ANKARA ISTASYONUNDA BULUNAN BIZANS
DEVRI MEZARININ NAKLI
Ankara istasyon mevkiinde yeni Devlet Demiryollar~~ umumi
idare in~aat~~ sahas~nda ve bu yeni binan~n medhal k~sm~na isabet
eden mahalde, milattan sonra 3 ncü veya 4 üncü as~ rlara ait yan
yana iki mezar binas~~ bulundu. Bu mezar binalar~~ gerek yap~~ ve
gerek freskleri itibariyle pek ehemmiyetli idiler.
Esasen bu sahada yine bu devre ait ve ba~ ka yap~~ tarzlar~ nda
muhtelif mezarlara tesadüf olunmu~tur.
~~te bu iki mezar binas~ n~ n di~erlerine nazaran ta~~ d~ klar~~ hususiyet ve ehemmiyete binaen Türk Tarih Kurumu bunlardan sa~lamca bir halde bulunan mezar~~ Çank~ r~kapi aç~ k müze sahas~na
nakli ve orada restore edilmesini karar alt~ na alarak bu i~in
icras~ n~~ da bizlere tevdi etti.
MEZARLARIN ~LK BULUNU~~VAZIYET' VE ELDE EDLEN BULUNTULAR
~ ki mezar binas~~ in~aat planlar~~ itibariyle birbirinden farks~ z
olduklar~~ gibi yaz~~ istikametleri itibariyle de aralar~ nda pek cüz'l
bir ayr~ l~ k görülmektedir. Bu Mezarlar tahtezzemin in~a olunduklar~ ndan harice yaln~z bir ta~~kap~~ ile ittisalleri vard~ r. Belki de
vaktile bir rampa yol ile bu kap~ lar~ n önüne gelinirdi. E~er bu
mahalde esasl~~ bir hafriyat yapmak mümkün olsayd~~ tabiatile bu
hususu pek mükemmel tesbit etmek kolay olurdu.
Mezarlardan biri di~ erine nazaran harap bir halde idi. Bu mezar fazla rutubete maruz kald~~~ndan s~ valar~n~n k~sm~~ azam~~
dökülmü~~ve freskleri temamen bozulmu~~bir halde idi.
Bu mezar~n ilk bulunu~ u haberi üzerine Dil ve Tarih, Co~rafya
fakültesi Antropoloji Enstitüsü alâkadar edilmi~ , tetkikat ve ara~t~ rmalar yapm~~lar ve A. mezar~ nda hiç bir ~ey bulunamam~~,
B. mezar~ n~ n orta k~ sm~ nda yaln~ z bir kafatas~na ait baz~~kemik
parçalariyle, içi boya dolu bir çanak parças~~ bulunmu~tur.
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Taraf~m~ zdan bozuk olan A. mezar~~ içinde fresklerin nakli için
tecrübeler yapar ve s~ va kalitesini tetkik ederken üzeri kemik
kabartma resimli tahta bir kutunun tezyinat~ na, bir iskeletin ayak
kemikleri parçalar~na ve iskeletin ba~~n~n bulunmas~~ laz~ m gelen
mahalde de madeni i~nelere rasland~~ ki; bu mezar binalar~~ içindeki tetfin tarz~~ hakk~ nda kat! bir fikir vermektedir.
Bu binalar birer aile mezarl~ g~ d~ rlar, ve her halde içlerinde
asgari üç iskelet yeri ayr~lm~~t~ r.
A. mezar~ nda hediyeleriyle birlikte k~ smen ele gecen iskelet
vasati on santim kal~ nl~~~nda temiz ve ince bir kum tabakas~~üzerine vazedilmi~ti. Bu mezar~ n di~er k~s~ mlar~ nda da bir kum tabakas~~ görülmü~~fakat üzerinde hiç bir kemik veya e~ya bulunamam~~t~ r. ~~te A. mezar~n~ n bu buluntusuna nazaran B. mezar~ n~ n
tetfin tarz~n~~da kat'iyetle tasavvur etmek pek mümkündür. Herhalde tolos ayaklar~ nda mevcut höcrecikler iskeletlerin ayak uçlar~ na gelmekte ve buralarda hediyeler bulunmakta idiler.
MEZAR B~NALARININ IN~A TARZLARI

Bu iki bina birer salip ~eklinde in~a olunmu~lard~ r. Tolos
kemerlerinin ba~lang~ c~ na kadar olan duvar ve ayaklar in~as~~
kireçli harçla ve ta~~duvar olarak yap~ lm~~t~ r. Tolos k~s~ mlar~~ ise,
vasat! 3,5 X 30 X 30 santim eb'ad~ nda murabbai tu~lalarla ve çok
mukavim bir kireçli harçla örülmü ~lerdir.
Salip ~eklinde in~a edilmi~~olan bu mezarlar~ n dört koldan
birine, k~smen ta~~ve tu~la ile yanlar~~ örülerek yekpare ta~~kanatl~~ bir kap~~ ve dört parça ta~ tan ibaret söveleri yerle~tirilmi~ tir
ki kap~ n~ n aç~ l~ p kapanmas~ na hizmet eden milleri kap~~ kanad~ n~ n kendi bünyesindendir. Kap~~ kanad~ n~n iç k~sm~nda iki demir
köprü ile kanada as~ lm~~~bir demir sürgü bulunmakta ve bu sürgü
ayn~~ zamanda kap~ n~n d~~~ ndan rahatça aç~labilmekte imi~. Salibin
di~er üç kolunun ~akuli duvarlar~~ kireçli harçla ta~~duvar olarak
örülmü~tür.
Mezar binalar~~ toprak alt~nda in~a edildi~inden bu duvarlar
bir yüzlü olarak yap~lm~~ lard~ r. Mevcut duvarlar~ n vasat! kal~nl~~~~
45 santim gelmektedir. Yaln~ z medhalin bir k~s~m duvarlar~~ haricen
de düzgün ve derzlidirler. B. mezar binas~nda A. mezar~ndan farkl~~
olarak zeminde tu~la dö~eme bulunmu~tur. Toloslar~ n istinad ettikleri ayaklarda üstleri yuvarlak kemerli höcrecikler görülmektedir.
Her iki mezar binas~n~n tavan k~sm~nda pi~mi~~topraktan künklerle birer hava menfezi bulunuyordu. Bunlar muahhar zaman-
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larda buraya konmu~lard~r. Çünkü mevcut freskleri bozarak yerle~tirilmi~~olduklar~~tetkikle kolay anla~~labilmi~tir.
DAHILI SIVA VE FRESKLER

Mezarlar~n iç s~valar~ ; ta~~duvar aksam~nda, ta~~aralar~~evvela
kireçli harçla derzlendikten sonra üst k~sm~na az miktar samanl~~
bir horasanl~~harçla heyeti umumiyesi s~vanm~~~ve üst k~sm~~ bir
bez veyahut bir f~ rça ile perdah edildikten sonra — yerinde yap~lan tetkik ve tahminlere göre—elmasiye tutkal veya yumurta ak~~
ile haz~ rlanan boyalarla freskler henüz duvarlar pek fazla kurumadan yap~lm~~lard~r.
MEZARIN NAKIL TARZI

Mezar~n içinde ve d~~~nda serbest çal~~ a bilmek için etraf~nda
temel seviyesine kadar üç metre geni~likte toprak tesviyesi yap~ld~. Mezar binas~n~n bulundu~u k~s~ m üzerinde evvelce bir hangar yap~lmak istenilmi~~ve ayak olarak dökülen beton bloklardan
biri tam bu mezar~ n üstüne isabet etmi~~bulunuyordu. Eseri bu
a~~rl~ ktan kurtarmak için, takriben üç ton a~~rl~~~ndaki bu beton
blok usulünce ve hiç bir zarar vermeden a~a~~ya al~nd~.
Zemine dö~enmi~~olan tu~lalar söküldü ve içeriden rahatça
çal~~abilmek için kap~~ k~sm~n~n nakli kabil aksam~~yerinde numaralanarak sök üldü.
Freskleri han~n dahili s~ valar rutubetten oldukça müteessir
olmu~tu ve esasen mütecanis bir halde de~ildi. (Evvelce di~er
mezarda yap~ lan ilk tecrilbelere istinaden) s~ va nescini takviye
için pülvarizatör ile hafif tutkall~~ su at~ld~, sonra boyalar~~ tesbit,
sath~~ daha mukavim bir hale getirmek ve ileride yapaca~~m~z
ameliyedeki rutubetten tecrid ve y~ kan~ p silinebilmesi için pülvarizatör ve f~ rça ile (Slikat dö potas) mahlülü sürüldü. S~ va sat~hlar~n~n bozuk aksam~~ alç~~ ile k~ smen takviye edildi. Bu suretle
mukavim ve rutubetten müteessir olmaz bir hale getirilen s~ va
sath~~ üzerine husus! surette haz~ rlanan kola ile parça halinde
ve s~vaya tamamen intibak edecek ~ekilde bir kat ince ka~at,
bunun üzerine de yine parçalar halinde iki kat daha kal~n ve
kabaca ka~at yap~~t~r~ld~. Bu ka~at s~vaya yap~~t~~~~için onu tutacak, kopan parça olursa ka~at üzerinde kalacak ki s~van~ n restoresinde kolayca yerine konacak, ayn~~zamanda içten takviye için
yap~lacak alç~~bu kak-at satha yap~~ acak ve ilerde sökülürken bir
miktar ka~at y~ rt~lacak s~va hiç bir suretle bozulm~ yacakt~r.
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Yap~~an bu ka~~tlar tamamen kuruduktan sonra sürüleck alç~n~n
suyunu içip s~vadan ayr~lmamas~~için ispirtolu gomalak mahlülü ile
tecrit edildi, bu sat~h üzerine vasati dört ila be~~santim kal~nl~~~nda
ve kald~r~lmas~~istenilen aksama alç~~tabakas~~kapland~. Freskleri
havi s~vay~~ar~zas~ z nakletmek ve mezar~n tekrar in~as~nda toloslara kal~p vazifesi görmek üzere dahilen bir ah~ap iskele anbalaj
yap~ld~. Bu anbalaj~n rahatça sökülür bir halde olmas~~ve kurulurken s~va aksam~na tazy~k yapmamas~~için daima vida ve c~ va.
talana ba~land~. Evvelce yap~lan alç~~satha intibakl~~ bir ~ekilde
yap~ lan bu ah~ap anbalaj alç~l~~ keten bantlarla alç~~ satha birle~tirildi. Binan~n hafifletilmesi için maharetli ta~ç~~ustalar~na tu~la
toloslar ve mühim ireskleri havi cenah ta~~duvar~~ yontturularak
inceltildi. Tolos ve ta~~duvarlar on santim kal~nl~~inda kald~, icap
eden tu~la ve ta~~derzleri alç~~ile tekrar takviye edildi. Cenah
duvarlar 10 X 10 santim eb'ad~nda hat~l ve direklerle zemin traversi
satranc~na bindirildi. Mezar yap~s~n~n tolos aksam~~dört aya~a
basmaktad~r. Bu ayaklar kar~~l~kl~~ve tek tek kald~r~larak takviye
ve ask~ya al~nd~, bu suretle binan~n kald~r~lacak aksam~~ dahili
iskele üzerine hiçbir ar~za göstermeden oturdu. Nakil esnas~nda
muhtemel sars~nt~lara haricen de mukavemeti dü~ünülerek binan~n
dört cephesinin de d~~~ndan anbalaj yaparak duvar aksam~~ile olan
irtibatlar~~alç~~ ile ba~land~. Bu suretle bina kald~r~p nakli edilecek
bir hale gelmi~~bulunuyordu.
Mezar~n konulmas~~tensip edilen yer, Çank~r~~ caddesi kenar~nda
ve Roma hamam~n~n iki duvar~~aras~~oldu~undan bu k~s~mda tesviyei turabiye yap~ld~. Mezar~n oturaca~~~k~s~m 5X5 metre eb'ad~nda
ve mevcut trotuvar seviyesinden 60 santim irtifa~nda ve 70 ton
miinte~ir s~klete mukavim bir zemin icap ettirdi~inden 30 santim
blokaj, bunun üzerine de vasati 13 santim kal~nl~~~nda sekizlik
yuvarlak demirlerle 15 santim aral~kl~~bir has~r yap~larak 300 dozajl~~bir beton zemin haz~rland~.
Nakle müsait bir hale getirilen mezar binas~~yap~lan hesaplara
göre anbalaj~~ile birlikte 7537 kilo ve harici ebad~~da 3,35 X 3,95 X 2,15
metre idi. Bu siklet ve eb'addaki bir cismi nakil esnas~nda ~akulen
kald~rmak ve yan tazyiklere müsaade etmemek icap ediyordu.
Nakil i~ine talip olanlarla s~k~~ ~artlar konarak anla~ma ve
~artname yap~ld~.
Devlet Demiryollar~~ ikinci i~letmenin Ankara deposundan ufki
ve mütevazin çal~~~r vaziyette (Veran) krikolar~~ al~nd~, bunlar
binan~n etraf~na yerle~tirildi, ve o gün bina yerden 10 santim
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kald~ r~larak 13 saat bu ~ekilde b~ rak~ld~~ ve hiçbir ar~ za yapmad~~~~
görüldü. Ertesi gün krikolar çal~~t~r~ larak bina durdu~u zeminden
120 santim irtifaa kald~r~ ld~~ ve yine hiçbir ar~ za görülmedi. Binay~~
ta~~yacak kamyonun girece~i k~s~ m tasviye edilerek tekerleklerin
altlar~~beslendi, 10 ton sikleti ta~~yabilecek büyük ~aseli bir kamyon
üzerine ar~zas~ z olarak yüklendi. Bina beton demirlerile kamyona
ba~land~. Yava~~bir hareketle kamyon 10 metre ilerisindeki düzlü~e
al~ nd~~ ve hiçbir ar~ za olmad~~~~görüldü. Bu k~s~ mda tesviyeye muhtaç yerler düzeltilerek asfalta kadar indirildi. Düz asfalt yolda be ~~
kilometre ve Meclis önündeki rampa yoldan 10 kilometre süratle
ar~ zas~z olarak geçildi. Mezar~ n konacag~~ yerdeki duvar aras~~6.60
metre aral~kl~~ oldu~undan kamyonun manevra yapmas~ na imkân
yoktu. Haz~ rlanan zemin üzerine yan olarak indirildi, krikolar
vas~ tasile ve raylar üzerinde döndürülerek esas vaziyete getirildi.
YEN~DEN ~N~A

Harici anbalâj tamamen söküldü, in~a edilecek k~s~ mlar zemin
betonu üzerine çizildi, Evvelâ bir kö~eden ba~lamak üzere dört
ayag~ndan biri in~a edildi ve ask~ ya al~nd~, bilâhare kar~~s~ ndaki
kö~e de in~a edilerek aras~ndaki cenah duvar~~ iki tarafl~~ ulama
~ekilde in~a edilerek cenah duvarlar~~da bu suretle di~er kö~eler
ayaklar~~ ve cenah duvarlar~~tamamen ask~ ya al~nd~~ On cephedeki
kap~~ k~sm~n~n duvar~~ evvelce vasati 60 santim kal~nl~~~ nda kesilmi~~
oldu~undan bu defa yeniden ilâvesi için bir ah~ap kal~ p yap~ larak
yerine kondu, dahili höcreler için de ah~ap kal~plar yapt~ r~ld.
Cenah duvarlar~n~n tolos altlar~n~~te~kil eden ta~~duvarlar toloslara
kal~ p te~kil edecek ta~~duvar olarak in~a edildi. 20x 20 santim
makta~nda dört kö~e dört adet beton kolon ta~~duvarlara gizlenerek
in~a edildi ki bu kolonlar bilâhare mezar binas~ n~~ harici tesirlere
kar~~~muhafaza edecek olan bir betonarme plâk~ n s~ kletini ta~~ yacakt~. Binan~n tekrar in~as~nda eskisi gibi ta~~duvar kullan~ ld~~ ve
duvar~ n örülmesi için 250 dozajl~~çimento harc istimal edildi.
Haricen her taraftan görülebilecek cephelerdeki tolos yüzleri eski
biçimde örüldü, mezar binas~ n~n nakledilen tolos ve duvar aksam~~
ile yeniden in~a edilen ta~~duvar ve tu~la in~aat birbirlerinden
ayr~~ çal~~mas~~için fasl~~mü~tereklere roberoit konuldu ve üzerinde
hafif demirli vasati 10 santim kal~nl~kta bir beton tabakas~~ yap~larak bina haricen bir mahfaza haline al~ nd~, bunun üzeri
örtüldü. Üzerine binay~~tesirat~~hariciyeden iyi muhafaza için dört
tarafta saçak te~kil edecek ~ekilde ve evvelce dört kö~eye gizli
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olarak konan beton kolonlara ba~l~~ bir betonarme plak döküldü,
üzerine roberoit dö~enerek üzeri ~apland~. Harici in~aat bittikten
sonra iç anbaltij söküldü, alç~~tabakas~~ parça parça kesilerek kald~r~ld~, yap~~t~r~lm~~~olan ka~~tlar da ~slat~larak al~ nd~ , s~ va freskleriyle beraber ar~zas~z ve bozulmadan meydana ç~kt~.
Kap~~ eski vaziyetinde yerine yerle~tirildi ve harici derzler
yap~ ld~. Zemin tu~lalar~~ dö~enerek dahili s~ valardan eksik olan ve
freskler aras~ ndaki noksanlar da tamamland~. Mezar~ n içi karaul~ kça oldu~undan ileride ayd~nlat~ lmak ihtimalini dü~ünerek duvarlar~n in~as~ nda iç höcrelere kadar gizli elektrik kablosu dü~enmi~tir, hariçle ba~land~~~~takdirde tetkike daha müsait ziya temin
edilmi~~olacakt~ r.
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