
Edessa Ant�k Kent�n�n tar�h� dokusunu, yaşanmışlık �zler�n� ve 
geçm�şe ışık tutacak nekropol alanını gün yüzüne çıkarmak �ç�n 
Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından 2010-2019 yılları 
arasında, Kızılkoyun ve Kale Çevres�nde kamulaştırma ve 
kurtarma kazıları �le �lg�l� çalışmalar yapılmış batı ve kuzey batı 
nekropoller� ortaya çıkarılarak tur�zme kazandırılmıştır.
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NEKROPOL ALANLARI

KALE ÇEVRESİ 
NEKROPOLÜ
Şanlıurfa �l�, Eyyüb�ye �lçes� Yakub�ye Mahalles� mevk�s�nde 
bulunan; 'Kale Eteğ� Nekropolu' Kızılkoyun çalışmalarının b�r 
benzer�d�r. Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından Nekropol 
alanında bel�rlenen çerçevede kamulaştırma çalışmaları 
yapılmıştır. Nekropolde çok sayıda konut kaldırılıp; alana yönel�k 
tem�zl�k ve kazı çalışmaları Şanlıurfa Müze Müdürlüğü 
Başkanlığında Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� �le ortaklaşa 
yapılmıştır. Çalışmalar sonunda M.S. 2.-6. yy arasında tar�hlenen 
76 adet kaya mezar odası açığa çıkarılmıştır. Mezarların b�r kısmı 
taban moza�kl�, b�r kısmı �se freskl�d�r.

Nekropolde dromoslu kaya mezar odaları �le dromossuz kaya 
mezar odaları bulunur ve bu oda mezarlar kale eteğ� batı 
yamacının doğu ve batısı boyunca uzanan eteklere yapılmıştır. 
Kale eteğ� nekropolunde sayı bakımından egemen t�p� tek odalı 3 
kl�ne ve arkosol�umlu mezarlar oluşmaktadır. Bu kaya mezarları 
doğal kayadan oyularak yapılmıştır. Nekropolde en d�kkat çeken 
moza�k tabanlı kaya mezarı Gadya a�les�n� tasv�r eden moza�kl� 
kaya mezarıdır. Anakayaya oyulan tek odalı �k� arkosol�um ve b�r 
üçgen n�şl� kaya mezarının tabanını süsleyen bu moza�kte, s�yah 
bantla çerçevelenen kare panoda, �k�s� üstte �k�s� altta olmak üzere 
cepheden dört büst yer alır. Gadya A�les�'ne a�t olan bu büstlerden 
�k�s� erkek �k�s� kadın bet�m�d�r. F�gürler�n adları sağ yanlarına 
Estrangelo Suryan�ce yazının tercümes�: “Barsamya'nın oğlu 
Gadya (a�t), Kat�p Gadya'nın eş� Amma, Gadya'nın oğlu Aftuha, 
Aftuha'nın eş� Magdal”.

Tek odalı, üç arkosol�umlu kaya mezarının geometr�k desenl� ve 
yazıtlı taban moza�ğ�d�r. Moza�kte bulunan Süryan�ce yazıtın 
tercümes�: "Bu sonsuzluk ev�n� Ksnts, kend�, çocukları ve bütün 
m�rasçıları �ç�n  yaptırdı.” 

D�kdörtgen taş kapılı, �k� arkosol�um ve b�r üçgen n�şl� ana kayaya 
oyulmuş tek odalı kaya mezarı fresk bezel�d�r. Bakışımlı �k� 
arkosol�umun freskler� büyük oranda korunarak günümüze 
ulaşmıştır. Arkosol�umlu lah�t�n dış yüzünde d�kdörtgen panoda, 
beyaz zem�nde tabula ansata (k�tabel�k) tutan �k� kadın bet�m� 
vardır. İç�nde sek�z satırlı Yunanca yazıtın olduğu d�kdörtgen 
b�ç�ml� 1 nolu tabula ansatanın  üçgen b�ç�ml� kulpunu tutan bu 
figürler ayakta durur.  Tabula ansatalardak� Yunanca yazıtın 
tercümes�; 1 nolu tabula ansatada: "Doksa babasına ve oğluna ve 
kutsal ruha, kayın val�des� Marutha'nın ve kocası Halloas'ın ve tüm 
var�sler�n�n anısı �ç�n (yaptırdı)" yazmaktadır.
Kuzey arkosol�um lah�t�n�n dış yüzünde de beyaz zem�nde �ç�nde 
dört satırlı Yunanca yazıt bulunan d�kdörtgen b�ç�m�nde 2 nolu 
tabula ansata tasv�r� bulunur. 2 nolu tabula ansatada: 
"Bu Karr�nos oğlu Zografos oğlu Patro�nos'un ve onun var�sler�n�n 
kl�nes�d�r" yazmaktadır.

Gadya A�les� Moza�ğ�

Suryanice Yazılı Haçlı Mozaik 

Güney Arkosolium Kuzey Arkosolium 
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KIZILKOYUN 
NEKROPOLÜ
Nekropol�sler, Esk� Yunanca'da Nekros=Ölü ve Pol�s=Şeh�r 
kel�meler�nden oluşan, ant�k Yunan ve Roma kentler�nde kent 
merkez� dışında yer alan mezarlık alanlardır. 
Kızılkoyun Nekropolü, Hal�lurrahman Gölü'nün kuzey�nde, 
Halepl�bahçe' n�n doğusunda yer alan Tılfındır Tepes� (Tılfıtır) 
yamaçlarında kurulmuştur. Ant�k Yunan ve Roma kültürünün 
Edessa kent merkez�nde yer alan en öneml� kalıntılarından b�r�d�r. 
Bu mezarlar M.S. 2. ve 4 yüzyıllar arasına tar�hlend�r�lmekted�r. 
Kızılkoyun Nekropolü'nde gerçekleşt�r�len kamulaştırma 
çalışmaları �le 389 gecekondu yıkılmıştır. Şanlıurfa Büyükşeh�r 
Beled�yes� ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü �le ortaklaşa yürüttüğü 
arkeoloj�k kazı ve tem�zl�k çalışmaları �le 100'e yakın kaya mezarı 
gün yüzüne çıkartılmıştır.

Kolay şek�llend�r�leb�len k�reçtaşı, ana kayanın bel�rl� b�r s�stemle 
oyulmasıyla mezar odaları oluşturulmuştur. Mezar odaları, genel 
olarak kare planlıdır. Kaya mezar odalarının �çer�s�nde, sayıları o 
dönem�n gömü �ht�yacına göre değ�ş�kl�k gösteren kl�neler, yan� 
ölü yatakları bulunmaktadır. Ölüler�n bu kl�neler�n �çer�s�ne 
yatırılarak, üzer�n�n kapak taşı �le kapatıldığı b�l�nmekted�r. Bazı 
mezar odalarının �çer�s�nde m�toloj�k ve d�n� sahneler�n yer aldığı 
kabartmalar bulunur. Bu mezarlıklarda, ölünün yanı başına çeş�tl� 
hed�yeler bırakılmakta, dönem dönem sunular yapılarak kurbanlar 
kes�lmekted�r. Edessa kent�n�n öneml� Nekropoller�nden olan 
Kızılkoyun Nekropolü, mezar büyüklükler�, mezar süslemeler� ve 
buluntuları bakımından oldukça �lg� çek�c�d�r. Kızılkoyun 
Nekropolü'nün tur�zme kazandırılmasını sağlamak amacıyla 
Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından çevre düzenleme 
projes� gerçekleşt�r�lmekted�r.

Kaya mezarı odalarının ön g�r�şler�nde farklı büyüklüklerde ve 
farklı der�nl�klerde değ�şkenl�k gösteren sıvı sunum amaçlı sunu 
çukurları vardır. Burada bulunan sıvı sunu çukurlarının merkez 
da�reye eğ�mler� bulunmaktadır.

Ön g�r�şl� mezar odalarının g�r�şler�nde heykel koyab�lmek �ç�n 
n�şler bulunmaktadır. Nekropolde az sayıda bulunan bu t�p kaya 
mezarlarının g�r�ş kapısının sağ ve solunda b�rer n�ş ve n�ş 
�çer�s�nde koruyucu asker heykeller bulunmaktadır.
İk�nc� bölüm olan esas mezar odasının güney ve kuzey 
duvarlarında ölüler�n üzerler�ne yatır ı ldıkları  kemerl� 
(Arcosol�umlu) kl�neler bulunmaktadır.

Ön g�r�şl� mezar odalarından b�r� olan Ichthyo Centaurs (Den�z 
Kenteoru)'lu mezar odası, tapınak  cephel� olup her �k� kenarında 
b�rer �yon sütunu �le hareketlend�r�lm�şt�r. Kl�ne çatısının her �k� 
köşes�ne kabartma tekn�ğ�yle yapılmış eller�n� yukarıya doğru 
kaldırmış Den�z Kenteoruları bel�n üst kısmı �nsan, gövde kısmı �se 
balık kuyruğuyla �şlenm�şt�r.

Nekropolde bulunan bazı mezar odalarında ölü gömme 
geleneğ�n� canlandırmak �ç�n düzenlenm�şt�r. Ön g�r�şl� ve beş 
kl�nel� mezar odasının ön g�r�ş�nde, koruyucu zırhlı b�r asker ve yas 
tutan kadın canlandırması yapılmıştır. Beş kl�nel� olan bu mezar 
odasına geç� ld�kten sonra,  ölü hed�yeler �yle b�r l �kte 
serg�lenmekted�r.


