 cm.’lik indirme taş ile kaplanmıştır (Çi-
zimler: 4-7).

Harç olarak söndürülmüş ve fırınlanmış toz kireç, kesme taşın tozu, yıkan-
mış ve elenmiş kum, dere suyu ile karılarak elde edilmiştir.

Müzeye taşınan kitabelerin ve envanter işlemine başlanmış olup, restoras-
yon ve konservasyonu daha sonra yapılacaktır (Resim: 18-19).
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Resim 2: Arceseliumdaki yazıt.

Resim 1: Manazan Mağaraları genel.
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Resim 5: Manazandan çıkan küçük buluntular.

Resim 3: At meydanı 28 no.’lu hücre
 temizlikten önce.

Resim 4: At meydanı 28 no.’lu hücre
 temizlikten sonra.
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Resim 6: Başdağ Havuzu.
 (Kılbasan Belediyesi arşivi).

Resim 10: Zemin döşeme tuğlasından bir örnek.

Resim 7: Başdağ Havuzu bugünkü hali.

Resim 11: Gözpınarı Şapeli genel. Resim 12: Apsiste yapılan küçük onarım.

Resim 9: Başdağ küçük buluntular.

Resim 8: Büyük Havuz duvarından detay.
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Resim 13: Naos çalışma öncesi. Resim 13: Naos çalışma sonrası.

Resim 15: Görmeli (Ala) Köprüsü Genel Görünüş (batıdan).Resim 14: Gözpınarı Şapeli
 küçük buluntular.

Resim 16: Mimar kitabesi son durum. Resim 17: Bani kitabesi son durum.
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Resim 19: Bani kitabesi Karaman Müzesi’nde.Resim 18: Mimar kitabesi
 Karaman Müzesi’nde.

Çizim 1: Ölüler Meydanı. Çizim 2: Başdağ Havuzu.
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Çizim 3: Göz Pınarı Şapeli.

Çizim 4: Mimar Kitabesi (Durum tesbiti). Çizim 5: Mimar Kitabesi (Kaplama sonrası).
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Çizim 6: Bani Kitabesi (durum tesbiti). Çizim 7: Bani Kitabesi (son durum).
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DOĞU GARAJI-HALK PAZARI MEVKİİ
(ATTALEIA NEKROPOLÜ)

 KURTARMA KAZISI 2009 YILI ÇALIŞMALARI
Aynur TOSUN*

Ayşe AKMAN

Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı Mevkii 1272 
Ada, 1 ve 2 no.’lu parselde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iş merkezi in-
şaatı projesi kapsamında, yapılan temel hafriyatı sırasında, mezarlar ortaya 
çıktığı yüklenici firma yetkilileri tarafından Müze Müdürlüğüne bildirilmiştir. 
Bunun üzerine, müdürlüğümüzce inceleme yapılmış ve alanın Attaleia Antik 
Kenti’nin doğu nekropolü olduğu anlaşılarak, acil olarak kurtarma kazısı ya-
pılması gerektiğine karar verilmiştir. Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2008 gün ve 41566 sayılı olurlarıyla, müze mü-
dürlüğümüz tarafından aynı gün kurtarma kazısı çalışmaları başlatılmıştır. 

Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu Garajı ve Halk Pazarı Mevkii, 1272 
Ada, 1 ve 2 no.’lu parselde, Büyükşehir Belediyesi’nin iş merkezi inşaatı pro-
jesi kapsamında, yüklenici inşaat firması tarafından yapılan temel hafriyatı 
sırasında ortaya çıkan nekropolde, Antalya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığın-
da 6 Mart 2008’de başlanan kurtarma kazısı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2009 gün ve 6477 sayılı olurlarıyla, 2009 
yılında da devam etmiştir. 2009 yılı kurtarma kazısı çalışmaları, 4 Eylül 2009 
tarihine kadar Müze Müdürü Selahattin Eyüp AKSU ve ardından müze mü-
dür vekili Mustafa DEMİREL başkanlığında; müzemiz arkeologları Aynur 
TOSUN (Alan Sorumlusu), Hülya YALÇINSOY ve Ayşe AKMAN tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

* Aynur TOSUN, Müze Araştırmacısı (Arkeolog), Müze Müdürlüğü, Antalya/ TÜRKİYE
 Ayşe AKMAN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Antalya/ TÜRKİYE
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2009 yılı kazı çalışmaları Mayıs ayına kadar, hem Antalya Büyükşehir 
Belediyesi hem de yüklenici inşaat firmasının (Kadıahmetoğulları T.A.Ş.) 
malzeme ve işçi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Antalya Müzesi’nden görevli 
arkeologların yanı sıra yüklenici firma tarafından işçi kadrosuna alınan arke-
ologlar ve bir restoratörden oluşan toplam 8 kişi çalışmalara katılmışlardır. 
Ancak, Mayıs 2009 tarihinde yüklenici firmanın ayrılmasının ardından firma 
tarafından sağlanan malzeme, teknik eleman-Arkeolog ve isçi desteği sona 
ermiştir. Bu tarihten itibaren kazı çalışmaları, mevcut Müze uzmanları ve 
yıl sonunda görevlendirilen 2 Kudeb uzmanı-arkeoloğun katılımıyla ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’nın sağladığı 15 işçi, malzeme desteği ve Müze 
Müdürlüğü’nün mevcut imkânlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Attaleia nekropolünün büyük bir bölümünün gün ışığına çıktığı, Doğu ve 
Batı olmak üzere iki ana alana ayrılarak değerlendirilen parselde, çalışmalara 
2008 yılında Batı Alan’da başlanmıştır. Alanda, güney kesit kenarından baş-
lanarak kuzeye doğru 5x5 m. ebatlarında açma alanları belirlenmiştir. 2008 
yılında, 8000 m2’lik parselin yaklaşık 3500 m2‘sini oluşturan Batı Alan’da kazı 
çalışmaları tamamlanmış ve 4500 m2’lik Doğu Alan’ın güney ucunda kazı 
çalışmalarına başlanmıştır. Temel kazısı sırasında iş makineleri, parseldeki 
toprak dolgusunu, alanın batısındaki Cebesoy Caddesi’nin bulunduğu yol 
kotundan ortalama 5 m. derine kadar kazmıştır (Resim: 1). Bu seviyede yü-
zeyde görülen toprak homojen bir yapıda olmayıp, modern beton, tuğla ve 
çöp içermektedir. Yalnızca Doğu ve Batı Alan arasında yer alan ortalama 1,5-2 
m. yüksekliliğinde ve ortalama 5-7 m. genişliğindeki bir bölüm ile alanın ku-
zeybatısında şantiye girişinde yer alan bölüm iş makinelerince kazılmadan 
bırakılmıştır. Bu nedenle, Batı ve Doğu Alan’daki açmalarda yapılan kazı 
çalışmalarında ortalama 30-50 cm. (derin anakaya çukurlarında bu seviye 
değişmektedir). Batı ve Doğu Alan’da, mezarların bulunduğu anakaya sevi-
yesine kadar yüzeydeki modern atıklarla karışık bu toprak dolgusu kazılarak 
mezarlar belirlenmiş, ardından mezarların kazısı gerçekleştirilmiştir. Ortaya 
çıkarılan mezarlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Harita Mühendisi 
Tolga GÜRAL tarafından, kazı alanının 1/100 ölçekli paftası üzerine işlenmiş, 
planları çıkarılmıştır (Plan: 1). Kazı çalışmaları doğrultusunda bu çalışma, ha-
len devam ettirilmektedir. 
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—	DOĞU	ALAN: Parselin doğu yarısını oluşturan bu alan yaklaşık 4500 
m2.’dir. Doğu Alan’da güneyden itibaren başlanan kazı çalışmaları halen devam 
etmektedir (Resim: 2). Doğu Alan’da, 2008 yılı sonu itibariyle anakaya oyularak 
yapılmış değişik tiplerde toplam 99 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. 2008 yılı 
kazı çalışmaları sırasında Nekropol alanında ortaya çıkarılan mezarların 8 ana 
başlık altında tipleri belirlenmiştir. 2009 yılında yapılan çalışmalar sırasında bu 
belirtilen mezar tipleri içerisinden 3 tipe ait örnekler ortaya çıkarılmıştır. Doğu 
Alan’da 2009 yılı sonunda ortaya çıkarılan 3 tipe ait örneklerin, 228 adedi san-
dık mezar, 11 adedi dromoslu mezar, 5 adedi khamosorion mezar tipi olmak 
üzere toplam, 244 adettir. Böylece kazı çalışmalarının başlangıcından 2009 yılı 
sonuna kadar kazısı tamamlanan mezar sayısı toplam 496’ya ulaşmıştır. 2009 
yılında kazısı yapılan mezar tiplerinin genel özellikleri şöyledir:

—	Sandık	Mezarlar:	Doğu Alan’daki mezarların büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan sandık tipi mezarların sayısı 2009 yılı sonunda, toplam 228 adettir. 
Bu mezarlar, anakayanın dikdörtgen formlu, derince bir tekne biçiminde oyu-
larak şekillendirilmesiyle yapılmıştır. Büyük bir çoğunluğunun kapakları, 
kazı çalışmaları öncesinde iş makinelerinin toprak hafriyatı sırasında tahrip 
olmuştur. Az sayıda mezarda kapak taşları korunmuş olarak ele geçmiştir. 
Bu mezarların bazılarında kabaca düzeltilmiş yassı kayalar ve düzgün tıraş-
lanmış bloklar kapak taşı olarak kullanılmıştır. Bu kapak taşlarının bazıların-
da devşirme mimari parçalar kullanılmıştır. Kapak taşları, yan yana tek sıra 
halinde mezar üzerine konulmuştur. Kimi örneklerde ise mezarların üzeri 
pişmiş toprak plaka ve tuğlalarla kapatılmıştır. Bunun yanı sıra üzeri küçük 
moloz taşlarla doldurulmuş olan örnekler de mevcuttur. İç yüzeyi olduğu 
gibi bırakılanların yanı sıra, kireç-kum karışımı harçla sıvanmış olan örnek-
ler de vardır. Bu sıvalı mezarlar genellikle, buluntuları bakımından Roma 
Dönemi’ne tarihlenmektedir. Sandık tipi mezarlar genel olarak buluntuları 
ile değerlendirildiğinde, Hellenistik Dönem, Roma ve Geç Roma Dönemleri 
boyunca vazgeçilmez bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sandık mezarlar, alanda belli bir yön ya da düzen kaygısı olmaksızın ko-
numlandırılmıştır. Doğu Alan’da pek çok sandık mezarın sonraki evrelerde 



100

yapılmış ikinci veya üçüncü mezarla üst üste konumlandığı ya da kesiştiği 
görülmüştür. Nekropolde, mezarlar neredeyse boş alan bırakılmamacasına 
konumlandırılmıştır. 

Bu tip mezarlarda, tekil gömü yapıldığı gibi, birden fazla iskelet (ortala-
ma 2-5 iskelet) üst üste veya yan yana yatırılarak çoklu gömü de yapılmıştır. 
2009 yılında bu tipteki mezarlardan farklı bir örnek olarak M 366 no.’lu mezar 
dikkat çekicidir. Çünkü M 366 no.’lu mezar içerisine dağınık yığın halinde sa-
dece hayvan kemiklerinin ve kafataslarının konulmuş olduğu tespit edilmiş, 
insan iskeletine rastlanmıştır. 

Buluntular açısından değerlendirildiğinde bu mezarlardan M 416 ve M 495 
no.’lu sandık mezarlar ilgi çekmektedir. M 416 no.’lu mezarda iskeletin kafa-
tası, sol karın boşluğu üzerine konularak etrafı taşlarla desteklenmiş ve kafata-
sının hemen kenarına yazıtlı kurşun bir plaka konulmuştur (Resim:  3 - Çizim: 
1). Plaka üzerindeki yazıt, kazıma çizgi ile yapılmış, el yazısı karakteri gösterir 
niteliktedir. El yazı karakteri, yazıtın okunmasını güçleştirmektedir (Resim: 
4). Epigrafik çalışmalar devam etmektedir. M 495 no.’lu sandık mezarda ise 
fayanstan yapılmış kolye ucu biçimindeki Harpokrates figürini ilgi çekicidir 
(Resim: 5). Bu figürin Attaleia’nın Akdeniz ticaretindeki rolünü göstermesi ve 
Mısır’la olan ilişkilerini gözler önüne sermesi bakımından çok önemlidir.

—	Khamosorion	Mezarlar:	Doğu Alan’da 2009 yılında kazılan khamosori-
on mezarların sayısı 5 adettir. Bu mezarlardan M 107 ve M 633’ün üzeri lahit 
kapağı ile örtülmüştür. M 291, M 339 ve M 444 no.’lu mezarlarda kapak ele 
geçmemiştir. Bu mezarların iki uzun kenarı yanlara doğru genişletilerek ölü 
yatakları oluşturulmuş, kısa kenarların birinde niş, diğeri düz duvar biçimin-
de bırakılmış ve giriş için ayak koyma çukurları oluşturulmuştur. Bu mezar-
lardan M 444’te ölü yataklarının oldukça geniş yapılması ile bugüne kadar or-
taya çıkarılan bu tip mezarlardan ayrılmaktadır. Doğal anakaya boşluğunun 
şekillendirilerek yapıldığı düşünülen bu geniş ebatlı ölü yatakları ile mezarın 
toplam genişliği 5.70 m.’dir. Bu mezarda üst üste gömülmüş yığın halinde 
çok sayıda iskelet ortaya çıkarılmıştır. Belirli bir doğrultuda yatırılmış olduğu 
anlaşılan bu iskeletler, üst üste konuldukları ve üst kotta üzerlerine moloz taş 
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yığılmış olduğu için ağırlığın etkisiyle ezilmiş olarak bulunmuştur. Ancak, 
iskeletler bir kenara toplanmış ve yığılmış durumda değil, belirli bir düzen 
içerisinde, neredeyse tüm kafatasları kuzey dar kenar önüne gelecek şekilde 
yerleştirilmiştir. Sağlam olarak ortaya çıkarılan 157 adet kafatası bu mezar-
daki iskelet sayısı hakkında bilgi vermektedir. Bu mezarda taban seviyesin-
de 1 adet unguentarium gövdesi ve 2 adet bozulmuş durumda bronz sikke 
dışında buluntu ele geçmemiştir. Tüm iskeletlerin farklı zamanlarda değil, 
aynı zamanda gömülmüş olduğu anlaşılmakta ve bu görünümü ile mezarın 
salgın hastalık gibi bir nedenden dolayı toplu gömüye işaret etmekte olduğu 
düşünülmektedir. Ancak bu konuda kesin bilgiye Antropolojik çalışmalar ta-
mamlandıktan sonra ulaşılabilecektir (Resim: 6).

Doğu Alan’daki M 107 ve M 633 no.’lu iki mezarın üzerinin Pamphylia tipi 
akroterli lahit kapakları ile kapatılmıştır. M 107 no.’lu mezarın güney alınlı-
ğında yazıt bulunmaktadır. A.Ü. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğre-
tim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKALP tarafından okunmuştur. Oldukça 
tahrip olmuş durumdaki yazıtta: “Aquilius Bassus (bu mezarı) henüz hayattayken 
kendisi için (yaptırdı)” denilmektedir. M 633 no.’lu mezarın güney alınlığında 
ise dikdörtgen biçimli bir yazıt levhası yerleştirildiği kenet deliklerinden an-
laşılan bir yuva yer almaktadır. Ancak kazı sırasında, bu dikdörtgen yuvaya 
yerleştirilmiş olan yazıt levhasına ait bir bulgu ele geçmemiştir (Resim: 7). 

Yukarıda bahsedilen mezarların tamamı dikdörtgen planlı, oldukça geniş 
bir tekne biçiminde ana kayaya oyularak yapılmış ve mezarların tamamının 
iç duvarları kireç-kum karışımı harçla sıvanmıştır. Mezarların, tabanına sevi-
yesinde, iki uzun yan ve bir kısa yanın ya da sadece iki uzun yanın oyularak 
genişletildiği ve ölü yatakları oluşturulduğu görülmüştür. Bu mezarlardan M 
633 no.’lu mezarda ölü yatakları iki uzun yan ve kuzey dar yanda yapılarak 
“U” biçiminde ölü yatakları yapılmıştır (Resim: 8). Tüm mezarlarda bir kısa 
yanın ise düz bir duvar biçiminde yapıldığı ve girişin buradan sağlandığı an-
laşılmıştır. Girişin olduğu bu kısa yanda genellikle, mezara inişi sağlayan ka-
yaya oyulmuş ayak koyma çukurları ya da küçük basamaklar veya yalnızca 
bir kaya çıkıntısı yapılmıştır. Ayrıca, bu tip mezarlarda karşımıza çıkan diğer 
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bir ortak özellik, taban seviyesinde mezarın merkezinde ve doğrultusuna pa-
ralel bir şekilde konumlanmış üzeri kapak taşlarıyla kapatılmış dikdörtgen 
formunda anakayaya oyulmuş çukurlardır. M 291, M 339 ve M 444 no.’lu 
mezarlarda bu ortadaki çukurlara rastlanmamıştır.  M 633 no.’lu mezarda bu 
çukurun üzerini kapatan kapak taşları in situ olarak ele geçmiştir. Mezarlar 
içerisinde hem ölü yataklarında, hem de merkezdeki çukur içerisinde olmak 
üzere çok sayıda üst üste konulmuş çok sayıda iskelet ortaya çıkarılmıştır.

—	Dromoslu	Oda	Mezarlar:	2009 yılında, Doğu Alan’da yer alan 11 adet 
dromoslu mezarın kazısı gerçekleştirilmiştir. Doğu Alan’daki bu mezarlar-
da ele geçen buluntular, mezarların Hellenistik döneme ait olduğunu gös-
termektedir. Bu mezarlar, anakaya oyularak yapılmış, dikdörtgen planlı oda 
mezarlardır. Bu mezarların girişi dikdörtgen formlu, kapıya doğru hafifçe ge-
nişleyen, basamaklı dromosla sağlanmaktadır. Basamaklar aracılığıyla kapı 
önündeki sahanlığa inilmektedir. Dromosların basamakları üzerinde ve kapı 
önünde mezara hediye olarak bırakılmış pişmiş toprak unguentariumlar ele 
geçmiştir. Mezarların girişi genellikle, büyük ebatlı, kabaca düzeltilmiş bir 
mono-blokla kapatılmıştır. Mezar odalarında taban, düzgün bir biçimde tıraş-
lanmış ve gömüler bu taban üzerine genel olarak mezarın duvarlarına paralel 
doğrultuda yan yana yatırılmıştır. Dromoslu mezarların oda girişi önünde, 
genellikle girişe paralel olarak merkezde hareket çukuru bulunmaktadır. Bu 
çukur, mezar taban seviyesinden itibaren derinleşen dikdörtgen formlu tekne 
biçimindedir. Çukurlar içerisine, daha önce yapılan gömülere ait kemik par-
çalarının ve unguentariumlar çoğunlukta olmak üzere mezara hediye olarak 
bırakılan buluntuların atılmış olduğu tespit edilmiştir. Yalnızca M 248 no.’lu 
mezarda, mezarın güzey uzun kenarı boyunca “L” formunda daha büyük 
ebatlı bir çukura rastlanmıştır. Bu alan içerisinde, -1 m. derinliğe kadar üst 
üste atılmış dağınık yığın halinde pek çok iskelet parçası olduğu görülmüştür. 
Kemiklerin bu alana atılmış yığın halindeki görünümü bu alanın kemiklerin 
toplanıp atılması için yapılmış bir alan olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca 
bazı dromoslu mezarların duvarlarında, içerisine unguentarium konulmuş, 
bir ya da birden fazla niş olduğu görülmüştür. 
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Bu mezarların tamamına yakında giriş, güneye doğru olup, basamaklarla 
inilen dromosları vardır. Yalnızca, buluntu açısından oldukça zengin olan M 
234 no.’lu mezarın girişi kuzeydedir. M 234 no.’lu mezarda, mezar odasının 
duvarlarına paralel olarak ve üst üste düzgünce konulmuş vaziyette iskeletler 
ve Helenistik Döneme tarihlenen çok sayıda cam ve pişmiş toprak unguenta-
riumlar, kâseler, testiler, boncuklar ve sikkeler gibi buluntular ele geçmiştir.  
Dromoslu mezarlardan M 263 (Çizim: 2), M 264 ve M 285 no.’lu mezarlarda 
bulunan amphoralar, adalar kökenli olması itibari ile önemlidir. Amphorala-
rın, Rodos ve Kos adalarında üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. M 264 no.’lu 
mezar, buluntu açısından oldukça zengindir. Bu mezarda Amphoralar yanın-
da, büyük bir çoğunluğunun boyunları kırılarak mezara bırakılmış olan çok 
sayıda unguentarium mezar odasının içerisinde, kapının hemen yanında yı-
ğın halinde üst üste ele geçmiştir (Resim: 9). Dromoslu mezarlarda ele geçen 
buluntular genel olarak İ.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısına ve İ.Ö. 2. yüzyıla tarihle-
nebilecek örnekler içermektedir. M 221 no.’lu mezar, yalnızca dromosundaki 
basamakları ve giriş kapısı şekillendirilmiş ve bir sebeple mezar odası ya-
pılmayarak yarım bırakılmış ilginç bir örnektir. Giriş kapısı sonradan moloz 
taşlarla örülmüş ve dromos defin alanı olarak kullanılmıştır. 

—	 Kremasyon	 Gömüler:  Doğu Alan’da 2009 yılı kazı çalışmalarımız 
sırasında da anakaya boşluklarına yerleştirilmiş çoğunluğu pişmiş toprak 
kremasyon kapları ortaya çıkarılmıştır. Kremasyon kapları genellikle kaba 
hamurdan yapılmış, çift kulplu güveç formundadır. Anakaya boşluklarına, 
konulan bu kapların etrafı küçük moloz taşlarla desteklenmiştir. Bazılarının 
üzerinde kapakları parçalar halinde ele geçmiştir. Bu yıl ortaya çıkarılan kre-
masyon kapları içerisinde kurşundan yapılmış kapaklı, pyksis formundaki 
kremasyon kabı (M 374) oldukça ilginç bir örnektir. M 373 no.’lu sandık me-
zarın uzun kenarında bir bölüm genişletilerek açılmış ve bu alana kurşun 
kremasyon kabı yerleştirilmiştir (Resim: 10). Ayrıca 2008 yılında yapılan kazı 
çalışmalarında tespit edilen örneklerde olduğu gibi sandık mezarlar ve dro-
moslu mezarlar içerisinde de kremasyon kapları ele geçmiştir.

Nekropol alanında mezarların yanı sıra 2009 yılı çalışmaları sırasında ilk 
defa ortaya çıkan 2 adet kireç kuyusu antik yollar büyük önem taşımaktadır.
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ANTİK	YOLLAR: Doğu Alan’da 2009 yılında yapılan kazı çalışmaları sı-
rasında, doğu-batı doğrultusunda iki ana antik yol güzergâhı ve bu yolla-
ra bağlanan tali yollar ortaya çıkarılmıştır. Bu yollar, kaya üzerinde tekerlek 
izleri biçiminde görülmektedir. Yolların Batı Alan’a uzanan bölümlerinin, 
bu alanın iş makinelerinin daha derin hafriyat yapması sonucu yok edilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Yolların bazı bölümlerinde, seramik ve tuğla parçaları, 
kırılmış taşlar ve toprakla dolgu yapıldığı tespit edilmiştir. Bu dolgunun, ara-
ba tekerleklerinin zamanla yolu aşındırarak derinleştirmesi nedeniyle, yolun 
kotunun yükseltilerek geçişi kolaylaştırmak için yapılmış olduğu tarafımdan 
düşünülmektedir. Özellikle, Doğu Alan’ın güney bölümünde yer alan yolun 
batı ucunda, bu dolgu çok iyi korunmuş durumda izlenebilmektedir. Güney-
de yer alan, 25 m. uzunluğundaki yolun doğu yarısının büyük bir bölümü iş 
makinelerince hafriyat sırasında büyük oranda tahrip edilmiştir. Kuzeydeki, 
31 m. uzunluğundaki yol nispeten daha iyi korunmuştur (Resim: 11). Yolların 
parselin doğu sınırında,  toprak kesiti içerisinde doğuda yer alan günümüz 
yerleşimi altına yani, 1343. sokağa doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Yol-
ların Batı Alan’da tamamının yok edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu yolların 
devamı, parselin batı kenarında toprak kesiti içerisine ilerleyen tekerlek iz-
leri ile tespit edilmiştir. Bu izler, yolların Cebesoy Caddesi’nin altına doğru 
ilerlediğini göstermektedir. Bu da yolların Attaleia’ya ulaşımı sağlayan ana 
yollar olduğunu düşündürmektedir. Yolların doğuda Çaybaşı Mahhallesi’ne 
ilerlemesi de kentin doğudaki merkezlerle bağlantısını sağlayan yollar oldu-
ğu savını güçlendirmektedir. Tali yollardan kuzeybatı-güneydoğu doğrultu-
sundaki yol, güneydeki anayol ile kuzeydeki yolu birbirine bağlamaktadır. 
Güneydeki yola iki tali yol daha bağlanmaktadır.

Bu yollara ek olarak, Batı Alan’ın kuzeyinde bir yol güzergâhının da varlı-
ğı tespit edilmiştir. Ancak bu yol, diğer yollardan farklı olarak tekerlek izleri 
şeklinde değil, anakayanın geniş bir patika şeklinde düzeltilmesiyle oluştu-
rulmuştur. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yolun kuzeybatıda, toprak ke-
sit içerisinde Cebesoy Caddesi’ne doğru devam ettiği belirlenmiştir. Bu yolun 
Doğu Alan’daki güneydoğu bölümü, iş makinelerinin kazısı sırasında yok 
edilmiş olduğundan takip edilememiştir. 
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Yollar, pek çok mezarın üzerinden geçmektedir. Yol güzergâhları üzerin-
de yer alan mezarların kazısı sırasında, gerek sandık mezarların ve gerekse 
dromoslu mezarların üzerlerinin yol kotuna kadar moloz taşlarla doldurul-
muş olduğu tespit edilmiştir. Bu da yolların mezarlardan sonraki bir evrede 
yapılmış olduğunu göstermektedir.

KİREÇ	KUYULARI:	2009 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında 2 adet 
kireç kuyusu ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan ilki parselin güneyinde yer al-
maktadır. Bu kireç kuyusu M 270 olarak numaralandırılan dromoslu meza-
rın, mezar odasının geç dönemde tavan kısmının kırılıp kaldırılarak kireç ku-
yusuna dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Mezar odasının iç kısmında taban 
seviyesinden başlanarak mimari parçalar ve moloz taşlarla yuvarlak formda 
duvar örülerek, 170 cm. derinliğinde bir kuyu yapılmıştır. Kuyu içerisinde ya-
pılan kazı çalışmalarında, yüzey seviyesinden itibaren kısmen veya tamamen 
yanmış mermer parçaları ile kireç tabakaları ortaya çıkarılmıştır.

İkinci kireç kuyusu ise M 393 no.’lu mezar, sonradan kireç kuyusuna dö-
nüştürülmüştür. M 270‘te olduğu gibi, mezar içerisinde kırılmış mermer par-
çaları ve moloz taşlarla basit bir duvar örgüsüyle yarım daire biçimli, 160 cm. 
derinliğinde bir kuyu formu oluşturulmuştur (Resim: 12). Kireç kuyusunun 
kuzey sınırını M 459, güney sınırını M 779 no.’lu mezarlar oluşturmaktadır. 
Bu iki sandık mezarın, üzerleri şimdiye kadar ortaya çıkarılan mezarlardan 
farklı olarak ortalama 1 m. yüksekliğinde moloz taş, devşirme mimari blok 
parçaları ve harçla örülmüş üst örtü yapısına sahiptir. Kireç kuyusunun içe-
risinde yapılan kazı çalışmaları sırasında mermer parçalarının yanı sıra çok 
sayıda iskelet parçalarının ve kafataslarının üst üste yığın halinde atılmış ol-
duğu tespit edilmiştir. Bu kemikler kuyunun batı yarısında yoğun olmak üze-
re yaklaşık 1 m.’lik bir tabaka halindedir. Bu kemiklerin atılmış yığın haldeki 
görünümü ve kemiklerin yanında herhangi bir buluntu ele geçmemesi ne-
deniyle bu kemiklerin başka mezar ya da mezarlardan boşaltılarak bu alana 
atılmış olduğunu düşündürmüştür. Bu kuyunun kazısına şiddetli yağmurlar-
da içerisine su dolması nedeniyle ara verilmiştir. Yağışlı sezon sonrasında bu 
kuyunun taban seviyesine kadar kazı çalışmalarına devam edilecektir. 
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Bu iki kireç kuyusunda parçalanarak yakılmış mermer moloz yığını içe-
risinde çok sayıda stel, ostotek, lahit parçaları ve mimari parçaların bulun-
masının yanı sıra Geç Roma Dönemi Mezarlarında kapak taşı ya da dolgu 
malzemesi olarak çok sayıda mimari parçanın ve stel parçalarının devşirme 
olarak kullanıldığı görülmüştür. Nekropolde, Geç Roma döneminden başla-
yarak mevcut malzemenin ikinci kullanımının büyük oranda tahribata neden 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmalarında 
nekropol alanında stel, lahit, ostotek vb. gibi bazı malzemenin insitu olarak 
ele geçmemesini açıklaması açısından önemlidir.

DUVARLAR: 2008 yılında, parselin güneydoğusunda, devşirme mimari 
parçalar ve moloz taşlarla yapılmış bazı bölümlerinde harç izleri görülen, 120 
cm. kalınlığındaki duvara ek olarak parselin kuzeyinde bir duvar kalıntısı 
daha ortaya çıkarılmıştır. Alanı doğu ve batı olarak ikiye bölen ve iş maki-
nelerinin dokunmadığı orta alandaki toprak kütlesi kazıldığında anakaya 
seviyesindeki mezarlardan daha üst kotta yer alan bir duvar bölümü ortaya 
çıkarılmıştır. Bu duvar, kısmen moloz taşlar ve kısmen de devşirme mimari 
parçaların harçla örülmesiyle yapılmıştır. Duvar, 7.90 m. uzunluğunda, 42-55 
cm. yüksekliğinde ve 60 cm. genişliğindedir. Duvar üzerinde yer yer sıvalı 
bölümler görülmektedir. Duvarın kuzey ve güney ucunun geçirdiği tahribat-
la yok olmasından dolayı duvarın ne amaçla yapılmış olabileceğini gösteren 
bir bulgu bulunamamıştır. Duvarın kuzeybatı bölümünde, doğu-batı doğrul-
tulu bir duvarla birleştiği tespit edilmiştir. Bu duvarın yalnızca 1.20 m. uzun-
luğundaki bölümü korunmuş durumdadır. Batıya doğru uzandığı anlaşılan 
-	duvarın bu bölümü, iş makinelerinin hafriyatı sırasında yok olmuştur.   

Doğu Garajı-Halk Pazarı Mevkii, Antik Attaleia Kenti Nekropol Alanında 
Mart 2008 ve Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen kazılarda, mezar-
lara ölü hediyesi olarak ele geçen çok sayıdaki buluntulardan öne çıkanlar 
arasında, unguentariumlar, megara kaseler, lagynoslar, alabastronlar, bi-
beronlar, amphoralar, testiler, az sayıda figürin, cam koku şişeleri, kaseler, 
boncuklar, kemik iğneler, kemik objeler ve çok sayıda sikke bulunmaktadır. 
Buluntulardan özellikle metal olanları, yakın zamana kadar modern yerleşim 
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altındaki bu mezarların içerisine giren foseptik atığın oluşturduğu yüksek 
nem nedeniyle büyük oranda bozulmuştur. Ele geçen buluntuların, Antalya 
Müzesi laboratuarında konservasyon ve restorasyonları yapılmaktadır.

Mezarlarda ele geçen çok sayıdaki iskeletler, Mehmet Akif Ersoy Üniver-
sitesi, Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayla Sevim EROL başkanlığında 
bir ekip tarafından incelenmektedir. Bu incelemelerde o dönemde yaşayan 
insanların sosyo-ekonomik, kültürel toplum yapısını ortaya koyacak bulgu-
lara ulaşılacaktır. Antik Attaleia kentinde yaşayanların beslenme alışkanlık-
ları, geçirdikleri hastalıklar, yaş ve cinsiyet belirlemeleri gerçekleştirilmekte-
dir. Bu çalışmalarda sırasında kemikler üzerinde bazı deformasyonlar belir-
lenmiş, özellikle bir kafatası üzerinde görülen “kültürel deformasyon” çok 
önemli bir bulgu olması itibariyle öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bu alanda 
ortaya çıkarılan yazıtlar üzerinde, Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve 
Kültürleri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKALP tarafından Epigrafik 
çalışmalar gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ele geçen stel parçaları, lahit 
kapakları ve kurşun plaka gibi yazıtlı örnekler kent hakkında önemli bilgi-
ler sunmaktadır. Ayrıca, Süleyman DEMİREL Üniversitesi Arkeoloji Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI, kazı çalışmalarımıza bilimsel destek 
vermiş ve öğrencileriyle ekibimize katkıda bulunmuştur. Bu çalışmalarımız 
sırasında müzemize destek ve katkıda bulunan Prof. Dr. Ayla Sevim EROL 
ve ekibine, Yrd. Doç. Dr. Nuray Gökalp’e ve Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI’ya 
teşekkür ederiz.

Antalya Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve Attaleia Kenti hakkın-
da çok önemli Arkeolojik verilere ulaşılan Doğu Garajı Kurtarma Kazısı çalış-
malarına 2010 yılında da devam edilmektedir. Sürdürülen çalışmalarda açığa 
çıkarılan mezar sayısı 815’e ulaşmış olup, bu sayının artacağı görülmektedir.

Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra nekropol alanın koruma altına alı-
narak, teşhir edilmesi planlanmaktadır. Alanın, modern yol kotundan ortala-
ma 5 m. derinde olması nedeniyle mezarların korunabilmesi ve toprak kesitin 
göçmemesi, zamanla çöplük haline gelmemesi için bu alanın korunmasına 
için üzerinin kapatılmasına yönelik proje çalışmaları Antalya Büyükşehir Be-
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lediyesi tarafından sürdürülmektedir. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra 
Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda bu alanın üzerinin kapatılmasına 
yönelik proje hayata geçirilebicektir.
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Resim: 1

Fotoğraflar - Aynur TOSUN, Hülya YALÇINSOY, Ünal ÇINAR
Çizimler - Anıl KAPTAN

Resim: 2
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Resim: 10
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Plan: 1

Çizim 1: Doğu Garajı Kazısı/Antalya
 (M-416).

Çizim 2: Doğu Garajı Kazısı/Antalya
 (M-263).
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SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, ÇAKALCA
(KARACADOĞAN HÖYÜK)

KURUPELİT KURTARMA KAZISI 2009
Uğur AKYÜZ* 

Mustafa KOLAĞASIOĞLU
O.Alper ŞİRİN                          

Samsun İli, Atakum İlçesi, Kurupelit (Körfez) Mahallesi, 19 Mayıs Bul-
varı, “Hafif Raylı Sistem Hattı” güzergahının III. derece arkeolojik sit alanı 
içinde kalan kısmında, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 22/05/2009 tarih ve 2089 sayılı kararına ilaveten, Genel Müdür-
lüğümüzün 25/05/2009 tarih ve 98798 sayılı kazı ve sondaj izin belgesine is-
tinaden adı geçen alanda 09/06/2009 – 02/10/2009 tarihleri arasında Samsun 
Müze Müdürlüğü denetiminde bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.

 Bu alan antik Amisos (Sahra Sıhhıye Taburu-Toraman Tepe) yerleş-
mesine kuş uçumu 10 km. batıda denizden ortalama 0.20 km. içerde ve tescilli 
Çakalca-Karacadoğan Höyüğün hemen kuzeydoğusunda yer alır (Resim: 1). 

A - KAZI ÇALIŞMALARI 

Kuzeybatı-güneydoğu uzantılı, ortalama 20 m. genişlikteki alanın ilk 
olarak yüzeyde yer alan ve ortalama 0.50 m. derinliğindeki asfalt-stabilize 

* Uğur AKYÜZ, Arkeolog, Samsun Müze Müdürlüğü, Kale Mahallesi, 19 Mayıs Bulv. No:3 
55030 Samsun/TÜRKİYE Tel.-Fax:0(362)431 68 28 E-mail:ugurakyuz05@hotmail.com.

 Mustafa KOLAĞASIOĞLU, Arkeolog, Samsun Müze Müdürlüğü, Kale Mahallesi, 19 Mayıs 
Bulv. No:3 55030 Samsun/TÜRKİYE 

 O.Alper ŞİRİN, Arkeolog, Samsun Müze Müdürlüğü, Kale Mahallesi, 19 Mayıs Bulv. No:3 
55030 Samsun/TÜRKİYE 

 Çalışmalarda Müze Araştırmacıları Necati KODALAK, Emine YILMAZ ve Arkeolog Mus-
tafa ERDEM görev almıştır. Kazının ulaşım, işçi vb. giderleri Samsun Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanmıştır.

 Kazıyla ilgili yayın çalışmaları tarafımızdan devam etmektedir.
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malzemesi kaldırılmış, böylelikle bu alan kazı çalışmalarına hazır hale geti-
rilmiştir. 

Dolgu malzemeden temizlenen alanda, deniz seviyesinden + 12.216 m. 
yükseklikte sabit bir nokta belirlenmiş olup kazı çalışmaları boyunca bu 
nokta seviye belirlemede referans noktası olmuştur. Kazı çalışmaları 16 adet 
10 m2’lik plan kareler üzerinde toplam 12 adet açmada gerçekleştirilmiştir 
(Çizim: 1). Atılan açmalar, öncelikle kurtarma kazısına sebep olan kültür 
varlıklarının ortaya çıktığı kısımlarda yoğunlaşmış, devamında ise tüm sa-
hayı irdelemek amacı ile kazı yapılacak alanda sayıları arttırılmıştır ve or-
taya çıkan kalıntıların uzanış doğrultuları göz önünde bulundurularak bu 
açmalar birleştirilmiştir (Resim: 2). 

I NO.’LU AÇMA 

A3 plan karesinin güney köşesinden başlayan, 5 x 5 m. ölçülerinde bir 
açma alanı belirlenerek bu alandaki seviye inme çalışmaları + 11.766 - + 9.316 
m. kodlarında gerçekleştirilmiştir.  

Derinleşme çalışmaları sırasında açmanın doğu köşesinden kuzeydoğu 
kesit üzerinde 1.40 m. uzunluğunda modern yapı malzemesi olarak kullanı-
lan demir destekli bir harç kalıntısı olduğu görülmüştür. Bu seviyeye kadar 
toprağın dolgu olduğu anlaşılmış, bu dolgu toprağın içerisinde çeşitli dönem-
lere ait farklı formlar içeren seramik parçaları ortaya çıkmıştır. Bu formlar 
içerisinde pithos parçaları ve çatı kiremidi parçaları yoğunluktadır. Ayrıca 
Attika üretimi Siyah ve Kırmızı figür tekniğinde yapılmış çeşitli formlarda se-
ramik parçalarının yanında yerli üretim olduğu düşünülen günlük kullanıma 
yönelik seramik parçaları da ele geçmiştir (Resim: 3-4).    

 Seviye + 11.116 m. koduna ulaşıldığında, güney köşeden başlayan ve 
kuzeydoğu’ya doğru 1.50 m. genişleyerek, güneydoğu–kuzeybatı yönde 
açma boyunca 5 m. uzanan kum dolgu gözlenmiştir. Söz konusu bu kum dol-
gunun mevcut kısımda + 10.266 m. kodunda ortaya çıkan ve +9.966 m. kodu-
na kadar devam eden güneydoğu–kuzeybatı yönünde açma boyunca uzanan 
atıl durumda bir temiz su borusuna ait dolgu malzemesi olduğu anlaşılmıştır. 
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Böylelikle hem temiz su borusu hem de kum dolgu bu kısımda tahribata yol 
açmıştır. 

Çalışmaların sonraki aşamasında + 10.426 m. koduna ulaşıldığında ortaya 
çıkan taş dizilerinin mimari bir düzen içerdiği görülür. Bu düzenin açma sı-
nırları dışına taştığı gözlemlendiğinden açma sınırları genişletilmiş böylelikle 
mimarinin bütünsel özellikleri görülmeye çalışılmıştır.

Kuzeydoğu-güneybatı yönlü, 4.70 m.  boyunca uzanan 1.80 m. genişliğine 
sahip, alanın kuzeybatı kesiti üzerinde + 10.916 – + 10.516 m. kodları arasında 
0.40 m. yüksekliğinde kaba moloz taşlardan oluşturulmuş bir duvar örgüsü 
bulunur. Bu duvar örgüsünün kuzey yönüne devam ettiği ve kuzeybatı kesit-
ten içeri girerek kazı alanı dışına taştığı gözlenmiştir.

Bu duvarın güneybatısında + 10.166 m. kodunda bir temel kalıntısı açığa 
çıkarılmıştır. Bu temel kalıntısının doğu duvarı 4.40 m. uzunluğunda, 0.60 m. 
genişliğinde, buna paralel uzanan batı duvarı 3.20 m. uzunluğunda, 0.60 m. 
eninde olup her iki duvarı kuzeydoğu yönünde birleştiren diğer bir duvarı ise 
2.20 m. uzunluğunda, 0.60 m. enindedir. Bu temel kalıntısının 0.10 – 0.30 m. 
yüksekliklere sahip değişik ebatlardaki taşlardan oluştuğu görülmektedir. Ay-
rıca bu temel kalıntısının güneybatı yönünde temel kalıntısı ile bağlantısı oldu-
ğu düşünülen 0.80 m. x  0.50 m. ebatlarında bir taş birikintisi bulunmaktadır. 

Ortaya çıkan bu temel kalıntısının kuzeydoğu duvarına paralel ve kuzey-
doğu duvarına kuzeybatı yönünde 0.40 m. uzaklıkta 1.20 m. uzanan ve kaba 
moloz taşlardan oluşan duvarla birleşen 0.40 m. genişliğine sahip bir dizi taş 
sırası da mevcuttur. Bu taş sırasının, temel kalıntılarının oluşturduğu mekân 
ile dış duvara bağlantılı olmasından dolayı mekânı güçlendirmeye yönelik 
destek duvarı olduğu düşünülmektedir. Temelin kuzeydoğu duvarının dış-
taki duvara yaslanmasından dolayı da aynı destek niteliğini taşıdığı anlaşıl-
mıştır.            

Açmada + 10.066 m. seviyesine ulaşıldığında yoğun olmamakla birlikte 
Attika üretimi Siyah ve Kırmızı Figür tekniğinde yapılmış seramik parçala-
rının yanı sıra yoğun miktarda devetüyü astarlı şerit boyalı ve taralı seramik 
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parçaları bulunmuştur. Ayrıca bu örneklerin yanı sıra pişmiş toprak mask 
parçaları da ele geçmiştir (Resim: 5).

Seviye indirme çalışmalarında kültür toprağının devam ettiği görülmüş 
bu nedenden dolayı temel taşları askıda bırakılarak derinlik arttırılmıştır. 
+10.066 - +10.016 m. kodları arasındaki toprağın yanık izleri içerdiği görülür. 

Yanık izlerinin görüldüğü bu seviyede Attika üretimi yalın siyah astarlı 
seramik parçaları ile devetüyü astarlı şerit boyalı ve taralı seramik parçaları 
ele geçmiştir.

Temelin kuzeybatı duvarının altında + 9.466 m. kodunda başlayan kuzey-
doğu – güneybatı yönde 4.10 m. uzanan yine güneybatı – güneydoğu yönde 
dirsek yaparak 5.60 m. uzanan ve bu noktadan tekrar dirsek yaparak kuzey-
doğuya 2.10 m. uzunluğunda devam ederek son bulan daha erken bir evreye 
ait yapı temeli açığa çıkarılmıştır. Bu temel 0.10 - 0. 20 m. arasında değişik 
ebatlardaki kaba taş dizilerinden oluşmuştur. Farklı seviyelerde ortaya çıka-
rılan her iki temel kalıntısının birbirileri ile bağlantısı olmadığından bu yapı-
ların farklı evrelere ait olduğu anlaşılır. 

Alttaki taş dizisi ile aynı seviyede yoğunluk göstermeyen Attika üretimi 
Siyah Figür tekniğinde yapılmış seramik parçalar ile yoğun miktarda deve-
tüyü astarlı şerit boyalı ve taralı seramik parçaları mevcuttur. Üst seviyede-
ki temelde kullanılan taş dizileri daha kaba taşlardan seçilmiştir ve doğrusal 
hatlara sahip değildir. Alt seviyedeki taş dizisi ise daha küçük taşlar kullanı-
larak özenli bir şekilde oluşturulmuştur, ayrıca doğrusal bir hat izlemektedir. 
Farklı seviyede bulunan her iki taş dizisi arasında dönem farkı olduğu görül-
müş, açmada farklı iki evre ortaya çıkmıştır (Resim: 6).

I no.’lu açmadaki kazı çalışmaları +9.316 m. kodunda açmanın belgeleme 
çalışmalarından sonra tamamlanmıştır. 

III NO.’LU AÇMA 

A3 plan karesinin batı köşesinden 1.60 m. kuzeydoğuda 3 x 3 ebatlarındaki 
alanda + 10.016 m. seviyesinde başlayan derinleşme çalışmaları + 9.066 m. 
seviyesinde sona ermiştir. Mimari bulguları olan diğer açmalarda olduğu gibi 
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bu açmada da ortaya çıkan mimari doğrultusunda açma sınırları genişletile-
rek derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Derinleşme çalışmaları neticesinde + 9.510 m. kodunda, 1.60 m. eninde, 
4.30 m. boyunda kuzeydoğu – kuzeybatı yönünde uzanan irili ufaklı moloz 
taşlardan oluşmuş bir yığıntıya rastlanmıştır. Bu taş yığıntısının açmanın ku-
zeydoğu kesitinden kazı alanı dışına taştığı görülmektedir. Ancak bu taş yı-
ğıntılarının herhangi bir mimari ile bağlantısı olup olmadığı anlaşılamamış ve 
işlevi hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. 

Ortaya çıkan taş yığının sona erdiği güneydoğu kısımda ise + 9.066 m. 
kodunda 1.50 x 1.50 m. ebatlarında içinde yer yer yanık izleri bulunan pişmiş 
toprak bir yüzey fark edilir.  

Açmada gerçekleşen derinleşme ve genişleme çalışmasında bol miktarda-
ki Attika üretimi Siyah ve Kırmızı Figürlü seramik parçaları ile yerli üretim 
seramik parçaları ortaya çıkmıştır. Ayrıca seviye inme çalışmalarında, Geç 
Arkaik Çağ ile Erken Klasik Çağ’a tarihlenen pişmiş toprak heykelcik parça-
ları oldukça yoğun olarak ele geçmiştir.  

III No.’lu açmadaki çalışmalar tamamlandıktan sonra kesitler incelendi-
ğinde açmadaki duvarlarla tamamen bağımsız, yüzeye oldukça yakın taş 
örgülü iki duvarın varlığı gözlemlenir. Asfalt dolgunun hemen altındaki iki 
duvardan ilki 4.10 m. uzunluğunda, 1.00 m. genişliğinde olup kuzey – güney 
yönünde uzanır. İkinci taş örgü de kuzeybatı yönünden batı yönüne uzanır. 
İkinci duvarın uzunluğu 4.70 m. olup genişliği 0.70 m.’dir. Bu her iki taş örgü-
lü duvar herhangi bir mimari özellik göstermez.                 

II, V, VII, IX, X, XI, XII NO.’LU AÇMALAR

Ortalama + 12 – + 9 m. kodlarında ve 3x3 m. ebatlarıda gerçekleştirilen bu 
açmalarda her hangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır. 

VIII NO.’LU AÇMA 

IV ve VI no.’lu açmalarda yer alan mimari kalıntıların VIII no.’lu açmadaki 
mimari kalıntılarla bağlantılı olduğu görülmüş IV ve VI no.’lu açmalar VIII 
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açma kapsamına dahil edilerek çalışmalar bu açma içerisinde değerlendiril-
miştir.

B2 plan karesinin güney köşesinden 3.20 m. kuzeyinde başlayıp 3.00 x 3.00 
m. ölçülerinde olan IV no.’lu açmadaki kazı çalışmalarında çatı kiremidi par-
çaları ile sıva kalıntılarına rastlanılmıştır (Resim: 7). 

A2 plan karesinin güney köşesinden başlayan 4.00 x 4.00 m. ölçülerinde 
olan VI no.’lu açmanın kuzeydoğu kesiti ile güney kesitinde kaba moloz taş-
lardan oluşmuş düzenli taş sıralarına rastlanılmıştır.

B plan karesinin kuzeydoğu köşesinden 1.00 m. güneybatıda başlayan 5 x 
5m. ölçülerinde olan VIII no.’lu açmada ise kare biçiminde kesilmiş, düzen-
li bir sıra gösteren blok taşlar ve bu sıra arasında yer alan konglomera’dan 
yapılmış bir oluk ortaya çıkmış olup oluk üzerinde yığılmış halde sıva ve ki-
remit parçalarına rastlanılmıştır. Böylelikle her 3 açmada ortaya çıkan tüm 
kalıntıların birbirleriyle bütünlük gösterdiği düşünülerek açmalar birleştiril-
miştir. Yeni belirlenen alanlarda + 11.966 m. kodda başlayan genişleme ve 
derinleşme çalışmaları + 8.106 m. kodda bırakılmıştır.

DÖŞEMELİ YOL 

VIII no.’lu açmanın güneydoğu kesitinden kuzeybatı yönüne doğru ilk 
karşılaşılan yapısal özellik güneybatı köşesinden çıkarak doğuya doğru meyil 
yapan taş döşemeli bir yoldur (Resim: 8). Döşemede kullanılan çeşitli ebat-
larda kaba moloz taşlar bu yol boyunca yer yer kesintiye uğrayarak devam 
eder. Bu döşemeli yol + 9.526 m. kodundan başlayıp + 8.606 m. kodu arasın-
da eğim yaparak ilerlemekte olup yolun görülen en geniş kısmı 12.70 m. ve 
en dar kısmı 1.20 m.’dir. Döşemeli yolun kesintilerle açığa çıkarılan toplam 
uzunluğu 17.70 m.’dir. Bu yol her iki yönde de kesitleri taşarak kazı alanın-
dan çıkmıştır.

Açma içerisinde mekân olarak adlandırılan yapılar ise bu döşemeli yolla 
paralel olarak uzanan koridorun kuzey batısına konumlandırılmıştır. Bu ko-
ridorun kuzeybatısında uzanan duvar aynı zamanda mekânların dış duvarı-
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nı oluşturur. Koridorun görülebilen kısmı 1.60 m. eninde, 10 m. boyundadır 
ve kesintili olarak devam eder. Koridorun doğu köşesinden 6.30 m. uzakta ve 
+9.506 - +9.376 m. kodları arasında yer alan 2 sıralı bir krepise rastlanılmıştır. 
Alttaki krepis 0.40 x 0.40 m. ölçülerinde 4 adet blok taştan oluşur. Diğeri ise 0.40 
m. eninde ortalama 0.50 m. boyunda 3 adet kesme blok taştan oluşmaktadır. 
Yapıda kullanılan kesme taşlar konglomeradan yapılmıştır. Koridorun kuze-
yinde ise açığa çıkarılan 3 mekân yer almaktadır. Bu mekânlar koridorla paralel 
olarak doğu – batı yönünde genişleyip kuzey - güney doğrultulu bir uzantıya 
sahiptir. Mekânlar batıdan doğuya doğru  A – B – C  olarak adlandırılmıştır 
(Resim: 7). Bu mekânların kuzeyinde doğu-batı yönünde 18.20 m. uzanan, 
doğu yönünde 1.5 m. kalınlığa sahip, batı yönünde ise 1 m. kalınlığı bulunan + 
10.986 - +9.466 m. kodları arasında düzenli bir duvar örgüsüne rastlanmıştır. 

A MEKÂNI 

Mekânın doğu duvarı, + 10.366 m. zemin kodunda başlayıp 10.986 - 10.786 
m. - 10.036 m. kodları arasında yükselti gösterir. Batı duvarı, kuzey–güney 
yönünde uzanan çift sıra kaba moloz taş örgülü 0.60 m. kalınlığında ve 4.10 
m. uzunluğundadır. Batı duvarının geri kalan kısmı ise güneybatı köşesinde 
tahribata uğrar ve bu kısımdan da kesit dışına taşar. Güney duvarı, doğu-
batı yönünde 2 m. uzunluğunda olup ortalama 0.60 m. enindedir. Güney du-
varı da güneybatı köşesinde tahribata uğramış olup bu kısımdan sonra kesit 
dışına taşmıştır. Mekân genişliği 7 x 9 m. olup + 10.366 m. kodunda görülen 
tabanın bir kısmında yer yer yanık içeren toprak dolgu üzerine kireç harcı 
ile oluşturulmuş sıva izleri görülmektedir. Ayrıca bu mekân içersinde farklı 
kültür katları çıkabileceği düşünülerek +9.136 m. koduna inilerek mekânda 
kazı sonlandırılmıştır.

B MEKÂNI

Mekânın + 9.466 m. kodundaki doğu duvarı 9.30 m. uzunluğunda 0.60 m. 
eninde olup moloz taşlardan oluşmuştur. Batı duvarı A Mekânı ile ortaktır. 
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Kuzey duvarı ise diğer mekânlardaki gibi çevre duvarına dayandırılmıştır. 
Güney duvarı 6.70 m. uzunluğunda ve  0.60 m. enindedir. Mekânın güney du-
varının 0.90 m. kuzeyinde paralel uzanan ortalama 0.40 m. eninde konglomera 
kesme blok taşlardan yapılmış kesintilerle birlikte görülebilen uzunluğu 5.10 
m. olan 2. bir sıra görülmektedir. Bu sıranın ortasında, mekânın güney duvarı 
ile içteki duvar arasında bir oluk (akar) yer alır. Konglomera’dan yapılmış 
bu oluğun doğusunda bulunan ek blokta ise zıvana deliği bulunmaktadır ve 
buranın yapının girişi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu kısımda ortaya 
çıkan demir çiviler burada bir giriş kapısının olması ihtimalini güçlendirir. 
Bu kodla aynı seviyede batı duvarının doğusunda moloz taşlardan oluşan bir 
yığıntı görülmektedir. Çalışma + 9.130 m. kodunda sonlandırılmıştır. 

C MEKÂNI

Mekânın + 8.821 m. kodundaki doğu duvarının görülen ölçüleri 1.10 m. 
genişliğinde ve 4.60 m. uzunluğundadır. Bu duvarın kuzeybatı kesitten kazı 
alanı dışına devam ettiği gözlenmiştir. Batı duvarı 0.60 m. genişliğinde, 7 m. 
uzunluğunda olup bu duvarın köşesinden doğu yönünde 0.60 m. uzar aynı 
zamanda bu duvar mekânın güneyinde yer alan koridorun dış duvarını ve 
B Mekânının doğu duvarını oluşturur. Mekânın kuzey duvarını ise diğer 
mekânlarda olduğu gibi çevre duvarı oluşturur. Bu mekânın özelikle batı ve 
kuzey duvarlarında sıva izleri görülmektedir. Bu sıvalar duvar yüzeyine kil 
ve 3 kat kireç sıva uygulanmasıyla oluşturulmuştur. 

Ayrıca bu mekândaki çalışmalarda ortaya çıkan ve in-situ olmayan 
kabartmalı-boyalı sıva parçalarından yola çıkarak buradaki diğer duvarlar-
da da benzer kabartmalı ve boyalı sıvanın kullanıldığını düşünülmektedir 
(Resim: 9). Mekânın kuzeybatı köşesinde + 9.186 m. kodda yanık ve yıkık 
kalıntıları üzerinde sıva parçaları gözlenmiştir. Duvar yüzeyinde + 8.966 m. 
kodundan daha aşağı kodda sıva izi görülmediği saptanmıştır.

Mekândaki zemine yönelik derinlik çalışmaları devam ettirilmiş,  +8.656m. 
ile + 8.216 m. aralarındaki kodda mekânın tam ortasında değişik boyutlarda mo-
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loz taşlardan oluşan ve eğim yaparak ilerleyen bir yığıntı ortaya çıkarılmıştır. Bu 
yığıntıların arasında toprak ve yanık izleriyle karışık dolgu gözlenmiştir. 

Üç mekânın ortak duvarlı dikdörtgen bir plana sahip olması, duvarları-
nın kaba moloz taşlardan oluşmasıyla ortak özellik taşıdığı görülür.  B ve C 
mekânlarının ölçüleri birbirlerine yakınlık gösterirken A Mekânı daha geniş 
ölçüye sahiptir. C Mekânının duvarlarındaki kaliteli kabartmalı ve boyalı du-
var sıvalarından dolayı diğer mekânlardan daha farklı olduğu görülür.

A ve C Mekânının bir kısmının doğu ve batı yönde kazı alanı dışına gittiği 
gözlenmiştir. Bu 3 mekânın farklı kodlarda olmasının sebebi arazi eğiminden 
kaynaklanır, bundan dolayı da yapılar bir teras üzerine konumlandırılmıştır. 
Aynı zamanda bu teraslama denizle yerleşim yeri arasındaki eğimi gösterir. 

Üç mekânın arka ve kuzey duvarını oluşturan, doğu-batı doğrultuda uza-
nan ve bu duvardan kuzeye doğru aralıklarla birbirine paralel uzantılı mo-
loz taşlardan oluşan duvar örgüleri gözlenmiştir. Bu duvar örgülerinden en 
kuzeydeki alanın kuzeydoğu kesiti boyunca kuzey-güney yönünde uzanıp 
destek duvarına bağlanır, takip edilebilen 4.20 m. uzunluktan sonra kazı sa-
hası dışına taştığı görülür. Bu duvarın 0.50 m. batısında yine destek duvarına 
bağlantılı 1.20 m. eninde diğer bir sıra yer almaktadır. Bu duvar 9.20 m. kuzey 
yönünde uzayarak 1 no.’lu açmadaki destek duvarıyla birleşir. Bu duvarın 
kuzey kısımlarında batı ve kuzeydoğu yönünde uzanan 2 farklı çıkıntı yer 
alır. Kuzeydoğu yönünde uzanan duvar 1.10 m. genişliğinde 1.70 m. uzun-
luğunda eğim yaparak kazı alanı dışına doğru ilerler, batı yönünde ilerle-
yen duvar  ise 0.60 m. genişliğinde 3.60 m. uzunluğunda olup muhtemelen 
devamının tahrip olduğu düşünülmektedir. Destek duvarı ile bağlantılı son 
duvar, doğusundaki duvara 6.20 m. uzaklıkta olup  kuzey yönünde ilerler. Bu 
duvar 2.70 m. uzunluğunda ve 1.00 m. enindedir.  Bu alandaki kazı çalışma-
ları +11.966 - + 9.266 m. kodları arasında yapılmıştır.

Son olarak mekânın güneyinde yer alan koridorun doğu köşesine 2.00 x 
1.00 m. ebadında 1.20 m. derinlikte bir sondaj atılmıştır. Bu sondaj içerisinde 
C Mekânıyla bağlantılı olan ve eğim yaptığı düşünülen moloz yığıntılar belir-
lenmiş olup yığıntıların bittiği noktada ana toprağa ulaşılmıştır.
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Kazı alanının güneyinde bulunan taş döşemeli yolun doğu yönünde 1.00 x 
1.00 m. ölçülerinde bir sondaj daha atılmış olup bu sondajda 7.706 m. kodun-
da sonlandırılmıştır. Bu kısımda herhangi bir kültür izine rastlanmaz.  

Kazı için belirlenen plan kare’nin 12 m. güneydoğusunda güzergâh üze-
rinde kazısı yapılan saha ile bağlantılı kültür izlerini yakalamaya yönelik 
5x5m. ebatlarında bir açma alanı belirlenmiş ve bu açmada 3.00 m. derinliğe 
ulaşılmış, fakat  herhangi bir kültür izine rastlanılmamıştır.

B - BULUNTULAR

Kazı çalışmaları neticesinde başta Samsun olmak üzere Karadeniz arkeo-
lojisi açısından çok önemli verilere ele geçmiştir. Buluntuları kendi içerinde 
gruplandırırsak ortaya aşağıda gibi bir tablo çıkacaktır.

1-Pişmiş Toprak Eserler:

a-  İthal (Attika Üretim) Seramikler:

Parçalı ve tüm olarak ele geçmiştir. Kırmızı ve Siyah Figür tekniğinde ça-
lışılmıştır.

Tüm veya tümlenebilir olarak bodur Lekythoslar, alabastron ve farklı kap 
formlarına ait seramik parçaları bu grupta yer alır (Resim: 10).

b- Yerli Üretim Seramikler:

Bu gurupta kıyı ve iç Anadolu etkileşimli seramikler oluşturur. Tüm ola-
rak yonca ağızlı testiler, kâseler, ağırşaklar, parçalı kazıma bezekli, taramalı, 
şerit boyalı  seramikler vb. bu grupta yer alır (Resim: 11).

2- Terekota Figürler:

Buluntuların en önemlileri arasındadır. Polos’lu ve baş örtülü oturan tan-
rıçalar, kuş tutan Koreler, bir adet parçalı halde kuros (mantolu erkek figüri-
ni), masklar ve terekota figür başları bu grupta yer alır (Resim: 12-13).
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3- Diğer Buluntular:

Bu gurupta bir adet altın aplik, son derece korozyona uğramış ok ucu ve 
demir-bronz çiviler,  bronz, bakır sikke, boyalı derzli sıva parçaları oluşturur 
(Resim: 14). 

 

C - TAHRİBATLAR

Kazı çalışmaları sırasında birçok tahribatla karşılaşılmıştır. Bunlardan ilki, 
kuzeydoğu-güneybatı yönde uzanan ne zaman konulduğu belli olmayan 
Tedaş ve Telekom kablolarının taşındığı deplase hattı çukuru, diğeri, güzer-
gahının tam ortasından kuzeybatı-güneydoğu uzantılı atıl durumda atık su 
borusudur ki özellikle bu boru  B Mekânını ve güneyinde yer alan koridoru  
tam ortadan keserek tahrip etmiştir (Resim: 15). Bir diğer tahribat ise, atıl du-
rumdaki boruya paralel konumda ve uzantıda alanın kuzeydoğu kesiti bo-
yunca uzanan içme suyu hattıdır. Alanın güneybatı kesiti boyunca uzanan 
kanalizasyon hattı özellikle o yönde uzanan mekânlarda tahribata yol açmış-
tır. Ayrıca bu alandaki yol yapım çalışmaları da tahribata yol açmıştır. 

D - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kazı çalışmaları sonrasında açığa çıkan mimari buluntuların yanı sıra çe-
şitli seviyelerde ortaya çıkan, özellikle M. Ö. 6. – 5. yy.’lara tarihlenen Siyah 
ve Kırmızı Figürlü Attika üretimi seramik parçaları, Erken (?) ve Geç Demir 
Çağı’na tarihlenen seramik parçaları ile Geç Arkaik Çağ ve Erken Klasik 
Çağ’a tarihlenen pişmiş topraktan yapılmış 10 – 20 cm. boyutları arasında 
değişen ölçülerdeki heykelcikler değerlendirildiğinde; kazısı yapılan alanın 
küçük buluntular bakımından da oldukça önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 
Kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntu ve kalıntılar değerlendirildiğinde, 
içerdikleri kronoloji açısından Samsun İli için bir ilk teşkil etmesi bakımından 
önem taşımaktadır. Yapı komplekslerinin denize olan konumu ile ithal sera-
mik parçaları ve pişmiş toprak heykelciklerin yoğunluğundan bölgenin liman 
yerleşimleri olduğunu ifade etmek oldukça uygun gözükmektedir.
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IV, VI ve VIII no.’lu açmaların birleştirilmesi ile ortaya çıkan alandaki taş 
döşemeli yolun uzanışı ve mimari yapıların konumlarına bakıldığında, bu 
alandaki yapı komplekslerinin kazı alanının batısı ve güneydoğusunu kapsa-
yan höyüğün (Çakalca Karacadoğan Höyük) uzantısı olduğu anlaşılmaktadır 
(Resim: 16). Ayrıca yine ortaya çıkan mimari yapıların deniz yönündeki ku-
zeydoğu kesitin dışına taşarak ilerlemesi muhtemelen başka yapılarla bağlan-
tılı olabileceğini düşündürmektedir.
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Resim: 1

Resim: 1a
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Resim: 1c

Resim: 1b
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Resim: 1d Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 5

Resim: 4
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Resim: 7

Resim: 6
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Resim: 8
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AMASYA MERKEZ ÇİĞDEMLİK KÖYÜ DEĞİRMENÖNÜ 
MEVKİİ MİDİLLİ HİDROELEKTRİK SANTRALI

ŞARAP İŞLİĞİ KURTARMA KAZISI
Celal ÖZDEMİR*

Muzaffer DOĞANBAŞ

Mustafa AYRANCI’nın 17.12.2008 tarihinde yapmış olduğu ihbara istina-
den, Amasya Merkez Çiğdemlik Köyü Değirmenönü Mevkii’nde, Amasya – 
Taşova devlet kara yolunun 14. km.sinde, kara yolu güzergâhının batısında, 
yapımı devam eden Midilli Hidroelektrik Santralı kanal duvarı çalışmalarının 
olduğu alana gelinerek mahallinde yapılan incelemede; kanal yapım çalışma-
ları sırasında iş makinelerince bazı mimarî dokuların tahrip edilerek ortaya 
çıkarıldığı anlaşıldığından konu 19.12.2008 tarihli raporla söz konusu mimari 
dokuların anlaşılmasına yönelik olarak bu alanda kurtarma kazısı yapılabil-
mesi için konu Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
27.01.2009 tarih ve 16565 sayılı yazılarıyla kazı ve sondaj izni alınarak, Va-
lilik Makamının 31.03.2009 tarih ve 326 sayılı görev oluruna istinaden Müze 
Müdür V. Celal ÖZDEMİR Başkanlığında, Müze Araştırmacısı Muzaffer DO-
ĞANBAŞ, Arkeolog Ali Sinan ÖZBEY, Arkeolog Meral TARHAN, Müze Fo-
toğrafçısı Şahin KUL ve 12 işçiden oluşan ekip ile 31.03.2009 günü kurtarma 
kazısı çalışmalarına başlanılmış olup çalışmalar 15.04.2009 günü sona erdiril-
miştir. 

* Celal ÖZDEMİR, Sanat Tarihçi, Müze Müdürü, Müze Müdürlüğü 05100 AMASYA – TÜRKİYE 
 Muzaffer DOĞANBAŞ, Sanat Tarihçi M.A., Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü 05100 

AMASYA – TÜRKİYE 
 Kazıda emeği geçen Arkeolog Ali Sinan ÖZBEY, Meral TARHAN ve Müze Fotoğrafçısı Şahin 

KUL’a, ayrıca desteklerinden dolayı eski Özbaraklı Belediye Başkanı Sabahattin ÜSTÜN ile 
Eti-Taş Şirketi yetkili ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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Kurtarma kazısı çalışmaları süresince ekipte çalışacak olan işçilerin ula-
şım, iaşe ve yevmiyeleri 31.03.2009 tarihli protokol gereğince yüklenici firma 
Eti-Taş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanmıştır.

İşlik Hakkında Genel Bir Değerlendirme: 

Söz konusu alanda 3 m. yüksekliğinde yoğun bir toprak dolgunun bulun-
ması nedeniyle çalışmalar zor koşullar altında sürdürülmüş ve kamulaştırıl-
mış olan alan içerisindeki mimari dokular izlenebilmiştir. Ancak özel mülki-
yet içerisinde kalan yerlere girilememiş ve bu alanda yapılması düşünülen 
kazı çalışmaları prosedüre yönelik işlemlerin tamamlanması için ileriki yılla-
ra bırakılmıştır. 

İşlik alanındaki kazı çalışması, mevcut mimari dokular izlenebildiği kada-
rıyla iki işlik ünitesi ve depolama bölümü olmak üzere toplam üç alan içeri-
sinde gerçekleştirilmiştir. Kanal yapımı sırasında önemli oranda tahrip edile-
rek yok edilen işlik yapısının görsel olarak izlenebilen kısmı kanal güzergâhı 
boyunca devam etmekte ve 44 x 7 m.’lik bir alanı kaplamaktadır. Mevcut do-
kular ana yüzeyden yer yer 5-6 m. derinliğe inilerek ortaya çıkarılmıştır. 

Bu çalışmayla birlikte, Amasya İl sınırları içerisinde yapılan kurtarma ka-
zılarında ilk kez şarap üretimi ile ilgili bir mimari doku açığa çıkarılmıştır. 
Bu mimarî dokuların, büyük bir üretim merkezinin iki ünitesi ve depolama 
alanından ibaret bir kısmı olduğu düşünülmektedir. Mevcut kalıntılardan ba-
zılarının, henüz kazılmamış olan toprak dolgu içerisine doğru devam ediyor 
olması bu kanaati güçlendirmektedir. 

İşliğin bulunduğu alanın, günümüzde de bağcılığa elverişli olan bir bölge-
de yer alması Amasya’da antik çağdan bugüne üzüm yetiştiriciliğinin yaygın 
olduğunu göstermektedir. Özellikle, il sınırları içerisinde yoğun bir şekilde 
tespit edilmiş olan ezgi-ağırlık taşları göz önüne alındığında, Amasya’da an-
tik çağda şarap üretimin önemli bir endüstriyel sektör olduğunu ortaya çıkar-
maktadır. Bundan hareketle antik çağda Amasya bölgesinde şarap, sirke vb. 
üretimin şehrin ekonomisine önemli bir katkı sağladığı düşünülmektedir. 
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Kurtarma kazısı sırasında yoğun korozyonlu (3) adet Roma ve (1) adet 
Bizans sikkesi ve her iki döneme ait bazı seramik parçaları bulunmuştur. Ele 
geçen Roma sikkelerindeki yoğun korozyon nedeniyle kesin tarihlendirilme-
si yapılamamış olmakla birlikte bu sikkelerin muhtemelen 4. yüzyıla ait ol-
dukları düşünülmektedir. Ele geçen tek Bizans sikkesinin ise VII. Konstantin 
dönemine (913-959) ait olduğu tespit edilmiştir. Saptanan bu bilgilerden hare-
ketle işliğin Roma Döneminden (4. yüzyıldan itibaren) Bizans Döneminin 10. 
yüzyıl ikinci yarısına kadar faaliyet gösterdiği kanaatine varılmıştır. 

Şarap işliği, Bakanlığımız Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 27.06.2009 tarih ve 2179 sayılı kararı ile tescil edilerek koru-
ma altına alınmıştır. Ayrıca tahribatının önlenmesi için işliğin üzeri naylonla 
örtülerek üzerine toprak serilmiştir. 

I No.’lu Alan:  

I no.’lu alan, 12 x 7,30 m. uzunluğunda, güneybatı-kuzeydoğu yönlerin-
de uzanmakta olan iki duvar arasında yer almaktadır. Duvarlar moloz taş 
malzeme ile inşa edilmiş ve aralarda yer yer tuğla malzeme kullanılmış olup. 
70-90 cm. arası bir kalınlığa sahip bulunmaktadır. Kuzeydoğu yöndeki duva-
rın ölçülebilen yüksekliğinin 3,50 m., paralelindeki duvarın yüksekliğinin ise 
1-1,20 m. olduğu anlaşılmıştır. Bu duvarın yıkılma tehlikesine karşı yanındaki 
mevcut dolgu fazla alınmamıştır.  Bu alanda 2,80 m. derinlikte Roma dönemi-
ne ait yoğun korozyonlu (1) adet bakır sikke bulunmuştur. 

İşlik yapısı 2,80 x 5,60 m. ölçülerinde içi tuğla tozu ve horasan harcı ile sı-
valı dikdörtgen bir yapıdadır. Bu mekânın güneyinde, daha düşük bir kotta, 
içerisine üç basamaklı bir merdivenle inilen 2,60 x 3,30 m. ölçülerinde 1,70m. 
derinliğinde başka bir mekân daha yer almaktadır. Bu mekânın toplama ha-
vuzu olduğu düşünülmektedir. 

I no.’lu alanın güneybatısında taştan (1) adet pres ağırlığı (ezgi-pres taşı) 
ortaya çıkarılmış ve Bakanlığımız Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu’nun 03.02.2009 tarih ve 1996 sayılı kararı gereğince Müze 
Müdürlüğü’ne nakledilmiştir. Pres ağırlığı, 93 x 93 cm. ölçülerinde, 62 cm. 
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yüksekliğinde, üst kısmındaki dairesel formlu çanak şeklinde oygulu olan 
kısmı 33 cm. çapında ve 24 cm. derinliğindedir. Yine üst yüzeyde, askı tu-
tamaklı, uç kısmı delikli metal bağlantılardan biri sağlam diğer beşi kırık ve 
eksik bir halde bulunmaktadır. Pres ağırlığının yan yüzeyleri ise kabartma 
haç motifli olarak düzenlenmiştir. 

II No.’lu Alan:

I no.’lu alanın doğusunda, II no.’lu alan olarak adlandırılan yerde 7 x 6m. 
ölçülerinde bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı kalıntısı büyük 
bir dikdörtgen mekân ve kuzeyinde yer alan daha küçük boyutlu üç kare 
mekândan oluşmaktadır. Yapının güneyinde, 4,20 x 5,80 m. ölçülerinde ze-
mini tuğla tozu ve horasan harcı ile kaplı mekânın kuzey ve güney duvarları 
kısmen anlaşılırken güney doğu alanı büyük ölçüde kanal çalışması sırasında 
tahrip edilmiştir.

Yapının batı duvarı 7 m. uzunluğunda ve 70 cm. genişliğindedir. Duvar 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Duvarın güneydoğu ucu dol-
gu içerisine doğru devam etmektedir. Yapının büyük mekânını belirleyen 
kuzey duvarı doğu batı yönünde uzanmakta 63 cm genişliğinde ve 5,70 m. 
uzunluğundadır. Bu duvarın kuzey yönünde 1,80 x 1,90 m. ölçülerinde 1,20m. 
derinliğinde ortaya çıkan, içi yine aynı malzeme ile sıvalı kare mekânın mey-
ve bekletme havuzu olarak yapılmış olması muhtemeldir. 

Havuzun doğusunda birbirine bitişik oluşturulmuş iki havuzdan doğuda 
kalanında, tabanda yerleştirilen taştan yapılmış çanak şeklindeki kısım bura-
nın sıvının bekletme ve rahatça alınmasına yönelik olarak yapılmış olabilece-
ğini düşündürmekte ayrıca bu mekânın kuzeydoğu kısmındaki iki basamaklı 
merdivenin çalışanların zemine rahat ulaşmaları amacıyla yapılmış olduğu 
kanaatine varılmıştır. Taş çanağın güneyinde bulunan ters yatırılmış pişmiş 
topraktan bir çatı kiremidi de bu çanak yakınına konabilecek kabın daha rahat 
alınabilmesi ile ilgili olarak düzenlendiğini düşündürmektedir. Bu mekânın 
içi de tuğla tozu ve horasan harcı ile sıvanmış bir haldedir. Ortada yer alan 
1,40 m. derinliğindeki kare planlı içi sıvalı havuzun güney duvarında bulunan 
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taş çörten, güneyde bulunan büyük mekânda ezilen meyvelerden sızan sıvı-
nın akarak burada toplanmasına yönelik olarak yapıldığı kanısına varılmıştır. 
İşlik alanının bu bölümünün kuzeyinde ortaya çıkan duvar dokusunun açma 
alanı dışında yer alan toprak dolguya doğru uzanmakta olduğu gözlemlen-
miştir. Bu alanda yoğun korozyonlu (2) adet bakır sikke ele geçirilmiştir. 

Şarap İşliğinin Depolama Alanı:

HES Kanalı çalışması sırasında ortaya çıkan kesitte yapılan incelemede, 
işlik alanının doğusunda iki pithosun toprak altında olduğu anlaşılmıştır. Bu 
nedenle alanın anlaşılmasına yönelik olarak yapılan çalışmada bu kısmın iş-
liğin depolama alanı olduğu kanaatine varılmıştır. İşlik alanının doğusuna 
yapılan düz duvarın depo alanını sınırlandırdığı, pithosların toprağa gömül-
dükten sonra kenarına duvar inşa edildiği düşünülmektedir. 

Kazı çalışmasının bu alanında 7 pithosa rastlanılmış olup bu alanın dolgu 
toprak altına doğru uzandığı anlaşılmıştır. Pithoslardan iki tanesinin kanal 
yapımı sırasında iş makinesince ortadan ikiye ayrılarak yarıdan fazlasının 
tahrip edilmiş olduğu görülmüştür. Pithoslardan bir tanesinin kullanım gör-
düğü dönemde çatlak olduğu için kurşun perçinlerle sağlamlaştırıldığı göz-
lemlenmiştir. Diğer pithosların ise ya çatlak ya da büyük oranda kırık ve ek-
sik bir halde oldukları anlaşılmıştır. İşliğin bu bölümünde yoğun korozyonlu 
(1) adet bakır sikke bulunmuştur. 

Açığa çıkarılan pithosların uzun süre toprak altında nemli bir ortamda 
kalmış olması ve yapılarının nemden dolayı oldukça yumuşak bir halde bu-
lunması nedeniyle bu pithoslar Amasya Müzesi’ne nakledilmeyip kazı ala-
nında korunmaya çalışılmıştır. Koruma önlemi olarak öncelikle pithoslar pvc 
malzeme ile emniyet çemberine alınmışlardır. 

Buluntular:

Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılmış olan şarap işliği kurtarma kazısı 
sırasında çok az sayıda buluntuya rastlanılmıştır. Bu buluntular envanterlik 
ve etütlük olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. 
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Envanterlik Buluntular:

1- Pres Ağırlığı – taş, 1 adet, Bizans Dönemi.

Etütlük Buluntular: 

1- Sikke – bakır, 1 adet, Roma Dönemi.

2- Sikke – bakır, 1 adet, Roma Dönemi.

3- Sikke – bakır, 1 adet, Roma Dönemi.

4- Sikke – bakır, 1 adet, Bizans Dönemi.
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Resim 1: Amorf seramikler.

Resim 2: Amorf seramiklerden görünüm.
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Resim 3: Bizans sikkesi.

Resim 4: Bizans sikkesi.
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Resim 5: Roma sikkesi.

Resim 6: Roma sikkesi.
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Resim 7: İşlik I no.’lu alanından görünüm.

Resim 8: İşlik I no.’lu alanından görünüm.
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Resim 9: İşlik I no.’lu alanından görünüm.

Resim 10: İşlik I no.’lu alanından görünüm.
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Resim 11: İşlik I no.’lu alanından görünüm.

Resim 12:  İşlik II no.’lu alanından görünüm. Resim 13: Pithoslardan görünüm.
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Resim 14: Pithoslardan görünüm.

Resim 15: Kurtar.
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AMASYA MERKEZ ŞAMLAR MAHALLESİ
1079 ADA 10 PARSELDE YAPILAN KURTARMA KAZISI 

Celal ÖZDEMİR*
Muzaffer DOĞANBAŞ

İsmail Hakkı GÖZTAŞ vekili Ahmet ÇOBAN’ın 05.08.2009 tarihli müra-
caatıyla Amasya Merkez Şamlar Mahallesi, 1079 ada ve 10 parselde kayıtlı 
bulunan taşınmazda temel kazısı yapılmak istenmiş ve bunun üzerine Va-
lilik Makamının 06.08.2009 gün ve 782 sayılı görevlendirmelerine istinâden 
06.08.2009 günü bahse konu parselde temel kazısı çalışmasına başlanılmış ve 
07.08.2009 günkü çalışmalarda Roma Dönemine ait bir mezar yapısına rast-
lanılması üzerine hafriyat durdurularak konu Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
21.08.2009 tarih ve 162015 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ve Valilik Maka-
mının 25.08.2009 tarih ve 840 sayılı görev olurlarına istinaden Müze Müdürü 
Celal ÖZDEMİR Başkanlığında, Müze Araştırmacısı Muzaffer DOĞANBAŞ, 
Arkeolog Meral TARHAN, Arkeolog Hilâl UÇAR, Sanat Tarihçi Mert ME-
CEK ve 6 işçiden oluşan ekiple 26.08.2009 günü kurtarma kazısına başlanılmış 
ve 27.08.2009 günü çalışmalar bitirilmiştir. 

Kazı çalışmasına öncelikle parselin kuzeybatı köşesinde yer alan mezar 
yapısının tespit edildiği gün güvenlik tedbiri olarak mezarın üzerine serilen 
dolgunun alımıyla işe başlanılmış ve 3 x 3 metre ölçülerinde bir açma açıla-

* Celal ÖZDEMİR, Sanat Tarihçi, Müze Müdürü, Müze Müdürlüğü 05100 AMASYA – TÜRKİYE 
 Muzaffer DOĞANBAŞ, Sanat Tarihçi M.A., Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü 05100 

AMASYA – TÜRKİYE
 Kazıda emeği geçen Arkeolog Hilâl UÇAR, Meral TARHAN ve Sanat Tarihçi Mert MECEK’e 

teşekkür ederiz. 
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rak kazıya devam edilmiştir. Çalışma ilerledikçe mezarın yanında ikinci bir 
mezarın daha bulunduğu ve her iki mezarın ortada yer alan kalın bir duvarla 
birbirinden ayrıldığı gözlemlenmiştir. İlk tespit edilen ve kuzey yönde yer 
alan mezar yapısı I no.’lu mezar, diğer mezar ise II no.’lu mezar olarak adlan-
dırılmıştır. 26.08.2009 tarihinde yapılan çalışmada I no.’lu mezar, 27.08.2009 
günü yapılan çalışmada ise II no.’lu mezarın kazı ve temizlik işlemi yapılarak 
kurtarma kazısı sona erdirilmiştir.  

I No.’lu Mezar: 

I no.’lu mezar; doğu batı doğrultusunda, dikdörtgen bir formda düzen-
lenmiştir. Mezar, toprak zemin üzerine pişmiş topraktan yatay tuğla ve harç 
ile inşa edilerek duvar yüzeyleri harçla sıvanmıştır. Özellikle kuzey duvarın 
sıvaları büyük oranda dökülmüştür. Mezarın doğu duvarında ise moloz taş 
malzemenin kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Mezar örtüsü olarak beş sıra 
halinde kapak taşlarına yer verilmiştir. Bu kapak taşlarından ikisinin kırık 
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca temel hafriyatı sırasında iş makinesince mezarın 
doğu duvarının kısmen tahrip olduğu ve bu kısımdaki kapak taşının mezar 
üzerinden kaldırılarak doğuya doğru kaydırılmış olduğu gözlemlenmiştir.

I no.’lu mezarın içerisinde zamanla yaklaşık 15 cm. civarında bir toprak 
dolgunun oluştuğu görülmüştür. Mezarın batı ucunda toprak dolgu içeri-
sinde in situ olarak p.t. unguentariumlar tespit edilmiştir. Mezardaki toprak 
dolgunun alımı çalışmaları sırasında yine insitu olarak Roma Dönemine ait 
yoğun oksitli-korozyonlu (1) adet gümüş sikke ve (1) adet akik kaşlı, kaş bom-
besinin her iki yanında delikler bulunan altın yüzük tespit edilmiştir. Toprak 
dolgu kaldırıldıkça, kısmen bacak kısımları izlenebilen yetişkin bir insana ait 
bazı kemik parçaları görülmüş ve defin işleminin baş doğuya gelecek bir şe-
kilde sırt üstü yatırılarak yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Dolgunun tamamı 
alındığında mezarın batı ucunda (2) adedi kırık (7) adedi sağlam olmak üzere 
toplam (9) adet p.t. unguentarium tespit edilmiş ayrıca mezarın doğu ucunda 
ise (1) adet cam şişeye ait parçacıklara rastlanılmıştır. Ayrıca mezarın dışında, 
kuzey yanda kırık ve eksik p.t. unguentairum parçaları görülmüştür.  
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I no.’lu mezar içerisinin 186 x 48 cm. ebatlarında ve duvar yüksekliğinin 
ise 49 cm. olduğu, yan duvar kalınlığının 18 cm., II no.’lu mezar ile ortak olan 
duvarın ise 29 cm. kalınlıkta olduğu anlaşılmıştır.   

II No.’lu Mezar:  

II no.’lu mezar, I no.’lu mezara bitişik nizam olarak düzenlenmiş olup batı 
uçta yer alan iki sıra kapak taşı dışında üzerinin tamamen açık olduğu ve açık 
kısmının büyük oranda toprak dolgulu olduğu gözlemlenmiştir. 

II no.’lu mezar içerisinin I no.’lu mezarda olduğu gibi 186 x 48 cm. ebatla-
rında 51 cm. yüksekliğinde olduğu tespit edilmiştir. Bu mezarında diğer me-
zarla aynı mimari özellikleri taşıdığı ve eşzamanlı olarak inşa edilmiş olduğu 
kanaatine varılmıştır.  

Mezar dolgusunun alımı sırasında, in situ olarak batı uçta Roma Dönemi’ne 
ait (5) adet p.t. unguentarium, (1) adet kemikten kırık ve eksik biz parçası, 
mezarın doğu ucunda Roma Dönemi’ne ait (1) adet altın küpe, (1) adet ko-
rozyonlu gümüş sikke ve üç parça halinde kırılmış yoğun oksitli-korozyonlu 
yuvarlak formlu bir ayna elde edilmiştir. Ayrıca (1) adet cam şişeye ait parça-
cıklar ve yetişkin bir insana ait kemik parçaları tespit edilmiştir. 

Mezarların bulunduğu parsel içerisinde yapılan sondajlarda başka her-
hangi bir mezar örneğinin olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Değerlendirme:  

Amasya şehir merkezinde, müze müdürlüğü başkanlığında çeşitli tarih-
lerde yapılan kurtarma kazılarında, Şamlar, İhsaniye, Kurşunlu, Dere ve Ki-
razlıdere Mahallelerinde Roma Dönemine ait birçok mezar örneği açığa çı-
karılmıştır. Bu mezar örnekleri, Amasya’daki Roma Dönemi nekropollerinin 
yayılım alanı hakkında da fikir vermektedir. 

Bu mezarlardan bir kısmının moloz taş ve pişmiş toprak tuğla malzeme ile 
kireç kum karışımı harç kullanılarak inşa edilmiş oldukları ve üzerlerinin ise 
üç, dört veya bazı örneklerde görüldüğü üzere beş sıra dikdörtgen formlu ka-
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pak taşlarıyla kapatıldıkları anlaşılmıştır. Diğer bazı mezarların ise, bir önceki 
grupta yer alan mezarlardan daha geniş ve yüksek bir yapıda, üst örtüsünün 
yaklaşık ¾ lük kısmının pişmiş toprak levhalar ve harç ile oluşturulmuş tonoz 
örtüyle ¼ lük kısmının ise dikdörtgen formlu bir kapak taşı ile örtülü olduk-
ları görülmüştür. 

Amasya Merkez Şamlar Mahallesi, 1079 ada ve 10 parselde kayıtlı bulunan 
taşınmazda yapılan kurtarma kazısında ortaya çıkarılan mezarlar üzeri sade-
ce kapak taşlarıyla kapalı olan gruba giren örneklerdendir. Bu mezarlarda,  
ölü hediyeleri içinde ayna, küpe ve yüzük gibi ziynet eşyalarının bulunması 
mezarlara defnedilenlerin cinsiyetinin kadın olduğunu göstermektedir. Ayrı-
ca, ölü hediyeleri arasında çıkan sikkelerden hareketle mezarları tarihlemek 
mümkün olabilmiştir. I no.’lu mezarda ele geçirilen gümüş sikke Roma İmpa-
ratoru Domitian (M.S. 81-96)  dönemine,  II no.’lu mezarda tespit edilen gümüş 
sikke ise Roma İmparatoru Antonius Pius (M.S. 138-161) dönemine aittir. 

I ve II no.’lu mezarlardaki sikkelerin, pagan inanışında bulunan ve Kayıkçı 
Karon’a verilmesi gereken Oboloslar olduğu düşünülmektedir. Bundan hare-
ketle bu sikkelerin defin sırasında tedavülde olan paralardan olması gerek-
mektedir. Bütün bu bilgiler ışığında I no.’lu mezarda M.S. 81-96 yılları arası, II 
no.’lu mezarın ise 138-161 yılları arasında defin yapıldığı ortaya çıkmaktadır.  

Kurtarma kazısı çalışması sona erdirildikten sonra her iki mezarın üzerine 
mevcut kapak taşları kapatılmış ve mezarlar jeotekstil malzeme ile örtülerek 
koruma altına alınmıştır. Sonrasında ise mezarlar, Bakanlığımız Samsun Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.10.2009 tarih ve 2276 
sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

 

Buluntular: 

Envanterlik Buluntular:

1-Yüzük-altın, 1 adet, Roma Dönemi. 

2-Küpe-altın, 1 adet, Roma Dönemi.

3-Unguentarium-pişmiş toprak, 11 adet, Roma Dönemi. 



153

Etütlük Buluntular:

1-Unguentarium-pişmiş toprak, 3 adet, Roma dönemi. 

2-Biz-kemik, 1 adet, Roma Dönemi.

3-Sikke-gümüş, 1 adet, Roma Dönemi. 

4-Sikke-gümüş, 1 adet, Roma Dönemi. 

5-Ayna-bronz, 1 adet, Roma Dönemi. 
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Resim 2: Amasya Merkez Şamlar Kazısı.

Resim 1: Kazı öncesinden görünüm.
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Resim 3: Amasya Merkez Şamlar Kazısı.

Resim 4: Toplu görünüm.
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Resim 7: Altın yüzük. Resim 8: Altın küpe.

Resim 6: Amasya Merkez Şamlar Kazısı unguantarium.

Resim 5: Amasya Merkez Şamlar Kazısı kemikten biz.
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Resim 9: Eserin in situ halinden görünüm.

Resim 10: 1 no.’lu mezar
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Resim 11: 1 no.’lu mezar içerisinden görünüm.

Resim 12:  Roma imparatoru Antonius Pius’a 
ait gümüs sikke.

Resim 14:  Roma imparatoru Antonius Pius’a 
ait gümüs sikke.

Resim 13:  Roma imparatoru Antonius Pius’a 
ait gümüs sikke.

Resim 15:  Roma imparatoru Antonius Pius’a 
ait gümüs sikke.
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 KADIOĞLU KÖYÜ 2008 – 2009 YILI 
MOZAİK KURTARMA KAZISI

Ahmet MERCAN*
                                                                                  Ünver GÖÇEN

Çaycuma İlçesi Kadıoğlu Köyü, Zonguldak sınırları içerisinde ve 
Zonguldak’ın 45 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Aynı bölgede Kadı-
oğlu Köyü’nün yaklaşık 25 km. kuzeyinde Filyos Antik Tios Kenti bulunmak-
tadır. Kdz. Ereğli Müzesi tarafından 2006 ve 2007 yıllarında kazı çalışmalarına 
başlanmış olan, Antik Tios Kenti’nde son 2 yıldır da Trakya Üniversitesinden 
Prof. Dr. Sümer Atasoy başkanlığında kazı çalışmalarına devam edilmekte-
dir.(Harita:1)

24.01.2008 tarihinde Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığından Müdür-
lüğümüze gelen telefon ihbarı ile Kadıoğlu Köyü, Çobanhasanlar Mahal-
lesinde, özel mülkiyete ait arazide mozaiğin bulunduğu kazı çukuru tespit 
edilmiştir.

Müzemizce yapılan ilk incelemede mülkiyet sahibi tarafından fosseptik 
çukuru için kazılan ve 1 metrekarelik alanı ortaya çıkarılan mozaiğin görül-
mesiyle, alan tescile önerilmiş ve acilen kurtarma kazısı yapılması gerekti-
ği Bakanlığımıza bildirilmiştir. Daha sonra Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2008 tarih ve 39345 sayılı Kazı ve 
Sondaj İzin Belgesine istinaden, Müdürlüğümüzce Kadıoğlu Köyü, Çoban-
hasanlar Mahallesi, 116 ada, 23 parseldeki alanda kazı çalışmalarına, 5 işçi ile 
27.05.2008 tarihinde otların temizliği ile başlanmıştır.(Resim: 1)

* Ahmet MERCAN, Arkeolog-Müze Müdürü,  Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürlüğü Zongul-
dak/TÜRKİYE 

 Ünver GÖÇEN, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Zonguldak/ TÜRKİYE
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2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

İlk aşamada alan 5x5 metre boyutlarında gritlere bölünerek kareler üzeri-
ne uygulanmıştır. Kareler kuzey-güney doğrultusunda A,B,C.. şeklinde, batı-
doğu doğrultusunda 1,2,3.. rakamları ile tanımlanmıştır. 

D-7 karesinde yer alan ve kum-plastik örtü toprak ile kapatmış olduğu-
muz mozaikli alan, aradan geçen zaman içerisinde, akan topraklarla bir hay-
li dolmuştur. Tahrip olan bu alan merkez olmak üzere, C-7 karesinden 2,5 
metre, batıdaki D-7 ve D-6 karesinden 1.25 cm. boyutlarında bir alanda kazı 
çalışmalarına başlanmıştır.(Resim: 2)

Daha önce kazılan ve tahrip edilerek kısmen örtülen alanın çevresinde de-
vam eden çalışmalarda, yaklaşık -60 cm. derinlikte alan üzerinde yoğun olarak 
taş döküntüler ve kırık halde taban tuğlaları ve çatı kiremitlerinin oluşturdu-
ğu bir seviye açığa çıkartılmıştır (Resim: 3). Kısmen açılmış mozaik alanının 
üstünde yer alan bu seviye, fotoğraflarla belgelendikten sonra temizlenmeye 
başlanmış ve 2.25 cm. derinlikte, mozaik taban seviyesinden güneydoğu yöne 
doğru 2 metre genişliğinde bir duvar açığa çıkartılmıştır (I no.’lu duvar). 1 
metrelik kısmı tahrip edilmiş olan bu duvarın uzunluğu 6 metre olup, mozaik 
taban seviyesine paralel doğrultudadır.

Yine aynı alanın kuzeyinde 2 metre uzunluğunda 2. evreye ait olduğunu 
düşündüğümüz bir yapı duvarı daha ortaya çıkartılmıştır (Resim:4). Bu du-
varın alt seviyesinde, taş döküntülerin altında çok az kısmı korunmuş fresk 
parçaları ile birlikte gümüş bir sikke bulunmuştur. Sikke Roma Dönemi Vale-
rianus I e ait olup, M.S.250-260 tarihlerine aittir.

Kuzey-güney doğrultuda 5.90 cm. olan mozaik tabanın doğu yönünde ne 
kadar devam ettiğinin belirlenebilmesi için kazı çalışmalarına C-7(2.5m.) ve 
E-8(2.5m.) karelerinde devam edilmiş ve mozaiğin bulunduğu alan açığa çı-
kartılmaya başlanmıştır.

LYKURGOS VE AMBROSİA MOZAİĞİ 

Alanın temizlenmesiyle ortaya çıkardığımız çok renkli tesseralardan olu-
şan zemin mozaiği, dıştan içe doğru geometrik motiflerden oluşan geniş bant-
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larla ortadaki figürlü panoyu çerçevelemektedir. Çok renkli olan mozaikte 
temel olarak pembe, bordo, beyaz ve yeşil renkler kullanılmıştır. En dış çerçe-
ve geniş bir bant olup, dikdörtgen ve kare panoların yan yana dizilmesinden 
oluşmaktadır. İkinci çerçeve, küçük bir karenin dört ayrı kenarına yerleşti-
rilmiş üçgenlerden oluşan dört-uçlu-yıldız motifinin, her bir ucuna dokunan 
başka bir dört-uçlu-yıldız motifinin konmasıyla biteviye birbirini tekrarlayan 
bezemeyi sınırlamaktadır. İçteki üçüncü çerçeve ise ikili sarmal pembe ve ye-
şil renklerde basit saç örgüsünden (guilloche) oluşmaktadır (Resim: 5)

Bir üzüm bağı içinde betimlenmiş kompozisyonun solunda bir erkek fi-
gür, sağında ise bir kadın figürü bulunmaktadır. Sakallı, iri yarı erkeğin giy-
sisi pembe renkli, kıvrımları bordo renkle derinleştirilmiş olup, sağ omuzu 
açıkta bırakmaktadır. Giysinin açık bıraktığı kolları ve sağ omuzu kaslı ve 
güçlü kuvvetlidir. Erkek bir balta tutan sol elini havaya kaldırmış kadının 
üstüne yürümektedir. Kadın sağa doğru kaçmaktadır. Sağ kolunu havaya 
kaldırmış ve bedeni hafif sağa doğru eğilmiş, erkeğin savurduğu darbeden 
kendini korumaya çalışmaktadır. Kaçış esnasında rüzgâr ile savrulan pelerini 
bedeninin üstünü çıplak bırakmaktadır. Sarı saçları arkaya toplanmış, oval 
yüzlü, boyunda gerdanlığı ve sağ kolunda bileziği ile genç ve güzel betim-
lenmiş kadın, sağ elini havaya kaldırarak kendini korumaya çalışıyor olsa da 
yüzünde korku ifadesi yoktur. Bu bir üzüm bağında bir erkeğin kadına sal-
dırması sahnesidir. Tanrı Dionysus’a hakaret etmiş Trakya Kralı Lykurgos’un 
cezalandırılması öyküsü sahnelerinden biri olan Lykurgos’un Ambrosia’ya 
saldırısını betimlemektedir (Resim:6).

Homer, Ovid ve Nonnus gibi pek çok antik yazarca anlatıldığı şekliy-
le, Tanrı Dionysus’a inanmayan ve hakaret eden Trakya Kralı Lykurgos,                
Dionysus tarafından cezalandırılmıştır¹. Lykurgos delirir ve bir üzüm bağın-
da karısı ve oğlunu öldürür. Bir ilüzyon-yanılsama ile tüm bu katliama sebep 
olan asma dallarını kesmeye başlar. Burada yüzünde korku ifadesi olmayan 
Ambrosia, Lykurgos’un beğenmediği Tanrısal içkiyi ve tüm öldürme sahne-
sini temsil etmektedir (Resim: 7). 

1 Homer Illiada 6,128 – 141
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2008 yılı kazı çalışmaları D-7(5x5m.), C-7(5x5m.), E-7(5x5m.), D-6(5x2.5m.), 
C-8 (2.5x2.5m.) karelerinde, -2.45 metre seviyelerinde sürdürülmüştür (Re-
sim: 8). Gelinen noktada tek bir odanın tamamının açılmasıyla, zemin mo-
zaiğini oluşturan çerçevenin, kuzey-güney doğrultuda 5.90 cm., doğu-batı 
yönünde 5.20 cm. ebatlarında olduğu ve figürlü sahnenin doğusunda kalan, 
geometrik desenli geniş bordürün bir kısmının tahrip olduğu tespit edilmiş-
tir (Resim: 9).

2009 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

31.07.2009 tarihinde Bakanlığımızın izinleri doğrultusunda, geçen yıl or-
taya çıkarılan mozaiğin, güneyinden batıya doğru uzanan ve I no.’lu duvar 
olarak tanımlanan duvarın devamını bulmak amacıyla, 5x2.5 metrekarelik 
bölümü açılmış olan D-6 karesi ile çalışmalara tekrar başlanmış ve duvar se-
viyesine kadar inilmesi planlanmıştır. Döküntü taş ve pişmiş toprak kiremit 
parçalarının kaldırılmasının ardından,duvarın E-6 karesine kadar olan bölü-
mü ortaya çıkartılmıştır. Bu karedeki çalışmalar sonucunda duvarın 1.5 metre 
daha batıya doğru devam ettiği ve toplam uzunluğunun 7.5 metre olduğu 
tespit edilmiştir.

C-6(5x2.5m.)karesinde -2 metre seviyesinde devam edilen çalışmalarda, 
açmanın batısından doğuya doğru 2 metre uzunluğunda, pişmiş topraktan su 
borusu tespit edilmiştir. Su borusunun güneyinde 4 basamaktan oluşan kuze-
ye doğru yatık durumda bir merdiven tespit edilmiş, ancak etrafında yapılan 
çalışmada bağlantısı olabilecek herhangi bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır 
(Resim: 10)

Kazı çalışmalarına mozaiğin kuzey tarafında, üzerinde kot işareti olan 
ağacın bulunduğu bölümün kaldırılması ile devam edilmiştir. Bu alanda -2 
metre seviyede, geometrik motiflerden oluşan ve figürlü mozaik tabanda kul-
lanılan tessaralardan daha büyük tesseralar kullanılarak oluşturulmuş 2. bir 
oda ortaya çıkartılmıştır. Bu zemin mozaiğinde de temel olarak pembe, mavi, 
sarı ve beyaz renkler kullanılmıştır. Mozaikte en dış çerçeve geniş bir bant 
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olup, ikinci çerçeve ise, ikili sarmal sarı ve yeşil renklerde basit saç örgüsün-
den (guilloche) oluşmaktadır. Ortadaki geometrik motifler dört uçlu yıldız 
motifi, kare ve baklava dilimlerinin birbirini tekrarlayan bir bezeme tarzına 
sahiptir (Çizim: 1). Genişliği 4.20 cm. uzunluğu ise 9.50 cm. olan ikinci moza-
ikli odanın güneyinde, iki odayı sınırlandıran 3 metre uzunluğunda, 80 cm. 
genişliğinde az da olsa korunmuş bir duvar da yine bu alandaki çalışmalarda 
ortaya çıkartılmıştır (Resim: 11)

2008 yılında ortaya çıkarılan figürlü mozaik (I no.’lu oda) ile bu yıl ortaya 
çıkarılan (II no.’lu oda )geometrik desenli mozaiğin her ikisi de oldukça tahrip 
edilmiş olup, özellikle zemini daha eğimli olan yer yer çatlama ve çökmelerin 
olduğu geometrik desenli mozaiğin acilen sağlamlaştırılması gerekmektedir 
(Resim: 12)

Geometrik desenli mozaikli odanın kuzeyinde yer alan E-9(2.5x2.5m.) ve 
F-9 (5X2.5m.) karelerinde çalışmalara küçük sondajlarla devam edilmiş, bu 
alanlarda da -2 metre seviyesinde kırık halde pişmiş toprak çatı kiremitle-
rinin oluşturduğu bir seviye açığa çıkartılmıştır. Sezon sonuna gelindiğinde 
mozaiklerin üzeri geotekstil, kum ve toprakla örtülerek kazı çalışmaları ta-
mamlanmıştır.

BULUNTULAR

Kazı çalışmaları yapıldığı alanın şahısların evlerinin önünde yer alması 
ve tarım yapılan bahçelerin yoğunlukta olması nedeniyle, alan tahribat gör-
düğünden çok az buluntu vermiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucu, iki adet 
sikke,bir adet pişmiş topraktan tek kulplu testicik, bir adet bronz iğne ve çok 
sayıda seramik parçaları ortaya çıkartılmıştır (Resim: 13).

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2008 ve 2009 yılları içinde yapılan çalışmalarda iki odasını ortaya çıkar-
dığımız villa yerleşimi mimari tarzı mozaiklerin çok renkliliği, geometrik 
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bezemelerin betimleniş tarzı ile geç Severuslar Dönemi mozaiklerini anıştır-
maktadır. Benzer baklava dilimli band bezemesi M.S. 3. yüzyıl Kilikya Böl-
gesi İskenderun Tethys mozaiği ve Anemurium Büyük Hamam zemin mo-
zaiklerinde görülmektedir². Trakya Kralı Lykurgos’un asma dalları arasında 
betimlenmiş bir örneği yine Tarsus ‘Üç Panolu’ mozaiğindeki ikinci panoda 
bulunmaktadır³.

Sonuç olarak iki kazı sezonu süresince iki odasını ortaya çıkardığımız bu 
mozaikli yapının yayılım alanlarının daha net anlaşılabilmesi bölge tarihi açı-
sından da büyük önem taşımaktadır. Mozaik özelliklerinden ve küçük bulun-
tulardan, Çaycuma Kadıoğlu yerleşimi kazı alanının M.S. 3. yüzyılı kapsadığı 
anlaşılmıştır.

2 Füsun TÜLEK, Late Roman and Early Byzantine Floor Mosaics in Cilicia. Illinois 2004,101-
102,213-240

3 FÜSUN TÜLEK, 2004,183-187
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13b

Resim: 13a
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Resim: 13c

Harita: 1
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Çizim: 1
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TKİ-MİLAS MÜZESİ 2009 YILI KAZILARI

Erol ÖZEN*
Aytekin ERDOĞAN

Mehmet Nezih AYTAÇLAR

2006 yılı sonlarında Çakıralan Köyü Belentepe Mevkii’nde TKİ Yeniköy 
Linyit İşletmeleri Müdürlüğü’nün dekupaj çalışmaları sırasında Helenistik 
döneme tarihli bir oda mezara rastlanmış ve Milas Müze Müdürlüğü tara-
fından yapılan müdahale ile dekupaj çalışmaları durdurulmuş, oda mezarın 
bilimsel kazısı yapılmıştır.

Lagina Kazısı başkanı Prof. Dr. Ahmet Tırpan ile TKİ arasında Lagina/
Börükçü Mevkii’ndeki arkeolojik alanın araştırılmasına olanak sağlayan 
protokole dayanarak, Çakıralan/Belentepe ve 2008 yılında açığa çıkarılan 
Hüsamlar/Mengefe Mevkii kazı çalışmaları da 2007 ve 2008 yılları için-
de Prof. Dr. Ahmet Tırpan tarafından sürdürülmüş, söz konusu alanlarda 
Geometrik-Helenistik dönemlerine tarihlenen nekropolis alanları ve Geç 
Roma Dönemi’ne tarihlenen endüstriyel alanlar açığa çıkarılmış, buluntula-
rın ön raporları önceki yıllarda bu sempozyumda sunulmuştur. 2008 yılı’nda 
her iki alan Muğla KTVKBK tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmiştir. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında imzalanan 
25/08/2008 tarihli protokol uyarınca, 2009 yılından itibaren Milas Müzesi 

* Erol ÖZEN, Kazı Başkanı, Milas Müzesi Müdürü
 Yard. Doç. Dr. Aytekin ERDOĞAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

35100 Bornova – İZMİR, e-mail: erdogan105@hotmail.com
 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Nezih AYTAÇLAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, 35100 Bornova – İZMİR, e-mail: naytaclar@yahoo.com
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Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde kalan Çakıralan-Belentepe ve Hüsamlar-
Mengefe alanlarının ve Yeniköy Linyit İşletmeleri Müdürlüğü’nün dekupaj 
sahalarındaki diğer arkeolojik alanların bilimsel kazısının Milas Müzesi Mü-
dürlüğü sorumluluğunda ve Türkiye Kömür İşletmeleri sponsorluğunda ya-
pılması kararlaştırılmıştır1.

Milas Müze Müdürlüğü Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin 
Sabri Alanyalı, Doç. Dr. Feriştah Soykal Alanyalı, Ege Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Aytekin Erdoğan, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Nezih Aytaçlar’a kazının 
bilimsel danışmanlığını önermiş; adı geçen danışmanlarla birlikte sağlıklı bir 
kazının sürdürülebilmesi için gerekli teknik eleman (arkeolog, sanat tarihi uz-
manı, mimar, restoratör, antropolog), malzeme ve kazı kampüsü ihtiyaçları 
tespit edilerek Nisan ayı başında TKİ’yi temsil eden Yeniköy Linyit İşletmele-
ri Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

Bürokratik süreçler ve ihale yönetmelikleri nedeniyle TKİ’ye kazının yü-
rürtülebilmesi için önerilen malzeme ve elemanların temini gecikebileceği için 
ve durumun aciliyeti göz önüne alınarak 20/05/2009 tarihinde 4 arkeolog, 1 
restoratör, 1 sekreter ve 15 işçiden oluşan küçük bir grup alanda çalışmaya 
başlamıştır. Bu öncü grubun 20/05/2009-31/08/2009 tarihleri arasındaki ça-
lışmaları aşağıdaki gibidir:

1.  Çakıralan Köyü, Belentepe yakınındaki TKİ istimlak alanında içindeki 
ev onarılarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak kazı deposu ve 
restorasyona yönelik bir mekân haline getirildi.

2.  Çakıralan/Belentepe ve Hüsamlar/Mengefe Mevkii’lerindeki önceki 
yıllarda Prof. Dr. Ahmet Tırpan tarafından kazı çalışmaları sürdürül-
müş alanlarda arazi temizliği yapıldı. Güvenlik ve koruma önlemleri 
alındı. Arazinin mevcut durumu ve önceki kazı alanlarının mevcut hali 
belgelendi.

1 Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 2009 
yılı’nda Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü olan sayın Murat Süslü’ye, TKİ-GELİ İşletme 
Müdürü Sayın Yüksel Akın’a, TKİ-YLİ Müdürü sayın Fevzi Buran’ın şahsında tüm işletme 
çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.
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3.  Hüsamlar Köyü güneybatısında yer alan ve Pehlivanoğlu Mevkii ola-
rak adlandırılan yerde TKİ dekupaj çalışmaları sırasında açığa çıkarı-
lan kısmen tahrip olmuş üç büyük pithosun gözlenmesi üzerine, bu 
alanda dekupaj çalışmaları durduruldu ve alanın mahiyetine anlamaya 
yönelik sondaj çalışmalarına başlandı.

4.  Hüsamlar-Pinar yolunun ikinci kilometresinde, Kırtaş Tepesi’nin gü-
neydoğu yamaçlarında, TKİ tarafından yürütülen hafriyat kazısı sıra-
sında, hafriyat çukurunun kesitlerinde yapı duvarlarının görülmesi 
üzerine bu alanda dekupaj çalışmaları durduruldu ve alanın mahiyeti-
ne anlamaya yönelik sondaj çalışmalarına başlandı.

5. Hüsamlar Köyü sınırları içinde planlanan dekupaj faaliyetlerinin ge-
lişme alanı içerisinde kalması muhtemel kültür varlıklarının, dekupaj 
çalışmaları öncesinde tespitini amaçlayan yüzey araştırmalarına baş-
landı.

6.  Kazı alanlarından biri olan Belentepe yamaçlarındaki dekupaj çalışma-
larının eski yüklenici firmasına ait şantiye yapılarının TKİ tarafından sa-
tın alınması ve onarılarak kazı ekibinin kalacağı iki yatakhane, duş/WC 
yapıları, 1 yemekhane, 1 ofis, 2 çalışma salonu ve 1 depo yapısını içeren 
kazı alanının hazırlık aşaması tamamlandı (Resim: 1).

7. Alanda kapsamlı çalışmaların sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve 
daha önce TKİ’ye sunulmuş kazı ekibinin ve malzemelerin temini için 
gerekli çalışmalar sürdürüldü.

1 Eylül 2009 tarihinde toplam 32 arkeolog, 2 sanat tarihi uzmanı, 2 mimar, 
6 restoratör, 1 antropolog’dan oluşan teknik ekibin işe alınması tamamlan-
mıştır. Belentepe yamaçlarındaki eski şantiye yapıları onarılarak kazı kampü-
sü oluşturulmuştur. Maalesef bürokratik sorunlar nedeniyle ihtiyaç duyulan 
bazı malzemeler ancak Ekim ayı içlerinde sağlanabilmiş ve çalışılacak alanla-
rın karelajı Kasım ayı ortalarında tamamlanabilmiştir. Söz konusu gecikmeler 
kazı ekibinin verimli çalışmasını büyük ölçüde engellemiştir. 01/09/2009 ta-
rihinden sonra yapılan ve planlanan çalışmalar aşağıdaki gibidir:
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1.	 Çakıralan	 /	 Belentepe	 ve	 Hüsamlar	 /	 Mengefe	Mevkii	 çalışmaları: 
Çakıralan/Belentepe ve Hüsamlar/Mengefe Mevkii Muğla KTVKBK tarafın-
dan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Maalesef bu ka-
rar alınırken ve alanda sit sınırları dışında dekupaj çalışmalarının sürmesine 
izin verilirken, sit sınırlarını dışarıdan çevreleyecek bir koruma bandı önerisi 
yapılmamıştır. Bu nedenle her iki alanda da tescil sınırlarına dayanacak ve 
bazı yerlerde tescil sınırlarını aşacak şekilde dekupaj faaliyetlerine devam 
edilmiş, sit alanları sınırında yer yer 90 m.ye ulaşan derinlikteki uçurumlar 
oluşmuştur. Arazinin heyelana müsait jeolojik yapısı nedeniyle sit alanlarının 
korunmasına yönelik tehdit oluşmuş ve 2009 yılı içinde sit alanı sınırlarında 
heyelanlara neden olmuştur (Resim: 2). Bu nedenle öncelikle her iki alanda-
ki mevcut durum tespit edilmiştir. Harita 1’de de görüleceği gibi sit sınırları 
içinde kalan bazı alanlar dekupaj faaliyetleri sırasında ya da sonradan oluşan 
heyelanlarla tahrip olmuştur. Maalesef daha önce tespit edilip çalışılmış veya 
henüz bilimsel araştırma yapılmamış bazı kültür varlıklarının bu nedenle tah-
rip olduğu gözlenmiştir (Resim: 3). Varılan noktada yeni heyelanları engelle-
mek ve uzun vadede sit alanlarını kalıcı bir şekilde koruyabilmek mümkün 
görünmemektedir. Bu durum tespiti sonrasında öncelikle sit sınırlarındaki 
heyelan tehlikesi olan alanları belirleyebilmek için Jeolojik etütler yaptırılmış-
tır. Harita 1’de acil heyelan tehlikesi bulunan alanlar işaretlenmiştir. Jeolojik 
raporlara göre söz konusu alanlarda çalışmak iş güvenliği açısından sakınca-
lıdır. Bu nedenle her iki sit alanında da bilimsel çalışmaların yapılabileceği 
alanlar daralmıştır. Olası yeni heyelanların bu alanları daha da daraltacağı 
göz önüne alınarak, ilk olarak her iki sit alanının güvenli çalışılabilecek alan 
dış sınırlarında sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Böylece yeni heyelanlar ön-
cesinde bu yüksek riskli alanlardaki muhtemel kültür varlıklarının bilimsel 
olarak araştırılması mümkün olabilecektir ve söz konusu çalışmalar aciliyet 
taşımaktadır. Her iki alanın topografik çalışmaları ve karelajı tamamlanmış-
tır. Mengefe mevkiinde daha önce kazısı yapılmış buluntuların envanterleme 
çalışması ardından yukarıdaki hedef doğrultusunda tepenin güney yamacın-
da ve “Yeni Sarnıç”ın 100 m. batısında açılmaya başlanan iki sondaj alanında 
mimari kalıntılar açığa çıkarılmış olup bu yapıların işlevleri hakkında bilgi 
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edinilebilecek bir buluntu şimdilik ele geçmemiştir. Belentepe Mevkii’nde 
daha önce kazısı yapılmış buluntuların envanterleme çalışması ardından ise 
28. IX-X/R.ı-j plankarelerinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu orta boy mo-
loz taşlarla örülmüş bir duvar ile karşılaşılmıştır.  Karşılaşılan birbirine para-
lel olan diğer iki duvar ise 28.IX-X/R. g-h ve 28.IX-X/R.a-b plankarelerinde 
gözlenmiştir. Aynı mekâna ait olduğu düşünülen duvarların ortasında taş 
ve kiremit dolgu ile karşılaşılmıştır. Henüz duvarların ve mekânın işlevi tam 
olarak anlaşılamamıştır. Her iki sit alanındaki diğer sondaj çalışmalarında ise 
anlamlı kültür varlıkları tespit edilmemiştir.

2.	Hüsamlar	Köyü	Mengefe	Mevkii	Güney/Güneydoğusundaki	alan	ça-
lışmaları:	Muğla K.T.V.K.B.K. tarafından tescillenmiş ve çevrelerinde 100’er 
metrelik koruma bandı oluşturulmuş bu alanda 2 sanat tarihi uzmanı, 2 mi-
mar ve arkeologlardan oluşan bir ekip çalışmalara başlamıştır. Çalışmalara 
Ahmet Ağa ve Kadılar sarnıçlarında durum tespiti yapılarak başlanmış, çalış-
maların devamı ve mimarî ölçülendirme için sarnıç içerisindeki su ve balçık 
birikintileri tahliye edilmiştir. Seki altı taş dolgu ve temele ait bilgilere ulaş-
mak amacıyla devam eden kazı çalışmaları sarnıçların temel inşasının ana 
kayaya oturtulduğu bilgisine ulaşılmasıyla sonlandırılmıştır (Resim: 4). Bel-
geleme, rölöve, hidrolojik sistemler analizi, gerekli görülürse optik-lumisans 
tarihleme, malzeme analizi (duvar örgü ve sıva sistemleri için) yaptırılmasına 
başlanmıştır. Sarnıçlar çevresindeki alanda intensiv yüzey araştırması yapıl-
mış, geo-radar çalışmaları ve yüzey araştırması verilerine dayanarak sondaj 
açmaları yapılmıştır. Alanda anılan faaliyetlerin devamı planlanmaktadır.

3.	Hüsamlar	Köyü	Kırtaş	Tepesi	güney-güneydoğu	yamaçlarındaki	ça-
lışmalar:	Bu alanda yapılan topografik çalışmaların ardından başlanan son-
dajlarda kısmen tahrip olmuş değişik ölçülerde duvarlar izlenmiştir. Alanda, 
belli bir tabakayla ilişkilendirilemeyen Hellenistik Dönem ve 4. yüzyıl 2. ya-
rısına tarihlenen seramikler ele geçmiştir (Çizim: 1). Söz konusu mimarinin 
tarihi, işlevi ve olası uzantıları 2010 yılı kazı çalışmaları ile aydınlığa kavuşa-
bilecektir. Kırtaş tepesi üstündeki olası sur duvarının mahiyetini anlamaya 
yönelik sondaj çalışmalarına da başlanmıştır.
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4.	Hüsamlar	Köyü	Pehlianoğlu	Mevkii’ndeki	çalışmalar: Alanda pithos-
ların çevresinde kısmen tahrip olmuş mimari izlere rastlanmıştır. 28.12.2009 
tarihine kadar yapılan çalışmalar sonucunda, 1 no.’lu saklama kabının gü-
neyinde bulunan mekân içerisinde tespit edilen yoğun demir cürufları, ala-
nın demir işliği olarak kullanıldığını düşündürmektedir (Çizim: 2). Saklama 
kapları da olasılıkla işliğin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmış ol-
malıdır. Çalışmalar süresince, herhangi bir künk sisteminin tespit edilmemiş 
olması da bu durumu destekler niteliktedir. Sırlı seramik parçaları ve ele geçi-
rilen sikkeler M.S. 11-12. yüzyıla tarihlenmektedir (Çizim: 3). Bu durum, ala-
nın yoğun olarak Bizans Dönemi’nde kullanılmış olduğunu göstermektedir. 
Alandaki çalışmaların 2010 yılındaki sonuçları daha kesin bilgilere ulaşılma-
sına yardımcı olacaktır. Gerekli görülürse optik-lumisans tarihleme planlan-
maktadır.

5.	Yüzey	Araştırmaları: Milas İlçesi’ne bağlı Hüsamlar ve Pinar Köylerinin 
sınırları dâhilinde, Kömür havzalarının içinde ya da etrafında yer alan, yüzey-
de gözlenebilen kültürel varlıkları tespit edip, belgelemek hedeflenmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda, 01.09.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında dört ay boyun-
ca yürütülen çalışmalarda, Hüsamlar Köyü’nün büyük bir kısmı taranmıştır 
(Harita: 2). Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl’ın 2007 Yılı Yüzey Araştırmaları Sonuç 
Raporu ışığında Hüsamlar Köyü sınırlarında yer alan kültürel varlıklar, tes-
pit edilmiş ve veriler güncelleştirilmiştir. Bu kapsamda Hüsamlar Köyü’nün 
güneyinde, Okçular Tepesi’nde temenos duvarlarıyla çevrili bir kule kalıntısı 
(Resim: 5) ve plaka tekne mezar, Kör Tepe’de kule kalıntısı (Resim: 6), Pey-
nirlik Tepesi’nde yapı kalıntısı (Resim: 7) ve tonozlu oda mezar tespit edil-
miştir. Hüsamlar Köyü, Çeşmebaşı Mevkii’nde anıtsal bir çınar ağacı ve pres 
yatağıyla birlikte köyün muhtelif yerlerinde dört adet sarnıç belgelenmiştir. 
Hafriyat sınırları içerisinde kalan, Mengefe Mevkii’nin kuzeydoğusunda yer 
alan Kırtaş Tepesi’nde yürütülen yüzey araştırmalarında, yoğun bitki örtüsü 
içinde kaybolmuş, yoğun bir yapılaşma tespit edilmiştir. Bu yapılaşma içinde 
muhtemel taş tümülüsler, yapı ve duvar kalıntıları önemli bir yer tutmakta-
dır. Aynı amaç ve doğrultuda sürdürülen çalışmalarda Deliktaş Tepesi’nde 
taş tümülüsler, yapı ve duvar kalıntıları, Kuzupınar Tepesi’nde su arkı, Sal-
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man Tepe’de yapı kalıntıları, Kocadağ’daki savunma yapıları (Resim: 8) ve 
Alacabelen Mahallesi’nin güneydoğusunda tespit edilen yoğun seramikli 
alan belirtilmelidir. Sonuç olarak, bugüne kadar yürütülen yüzey araştırma-
ları kapsamında, yüksek ve alana hâkim stratejik noktalarda savunma yapıla-
rının yer aldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda tespit edilen birçok muhtemel 
taş tümülüs, bölgede kullanılan farklı ve popüler bir mezar tipini ortaya çı-
karmıştır. Yapılarda genellikle yerel kireç taşları kullanılmış ve duvarlar harç 
kullanılmadan yığma tekniği ile oluşturulmuştur. Yüzey çalışmaları yanı sıra, 
kazı ekibindeki arkeologlar TKİ dekupaj faaliyetlerine nezaret ederek, muhte-
mel kültür varlıklarının tahribini önlemeyi amaçlamaktadır.

6.	Işıkdere	Panosu	oda	mezarı: 2010 yılında Işıkdere Panosu olarak ad-
landırılan dekupaj sahasında tespit edilen oda mezar nedeniyle bu alanda 
faaliyetler durdurulmuş ve kurtarma kazıları yapılmıştır. Kayaya oyulmuş 
ve basamaklarla inilen mezarın (Resim: 9) ana odasında U şeklinde yerleşti-
rilmiş üç gömü teknesi ve sağdaki küçük bölme içinde iki gömü teknesi ol-
duğu görülmüştür (Resim: 10). Antik çağda soyulan mezardaki Attika gözlü 
kyliks parçası ve diğer küçük fragman ve sikkeler mezarın Klasik-Hellenistik 
dönemlerde kullanıldığını ve olasılıkla Roma döneminde soyulduğunu akla 
getirir.

7.	Koruma	önlemleri: Gerek Yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilen, 
gerekse de Pehlivanoğlu Mevkii ve Kırtaş Tepe yamaçlarında sondaj çalışma-
ları sırasında tespit edilen kültür varlıkları Muğla K.T.V.K.B.K.’na bildirilmiş 
ve çalışmaların bitimi sonrası tescil önerileri yapılmak üzere söz konusu yer-
lere koruma alanları oluşturulmuştur. Ayrıca gerek daha önce tescil edilmiş 
sarnıçlar alanında, gerekse de 1. derece arkeoloji sit alanları içerisinde kalan 
kültür varlıklarının uzun süreli korunmaları; gerektiği takdirde restorasyon-
ları veya taşınmaları için rölöve ve proje çalışmaları sürmektedir.

8.	Restorasyon,	konservasyon	ve	çizim	çalışmaları: Kazılar ve araştırma-
lar sonrasında bulunan kültür varlıklarının restorasyonu, konservasyonu ve 
çizim suretiyle belgelenmeleri Kazı kampüsünde çalışan restoratör ve arkeo-
loglardan oluşan bir ekip tarafından sürdürülmektedir. 



182

Resim 1: TKİ-Milas Müzesi kazı kampüsü.

Resim 2: Hüsamlar Mengefe Mevkii arkeolojik sit alanı hava fotoğrafı.
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Resim 3: Çakıralan Belentepe’de heyelan sonucu tahrip olmuş Geometrik Dönem (?) mezarı.

Resim 4: Ahmet Ağa Sarnıcı’nda sondaj çalışmaları.
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Resim 5: Okçular Tepesi’nde kule kalıntısı.

Resim 6: Kör Tepe’de kule kalıntısı.
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Resim 7: Peynirlik Tepesi’nde yapı kalıntısı.

Resim 8: Kocadağ’daki savunma yapıları.
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Resim 9: Işıkdere Panosu oda mezarı dromosu.

Resim 10: Işıkdere Panosu oda mezarı ana oda ve yan odaya giriş.
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Çizim 1: Kırtaş Tepesi güney-güneydoğu yamacı kazıları seramik buluntu örnekleri.

Çizim 2: Hüsamlar Köyü Pehlivanoğlu Mevkii’nde kazı alanı planı.
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Çizim 3: Hüsamlar Köyü Pehlivanoğlu Mevkii kazıları seramik buluntu örnekleri.

Harita 1: Çakıralan Belentepe ve Hüsamlar Mengefe Mevkii Arkeolojik Sit Alanlarında çökme 
sonucu yitirilen alanlar ve 1. Derece heyelan tehlikesi alanları.
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Harita 2: Hüsamlar Köyü çevresi yüzey araştırmalarında tespit edilen kültür varlıkları.
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AYASOFYA MÜZESİ KUZEYDOĞU ANA KUBBE VE 
MELEK MOZAİĞİ ONARIM KORUMA ÇALIŞMALARI

Defne TEKAY*

Ayasofya Müzesinde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Fonu deste-
ğiyle 2010 hazırlık çalışmaları kapsamında, 2006 yılından beri kubbenin gü-
neydoğu çeyreğinde bulunan iskelenin söküm çalışmalarına, “İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Projesi” kapsamında 17 Ocak 2009 tarihinde Sayın 
Bakanımız Ertuğrul Günay’ın da katılmış olduğu bir törenle başlanmıştır.

Kubbe mozaiklerinin onarımı için 17 yıl önce kurulan bu kolosal iskele 
ana kubbenin güneydoğu çeyreğinden, kuzeydoğu çeyreğine taşınarak 55 m. 
yüksekliğinde kurulmuştur. Yüklenicisi Pekerler İnş. Tic. Ltd. Şti. olan ve de-
netimi ilk defa İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile önceki onarımlarda 
olduğu gibi İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı Mü-
dürlüğü tarafından yapılan bu çalışma, ilk olarak kubbenin düşmekte olan ve 
acilen sağlamlaştırılması gereken mozaik bezemelerinin bulunduğu kesimde 
yoğunlaştırılmıştır.

1900 m2’lik bir alana yayılan kubbe yüzeyinin, 1000 m2’lik kısmı farklı 
devirler gösteren özgün mozaikli alanlar olup, kubbenin yaklaşık olarak % 
53’ünü kapsamaktadır. Sultan I. Abdülmecit’in (1839 – 1861) görevlendirdiği 
Gaspare Fossati tarafından 1847 – 1849 yıllarında yapılan onarımlar ise 280 
m2dir ve kubbenin yaklaşık olarak % 15’ini kapsamaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün 20. yy. başında gerçekleştirdiği onarım uygulaması ise 560 
m2dir ve yaklaşık olarak kubbenin % 29’unu kapsamaktadır. Kuzeydoğu kub-

* Defne TEKAY,  Arkeolog (MA),  Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, Sultanahmet 34400 Eminönü-
Fatih /İstanbul 
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bede yer alan mozaikler 6., 10., 14 yy. mozaikleri, Fossati  ve Vakıflar onarım-
larından oluşmaktadır.

KUZEYDOĞU ANA KUBBE, PANDANTİF VE NUR SURESİ 
ÇALIŞMALARI

Ana kubbe kuzeydoğu çeyreği ve kuzeydoğu pandantifi üzerindeki mozaik 
serafim figüründeki çalışmalara öncelikle belgeleme çalışmalarının yapılma-
sıyla başlanmıştır.  Uygulama yapılacak alanda yüzey karolaja bölünmüş, fo-
toğraflaması yapılmış, rölövesi çıkartılmıştır. Sorunlu bölgeler ve sorunun ne 
olduğu renkli etiketlerin yapıştırılmasıyla belirlenmiş ve haritaya aktarılmıştır. 

Ana kubbede oynayan ve düşmek üzere olan cam kapaklar1 ile tesera-
ların sağlamlaştırılması işlemi öncesinde kapakları düşmüş olan gümüş ve 
altın varaklı teseralarda varakların kaybolmasının önlenmesi için önce pa-
raloid B 72 ile  koruma işlemi uygulanmıştır. Daha sonra karolaj küçültü-
lerek yumuşak uçlu kıl fırça ile toz alma işlemi yapılmıştır. Cam kapaklara 
sahip altın ve gümüş varaklı tesserralar ile cam teserralarda toz alma işlemi 
sırasında düşen kapakların sağlamlaştırması anında yapılmıştır (Resim: 1). 
Fossati ve Vakıflar onarımlarından kalma olan, yüzeye bulaşmış reçine ve 
harç kalıntıları mekânik yöntemlerle temizlenmiştir2. 

Karolaj içindeki sorunların tespiti en az üç restoratör tarafından yapılmış-
tır. Önce yüzeysel gözlem yapılmış, şekil bozuklukları, tessera dökülmeleri, 
tessera yatağındaki kabarmalar, bozulmalar gözle tespit edilmiş sonrasında 
elle tespit işlemine geçilmiştir. 

Tespit işlemi sonrasında ilk önce oynayan tek ve grup tesseralar uygun en-
jeksiyon harcı ile yataklarına yerleştirilmiş, sağlamlaştırma işlemi yapılmıştır 
(Resim: 2). Enjeksiyon yapılacak bölgeler tespit edildikten sonra enjeksiyon 
deliklerinin açılacağı bölgeler saptanmış ve delikler özellikle tesseraların az 
olduğu kısımlarda el matkabıyla açılmıştır (Resim: 3).  Deliğin etrafındaki tes-

1 Cam kapaklar, cam, gümüş ve altın tesseraların üzerinde bulunmaktadır. 
2 Yapılan lokal denemelerde kimyasalların çözülmeyi sağlamaması sebebiyle, kimyasallarla 

yapılan uygulamadan uzak durulmakta ve temizlik işlemi mekanik olarak (bisturi ile) yapıl-
maktadır.
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seralar sabitlenmiş, Delik açıldıktan sonra içindeki toz, vakumlu alet yardımı 
ile boşaltılarak içeri alkollü saf su verilmiştir3. Daha sonra öncelikle kılcal çat-
lakları dolduracak şekilde uygun harç enjekte edilerek, mozaik yatak harcının 
kaba harçtan, mozaik parçalarının mozaik yatak harcından ayrıldığı alanlar, 
kireç harcı enjeksiyonları ile yerlerine bağlanmışlardır. Enjeksiyon sonrasında 
harç akıntıları temizlenerek preslenmiştir (Resim: 4).

Kagir ana kubbe strüktüründen ayrışmış olan sıva tabakaları, enjeksiyon 
harç yönteminden sonra paslanmaz krom nikel ankrajlarla  yani vida ve ke-
netlerle tekrar ana taşıyıcıya bağlanmıştır (Resim: 5). Yüzey kontrolleri elle 
yapıldıktan sonra saf suyla yüzeyin temizlemesi yapılmıştır.

Fossati ve Vakıf onarımlarında yapılmış sıva tabakaları, mevcut mozaik 
alanları kapatmış olduğu için mekanik yöntemle bu alanlar ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu sıvalı alanların sebep olduğu tuzlanmalar, mozaikli alanları etki-
lemiş ve görsel açıdan mozaik yüzeyin orijinal dokusuna aykırı bir görünüm 
oluşturmuştur. Sağlamlaştırma çalışmaları sonrasında mozaik yüzeylerin-
de oluşan harç kalıntıları ve yüzeydeki kirlenmeler saf su ve kağıt hamuru 
yardımıyla arındırılmıştır. Çalışma kapsamında tuzlanmadan arındırılan bu 
alanlar, orijinal görünümlerine kavuşturulmuştur. Fossati (1847-1849) ve Va-
kıf (1894-1909) yüzeylerinde oluşan bozulmalar, aynı özellikteki boyalarla ta-
mamlama yapılarak estetik açıdan görsel tümleme yoluna gidilmiştir. 

Restorasyon işi kapsamında genel sağlamlaştırma, temizlik ve renklen-
dirme çalışmaları tamamlanmış olup, önceki dönemlerde müzenin muhtelif 
yerlerinden dökülüp müze deposunda kasalar halinde saklanan tesseraların 
bir kısmı, kayıp yüzeylerin kalem işi ile tümlenmesi yerine, gelecek çalışma-
larda mozaik bezeme tümlemesi için yapının orijinal malzemelerin kullanımı 
adına, renk ve dönemlerine göre tasniflenmiştir (Resim: 6).

Kuzeydoğu kesimdeki 6. 10. ve 14. yy. mozaikleri ile kubbe ortasındaki 19. 
yy. celi sülüs hattıyla yazılmış Nur suresi 35. ayetinin yer aldığı yazının bozul-

3 Alkol suyun dağılmasını sağlamakta ve uçucu özelliği sebebiyle de yapıya zarar vermemek-
tedir.
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ma durumlarını gösteren belgeleme çalışmaları yürütülmüş, bozucu etken-
ler araştırılmıştır, çalışmalar çeşitli laboratuar analizleriyle desteklenmiştir. 
Boyalı, altın varaklı celi yazıdaki boyalı sıva tabakasının düşmek üzere olan 
yerleri, öncelikle tavşan tutkalıyla üzerlerine bez yapıştırılarak sabitlenmiş-
tir. Çatlak kısımlar kesilmek suretiyle kaldırılmış, dökülmeye yol açan sıva 
içindeki paslı çiviler çıkartılarak sıva tabakasında sağlamlaştırma yapılmıştır 
(Resim: 7). Daha sonra çivi yerine cam elyaf çubuklar yerleştirilmek suretiy-
le, daha önce dökülmüş sıvaların boşluk yerleri doldurulmuştur. Hat yazısı 
Trateggio tekniği uygulanarak aslına uygun olarak yeniden renklendirilmiş 
(Resim: 8) ve Nur Suresi’ndeki çalışma bu şekilde sona ermiştir (Resim: 9).

KUZEYDOĞU PANDANTİF ÜZERİNDEKİ  SERAFİM RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI

Kuzeydoğu pandantif üzerinde bulunan Serafim’in restorasyon çalışma-
sı sırasında, meleğin kanatlarının birleştiği orta kısımda olduğu öngörülen 
melek figürünün yüzü üzerindeki çinko maske, restorasyon ve konservasyon  
amacıyla yüzeye raptedildiği yerden vidalarının alınması suretiyle kaldırıl-
mıştır.  Meleğin yüzünü örten metal maske, değişik ölçülerde kesilen, me-
tal üçgen parçaların birbirlerine lehimle tutturulmasıyla oluşturulmuş geneli 
oval bir şekle sahip, geometrik bir şekildir4 (Resim: 10).  

Maske yüzeyden çıkartıldıktan sonra üzeri açık kahve renginde boyanmış 
fakat boyalarının büyük bölümü dökülmüş olan bir sıva tabakası ortaya çık-
mıştır. Bu aşamada maskenin pandatif yüzeyine raptedildiği vidalar incelendi-
ğinde bunların bir kısmının oldukça yeni olduğu fark edilmiş ve bu olay, aynı 
çeyrekte daha önce yapılan onarım sırasında bu maskenin çıkarılabilmiş olduğu 
fikrini uyandırmıştır. Yüzeysel incelemelerin ardından maskeyi yüzeye sabit-
lemek için kullanılan çivilerin söküldüğü yerlerde çivi boşluklarının etrafında 
bulunan tesseraların dökülmemesi için geçici sağlamlaştırmalar yapılmıştır.

4 Bu çalışma İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolörü Mimar Dr. Hasan Fırat Diker’in 
denetiminde ve restoratör Hüseyin Baş’ın detaylı ve ince çalışmasıyla gerçekleşmiştir.
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Harç tabakası kaldırılmadan önce tüm yüzey 20 cm. x 20 cm. ölçülerinde 
karelere bölünerek numaralandırılmış ve yüzeydeki müdahale alanları kont-
rol altına alınmıştır. Bu hangi bölgelere, hangi yöntemle, hangi oranda müda-
hale edildiği, tesseraları örten harç tabakasını kaldırma esnasında hangi böl-
gede, hangi durumla karşılaşıldığının kayıt altına alınmasında ve uygulama 
yapılmasında kolaylık sağlanmıştır.

İlk saptamalarda tesseraları örten iki katmanlı bir harç tabakasıyla kar-
şılaşılmıştır. Yüzeydeki ilk tabaka yaklaşık 5 mm. kalınlığında sert bir taba-
ka olup altında bulunan harç tabakasına kuvvetli bir tutunum yapmaması 
sebebiyle tesseraların yüzeyinden mekanik yöntemle kısım kısım kabuklar 
halinde alınması kolay olmuştur (Resim: 11). Tesseraların yüzeyini kaplayan 
ortalama 3- 4 mm. kalınlığındaki ikinci katman sıva tabakası ise ilk katmana 
göre oldukça yumuşak bir yapıya sahipti. Tesseraları yıpratmadan tessera-
ların üzerinden hassas el aletleriyle (bisturi dişçi aletleri) mekanik yolla alın-
ması daha kolay olmuştur. Yüzeydeki harç tabakaları kaldırıldıktan sonra, 
gerek tesseraların derzlerindeki gerekse tessera üzerlerinde kalan harç ka-
lıntılarının temizliği öncesinde genel durumuna bakıldığında detayların net 
olarak kendini göstermediği flu bir görünüm ortaya çıkmıştır.

Tüm yüzeydeki mozaikler tek tek kontrol edilerek, sallanan ve düşme teh-
likesi gösteren tesseralar tespit edilmiş, sağlamlaştırma çalışması için işaret-
lenmiştir (Resim: 12). Tek ve grup halindeki mozaiklerin sağlamlaştırılması 
yapıldıktan sonra, üzerindeki ince sıvası raspa edilmiş mozaik yüzey saf su 
ile temizlenmiştir (Resim: 13).

Tüm detaylarıyla iyice ortaya çıkarılan, melek figürünün yüzünü oluştu-
ran mozaik  kompozisyonunun, çevresindeki diğer mozaik işçiliğinden daha 
farklı ve özenli bir teknikle yapıldığı gözlemlenmiştir (Resim: 14).

1346-1353 yılları arasında, doğu yarım kubbeyle birlikte çöken kubbenin 
doğu kısmının onarımı sırasında yapıldığı düşünülen kuzeydoğu pandantifi 
üzerindeki bu melek figürünün yüzündeki maskenin, Fossati onarımlarından 
sonra (1847-1849) ilk defa bu onarım kapsamında çıkarılmış olması basında 
ve kamu oyunda da ilgiyle karşılanmış ve Sayın Bakanımızın  tanıtımıyla 25 



196

Temmuz 2009’da Ayasofya’nın Serafim’inin yüzünü 160 yıl sonra yeniden 
gösterdiği kamuoyuna duyurulmuştur (Resim: 15).

Kuzeydoğu kubbe ve melek onarım koruma çalışmalarının 10 Ocak 2010 
tarihinde   sona ermesi ile uzun yıllardır Ayasofya’nın içinde bulunan iskele, 
“İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” kutlamaları kapsamında kaldırılmış-
tır. Ayasofya, Avrupa Kültür Başkenti’ne yakışan bir anıt olarak, çok uzun 
yıllardan sonra  ilk defa görülebilen tam kubbesi ve yeni açılan Serafim yü-
züyle 2010 yılında  ziyaretçilerini karşılamaktadır5.

5 Bu çalışmayı sunma fırsatını bana veren Müze Başkanımız Doç Dr. Ahmet Haluk Dursun 
başta olmak üzere, Md. Yrd. Vekili Halil Arça’ya, Ayasofya Müzesinin tüm uzmanlarına,  
İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuarı Müdürlüğü’nün emeği geçen tüm uzman  ve  restoratörlerine, özellikle   özverili 
çalışmalarından dolayı İstanbul Rölöve Müdürlüğü uzmanı Dr.  Hasan Fırat Diker,  restora-
tör Hüseyin Baş ve Ayasofya Müzesi Arkeologlarından Tülay Urun’ a teşekkür ederim.
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Resim 1: Mozaiklerde toz alma işlemi ve kapak sağlamlaştırma.

Resim 2: Mozaiklerde sağlamlaştırma işlemleri.

Resim 3: El matkabıyla delik açma işlemi.
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Resim 4: Harç Enjeksiyon işlemi.

Resim 5: Paslanmaz krom nikel vida ve kenetlerle ama taşıyıcıya bağlama işlemi .
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Resim 6: Mozaiklerin tasnifi ve motif çalışması.

Resim 7: Dökülmeye yol açan sıva içindeki paslı çivilerin çıkartılma işlemi.

Resim 8: Harçla sağlamlaştırma ve Trateggio tekniği uygulaması.
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Resim 9: Onarım Sonrası Nur Suresi.

Resim 10: Serafim’in yüzünü örten maskenin onarım öncesi durumu.
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Resim 11: Serafim’in yüzünü örten 2 kat sıva tabakası.

Resim 12: Mozaiklerin sağlamlaştırma ve temizlik işlemi.

Resim 13: Safsu ile temizleme işlemi.
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Resim 14: Öncesi ve Sonrası.

Resim 15: Ayasofya Kubbesi ve Serafim’ler.
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SAMSUN İLİ, İLKADIM İLÇESİ, DİKİLİTAŞ SOKAK 
YERALTI MEZAR ODALARI KURTARMA KAZISI

Muhsin ENDOĞRU*
Serdar ÜNAN

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kalkancı Mahallesi, Dikilitaş Sokak, 19j2a Pafta, 
2460 Ada, 11 Parsel’de 19/02/2009 günü, yapılan temel hafriyatı esnasında 
bir yeraltı mezar odasının açığa çıktığı müdürlüğümüze bildirilmiştir. Söz 
konusu yer müzemiz uzmanlarınca incelenmiş, burada acilen bir kurtarma 
kazısı yapılması gerektiği anlaşılmış ve aynı gün bu alanda kurtarma kazısına 
başlanılmıştır. Ayrıca bu konuda Bakanlığımız bilgilendirilmiş ve Bakanlığı-
mız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 20/02/2009 
tarih ve 34776 sayılı izin belgesi tanzim edilmiştir. Söz konusu alandaki çalış-
malar sırasında iki ayrı mezar odası tespit edilmiştir.1

YERALTI MEZAR ODASI-I

Dikilitaş Sokak’taki yeraltı mezar odaları, Antik Amisos Kenti’nin 
güneydoğusunda yer almaktadır. Bu konumlarıyla yeraltı mezar odaları, An-
tik Amisos’un nekropol sahası içerisinde kalmaktadır. Her iki mezar da kod 
olarak ana zeminden 3.00 m. aşağıda ortaya çıkmıştır. Kum taşından oluşan 
tabakaya oyulmuş mezar odalarından birincisinde, oyularak oluşturulmuş 
iki seki ve üç adet defin nişi içerisinde, beş ayrı gömü yapıldığı tespit edilmiş-

* M. ENDOĞRU, Samsun Müze Müdürü, Kale Mah. Ondokuzmayıs Bulvarı No:5 Posta Kod. 
55030 Tel.-Fax:0 362. 431 68 28. – Samsun/TÜRKİYE

 S. ÜNAN, Arkeolog, Samsun Müze Müdürlüğü, e-mail: ser-un55@hotmail.com.
1 Çalışmalar, Müze Müdürü Sn. Muhsin ENDOĞRU başkanlığında, Müze Araştırmacısı Uğur 

TERZİOĞLU, Necati KODALAK, Emine YILMAZ; Arkeologlar Salih KURUDERE, Uğur 
AKYÜZ, Kenan SÜRÜL, Mustafa KOLAĞASIOĞLU, O.Alper ŞİRİN ve Serdar ÜNAN’dan 
oluşan bir ekipçe gerçekleştirilmiştir. 



204

tir (Plan: 1). Birinci mezar odasına, temel hafriyatı esnasında güney sekinin 
çöken üst örtüsü üzerinden girilmiştir (Resim: 1).

Birinci mezar odasının 3.87x3.20 m. ölçülerinde, 1.73 m. yüksekliğinde, ka-
reye yakın bir planda olduğu görülmüştür. İçerisindeki sekilerden, batıdaki-
nin 2.00x0.60m.; güneydeki sekinin ortalama 2.50x0.90 m. ölçülerinde olduğu 
saptanmıştır. Kuzeydeki iki defin nişinden kuzeydoğuda kalanının ortalama 
2.00x0.80m; kuzeybatı yönlü olanın ortalama 2.00x0.80 m. ve batıdaki defin 
nişinin 2.00x0.80m. ölçülerinde olduğu saptanmıştır. Çalışmalara ilk olarak, 
mezar odasının orta bölümünde ve sekiler üzerinde, in situ durumda bulunan 
buluntuların detaylı ölçümü ve fotoğraflanması ile başlanmıştır. Tavandan 
dökülen üst örtü toprağı, güney seki üzerindeki buluntuları tahrip ettiğinden, 
toprağın temizlenmesi neticesinde, mezar buluntuları olabildiğince ayrıntılı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Mezar-I Orta Bölümde Bulunan Buluntular:

Kare planlı orta bölümde, güney yönlü sekinin batı köşesinde, yere yatmış 
vaziyette ve sağlam durumda dört adet p.t. amphora ele geçmiştir. Ampho-
ralardan birinin ağız kısmına yakın noktada damga mührü vardır. Mezarın 
kuzey-doğu köşesinde, kulpunda damga mührü bulunan bir adet p.t. laginos, 
bir adet kırık durumda p.t. unguentarium, bir adet defne yaprağı şekilli altın 
taç (Resim: 2), bir adet altın diadem ve bir adet altın pul ele geçmiştir. Bu altın 
pulun ve diğer buluntulardan, sikke darplı altın pulların, obol işleviyle meza-
ra bırakıldığını düşünmekteyiz. 

Mezarın orta kısmının doğu yönlü girişe yakın olan bölümünde, devrik 
durumdaki amphora kaldırıldığında, altında bir adet altın diademin olduğu 
saptanmış, bu diademin 0.20m. batısında da yine bir altın diademin bulunduğu 
anlaşılmıştır. Mezarın orta bölümünün kuzeybatı köşesinde ise kırık durumda 
iki adet p.t. unguentariumun olduğu görülmüştür. Bu arada, mezar odasının 
tabanının çamurla kaplı olması nedeniyle, küçük buluntuların tespit edilmesi 
açısından, çalışmalar oldukça güç bir şekilde sürdürülmüştür (Resim: 3).
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Mezar –I Batı Seki Buluntuları:

Mezar odasının batısında kalan ve ağız kısmı blok bir taş ile kapatılmış 
bulunan defin nişiyle yan yana olan batı sekinin üzerinde defnedilen iskele-
tin tamamen çürümüş olduğu görüldüğünden, iskeletin yatırılış yönü tespit 
edilememiştir (Resim: 4). Bu sekinin kuzey kenarında, devrik durumda bir 
adet p.t. laginos ve unguentarium olduğu saptanmış, bu buluntuların hemen 
yanında bir adet korozyona uğramış durumda demir strigilis ele geçmiştir.  
Batı sekinin güney kenarında ise kırık durumda iki adet p.t. unguentarium 
bulunmuştur.  Buluntulara bakıldığında, bu sekiye erkek bir birey defni ger-
çekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Mezar-I Güney Seki Buluntuları:

Güney seki üzerine çöken üst örtü toprağı ve yoğun nem nedeniyle, iske-
letin tamamen çürümüş olduğu görülmüş ve bu nedenle yatırılış yönü tespit 
edilememiştir (Resim: 5). Tavandan dökülen toprak temizlendiğinde, güney 
sekinin batı ucunda bir adet altın diadem iki parça halinde ele geçmiştir. Bu 
diademin yanında bir adet SINOPE darplı altın pul saptanmıştır. Sekinin alt 
kısımlarından çıkan iki adet bronz bilezik de, diğer buluntuları teşkil etmiştir. 
Bileziklerin boğa başı şeklinde altın kaplama baş kısımları vardır ancak bir 
bileziğin baş tarafı bulunamamıştır. Bu buluntular kaldırıldığında, yine alt 
kısımda bir adet pişmiş toprak kandil ve bir adet altın küpe, diğer buluntular 
arasına eklenmiştir. Sekinin doğu uç kısmında, çöken çatının parçaları temiz-
lendiğinde, ikisi kırık üç adet pişmiş toprak unguentariumun yanında, kırık 
durumda bir adet bronz iğne ve kare formda madeni bir plaka ele geçmiştir. 
Güney seki üzerinde iskelet kalıntılarına rastlanamasa da, ele geçen buluntu-
lara bakıldığında, buraya kadın bir birey defni yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Mezar-I  Niş-I Buluntuları:

Birinci yeraltı mezar odasının içerisinde yer alan defin nişlerinden, kuzey-
doğuda kalanın (Niş-I), ağız kısmının 0.73x0.90 m. ölçülerinde olup, ağız kıs-
mının pişmiş toprak kiremit ile kapatıldığı görülmüş, bu kiremitlerden üstte 
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olanın niş içerisine düştüğü anlaşılmıştır. Defin nişi açıldığında, iskeletin me-
zar içerisindeki yoğun nemden dolayı çürüyerek toz haline geldiği, bir adet 
gömü yapıldığı, nişin iç bölümünün 2.00x0.80 m. boyutlarında olduğu, sırt 
üstü yatırılarak baş kısmı nişin kuzeyine, ayak kısmı güneyine gelecek şe-
kilde defnedildiği ve iskelet kalıntısının ortalama 1.70 m. boyunda olduğu 
saptanmıştır. Birinci defin nişi içerisinde, iskeletin altındaki çürümüş ahşap 
izlerinden yola çıkarak, ceset defnedilirken, altına ahşap bir altlık konulduğu 
ortaya çıkmıştır. Birinci niş içerisinde, iskeletin baş kısmına yakın noktada bir 
adet alınlıklı altın diadem, sol tarafında iki adet kırık durumda pişmiş toprak 
unguentarium parçası, sol diz kısmı yakınında kırık durumda bir adet pişmiş 
toprak unguentarium, sağ baş tarafında kırık durumda bir adet pişmiş toprak 
unguentarium ele geçmiştir. Ayrıca karın kısmına yakın noktada bir adet stili-
ze çiçek darplı altın pul bulunmuştur. Ele geçen buluntular açısından, bu nişe 
bir erkek bireye ait defnin gerçekleştirildiğini söylemek olasıdır.

Mezar-I Niş-II Buluntuları:

Birinci yeraltı mezar odasının kuzey cephesine oyularak oluşturulmuş, bi-
rinci nişin hemen yanında yer alan, 0.65x0.86 m. ölçülerinde olan ağız kısmı, 
iki adet kiremit ile kapatılan ikinci nişe geçildiğinde (Niş-II), kiremit kapak-
ların eklem yerlerinin kireç ile sıvandığı görülmüştür. Kiremit kapaklar açıl-
dığında, yoğun nem nedeniyle tüm özelliğini kaybetmiş ve toz haline gelmiş 
iskeletin, yine birinci defin nişinde olduğu gibi baş kısmının, nişin kuzeyi-
ne, ayak kısmının ise güney tarafa gelecek şekilde defnedildiği saptanmıştır. 
İkinci defin nişinin iç kısmının 2.00x0.80 m. ölçülerinde olduğu ve iskeletin 
sol baş tarafına, altısı sağlam durumda, dokuz adet, çeşitli büyüklüklerde piş-
miş toprak unguentarium bırakıldığı anlaşılmıştır.

İskelet izlerinin sağ tarafında, mezar odasındaki en ünik eserlerden birini 
teşkil eden ve daha önce Samsun’daki yeraltı mezar odalarının hiçbirisinde 
rastlanmayan buluntulardan, iki adet unguentariumun üzerinin, altın yaldız-
la kaplandığı saptanmıştır (Resim: 6-7). İskeletin diz kısmına yakın bir nokta-
da bir adet alınlıklı altın diadem ve bir adet akik kaşlı altın küpe bulunmuştur. 
İskeletin karın kısmına yakın bir noktadansa, daha önce güney seki üzerinde 
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ele geçen SINOPE darplı altın pul benzeri, üzerinde AMİSOS sikkesi darplı 
bir adet altın pul ele geçmiştir. Bu sikke darplarının Mithradates VI (M.Ö. 123-
62) dönemine ait olduğu saptanmıştır. Tıpkı birinci nişte olduğu gibi cesedin, 
niş içerisine yatırılmadan önce, altına ahşap bir sedir yerleştirildiği, burada da 
çürümüş durumdaki ahşap kalıntılarından anlaşılmıştır. Ayrıca muhtemelen 
ceset üzerine örtülen örtünün altın sim iplerle örüldüğü, çürümüş vaziyetteki 
kalıntıların etrafındaki bu altın örgü kalıntılarından anlaşılmıştır. İskelet izle-
rinden yola çıkarak, boyunun ortalama 1.60 m. olduğu ve ele geçen buluntu-
lardan yola çıkarak, bu iskeletin bir kadın bireye ait olduğu saptanmıştır. 

Mezar-I Niş-III Buluntuları:

İkinci nişteki çalışmalar tamamlanıp, mezar odasının batı cephesinde yer 
alan üçüncü defin nişine geçildiğinde (Niş-III), bu nişin, Niş-I ve Niş-II’den 
farklı olarak, doğu-batı doğrultusunda olduğu, ağız kısmının 0.80x0.60 m. öl-
çülerindeki bir blok taş kapakla kapatıldığı ve yanlarının kireç ile sıvandığı 
görülmüştür. Blok taş açıldığında, defin nişinin iç bölümünün 2.00x0.80 m. 
ebatlarında olduğu, içerisinde bir adet iskelete ait izler olduğu, iskeletin baş 
kısmının doğu yönüne, ayak kısmının batı yönüne gelecek şekilde defnedil-
diği, iskeletin nem vb. doğal nedenlerle tamamen özelliğini yitirdiği anlaşıl-
mıştır. İskeletin, çürümüş durumdaki kafatasının her iki tarafında, buzağı 
başı şeklinde bir çift altın küpe bulunmuştur. Kafatasının sağ tarafında, yine 
Samsun’da bugüne değin hiçbir yeraltı mezar odasında ele geçmeyen, ünik 
değerde, üzeri keten iplikle kaplı olan, pişmiş toprak bir unguentarium bu-
lunmuştur. (Resim: 8). Bu buluntuların dışında, iskelet izlerinin karın kısmına 
yakın olan yerinden, üzerinde Makedon yıldızı darbı olan, bir adet altın pul 
ele geçmiştir. Üçüncü defin nişindeki buluntulara göre buraya da bir kadın 
bireyin defnedildiği anlaşılmaktadır.

Birinci yeraltı mezar odasının doğu giriş kapısı kenarında ve güney kesit-
teki nişlerin üst kenarlarında, mezarların kullanıldığı dönemde çakıldığı an-
laşılan demir çivilerin varlığı tespit edilmiştir. Muhtemelen bu çiviler, mezar 
odası yapımı esnasında, mekânı aydınlatmak amacıyla duvara asılan kandil-
leri tutturmada kullanılmış olmalıdır. Bu mezar odasında, in situ durumda-
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ki eserlerin tam olarak tespit edilmesine yönelik çalışmalar neticelendikten 
sonra, yapının nasıl bir girişe sahip olduğunu anlamak amacıyla, kapalı olan 
giriş kısmı açılmıştır. Doğuya bakan ve 0.80x0.90 m. ölçüsündeki giriş kapısı-
nı kapatan blok taş kaldırıldığında, mezar önünün büyük boyutlu dere taşları 
ile kapatılmış olduğu tespit edilmiştir (Resim: 9). Çalışmaların tamamlanma-
sı ve yeraltı mezar odasının tamamen temizlenmesi neticesinde, tüm ölçüler 
alınmış ve ayrıntılı fotoğraflar çekilmiştir.

YERALTI MEZAR ODASI-II

Birinci yeraltı mezar odasındaki çalışmalar bitirildikten sonra, çevrede 
başka bir yeraltı mezar odası olabileceği düşünülerek, inşaat temelinin di-
ğer bölümleri incelenirken, I. mezarın 6.00 m. güneyinde, ikinci yeraltı me-
zar odasının varlığı tespit edilmiştir. İncelemelerimiz sonucu, ikinci mezarın 
kuzey seki üst örtüsünün çöktüğü ve açığa çıkan kısmının bu bölüm olduğu 
saptanmış, mezar odasına buradan girilmiştir. Kum taşından oluşan tabakaya 
oyulmuş ikinci yeraltı mezar odasında, iki seki ve bir adet küçük defin nişi 
içerisine (kremasyon) üç ayrı gömü yapıldığı tespit edilmiş, ancak iskeletlerin 
tamamen çürümüş durumda ve mezarı kaplayan çamur tabakası nedeniyle, 
yatırılış yönlerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. Orta 
bölümü 3.00x3.00 m. ölçülerindeki mezar odasının giriş kısmı doğu yönlü 
olup,  kapısının 0.95x0.75 m. ölçülerindeki bir blok taşla kapatıldığı anlaşıl-
mıştır. Batıdaki seki 2.45x1.45 m.; üst örtüsü çöken kuzey seki 2.51x2.40 m.; 
güneydeki kremasyon yapılan küçük niş 0.56x0.68 m.; doğu yönlü giriş kapısı 
ise 0.95x0.75 m. olarak ölçüsündedir (Plan: 2). İkinci yeraltı mezar odasının 
iç kısmının, sürekli olarak devam eden yağmur nedeniyle suyla dolu olması, 
sekilerin üzerinin çamurla kaplı olması gibi nedenlerle, çalışmalar oldukça 
zor şartlarda sürdürülmüştür (Resim: 10).

Mezar-II  Batı Seki Buluntuları:

İkinci yeraltı mezar odasında, batı seki üzerinde, güney köşede bir adet 
gümüş ayna; sekinin ortasında, parçalı halde bir adet altın diadem ele geçmiş-
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tir. Bu buluntulardan diadem üzerinde, tıpkı birinci yeraltı mezar odasındaki 
altın pulların üzerinde darp edilen SINOPE ve AMİSOS sikke darpları gibi 
AMİSOS sikke darbının yapıldığı anlaşılmıştır. Bu sikke darbı da Mithradates 
VI (M.Ö. 123-62) dönemine aittir. Batı seki üzerinde, içi boş beş adet oval şe-
killi altın boncuk,  iki akik boncuk, dilimli taş boncuk ve üzerinde oturan bir 
tanrıça figürü işlenen, küçük lacivert bir cam kolye ucu ele geçmiş, bu bulun-
tular daha sonra ipe dizilerek birleştirilmiştir. Yine seki ortasında, muhtemel 
iskelet izlerinin her iki tarafında bir çift kaşlı altın yüzük; sekinin kuzey ke-
narında bir adet gümüş kaplama(?) spatül ve bir çift altın küpe ele geçmiştir. 
Küpe yakınında, başında aslan postu olan, muhtemelen Mithradates VI’nın 
portre baskısının yapıldığı, bir adet altın pul, diğer buluntular arasındadır. 

Mezar-II  Kuzey Seki Buluntuları:

Kum taşından ana kayaya oyularak yapılan yeraltı mezar odasının üst ve 
yan duvarları, temel hafriyatı nedeniyle çökmüş olmasından dolayı, büyük 
oranda tahrip olan kuzey seki üzerindeki temizlik çalışmaları zorlukla sür-
dürülmüş ve mezar buluntuları güçlükle tespit edilebilmiştir. Kuzey sekinin 
muhtelif yerlerinden üç adet altın diademe ait parçalar ve bir adet altın obol 
ile tüm fakat ezik durumda üç adet altın diadem ve sağlam durumda olan iki 
adet pişmiş toprak unguentarium, kırık bir ungentarium ve de bir adet bronz 
kanca ele geçmiştir Muhtemelen ahşap bir kutuya ait olabilecek bronz kilit 
parçası ve ön aynası ile bu kutunun dış süsleme elemanları olabilecek çeşitli 
renklerde cam boncuklar da ikinci yeraltı mezar odasında ele geçen diğer bu-
luntu grubunu teşkil etmektedir.

Mezar-II Mihraplı Niş Buluntuları:

İkinci mezar odasının güneydoğu bölümünde kalan mihraplı niş, hem içe-
risine kremasyon gömü yapılmış olması hem de niş tipi açısından, I. mezar-
daki nişlerden farklılık göstermektedir (Resim: 11). Kare bir sathın iç kısmı 
oyulup, derinliği 0.52 m. olan, mihrap biçiminde bir nişin içerisinde,  kremas-
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yonun yapıldığı anlaşılan bronz kabın bir adet kulpu ele geçmiş, diğer kulp 
ise mezar odasının ortasında bulunmuştur. Kap kaidesine ait olabilecek diğer 
bir parça ise batı kesitteki sekinin güney köşesinde ele geçmiştir. Bunların 
dışında mezar odasının ortasında bir adet oval kurşun plaka, diğer buluntu-
lardan birini teşkil etmektedir.

Her iki mezarın da, taban seviyelerinden 0.50m. yukarısına kadar farklı 
zamanlarda zemin suyu ile dolduğu, bu çamurlu suyun özellikle sekilerde 
yer alan gömütlerin iskeletlerine zarar vererek bunları çürüttüğü ve diğer 
metal eserlere de zarar verdiği, kesitlerdeki çamur tabakası izlerinden anla-
şılmaktadır.

Mezar odasındaki çalışmalar bittikten sonra, plan ve kesit çizimleri için 
detaylı fotoğraflar çekilmiştir. Ayrıca buluntuların  da topluca ve ayrıntı ola-
rak fotoğrafları çekilip, çizimleri yapılmıştır (Resim: 12).

SONUÇ

I. ve II. mezar odalarının mimari üslupları ve buluntularından yola çıka-
rak, Geç Helenistik Çağ’da, Mithradates VI döneminde (M.Ö. 120-63) yapıl-
dıkları ortaya çıkmaktadır.

Mezar odalarında 19–20–21-/02/2009 tarihleri arasında, üç gün sürekli ça-
lışılmıştır. İkinci mezar odasının taban toprağının çamur olması nedeniyle, bu 
toprak tabakası kontrol edildikten sonra kuruması için oda dışına çıkarılarak 
serilmiştir. Havaların yağışlı olması sebebiyle toprak tabakasının kuruması 
uzun sürmüş, havaların müsaade ettiği ölçüde toprak tabakası elenmiş, ele 
geçen buluntular kayıt altına alınmıştır. 01/04/2009 tarihinde de çalışmalar 
sona erdirilmiştir. Bu arada, mezar odalarıyla ilgili olarak hazırlanan dokü-
manlar Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletil-
miş, her iki mezar odası, Kurulun 12/03/2009 tarih ve 2014 sayılı kararıyla 
tescil edilmiştir.  Kurtarma kazısı sonucunda her iki mezar odasında 53 (elli 
üç) adet envanterlik ve 88 (seksen sekiz) adet etütlük mahiyette eser ele geç-
miştir.
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Resim: 2 Resim: 3
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Resim: 12

Plan: 1
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2009 İDÇ NEKROPOLÜ KURTARMA KAZISI

 Nuray ÇIRAK*
  Selma KAYA

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, İzmir Demir Çelik Liman 
İşletmeleri’nin 68 no.’lu parselinde yer alan nekropol alanında yapılan  kazı 
çalışmalarına 2009 yılı mayıs ayında başlanmış olup, Aralık ayı sonuna ka-
dar devam etmiştir. 12 iyon kentinden biri olan Kyme Antik Kentine yaklaşık 
1 km. uzaklıkta yer alan nekropol alanında 2009 yılı kazı sezonunda 22 Aç-
mada  yaklaşık 2300 m.lik bir alanda çalışma gerçekleştirilmiştir (Resim: 1-2). 
Alanda 2008 yılında yapılan çalışmalarda 48 adet, 2009 yılında ise 215 mezar 
açılmış olup toplamda 263 adet mezara ulaşılmıştır.

2009 yılında açılan mezarlardan ele geçen iskeletlerin cinsiyetleriyle ilgili 
ilk tespitlere göre; açığa çıkan 215 adet mezarda 73 adet erkek, 52 adet kadın, 
26 adet çocuk, 64 adedi ise cinsiyeti saptanamayan bireyler olduğu anlaşıl-
mıştır (Resim: 3 ). 228 ve 229 numaralı mezarlarda iskelete ait herhangi bir ke-
mik buluntu ele geçmemiştir. Bu mezarlarda önce bireyin kemiklerinin erimiş 
olabileceği düşünülmüş ancak; diğer mezarlardaki kemiklerin aynı ortamda 
bulunmasına rağmen sağlam olması,  bu mezarların olasılıkla başka bir yerde 
ölmüş biri için sembolik olarak yapılmış olabileceğini de akla getirmiştir.

* Nuray ÇIRAK, Arkeolog, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/TÜRKİ-
YE.

 Selma KAYA, Arkeolog, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 35260 Konak-İzmir/TÜRKİYE.

 Çalışmalarımızda destek veren Kazı Başkanı Mehmet TUNA, özverili çalışmalarından dolayı  
Arkeologlar:, Aytekin ÜNEY, Fuat LEBE, Naile SAĞLAM, İzzet UZUN, Mehmet GEZGİN, 
Günsel DAĞLI. Restoratör: Nihan BİLGEN’e, araştırmalarımız sırasında bize yardımcı olan 
Araş. Gör. Onur ZUNAL ve Kahraman Yağız’a, fotoğraf çekimlerini gerçekleştiren Yücel 
PEHLİVAN’a, çalışmalarımızda bize yardımcı olan Müzeci dostlarımız Elvan Tarakçıoğlu ve 
Kamuran Akyüz’e, ayrıca maddi katkılarından dolayı İDÇ yöneticilerine teşekkür ederiz.
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Bu alanda açığa çıkan mezar tiplerini yoğunluğuna göre; kireç taşı plaka, 
kiremit, basit toprak, sanduka, urne ve taş lahit mezar olarak sıralayabiliriz. 

KİREÇTAŞI PLAKA MEZARLAR

Bu mezar tipinde tüflü kayaç içerisine açılan mezar çukuruna bireyler in-
hümasyon olarak yatırılmıştır. Daha sonra üzerleri düzgün kesilmiş genellik-
le 4 adet kireçtaşı plaka taşlarla örtülmüştür. Taş plaka mezarlarda, mezarla-
rın üzerinde kullanılan taş plakaların genel olarak ortadan ikiye kırılmış ve 
mezarın içine çökmüş olduğu görülmüştür. Bu durumun, bireyin çukura ya-
tırıldıktan sonra mezarın içine toprak doldurulmadan üzerinin taş plakalarla 
kapatıldığı ve zaman içerisinde üzerindeki toprak yükünün ağırlaşmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Resim: 4). 

2009 yılı çalışmalarında açılan mezarlardan;

125 numaralı mezarda, bireyin yanına bırakılan hediyelerin çoğunluğu 
kafatası ve boyun çevresinde bulunmuş olup bireyin bazı kemikleri üzerinde 
yanık izleri tespit edilmiştir. Mezar buluntusu olarak; bronz ayna, pişmiş top-
rak olpe, cam boncuklar, pişmiş toprak ve cam unguentarium, bronz yüzük, 
bronz sikke, aşık kemikleri, deniz kabukları, altın yaldızlı pişmiş toprak bon-
cuklar, figürin parçaları, altın saç bandı, altın boncuklar, bir çift küpe ve  altın  
kolye ele geçmiştir. Kaburga kemiklerinin üst kısmında ele geçen unguentari-
um ile bireyin elinin üstünde bulunan akik taşlı bronz yüzükler mezarın diğer 
buluntuları arasındadır (Resim: 5).

50 numaralı mezarda taş plakalar dağılmış, iskeletin ise çok az bir kısmı 
korunmuştur. Ele geçen eserler ve kemikler bireyin olasılıkla erişkin bir kadın 
olduğunu düşündürmüştür. Mezar içinden altın kolye, Eros şeklinde yapıl-
mış bir çift altın küpe,	cam alabastron,	altın diadem parçaları, pişmiş toprak 
altın yaldızlı boncuklar ve bronz parçaları ile Lagynos ele geçmiştir.

55 numaralı mezar,	üzeri 3 adet kireçtaşı plaka ile kapatılmış ve olasılık-
la çocuk bireye aittir. Çocuk bireye ait olduğu düşünülen kemiklerin tahrip 
olduğu görülmüştür. Bu mezardan pişmiş toprak hayvan figürinleri, emzikli 
kap, satyr maskı, unguentarium ve süvari figürini ele geçmiştir. 



219

235 numaralı mezarda kullanılan kireçtaşı plakaların daha iyi korunduğu 
görülmektedir. İlk tespitlerde erişkin bir kadına ait olduğu düşünülen mezar  
içinden; bronz ayna, pişmiş toprak unguentarium, aslan başı formunda gü-
müşten kolye ucu, taşlı  bronz yüzük, minyatür kap, taş boncuk, cam boncuk-
lar,  bronz sikkeler, pişmiş toprak kolye ucu,  demir strigilis parçaları, pişmiş 
toprak boncuklar ele geçmiştir. 

248 numaralı mezarda, iskelet, genel olarak iyi korunmuş olup olasılıkla 
yetişkin kadın bir bireye aittir. İskeletin ayak ucunda; kemik ve cam boncuk-
lar, bol miktarda aşık kemikleri, bronz ayna, altın kolye, gümüş sikke, altın 
boncuklar ve kolye ucu ele geçmiştir.  Bu buluntular arasında yer alan 7 adet 
cam obje önce yüzük taşı olarak düşünülmüş ancak Samothrake nekropolin-
de bu taşların kıymetli oyun taşı olarak değerlendirildiği görülmüştür1.

99 numaralı mezarda, iskelete ait yalnızca kaval kemiği bulunmuş, diğer 
bölümleri korunamamıştır. Mezar buluntusu olarak; pişmiş toprak figürinler,	 
üzerinde palmet bezemesi olan lekythos, bir çift bronz küpe ile bronz sikke ele 
geçmiştir. Bu mezar 92 numaralı mezar ile aynı seviyede olup mezar kapakları 
da ortak kullanılmıştır. Olasılıkla aynı aileden iki bireye aittir (Resim: 6). Me-
zardan ele geçen buluntulardan hareketle mezarın kız çocuğuna ait olabileceği 
düşünülmektedir.

ÇATI KİREMİDİ MEZARLAR

Nekropol alanında bugüne kadar açılan mezarlar içerisinde kireçtaşı pla-
ka mezarlardan sonra en yoğun kullanılan mezar tipidir. Tüflü kayaç içine 
açılan mezar çukuruna inhümasyon yatırılan bireyin üzeri yaklaşık 65x65 cm. 
ölçülerinde çatı kiremitlerinin karşılıklı çatılmasıyla oluşturulmuştur. Kire-
mitler malzeme yapısı ve toprağın baskısı sonucunda, diğer mezar tiplerine 
göre daha kolay parçalanmış ve dağılmıştır. Bu duruma bağlı olarak da bu tip 
mezarlarda iskeletlerin genellikle tahrip olduğu gözlemlenmiştir.

1 E.B. Dusenbery, Objects Samothrace. The Necropolis Catalogues of Objects by Categories. Sa-
mothrace II, Princeton, s. 1135,  New Jersey, 1998.
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Çatı kiremidi mezar tipinde 58 numaralı mezar iyi korunmuş bir örnektir. 
Bireyin başı güneydoğuya gelecek biçimde, güneydoğu-kuzeybatı doğrultu-
sunda uzanmaktadır. Olasılıkla yetişkin bir bireye ait olan mezar içerisinden 
bir adet pişmiş toprak unguanterium ele geçmiştir.

TAŞ SANDUKA MEZARLAR

Tüflü kayaç içerisinde dikdörtgen şeklinde açılan mezar çukuruna birey 
inhümasyon olarak yatırıldıktan sonra, çukur kesitlerine taş plakalar yerleşti-
rilmiş ve üzerleri kireçtaşı plakalarla kapatılmıştır. Bu taşların bazıları kurşun 
kenetlerle birbirine tutturulmuştur.

Söz konusu bu mezarlardan; 51 numaralı sanduka mezarda, yatay olarak 
kullanılan yekpare taşların köşeleri demir ve kurşun kenetlerle birbirlerine 
tutturulmuştur. Güney – kuzey doğrultulu yatırılan iskelet tamamen erimiş 
durumdadır. Erişkin bir kadına ait olduğu düşünülen mezardan kemik saç 
tokası, pişmiş toprak kase, altın yüzük, yunus üzerinde Eros tasvirli bir çift 
altın küpe, cam boncuklar, demir obje, altın kolye ve diadem bulunmuştur. 
Ayrıca bir diademe ait kurşun parçaları, pişmiş toprak boncuklar, altın yal-
dızlı bronz parçaları ele geçmiştir.

52 numaralı taş sanduka mezarın yan taşları toprak baskısı sonucu me-
zarın ortasına doğru kaymıştır. Mezarın kapağı kaldırıldıktan sonra mezar 
içerisindeki buluntuların dağınık halde olduğu, iskeletin ise tamamen eridiği 
gözlenmiştir. Mezardan aslan başlı bilezikler, bir çift Nike betimlenmiş altın 
küpe, yılan biçiminde işlenmiş altın pazıbent, altın yüzük, Herakles düğümlü 
altın kolye ve altın boncuklar, kurşun diademe ait altın yaldızlı bronz parça-
ları  ele geçmiştir (Resim: 7). 

TAŞ LAHIT MEZARLAR

Tüflü kayaç içinde ele geçen ve üzerinde herhangi bir bezeme olmayan 57 
numaralı lahit mezar, semerdam biçiminde iki parçalı bir kapak ile kapatıl-
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mıştır. Mezarın sandukası 228 cm. uzunluğunda, 78 cm. genişliğinde, 61 cm. 
derinliğindedir. Oldukça kötü durumda bulunan iskelet güneybatı- kuzey-
doğu yönünde yatırılmıştır (Resim: 8). Olasılıkla yetişkin bir kadın bireye ait 
olan mezardan zengin buluntular ele geçmiştir. Buluntular arasında bronz 
kozmetik aleti, pişmiş toprak pyksis, altın kolye, minyatür kase ve bronz ayna 
ele geçmiştir. Bunların içinde örneğine az rastlandığı düşünülen skarabe bi-
çimli altın yüzük önemli bir buluntudur (Resim: 9). Söz konusu mezardan ele 
geçen scarebenin en yakın örneği, Kırım Yeni Kuyu bölgesindeki Üçkardeş-
ler Kurganı’ndan ele geçmiştir. Her iki yüzük de filigran (metal üzerine yine 
ince yassı metal tellerden belli süs ve bezeklerin yapılması) ve kakma tek-
niğinde (çelik kalem yardımıyla çökertme tekniği) yapılmış, lehimli, dövme 
baskılıdır. Yay şeklinde bir halkaya sahip olan yüzüğün tablası hareketlidir 
ve kalınca bir levhanın şekillendirilmesi ile yapılmıştır. Oval dışbükey olan 
kısmı skarabe formunda yapılmış iken diğer iç yüzünde intaglio (çukur baskı) 
tekniğinde rüzgarda uçuşan giysileriyle bir kadın/ Menad figürü tasvir edil-
miştir. Skarabe, Eski Mısırda çok sevilen bir amulet olduğu ve ölümsüzlüğü 
sembolize ettiği bilinmektedir. Bir nevi tılsım olduğuna inanılan scarebe, Orta 
Asya halklarında ise daha çok kadınlar ve çocuklar tarafından kullanılmıştır.

BASİT GÖMÜLER

Nekropol alanının genelinde, tüm açmalarda basit gömülere rastlanılmış-
tır. İlk değerlendirmelere gore; basit gömülerde cinsiyet ayrımı gözetilmediği 
söylenebilir. 

Bu mezarlardan; 190 numaralı mezarda doğu-batı yönlü ve inhümasyon 
olarak yatırılan iskelet genel olarak iyi durumdadır. Genç erişkin bir kadın 
bireye ait olduğu düşünülen mezar içinden; sağ omuz üzerinden dağınık şe-
kilde figürün parçaları, sağ diz kapağının yanından bir adet pişmiş toprak 
unguentarium ele geçmiştir. 

219 numaralı mezar da doğu-batı doğrultuludur. Bu mezardaki iskelet di-
ğer basit gömülere göre oldukça iyi korunmuştur. Bireyin iskelet yapısı göz 
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önüne alındığında mezarın genç erişkin bir erkek bireye ait olduğu söylene-
bilir. Mezar buluntusu olarak, bir adet pişmiş toprak kandil ve bir adet bronz 
sikke ele geçmiştir. 

URNE MEZARLAR

Tüflü kayaç içerisine yerleştirilen 142 numaralı urne sivri dipli amphora 
formundadır. Etrafında ve iç kısmında herhangi bir kemik veya kül kalıntısı 
ele geçmemiştir. Bu nedenle bu mezarın da kireç taşı plakalı  mezarların bazı-
larında  olduğu gibi sembolik bir anlam taşıdığı düşünülmektedir.

 Tüflü kayaç içine dikey olarak yerleştirilen  119 numaralı mezarın ağzı  ki-
reçtaşı bir kapak ile kapatılmıştır. Çok parçalı olarak ele geçen pişmiş toprak 
amphora içerisine bırakılan birey, olasılıkla küçük bir çocuğa ait olmalıdır. 
Tamamen tahrip olmuş durumda olan iskelete ait az sayıda kemik parçaları 
ele geçmiştir. 

KREMASYON MEZARLAR

Nekropol alanında inhümasyon gömülerin dışında, az sayıda kremasyon 
gömülere de rastlanılmıştır. Ele geçen kremasyonlardan tümü ikincil kremas-
yon olarak kullanılmış ve   urne içine konulmuştur.

197 numaralı urne mezarda ikincil kremasyon için kullanılan urne kabı 
(kythra), çok parçalı olarak ele geçmiştir. Başka bir alanda yakılarak bu alana 
bırakılan mezarda, dağınık halde ele geçen kythra parçaları haricinde herhan-
gi bir buluntuya rastlanmamıştır. İkincil kremasyon için kullanılan urnenin 
büyük olasılıkla bebek mezarı olduğu düşünülmüştür. 

SONUÇ VE TARİHLEME

2009 yılı kazı çalışmaları sonucunda, nekropol alanında 215 adet mezar 
açılmıştır (Resim: 10). Bu mezarlara bakıldığında; 112 adet kireçtaşı kapaklı, 
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43 adet kiremit, 40 adet basit gömü, 9 adet taş sanduka, 9 adet urne, 2 adet 
lahit olmak üzere altı değişik gömü tipi tespit edilmiştir. Ele geçen buluntular 
ışığında çağdaş oldukları anlaşılan mezarların belli bir yön birliği gösterme-
diği tespit edilmiştir.

2008 yılı kazı sezonunun aksine, 2009 yılında açılan mezarlarda buluntu 
yoğunluğunun arttığı görülmüştür. Özellikle kadın mezarları altın takılarla 
ve bronz aynalarla çeşitlenirken, erkek mezarlarında strigilis ayırt edici bir 
mezar hediyesidir. Çocuk mezarlarında ise pişmiş toprak oyuncak olarak kul-
lanıldığını düşünülen hayvan figürinleri dikkati çekmektedir (Resim: 11).

Nekropol alanlarında genel kanı olarak, mezar ne kadar gösterişliyse bu-
luntuların da o kadar zengin olacağı görüşü hakimdir. Oysa ki çalışılan nek-
ropol alanına bakıldığında basit mezarlardan çok zengin buluntular geldiği 
görülmektedir (Resim: 12-13). Bunun mezar hırsızlığına karşı bir önlem olabi-
leceği gibi, Kymelilerin kendilerine özgü bir ölü gömme geleneği de olabile-
ceğini düşündürmektedir.

Nekropol alanında ele geçen kurşun, bronz ve pişmiş toprak boncukların 
birleştirilmesiyle oluşturulan  diadem örnekleri, çok parçalı ve tahrip olmuş 
şekilde ele geçmiştir Yaban mersini şeklindeki altın yaldızlı pişmiş toprak 
boncuklar ve yapraklar, bronz teller vasıtasıyla şerit halindeki kurşun lev-
haya  rastgele açılan deliklere tutturulmuştur (Resim: 14). Ele geçen bulun-
tularla ilgili olarak yapılan literatür çalışmalarında; Bu diademlerin  restore 
edilmiş haldeki benzerinin çağdaşı olan Samothrace nekropolünde ele geçtiği 
görülmektedir2.

Mezarlarda ele geçen ve merkezinde küçük bir tutamağı olan  aynalar da 
Samothrace’de yapılan nekropol kazısı buluntuları arasında görülmektedir3. 
Samothrace nekropol kazılarında ele geçen aynaların günlük kullanımda değil 
sadece ölü gömme geleneklerinde kullanıldığı belirtilmiştir. Bu tip aynaların 
ölümün karanlığını aydınlatmak amacıyla mezarlara sarkıtılarak kullanıldığı 

2 E.B. Dusenbery, a.g.e, s. 991, 1998.
3 E.B. Dusenbery, a.g.e, s. 1028-1032, 1998.
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görüşü hakimdir. Çalışılan nekropol alanında ele geçen aynalar Samothrace 
nekropolündeki aynalar gibi  M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmekte-
dir (Resim: 15).

Nekropol alanının geneline bakıldığında M.Ö 4.yüzyıldan itibaren özellik-
le hellenistik dönemde yoğun olarak kullanım gördüğü saptanmıştır. Bu ala-
nın, Kyme ile çok yakın bir konumda olması ve çevrede bilinen başka büyük 
ölçekli bir yerleşimin olmaması nedeniyle Kyme’nin nekropollerinden birisi 
olduğu netlik kazanmıştır. 
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8 Resim: 9-9a
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 11a

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14
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Resim: 15

Resim: 15a
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İSKELETLERİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ

Asuman ALPAGUT*

Anadolu’da yaşamış eski insan toplumlarının nüfus dinamiği, biyolojik 
yapıları, yaşam biçimleri, beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları gibi 
biyokültürel ilişkiler, iskeletler üzerinde yapılan antropolojik araştırmalarla 
elde edilmektedir. İzmir Müze Müdürlüğü tarafından 2008 yılında yapılan 
İDÇ Kazılarından gün ışığına çıkarılan, insan iskeletlerinin paleoantropolojik 
incelemesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Antropoloji Laboratuarında ger-
çekleştirilmiştir.

Kurtarma kazıları sonucu Anadolu Medeniyetleri Müzesi Antropoloji La-
boratuarına gönderilen 42 adet mezardan çıkarılan toplam 45 adet iskeletin 
gerekli temizlik ve onarım işlemlerinden sonra yaş ve cinsiyet tayinleri ya-
pılmıştır. İskelet kalıntılarının çok kırıklı ve eksik olması nedeniyle 45 birey-
den oluşan iskelet topluluğundan 5 tanesi genç erişkin (18-25 yaş), 27 tanesi 
erişkin (25-45 yaşları arasındaki ölüm yaşı tam tespit edilemeyen erişkin olan 
bireyler), 7 tanesi ise yaşlıdır (45 yaş ve üzeri). 6’sının ise ölüm yaşı belirlene-
memiştir. Üzerinde çalışılan 42 adet mezardan ele geçirilen iskeletler arasında 
bebek ve çocukların olmayışı dikkat çekmektedir. Ancak topluluğun deva-
mını oluşturan 200 adet mezara ait iskeletler de incelendiğinde daha sağlıklı 
paleodemografik bilgilere ulaşılacaktır. İncelenen iskeletlerden cinsiyet tayini 
yapılabilen 38 bireyden 22’si dişi, 16’sının ise erkek olduğu belirlenmiştir. 7 
bireyin ise cinsiyet tayini yapılamamıştır (Tablo: 1).

* Asuman ALPAGUT, Antropolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara/TÜRKİYE (asu-
manalpagut@gmail.com)
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Tablo 1: 2008 İskeletlerinin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

İDÇ 2008 Erkek Dişi Belirsiz Toplam
Genç Erişkin 1 4 0 5
Erişkin 11 12 4 27

Yaşlı 4 2 1 7
Yaşı Belirlenemeyen 0 3 3 6
Toplam 16 22 7 45

Cinsiyet grupları arasında ölüm yaşı farklılıklarının mezar grupları içinde 
geçerli olup olmadığına bakıldığında belirgin bir ayırımın görülmediği tespit 
edilmiştir. İncelenen mezarlar ve iskeletler içerisinde pitos mezar iskeletle-
rinin ve bebek-çocuk mezarlarının henüz incelenmemiş olması, bu konuda 
yorum yapmayı olanaklı kılmamaktadır. 

Eski Anadolu toplumlarının sağlık yapısını belirlemede en önemli göster-
ge olan paleopatoloji, iskelete yansıyan hastalıkların insan vücudunun en ka-
lıcı kısımları olan kemik ve dişler esas alınarak incelenmesidir. 

Bu toplulukta tespit edilen patolojik bulgular içerisinde en yoğun olarak 
karşımıza çıkan metobolik rahatsızlığı anemi oluşturmaktadır. Topluluk-
ta görülen aneminin kronik beslenme bozukluğundan kaynaklanana demir 
eksikliğinden ileri geldiği düşünülmektedir. Ön incelemesi yapılan iskelet 
topluluğunda gözlemlenen diğer patolojik bulguları ise eklem rahatsızlık-
ları, enfeksiyon hastalıkları, osteoporoz ve diş hastalıkları oluşturmaktadır. 
Toplumu oluşturan diğer iskeletler de ayrıntılı olarak incelendiğinde, sağlık 
yapısını ortaya koyan söz konusu patolojik bulgular ile birlikte olası ölüm 
nedenlerini belirlemeye çalışılacaktır.

Mevcut olan iskeletlerin eksik ve kırıklı olması nedeniyle toplumun sosyo-
ekonomik yaşam tarzı hakkında çok fazla bir şey söyleyememekle birlikte, 
antropolojik veriler ışığında topluluğun sağlık durumunun çok kötü olmadı-
ğını söylemek mümkündür. 2009  yılı kazısında ortaya çıkarılan  200 adet me-
zardaki iskelet serisi üzerinde yapılacak çalışmalardan elde edilecek sonuçla-
rın, çağdaşı diğer toplumlarla yapılacak karşılaştırmalardan daha kapsamlı 
bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır.
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HAYMANA, BAHÇECİK NEKROPOLÜ 
KURTARMA KAZISI

Melih ARSLAN*
Soner ATEŞOĞULLARI

Yıldız ŞAHİN

Ankara İli, Haymana İlçesi Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen 
devriye görevi sırasında, Bahçecik Köyü’ne ait mera alanında kaçak kazı ya-
pıldığının tespit edilmesi üzerine, müdürlüğümüzden alanın incelenmesi is-
tenmiştir. Kaçak kazı alanına 19.02.2009 tarihinde gidilerek gerekli inceleme 
yapılmıştır (Resim: 1). Kazı alanı, Bahçecik Köyü’nün yaklaşık 2 km. doğu-
sunda, Yaprakbayır ve Kirazoğlu köyleri yol ayrımında, yolun hemen 15 m. 
doğusunda yer almaktadır (Resim: 2). Yaklaşık 80x20 m. boyutlarındaki te-
penin üstünde; 5.70x2.30 m. boyutlarında ve 1.80 m. derinliğinde kaçak kazı 
çukuru açılarak, taş sandık tipinde iki adet mezar soyulmuştur. Mezarların 
tam olarak soyulmamış olabileceği ve çevrede başka mezarların olma ihtimali 
göz önünde bulundurularak, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün 24.02.2009 gün ve 36721 sayılı kurtarma kazısı izni ile acil 
olarak kazı çalışmalarına başlanmıştır. İlk aşamada yapılan çalışmalar sonu-
cunda; mezarlarda iskelet kalıntıları dışında herhangi bir arkeolojik buluntu 
ile karşılaşılmamıştır. Mezarlar, kaçak kazıcılar tarafından geride herhangi 
bir buluntu bırakılmayacak şekilde soyulmuştur. Ancak kaçak kazı sonucu 
bulunan bronz küpe ve bilezikler, Ankara/Ulus’ta satılmak istenirken Jan-
darma tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yakalanan eserler ha-
len müzemiz emanet deposunda bulunmaktadır.

* Melih ARSLAN, Müze Müdürü, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE
 Dr. Soner ATEŞOĞULLARI, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE
  Yıldız ŞAHİN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE
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Antik Nekropol olduğu anlaşılan alanda, kaçak kazı yapanlar tarafından 
ortaya çıkarılan mezarların temizlenmesi şeklinde başlatılan ilk etap kazı ça-
lışmalarına, havaların müsait olmaması nedeniyle ara verilmiştir. Kazıların 
ikinci aşaması; Müze Müdürü Melih ARSLAN başkanlığında, Arkeolog Dr. 
Soner ATEŞOĞULLARI ve Arkeolog Yıldız ŞAHİN’den oluşan ekip tarafın-
dan, 08.10.2009–25.10.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1.

Öncelikle kazılmamış mezarların yerlerini tespit etmek amacıyla, Bakanlı-
ğımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2009 tarih ve 
87534 sayılı izinleri ile Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümün-
den Doç. Dr. M. Emin CANDANSAYAR başkanlığında, Yük. Müh. N. Yıldı-
rım GÜNDOĞDU ve Yük. Müh. Erhan ERDOĞAN’dan oluşan ekip tarafın-
dan, kazı öncesi jeofizik çalışması yapılmıştır (Şekil: 1)2. 

Jeofizik verilerin sonucuna göre yönlendirilen kazılar sonucunda, kaçak 
olarak kazılmış iki mezar dışında toplam 14 adet mezar kazılmıştır. Mezarlar, 
yörede yaygın olarak bulunan kayrak taşlarından taş sandık şeklinde yapıl-
mış olup, üzerleri plaka şeklinde kapak taşları ile kapatılmıştır.

B, C, D, E olmak üzere toplam 4 açma açılmıştır. Kaçak kazı yapanlar ta-
rafından 5.70x2.30 m. boyutlarında açılmış çukura A Açması adı verilerek, 
mezarların mimari yapısını daha iyi görebilmek amacıyla 6.50x5.15x5.00 m. 
boyutlarında genişletilmiştir. B Açması önce 5.00x2.50 m. boyutlarında açıl-
mış, yeni mezarların ortaya çıkması üzerine kuzeye doğru 2.00x1.00 m., batı-
ya doğru 2.50x2.00x1.10 m. genişletilmiştir. C Açması 4.00x4.00 m. boyutların-
da açılmıştır. D Açması önce 5.00x3.00 m. boyutlarında açılmış, kuzeye doğru 
1.10 m., doğuya doğru 1.30x0.80 m. genişletilmiştir. E açması önce 5.00x5.00 
m. boyutlarında açılmış, kuzeye doğru 2.10x1.10 m., güneye doğru 2.50x0.80 
m. genişletilmiştir. 

1 Haymana Kaymakamı Sayın Hüseyin KARAMEŞE’ye, Bahçecik Köyü Muhtarı Sayın Bay-
ram ÇELİK’e ve kazıda özverili bir şekilde çalışan tüm işçilere içtenlikle teşekkür ederiz. 

2 Doç. Dr. M. Emin CANDANSAYAR ve ekibine hiçbir maddi karşılık beklemeden gerçekleş-
tirdikleri başarılı  jeofizik çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ederiz.
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1 ve 2 no.’lu mezarlar A Açmasında (Plan: 1); 3 ve 4 no.’lu mezarlar B Aç-
masında (Plan: 2); 5, 6, 15 ve 16 no.’lu mezarlar D açmasında (Plan: 3); 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 ve 14 no.’lu mezarlar ise E Açmasında (Plan: 4) ortaya çıkarılmış-
tır. C Açmasında mezara rastlanmamıştır. 

Mezarlar baş batıda olmak üzere batı-doğu yönünde, aralarında belirli bir 
mesafe bırakılarak yapılmıştır. Yön belirlemede ölçü olarak alınan güneşin mev-
simsel hareketi nedeni ile gökyüzünde farklı konumlarda görünmesine bağlı 
olarak, mezarlarda küçük yön kayması/farklılıkları olduğu gözlemlenmiştir. 

Mezarlar, yüzeyden - 0.10 m. ile - 0.90 m. arasındaki seviyelerde bulunmuş-
tur (Resim: 3). Sandık tipi mezarların taban kısmında taş bulunmayıp, ölüler 
doğrudan toprağın üzerine yatırılmıştır. İskeletlerin bazılarının toprağın yapı-
sı, ortamdaki tuzun ve nemin yoğunluğu ve yüzeye yakın olmaları nedeniyle 
yağmur sularının etkileri sonucu, zaman içinde erimiş oldukları gözlenmiştir. 
16 mezarda toplam 16 bireye ait iskelet kalıntısı tespit edilmiştir.

 

MEZARLAR

1 No.’lu Mezar 

Kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmiştir. Korunan uzunluğu: 
2.00m., genişliği: 0.90 m., yüksekliği: 0.45 m.’dir. Mezarın içinde baş batıda ol-
mak üzere batı-doğu yönünde uzanan, anatomik pozisyonu kısmen dağınık 
vaziyette, yetişkin bir bireye ait iskelet ele geçirilmiştir3. 

2 No.’lu Mezar

Kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmiştir. Korunan uzunluğu: 
0.87m., genişliği: 0.80 m., yüksekliği: 0.40 m.’dir. Mezarda dağınık vaziyette 
yetişkin bir bireye ait az sayıda iskelet parçaları ele geçirilmiştir. 

3 Kazı, küçük buluntu fotoğrafları ile çizimler Dr. Soner ATEŞOĞULLARI’na aittir.
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3 No.’lu Mezar 

Uzunluğu: 0.83m., genişliği: 0.44 m., yüksekliği: 0.13m.’dir. Üzeri 
0.75x0.35x0.6 m. ölçülerinde plaka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır.  Me-
zarın batısında çocuğa ait bir iskeletin sadece kafatası ele geçirilmiştir. 

4 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.95 m., genişliği: 0.86 m., yüksekliği: 0.20 m.’dir. Üzeri 
0.73x0.86x0.18 m., 0.86x0.51x0.7,5 m., 0.57x0.62x0.10 m. ve 0.43x0.18x0.4,5 m. 
ölçülerinde dört adet plaka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş 
batıda olmak üzere; batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, yetişkin bir 
bireye ait iskelet ele geçirilmiştir (Resim: 4). 

5 No.’lu Mezar 

Uzunluğu: 2.17 m., genişliği: 0.93 m., yüksekliği: 0.20 m.’dir. Üzeri 
0.93x0.69x0.20 m., 0.70x0.61x0.8 m. ve 0.60x0.85x0.9 m. ölçülerinde üç adet 
plaka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır. Kapak taşlarının kenarlarına kü-
çük ve orta boy taşlar düzgünce yerleştirilmiştir. Mezarda baş batıda olmak 
üzere; batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, yetişkin bir bireye ait iske-
let ele geçirilmiştir (Resim: 5). 

 

6 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.87 m., genişliği: 1.17 m., yüksekliği: 0.33 m.’dir. Üze-
ri 0.43x0.28x0.11 m., 1.10x0.60x0.10 m., 0.60x0.27x0.06 m., 0.62x0.51x0.4 m., 
0.55x0.21x0.4 m. ve 0.50x0.32x0.4 m. ölçülerinde altı adet plaka şeklinde ka-
pak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş batıda olmak üzere; batı-doğu yönün-
de dorsal olarak yatırılmış, kötü korunmuş vaziyette genç bir bireye ait iskelet 
ele geçirilmiştir (Resim: 6). 
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7 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 2.00 m., genişliği: 0.90 m, yüksekliği: 0.45 m.’dir. Üzeri 
0.89x0.51x0.8 m., 0.86x0.59x0.8 m. ve 0.80x1.04x0.7 m. ölçülerinde üç adet pla-
ka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş batıda olmak üzere; batı-
doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, çok kötü korunmuş vaziyette yetişkin 
bir bireye ait iskelet ile karşılaşılmıştır (Resim: 7). İskeletin sol kulağında in 
situ olarak bronz küpe, başının üstünde bronz küpe parçası ele geçirilmiş-
tir (Resim: 8). Ayrıca mezarın yakın çevresinden ve elenen topraktan bronz 
küpe, bronz bilezik parçaları ile cam boncuk bulunmuştur (Resim: 9). 

8 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.15 m., genişliği: 0.22 m.’dir. M-7’nin hemen kuzeyine dağınık 
bir durumda tespit edilmiştir. Yetişkin bir bireye ait iskelet; baş batıda olmak 
üzere, batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmıştır. İskelet kötü korunmuş 
vaziyette ele geçmiştir. 

9 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.57 m., genişliği: 0.80 m., yüksekliği: 0.66 m.’dir. Üzeri 
1.10x0.80x0.8 m. ve 037x0.63x0.5 m. ölçülerinde, iki adet plaka şeklinde kapak 
taşı ile kapatılmıştır. Mezarın batısında, genç bir bireye ait kafatası parçaları 
ele geçirilmiştir. 

10 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.90 m., genişliği: 0.67 m., yüksekliği: 0.25 m.’dir. Üzeri 
0.49x0.43x0.4 m. ve 0.63x0.46x0.4 m. ölçülerinde, iki adet plaka şeklinde ka-
pak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş batıda olmak üzere; batı-doğu yönün-
de dorsal olarak yatırılmış, yetişkin bireye ait iskelet ele geçirilmiştir. 
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11 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.90 m., genişliği: 1.12 m., yüksekliği: 0.24 m.’dir. Üzeri 
1.10x0.42x0.5 m., 1.04x0.69x0.6 m., 0.55x0.48x0.5 m. ve 0.46x0.35x0.5 m. ölçü-
lerinde dört adet plaka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş ba-
tıda olmak üzere; batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, kötü korunmuş 
vaziyette yetişkin bir bireye ait iskelet ele geçirilmiştir (Resim: 10).  

12 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.45 m.’dir. M-9 ve M-13’ün kuzeyinde, basit toprak gömü 
şeklinde ele geçmiştir. Mezarın kuzeyine 0.39x0.61x0.15 m., 0.50x0.60x0.8 m., 
0.45x0.55x0.14 m. ve 0.45x0.50x0.8 m. ölçülerindeki dört adet kayrak taşı yer-
leştirilmiştir. İskelet baş batıda olmak üzere, batı-doğu yönünde dorsal olarak 
gömülmüş olup yetişkin bir bireye aittir. 

13 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 2.00 m, genişliği: 0.92 m., yüksekliği: 0.25 m.’dir. Üzeri 
0.90x0.64x0.6 m., 0.90x0.44x0.6 m., 0.73x0.43x0.8 m. ve 0.65x0.46x0.5 m. ölçü-
lerinde dört adet plaka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş ba-
tıda olmak üzere; batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, orta derecede 
korunmuş yetişkin bir bireye ait iskelet ele geçirilmiştir (Resim: 10). 

14 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.65 m., genişliği: 0.97 m., yüksekliği: 0.34m.’dir. Üzeri 
0.75x0.44x0.9 m., 0.65x0.49x0.8 m., 0.49x0.44x0.6 m. ve 0.50x0.22x0.8 m. ölçüle-
rinde dört adet plaka şeklinde kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş batıda 
olmak üzere; batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, çok kötü korunmuş 
vaziyette genç bir bireye ait iskelet parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 10). 
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15 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 2.14 m., genişliği: 0.98 m., yüksekliği: 0.25m.’dir. Üze-
ri 0.85x0.43x0.7 m., 0.97x0.31x0.6 m., 0.88x0.39x0.6 m., 0.87x0.32x0.5 m., 
0.84x0.24x0.9 m. ve 0.87x0.34x0.9 m. ölçülerinde altı adet plaka şeklinde ka-
pak taşı ile kapatılmıştır. Mezarda baş batıda olmak üzere; batı-doğu yönün-
de dorsal olarak yatırılmış, kötü korunmuş vaziyette yetişkin bir bireye ait 
iskelet ele geçirilmiştir (Resim: 10). 

16 No.’lu Mezar

Uzunluğu: 1.58 m., genişliği: 0.64 m., yüksekliği: 0. 15 m.’dir. Üzerine ka-
patılmış plaka şeklindeki kapak taşları tahrip olmuştur. Mezarın içinde baş 
batıda olmak üzere; batı-doğu yönünde dorsal olarak yatırılmış, orta derece-
de korunmuş yetişkin bir bireye ait iskelet ele geçirilmiştir.

Mezarlarda ele geçen iskeletlerin antropolojik incelemeleri halen devam 
etmekte olup ayrı bir makale halinde sunulacaktır.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bahçecik Nekropolü’nde yapılan kurtarma kazısında, toplam 14 adet taş 
sandık mezar açılmıştır. 2 adet mezar ise kaçak kazı yapanlar tarafından tah-
rip edilmiştir. Sadece kaçak olarak kazılan iki mezarda ve kurtarma kazısında 
açılan 7 no.’lu mezarda ölü armağanları ele geçirilmiştir. Ele geçen az sayıda 
ölü armağanından, Nekropolün Erken Bizans Dönemi’nde (M.S. 5. yy.), halk 
mezarlığı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır4. Bu dönemde sıradan insanlar, ge-
nellikle kentin dışında bulunan mezarlıklara (nekropolis) gömülmüşlerdir5. Taş 
sandık tipi mezar geleneği ise Roma Döneminin bir devamı şeklindedir6. M.S. 

4 M.S. 4-6. yüzyıllara ait halk mezarları için bakınız; Şimşek 1994, 457-465; Ceylan 1995, 223; 
Yılmaz ve Yılmaz 2009, 179-181; Demirci ve diğ. 1999, 343-360; Yılmaz ve Sevinç 2005, 17, 20. 

5 Akyürek 2010, 172.
6 Akyürek 2010, 174; Özbek 2006, 560-563.
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5. yüzyılda, Akdeniz havzasında ve tüm Roma İmparatorluğu topraklarında 
Hıristiyanlığın yayılması sonucu, paganizm inanışının yavaş yavaş etkisini 
kaybettiği bilinmektedir7. Hıristiyanlık inancının yaygınlaşması ve paganizm 
inanışının bir gereği olarak mezarlara ölü armağanı bırakma geleneği; Hıristi-
yanlığın din kurallarınca büyük ölçüde terk edilmiştir8. Bu olgu, kuyumculuk 
sanatı ve toplumsal yaşam konusunda önemli bir arkeolojik kaynağın da ke-
silmesine yol açmıştır9. Öte yandan Hıristiyanlık toplumu derinden etkileme-
ye başlamış, şehir yaşamı çökmeye; kırsal kesimde köy yaşamı ve büyük arazi 
çiftliklerindeki yaşam tercih edilmeye başlanmıştır. 

Bizans sanatı Antik Çağ’a dayanan kökenlerinden hiçbir zaman bütünüyle 
kopmamıştır10. M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda Bizans sanatının her alanında olduğu 
gibi kuyumculukta da Roma etkisi görülürken, Konstantinopolis 6. yüzyıl-
dan itibaren imparatorluğun kuyumculuk merkezine dönüşmüş ve kendine 
özgü form, desen ve teknikleri geliştirmiştir11. Bizans sanatında, saray ve ile-
ri gelenlerine hizmet eden, kökleri Antik Çağ’ın sanat geleneklerine bağla-
nan, görkemli ve zengin bir üslup olan başkent üslubu ile form güzelliğine pek 
önem vermeyen, dinî konuları esas alan taşra üslubu olmak üzere iki eğilim 
dikkat çekmektedir12. Bahçecik Nekropolü’nde ele geçen az sayıda süs eşyası, 
dönemin taşra üslubunu yansıtmaktadır. 7 no.’lu mezarda ele geçen bronz 
sarkaçlı küpeler, küpe formları içinde en eski tip olan halka biçimli küpeler-
dendir (Resim: 9)13. Bu tip küpeler, M.S. 2. yüzyıldan 15. yüzyıl ortalarına ka-
dar yaygın olarak kullanılmıştır14. Özellikle Erken Bizans Dönemi’nde yaygın 
olarak kullanılan bu tip küpeler, genellikle bir halka ve sarkaç bölümünden 
oluşmaktadır15. Erken Bizans Dönemi’nde (M.S. 5-7. yy.), çeşitli madenlerden 

7 Ceylan 1995, 223; Yılmaz ve Sevinç 2005, 20; Eyice 1982, 569.
8 Bingöl 1999, 17.
9 Köroğlu 2000, 30.
10 Vikan 1998, 19.
11 Erentürk 2003, 17; Akyay Meriçboyu 2001, 241; Köroğlu 2004, 38-39.
12 Tunay 1999, 34; Wamser 2004, 286-340.
13 Akyay Meriçboyu 2001, 199-200; Wamser 2004, 381, 880-883; Papanikola-Bakırtzi 2002, 426, 

456.
14 Marshall 1911, 269, Plate LIII, 2559-2560; Bingöl 1999, 78-85, Kypraiou 1997, 187, 207.
15 Akyay Meriçboyu 2001, 199; Köroğlu 2000, 35-36; Köroğlu 2004, 45.
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yapılan takılarda, Antik Çağ’ın üslup özellikleri ve motifleri kullanılmaya de-
vam edilmiştir16. Bu unsurlar, zaman içinde resmi din olarak kabul edilen Hı-
ristiyanlığa özgü konu ve semboller ile bütünleştirilmiştir17. Ancak Bizans ta-
kılarını daha çok mozaik, ikona, kabartma ve fresklerden öğreniyoruz18.  Bah-
çecik Nekropolü’nde ele geçen küpe ve bileziklerde de olduğu gibi, halk için 
üretilen takılarda ve kişisel dini eşyalarda, malzeme olarak daha çok bronz ve 
cam tercih edilmiştir19. Bizanslıların üretmiş oldukları bilezikler daha basit, 
Yunan ve Roma bileziklerinde görülen ihtişam ve renklilikten uzaktır. 7 no.’lu 
mezarda bulunan basit halka biçimli bronz bileziklerin üzerleri, kazıma ve 
baskı tekniği ile yapılmış geometrik motiflerle süslenmiştir (Resim: 9)20. Aynı 
mezarda ele geçen cam boncuk ise (Resim: 9), Bizans döneminde halk için 
üretim yapan kuyumcu atölyelerinde, en çok kullanılan malzemelerden biri-
nin cam olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır21. Cam Roma Dönemi’nden 
beri değerli ve yarı değerli taşların taklitlerinin yapımında en çok kullanılan 
malzeme olmuştur22. 

Denizli Müzesi tarafından 1992 ve 1993 yıllarında kazısı yapılmış Buldan, 
Kayran Mevkii Toplu Konut Alanı Kurtarma Kazısında bulunan, M.S. 5. ve 6. 
yüzyıllara ait kayrak taşından yapılmış sandık tipi mezarlar ile mezarlarımız 
arasında benzerlikler söz konusudur23. Kayran Mevkii Nekropolü’nde ortaya 
çıkarılan mezarlarda ele geçen az sayıda sikkeden yola çıkılarak kesin tarih-
leme yapılabilmiştir. Ancak Bahçecik Nekropolü’nde hiç sikke ele geçmemiş 
olması, kesin bir tarihleme yapmamızı güçleştirmektedir.    

16 Köroğlu 2004, 43; Papanikola-Bakırtzi 2002, 426,385-534; Bingöl 1999, 17.
17 Pitarakis 2010, 153-154.
18 Talbot Rice 1959, 31, XIII, 35, XV, 47, XXIII, 79, XL, Plates 21, 23, 24, 30, 43, 58, 59, 61, 77, 88, 

89, 95, 97, 121, 124, 125, 134, 148, 149, 165; Bingöl 1999, 17, 222, Res. 12.
19 Acara Eser 2007, 37; Köroğlu 2004, 41.
20 Benzer örnekler için bakınız; Marshall 1911, 263, Plate 112; 2130, 2131, 2132.
21 Erentürk 2003, 17. 
22 Erentürk 2003, 17; Köroğlu 2004, 41; Uçkan ve diğ. 2007, 44; Tatton-Brown 1991, 98-111.
23 Ceylan 1995, 221-228; Yılmaz ve Yılmaz 2009, 181.
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Resim 1: Kaçak kazı alanı Jandarma ile birlikte incelenirken.

Resim 2: Nekropol alanının uydudan görünümü.
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Resim 3: Nekropol alanı ve açmaların genel görünümü.

Resim 4: 4 no.’lu mezar açılmadan önce ve sonra.
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Resim 5: 5 no.’lu mezar açılmadan önce ve sonra.

Resim 6: 6 nolu mezar açılmadan önce ve sonra.
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Resim 7: 7 no.’lu mezar açılmadan önce ve sonra.

Resim 8: 7 no.’lu mezarda iskeletin sol kulağında in situ olarak ele geçen bronz küpe.



250

Resim 9: 7 no.’lu mezarda ele geçen bronz küpeler, bilezik parçaları ve cam boncuk.

Resim 10: 11, 13, 14 ve 15 no.’lu mezarlar açılmadan önce ve sonra.
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Plan 1: A Açması.

Plan 1: 2 B Açması.
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Plan 4: E Açması.

Plan 3: D Açması.
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Plan 5: Açmaların topografik plan üzerinde görünümü.
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Şekil 1: Alanın 3B Özdirenç Modeli.
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İZMİR İLİ, URLA İLÇESİ, HERSEKZADE AHMET PAŞA 
ARAŞTIRMA KAZI ÇALIŞMALARI

Ayla ÜNLÜ*
 Dilara DOĞU

İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
18.12.2008 tarih ve 3691 sayılı kararı,  İzmir Müze Müdürlüğü’nün 05.08.2009 
tarih, 1797 sayılı görevlendirme yazıları ile; 

İzmir İli, Urla İlçesi, Cami-i Atik Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Ala-
nı içerisinde; İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 18.12.2008 tarih, 3691 sayılı kararı ile I. grup korunması gerekli 
mimari yapı olarak tescilli, tapunun 81 pafta, 326 ada, 31-34 parsellerinde ka-
yıtlı, mülkiyeti Urla Belediyesine ait Hersekzade Ahmet Paşa Hamamında 
oluşturulan kazı ekibi ile 05.08.2009 tarihinde başlayan araştırma kazı çalış-
maları, 05.10.2009 tarihinde sona ermiştir. Çalışmalar, müze uzmanlarının 
yanısıra bir sanat tarihçi, restoratör mimar ve 16 işçi yardımı ile gerçekleşti-
rilmiştir.

Cami-i Atik Mahallesi, Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan, inşa kita-
besi bulunmayan, Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı’nın, 1511 tarihli bir vak-
fiyesi vardır.(Resim: 1) 

Kaynaklardan yapının banisinin Hersekzade Ahmet Paşa olduğu anlaşıl-
maktadır. Hersekzade Ahmet Paşa Hersek’lidir ve 1450 civarına yakın bir ta-

* Ayla ÜNLÜ,  Arkeolog, Müze Müdürlüğü-İZMİR/TÜRKİYE
 Dilara DOĞU, Sanat Tarihçisi, Müze Müdürlüğü-İZMİR/TÜRKİYE

 Çalışmalarımız sırasında bize her türlü yardımı sağlayan Urla Belediyesi yetkilileri ile Res-
toratör- Mimar Nur KOCASOY BAĞCI, Sanat Tarihçi Türkan ACAR ve Pelin ÜNLÜ’ye en 
içten teşekkürlerimizi sunarız.



256

rihte doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in Hersek Seferi sırasında devşirilerek 
müslümanlığı seçmiştir. Kısa zamanda Fatih Sultan Mehmet’in gözde kişileri 
arasında yerini almış ve Şehzade Bayezıt’ın kızı Hundi Hatun ile evlenerek 
padişah damadı olmuştur. Emir-il Alem ve Anadolu Beylerbeyi görevlerinde 
bulunmuş, uzun süre sadrazamlık yapmıştır. 1518 yılında Bursa Muhafızı gö-
revinde iken vefat etmiştir(Bkz. Urla Belediyesi Arşivi).

Anadolu Türk Mimarisinde ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvet-
li plana sahip hamamların inşası XV. yüzyıl içerisinde yoğunlaşmaktadır.  
Urla’da ve Ege bölgesinde sıklıkla tercih edilen plan şemasının Hersekzade 
Ahmet Paşa Hamamı’nda da tercih edildiğini görmekteyiz. Yapıya tarih veri-
lecek olursa, plan ve mimari özellikleri dikkate alındığında  XV. yüzyıl sonu 
XVI.yüzyıl  başına tarihlenmektedir. 

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, Çifte halvetli hamamlar grubuna ait 
plan şemasına sahiptir. Kadınlar ve erkekler bölümünün plan tipi birbirinden 
farklıdır; Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli plan şemasına kadınlar 
kısmı uyarken, erkekler kısmı üç halveti ile diğer bölümün plan şemasından 
ayrılmaktadır. İki bölüm arasındaki diğer fark ise, kadınlar kısmındaki traşlık 
mekânının varlığıdır (Resim: 2- Plan: 1).

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı’nda öncelikle yaptığımız incelemede; 

ERKEKLER	BÖLÜMÜ’ne ait molozların kubbe, zemin ve duvarlarının 
tahrip olmuş, yer yer çökmüş ve yıkılmış durumda olduğu gözlenmiştir.  Çö-
ken kubbelerin büyük parçalar halindeki molozları mekânlar içinde bulun-
maktadır. Mekânlar büyük moloz yığıntıları ile doludur (Resim: 3).

KADINLAR	BÖLÜMÜ; Erkekler Bölümüne göre daha az tahrip olmuş 
durumda olup, mekânlar içerisinde daha az yığıntı olduğu görülmüştür. 

SOYUNMALIK	KISMI; tamamen yıkılmış durumda olup, moloz tabaka-
sı ile dolmuştur. Alan yakın zamana kadar otopark olarak kullanılmıştır.

Araştırma kazı çalışmalarına güneyde yer alan su deposundan başlanmış-
tır. Su deposunun 120 cm. derinlikteki zemini üzerinde bulunan 50-60 cm. 
yükseklikteki moloz yığını, Erkekler Bölümündeki A1 diye adlandırdığımız 
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Güney Halvet kısmına alınmış, kurulan makara sistemi ile hamam dışına çı-
karma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu bölümde molozların alınma iş-
lemi sonrası kazan	yeri açığa çıkarılmış ,kuzeye ve batıya doğru uzanan su	
dağıtım	sistemi ortaya çıkarılmıştır. Su  dağıtım sisteminin, Erkekler ve Ka-
dınlar Bölümü Halvetine doğru ilerlediği görülmektedir (Resim: 4).

Hamamda tahribatın daha çok gözlendiği erkekler bölümünde, statik açı-
dan yapıya zarar verebileceği, duvarda açılma olabileceği ve taş duvar örgü-
sündeki derzlerin bozulmuş, bağlayıcı özelliğini kaybetmiş olması gibi sebep-
lerden dolayı sadece üst kısımdaki molozun alınma işlemi yapılmış, yaklaşık 
100 cm. derinliğe kadar olan yığıntı alınıp temizlik çalışması bu bölümde ta-
mamlanmıştır.

Kubbeye ait büyük küçük tuğla ve taş parçaları moloz tabaka arasından 
ele geçmiş olup rölöve-restorasyon aşamasında kullanılmak üzere, büyük 
parçalar halvetlerin içindeki bir bölüme, küçük parçalar hamam dışına istif-
lenmiştir.

Erkekler Bölümüne ait ılıklık	mekânı	içinde ise, 170 cm. derinliğe inilerek 
mevcut yığıntı alınmıştır. Moloz alınma işlemi sırasında mekânın güneydoğu 
köşesinde 125 cm. derinlikte, kırık durumda tüteklik	ve	sekiler	ortaya çıka-
rılmıştır. Yine ılıklık mekânının batı duvarında yaklaşık 3.5 m. uzunluğunda 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan hamamın kirli suyunun atıldığı kanal	
karşımıza çıkmıştır.

Erkekler bölümüne ait halvetlerde moloz alma işlemi sonrası sekiler	ve	
kurna	izleri görülmüştür..

Kadınlar Bölümü, diğer bölümlere nazaran daha iyi korunmuş durum-
dadır. Ancak çalışma öncesinde moloz ve çöp yığınlarının  oldukça fazlalığı 
dikkati çekmiştir. 30-40 cm.’lik yığıntı alındığında moloz altından in-situ du-
rumda, Osmanlı döneminin özelliklerini yansıtan bitkisel  bezemeli mermer 
kurnalar ele geçmiştir. Ayrıca Halvet	B2	mekânının içinde de iki adet in situ, 
bir adet atık durumda olan mermer kurna ele geçmiş olup, temizlik sonrası 
sekiler ve zemin açığa çıkarılmıştır (Resim: 5).
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Temizlik çalışmalarında Sıcaklık	Bölümünde yığıntı arasından çıkarılan 
mimari parçalar ve cehennemliğe ait olabileceği düşünülen tuğla parçaları 
mekânın doğusuna istiflenmiştir. 

Kadınlar bölümüne ait Sıcaklık Bölümünün zemini, orta kısımda yer yer, 
batı kısmında ise tamamen çökmüş durumdadır. Batı kısmında yaklaşık 80-
90 cm. derinlikteki dolgu tabaka alınarak temizlik çalışması yapılmıştır. 380 
cm. genişliğinde ve 410 cm. uzunluğunda çökmüş durumdaki batı kısmında 
mevcut moloz alındığında, yaklaşık 40x40 cm. ebatlarında, tuğladan 13 adet 
cehennem ayağı ortaya çıkarılmıştır. Yine sıcaklık mekânında B-2 Halvet ka-
pısının hemen yakınında cehennemlik ayakları olarak kullanılmış, yaklaşık 
30 cm. aralıklarla, 35 cm. yüksekliğinde 4 tane künkten cehennemlik ayağı 
meydana çıkartılmıştır (Resim: 6).

 Erkekler bölümünde bulunan Sıcaklık	Mekânı	ve	A1,	A2,	A3	Halvetinin	
içine düşen yıkık durumdaki kubbelerine ait büyük parçalar zemini olumsuz 
etkilemiştir. Bu mekânlarda zeminin büyük bölümü çökmüş durumda olup 
yer yer cehennemlik görülmektedir. Mekân içindeki molozlar döşeme seviye-
sine kadar alınmış, ancak örtünün olmaması ve bölümün doğal etkenlere açık 
olması, geçirilecek proje ve kurul kararları aşaması ile restorasyonun başla-
yacağı tarih düşünülerek, daha fazla alt seviyelere inilmemiş ve cehennemlik 
ayakları ortaya çıkartılmamıştır.

Kadınlar bölümü ılıklık mekânında, 30-40 cm. derinlikteki moloz alındı-
ğında 55 cm. yüksekliğinde sekiler açığa çıkarılmıştır. 

Kadınlar bölümüne ait Traşlık	Bölümü, kare planlı olup, üst örtü geçişleri 
Türk Üçgenleri ile sağlanmış bir kubbe ile örtülüdür (Resim: 7). Mekân içe-
risinde kubbe geçişlerinin yanı sıra mekânı boydan boya kaplayan bir havuz 
mevcuttur. İki basamakla çıkılan havuzun zeminine üç basamakla inilmekte-
dir. Traşlık mekânında  40 cm.’lik moloz alınarak temizlik çalışması tamam-
lanmıştır.

Kadınlar bölümüne ait Soyunmalık	mekânında, 300x50 cm. ebatlarında 
açma oluşturularak doğu-batı yönünde yapılan çalışmalarda yüzeyde 60-70 
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cm. derinlikte mevcut moloz arasında Osmanlı Dönemi’ne ait etüdlük ve en-
vanterlik nitelikte hamam yapısına ait buluntular ele geçmiştir. Batı kısmında 
moloz alındığında 120 cm. derinlikte; kirli su gideri ortaya çıkarılmıştır. Batı 
kısmındaki açma genişletilerek yaklaşık 40 cm. derinlikten, kuzey-güney yö-
nünde ilerleyen duvar,	kadınlar	bölümü,	soyunmalık	mekânına	giriş	kapısı	
ve	sahanlık	bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). 

Sahanlık ve batı duvarı, Kemalpaşa Caddesindeki caddeye ait yeni istinat du-
varının ortaya çıkması nedeniyle, bu yöndeki çalışma burada son bulmuştur.

Kadınlar bölümü soyunmalık mekânının orta kısmında havuza ait sekiz-
gen planlı zemin ve ortasında demir fıskiye aksamı ile  pişmiş toprak kapak 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 9).

Kazıya doğuya doğru devam ettiğimizde, daha öncesinde yapının işlev-
sel olarak kullanılması nedeniyle bu kısımda tahrip olmuş durumda olan ara 
duvar ve pabuçluk bölümü ile karşılaşılmıştır. Yaklaşık 2,5 m.lik moloz alın-
dığında mermer plakalarla kaplı zemin ortaya çıkarılmıştır.

Erkekler bölümü ılıklık mekânına ait duvar üzerinde 60 cm. derinliğinde 
moloz alındığında, üç sıra halinde yan yana sıralanmış kırık künk parçala-
rı ile karşılaşılmış, ılıklık duvarının önündeki molozu alma işlemleri devam 
ederken  sıralı kemerli tonoz açıklıklarının mevcut olduğu pabuçluk bölümü 
ve seki ortaya çıkarılmıştır. Pabuçluk ve seki, Ilıklık bölümü girişinin diğer 
yanında da  açığa çıkarılmış olup kuzeye istinat duvarına doğru devam et-
mektedir (Resim: 10).

Erkekler bölümü soyunmalık mekânında kazı çalışmaları devam ederken 
soyunmalığın orta kısmına yakın bölümde; pişmiş topraktan havuz fıskiyesi 
açığa çıkarılmıştır.Duvar, Kemalpaşa Caddesine doğru devam etmekte olup 
yola ait olan istinat duvarının ortaya çıkmasından dolayı bu yönde çalışmaya 
devam edilmemiştir. 

Erkekler bölümüne ait soyunmalık mekânında;  moloz yığını arasında, ha-
mam yapısına ait mermer kurnalar, mermerden devşirme sütun başlıkları ve 
mimari parçalar açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). 
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Yaklaşık 2,5 m.’lik moloz alındığında büyük bölümü mermer olan zemine 
ulaşılmıştır. Erkekler Bölümünde 80 cm. yüksekliğindeki istinat duvarına ya-
kın bölümde; moloz alımı esnasında erkekler bölümüne ait giriş kısmına ait 
olduğu düşünülen bozulmuş durumda dört basamak ve seki açığa çıkarılmış-
tır. Ayrıca  pabuçluk ve sekiler ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12).

Hamamın çatı seviyesinde kubbe ve tonozlarda temizlik çalışması yapıl-
mış ve bazı tütekliklerin yerleri tespit edilmiştir. Örtü katındaki yüksek bitki 
ve moloz toprak proje aşaması, kurul kararları süreci düşünülerek alınma-
mıştır. Restorasyon çalışmalarının başlama tarihi bilinmediğinden belirsiz 
sürecin yapıya zarar vereceği düşünülerek herhangi bir müdahalede bulu-
nulmamıştır.

Hamamın güneyinde yer alan, bir kısmı yıkık durumdaki külhan baca-
sının tamamen yıkılmaması için ön kısmı demir direkli bir güvenlik pano-
su ile tutturularak duvara destek yapılmış ve güvenlik önlemleri alınmıştır 
(Resim: 13).

Proje, kurul kararları ve restorasyon süreci düşünülerek duvarların, baca-
nın yıkılma tehlikelerine karşı külhanın alt bölümü açılmayarak restorasyon 
aşamasına bırakılmıştır.

Külhan kısmında ve yapının güney dış duvarı çevresinde yapılan çalış-
malarda duvardan öncelikle 2 m. güneye doğru bir grid oluşturulmuş, bu-
lunacak izlerle çalışmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Doğuda yakla-
şık 3.00 m.’lik, batıda yaklaşık 2.30 m. moloz alınmış, kalan külhan kemeri, 
odunluğun doğu ve batı duvarları ile ara duvarlar, çevre duvarları meydana 
çıkartılmıştır. Külhan kemerinde duvardaki taşların işlevsiz kaldığı, derz-
lerin boşaldığı ve kalan kemer parçasının dolgu molozla desteklendiği ve 
yerinde durduğu görülmüş, proje, kurul kararı ve restorasyon süreci düşü-
nülerek duvarın ve bacanın yıkılma tehlikesine dayanılarak külhan keme-
rinin alt kesimi açılmamış, restorasyon aşamasına bırakılmıştır. Güney du-
vardaki derz boşalmaları ve taş çürümeleri batıdaki tüteklik duvarında da 
gözlenmektedir. Tütekliğin varlığı duvarı zayıflatmakta ve zamanın verdiği 
tahribatlarla duvarda kayıpların olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle 
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buradaki çalışmalarda detaya inilmesi restorasyon aşamasına bırakılması 
uygun görülmüştür. Duvardaki zayıf kısımlar kurulan iskele ve levhalarla 
desteklenmiştir.

Hamam yapısının doğu ve batısında statik açıdan yapıya zarar verilebi-
leceği düşünülerek moloz alma işlemi yapılmamıştır. Hamamın doğusunda 
yağmur sularının birikip yapıya zarar vermemesi için sadece belirli noktalar-
da 45-50 cm.’lik moloz alınıp eğim verilmiştir.

SONUÇ

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı’nda yapılan araştırma kazı çalışmaları, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararları doğrultusunda, 
XVI. yüzyıla ait olan hamama zarar verilmeden rölöve ve restorasyon proje 
çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için titizlikle sürdürülerek son-
landırılmıştır (Resim: 14, Plan: 2) (Resim: 15).

Çalışma sırasında ve bitiminde tarihi hamam yapısında gerekli güvenlik 
önlemleri alınmıştır.

Hamamın dış etkilerden daha fazla  zarar görmemesi için özellikle de kül-
han, erkekler bölümü, soyunmalık mekânının üzeri açık olduğundan bahse-
dilen bölümlerde ivedilikle koruma tedbirlerinin arttırılması ve bir an önce 
rölöve–restorasyon çalışmalarının başlaması gerekmektedir. 

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan yurdumuzda günümüze kadar ayakta 
kalabilmeyi  başarmış tarihi ve kültürel mirasımıza, geçmişe ve atalarımıza 
saygı duyarak sahip çıkmak hepimizin temel görevidir. 

Restorasyon çalışmalarına başlayarak Urla’nın Osmanlı’dan kalmış olan 
bu kültürel mirasına sahip çıkmalı ve bu müstesna yapıyı gelecek kuşaklara 
sağlıklı bir şekilde aktarabilmeliyiz.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 7
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14
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Resim: 15

Resim: 16
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Plan: 1
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JULIOPOLIS NEKROPOLU 2009 YILI
KURTARMA KAZISI

Melih ARSLAN*
Mustafa METİN                                                                                                                   
Okan CİNEMRE                                                                                                                                  

Tolga ÇELİK                                                                                                                        
Ülkü DEVECİOĞLU          

Juliopolis Nekropolü Ankara’nın Nallıhan İlçesi, Çayırhan Beldesi, Gül-

şehri Mevkii’nde yer alır. Antik kentin eski Skopas Nehri (Aladağ Çayı) 

üzerindeki Sarılar Köprüsü (Resim: 1) civarında olduğu ve buranın 1950’li 

yıllarda inşa edilen Sarıyar Baraj Gölü suları altında kaldığı bilinmektedir. 

Kente ait bazı kalıntılar günümüzde baraj gölünün kuzeydoğu kıyılarında 

görülmektedir. Kentin nekropolü ise baraj gölünün kuzey kıyısındaki kalker 

kayalık üzerinde yer almaktadır.

Daha önce 1991 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin yaptığı bir 

kurtarma kazısı1 dışında çalışma yapılmayan Juliopolis nekropolü geçtiğimiz 

yıla kadar kaçak kazılar nedeniyle yoğun şekilde tahrip edilmiştir. 2009 yılı 

Juliopolis Nekropolü kazıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Melih 

ARSLAN Başkanlığında Arkeolog Mustafa METİN, Okan CİNEMRE, Tolga 

ÇELİK ve Ülkü DEVECİOĞLU’ndan oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir. 

Kazı çalışmalarından bahsetmeden önce kentin tarihçesinden kısaca bahset-

mekte yarar görmekteyiz.

* Melih ARSLAN, Arkeolog-Nümizmat, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü. ANKARA
 Mustafa METİN, Arkeolog; Okan CİNEMRE, Arkeolog; Tolga ÇELİK , Arkeolog; Ülkü  DE-

VECİOĞLU, Arkeolog; Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü.  ANKARA 
1 T.Günel, E.Yurttagül, R.Yağcı, “Çayırhan-Gülşehri Nekropol Alanı Kurtarma Kazısı 1991,” 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı (1992): 29-70.
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Şehrin Tarihçesi:

2009 yılında Nekropolde yapılan kazılar sonucu ele geçirilen çok sayıdaki 
Juliopolis yazıtlı sikkeler sayesinde bu bölgenin Juliopolis Kenti’nin nekropolü 
olduğu artık kesinleşmiştir. Juliopolis Kenti, antik Bithynia Bölgesi ile Gala-
tia Bölgesi sınırında Bithynia’nın en doğudaki sınır şehridir. Juliopolis, Frig 
döneminden beri iskân görmüş bir köy durumundayken, Friglerin kurucu 
Kralı Gordios’tan dolayı Gordioukome (Gordios’un Köyü) olarak isimlendir-
mekteydi. Kent Helenistik dönemde küçük bir kasaba olarak yaşamını devam 
ettirir. Strabon Coğrafya adlı eserinde kentin M.Ö. 1. yüzyılda Kleon isimli güç-
lü haydut lideri tarafından genişletildiğinden bahseder2. Kleon İkinci Trium-
virlik Döneminde (M.Ö. 43–33) önceleri Marcus Antonius ile birlikte hareket 
ederken, daha sonraları, muhtemelen Actium Savaşı’nın sonucunu da tahmin 
ederek, Ocvatian (Augustus) ile hareket etme kararı alır. M.Ö. 27 yılında im-
paratorluğunu ilan eden Augustus ile iyi bir ilişki kuran Kleon şehrin adını 
Julius Caesar’a atfen Juliopolis (Julius’un Şehri) olarak değiştirir. Böylece kent 
İmparator Augustus’tan itibaren Bithynia Bölgesinin önemli şehirleri arasına 
girmiştir3.  Bu iyi ilişkiler Kleon’a Mysia ve Pontus bölgelerinde de topraklar 
kazandırmış ve Kleon adeta haydutluktan hükümdarlık seviyesine ulaşmıştır. 
Kleon’un Zeus Abrettenos kültünün başrahibi sıfatını taşıdığı bilinmekle bir-
likte, ölümünden hemen önce Augustus’un kendisine Pontus Komana’sının 
da (Tokat-Gümenek) baş rahipliği görevini verdiği bilinmektedir.  

Yaşlı Plinius Doğa Tarihi adlı eserinde Bithynia Bölgesi şehirlerini sayarken 
Juliopolis’i eski Gordioukome ve bu bölge halklarının Homeros’un Helizon-
lar dediği deniz kavminden olduklarını belirtir4. İmparator Traian tarafından 
Bithynia Valiliği’ne getirilen Genç Plinius ise (M.S. 103) imparatora yazdığı 
mektuplarda Juliopolis’den “içinden geçenlerin çok, trafiğin yoğun olduğu bir sı-
nır kasabası” olarak bahseder5.

2 Strabon, Geographika- Antik Anadolu Çoğrafyası. XII,XIII,XIV (2000):  77-78.
3 David French,  Roma Çağında Küçük Asya’daki Yollar ve Mil Taşları (1981):  38-39.
4 Yaşlı Plinius,  Doğa Tarihi. V, xl,143.
5 P. Brown, Tahirler Projesi- Batı Galatya Arkeolojik Yüzey Araştırması  (2001): 1–3. 
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Şehir asıl önemini Erken Bizans çağında Konstantinopolis’ten Nikaia’ya 
oradan da Ankyra üzerinden Judaea’ya (Kudüs) uzanan Hacıyolu üzerinde 
yer almasına borçludur. Bu sayede M.S. 4. ve 9. yüzyıllar arasında bölgenin 
önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelen kentin piskoposlarının isim 
ve imzaları düzenli olarak Bizans Sinot Meclisi (Ruhani Meclis) kayıtlarında 
görülmektedir.

Juliopolis 9. yüzyılda İmparator I. Basil’e (M.S. 867–886) atfen Basilium-
Basileion ismini alır ve 11. yüzyıla kadar bu isimle varlığını sürdürür. Bu ta-
rihten sonra edebi eserlerde ismine rastlanmamaktadır. Bu durum o tarihler-
den itibaren kentin önemini yitirdiğinin işareti sayılmalıdır6.

Juliopolis Nekropolü: 

1950–56 yıllarında Sarıyar Barajı’nın inşasıyla Juliopolis Antik Kenti üze-
rine kurulan Sarılar Köyü ve eski Çayırhan Beldesi sular altında kalmıştır. 
Sular altında kalmayan antik şehrin kuzey nekropolü olan çalışma alanı farklı 
mezar tipleri ve buluntularla dikkat çekmektedir. Nekropolde toplam 82 adet 
mezarda çalışılmış, mezarlardan 26 tanesi daha önce kaçak kazıcılar tarafın-
dan kazılmış ve yıllar içinde içi toprak ile dolmuş mezarlar, 10 adedi antik dö-
nemde soyulmuş veya tekrar kullanılmış mezarlar,  2 adedi de bitirilememiş 
mezardır. 48 adet mezar ise ilk defa tarafımızdan tespit edilmiş ve kazılmış 
mezarlardır.

Nekropolde, bir veya üç klineli, derin bir dromos çukuru ve bazen mer-
divenli girişi bulunan kaya oygu oda mezarlar, ana kayaya sanduka şeklinde 
oyulmuş ve üzeri tek, iki veya üç taş kapakla örtülmüş mezarlar, kaya oygu 
içine küçük bir sanduka şeklinde ve üzeri taş kapakla örtülü mezarlarla bir-
likte daha basit taş lahit, toprak içine gömülmüş taş kapaklı ve toprağa gö-
mülmüş ve üzeri çatı kiremitleriyle örülmüş olan altı farklı mezar mimarisi 
tespit edilmiştir. 30 numaralı mezarda bulunan ve ana kaya üzerine işlenmiş 

6 W. M. Ramsay,  Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (1960):  214–21; 267–273.
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boğa başı betimlemeleri mezar koruyucu işlevi görmekle birlikte bölgedeki 
Mên kültüne de işaret eder. 

Kazı Çalışmaları:

Juliopolis Nekropolü’nde kazı çalışmalarına 05 Ekim 2009 tarihinde baş-
lanılmış ve 24 Kasım 2009 tarihinde son verilmiştir. Kazı çalışmalarına baş-
lamadan önce alanın topografik planı çıkarılarak 25 x 25 metre boyutlarında 
alanın karelaj planı hazırlatılmıştır. Çalışmalar ile ortaya çıkarılan mezarların 
koordinatları bu plan üzerine işlenmiştir. Ayrıca Yard. Doç Dr. Emin CAN-
DANSAYAR alan manyetik tarama yöntemi ile mezarların tespiti yönünde 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Kazı çalışmalarına tahribatın yoğun olduğu 24 İ, 24 J, 24 K, 25 İ, 25 J, 
25 K, 26 J ve 26 K plan karelerinde, kaçakçılar tarafından açılıp tahrip edilen 
mezarlarda temizlik çalışması ile başlanılmıştır. Bu mezarların içi aradan 
geçen yıllardan sonra toprak ile dolmuştur. Mezarlardaki temizlik çalışma-
ları esnasında mezar içinde bulunan topraklar kurulan eleklerde elenerek 
elden geçirilmiştir. Bu eleme esnasında pek çok eser ele geçirilmiştir.  Tah-
rip edilen mezarların dışında ekibimizce tespit edilen mezarlarda da kazı 
çalışmalarına başlanılmıştır.

2009 yılı kazı mevsimi içinde Nekropolde gerçekleştirilen çalışma sonun-
da toplam 82 adet mezarda çalışılmış olup, bazı önemli mezarlar ve buluntu-
larından aşağıda söz etmek isteriz.

Mezar	1	/ (M 1): 26 J Plan karesinde yer almaktadır. Kaçakçılar tarafından 
tahrip edilmiş ve içi toprak ile dolmuş oda biçimli oygu mezar, giriş güney-
den, doğu, batı ve kuzeyde olmak üzere üç klinelidir. Mezarın girişi yüzey-
den yaklaşık olarak 2.20 cm derindedir. Bu derinlikte tabanda yer alan kalker 
kayalığa girişi güneye bakan mezar odası oyulmuştur. İçi toprak ile dolmuş 
mezarın içindeki toprak mezar dışına sistemli bir şekilde alınıp elenmiştir. 
Elenen toprak içinde seramik parçaları geçirilmiştir. 
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Mezar	2	/ (M 2): 26 J Plan karesinde yer almaktadır. Kaçakçılar tarafından 
tahrip edilmiş oda biçimli oygu mezar, giriş güneyden, doğu, batı ve kuzeyde 
olmak üzere üç klinelidir. Tabandaki kalker kayalığa açılmış mezara eğimli 
bir giriş ile ulaşılmaktadır. Mezarın girişi güneye bakmaktadır. Mezardaki 
toprağın taşınarak elenmesi ile bir altın küpe ve karnelyan taşlı altın yüzük 
bulundu. Bu yüzüğün taşı üzerinde oyma (intaglio) olarak horoz betimlen-
mesi işlenmiştir (Resim: 2). Bunu taşıyan kişinin Men kültüne inanmış bir kişi 
olduğunu düşünmekteyiz. Juliopolis şehir sikkelerinde Men figürü sıklıkla 
kullanılmıştır. Ayrıca İmparator Hadrian’a (M.S. 117–138) ait gümüş denarius 
sikke de bu mezarda bulunmuştur. Bu sağlam buluntuların dışında kırılmış 
ve dağılmış halde seramik ve cam parçaları, yazıtlı seramik parçası ele geçiril-
miştir. Ele geçirilen sikkeden, bu mezarın, M.S. 117–138 yılları arasından bir 
tarihte yapıldığını anlamaktayız. 

Mezar	6	/ (M 6): 26 J Plan karesinde yer almaktadır. Kaçakçılar tarafın-
dan açılıp tahrip edilen mezarın içi kısmen toprakla dolmuştur. Mezarın ka-
pağı ön girişte sağlam olarak yer almaktadır. Mezarın ön girişi tek yüksek 
basamaklı olarak tabandaki ana kayaya işlenmiştir. Mezarın girişi diğer oda 
biçimli oygu mezarlarda olduğu gibi güneye bakmakta olup mezar, tek kli-
nelidir. Kline girişe göre kuzeyde yer almaktadır. Klinenin kuzeydeki mezar 
duvarında bir adet üçgen formlu niş mevcuttur. Bu niş ölü hediyelerinin ko-
nulması için işlenmiş olmalıdır. Diğer mezarlarda yer alan klinelere oranla 
daha geniş olan kline, muhtemelen iki kişilik olmalıdır. Mezarda temizlik 
esnasında bir adet tel küpe parçası, adak kandili ele geçirilmiştir (Resim: 3). 
Mezarda bulunan Valerian I Dönemine ait sikke ile bu mezarın, M.S. 253 -260 
yılları arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

Mezar	9	/ (M 9): 25 K Plan karesinde yer almaktadır. Burası da kaçakçılar 
tarafında tahrip edilmiş ve toprakla dolmuştur. Ön kısımdaki dolgu toprak 
alındıktan sonra buranın bitirilmeyen bir mezar olduğu görülmüştür. Mezar 
odasının yapılması için ön eğimli giriş yapılmış ve cephe yüzeyi düzlenmiş 
ancak oda oyulmadan bırakılmıştır. Mezarın cephesi güneye bakmaktadır. 
Mezarın neden tamamlanamadığını tespit etmek mümkün olamamıştır. An-
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cak bu alanın tespiti ile oda biçimli oygu mezarların yapılış tarzları hakkında 
bilgi sahibi olunmuştur.  

Mezar	10	/ (M 10): 26 İ Plan karesinde yer almaktadır. Kaçakçılar tarafın-
dan açılan ve tahrip edilen oda biçimli oygu mezarın ön giriş kısmında kapağı 
açık olan mezarın içi toprak ile dolmuştur. Temizlik çalışmasına dikdörtgen 
biçimli ön girişteki toprağın alınarak elenmesi ile başlanmıştır. Mezarın ön 
odasının girişinin güneyi tabanda tek basamaklıdır. Oda biçimli oygu me-
zar 3 klineli olup iskelet mezar içinde dağınık halde tespit edilmiştir. Mezar 
içinden iki sağlam, bir adet de yarım kafatası ele geçirilmiştir. Kline sayısının 
da gösterdiği gibi mezarda üç gömü gerçekleştirilmiştir. Doğu klinenin doğu 
uzun duvarında köşeleri yuvarlatılmış üçgen formlu bir niş işlenmiştir. Bu 
tür nişler ölü hediyelerinin bırakıldığı yerler olmalıdır. Mezardan ele geçirilen 
sikke ile mezar, İmparator Geta (M.S. 209–212) Dönemine tarihlendirilmiştir.

Mezar	11	/ (M 11): 25 K Plan karesinde yer almakta olup tarafımızca tespit 
edilmiştir.  Mezar doğu-batı yönünde tabandaki kayaya oyulmuş ve üstü biri 
büyük, biri küçük olmak üzere iki kapaklıdır. Mezarın üst bölümü iskeletin 
yerleştirildiği alana oranla daha geniş oyulmuş, böylelikle kapaklar için kenar-
da alan yaratılmıştır. Kapaklar oygu mezarda mezarın kenar çıkıntıları üzeri-
ne oturmaktadır. Kapakların kenarları küçük boy taşlar ile kapatılarak mezar 
içine toprak dolması engellenmeye çalışılmıştır. Mezar kapaklarından batıdaki 
küçük kapak kaldırılarak mezara girilmiştir. Mezardaki iskelet alandaki nem-
den dolayı oldukça fazla oranda tahrip olmuştur. Mezarın kuzey uzun kena-
rında mezara paralel olarak kayaya bir niş açılarak mezarın tabanı genişletil-
miştir. Mezar içinde bir adet P.T. kandil, bir adet küçük tek kulplu bronz kap, 
bir adet gümüş yüzük, bir adet yazıtlı yüzük taşı ve bir Lucius Verus (M.S. 
161–169 ) dönemine ait (darp yılı M.S. 161) gümüş sikke ele geçirilmiş olup, 
mezarın Lucius Verus döneminde yapıldığı tespit edilmiştir (Resim: 4). 

Mezar	12	/	(M	12): 26 J Plan karesinde olup kaçakçılar tarafından açılmış 
ve tahrip edilmiş mezar, tabandaki kalker kayalığa oyulmuş oda biçimli ve 3 
klineli oygu mezardır. Mezarda çalışmaya ön girişte başlanılmıştır. Ön odada 
açık olarak giriş kapağı tespit edilmiştir. Temizlik esnasında giriş kapağının 
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hemen altında bir adet siyah astarlı çift kulplu testicik sağlam ve in-situ ola-
rak ele geçirilmiştir. Mezara girildiğinde odanın kline seviyesinin üstüne ka-
dar toprak ile dolduğu görülmüştür. Odada buluna iskeletler kısmen tahrip 
edilmiştir. Ancak kuzey klineye yatırılmış iskelet kısmen sağlam olarak ele 
geçirilmiştir. Diğer klinelerdeki iskeletler kaçak kazıcılar tarafından dağıtıl-
mıştır. Çalışmalarda oda içinden bir adet P.T. kandil ile kırık cam ve P.T. se-
ramik parçaları ele geçirtilmiştir (Resim: 5). 

Mezar	13	/ (M 13): 26 J Plan karesinde yer alan mezar kaçakçılar tarafından 
açılarak tahrip edilmiştir. Ön girişi kısmen açıkta bulunan mezarda temizlik 
çalışmasına ön girişten başlanmıştır. Ön girişteki toprak alınarak kapak geri-
ye çekilip mezara girilmiştir. Mezar 3 klineli oda biçimli oygu mezar tarzında 
tabandaki ana kayaya işlenmiş ve cephesi güneye bakmaktadır. Mezarın içi 
kline seviyesine kadar toprak ile dolmuştur. Yapılan temizlik çalışmasında 
iskeletlerin kaçakçılar tarafında dağıtılmış olduğu tespit edilmiştir. Mezarda-
ki dolgu içinde dağılan iskelet parçaları ile birlikte P.T. seramik parçaları ile 
mezar dışında elenen mezar dolgusundan iki adet tek altın küpe parçası ele 
geçirilmiştir (Resim:	6). Mezarda bulunan gümüş İmparator Geta sikkesi ile 
mezarın, M.S. 209–212 yılları arasında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

Mezar	14	/ (M 14): 24 L Plan karesinde yer alan mezar kaçakçılar tarafın-
dan açılmış ve tahrip edilmiş olup tabandaki kalker kayalığa oyulmuş, oda 
biçimli ve 3 klineli oygu mezardır. Ön kısımdaki temizlik çalışmasında kırık 
seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ön kısımdaki temizlikten sonra mezar oda-
sında temizliğe başlanmıştır. Mezarın klineleri diğerlerinden faklı olarak tek 
tonozlu olarak oyulmuş ve ölü yatakları birbirleri ile birlike düzenlenmiştir.  
Mezardaki temizlik esnasında bir adet bronz haç bulunması bu tür mezarın 
Roma Dönemi oygu mezar geleneğinin bazı yapısal değişiklikler ile Bizans 
Döneminde de devam ettiğini göstermektedir (Resim: 7). 

Mezar	25	/ (M 25): 25 K Plan karesinde, jeofizik tarama yöntemi ile yeri tes-
pit edilen mezar, yüzeyin yaklaşık 70 cm. altında tek kapaklı ve toprağa basit 
gömü şeklindedir. Bu alan 2 x 2 metre boyutlarında jeofizik verilere dayanıla-
rak açılmıştır. İskelet tamamen erimiştir. Mezarın boyutu dikkate alındığında 
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çocuk mezarı olduğu tahmin edilmektedir. Mezarda P.T. unguentarium-koku 
kabı ile bronz ayna ve küpe parçası ele geçirilmiştir (Resim: 8).

Mezar	28	/ (M 28): 20 N Plan karesinde ve alanın tepe kısmında yer al-
maktadır. Mezar tabandaki kalker kayaya dikdörtgen formlu olarak işlenmiş 
olup iki kapaklıdır. Kapaklardan batıdaki daha büyük, doğudaki ise olduk-
ça küçük boyludur. Kaçakçılar bu küçük kapağı kırarak mezara ulaşmış ve 
tahrip etmişlerdir. Tahrip edilmiş mezarda P.T. unguentarium parçaları, P.T. 
kulbu kırık kandil, baş kısmı kırık kemik tıp aleti ve kırık seramik parçaları 
ele geçirilmiştir (Resim: 9). 

Mezar	30	/ (M 30): 26 İ Plan karesinde yer almaktadır. Tarafımızdan tes-
pit edilip açılan mezarın tabandaki kalker kayaya oyulmuş oda biçimli oygu 
mezardır. Girişe ulaşıldığında kapağın açık olarak geriye doğru yatık olduğu 
ve kapak ile mezar cephesi arasının tekrar taşlar ile doldurulduğu tespit edil-
miştir. Bu da mezarın antik çağda açılıp tekrar kullanıldığını göstermektedir. 
Mezar içine girildiğinde 3 klineli olduğu ve mezar üst tonozları arasında 4 kö-
şede boğa başı kabartması olduğu tespit edilmiştir. Boğa başlarında bir tanesi 
(kuzeybatı köşe) sağlam olup diğerleri zamanla aşınarak tahrip olmuştur. Bu 
tahribat alandaki nem ve mezar odasına giren yağmur-kar sularından olmuş 
olmalıdır. Klineler üzerinde birer tane dağınık halde iskelet mevcuttur. Mezar 
içindeki dolgudan kırık seramik parçaları, iki adet bronz yüzük (yüzüğün biri 
kısmen eksiktir) ve kırık bir bronz obje ele geçirilmiştir. 

Mezar	35	/ (M 35): 21 P Plan karesinde tarafımızdan tespit edilmiştir. An-
cak çalışmanın devamında mezar giriş kapağının açık olduğu ve dış cephe 
ile yatık kapak arası düzensiz taşlar ile tekrar kapatıldığı tespit edilmiştir. 
Bu da mezarın antik çağda açılıp tekrar kullanıldığını göstermektedir. Mezar 
tabandaki kalker kayaya oda biçimli olarak işlenmiş 3 klineli oygu mezarda, 
iskeletler kısmen klineler üzerine toplanmış, kısmen de orta alandaki tabana 
dökülmüştür. Mezar yapılan temizlik esnasında ortadaki dolgudan bir adet 
gümüş Traian (M.S. 98–117) dönemine ait sikke, yanmış seramik parçaları, 3 
adet kolye tanesi ve küçük bronz halka ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sikke ile 
mezarın, Traian (M.S. 98-117) döneminde yapıldığı tespit edilmiştir.
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Mezar	37	/ (M 37): 21 O Plan karesinde ve yüzeyden yaklaşık 1.50 cm. 
derinlikte, doğu batı yönünde ana toprağa açılmış 3 kapaklı mezardır. Do-
ğudaki birinci kapağın üst yüzeyinde yanık bir tabaka tespit edilmiştir. Di-
ğer kapaklar kaldırıldığında, mezardan ele geçirilen yanık kemikler mezarda 
kremasyon gömü yapıldığı tespit edilmiştir. Mezardan P.T. kâse ve kandil ele 
geçirilmiştir (Resim: 10). Bu mezardan ele geçirilen P.T.vazonun benzerinin 
M–44 ‘de ele geçirilmesi ile mezar M–44 ile çağdaş olduğu ve M.S. 193–211 
yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Mezar	38	/ (M 38): 24 I Plan karesinde, jeofizik tarama sonucu yeri tespit 
edilmiştir. Tabandaki parçalı-zayıf karakterli kalker kayaya doğu-batı yönün-
de oyulmuş mezar iki kalın kapaklıdır. İskelet başı doğuda olacak şekilde 
mezara yerleştirilmiştir. Mezarın yapısından dolayı iskeletin kondisyonu iyi 
değildir. Mezarda bir adet iskelet mevcuttur. Mezarda in-situ olarak iskeletin 
başının sağ (güney) kısmında bir adet P.T. uzun boyunlu vazo, bacakları ara-
sındaki sol el parmağında 2 adet gümüş yüzük ve ayak ucu sol (kuzey) kıs-
mında çatlamış unguentarium ele geçirilmiştir (Resim: 11). Ayrıca mezardaki 
toprak dışarı taşınarak elenmiş ve elekten bir adet kolye ucu ele geçirilmiştir. 
Mezardaki iskelet üzerinde yapılan incelemede 18–25 yaş arasında yetişkin 
bir bayana ait olduğu tespit edilmiştir. Mezarda, Marcus Aurelius’un,  M.S. 
175-176 yılı darplı bir gümüş sikkesi geçirilmiştir.

Mezar	39	/ (M 39): 25 J Plan karesinde jeofizik tarama ile yeri tespit edil-
miştir. Mezar yüzeyden yaklaşık 2 metre derinlikte ve kapağı-kırık olarak 
(muhtemelen antik çağda tahrip edilmiş) tabandaki kalker kayaya açılmış bir 
mezardır. Mezarın ön girişte dağınık halde 10–15 kişiye ait iskelet parçaları 
ele geçirilmiştir. Ön girişte ayrıca P.T kapak, gümüş küpe ve bronz parçalar 
ele geçirilmiştir. Mezarın içi toprak ile dolmuştur. Bu alanda yapılan çalışma-
da altın bir küpe halkası, bronz parçalar, demir kabaralar, cam eser parçaları 
ile P.T. seramik parçaları karışık olarak ele geçirilmiştir (Resim: 12–13). Bu 
mezar diğerlerinden farklı olarak çoklu gömü için ve uzun süreli olarak kul-
lanılmıştır. Özellikle giriş kapısı sonraki kullanımlarda yatay duruma getiri-
lerek kullanılmıştır. Mezar 3 klineli olarak işlenmiş ancak üst örtü yek pare 
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olarak tonoz şeklinde işlenmiştir. Bu açıdan da diğer mezarlardan ayrılmak-
tadır. Ayrıca İmparator Gratian’a (M.S. 367–383) ait bronz bir sikkenin ele 
geçmesinden bu mezarın en son kullanım tarihini tespit edebilmekteyiz.

Mezar	41	/ (M 41 ): 24 I Plan karesinde, kapaksız mezar kayaya basitçe 
oyulmuştur. Mezar doğu-batı yönünde olup baş batıda yer almaktadır. Baş 
kısmında M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen Bithynia-Juliopolis darplı bronz sik-
ke, sol elde jasper taşlı demir yüzük ele geçirilmiştir (Resim: 14). Bu demir 
yüzüğün taşı üzerinde bir gemi çapasına dayanan Eros betimlemesi oyulmuş-
tur. Bu mühür yüzükteki gemi çapa’lı Eros figürü bu kişinin Ankyra şehri ile 
ilişkili olduğunu bize düşündürmektedir. Ayrıca iskeletin sağ ayağının ya-
nında çok sayıda demir obje parçaları, kabaralar ile küçük bir ahşap kalıntısı 
ele geçirilmiştir. Muhtemelen bu parçalar iskeletin ayak ucunda bulunan bir 
ahşap kutuya ait parçalar olmalıdır. 

Mezar	43	/ (M 43): 26 I Plan karesinde tabandaki kalker kayaya oda biçimli 
oygu mezar 3 klineli olup kaçakçılar tarafından tahrip edilmiştir. Ön girişteki 
çalışmanın devamında girişe ulaşılmıştır. Giriş, kayanın bozukluğundan veya 
ikinci kullanımdan kaynaklanan bir bozulmaya sahne olmuş ve bu nedenle 
de giriş dikdörtgen iki yatay bir dikey blok ile tekrar oluşturulmuştur. Mezar 
içi kısmen toprak dolmuştur. Bu alandaki dolgu temizlenirken bir çift aslan 
betimlemeli gümüş küpe, P.T kandil ile seramik ve cam parçaları ele geçiril-
miştir. Aslan betimli gümüş küpe ana tanrıça Kybele’nin simgesi olduğundan 
bu küpeyi takan kişi sağlığında Kybele’ye inanmış olmalıdır (Resim: 15). Me-
zarın iç kayaç yapısı zayıf olduğu için kısmen kopmalar olmuştur. Bu mezarın 
iç doğu duvarı önünde tabana açılmış kuzey - güney yönünde bir mezar daha 
açılmıştır. 

Mezar	44	/ (M 44): 26 I Plan karesinde ve jeofizik tarama ile yeri tespit 
edilmiştir. Mezar doğu-batı yönünde tabandaki kalker kayaya oyulmuştur. 
Mezarın üstü 3 kapak ile kapatılmıştır. Doğudan batıya doğru 1. ve 2. kapak-
lar büyük boylu, 3. kapak ise diğerlerine oranla daha küçük boyutludur.  Ka-
paklar alındığında mezarda 1 iskelet olduğu ve iskeletin baş kısmının diğer 
mezarların aksine doğuda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iskeletin üstünde 
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ahşap parçalara ait izler tespit edilmiştir. Bu ahşabın boyutu ve işlevi çürü-
düğü için maalesef tespit edilememiştir. Çalışmaların devamında iskeletin 
sağ bacağı üstünde ve kuzey kenarında parçalar halinde P.T. unguentarium, 
diskusu kırık ve eksik kandil ile küçük bir kase ele geçirilmiştir (Resim: 16). 
Ayrıca iskeletin ağız hizasında Septimius Severus’un karısı Julia Domna’ya 
(M.S. 193–211) ait Bithynia-Bithynium darplı bronz sikke ile mezarın dönemi 
belirlenmiştir.

Mezar	49	/ (M 49): 25 J Plan karesinde tarafımızdan tespit edilip açılmıştır. 
Mezar doğu-batı yönünde tabandaki ana kayaya işlenmiştir. Mezar 3 kapaklı 
ancak doğudaki iki kapağın birleşme noktasına 4. bir kapak daha konulmuş-
tur. Kapakların üstünde bir adet p.t. kandil ele geçirilmiştir. Kapaklar kaldı-
rılarak mezara ulaşıldı. Mezarda başı batıda olan iskeletin sol ayağının kuze-
yinde bir adet unguentarium, iki bacağı arasında bir adet P.T. kandil ve sağ 
bacağının güneyinde bir adet unguentarium ele geçirilmiştir (Resim: 17). Ba-
caklarından sadece kaval kemikleri sağlam kalmış diğer kemikler ise erimiş-
tir. Baş kısmında küçük bir kafatası parçası ile Marcus Aurelius’un Antonius 
Pius Dönemindeki Caesar’lığı (M.S. 139–161 ) sırasında basılmış muhtemelen 
Paphlagonia- Amastris (sikke silik) darplı bronz bir sikke ele geçirilmiştir. 

Mezar	51	/ (M 51):  20 N Plan karesinde, doğu-batı yönünde tabandaki 
kalker kayaya açılmış, 2 eşit büyüklükte kapaklıdır. Mezar kaçakçılar tarafın-
dan kuzeybatı köşesinde kapağı kırılarak tahrip edilmiştir. Bu nedenle kapak 
tamamen çatlamış ve yer yer delinmiştir. Mezarda temizlik çalışması yapıl-
mış ancak herhangi bir eser elde edilememiştir. M 50 ve M 51 aynı özelliklere 
sahip mezarlar bir aile mezarlığı şeklinde yapıldığı izlenimini vermektedir. 
Ayrıca mezarlar içinden iskelet parçası ve eser bulunamayışı ise kesin olma-
makla beraber mezarların hazırlandığı ancak kullanılamadığı fikrini vermek-
tedir.

Mezar	55	/	(M	55):  24 İ Plan karesinde jeofizik tarama ile belirlenen alanda 
tespit edilmiştir. Üstteki toprak dolgudaki kazı çalışması esnasında bir adet 
siyah astarlı P.T. vazo ele geçirilmiştir. Çalışmanın devamında kapaklara ula-
şılmıştr. Mezar 3 kapaklı ve hafif bir sapma ile doğu-batı yönünde yapılmıştır. 
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Mezarın içinde iskelet sırt üstü yatar durumda, başı batıda ve güneye dön-
müş şekilde tespit edilmiştir. Diz hizasında ve hemen kuzeyinde siyah astarlı 
P.T. çift kulplu ağzı kırık bir adet amphoriskos ele geçirilmiştir. Mezardan ele 
geçen eserler M 62 no.’lu mezar buluntuları ile benzerlik göstermesi nedeni 
ile bu mezarın M.S. 138–161 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.   

Mezar	57	/	(M	57): 24 J Plan karesinde ve M–56‘nın altında tespit edildi. 
Yönü M–56 ile aynı ancak biraz sapma ile güney-batı kuzey-doğu istikame-
tinde ana toprağa yapılmıştır. İskeletin başı diğerlerinde olduğu gibi batıda-
dır. Kapaklar alınıp mezar açıldığında, sağlam olan iskeletin sol eli vücuda 
paralel sağ eli ise dirsekten bükülerek göbek üstünde yer aldığı tespit edil-
miştir. Mezar içinden ölü hediyesi olarak ayak ucunda bir adet bir adet. P.T. 
tek kulplu vazo, ellerin bulunduğu bölgede dağınık olarak bir adet bronz çan, 
cam kırıkları, irili ufaklı boncuk taneleri, biri akik olmak üzere iki adet yüzük 
taşı ve kemik parçaları ile birlikte ele geçirilmiştir.

Mezar	58	/	(M	58):	26 K Plan karesinde tarafımızdan tespit edilip açılan 
mezar, tabandaki kalker kayaya açılmış oda biçimli oygu mezar tipindedir. 
Ön giriş dikdörtgen formlu olup kapağı kapalı şekilde tespit edilen oygu 
mezar tek klinelidir. Tahrip edilmemiş bu mezar ile bu tür gömülerin nasıl 
olduğuna dair ipuçları veren tek örnek olması nedeniyle oldukça önemlidir. 
Mezar odasının kuzeyinde, doğu-batı yönünde yapılmış bir kline mevcuttur. 
Kline üzerinde iki adet kısmen nemden dolayı erimiş iskelet görülmüştür 
(Resim: 19). İskeletler başları doğuda olacak şekilde klineye yatırılmışlardır. 
Mezardaki iskeletlerin ayak ucunun kuzeyinde (sağda) iki adet P.T. testi ile 
demir kabaraların kullanıldığı ahşap plaka parçaları ele geçirildi.  İskeletle-
rin ağız hizasında Maximinus I (M.S. 235–238) Dönemine ait Juliopolis darplı 
bronz sikke ile Philip II (M.S. 247–249) Dönemi ikinci bir Juliopolis darplı 
bronz sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca mezarın girişinde bir adet P.T. sağlam 
kandil ele geçirilmiştir (Resim: 20). Muhtemelen bu kandil gömü işlemi ta-
mamlanıp mezar kapatılmadan önce girişe konmuş olmalıdır. 

Mezar	59	/	(M	59): 24 J Plan karesinde, kuzeybatı -  güneydoğu yönünde 
ana toprağa yapılmış tek kapaklı basit gömü şeklindedir. Mezar teknesi için-
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deki iskeletin başı kuzeybatıda olup, yüz güneydoğuya doğru dönük halde 
tespit edilmiştir. İskeletin bulunduğu mezarın çevresini kaplayacak şekilde 
ahşap parçaları ele geçirilmiştir. Bu da muhtemelen toprağa açılan mezar iç 
duvarlarının ahşap ile çevrelendiğine işaret etmektedir. İskeletin ağız hizasın-
da bir adet Traian (darp yılı M.S. 100) Dönemi gümüş denarius sikkesinden bu 
mezarın 100 yılından önceki bir tarihten olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Mezar	60	/	(M	60): 24 İ Plan karesinde, ana toprağa basit gömü şeklinde 
yapılmış mezar 3 kapaklıdır.  Mezar içinde hafifi sapama ile doğu-batı yö-
nünde yatırılmış iskeletin başı batıda yer almaktadır.  İskelet sağlam ve sırt 
üstü yatırılmıştır. Sol kolunda bronz bir adet bilezik ve bir adet pazıbent ile 
boncuk taneleri ele geçirilmiştir. Bu boncuk taneleri kolundaki boncuklardan 
yapılmış bileziğe ait olmalıdırlar. Ayrıca kulak hizasında bir adet bronz küpe 
ele geçirilmiştir.

Mezar	62	/	(M	62): 24 K Plan karesinde ve tabandaki kalker kayaya doğu-
batı yönünde işlenmiş mezar daha önce kaçakçılar tarafından tahrip edilmiş-
tir. Mezarın doğudaki kapağı kaldırılarak mezara ulaşılmıştır. Mezarda tuğla 
parçaları ile bir adet Antoninius Pius (M.S. 138-161) Dönemine ait Bithynia-
Nikaia darplı bronz sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca mezarın kenarlarında ve 
içinde kül ele geçirilmiştir. Muhtemelen bir urne içinde küller mezara konul-
muş olmalıdır.  

Mezar	65	/	(M	65)	: 24 İ Plan karesinde yer alan mezar ana toprağa kuzey-
güney yönünde açılmış olup iskeletin başı kuzeydedir. İskeletin sağ bacağı-
nın batısında bir adet p.t testi ayrıca sol kolda biri iki parça halinde iki adet 
bronz bilezik pazı ve bilek kısmında ele geçirilmiştir. Sağ elde ise tel şeklinde 
bronz bir adet yüzük bulunmuştur. 

Mezar	66	/	(M	66): 24 J plan karesinde yer almaktadır. 3 adet kalın ve bü-
yük kapaklı mezarın güneyde kalın bir yatay kapağı mevcuttur. Mezarda 
tespit edilen iskelet kuzey-güney yönünde yatırılmış olup baş güneydedir. 
İskeletin çevresinde ahşap ve demir parçaları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 
ahşap ve demir parçaları ölünün ahşap bir yatak üzerinde mezara yatırılmış 
olabileceğine işaret etmektedir. Ahşabın üzerinde cam parçaları ele geçiril-
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miştir. Ayrıca iskeletin yanında bir adet P.T. kâse (Resim 20) sağlam olarak 
ve iskeletin ağız hizasında bir adet Marcus Aurelius’ un karısı Faustina II’ ye 
(M.S. 161–180)  ait Bithynia-Prusias ad Hypium darplı bronz sikke ele geçi-
rilmiştir. 

	Mezar	69	/	(M	69):  23 L Plan karesinde ve su deposuna giden patika üze-
rinde tespit edilen ve tek örnekle nekropolda temsil edilen lahit mezardır. La-
hidin ön girişine ulaşıldığında giriş kapağı ve kapağın desteğinin sağlam ol-
duğu ve kapağın üzerinde iki sıra eski yunanca yazıt olduğu tespit edilmiştir. 
Lahidin tamamen açığa çıkarılması için çalışmanın devamında üstünün iki 
kalın kapak ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Maalesef bu kapaklardan doğu-
dakinin kırılarak antik çağda tahrip edilerek tekrar kullanıldığı belirlenmiştir. 
Lahdin içi tamamen toprak ile dolmuştur. İçinden dağılmış halde iskelet ve 
seramik parçaları ele geçmiştir. Lahdin teknesi 3 parça, kapak ise 2 parça-
dan oluşmaktadır. Ön kapak taşında eski yunanca olarak mezar sahibine ait,  
MHNOΦIΛOYΔWPOY			KAITΠΣYNAKOΣ			AYTOY		ΔINIOΣ	-	‘Bu mezar 
Menephilos ve onun eşi Dinios’a adanmıştır’ şeklinde kazıma ve kırmızı boya ile 
yazılmış bir kitabesi mevcuttur (bu yazıt Prof.Dr. Thomas Drew-Bear tara-
fından bize okunmuştur).  Mezarın yazıtını Sn. Drew-Bear M.Ö. 4. yüzyılın 
sonlarına tarihlemiştir. Bu duruma göre, Helenistik Dönemin başlarında ya-
pılmış olanlahit teknesi ikinci kez Roma Döneminde tekrardan kullanılmıştır. 
Bu Sarkofaj tipi lahitin nekropoldaki en erken mezar örneği olması bizim için 
önemlidir.  

Mezar	70	/	(M	70): 25 K Plan karesinde yer almaktadır. Tabandaki kalker 
kayaya doğu batı yönünde açılmış mezar ilk kez tarafımızdan tespit edilip 
açılmıştır. Mezar batıda büyük boyutlu doğuda ise, uç kısımda bulunan küçük 
boyutlu olmak üzere iki kapaklıdır. Kapakların oturacağı kenarlarda diğer bu 
tür mezarlarda olduğu gibi ana kayaya seki şeklinde işlenmiştir. İskelet başı 
batıda olacak şekilde sırt üstü yatırılmıştır. Mezarda yapılan çalışma ile, başın 
sol kenarında P.T. çift kulplu vazo ve unguentarium, tamamen erimiş kafatası 
bölgesinde bir adet Hadrian dönemine ait (darp yılı 134–138) gümüş denarius 
sikkesi ve Caracalla’ya ait (darp yılı 198–217) Ankyra darplı bronz bir sikke, 
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bronz tel küpe ve kolye taneleri, kalça-bacak-bilek hizasında iki adet bronz tel 
bilezik, bacaklar arsında bronz çan, sap kısmı kırık ve eksik kemik tıp aleti, 
ayaklarının devamında P.T. kulpu kırık ve eksik kandil ele geçirilmiştir. Me-
zarda ele geçirilen Hadrian ve Caracalla Dönemlerine ait iki sikke, mezarın en 
az 60 yıl aralıkla tekrar kullanılmış olduğunu göstermektedir.

		Mezar	71	/	(M	71): 26 K Plan karesinde, tabandaki kalker kayaya doğu-
batı yönünde açılmış, 3 kapaklı, kapakların baş ve uç kısmındakilerin dış 
kısımları bombeli olarak işlenmiştir. Mezar kapaklarının kenarları çeşitli 
boylardaki taşlar ile sıkıştırılarak yerleştirilmiş, böylelikle mezara toprak 
dolması engellenmiştir. Mezar açıldığında iskeletin başının  doğuda yer 
aldığı ve diğerlerinde olduğu gibi kemiklerin kısmen eridiği görülmüştür. 
Mezarın kuzeybatı köşesinde, iskeletin ayak ucunun sağ (kuzey) köşesinde, 
kenarı kırık P.T. kase ve kase içinde P.T. kırık kandil, ayakları arasında bronz 
tıp aleti ve demir kabaralar, başın sağ hizasında Faustina II (M.S. 161–180) 
Dönemi bir adet gümüş sikke ve başın güneyinde mezarın güney-doğu kö-
şesinde P.T. unguentarium ele geçirilmiştir. Mezarın işçiliği iyi kalite olarak 
nitelendirilebilir. 

Mezar	73	/	(M	73):	25 İ Plan karesinde, ana toprağa yapılmış basit gömü 
tipindedir. 3 kapaklı mezarda birbirine paralel 3 iskelete ve orta kısımda yönü 
farklı 4. iskelet tespit edilmiştir. Mezardan 4 adet P.T. testi iskeletlerin ayak-
larının ucunda, ayak ile doğu kısa kenar arasında üçü dik biri yatık olarak ele 
geçirilmiştir. 

Mezar	74	/	(M	74): 24 İ Plan karesinde, doğu batı yönünde ana toprağa ya-
pılmış basit gömü mezar 3 kapaklıdır. İskeletin başı batıda olup mezar olduk-
ça dar ve uzundur. Mezar içinde iskelet sağlam olarak ele geçmiştir. İskeletin 
bacaklarının alt kemiği arasında siyah astarlı ve tek kulplu P.T. testicik ele 
geçirilmiştir (Resim: 25). Mezarın tüm kenarları dikey şekilde yerleştirilmiş 
taşlar ile örülmüştür. Kenardaki bu taşların üstüne kapak taşları yerleştiril-
miştir. Mezardan ele geçen eserler M–62 no.’lu mezar buluntuları ile benzer-
lik göstermesi nedeniyle mezarın M.S. 138–161 yılları arasında yapıldığı tah-
min edilmektedir.   
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Mezar	 77	 /	 (M	 77): 24 İ Plan karesinde, ana toprağa basit gömü olarak 
yapılmış tek kapaklıdır. Kapak baskıdan dolayı kırılmıştır. Mezarın kenarla-
rı plaka taşlar ile sınırlandırılmıştır. Mezar içinden iskelet sağlam olarak ele 
geçirilmiştir. İskeletin sağ diz kapağı hizasında ve güneyinde p.t. çift kulplu 
vazo ile ayakucunda 7 adet silindirik formlu boncuk taneleri (halhal’a ait ola-
bilir ?) ele geçirilmiştir. Mezardan ele geçen eserler, M 62 no.’lu mezar bulun-
tuları ile benzerlik göstermesi sebebiyle,  bu mezarın da, M.S. 138–161 yılları 
arasında yapıldığını tahmin etmekteyiz.   

Mezar	78	/	(M	78):	25 K Plan karesinde ve alanın tepe kısmında, tabandaki 
kalker kayaya 2,5 x 3,5 metre boyutlarında açılmış mezar kırma çatı şeklinde 
üst örtüye sahiptir. Mezar doğubatı yönünde, kapaklar kırma çatı formuna 
uygun olarak kuzey ve güneyde mezar uzunluğunca devam etmektedir. Ka-
pakların birleştiği nokta kireç harç ile kapatılmıştır. Kapaklardan güneydeki 
tek parça, kuzeydeki iki parçalı olarak yapılmıştır. Güneydeki kapağın orta 
bölümünde açılan bir bölümden mezara girilerek antik çağda soyulduğu tah-
min edilmektedir. Mezarın kapakları arasında ve içinde olmak üzere iki adet 
bronz şehir sikkesi ele geçirilmiştir. Sikkelerden biri Antoninius Pius (M.S. 
138–161) dönemine, diğeri ise kötü kondisyonu ile ancak M.S. 2. yüzyılın ikin-
ci yarısına tarihlendirilebilmiştir. Mezardan ayrıca cam, seramik ve mermer 
parçaları ele geçirilmiştir.

Mezar	79	/	(M	79): 24 J Plan karesinde, toprağa basit gömü olarak kuzey-
güney yönünde yapılmış olup 3 kapaklıdır. Mezar içinde iskelet sağlam olarak 
ele geçmiştir. İskeletin başı güneydedir (Resim: 26). Bu mezar nekropoldaki 
diğer mezarlardan yön bakımından farklılık göstermektedir. İskeletin başının 
solunda (batı) kırık cam koku kabı,  baş hizasında İmparator Hadrian’ın ( M.S. 
117–138) karısı Sabina’ya ait (darp yılı 137) gümüş denarius sikkesi, parmak 
hizasında demir yüzük, dizleri arasında diskusu üzerinde Satyr maskı olan 
P.T. kandil ele geçirilmiştir (Resim: 27–28). Toprak içine gömü olduğundan 
iskelet sağlamdır. Çünkü kaya oygu ve kaya sanduka mezarlardaki iskelet 
kayanın yapısının tuzlu ve sodalı olması erimektedir.

Mezar	80	/	(M	80):  25 J Plan karesinde, ana toprağa basit gömü şeklinde 
ve kapaksız olarak yapılmıştır. Mezardan bir adet küçük boy P.T. vazo ele ge-
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çirilmiş ancak iskelete ait herhangi bir kalıntıya rastlanılmamıştır. Mezar dü-
zensiz bir şekilde işlenmiş ve kabaca yapılmıştır. Boyu itibariyle çocuk mezarı 
olabileceğini düşündüğümüz mezarda iskelete ait herhangi bir izin olmayışı 
da oldukça ilginçtir.

Mezar	81	 /	 (M	81): 24 K Plan karesinde, tek büyük kapaklı ve tabanda-
ki kalker ana kayaya doğu-batı yönünde açılmıştır. Kapağı açılıp çalışılmaya 
başlandığında mezarda yanık izlerine rastlanmıştır. Kremasyon yapılan me-
zar M 62 ile aynı karakterde ve çağdaş mezarlardır. Mezarın doğu kısmında 
yanmamış P.T. siyah astarlı kandil ele geçirilmiştir (Resim: 29). Muhtemelen 
kremasyondan sonra mezara konmuş olmalıdır. Ayrıca mezardan yanık ah-
şap parçaları ile demir kabaralar ele geçmiştir. Yanık izleri mezarın oyulduğu 
ana kayaya işlemiş olması kremasyonun uzun sürdüğü izlenimin vermek-
tedir. Mezar buluntularının M 62 ile benzer olması dikkate alınarak mezar 
M.S.138–161 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Mezar	82	/	(M	82	): 2009 yılında çalışılan son mezar 25 J Plan karesinde ve 
tabandaki kalker kayaya açılmış ve tek büyük kapaklıdır. Mezar doğu-batı 
yönünde yapılmış ve M 11 de olduğu gibi kuzeye doğru bir niş ile mezar ta-
banı genişlemiştir. Mezar kapağı 2 demir halkası ile diğer bu tür mezarlardan 
farklılık göstermektedir. Bu demir halkalar mezarın kapanmasından sonra 
bu kalın ve ağır kapakları ip yardımıyla indirmek için kullanılmış olmalı-
dır. Mezarda muhtemelen iki gömü yapılmış ancak iskeletler kısmen nem-
den dolayı erimiştir. 2009 yılının en zengin buluntularına sahip bu mezarda, 
bir çift hilal sarkaçlı altın küpe ve ay-yıldızlı figürlü karnelyan bir yüzük 
taşının bulunmuş olması bu mezar sahibinin sağlığında Juliopolis ve antik 
Ankara’da çok sevilen bir tanrı olan gök tanrısı Mên’in müridleri olduğuna 
işaret etmektedir. Ayrıca Azurit taşlı sarkacı olan tek bir altın küpe ile halka 
şekilli tek bir altın küpe, taş ve cam boncuklardan oluşan renkli bir kolye, 
gümüş ayna, bronz 2 tıp aleti, yaprak şeklinde yapılmış gümüş süslemeler, 3 
adet P.T. unguentarium, 2 adet P.T. Vazo, 2 adet P.T. kandil ve 1 adet bronz 
bilezik-pazıbent gibi buluntular (Resim: 30-32) ile kondisyonu zayıf bir sikke 
bize bu mezarın M.S. 200-230 yıllarına tarihlenebileceğini işaret etmektedir. 
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Sonuç olarak Juliopolis Roma Dönemi nekropolünde geçekleştirilen 2009 
yılı kurtarma kazılarında, nekropolde tek örnekle temsil edilen lahit mezar 
haricinde, M.S. 2 yüzyılın başından M.S. 4. yüzyılın sonuna kadar kesintisiz 
kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Şimdilik, yoğunluğun M.S. 2. ve 3. yüzyıl 
içerisinde olduğunu söylemekte bir mahsur görmemekteyiz. Özellikle, M.S. 2. 
yüzyıla ait mezarlarda zengin ölü hediyeleri dikkate alındığında, bu dönem-
de kentin zenginleşmiş olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu dönem Pax 
Romano dediğimiz dönem olup, Roma İmparatorluğunun altın çağı olması 
nedeniyle Anadolu’da birçok önemli yapılar inşa edilmiş ve ticarette çok ileri 
mesafeler kazanılmıştır. Frig Döneminden itibaren yerleşmeye sahne olan bu 
bu yerleşmede, Frig Dönemine ait herhangi bir bulguya henüz rastlanmamış-
tır. Olasılıkla bu dönem nekropolü başka bir alanda olmalıdır. Gelecek yıllar-
da çalışmaların devamıyla kayıp kent Juliopolis hakkında daha fazla veriler 
ve bilgiler elde edilebileceğini düşünmekteyiz.
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Resim 1: Su altında kalmış olan eski Sarılar Köprüsünün eski görünümü.

Resim 2: M 2’de ele geçirilen karnelyan taşlı altın yüzük ve altın tek küpe.

Resim 3: M 6’ dan ele geçirilen altın tek küpe ile P.T. kandil.
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Resim 4: M 11’den ele geçirilen testi, gümüş yüzük ve yüzük taşı.

Resim 5: M 12’den ele geçen P.T. iki kandil ve testi.

Gümüş yüzük.

Grekçe yazılı kamelyan yüzük 
taşı: “Yaşasın	Trofimos”.
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Resim 7: M 14 ‘den ele geçirilen bronz haç kolye.

Resim 8: M 25’de  ele geçen cam boncuk.

Resim 6: M 13 ‘den ele geçirilen altın çift küpe ve demirden ahşap tabut çivileri.
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Resim 9: M 28’de ele geçirilen kemik kaşık tıp aleti ve P.T. iki unguentarium.

Resim 10: M 37’den ele geçirilen P.T. kase ve kandil.

Kamelyan taşlı
gümüş yüzük.

Resim 11: M 38’den ele geçirilen taşlı ve üzüm salkımı betimli yüzükler ve P.T. testi.

Yüzük taşı üzerindeki
Pan figürü.

Üzüm salkımı 
betimli yüzük
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Resim 13: M 39’dan ele geçirilen P.T. kase ve kapak.

Resim 14:  M 41’de bulunan Jasper taşlı demir yüzük ve taş üzerinde gemi çapasına dayanan 
Eros figürü betimlenmiştir.

Resim 12: M 39’dan ele geçirilen altın tek küpe ve bronz kulp.
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Resim 15: M 43 ele geçirilen bir çift gümüş küpe ve küpe aynasında aslan figürü betimlenmiştir.

Resim 16: M 44’ ele geçirilen Bithynium Sikkesi, P.T. kase ve  ungeuntarium.

M 44’de ele geçen Julia Domna’ya ait Bithynia- Bithynium darplı bronz sikke.
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Oniks taşlı ve yazıtlı yüzük taşı, 
“THKAΛH” -“GÜZEL’E”.

Sardoniks taşlı ve horoz betimli 
yüzük taşı.Yarı değerli taşlar ve cam boncuklardan oluşan kolye.

Resim 17: M 49’dan bulunan P.T. kandil ve Ungeuntarium.

Resim 18: M 57’den bulunan kolye ve iki yüzük taşı.
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Resim 19: M 58’ deki oyma mezardaki kline üzerindeki iskeletler ve buluntulardan görünüm.

Resim 20: M 58’den ele geçirilen P.T. çift kulplu testi ve kandil.

Resim 21: M 66’dan ele geçirilen P.T. kase ve bronz Juliopolis darplı sikkesi.

Faustina II (M.S. 161-180).
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Resim 22: Lahit,  giriş kapağı ve yazıtı.

Resim 23: M 71’de ele geçen P.T. unquentarium ve gümüş denarius sikke.

Faustina II (M.S. 161-180).
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Resim 24: M 71’de ele geçen bronz tıp aleti.

Resim 25: M 74’den ele geçirilen P.T. çift kulplu testi.

Resim 26: M 79 numaralı basit gömülü mezardan iskelet ve buluntu görünümü.
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Resim 27: M 79’dan ele geçen P.T. mask figürlü kandil ve cam parfüm şişesi.

Resim 28: M 79’da bulunan Eros betimli jasper taşlı demir yüzük ve gümüş denarius sikke.

İmparator Hadrian’ın ( M.S. 117-138 ) karısı 
Sabina’nın gümüş sikkesi (darp yılı: 137).
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Resim 29: M 81’den ele geçen P.T. siyah astarlı kandil.

Resim 30: M 82’den ele geçen eserler.

Hilal motifli altın küpe.

Azurit taş sarkaçlı altın tek küpe.

Ay-yıldız betimli karnelyan yüzük taşı.

Altın tek küpe.

Gümüş ayna.
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Resim 31: M 82’den ele geçen bronz tıp aletleri.

Resim 32: M 82’de bulunan yaprak şekilli gümüş süsleme parçaları.
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Harita: Juliopolis’ten geçen Hacı Yolu ve kentin konumu.
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ANKARA MALTEPE KURTARMA KAZISI 2009

Melih ARSLAN*
Mahmut AYDIN

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 26.03.2009 tarih ve 
57990 sayılı yazıları ile Ankara İli, Çankaya İlçesi, Maltepe Semtinde Gazi 
Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde 7377 Ada, 7 
no.’lu parselde Gazi Üniversitesinin Yürüttüğü Spor Kompleksi inşaatı sıra-
sında antik mimari yapı elemanlarının tahrip edildiği görülmüş olup, Ankara 
Koruma Kurulunca kurtarma kazısı yapılması uygun görülmüştür. 

Anılan yerde Müze Müdürlüğümüz başkanlığında 6 Arkeolog, 4 Restorator, 
4 Antrolopolog ve 9 işçi ile 04.05.2009 tarihinde kurtarma kazısı başlatılmıştır. 

Kazının sistemli bir şekilde yürütülmesi amacıyla öncelikle alanın “totals-
tation’’ aleti ile gridleme işlemi gerçekleştirilmiş ve 5X5 m.’lik ölçülerde 14 aç-
mada (A1, A2, A3, A4, A5, A6,A7 B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve C4) kazı çalışmaları 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Melih ARSLAN başkanlığından alan 
sorumlusu arkeolog Mahmut AYDIN’ın nezaretinde, Gazi Üniversitesinden 
arkeologlar Ayşe Fatma Erol, Semih İstanbulluoğlu, Emsal Koçerdin, Şifa De-
mirci ve Canan Uysal Tezer’in katılımıyla devam ettirilmiştir. 

Ortaya çıkarılan beşik tonozlu mezar yapısı tüf ana kayanın oyulması ile 
anakayaya oturtulduğu için “Hypogeum tarzı’’(yere gömülü olan) mezar ya-
pısı türüne girmektedir. Anadolu’ da mimarî olarak çok benzerlik gösterme-
yen fakat freskolarından dolayı çok önemli olan az sayıda Hypogeum tarzı 

* Melih ARSLAN, Müze Müdürü, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hisar-Ankara/
TÜRKİYE arslanmelih06@hotmail.com

 Mahmut AYDIN, Arkeolog Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hisar-Ankara/TÜRKİYE
 aydinm135@mynet.com
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mezar örneği tespit edilmiştir. Bu tip mezarlardan üçü Ankara’da bulunmuş-
tur. Bunlardan ikisi Ankara Garı kazısı sırasında ortaya çıkarılmış ve biri Çan-
kırı Kapı’da bulunan Roma Hamamı ören yerinin Güneyine taşınarak orada 
yeniden kurulmuştur(Resim: 3)1. İstanbul’da iki, İzmir’de bir adet hypogeum 
tespit edilmiş ancak bunların freskoları iyi korunmamıştır. Erken Bizans dö-
nemine tarihlenen ve tüm örneklere oranla freskoları açısından daha zengin 
ve mükemmel korunmuş olan sadece İznik örneğidir. Bu örnek de Ankara- 
Maltepe kazısında ortaya çıkarılan geç Roma, erken Bizans dönemi örneği 
gibi MS 4. yy ‘a tarihlenmektedir (Çizim: 1)2.

Gazi Üniversitesi Maltepe Kurtarma Kazısı çerçevesinde üç adet mekânı 
bulunan hypogeum tarzı bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Mekânlara göre yapı-
nın kısa tanıtımı aşağıdaki gibidir: 

MEKÂN 1:

Mekân 1’in sağında ve solunda 2 şer niş olmak üzere 4 niş bulunmaktadır. 
Nişlerin içinde birer iskelet, ahşap parçaları, çiviler ve ölü gömme hediyesi 
olarak cam, seramik ve altın eserler ele geçmiştir. Koridorda da ahşap lahite 
konulduğu anlaşılan iskeletler ele geçmiştir. Tüm mezarlar kendi dönemle-
rinde bir soyguna uğradığı her parçası faklı mekânlarda bulunan kırık yerle-
rinden geçmişte kırıldığı belli olan mermer levhadan anlaşılmaktadır. 

A2 ve A3 açmalarında mekân 1 olarak adlandırılan kısım 1.80 metre geniş-
liğinde 4,36 metre uzunluğunda koridorlu ve nişli bir yapıdır. Karşılıklı duran 
ikişer niş olmak üzere 4 adet kemerli niş ve ara koridor içeren (Resim: 4) mi-
mari yapı kazılarak açığa çıkarılmıştır. Yapının Kuzeyi tahrip olmuş olarak ele 
geçmiştir. Her nişin içinde, sanduka içine konulduğu, ele geçen çivi ve ahşap 
parçalarından anlaşılan, iskeletin yer aldığı görülmüştür. Bu alandan 1 adet 
kaşında altın haç bulunan yüzük, 1 adet haç şeklinde kolye ve bir adet monog-
ram şekilli Hz İsa adı yazan elbise süsü ele geçmiştir (Resim: 5, 6, 7). Nişlerin 

1 Akok 1941
2 Fıratlı 1974
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içinden ayrıca seramik ve cam parçalarının yanı sıra orta koridorda dağınık 
vaziyette 4 bireye ait iskelet ele geçmiştir3. 

MEKÂN 2:

Mekân 2’nin iç ölçüleri 3,5m. X 7.97 m.’dir. 30X30X3 cm.’lik tuğlalarla örül-
müş kalın duvar ve beşik tonozdan oluşmaktadır (Çizim: 2, Resim: 1 ve 8). 
Mekân 2 ‘de 6 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Taban üzerinden 40 cm. yüksek 
olan taş örgülü geç dönem mezarından iskelet ve gömü hediyesi ele geçmez-
ken diğer mezarlardan gömü hediyesi ve iskeletler ele geçmiştir. Sözü edilen 
Mekânın üstünün tonozla örtülü olduğu duvarların dönüşlerinden anlaşıl-
maktadır. Mekân 2 de ortaya çıkarılan batı Duvar V’te 96 cm. ve 101 cm. ölçü-
lerinde olmak üzere pencere ya da havalandırma boşluğu olarak tanımlanabi-
lecek kısımlar tespit edilmiştir (Resim: 8, Çizim:2). 

Mekânın her bir köşesinde içinde birden fazla bireyin olduğu mezarlar 
bulunmuştur. Mezarlar önceki dönemlerde soygun ve tahribat geçirmiş ve 
karıştırılmıştır. Bundan dolayı mezarlardaki iskeletlerin gömülüğü yön ve 
pozisyon anlaşılamamıştır.

Mezar 1: 

Mezar 1’den bir bireye ait iskelet, seramik parçaları ve çiviler ele geçti. 
Mimarî parçalar ele geçmemiştir. Mekân II nin KB köşesindedir.

Mezar 2: 

Mekân II’nin GD köşesindedir. Mezar içerisinden asgari 3 bireye ait dağı-
nık iskelet parçaları ele geçti. Mezar tahrip edildiğinden iskeletlerin anatomik 
pozisyonu bilinmemektedir. Mezar tabanının tuğlalarla döşeli olduğu fakat 
dağıtıldığı, iskeletlerin sanduka içinde gömüldüklerine işaret eden çiviler ele 
geçti. Mezar dağıtıldığından iskeletlerin gömüldükleri pozisyon ve yön anla-

3 Arslan 2009
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şılmamaktadır (Resim: 9). Mezar 2 içinden ölü hediyesi olarak, ağzı kırık kase, 
parçalanmış seramikler, mozaik ve cam parçaları ele geçmiştir. Ayrıca önemli 
bir buluntu olarak altın sarmallarla örülü saçı olan bir iskelete ait kafatası 
kalıntısı ele geçmiştir (Resim: 10). Yapılan XRF analizinde altının sarmallar 
şeklinde örülebilmesi için yani yumuşak bir metal oluşturmak için %100 saf 
altın kullanıldığı anlaşılmıştır4. 

Mezar 3:

Mekân II’nin GB köşesindedir. Mezarın kuzeyi 2 sıra iç yüzü tuğla ile kap-
lanmış küçük taşlarla çevrili bir duvarla çevrelenmiştir. 

Mezarın içinden ele geçen bol miktarda ki kırık mermer parçaları iskelet-
lerin konulduğu ahşap lahitin çevresinin mermerlerle çevrili olduğu fikrini 
güçlendirmektedir. Mezar 3’ün içinden biri çocuğa ait olmak üzere asgari 2 
iskelet olduğu görülmüştür (Resim: 9).

Mezar 4:

Mezar 2 ve 3’ün kuzeyinde mekân 2’nin ortasına doğru ahşap bir sanduka 
içine gömüldüğü anlaşılan mezar 4’ün kireçlendiği anlaşılmaktadır.  Sandu-
kaya ait olduğu anlaşılan 13X13 cm. ölçülerinde bir kilit mezarın ortasında 
bulunmuştur. Ölü hediyesi olarak Pişmiş topraktan tüm bir kadeh, emzikli 
bir kap ele geçmiştir. İnsana ait iskelet kalıntıları ele geçmiştir.

Mezar 5: 

Mezar 5, mekân II’nin KD köşesindedir (Resim: 8–11, Çizim: 2). Mezar 
5’ten değişik renklerde çok sayıda mozaik parçaları ele geçmiştir. Bunu dışın-
da seramik ve tabak parçası ele geçmiştir. Asgari bir bireye ait iskelet parça-
ları ele geçmiştir.  

4 Aydın 2010
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MEKÂN 3:

A5, A6, A7, B5 ve B6 açmalarında yapının 3. mekânı ortaya çıkarılmıştır. 
Mekân 3 sütunlu bir mekândır. Mekân 3’ten 2 sütün başlığı, 2 sütün gövdesi 
ve bir sütün altlığı bulunmaktadır. A4 açmasından ele geçen mermerden ya-
pılmış Korinth düzeninde bir sütun başlığı ve üst yapı elemanları, bu kısımda 
yer alan ve Gazi üniversitesi Spor Kompleksi İnşaatı sırasında tahrip edilmiş 
olan sütunlu bir mimariye işaret etmektedir. Yapının doğu aksında genişleti-
len çalışmalarda sütunların devamının geleceği düşünülerek çalışma yapının 
doğusuna doğru genişletildi. 

A5 açmasında, D9’un kuzey tarafında bir grup mimari parçalara rastlandı. 
Bu mermer parçalarından 2 (iki) adeti sütun, 1 (bir) adeti sütun başlığı ve 1 
(bir) adeti sütun altlığı olduğu görüldü. 2 (iki) adet sütun yarım şekilde ele 
geçti. Bu sütunlardan birinin uzunluğu 85,5 cm., çapı ise 33 cm.’dir. Diğerinin 
uzunluğu 125 cm., çapı 43 cm.’dir. Bu sütun, A5 açmasının 3B plan karesinde, 
kuzey-güney doğrultusunda yatay olarak uzanmaktadır. Başka bir mimarî 
eleman olan, üstü tabla şeklinde, köşelerinde 4 (dört) adet volüt olan bir sütun 
başlığı ele geçti. Bu sütun başlığının ölçüleri; kısa kenardan 38,5 cm., uzun ke-
nardan 40 cm. ebatlarında, kareye yakın bir görüntüye sahip olduğu görüldü. 
Son olarak; 1 (bir) adet sütun altlığı ortaya çıkarıldı. Sütun altlığının üzerinde 
20 (yirmi) arris ve flutesin olduğu görüldü. Sütun altlığının çapı 43 cm.’dir. 
Sütunlar, sütun başlığı ve sütun altlığının taban seviyesine çok yakın ya da 
taban seviyesinde oturduğu görüldü (Resim: 1, Çizim: 2).

A5 açmasında D6 ile GB-KD doğrultuda birleşen dikey, tek sıra halin-
de döşenmiş ve düzgün kesilmiş taşlardan oluşan bir alan ortaya çıkarıldı. 
Bu kısmın ölçüleri 4.10x1.70 m.dir. Tabanı 2 sıra blokaj taşlarla döşenmiştir 
(Çizim: 2). D9 tarihi yapıyı yıkan inşaatın girişine kadar yöneldiği görüldü. 
Mekân 3 Gazi Üniversitesi Spor Kompleksi İnşaat Kazısı sırasında tahrip edil-
diği görgü tanıklarınca anlatılan bir kilise kalıntısının devamına ait olması 
çok yüksek bir ihtimaldir.
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MEKÂN DIŞI MEZARLAR:

Anıtın dışında güneydoğusunda tüf kayanın kazılması ve üstünün 58X40 
cm.’lik PT tuğlalarla örtülmesi sonucu yapılmış mezar türleri ile tüf anakaya 
kazılmadan ahşap sandukanın üstünün PT tuğlalarla kapatılması sonucu ya-
pılmış mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda bir yüzük dışında gömü 
hediyesi ele geçmemiştir.

Ortaya çıkarılan mezar yapısı Geç Roma ve Erken Bizans Döneminde ol-
mak üzere 2 dönemde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Mezar 6

Mezar 6 duvar 9’un yapımından öncesine ait olduğu mezardan ele geçen 
iskeletin bir kısmının duvar 9’un altında kalmasından anlaşılmaktadır. Mezar 
güneyinde yazıtlı bir mezar taşı ele geçmiştir. Ele geçen Stel ve diğer mezar 
kitabeleri Prof. Dr. Thomas Drew Bear tarafından okunmuştur. Thomas Drew 
Bear steli yazı karakteri bakımından MS 2-3. yy.’la tarihlemiştir. Stelin tercü-
mesi şöyledir:

ΔΟΜΝΙΩΝ

ΕΙΔΟΜΕWC

ΝΕΙΚAΝΟPI

NEIKANOP OC

TOY MNHCIΘEOY

IΔIWΠENΘ EPW

MNHM HC XAPIN

Idomeus’un Oğlu Domnion’un Eniştesi Mnesitheos’un torunu, Nikanor’un oğlu 
Nikanor’un anısına (bu mezarı yaptırdı) (Resim: 12).
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Mezar 7:

Duvar 9 ve Duvar 10’un köşe yaptığı kenarın güneyinde bulunmaktadır. 
Tüf kayanın 56X44 cm. oyularak oluşturulan bir çukura gömülü iskelet bu-
lunmuştur. Çukurun ağzı 59X44X7 cm. ölçülerinde pişmiş toprak bir tuğla ile 
kapatılmıştır. Mezarın içinden herhangi bir esere rastlanılmadı (Resim: 14).

Mezar 8 ve 9:

Mezar 8 de Duvar 10’un batısında insitu olmayan 2 adet kafatası ve iskelet 
parçaları ele geçmiştir.  Mezar 9 ise Duvar 10’un doğusunda üstü tuğla dü-
şenmiş olarak ele geçmiştir.  Mezar 7, 8, ve 10 çevresinden toplanan pişmiş 
topraktan başka bir kitabede “Rahip” Yazmaktadır.

Mezar 10: 

A7 Açmasında Doğu-Batı doğrultulu ağzı 4 adet 58,5 cm.  uzunluğunda X 
40 cm. genişliğinde X 6,5 cm. kalınlığında pişmiş topraktan tuğla ile kapatılan 
ve ana kaya üzerine yerleştirilen ahşap lahit içine konulduğu anlaşılan bir 
mezar yapısı ortaya çıkarılmıştır. Mezardan iskelet parçaları, ahşap lahite ait 
olduğu düşünülen çivi ve ahşap parçaları dışında herhangi bir eser ele geç-
memiştir. Mezarın ölçüleri 160 cm.X60 cm.’dir (Resim: 13).

Mezar 11:

Mezar 10’un hemen kuzeyinde tüf kayanın 50 cm. genişliğinde X 156 cm. 
uzunluğunda oyulması ile mezarda iskelet başı batı yönde yerleştirilmesi ve 
mezarın kuzey kesitinin içten tuğlalarla kaplanması ile oluşturulmuştur. Me-
zarın üzeri Mezar 10 da olduğu gibi tuğlalarla kaplıdır (Resim: 13). 

Mezar 10 ve 11 çevresinde ele geçen pişmiş toprak kitabe de ‘burada yatıyor 
none’ yazmaktadır.
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İSKELETLERİN	ANTROPOLOJİK	İNCELEMERİ:	

Kazı çalışmalarında özellikle Mekân I olarak adlandırılan mezar odasında 
ele geçen gerek kafatası gerekse gövde kemiklerinin in situ konumlarını kay-
betmiş biçimde ele geçmesi nedeniyle, toplumu oluşturan bireylere ait kemik-
ler ayrı ayrı ele alınarak yaş grupları ve cinsiyetleri belirlenmeye çalışılmıştır 
(Tablo 1).

Mekân I Erkek Dişi Bebek Çocuk Belirsiz Toplam
Humerus 11 6  - 2 1 20
Femur 10 5 2 4 1 22
Tibia 13 3 2 2 1 21

Tablo 1: Mekân I İskelet Bireylerinin Kemiklere Göre Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Tablo 1’de de görüldüğü gibi humeruslar dikkate alındığında 20, femurlar 
22, tibialar ise 21 bireyin varlığına işaret ekmektedir. Bu tür karışık gömülerde 
toplumu oluşturan en az birey sayısının saptanmasında, eldeki en fazla kemik 
dikkate alınmaktadır. Ancak Kemiklerin cinsiyet ve yaş dağılımı ise bize en 
az 13 erkek, 6 dişi, 4 bebek, 4 çocuk ve cinsiyeti tespit edilememiş bir bireyin 
var olduğunu göstermektedir (Tablo: 2). Bu duruma göre Mekân I’den ele 
geçen iskelet kalıntılarının en az 28 bireye ait olduğu söylenebilir. 

MEKÂN	I n %

Erkek 13 46,43

Dişi 6 21,43

Bebek 4 14,29

Çocuk 4 14,29

Cin. Belirsiz 1 3,56

Toplam 28 100

Tablo 2: Mekân I İskelet Bireylerinin Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı
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 Mekân II ve yapı dışı mezarlar birlikte incelenmiştir, bundan dolayı 
mekân II verileri yapıdışı mezarları da içermektedir. Mekân II mezar oda-
sında ise mezar duvarları tam bozulmadığı ve iskeletlerin bu duvar sınırları 
içerisinde karışık olarak ele geçmiştir. Mekân II’de bulunan iskeletler Mekân 
I kadar olmasa da yine in situ konumları kayıp ve karışık durumdadır. Söz 
konusu mekâna ait iskeletlerin incelenmesinde kazı alanında verilen mezar 
numarası sistemine uyularak (özellikle mekân dışı mezarlarda)  inceleme 
yapılmaya çalışılmış ve değerlendirme bu şekilde verilmiştir. Ancak burada 
Mekân I’de olduğu gibi her bireye ait kemiklerin birbiri ile hatta Mekân I ile 
de karışmış olabileceği ihtimalini unutmamak gerekmektedir. Bu bağlamda 
birey sayısında bir değişikliğin olabileceğini belirtmenin yararlı olacağını dü-
şünmekteyiz.

Mekân II’ye ait eldeki verilerden çıkardığımız sonuca göre söz konusu me-
zar odasında ve mekân dışı mezarlarda en az 15 erkek, 8 dişi, 4 bebek ve 4 
cinsiyeti saptanamamış erişkin bireyin olduğu görülmektedir (Tablo: 3).   

 

MEKÂN II n %

Erkek 15 48,39

Dişi 8 25,81

Bebek 4 12,9

Çocuk  -  -

Cin. Belirsiz 4 12,9

Toplam 31 100

Tablo 3: Mekân II İskelet Bireylerinin Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Gerek Mekân I gerekse Mekân II mezar odalarında erişkin bireylerin, be-
bek ve çocuklardan daha yüksek bir orana sahip oldukları görülmektedir 
(Tablo 4). Bebek ve çocuk mezarları da aynı erişkin mezarlarında olduğu gibi 
çok dağıtılmış ve kemikler kırılmıştır. Bebek ve çocuk sayısındaki bu düşük 
oranı, ya bu mekânın ağırlıklı olarak erişkinler için kullanıldığına ya da bebek 
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ve çocuk kemiklerinin çok daha narinliğinden kaynaklı kırılıp ufalandığına 
ve bu nedenle ele geçmediğine bağlayabiliriz. Özellikle bebeklerin de 1 yaş 
altı bebeklerden oluştuğunu belirtmek gerekmektedir.   

MEKÂN I ve II n %

Erkek 28 47,46

Dişi 14 23,73

Bebek 8 13,56

Çocuk 4 6,78

Cin. Belirsiz 5 8,47

Toplam 59 100

Tablo 4: Mekân I ve Mekân II Bireylerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Mekân I ve Mekân II’deki cinsiyet dağılımı da bize erkeklerin dişilerden 
daha fazla bireyle temsil edildiğini göstermektedir. Bu da bize toplumu oluş-
turan erişkin bireylerin yaklaşık 2/3’ünün erkeklerden oluştuğuna işaret et-
mektedir (Grafik 1 ve Garfik 2). 
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Grafik 1: Mekân I ve Mekân II İskelet Bireylerinin Dağılım Grafiği
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Garfik 2: Toplumun Genel Yaş Grubu ve Cinsiyet Dağılımı

Mekân II, Mezar 2/H olarak adlandırılan mezardan dişi bir bireyin sağ 
parietalinde altın sırma dokuma parçası ele geçmiştir. Yine Mezar 11’den ele 
geçen yüzüğün sahibi ise 45-50 yaşlarında bir dişi bireye aittir. Parmağında 
aşırı korozyona uğramış demir bir yüzük ele geçmiştir5. 

CONSERVASYON	ÇALIŞMALARI:

22-05-2009-10-06-2009 tarihlerinde buluntu restorasyonu ve konservasyo-
nu Anadolu Medeniyetleri Müzesi Laboratuar Ekibi (Latif Özen, İlknur Elyıl-
dırm, Songül Yılmazer, Sinem Güzeltepe, Yeşim Algöz) tarafından yürütül-
müştür.

Mezar yapısının koruma işlemine Mekân I’de bulunan niş içlerinde açığa 
çıkarılan harcın korunmasıyla başlanmıştır. Bunun için önce alanın temizliği 
yapılmış, duvardan yüzeye çıkan bitkiler ve çamur tabakası alınmış ve niş 
içleri temizlenmiştir. Temizlik işleminin ardından sağlamlaştırma işlemine 

5 Alpagut, 2009
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geçilmiştir. İğneli şırınga ile harç yüzeyindeki tüm çatlaklardan yapı için uy-
gun bir yapıştırıcı olan %3‘lük Primal AC 33 (suda çözünmüş) verilmiştir. Bu 
işlem tıpkı temizlik işlemi gibi her niş için tekrarlanmıştır. İnce çatlakların 
sağlamlaştırılmasından sonra, beslenme şırıngası kullanılarak yüzeydeki boş-
luklardan yine sağlamlaştırıcı solüsyon enjekte edilmiştir.

Bu işlemin ardından yüzeyden kopmak üzere olan harç parçaları önden 
desteklenerek yine sağlamlaştırıcı ile duvara yapıştırılmıştır. Bunun yanı sıra 
sağlamlaştırıcının yetersiz kalacağı noktalarda, boşluklar yine ön taraf des-
teklenerek arkası orijinal harca uygun hazırlanan harçla doldurulmuştur. Bu 
işlem; yüzeyden kopma tehlikesi olan büyük parçalar için tekrarlanmıştır.

Sağlamlaştırma işlemi bittikten sonra, orijinal harçların kenar kısımlarına 
koruma amaçlı bordür benzeri harç çekilmiştir. Bu işlem Mekân II içinde açı-
ğa çıkarılan orijinal harç için uygulanmıştır. 

Niş içlerinde ve diğer yüzeylerdeki harç işleminin ardından, yıkılmakla 
karşı karşıya olan duvar V ve duvar VI’nın kısmen sağlam ele geçen tonoz 
dönüşleri destekleme çalışmasına geçilmiştir. Bu işlem için demirci ustası, to-
nozları ayakta tutacak şekilde demirleri bükülmüş ve duvara sabitlenmiştir. 
Bu işlemin ardından kopması zor olan bir malzemeden oluşan bir plastik file 
demirlerin ardından duvarı örtecek şekilde gerilerek tonozun şeklini alacak 
şekilde serildi ve duvara sabitlendi. Bu işlemin ardından demir duvar rengine 
yakın bir renkte boyandı (Resim: 1).

Daha sonra duvar üzerinde hassas olan tonoz kalıntılarının parça kopma-
larını engellemek için kireçli su yüzeye emdirildi. Bu işlemin ardından kopma 
tehlikesi bulunan tuğlalar sağlamlaştırıldı ve yine hazırlanan yapıştırıcılı so-
lüsyon bu noktalara ve tüm çatlaklara uygulandıktan sonra seyreltilmiş halde 
bir harç hazırlanarak duvar üzerinde kopma tehlikesi olan tüm yüzeye uygu-
landı (Resim: 1).

Sonuç olarak hem niş içlerinde hem de duvar yüzeyinde bulunan orijinal 
harç tabakası koruma altına alınmış oldu6.

6 Özen 2009
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Kazı çalışmaları 26.06.2009 tarihinde sona ermiştir. Elde edilen taşınabilir 
buluntular belgelenerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına 
alınmıştır. Diğer taraftan ortaya çıkarılan mimari yapının, Ankara Koruma 
Kurulu’nun 24 Temmuz 2009 ve 4302 sayılı kararıyla, toprakla örtülerek ko-
runmasına karar verilmiş olup bu işlem Gazi Üniversitesi tarafından uygu-
lanmıştır (Resim: 1 Mezar yapısı gömülmeden önceki son hali, Resim: 2 gö-
müldükten sonraki halidir).

Kurtarma Kazısından sonra yeniden toprak altına gömülmüş olan Malte-
pe Roma-Bizans Dönemi mezar yapısı bu çalışma ile kısmen bilim camiası-
nın bilgisine sunulmuştur. Devam eden incelemelerle eldeki buluntular daha 
ayrıntılı olarak incelenip elde edilen veriler Roma-Bizans Dönemi verilerine 
dahil edilecek ve yayınlar yapılacaktır. Eldeki buluntular ışığında bu alanın 
MS 2, 3, 4 ve 5. yy’da kullanımda olduğunu söyleyebiliriz. 
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Resim 1: Maltepe Kurtarma Kazısında ortaya çıkarılan mezar.

Resim 2: Maltepe Kurtarma Kazısında ortaya çıkarılan mezar.
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Resim 3: Ankara Garı sırasında ortaya çıkarılan Roma Hamamı.

Resim 4: Mekân I_320x240.
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Resim 8: Mekân II 320x240.

Resim 5:  Kaşı haç şekilli, kaşın her köşesinde 
yakut taş buluntusu.

Resim 6: Üzerinde monogram şeklinde İsa 
yazılı altın elbise.

Resim 7: Haç şekilinde altın kolye 320x213.
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Resim 9: Mekân II 320x240.

Resim 10: Mezar 2’den ele geçen sarmallar 
şeklinde altın saç.
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Resim 12: Mezar 6’ya ait mezar steli_160x240.

Resim 11: Mezar 5_320x240.
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Resim 13: Mezar 10 ve 11 320x240.

Resim 14: Üzeri tek tuğla ile kaplı tüf kayaya oyulu yapı.
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Çizim 1: 319x240_319x240.

Çizim 2: Maltepe kurtarma kazısı ile ortaya çıkarılan mezar.
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DADASTANA NEKROPOLÜ 2009 YILI
KURTARMA KAZISI

Melih ARSLAN*
Okan CİNEMRE

Tülay ERDOĞAN

Dadastana Nekropolü Ankara’nın Nallıhan İlçesi, İslamalan Köyü 

sınırları içerisinda kalmaktadır. Nallıhan İlçesinin 40 km. kuzeybatısındaki 

bu nekropol alanı ormanlık bir arazide olup, İslamalan Köyünün 3 km. 

batısındadır (Resim: 1-2). 

Köy yolu ıslah çalışmaları sırasında dozerlerin bu alandaki mezarları 

ortaya çıkartması sonucu bu nekropol ortaya çıkmıştır. Kemiklerin ve ölü 

hediyesi seramik parçalarının ortalığa dağılması, kaçak kazıcıları da bölgeye 

çekmiştir. Bu tahribatın daha da çoğalmasına neden olmuştur. Jandarmanın 

kaçak kazıcıları soruşturması üzerine konu müzemize bildirilmiş ve müzemiz 

tarafından 2008 yılında bir kurtarma kazısı bu alanda başlatılmıştır. 2009 

yılında ise, kazılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Melih ARSLAN 

Başkanlığında Arkeologlar Okan CİNEMRE ve Tülay ERDOĞAN’dan oluşan 

bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarından bahsetmeden önce kentin 

tarihçesinden kısaca bahsetmekte yarar  görmekteyiz.

Şehrin Tarihçesi:

Antik kaynaklar ve haritalarda bu yer, Bithynia Bölgesinin Dadastana1 

Antik Kentinin sınırlarında kalmaktadır. Dadastana Şehri, Ammien Marcellis2 

* Melih ARSLAN, Arkeolog-Nümizmat, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü. ANKARA.
 Okan CİNEMRE, Arkeolog; Tülay ERDOĞAN, Arkeolog; Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğü. 
1 Texier: 148, 254.
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tarafından Bithynia ile Galatia sınırında olarak zikredilmektedir. Dadastana’nın 
ünü, M.S. 364 yılında, Roma İmparatoru Jovianus’un ansızın bu yerde 
ölmesinden kaynaklanmaktadır3. İmparator Suriye Seferinden dönmekte 
iken ordusu ile burada kamp kurduğu bir sırada rahatsızlanarak aniden 
ölmüştür. İmparatorun cesedi muhafaza edilerek, çok acele bir şekilde, yeni 
başkent Constantinopol (İstanbul’a), İmparatorlar mezarlığına taşınmıştır4. 
Dadastana, araştırmacılar tarafından bugün Nallıhan’ın Karahisar Köyüne 
lokalize edilmektedir. Fakat birçok araştırmacı ve tarihi coğrafyacı Karahisar 
Köyü lokalizasyonunu kesin olmayan bir şekilde ve bu yeri soru işaretiyle 
vermektedir, Bekle-Restle, Karahisar yakını demekte5, Sevin ise, Karahisar’ı 
soru işaretli olarak belirtmektedir6. Sonuç olarak Karahisar Köyü bizim kazı 
yaptığımız alan olan İslamalan Köyüne sınır olması (3 km. uzaklıkta) ve 
İslamalan Köyü yeni bir köy olup, eskiden Karahisar Köyüne bağlı bir mahalle 
idi. Bizim kazı yaptığımız bu nekropolün Dadastana’nın Nekropolü olması 
gerekmektedir.

 

Kazı Çalışmaları ve Mezar Buluntuları:

Ormanlık alan içinde kalan nekropoldeki mezarlar, yerli kireç taşı ve pişmiş 
toprak çatı kiremiti marifetiyle yapılmışlardır. Ayrıca mezarların birçoğu 
(Bizans) ana toprağa basit gömü şeklinde yapılmıştır. Kazıya açmalar şeklinde 
başladık. Çünkü arazi ormanlık ve çalılık olduğu için geniş bir açma açarak 
üzerindeki bitki örtüsünü kaldırdıktan sonra mezarlara ulaşabileceğimizi 
anladık. Toplam sekiz açmada, 25 mezar buluntusu bulundu, mezar tipi ve 
ölü hediyelerinden bu nekropolün Roma ve Bizans Dönemlerinde kullanılmış 
olduğu anlaşılmış olup, çalışmalarımız 4 hafta  sürmüştür. 

I	Numaralı	Açma: Açma Köy yolunun güneyinde yaklaşık olarak, 10.5 x 
11 metre ebatında açılmıştır. İlk mezar, 65–70 cm. derinlikte, açmanın güney-

2 Amm. Marc. XXV. Kitap, bölüm 10, 12.
3 Sevin: 39.
4 Texier: 254; Bekle-Restle: 154.
5 Bekle-Restle: 154.
6 Sevin: 39.
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batı kesitinde, 2.30 m. uzunlukta olup, mezarın sınırı çatı kiremitlerinden 
oluşturulmuştur. Kiremitler kaldırıldıktan sonra, batı-doğu yönünde sağ 
kolu çapraz biçimde göğüs üzerinde, sol kolu ise, karın boşluğu üzerinde 
bir iskelet ve bel kısmında dağılmış olarak başka bir iskelet parçalarına daha 
rastlanmıştır (Resim: 3-4). Yine bu açmanın kuzeybatı kesitinde, batı-doğu 
yönünde, sağ kolu çapraz biçimde göğüs üzerinde sol kolu ise karın boşluğu 
üzerinde duran basit toprak gömü şeklinde başka bir iskelete rastlanmıştır 
(Resim: 5). İsketin her iki kulağının olduğu yerde başının altına düşmüş 
halde bir tek gümüş ve bir tek bronz halka küpe bulunmuştur (Resim: 6). 
Açma derinliği arazi yapısına göre sığ olduğundan yaklaşık olarak 85–90 cm. 
derinlikte ana kayaya ulaşılmıştır. 

II	Numaralı	Açma:	I no.’lu açmanın kuzey-batısındadır. 3,5x4,5 m. ebatında 
çalışmalara başlanmıştır. Yaklaşık 90 cm. derinliğe inilmiştir. Herhangi bir 
buluntuya veya mimari öğeye rastlanmadığı için açmada çalışmalara son 
verilmiştir.

III	 Numaralı	 Açma:	 II no.’lu açmanın hemen kuzey-doğusunda 
yaklaşık olarak 5x5 boyutlarında bir açmadır. Çalılıklar temizlendikten 
sonra 90–110 cm. arasında sanduka tipi basit toprak gömü şeklinde bir 
mezara rastlanmıştır. İskelet doğu-batı yönünde yatmaktadır, etrafı taşlarla 
çevrilmiştir. Baş kısmında ve birer adet de omuz kısımlarında olmak üzere 
üç adet taş bulunmaktadır. Baş kısmında bulunan taşın diğer tarafında ise 
başka bir kafatası parçasına rastlanmıştır. Mezarın içinde iskeletin üzerini 
örten ahşap kalıntıları bulunmuş olup, bu parçalardan ölünün ahşap bir tabut 
ile gömülmüş olduğunu düşünmekteyiz. İskeletin sağ kolu çapraz biçimde 
göğüs üzerinde sol kolu ise, karın boşluğu üzerinde durmaktadır. İskeletin 
sağ göğüs kafesi üzerinde bir adet gümüş boncuğa rastlanmıştır (Resim: 7). 
Bu iskelette kaldırıldıktan sonra tam simetrik olarak hemen altında, sağ kolu 
çapraz biçimde göğüs üzerinde sol kolu ise karın boşluğu üzerinde duran 
başka bir iskelete daha rastlanmıştır (Resim: 8). Basit toprak gömü tarzında 
gömülmüş olan bu iskelette kaldırıldıktan sonra ana kayaya ulaşıldığı için bu 
açmada da çalışmalara son verilmiştir
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IV	Numaralı	Açma:	Köy yolu üzerinde 3.5x8 metre boyutunda açılmıştır. 
Arazi eğiminden kaynaklanan farkla yaklaşık olarak 50–60 cm. derinlikte bir 
adet kafatasına rastlanmıştır. İskeletin boyun kısmına gelen yerde iki adet 
bronz haç bulunmuştur (Resim: 9). İskeletin büyük bir kısmı zarar görmüştür. 
Yine bu açmada yaklaşık 75–90 cm. seviyelerinde, doğu-batı yönünde etrafı 
iri taşlarla çevrili bir çocuk mezarı ve taşların hemen dış tarafında yine bir 
çocuğa ait olduğu düşünülen bir kafatasına rastlanmıştır. İskelet yanında 
demir pazubent ve bronz bir haç bulunmuştur, taşlar kaldırıldığında ise tek 
kulplu bir Roma testisi ve çift kulplu bir çömlekçik ele geçmiştir. İskeletin 
etrafında çok sayıda demirden küçük çivilere rastlanmıştır (Resim: 10). Yine 
bu açma içerisinde açmanın doğu kesitine yakın, basit toprak gömü halinde 
bir çocuk iskeletine rastlanmıştır. İskeletin sağ kolu göğüs kafesi üzerinde, 
sol kolu yine göğüs hizasında, baş kısmına yakın vaziyette, sol ön kolunda 
iki adet mavi renkli Geç Roma-Erken Roma Dönemine tarihlenen cam 
bilezikler7 bulunmuştur (Resim: 11). Yaklaşık olarak 110–120 cm. derinlikte 
ayakları kesitin içinde kalan ve üzerine taş yıkılmış başka bir dağılmış 
iskelete rastlanmıştır. Yaklaşık olarak bel kısmına gelen bölgede bir adet 
skyphos (kadeh) bulunmuştur (Resim: 12). Aynı derinlikte açmanın kuzeyine 
doğru kafatası dağılmış dileri ve iskeletin bir kısmı görünen parçalar halinde 
başka bir iskelete rastlanmıştır. Baş kısmında ise, bol miktarda çivi ve mıh 
bulunmuştur. Açmanın doğu kesitinde üzerine blok taş düşerek parçalanmış 
bir iskelete, etrafında pişmiş toprak seramik parçalarına ve bol sayıda çiviye 
rastlanmıştır. Blok taş kaldırıldıktan sonra bir adet sivri dipli kısmen kırılmış 
bir amphora ve yanında demir çivilere rastlanmıştır (Resim: 12). Mezarların 
olduğu yerde ağaç kökleri iskeletleri parçalamış ve duruş vaziyetlerini 
bozmuştur.

V	 Numaralı	 Açma:	 8x3.5 metre boyutlarında, kuzeydoğu, güneybatı 
doğrultusunda açılmıştır. 75–80 cm. derinlikte doğu-batı yönünde, toprak 
bir seki üzerinde, bel kısmına kadar taş üzerinde bulunan bir iskelete 
rastlanmıştır (Resim: 13), bu iskelet alındıktan sonra, bunun altında, 

7 Lightfood -Arslan 1992, s. 228-229, no. 164-167-168
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yaklaşık olarak 95–110 cm. derinlikte 3 adet üzerleri taşlarla kapatılmış 
mezarlara rastlanmıştır. Basit toprak gömü şeklinde açılmış olan bu mezarlar 
diğerlerinden farklı olarak 35–45 cm. derinlikte bulunmaktadır. İskeletlerin 
yönü doğu-batı istikametindedir. İskeletlerin başları batı yönünde, ayakları 
doğu yönünde olmak üzere gömülmüşlerdir (Resim: 14). Daha sonra bu 
mezarların 30–40 cm. kuzeybatısında hemen aynı derinlikte ve aynı yöne 
bakan başka bir mezar daha bulunmuştur. Ana toprağa basit gömü şeklindeki 
yapılmış bu mezarda sadece bir küpe parçası ele geçmiştir (Resim: 15). 
Diğerlerinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Açmanın güney-batı 
kesitinde çatı kiremitleriyle yapılmış bir mezar bulunmuştur. Mezarı örten 
levhalar kaldırıldığında doğu-batı yönünde bir iskelet bulunmuştur. Büyük 
ihtimalle Hristiyan kişiye ait bu mezar Bizans Döneminden olup, buluntu 
vermemektedir  (Resim: 16).

VI-VII	Numaralı	 Açmalar:	Her iki açma yol kenarındaki şev üzerinde 
açılmış olup, kaçak kazıcıları caydırma amacı ile yapılmıştır. Yol çalışmaları 
sırasında büyük ölçüde tahrip edilen bu açmalar 2008 yılından bildiğimiz 
kadarı ile karışmış ve dağılmış mezarların bulunduğu açmalardır. Bulunan 
iskelet parçaları da bunu doğrular niteliktedir. Ancak yine de tam bir iskelete 
VII no.’lu açmada rastlanmıştır (Resim: 17). Bu iskelet de diğerleri gibi basit 
gömü şeklindedir. Açmanın güneyinde,  köy yolu yapımında taşların altında 
kalan yonca ağızlı bir testi (oinochoe),  çift kulplu çömlekçik ve demir çiviler 
bulunmuştur (Resim: 18). 

2009 yılı İslamalan Köyü Nekropolü Kurtarma Kazıları sonucunda biz 
bu kazdığımız nekropolün Geç Roma ve Bizans Dönemlerinde yoğun bir 
şekilde kullanılmış olduğunu anladık. Önemli bir keşfimiz ise, bu yerin antik 
Dadastana şehrinin nekropolü olduğudur. Çünkü, gerek antik kaynaklar, 
gerekse modern kaynaklar, buranın Geç Roma ve Bizans Dönemindeki 
Dadastana olduğunu söylemektedir. Hac yolu üzerindeki Geç Roma ve 
Bizans Döneminde önemli bir kent olan Dadastana,  aynı zamanda bir Bizans 
Piskoposluk merkezidir.

2009 yılı İslamalan Nekropol kazıları bize artık bu yerin Dadastana’nın 
nekropolü olduğunu ispat etmiştir. Dadastana şehrinin yerleşmesinin de 
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aranmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenlerle, müze müdürlüğü olarak, 2010 
yılında Nallıhan İlçesini kapsayan köylerde bir yüzey araştırması yapmaya 
başladık. Bu sene, Beypazarı (doğudan) yönünden başladığımız taramalarda 
ancak 29 köyü gezebildik. Toplam 75 köyü olan Nallıhan İlçesindeki bu 
araştırmalarımız üç yıl içinde bitirmeyi hedefledik. En batıda olan Dadastana 
kentini iki yıl sonraki yüzey araştırmalarımızda bulmayı umut etmekteyiz
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Resim 1: İslamalan Köyü Dadastana Kenti 
Nekropolü güneybatıdan görünüm.

Resim 3: I no.’lu açma 2 no.’lu çatı kiremitli 
mezar.

Resim 5: I no.’lu açma 4 no.’lu mezar doğrudan toprağa gömülü mezarlardan bir örnek.

Resim 2: İslamalan Köyü Dadastana Kenti 
Nekropolü güneybatıdan görünüm.

Resim 4: Çatı kiremitli mezar, ana toprağa 
gömü.
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Resim 6: I no.’lu açma 4 no.’lu mezardan ele geçen gümüş ve bronz halka küp.

Resim 8: III.no.’lu açma, 3 no.’lu mezar kaldırıldıktan sonra altında bulunan 5 no.’lu basit toprak 
mezardan görünüş.

Resim 7: III No.’lu açma 3 no.’lu mezar, ana toprağa basit gömü, 
belden yukarısı moloz taşla çevrili basit gömü.

Basit gömülü mezardan 
ele geçen Gümüş kolye 
ucu.
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Resim 9: IV no.’lu açmada bulunan iskelet parçası,tahrip edilmiş Bizans Dönemi’ne ait  iskeletin 
boyun kısmından in-situ ele geçen haç biçimli kolyeler.

Resim 10: IV no.’lu açma, 12 no.’lu çocuk mezarı, basit tip mezar gömü, kayrak taşları ile çevrili 
mezardan ele geçen haç kolye ve hemen altında yer alan Roma mezarından ele geçen 
P.T. testi ve çömlekçik.
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Resim 11: V no.’lu açma 15 no.’lu iskelet, basit toprak çocuk mezarı ve in situ ele geçen Erken 
Bizans 2 adet cam bilezik.

Resim 12: IV no.’lu açma ve 24 no.’lu mezar ve mezar hediyesi, Geç Roma Dönemi P.T. skyphos 
ve siyah astarlı Amphora, ahşap tabut için kullanılmış demir çiviler.
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Resim 13: V no.’lu açma,18 no.’lu iskeletin belden yukarısı bir dizi taş üzerine gömü yapılmış 
mezardan bir görünüm.

Resim 14: V no.’lu açma, 20,21,22 no.’lu iskeletler Bizans Dönemi, doğu-batı yönlü hediyesiz me-
zarlar (basit toprak gömü).
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Resim 15: V no.’lu açma, 23 no.’lu iskelet basit gömü, ve ele geçen sepet formlu bronz küpe parçası.

Resim 16: V no.’lu açma, Çatı kiremitlerinden oluşturulmuş 16 no.’lu Bizans mezarından görü-
nüm.
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Resim 17: VII no.’lu açma, 25 no.’lu iskelet, 
basit toprak gömü, hediyesiz Erken 
Bizans mezarından görünüm.

Resim 18: Yol kenarında bulunan ve tahrip edilmiş mezardan ele geçen Roma Dönemi  P.T. 
oinochoe ve  çömlekçik. 

Resim 18a: Toplu halde bulunan demir çiviler.
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ROMA HAMAMI 2009 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

     Melih ARSLAN*
   Mehmet AKALIN
 Aynur TALAAKAR

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan Roma Ha-
mamı Örenyerindeki Sütunlu Cadde ve Dükkânlarında 2009 kazı çalışmala-
rına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2009 tarih ve 
38466 sayılı izinleri ve Bakanlığımızca sağlanan ödenekle 15.07.2009 tarihinde 
başlanmıştır. Çalışmalar yaklaşık 3 ay sürdürülmüş olup 16.09.2009 tarihinde 
sonlandırılmıştır.

Kazı çalışmaları, Müzemiz Müdürü Melih ARSLAN başkanlığında, Mü-
zemiz Arkeologları Mehmet AKALIN, Aynur AKALIN ve Ebru KILIÇ ile bir-
likte Kültür ve Turizm Uzmanı – Restoratör Kimya Mühendisi Latif ÖZEN’in 
heyet üyesi olarak katılımıyla sürdürülmüştür.

Roma Hamamının Sütunlu Cadde kısmında ot temizliği yapıldıktan sonra 
1J ve lK olarak adlandırdığımız 5x5 m. boyutlarındaki açmalarla kazı çalışma-
larına başlanmıştır.  

1K Açması:

1J açmasında 1.30 m. derinliğe kadar yoğun tahribat gözlemlenmiştir (Re-
sim: 1). Bu derinlikte açmanın doğu kesitinde yer alan, iri taş bloklardan olu-
şan ve 5-6 sırası korunmuş olarak karşımıza çıkan yakın dönemdeki yapılaş-
malara ait altı boş duvar sırası kaldırılmıştır. 

* Melih ARSLAN, Arkeolog-Nümizmat, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü. ANKARA.
  Mehmet AKALIN, Arkeolog; Aynur TALAAKAR, Arkeolog; Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğü.
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1.50 m. derinliğe inildiğinde özellikle açmanın kuzey kesiminde yoğun 
olarak künk parçaları, seramik ve tuğla parçaları tespit edilmiştir. 

2007-2008 kazılarında çalışılan 1H ve 1I açmalarında yüzeyden itibaren 
görülen yaklaşık 3 m. yüksekliğinde korunmuş olan iri taş bloklarla örülmüş 
aralarında harç bulunan doğu-batı doğrultusundaki kalın duvarlar ise,  bu aç-
manın güney kesitinde devam etmektedir (Resim:  1). Bu duvarın Arkasında 
toprak tabakası olduğu için kalınlık tam olarak bu aşamada tespit edileme-
mektedir. 

Derinlemesine çalışmalar devam ettirildiğinde güney kesitteki duvarın, 
yüzeyden 1.60 m’ye kadar korunmuş olduğu görülmüştür. Açma, 3 m.’de 
tesviye edilmiş, altta kalan diğer 1.40 m.’lik bölümde ise güney duvarında 
tahribat olduğu gözlemlenmiştir. 1h ve 1ı açmalarındaki gibi kuzey-güney 
doğrultulu doğu ve batıda yer alan iki ayrı duvarla köşe yapmaktadır. Bu 
durumda güney duvarının korunan uzunluğu köşelere kadar içten 3.57 m. 
dir. Kuzey-güney doğrultulu doğudaki duvarın korunan uzunluğu 2.32 m. 
Kalınlığı ise, 1.51 m.’dir. Yüksekliği yaklaşık 3. m.’dir. Ancak bu duvar da 
1h ve 1ı’daki gibi yuzeyden 2.10 m.’den sonra derine doğru 78 cm.’lik bir 
yükseklikte dışa doğru çıkıntı yapmaktadır. Bu da iki aşamalı olarak kulla-
nıldığını düşündürmektedir. Güneydeki duvarla batıda yer alan köşe yapan 
diğer duvar ise 

1.57 m. derinlikte görülmüştür. Üst kısmı tahrip olmuştur. Korunan yük-
sekliği 1.39 m. eni 93 cm.’dir.

1J açmasının kuzey bölümünde, yaklaşık 2.50 m. derinlikte güney kesite 
2.12 m. uzaklıkta doğu duvarına bitişik ama bu duvardan bağımsız olarak 
yapılan doğu-batı yönünde bir duvara daha rastlanmıştır (Resim: 1). Bu du-
var, 3.05 m. derinliğe kadar devam etmektedir. Korunan yüksekliği 80 cm., 
eni 71 cm., uzunluğu ise, 2.53 m.’dir. Duvar tahrip olmuş durumdadır. Dışta 
iri taş bloklar, iç kısmında küçük moloz taşlar kullanılmıştır. Diğer güney, 
doğu ve batı kesitlerinde yer alan kalın duvarlara göre daha basit işçilik 
göstermektedir. 
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Bu açma, yaklaşık 3.05 - 3.10 m. derinlikte bırakılmıştır. Açmanın en önem-
li buluntu grubu güneyde, 2.64 cm. derinlikte, doğu-batı doğrultulu kalın 
duvarın dibinde ve yıkık bir kiremit parçası üzerinde çoğunluğu birbirine 
yapışmış halde bulunan 46 adetten oluşan sikke grubudur. Geç Roma Döne-
mine tarihlenen bu sikkeler, I. Constantius ve devamı imparatorlara ait olup 
(M.S. 324-370), Antoninianus (gümüş kaplama) birimindedir. Bu durum bize 
dükkanların bu dönemde kullanılmış olduğunu ve bir felaket sonucunda bu 
paraların burada kalmış olacağını düşündürmektedir.  

1J açmasının kazılması esnasında açmanın kuzeyinde yer alan 1 no.’lu aç-
maya rastlayan ve dükkânlara ait giriş olabileceği düşünülen doğu-batı du-
varındaki toprakla kapalı olan kısım açılmıştır. Diğer giriş, 2007-2008 yılları 
arasındaki kazı çalışmalarıyla tespit edilmişti. 1f ve 1c açmalarına rastlamak-
taydı. Böylece dükkanlara ait olabileceğini düşündüğümüz iki giriş ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 2).

1K Açması:

1.50 m.’e kadar kaba dolgu malzemesi atılmış olup malzeme içerisinde kırık 
seramikler, tuğla parçaları ve hayvan kemikleri tespit edilmiştir. 1.5 0m.’den 
sonra da açmanın özellikle kuzey ve kuzeybatı kesiminde çöplük şeklinde 
karışık malzeme gelmeye devam etmiştir (Resim: 3). Bu alanda 1.80m. derin-
likte, kazı sezonunun en önemli buluntularından olan sağlam durumda, 11 
cm. uzunluğunda çarmıha gerilmiş bronzdan İsa	Heykelciği	bulunmuştur 
(Resim: 4). Açmanın güney kısmında ise 1.50 m. derinlikten sonra toprak çok 
nemli olup yoğun miktarda kırık kiremit parçaları ele geçmiştir. Bu açmada 
inilen son derinlik 3.05 m.’dir.

 Sütunlu Cadde alanında 2007 yılında açılan 1K ve 1A no.’lu açmaların 
kuzey bölümlerinde tespit edilen, dükkan mimarisine ait olarak yorumladığı-
mız doğu-batı yönündeki duvarın devamı 1K açmasında da tespit edilmiştir. 
Korunan yüksekliği 30 cm. eni 74 cm.’dir. Duvarın alt sıralarında dört sıra ki-
remit üzerinde yine taş sırası görülmekte aralarda harç bulunmakta. Bu duva-



344

rın üst kodlarında yıkık durumda yoğun olarak kiremit ve dolgu malzemesi 
tespit edilmiştir. 

1 L Açması:

1J açmasının yanında (batısında) açılan 1L açması da 5x5 m. boyutların-
dadır. 1J’nin güneyinde yer alan kalın duvarların devamının tespiti amacıyla 
açılmıştır. 

Açmada 64 cm.’e kadar yoğun dolgu tabakası alınmıştır. 64 cm.’den sonra 
irili ufaklı moloz taşlarla birlikte yoğun olarak seramik kırıkları ve sikkeler 
Roma ve Bizans Dönemi sikkeler tespit edilmiştir. 

1J’nin güneyinde yer alan iri blok taşlarla örülü kalın duvarlar, bu açmada 
da devam etmektedir (Resim: 5).

2.31m. derinliğe ulaşıldığında açmanın kuzeydoğu kesiminde yoğun ki-
remit ve künk parçaları tespit edilmiştir. Daha alt seviyelerde ise, kiremit 
parçaları ile moloz yığınları da gelmeye başlamıştır. 2.80 m.’ye ulaşıldığında, 
açmanın doğu kesitinde yer alan güney duvarla köşe yapan duvarın parale-
linin batı kesitde de bulunduğu ve moloz yığınlarının bu duvara ait olduğu 
anlaşılmıştır.

Açmanın batı kesiminde 2.80 m.’de toprak nemli gelmeye başlamış olup 
toprakta bir çökme hissedilmiştir. Bu alan kazıldığında insitu durumda bir 
küp tespit edilmiştir (Resim: 6). Küp etrafındaki çalışmalarda 3 adet sikke 
bulunmuştur. Açmanın güney kısmında da 2.70 m. derinlikte başka bir küçük 
boy küpe ait olabilecek parçalar bulunmuştur. Bu küplerden yola çıkılarak 
bu bölümün depo olarak kullanıldığı düşünülebilinir. Açmanın güney bölü-
münden de 11 adet sikke bulunmuştur. Yeni çıkan doğu-batı uzantılı duvarın 
güney kısmında, 2,75 m. derinlikte sağlam durumda bir kandil bulunmuştur 

2.92 m.’de doğu duvarı dibinden başlayan bir yangın tabakası tespit edil-
miştir. 2.95 m.’de güneyden kuzeye doğru uzanan 1.58 m. uzunluğunda künk 
sırası görülmüştür (Resim: 6). Gerekli belgeleme yapıldıktan sonra künkler 
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çok tahrip olduğu için kaldırılmıştır. Yine bu alanda başka kandil ve sikkelere 
de rastlanmıştır.

Açmada 3.05 m. seviyesine inildiğinde diğer açılan açmalarda olduğu gibi 
güneydeki kalın duvarın artık aşağıya doğru devam etmediği görülmüştür. 
Bu seviyeden itibaren toprağın daha nemli, sert ve açık kahverengiye dönüş-
mesiyle ana toprağa ulaşıldığı anlaşılmıştır. 

Açmanın batısında 2.80 m.’de rastlanan küpün ortaya çıkarılması ve ko-
runması ile ilgili çalışmalara Müzemiz Laboratuar Ekibi de katılmıştır. Küpün 
çıkarılması esnasında, küpün içinde ve etrafında yine sikkelere, tam ve kırık 
olarak kandillere rastlanmıştır. Ayrıca hayvan kemikleri de bulunmuştur. 
Küpün Müzemiz Laboratuar elemanları tarafından bulunduğu yerden alın-
ması esnasında küpün sağlam olmadığı başka bir küpün dibi üzerine yarım 
olarak oturtulduğu anlaşılmıştır.

1D – 1H ve 1E Açmaları:

1D Açması:

2008 yılında ortaya çıkartılan ve yaklaşık 3m. derinlikte bırakılan 1D aç-
masının hemen hemen ortasından geçen tuğla örgülü ana duvarın güneyinde 
derinlemesine çalışmalara devam edilmiştir. Kuzey-güney yönünde 2 m.’lik, 
doğu-batı yönünde 6.20 m.’lik kısımda kazı çalışmaları ortalama 1 m. derinli-
ğe inilerek tamamlanmıştır (Resim: 7).

Açmanın doğu sınırına yakın kuzey-güney yönünde, kuzeydoğu-
güneybatı doğrultulu devam eden 64 cm. genişliğinde küçük moloz taşlardan 
oluşan bir duvara rastlanmıştır. Bu duvarın 1.60 m. batısında ikinci bir duvara 
daha rastlanmıştır. Bu duvar da 92 cm. genişlikte olup kuzey-güney doğrul-
tusunda devam etmekte ve tahrip olmuş durumdadır (Resim: 7).

1D açmasında ayrı dönemlere ait iki tahrip olmuş tabana rastlanmıştır. 
İlk taban Geç Roma Dönemine ait olmalıdır. Bu tabanın üzerinden ağırlık-
lı olarak Geç Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları ve sikkeler 
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ele geçmiştir. Erken Roma malzemesine son derece az rastlanılmıştır. Geçen 
yıl bırakılan seviyeden yaklaşık 1 m. derinliğe inildiğinde, anakaya üzerinde 
ele geçen ikinci taban kalıntıları üzerinde ise, Erken ve Geç Roma Dönemine 
ait buluntular ele geçmiştir. Ayrıca bu alanda anakaya üzerinde muhtemelen 
Frig Dönemine ait seramik parçaları ve bu seramik parçaları ile aynı döneme 
tarihlenebilecek ithal seramikler bulunmuştur.

1E Açması:

1D açmasının güneyinde yer almaktadır. 2008 yılında 1D açması gibi 
yaklaşık 3 m. bırakılan 1E açmasında, bu yıl yapılan çalışmalar kuzey yarısı 
ve güney yarısı olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür (Resim: 8). Kuzey-
güney 1.5 m. doğu-batı yönünde 5.40 m.’lik bir alanda çalışılmıştır. Yakla-
şık 1m. derinliğe inildiğinde ana kayaya ulaşılmış ve çalışmalar  sonlandırıl-
mıştır. 1E açmasının kuzey yarısında yıkılmış halde küçük taşların bir araya 
gelmesiyle oluşmuş ocak olabilecek, etrafında kül tabakası bulunan kalıntıya 
rastlanmıştır. Bu küllü tabakanın üzerinde Geç Roma ve Bizans Dönemlerine 
ait seramikler ele geçmiştir. 

Açmanın doğu duvarına 30 cm. uzaklıkta Roma Dönemine ait mermer 
krater	(vazo)	bulunmuştur (Resim: 9). Küllü tabakanın altına inildiğinde çok 
az miktarda muhtemelen Frig Dönemine ait gri monokrom seramikler, Erken 
Roma ve daha az sayıda Geç Roma seramiklerine rastlanmıştır. Bu alanda 
anakaya üzerine inildiğinde 1D açmasının güney bölümünde tahrip olarak 
yer yer rastladığımız taban kalıntıları burada da aynı şekilde devam etmekte-
dir. 1E açmasının güney yarısında yapılan çalışmalarda  kuzey yarının karak-
teristiğini devam ettirdiği görüldü.  

Doğu duvarına 1.90 m. kuzey duvarına 3.60 m. uzaklıkta, 2009 yılının en 
önemli buluntularından olan bronzdan yapılmış Roma Dönemine ait Attis	
Heykelciği1 bulunmuştur (Resim: 10). Bu heykelcikle ilgili geniş açıklama 

1 Attis için bkz., M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) I. Asia Minor. 
(Leiden 1987). 
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aşağıdadır. Ayrıca doğu duvarının dibinde 1.50 m. derinlikte 5 adet gümüş 
Roma Denarius sikkeleri topluca ele geçmiştir. Bu toplu sikke buluntuları At-
tis Heykelciğinin tarihlenmesinde çok yardımcı olacaktır. Bu sikeler, Septi-
mius Severus, karısı Julia Domna ve iki adeti oğlu genç Caracalla tasvirlidir 
(M.S. 192-212 yılları). Son sikke ise, ancak üç ay imparatorluk yapmış olan 
çocuk imparator Diadumenianus’a (M.S. 218) aittir (Resim: 11). Yine bu açma 
içinde Ankyra basımlı İmparator Gallieus’a ait bir sikkede ele geçmiştir (Re-
sim: 12).   

1H Açması:

1e açmasının güneydoğusunda yer alan 1H açmasında, doğu ve batı yarı 
olmak üzere iki aşamalı çalışılmıştır (Resim: 13). İlk olarak kazılan doğu yarı-
da açmanın güney sınırını oluşturan ana duvara 70 cm. mesafede kuzeydoğu-
güneybatı yönünde hafif kavisli küçük taşladan oluşan bir duvara rastlanmış-
tır. Bu duvarın altında kalan ve doğu yönünün hemen önünde yarım daire 
şeklinde izlerine rastladığımız tandır(?) görünümlü bir kil tabakası bulun-
muştur (Resim: 14). Bu kil tabakasının yanında yoğun olarak gri monokrom 
ve Erken Roma seramiği ele geçmiştir. Hemen bu kil tabakasının güney ve 
doğu bölümünde güney-kuzey eğimli devam eden anakayaya ulaşılmıştır.

1H açmasının batı yarısındaki çalışmalarda, bu alanın büyük bölümünü, 
doğu yarıda olduğu gibi anakayanın kapladığı görülmüştür. Bu kısımın sa-
dece kuzey bölümünde kısıtlı bir alanda daha alt seviyeye inilebilmiştir. Bu 
alanda 1H ile 1I açmalarının sınırını oluşturan kuzey-güney doğrultulu du-
varın 25 cm. doğusunda muhtemelen gri monokrom Frig seramik parçaları 
bulunmuştur. 

 Ayrıca yine bu alanda bu yıl en ilginç buluntusu, üzerinde II.	Ramses’in 
adı yazılı fayans amulet (muska) eser olmuştur. Frig katında ana kaya üze-
rinde ele geçen bu buluntu şüphesiz Ankara tarihi ve bu tür malzemenin ilk 
kez kazıda bulunmuş olması açısından aşağıda ayrıca değerlendirilecektir 
(Resim: 15). 
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Batı Açma Alanı / A, B, C Açmaları:

Roma Hamamı Örenyeri bilindiği gibi, 1930’lu yıllarda yapılan bilimsel 
çalışmalarda “Höyük” olarak tanımlanmıştır. Ancak, Hamamın Sütunlu Cad-
de bölümünde 2007–2008 ve bu yıl çalışılan alanlarda, yakın yıllarda yapılan 
yapılaşma ve tahribatlar nedeniyle tabakalar karışmış olup tam olarak statig-
rafi tespit edilememiştir. Statigrafinin tespiti amacıyla, Hamam kompleksinin 
batısında “Batı	Açma	Alanı”	olarak adlandırdığımız yerde A,	B ve C olmak 
üzere üç açma yapılmıştır.

5x5 m. boyutlarında açılan 3 açmada da bol miktarda harçla karışık moloz 
dolguya, günümüzde gecekondu tarzında yapılmış ve tahrip olmuş durumda 
renkli badanalı duvarlara, çimento harçlı sıvalı tabanlara, beton su künklerine 
rastlanmıştır. 

Bunların dışında, A	açmasında yüzeyden bol miktarda harçla karışık mo-
loz dolgu alınmıştır. 50 cm. derinlikte harç atıklarıyla beraber doğu-batı doğ-
rultusunda bir duvar tespit edilmiştir. Duvar iri blok taşlarla örülmüş olup 
yüzeyinde harç mevcut ancak tahrip olmuş durumdadır. Derinlemesine de-
vam eden çalışmada duvarın korunan yüksekliği 72 cm., eni 80 cm., uzunluğu 
3.60 m. olduğu tespit edilmiştir. 

Bu açmanın kısmen kuzeydoğu ve doğu bölümlerinde kerpiç duvarlara 
rastlanmıştır. Üzerlerinde büyük taşlar mevcuttur. Daha derine inildiğinde, 
bu kerpiçlerin geç dönem mezar yapılarına ait olduğu tespit edilmiştir. Daha 
önceki yıllarda da yine müzemiz müdürlüğünce  bulunduğumuz alanın gü-
neyinde yer alan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında aynı tip mezarlar 
tespit edilmişti2. Geç döneme ait olan bu mezarlar doğu-batı doğrultusunda-
dır. Doğu-batı doğrultulu duvarımızın güneyine denk gelen bölümdeki me-
zar 2.50 m. uzunlukta, 1 m. genişliğinde yapılmış olup üzerinde büyük bir 
kayrak taş bulunmakta ve tek sıra kerpiçten oluşmaktadır. 

B	Açmasında 2.20 m. derinliğe kadar çok miktarda tuğla ve taş dolgu 
mevcuttur. Derinlemesine çalışmalar sürdürüldüğünde kuzey-güney yönün-

2 AMMY 2007, s.  9-21.
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de oldukça geniş neredeyse  açmanın tamamını kapsar durumda harçlı, sıvalı 
bir duvar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13) Açmanın batı kesitinde görülen iki 
andezit blok, duvarın batı kısmına bağlanır durumdadır. 

Bu açmada 2,40 m. derinlikte, seramikler daha yoğun olarak gelmeye baş-
lamıştır. Açmanın batı kesiminde pişmiş toprak künk sırası tespit edilmiştir. 
Harçlı geniş duvarın dış konturlarının açığa çıkarılması amacıyla 3.25 m. de-
rinliğe inilmiştir. 

Bu derinlikten sonra da seramiğe hiç rastlanmamış olup toprağın açık 
kahverengi bir renge dönüşmesiyle ana toprağa ulaşıldığı anlaşılmıştır. Du-
varımızın örgü tekniği ve malzemesi daha önceki yıllarda yine müzemiz mü-
dürlüğünce yapılan kazı çalışmalarında tespit edilen Bizans Sur Duvarı ile 
büyük benzerlik göstermektedir.3 Önce tespit edilen duvarla aynı doğrultuda 
yer almaktadır (kuzey-güney).

B açmasında çıkan mimarinin devamının tespiti amacıyla  kuzeyinde 
2.5x7.5 m. boyutlarında “C	Açması” olarak adlandırdığımız yeni bir açmaya 
daha başlanmıştır. 

75 cm. derinliğe kadar tuğla, taş ve harç karışımı dolgu malzemesi gel-
miştir. 75 cm.’den aşağıya inildiğinde A açmasında çıkan güncel mimarinin 
devamı tespit edilmiştir. Duvarlar yine sıvalı ve boyalıdır. B açmasında oldu-
ğu gibi beton tabanlara rastlanmıştır. Çalışmaları zorlaştırdığı için A, B ve C 
açmaları arasındaki kesitler kaldırılmıştır. 

Batı açmasında değişik formda kap parçaları karışık olarak ele geçmiş 
olup Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine aittir. Seramik dışında genelde 
bozulmuş durumda olan sikkeler ele geçmiştir. 

Duvar Onarımı

Roma Hamamında yapılan kazıların yanı sıra Müzemiz Laboratuar Uz-
manları Latif ÖZEN (Kültür Turizm Uzmanı, Restoratör, Kimya Müh.), Nazif 

3 AMMY 2005, s. 7-39.
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UYGUR (Kimya Müh.Restoratör) ve Melek TAÇYILDIZ (Restoratör) neza-
retinde kazıda tespit edilen duvar mimarisinin sağlamlaştırılması amacıyla 
restorasyon çalışmaları da yapılmıştır. 

Önemli Buluntuların Tanıtımı:

2009 yılı Roma Hamamı Kazılarında 3 önemli buluntu özellikle çok dikkat 
çekici olduğundan bunlardan burada kısaca söz etmek isteriz. Bu amuletin 
hioyeroglif’i Dr. Hasan PEKER tarafından okunmuş ve benzerleri bulunmuştur. 

I. Amulet: Fayans’dan yapılmış, 24x18x6,3 mm. ölçülerindeki bu amulet 
üzerinde hiyeroglif yazısı ile II. Ramses’in adı yazılmıştır.

2009 Yılı Ankara Roma Hamamı kazılarında en eski tabakada Frig Çanak-
Çömleği ile birlikte ele geçen amulet işlevli plakada 19. Hanedan firavunla-
rından II. Ramses’in (MÖ. 1279-1213) iki adı işlenmiştir. A Yüzü olarak kabul 
edebileceğimiz tarafta çifte devekuşu tüyü ve güneş diskiyle donatılmış yan 
yana iki kartuş içerisinde II. Ramses’in Doğum Adı’nın  (Ra’nın Oğlu Adı) 
yazılışlarından biri olan “Amon tarafından sevilen, Ra onu doğurdu (Ramses)” 
anlamında Mısır Hiyeroglifleri ile mr(y) Imn Ra-ms-sw  ifadesi yer almakta-
dır. B Yüzünde ise, firavunun taht adı olan “Ra’nın adaleti güçlüdür, Ra tara-
fından seçilmiş” anlamına gelen wsr-mAat-Ra stp n Ra yazılıdır. Ortasında ip 
deliği yer alan obje muhtemelen Petrie Müzesi’ndeki benzerleri ile birlikte en 
erken Geç Mısır Dönemi’ne (MÖ. 8. yy. sonları) tarihlenebilir. 19. Hanedanın 
en güçlü firavunlarından biri olan II. Ramses’in adları ve kartuşlar çevresin-
de yer alan diğer majik semboller amuletin koruyucu etkisini güçlendirmeye 
dönük girişimler olarak görülmelidir. Benzer objelerde II. Ramses’in adları 
aynı yüzde yer alırken, Ankara örneğinde adlar her iki yüzde yan yana tek-
rarlanmıştır. Petrie Müzesi ve Ashmolean Müzesi örneklerinde kartuşların 
üzerindeki çifte devekuşu tüylerinin arasında güneş diski yer almamakta, 
arkayüz kabul edebileceğimiz dikdörtgen yüzeyde II. Ramses’in Hititli eşi 
“Hatti Prensi’nin kızı” ifadesi ve kartuş içerisinde Maahorneferura adı  görül-
mektedir. 
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II.	Attis	Heykelciği:	1 E açmasında ele geçen bu nadir bronz kanatlı Attis 
Heykelciği 12.2 cm. yüksekliğinde olup, eser ayakta durur şekilde tasvir edil-
miştir. Bu haliyle ayakta durmamaktadır, muhtemelen orijinalinde yuvarlak 
bir kaidesi de olmalıydı. Kanatlı, başında Frig başlığı, yüzünü hafif sağa çevir-
miş, sol kolunu arkaya beline dayamış, sağ kolu vücudunun yanında aşağıya 
doğru uzanmaktadır, eli açık olup, sağ bacağı sol bacağının önüne çapraz şe-
kilde kovuşturulmuş, kısa chiton giymiş, elbise belden bir kemer ile tutturul-
muş, elbise kolları uzun, elbisenin ön kısmı hayalarını gösterir şekilde açıkta 
bırakılmıştır.  Ayaklarında uzun çizmeleri olan Ankara Attis Heykelciğinin 
tam aynısı bugüne kadar bulunmamıştır.  Kanatlı ve önü açık elbiseli örnekler 
olarak Kyzikos buluntusu mermer heykel en yakın benzeridir4. Ayrıca küçük 
boy terra-cotta Myrina Attis Heykelciği’de bizimkine çok benzerdir5. 

Tanrıça Kybele’nin görüp çok beğendiği genç erkek Attis Anadolu kökenli 
bir mitos kahramanıdır. Frigya’lı bu genç’in tasvirini birçok eserden tanımak-
tayız. İç Anadolu’da hiç ele geçmemiş olan bronz heykelciği ilk kez karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle bu eserimiz bizim için hem sevindirici, hem de çok 
önemli olmuştur.

III.	Çarmıha	Gerilmiş	İsa	Heykelciği: 1 K açmasında antik çöplük içinde 
içerisinde ele geçen çarmıha gerilmiş bronz İsa Heykelciği 11 cm. yüksekliğin-
dedir. İsa kollarını yana açmış (çarmıha gerilmiş durumda, avuçları içinden 
dışa doğru geçen mıh izi ve delikleri eser üzerinde tespit edilmiştir), çıplak 
olup, yalnızca apış kısmı bir kumaş drapesi ile örtülmüştür. Sağ ayağı, sol 
ayağının üstüne bindirilmiş ve her ikisi bir mıh ile çarmıha çivilenmiştir. Bu 
çivinin artıkları eser üzerinde tespit edilmiştir. Uzun saçlı, başında yuvar-
lak çelenk olan İsa, sıska bir şekilde ve kaburga kemikleri belirtilmiş olarak 
gösterilmiştir. İnce yüzlü ve sakallı olan heykelciğin yüzündeki acı ifade, sağ 
göğsü üzerindeki yara ve kan izi de eserde gösterilmiştir. İsa’nın bu tür tas-
virleri özellikle İkona resminde çok işlenmiştir. Bizim heykelciğimizin ise, ah-
şap olan çarmıh’ı yok olmuştur. Bu bronz heykelcik muhtemelen bulunduğu 

4 Vermeseren 1987, no. 280-281, 284 (Kyzikos buluntusu, İstanbul Arkeoloji Müzesinde).
5 Vermaseren 1987, no. 495 (Myrina).
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alandaki bir dükkanda bizatihi ikona olarak dükkanı bereketlendirsin diye 
kullanılmış olmalıdır. Erken Bizans Döneminden olmalıdır çünkü 8. yüzyıl-
daki Ankara’nın kuvvetli Arap (Emevi) akınları sırasında şehrin Arapların 
eline geçmesi ve yakılıp yıkılması sırasında toprağa düşmüş olmalıdır. Bu du-
rumda bu İsa Heykelciğini M.S. 7. yüzyıla tarihlememiz gerekmektedir.      
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Resim 1: 1J Açması.

Resim 2: Açılan kapı girişi.
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Resim 3: 1K açmasının üst kesitinde bulunan duvar sırası.

Resim 4: 1K açmasında bulunan İsa heykelciği ve temizlik sonrası durumu.
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Resim 5: 1L Açması ve güneyindeki kalın duvarlar.

Resim 6: 1 L Sondajında bulunan küp ve künk sırası.
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Resim 7: 1d Sondajı.

Resim 8: 1e Açması (dükkan içi).
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Resim 9: 1E Açmasında bulunan mermer krater.

Resim 10: 1E Açmasında bulunan attis heykelciği.
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Resim 11: 1E Açmasında Bulunan Roma Gümüş Denarius Sikke grubu (1- Septimius Severus, 
2- Julia Domna, 3- Genç Caracalla, 4- Çocuk Caracalla, 5- Diadumenianus).

Resim 12: 1E Açmasında Bulunan Bronz Ankyra Sikkesi (Gallienus, M.S. 253-268).
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Resim 13: Batı Sondajı-B Açması harçlı sur duvarı.

Resim 14: 1H Açmasında bulunan duvar sıraları ve tandır (?).
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Resim 15: 1H Açmasında bulunan Mısır Tipi Amulet ve bilinen diğer örnekler.
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Öğ.Gör. Enver AKIN 
   Araş.Gör. Muhammet ARSLAN

Mehmet ALKAN
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Muhammet Sunullah KOCA  

Antik Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan ve antik 
kaynaklarda Me’arath gazze Pörön, Mezopotomyada ise Pirin ve Perin olarak 
bilinen Antik Perre Kenti Melitene’yi (Malatya) başkenti Samosataya (Samsat) 
bağlayan yol güzergâhı üzerinde olması nedeniyle önemli bir konumdaydı. 
Bugün halen kullanılan çeşmeden akan suyun güzelliği antik dönemde bu 
güzergahtan geçen yolcular, kervanlar ve orduların burada konaklamalarını 
sağlamıştır. Antik Perre Kenti, Roma Dönemi’nde de Anti Toros yolları içinde 
önemini sürdürmüştür (Bkz. Antik Harita).

Bizans döneminde Antik batıyı doğuya bağlayan büyük bir yol üzerinde 
olması nedeniyle Perre Antik Kenti bu dönemde de önemini korur. Bu dö-

* Kazı Başkanı Fehmi ERARSLAN, Müze Müdürlüğü,  Adıyaman / TÜRKİYE
    Doç.Dr. Turgut H. ZEYREK, Gaziantep Üniversitesi,  Gaziantep / TÜRKİYE
    Yard. Doç.Dr. Recep ÖZMAN, Adıyaman Üniversitesi,  Adıyaman / TÜRKİYE 
    Yard. Doç.Dr. Fuat ŞANCI,  Adıyaman Üniversitesi,  Adıyaman / TÜRKİYE 
    Öğ. Gör. Enver AKIN, Dicle Üniversitesi,  Diyarbakır / TÜRKİYE
    Araş. Gör. Muhammet ARSLAN, Adıyaman Üniversitesi,  Adıyaman / TÜRKİYE  
    Arkeolog Mehmet Nuri KARACA,  Müze Müdürlüğü,  Adıyaman / TÜRKİYE 
    Arkeolog Mehmet ALKAN,  Müze Müdürlüğü,  Adıyaman / TÜRKİYE 
   Muhammet Sunullah KOCA, Müze Müdürlüğü,  Adıyaman / ADIYAMAN  
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nemde 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 And-
reasın Alexander’e yazdığı mektupta Perre’de bulunan bazı önemli pisko-
poslardan bahsetmektedir. Perre Antik Kenti bundan sonraki dönemlerde 
giderek önemini yitirmiş ve eski parlak dönemini bir daha yakalayamamıştır.  
Pere Antik Kentinin nekropol alanı, büyüklüğü ve yapısı ile bölgedeki diğer 
Nekropol alanlarından farklıdır. Kommagene Krallığının kutsal alanı Nemrut 
Dağı Hierothesion’unu gören bu Nekropol alanı diğer Kommagene kentlerin-
den 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 Nekropol’de daha önce başlanan kazı ve temizlik çalış-
malarına 2009 yılında da devam edilmiştir.

AMAÇ

 Bu alanda yapılacak kazılar ile kültürel mirasın korunması, halkın koru-
ma bilincinin geliştirilmesi, kaçak kazılar ile yapılan tahribatların önlenmesi 
ve ortaya çıkarılacak buluntular ile Kommagene tarihinin aydınlanmasına 
katkı sağlamaktır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Eğimli bir topografya özeliği gösteren alanda 2009 yılı çalışmaları amaca 
uygun antik yol güzergâhı üzerindeki mezarlarda devam etmiştir. 8 galeride 
yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan üç yeni oda mezar, kabartmalı ve yazıtlı 
bir oda ve taban mozaikli bir yapının kazı ve temizliği yapılmıştır.

K - 5 GALERİSİ VE MEZARLARI

2006 yılında kazısına başlanan 2007 ve 2008 yılında da kazısına devam 
edilen alanda 2009 yılında da kazılara devam edilmiştir. 
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2009 yılında güney - kuzey yönünde yapılan çalışmada 1-1,5 metre derinli-
ğe inilmiş ve toprak dolguları temizlenmiştir. Burada yapılan çalışma sonucu 
beş adet ağırşak,  bir adet çakmak taşından yapılmış kesici alet ve demirden 
yapılmış ok ucu bulunmuştur. Ayrıca kapı malzemesi, kırık bir bıçak, üst kıs-
mı kazıma çizgilerle belirtilmiş taştan yapılmış mini bir kapak ve bir sikke 
ortaya çıkarılmıştır. 

  

K - 6 GALERİSİ VE MEZARLARI

2006 yılında kazısına başlanan 2007 ve 2008 yılında da kazısına devam 
edilen alanda 2009 yılında da kazılara devam edilmiştir. 

Doğu-Batı doğrultusunda devam eden kazıda bir metre kadar derinliğe 
inilerek buradaki toprak dolgu kaldırılmıştır. Burada yapılan çalışmada de-
mir çiviler ve ok ucu bulunmuştur. Ayrıca bronzdan bir amulet ve iki adet 
ağırşak, bir adet yüzük kaşı, bir gümüş yüzük ve iki bronz yüzük bulun-
muştur. 

Bununla birlikte bir kemer tokası ve bronzdan yapılmış bir iğne, bir adet 
bronz haç ve Roma Dönemi’ne ait bronz bir sikke bulunmuştur.

K - 9 GALERİSİ VE MEZARLARI

2009 yılında da kazısına devam edilen alanda ön kısımda derinlik iki met-
reye kadar inilmiş fakat hiçbir buluntu ele geçmemiştir.  

                        

K - 18 GALERİSİ VE ODA MEZAR

Ön kısmından başlayarak toprak dolgu kaldırılmış ve sekiz basamaklı 
merdivenli yapı ortaya çıkarıldıktan sonra içeri girilmiştir. İçerisindeki me-
zarlar dikdörtgen biçiminde önden arkaya doğru duvar oyularak yapılan me-
zar yapısı diğer arkocoliumlu mezar yapısından farklıdır (Resim: 1). Temizle-
nen oda mezarda herhangi bir buluntuya da rastlanmamıştır.
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K - 19 GALERİSİ

Toprak seviyesi indirilerek batıya doğru açma çalışması yapılmıştır. Kaya 
cephesinde bulunan oda mezar kırıktır. Yüzeyde bulunan lahit tipi mezarla-
rın kazı ve temizliği tamamlanmıştır.

K- 20 GALERİSİ VE ODA MEZAR

Ön kısmında yüzeyde bir lahit tipi mezar bulunmaktadır Ön kısmından 
başlayarak toprak dolgu kaldırılmıştır (Resim: 2). Giriş karşısında bulunan 
arkocoliumlu mezar yapısı kırılmıştır. Soldaki mezar ise sağlamdır. Oda 
mezarın içindeki dolgu temizlenmiş olup herhangi bir buluntuya rastlan-
mamıştır. 

K - 21 GALERİSİ

Doğu – Batı yönünde yer alan galerinin dolgu temizliği ön kısımdan baş-
layarak devam etmiştir. Galeride bulunan dört adet arkocolium’lu mezarların 
içi temizlenmiştir (Resim: 3). Aynı galeride niş içinde bir kadın kabartması 
bulunmakta ancak kabartma tahrip edilmiş biçimdedir.                                       

                                                       

T- 4 TÜMÜLÜS MEZAR

Yapılan kazı ile mezarın 10 basamaklı merdiven girişi ortaya çıkarıldı. Gi-
riş kısmının sol tarafında arkocoliumlu bir mezarın temizliği yapılmıştır. Oda 
mezara girildiğinde sol kısımda yer alan dokuz adet zemin altı mezarların 
kazı ve temizliği yapılmıştır. Mezar girişinin tam karşısında bulunan zemin 
altı 10 adet mezarın da kazı ve temizliği yapılmıştır. Girişin sağ tarafında bu-
lunan mezarların temizliği tamamlanmıştır. Oda mezar alanı geniş olduğun-
dan anakaya’ya bağlı olarak yapılmış yedi adet pylon üst örtüyü taşımakta 
olup birisi kırıktır. Bu pylonları üst kısımda kirişler birbirine bağlamaktadır. 
Bu şekilde mezarda hem statik sorun çözülmüş ve ayrıca mezara estetik bir 
yapı kazandırılmıştır (Resim: 4). Tümülüs mezarda yapılan kazı ve temizlik 
çalışmasında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
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T-5 TÜMÜLÜS MEZAR

 Mezar girişinde bulunan toprak dolgu temizliği yapılarak 11 basamakla 
inilen merdiven yapısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Mezar girişinin solun-
da bir aedicula yer almaktadır. Giriş kapısının solunda da bir aedicula yer 
almakta olup hemen yanında sandık tipi bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezar 
girişinin tam karşısında iki adet arkocolium’u olan mezarın temizliği yapıl-
mıştır. Zemin üzerinde de kırılmış şekilde dört mezar bulunmaktadır. Mezar 
girişinin sağ tarafında bulunan mezar ise kırıktır. 

K-22 GALERİSİ

Yazıtlı ve Kabartmalı Oda:

K - 22 Galerisinde yapılan kazıda önü taşlarla kapatılmış 50 cm. x 70 cm. 
ölçülerinde bir açıklık ortaya çıkarılmış ve açıklığın bir yapıya ait olduğu dü-
şünülerek bu açıklıktan içeri girilmiştir (Resim: 6). İçeri girildiğinde ise ana-
kaya kesilerek oluşturulmuş yaklaşık 4 metre x 6 metre ölçülerinde tonozlu 
bir oda olduğu görülmüştür (Resim: 7). 150 cm. x 170 cm. ölçülerinde olan asıl 
girişin önü taşlarla kapatılmıştır (Resim: 8).

   Bu oda girişinin tam karşısında 70 cm. x 200 cm. ölçülerinde bir kabartma             
bulunmaktadır (Resim: 9). Kayalıklara konmuş biçimde tasvir edilen kartalın 
biri başını sağa çevirmiş diğer iki tanesi ise ona bakar biçimde sola çevirmiş 
biçimde kanatları açık üç kartal betimi yer almaktadır. Kartal kabartmasının 
altında ise 30 cm. x 80 cm. ölçülerinde dört satır Grekçe bir yazıt bulunmak-
tadır (Resim: 10). 

                         Ξ..ΕΟ..ΠΑΤΡΩΩΞΕΟΤΕΚΝΟΣ

                         ΞΕΟΤΕΚΝΟΥΤΟΥΑΝΤΑΕ

                         ΤΟΥΣΤΡΕΣΑΤΟΥΣΚΑΤΑΕΥ

                                                                  ΧΗΝ
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Biçiminde yer alan yazıtın tercümesi “Theoteknosun oğlu theoteknos (daha 
önce verdiği) söz  (adak) uyarınca, tanrı patroos’a (adadı)” biçimindedir 1.

Yazıtın alt kısmında ise geç dönemde kazınmış bir haç bulunmaktadır. 
Odanın kuzey kısmında ise küçük bir oda ve hemen giriş yanında iki satır 
Grekçe bir yazıt vardır. 

                          ΜΝΗCΘΙΗΓΑΙΑΝΟC

                          ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Biçiminde yer alan yazıtın tercümesi ise “Philippos oğlu gaianos hatır-
lan” biçimindedir. Ayrıca duvarlarda küçük ve büyük aediculalar bulun-
maktadır.

6- Mozaikli Yapı: 

K - 22 Galerisinde ortaya çıkarılan tonozlu odanın hemen üst kısmında 
yaklaşık 12 metre x 13 metre genişliğinde tabanı opus vermicilatum türü mo-
zaikle kaplı bir yapı ortaya  çıkarılmıştır (Resim: 11-12). Yapının tabanında 
kaidesi anakaya’ya bağlı olarak yapılmış dokuz tane pylon yer almaktadır. 
Yapının taban mozaiğinden başka sadece batı duvarının bir kısmı ayakta kal-
mıştır. Yapının zemininde bulunan mozaiğin güney kısmında dalga motifi 
bulunmaktadır. Yanında ise horoz, tavuk gibi kümes hayvanları (Resim: 13) 
ile ördek, turna gibi av hayvanları yanında keçi ve koyun gibi evcil hayvan-
lar betimlenmiştir. Kuzeyde ise meanderli bordürün çevirdiği çiçek betimi 
ve yanında daire betimleri yer almaktadır. Yanında sekizgen bezemeli bor-
dürün çevirdiği saç örgüsü motifi içinde kuş betimleri yer almaktadır. Gö-
bek kısmında ise sarma dalları arasında kuş betimi ile domuz ve geyik gibi 
yabani hayvanlar yer almaktadır. Burada Roma dönemine ait bronz bir sikke 
bulunmuştur.  

1 Yazıtların çevirisini yapan Doç. Dr. Cumhur TANRIVER’e içten teşekkürler.
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BULUNTULAR

Kazıda bulunan bazı buluntu örneklerinden K-5 galerisinde ele geçen 
bronz Roma sikkesinde Kommagene Krallığının başkenti “CAMOCΑΤΕ” ya-
zısı bulunmaktadır.

K-6 galerisinde ise Consantantınus I’e ait bronz bir sikke bulunmuştur. 
Sikkenin ön yüzünde imparator portresi sağa dönük arka yüzde ise gemi üze-
rinde ve yanında Nike yer almaktadır. Bizans dönemine ait bronz bir sikkede 
ise ön yüzde Hz. İsa portresi cepheden verilmiş arka yüzde ise dört satırlık 
yazı bulunmaktadır.  

K-22 galerisinde bulunan bronz bir sikkede ön yüzde sağa dönük İm-
parator Septimus Severus ve karısı Julia Domna ile birlikte yer almaktadır 
(Resim: 14). Arka yüzde ise “SEPΤΙΑVDIC.C” yazısı ve ayakta Herakles ve  
omzunda bir hayvan  taşımaktadır. 

Yapılan kazı sonucu 19 adet sikke ve 40 adet obje olmak üzere toplam 59 
adet Arkeolojik eser ele geçmiştir.

SONUÇ VE TARİHLEME

Nekropolde bulunan buluntulardan yola çıkılarak nekropol’ün Komma-
gene Krallığı (M.Ö. I. yy.) döneminden başlayarak İslamî döneme kadar kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır.
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Resim: 2

Resim: 1
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 12

Resim: 11
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Resim: 14

Resim: 13
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Harita: 1


