AMASYA MERKEZ ESKI ~AMLAR MEZARLI~I
1986 KURTARMA KAZISI RAPORU
MEHMET TEKTA~~
Kültür ve Turizm Bakanl~~~ , Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~ü'nün 3.3.1986 gün ve 1978 say~l~~emirleri ile Amasya il Merkezi,
Eski ~amlar mezarl~~~~örenyerinde Amasya Müzesi Müdürlü~ü'nce bir
kurtarma kaz~s~~ yap~lmas~~ uygun görülmü~ tür. Müze Müdürü Mehmet
TEKTA~~ba~kanl~~~nda Müze Ara~t~rmac~s~~Ahmet YÜCE, Memur Naim
YILDIRIM, Mehmet ÇAYCI ve Bekçi ~ahin KUL'dan olu~an ekiple
yap~lan çal~~malara 22 Nisan 1986 günü ba~lanm~~, 21 May~s 1986 günü
tamamlanm~~t~ r. (29) gün süren çal~~ malarda ortalama ~~ o i~çi
çal~~t~ r~lm~~t~r.
Son y~llara kadar ~slam Mezarl~~~~iken Amasya Belediyesince iskân ve
gecekondu önleme bölgesi olarak ilan edilen sahan~ n Emniyet Müdürlü~üne
polis lojmanlar~~in~aat sahas~~olarak tahsis edilen 6o. X 20 m.lik bölümünde
Nisan'~ nda paletli yükleyici (Loder)
zemin ara~t~rmas~~ yap~lmak üzere 1985
ile kuzey-güney istikametinde aç~lan 50 m.lik yarmamn bat~~kesiminde, kuzey
uç noktas~ nda yürütülen çal~~malarda ~~B, 2B, 3B ~~C-2C, 3C, 4c açmalar~ ndan
olu~an yakla~~k 200 m 2 lik bir alan i~lenmi~, bütçe imkânlarm~ n
elvermemesi üzerine çal~~ malara son verilmi~tir.
Kaz~~ çal~~malar~~ a~a~~daki prensipler çerçevesinde planlanm~~~ ve
yürütülmü~tür:
~lk defa ba~lanan bu kaz~da sa~lanan maddi imkânlar~ n alan~n
tamam~~ için yeterli olmayaca~~~göz önünde tutulmu~, in~aat için tahsis
edilen alan~n bir kö~esinden ba~lanmas~~ daha uygun mütalaa edilmi~tir.
Paletli yükleyici taraf~ ndan aç~lan yarman~ n her iki taraf~nda
tahriple ortaya ç~kan mezarlar~ n kuzey kesiminde daha yo~un olmas~~sebebi
ile bu kesimde açma yap~lmas~~ zaruri görülmü~tür.
Kaz~~ sahas~ n~ n kuzey kesimi Eski ~amlar mezarl~~~~nekropol
sahas~n~n orta kesimine yak~n olmas~~sebebi ile mahiyeti bak~ m~ ndan daha
çabuk ve kesin sonuç al~ nabilece~i dü~ünülmü~tür.
Arazinin meyli itibar~ yla çok miktarda toprak hafriyat~~ yap~lm~~, bu
arada de~i~ik seviyelerde, bir k~sm~~ mezarl~~~n ar~nd~r~lmas~~ s~ras~nda
al~ nm~~ , otuz'un üzerinde Müslüman mezar~~ ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Toprak
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hafriyat~~ s~ ras~ nda de~i~ik formlarda kal~ n ve ince cidarl~, bir k~sm~~ k~ rm~z~~
astarl~ , profil vermeyen seramik parçalar~~ ele geçirilmi~ tir.
~~ B, 2B, 3B plân karelerinde a~a~~~seviyelere inildikçe orta kesimde çak~l
ta~lar~~ ile s~ k~~m~~~ sert toprak tabakas~~ ve büyük ta~~parçalar~ na
rastlanm~~ t~ r. Ufak bir sel yata~~~olmas~~ muhtemel görünmektedir.
Görülen lüzum üzerine çal~~ malar loder hafriyat alan~~ kenar~ nda ~~C,
2C, 3C, 4C plan karelerinde yo~unla~t~r~lm~~, ortaya ç~kan geli~meler
üzerine biraz güneye kayd~ r~lm~~ t~ r. B-C plan kareleri çizgisinde kuzeygüney istikametinde uzanan moloz ta~~örgülü 0,90 m. kal~ nl~ kta bir duvar
kal~ nt~s~ na rastlanm~~ t~ r. Bu duvar~ n do~ usunda bir adedi do~u-bat~~
yönünde, di~eri kuzey-güney yönünde kenan tu~la ve moloz ta~~örgülü,
deforme olmu~, iki adet çocuk mezan ortaya ç~ km~~t~ r. En üst tabakada
yerle~en Islâmi mezarlar sebebi ile tahrip gören söz konusu mezarlarda
kemiklerin hemen hepsinin erimi~~olmas~~ dolay~s~ yla iskeletlerin yön
tayinine imkan bulunamam~~ t~ r. Ancak, mezarlar~ n farkl~~ yol-Ilerde
uzanmas~ na bak~l~ rsa islami mezarlardan olmad~~~~gerçe~i ortaya ç~ kmaktad~ r.
Bu mezarlar~ n alt~ nda birbirine biti~ik, alt~~ adet grup mezara rastlanm~~t~ r. Bunlar etraf~~ moloz ta~, üstte bir s~ra tu~la örgütü, iç k~sm~~ hafif
k~ rm~z~ mtrak renkte, düz siyah ve üzerleri küfeki cins, kesme ta~tan kapak
örtülü bir mimari tarz~ na sahiptir. Do~u-bat~~ istikametine sahip bu
mezarlardan 3C-4, 3C-6 hariç di~erlerinin toprakla dolu oldu~u, 3C-4, 3C5, 3C-6 mezarlar~ n~ n kapak ta~lar~ n~~ muhafaza etti~i, esas~ nda tamam~ n~ n
soyuldu~u ve k~smen tahrip edildi~i görülmü~tür. 3C-2 mezar topra~~~
içerisinden elde edilen cam gözya~~~ ~i~esi parçalar~ ndan ba~ka herhangi bir
buluntuya rastlan~ lmam~~ t~ r.
Bu mezarlar~ n güneyinde 4-C plan karesi içerisinde farkl~~ üslupta
mezarlar ortaya ç~ km~~ t~ r.
4C- I, 4-C-2 ÇIFT MEZAR!
Yukar~ da sözü edilen ve kuzey-güney yönde uzanan moloz ta~~duvara
paralel olan bu mezarlar, daha özenlidir. Etraf~~ moloz ta~, üstte bir s~ ra
30 x 40 cm. ebatl~, tu~la örgülü ve iç k~sm~~ k~ rm~z~mtrak renkte, düz
s~val~d~ r. Birbirine paralel olarak ve orta eksene göre simetrik bir konuma
sahip mezarlar~ n aras~~ tu~la dizileri ile yükseltilmi~ tir. Üzerlerinin büyükçe
ve kal~ n tu~la ile örtülü oldu~u görülmü~tür. Di~erlerinde oldu~u gibi
bunlar da daha önce soyulmu~, mezar kapaklan tahrip edilmi~ tir. 4C-1
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mezar~ nda diz kapa~~ndan a~a~~s~~ kalan insan iskeletine ve mezarlar~ n
mimari yap~s~ na göre, bu mezarda ölünün ba~~~kuzeye gelecek ~ekilde
gömüldü~ü tespit edilmi~tir. 4C-2 mezar~n~n ba~~tarafindan bir adet çok
parçal~~ pi~mi~~toprak gözya~~~~i~esi, 4C-1 mezar~n~ n ayak ucundan dört adet
pi~mi~~toprak gözya~~~~i~esi, ~~ adet çok parçal~~etüdlük beyaz cam gözya~~~
~i~esi elde edilmi~ tir.
4C-3 MEZAR!
4C-1, 4C-2 çift mezar~ na göre o,6o m. daha a~a~~~seviyede bulunan bu
mezar, çift mezarla ayn~~vas~flara sahiptir. Di~erleri gibi soyuldu~u, iskeletin
tahrip edildi~i görülmu~ tür. Hafriyat s~ras~ nda topraktan toplanan ince
cidarl~, k~ rm~z~~ astarl~~ pi~mi~~toprak testi parçalar~ndan ba~ka herhangi bir
buluntu vermemi~tir. Mezar~n mimari yap~s~ na bak~l~ rsa 4C-1, 4C-2 çift
mezar ile ayn~~ yönde kullan~ld~~~~kuvvetle muhtemeldir.
4C-4 MEZAR!
Di~erlerinden farkl~~ bir üslupla, mimari vasf~~ bulunmayan toprak
mezard~ r. Sadece üstünün 4C-1, 4C-2 çift mezar~~ve 4C-3 mezar~nda oldu~u
gibi tu~la bloklar~~ ile kapat~ld~~~~tespit edilmi~tir. Ancak di~erleri gibi
soyulmu~~ve toprak mezar olmas~~ sebebiyle daha çok tahrip görmü~tür.
Burada ölünün di~erlerinin aksine ba~~k~sm~~ güneye gelecek ~ekilde
gömüldü~ü görülmü~tür. Toprakla kar~~~ k biçimde pi~mi~~toprak gözya~~~
~i~esi elde edilmi~ tir.
Yukar~ da belirtilen ve planda gösterilen açmalardan ba~ka paletli
yükleyici taraf~ ndan aç~lan yarmamn do~u yüzeyinde kesit halinde beliren
ve bu haliyle dikkat çeken mezarlara da müdahale edilmesi zaruri görülerek
yandan açma yap~lm~~t~ r.
2D, 3D MEZARLARI
Nispeten büyük üst k~sma do~ru daralan bir yap~ya sahiptir.
Kal~ nt~lara göre tonoz biçimli bir örtüye sahip oldu~u kanaatine
var~lmaktad~ r. Bu k~s~mlar~~ tahrip görmü~~ve içleri toprak dolmu~tur.
Çal~~malar sonucu bu mezarlarda her birinde do~u-bat~~yönünde iki ceset
gömüldü~ü tespit edilmi~, bu kesimde erimi~~biçimde kemiklere rastlanm~~t~ r.
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7 D ÇIFT MEZARI
Kenarlar~, bir yüzeyi düzgün, iki~er adet kireçta~~~ile çevrili mezar~ n
orta k~sm~~ 30 x 40 cm. ebatl~~ tu~la dizileri ile bölünmü~ tür. Yine daha evvel
aç~ld~~~~ve tahrip gördü~ü için üst örtüsü hakk~ nda bilgi edinilecek herhangi
bir elemana rastlan~ lmam~~t~ r. Ancak ta~~kapaklarla kapal~~ oldu~u kuvvetle
muhtemel görülmektedir.
Iç k~sm~, ince bir s~ va tabakas~~ ile kaplanm~~~ve k~ rm~z~~renkli, bo~umlu,
simetrik bir anlay~~ la girlandlarla tezyin edilmi~, aralar~ na stilize çiçek
dolgular~~ yerle~tirilmi~ tir. Bu mezar 1974 y~l~ nda Amasya Müzesi
Müdürlü~ü'nce, buradan yakla~~ k 400 m. kuzeyde Kulistepe mevkiinde
yap~lan kurtarma kaz~s~ nda ortaya ç~ kan mezarlarla ayn~~ özellikleri
yans~ tmaktad~ r 1.
Kaz~~ alan~~ ve mezarlar~n durumu ~u ~ ekilde özetlenebilir:
- Bir k~sm~~ üzerine rastlayan Islami mezarlarca tahrip edilen kuzeygüney yönde uzanan duvar~ n mahiyeti ve fonksiyonu kesin olarak te~his
edilememi~ tir. Sonraki açmalarda ortaya ç~ kacak duruma göre de~erlendirme yap~lmas~~ sa~l~ kl~~ sonuca ula~~lmas~ na imkân verecektir.
2 - Mezarlar~n tamam~ n~ n soyuldu~u bir k~sm~ n~ nda tahribata u~rad ~~~~
görülmü~tür.
3 - Mezar yönlerinde ve mezar içerisinde ölünün yat~ r~ l~~~yönlerinde
belirli bir prensip olmad~~~~tespit edilmi~tir.
4 - Mimari olarak kullan~ lan malzeme ve teknik bak~ m~ ndan farkl~~
örnekler ortaya koymu~tur.
Eski ~amlar mezarl~~~ n~ n islami mezar olarak kullan~ lmadan evvel de
ayn~~ amaçla kullan~ld~~~, bu kaz~~ ile k~smen ortaya ç~ kar~ lan mezarlar~ n
incelenmesi sonucu buran~ n nekropol alan~~oldu~u tespit edilmi~tir. Mezar
yap~lar~ n~ n ve buluntular~ n incelenmesi sonucu bu alan~ n Geç Roma
dönemi özelliklerini yans~tt~~~~görü~ümüz kuvvet kazanm~~ t~ r. Bu alan~ n 30
m. kuzeyinde 1983 y~l~ nda aç~lan in~aat hafriyat~ nda da bu özelliklere sahip
mezarlara rastlan~ lm~~ , hatta daha alt tabakalarda moloz ta~~örgülü ikili
üçlü gruplar halinde tonoz biçimli örtülü büyük büyük mezarlar ortaya
ç~ km~~ t~ r. Bu alan~ n 400 m. kuzeyinde, Kulistepe mevkiinde 1974 y~l~ nda
yap~lan kurtarma kaz~s~~ sonuçlar~~ da göz önüne al~ narak topluca
~~ AMASYA KULISTEPE NEKROPOL KAZISI ON RAPORU-Türk Arkeoloji
Dergisi, Say~: XXII-I-1975. Sayfa-~ og
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de~erlendirildi~inde güneyden kuzeye do~ru bugün demiryolu ve iskân
alanlar~~ alt~nda geni~~bir yer kaplad~~~~kanaatimiz kesinlik kazanmaktad~ r.
Osman Fevzi OLCAY taraf~ndan 1932 y~l~ nda kaleme al~nan El
Yazmas~~"AMASYA TARIHI ZEYLI" adl~~eserde, "SAMLAR MAHALLESINDE ZUHUR EDEN LAHITLER" den bahsedilmi~~ve bir krokisi
çizilmi~tir 2. Bugünkü kaz~~alan~ n~n kuzeyinde, demiryolu yarmas~nda aç~~a
ç~ km~~, kemer örtülü, ikili üçlü mezar gruplar~~ k~smen kendini
göstermektedir. Demiryolunun Amasya'dan 1924-1925 y~llar~~ civar~ nda
geçti~i hesaba kat~l~ rsa eserde bahsedilen lâhitlerin demiryolu kenar~nda
ortaya ç~ kan mezarlar oldu~u ortaya ç~ kmaktad~ r.
En do~ru, en ilmi ve kesin sonuç kaz~~ faaliyetleri devam ettirildi~inde
elde edilecektir.
15 A~ustos 1986
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Osman Fevzi OLCAY-AMASYA TARIHI ZEYLI (El Yazma). 1932-Sayfa: 82
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Osman Fevzi Olcay, Amasya 'Tarihi Zeyli, 1933, S. 82 (d yazma).
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