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GEMLIK TeMÜLÜS MEZARI
Ord. Prof. Dr. ARIF M CT~D MANSEL
Marmara denizinin Izmit körfezinden (Astakenos Kolpos) sonra
ikinci büyük körfezi olan Gemlik körfezinin (Kianos Kolpos) güney
k~y~s~nda, "Küçük Çukur" denilen yerde ve Gemlik kasabas~n~n° ku~~
uçumu ile 2,5 km. güneybat~s~nda British Petroleum taraf~ndan 1964
y~l~~ilkbahar~nda petrol ve ya~~tesisleri yap~l~rken konik ~ekilde oldu~u
anla~~lan bir y~~ma tepeyi (tümülüs) kald~rmak gerekli olmu~, kaz~~
esnas~nda tepenin içinde bir mermer mezar odas~~bulundu~u görülmü~tür. Durum Bursa Müzesi Müdürlü~üne bildirilmi~, mezar~~oldu~u
yerde korumak mümkün olmad~~~ndan an~t o zamanlar Müze Müdürü
olan Vâhit Arma~an'~ n nezareti alt~nda, ta~lar~~numaraland~ktan sonra,
sökülerek ayn~~alan~n kuzeyinde, denize do~ru inen dik yamac~n hemen
üstündeki düzlükte terkip edilmi~tir. Yaln~z bu nakil ve terkip ameliyesi esnas~nda gerekli notlar ve foto~raflar al~nmam~~~ve krokiler yap~lmam~~~oldu~undan bugün baz~~sorular~~cevapland~rmak mümkün olmamaktad~r. Bununla beraber an~t~~tümüyle tahripten kurtard~~~ndan
dolay~~Bursa Müzesi Müdürlü~üne müte~ekkir kalmak gerekir. Kaz~~
esnas~ nda mezar~n içinde herhangi bir buluntudan bahsedilmedi~ine
göre onun daha önceleri aç~lm~~~ve soyulmu~~oldu~una hükmolunabilir.
Miletos taraf~ndan M.ö. VII. yüzy~l~n ilk yar~s~nda kurulmu~, fakat Bithynia
tarihinde önemli bir rol oynamam~~~olan Kios için bkz. W. Ruge, "Kios", Pauly's
Realencyclopaedie der klass. Atlertumswissenschaft XI 1, s. 486 vdd.
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Mezarla ilk kez Istanbul Arkeoloji Müzesi Konservatörü Dr.
Nezih F~rath ilgilenmi~, onu k~sa bir haber ~eklinde türkçe ve ingilizce
olarak arkeoloji çevrelerine tamtm~~t~r 2.
Mezar, 1942 y~l~nda Mudanya yöresinde taraf~mdan ara~t~r~lm~~~
olan bir mezar yap~s~~ile yak~n benzerlik gösterdi~inden dolay~, dikkat
nazarlanm~~çekmi~, onu ilk kez Dr. Nezih F~rath ve Yüksek Mimar
Ülkü Izmirligil ile, son olarak da 1973 y~l~~ilkbahannda Fakültemiz
foto~raf uzman~~Arkeolog Aziz Albek ve Asistan Halük Abbaso~lu ile
birlikte ziyaret etmi~, incelemi~~ve foto~raflar~n~~çektirmi~tim 2. Anadolu'da yap~lan önemli kaz~lara (mesela Ephesos, Bergama, Limyra)
kat~lm~~~ve Bat~~Anadolu mezar amtlan ile ilgilenmi~, bu arada Gemlik mezar~n~n da fotogrametrik röleveye yakla~an son derece itinah ve
dakik d~~~ve iç rölevelerini yapm~~~olan Yüksek Mimar Sandor Kasper'in bu röleveleri bana yermesi üzerine an~t~~yaym~lama~a ve onun
benzer mezar an~tlar' aras~nda ald~~~~yeri saptama~a karar verdim.
Yüksek Mimar S. Kasper'e te~ekkür etme~i bir borç bilirim.
Kaz~~esnas~nda çekilmi~~üç foto~raftan (res. 1-3) anla~~labildi~i
kadar mezar, pek büyük olmayan bir tümülüsün ortas~nda bulunmakta idi. Civardaki toprak düzeyinden daha yüksek bir düzeydeymi~~
gibi görünmekte ise de etraf~ndaki topraklar~n ekskavatörler tarafindan
kaz~l~p götürüldü~ü dü~ünülecek olursa amtm esas~nda d~~~düzey ya
da ona yak~n bir düzeyde yer ald~~~~tahmin olunabilir. Res. 3 bundan
ba~ka oda kap~s~n~n entakt oldu~unu, mezar odas~mn önünde ise
yumu~ak kalker ta~~ndan yap~lm~~~oldu~undan çok tahribe u~ram~~~
k~sa bir koridor ya da bir önoda mevcut oldu~unu aç~~a vurmaktad~r.
Bugün bir beton kaide üzerinde yükselen an~t, beyaz renkte olmakla beraber içinde aç~k mavi damarlar kapsayan Prokonnesos
(Marmara adas~ ) mermerinden yap~lm~~~kare bir oda ~eklindedir.
Odan~n iç ölçüleri, çe~itli taraflarda 1-2 santimetre oynamakla beraber, ortalama 2,1 ~~m.'dir (res. 4). Duvarlar gayet iyi i~lenmi~~ve içe
gelen k~s~mlar~~perdahlanm~~, yaln~z d~~~taraflar~~toprak alt~nda kald~~~ndan kaba b~rak~lm~~~mermer kesme ta~lardan yap~lm~~t~r. Bu hu8 N. F~rad~, "Gemlik Tiimidastr, !stanbul Arkeoloji Mazeleri r~llqz 13-14, 1966,
s. 224 (türkçe), s. 229 (ingilizce), lev. LXVIII 1-2 ve LXIX 1-2. Foto ~~ve 2'yi benim için sa~layan N. F~rad~~ve foto 3'ü müze ar~ivinde bulan ve onu yay~mlamama
müsade eden Bursa Müzesi Müdürü Altan Akat'a te~ekkürlerimi sunar~m. Ayr~ca
bkz. M. Mellink, American journal of Arehaeology 71, 1967, s. 173 res. 1, lev. 59
res. 22 - 23.
8 A. M. Mansel, Belleten XXXVII (say~~146), 1973, s. 154/55 not 17.
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susta iç kis= röleveleri (res. 6-7), d~~~k~sm~n ise foto~raf ve röleveleri
(res. 8-13) iyi bir fikir edinilmesine yetmektedir. Kesme ta~lar 5 yatay
s~ra te~kil etmektedir. S~ralar~ n yükseklikleri a~a~~dan yukar~ya do~ru
ortalama:
0,28 +0,57+0,30+0,54+0,27 m.
oldu~una ve bunlar da 1-2 cm. oynad~'~ma göre tüm duvar yüksekli~inin 1,96 ile 1,98 m. aras~nda de~i~ti~i anla~~l~r. Yukar~daki ölçülerin
aç~~a vurdu~u gibi duvarlar birbirini izleyen biri ince, di~eri kal~n ta~~
dizilerinden olu~makta, böylece duvar örgüsünün "pseudoisodom"
sisteminde yap~lm~~~oldu~u görülmektedir. Odan~ n duvarlar~~alçak
s~ralarda iki, yüksek s~ ralarda ise üç kesme ta~~bloktan meydana gelmektedir (res. 6-13). Kesme ta~lar~n yüksek s~ralardaki kal~nl~~~~
0,21-0,22 m.'dir. Alçak s~ralardaki ta~lar ise bunlardan 0,10-0,11 m.
daha kal~n olup d~~ar~ya do~ru ta~maktad~ r (res. 8, 11-13).
Oda zemininin ne tarzda oldu~unu bilmiyoruz. Belki dövülmü~~
topraktan ibaretti, belki de yass~~ta~~levhalarla kapl~~idi. Kaz~da herhangi bir mezar çukuruna rastlanmad~~~na göre odan~n içinde bir ta~~
ölü yata~~~(kline) bulundu~u kabul olunabilir.
Odan~n do~u taraf~n~n ortas~nda yüksekli~i 1,54 m., alt geni~li~i
o,8o m., üst geni~li~i ise 0,74 m. olan, dolay~s~yle a~a~~dan yukar~ya
do~ru hafifçe daralan bir kap~s~~vard~r (res. 8-1 o). Kap~n~ n mermer
çerçevesi, oda duvar~ na nazaran, o, ~~o-o, ~~1 m. öne do~ru ç~kmaktad~r.
E~ik ta~~~ 0,20 m. yükseklik, 1,26 m. uzunluk ve 0,42 m. derinliktedir.
Üst sath~n~n yaln~z kenarlar~~düz bir çerçeve halinde i~lenmi~, orta
k~sm~~ise kaba olarak b~rak~lm~~t~r. Keza d~~~taraf~nda, ana eksenden
biraz sa~a kaym~~~dörtgen bir ç~k~nt~~vard~r ki bunun ta~~n naklinde
ve kald~nlmas~ nda rol oynad~~~~dü~ünülebilir. Içeriye do~ru hafif
meyilli duran ve kenarlar~~birer z~rhla bezenmi~~olan sövelerin geni~li~i
0,22 m., derinli~i ise 0,42 m.'dir. Lento ise 0,22 m. yükseklik ve ~~,30 m.
uzunlukta bir blok halinde olup birbirine paralel yatay z~rhlar kapsamakta, bunlar~n iki ucundan a~a~~ya inen dikey z~ rhlar sövelerin dikey
z~rhlanyle birle~mek suretiyle kap~ya ar~itektonik bir çerçeve te~ kil
etmektedir (res. 8-9).
Kap~~kanad~~1,59 m. yükseklik, 0,79 m. geni~lik ve o,o8 m. kal~nhnda
yekpare bir mermer levha ~eklinde olup ince uzun dikey, daha
~~
kal~n yatay ~ eritlerle yukardakiler alçak, a~a~~dakiler ise daha yüksek
olmak üzere dört panoya ayr~lm~~~bulunmakta, dikey ~eritlerin üze-
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rinde tek s~ra halinde sekizer, yatay ~eritlerin üzerinde ise çift s~ra
halinde on alt~~ar dü~me ~eklinde kabarc~k kapsamaktad~r (res. 9- ~~o).
Bu suretle kap~~kanad~~ iri ba~l~~çivilerle tutturulmu~~demir ~eritlerle
kapl~~bir tahta kap~~ kanad~n~~taklit etmektedir. Bulundu~u esnada
tam oldu~u anla~~lan (res. 3) kanat her halde nakil esnas~nda iki
parça halinde k~r~lm~~, bunlar sonradan birbirine eklenmek suretiyle
kap~~eski durumuna getirilmi~tir. Kanad~n sol taraf~ndaki demir miller,
bir taraftan e~ik ta~~n~n arkas~nda yer alan ince uzun bir ta~~blokun
(0,15 m. yükseklik, 0,11 m. kal~nl~k ve 1,27 m. uzunluk) sol ucunda,
di~er taraftan lentonun arka gk~nt~s~~içinde aç~lm~~~deliklere giriyor,
bu suretle kap~n~n içeriye aç~lmas~n~~sa~l~yordu. Binan~n terkibi esnas~nda bu durum korunmu~~bulunmakta, bugün de kap~~kanad~~içeriye
do~ru rahatça aç~lmaktad~r. Herhangi bir kilit ve sürgü tertibi yoktur.
Fakat e~ik ta~~n~n üst sath~n~n kaba i~lenmi~~olmas~, ayr~ca birkaç tane
kare delik kapsamas~~kap~n~n k~smen ya da tamamen bir ta~~duvarla
örülmü~~oldu~unu muhtemel k~lmaktad~r.
Odan~n üzerini örten çat~~dikkate de~er bir ~ekil göstermektedir.
Bu çat~~ kö~elere çapraz gelmek ve birbirinin üzerine yine çapraz
olarak yerle~tirilmek suretiyle dört mermer hat~l tabakas~ndan olu~maktad~r. Bu suretle üzeri örtülecek sat~h yukar~ya do~ru kademe kademe küçülmekte, en üstte ise yass~~bir kapak ta~~~tavan~~örtme~e yetmektedir (res. 5, 14). Çat~= birinci tabakas~nda odan~n üzerinden
d~~ar~ya ta~an büyük ve yass~~bloklar kullan~lm~~t~r. Daha üst s~ralarda
bunlar~n tedrici olarak küçüldü~ü görülmektedir. Bu hat~llann ve
ortalar~nda kalan bo~luklar~n ölçüleri a~a~~da gösterilmi~tir:
Yükseklik
0,28
0,27

~~. tabaka
tabaka
tabaka
0,26
tabaka (kapak 0,20
ta~~)

Kare bo~lu~un
bir yan taraf~~

Uzunluk
1,92-2,12
1,42

0,85-0,87

1,52 M.

0,62

1,06 m.

1,02
1,07

0,46
1,07

0,75 M.

Geni~lik

Bu listeden tavan yüksekli~inin 0,81 m., tüm çat~~yüksekli~inin ise
,o~~m. oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu suretle an~t~n tüm yüksekli~i 2,97
ile 2,99 m. aras~nda oynamakta, yuvarlak rakamla 3 m.'yi bulmaktad~r.
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Mezar odas~n~n do~usunda, kaz~~esnas~nda çekilmi~~bir foto~raftan
anla~~ld~~~~gibi, (res. 3) ayn~~yükseklikte dört tabaka meydana getiren
kalkerta~~~bloklanndan yap~lm~~~bir koridor ya da bir önoda vard~.
Üzerinin geni~~ve yass~~kalker bloklan ile örtülü oldu~u anla~~lan bu
k~s~m, ölçüleri al~ nmadan, ortadan kald~nlm~~t~r. Kalker bloklardan
bir k~sm~n~n çürümü~~ve da~~lm~~~olmas~~bu önodan~n terkibine imkân
vermemi~~olsa gerektir.
Tan~nm~~~Avusturyal~~tarihçi ve arkeolog F. Schachermeyr taraf~ ndan "lineer ve konsantrik" bindirme tekni~inde yap~lm~~~olarak
gösterilen 4 bu enteresan çat~~ile örtülü tümülüs mezar~~tek ba~~na
kalmamaktad~r. En yak~ n analoji olarak Mudanya yöresinde
"Alçakbay~ r" mevkiinde bir zamanlar bir tümülüsün alt~nda yer
ald~~~~muhtemel olan bir an~ t gösterilebilir 5 . Tarafimdan, Galatasaray
Lisesi Resim ö~retmeni E. Mamboury ile i~birli~i yapmak suretiyle,
kaz~lm~~~ve incelenmi~~olan bu yap~~beher taraf~~2,60 m. uzunlu~unda
bir kare oda, ba~lang~c~nda 0,97, sonunda ise 1,o4 m. geni~li~inde ve
8,82 m. uzunlu~unda bir koridordan ibaret bulunmaktad~r (res. 15).
Duvarlar~~özenle i~lenmi~~ve "pseudoisodom" tarz~ nda örülmü~~kalkerta~~~bloklar~ndan in~a edilmi~~olan odan~n yüksekli~i 2,16 m.'dir.
Bu yükseklikten sonra ba~layan çat~~Gemlik mezar~~ çat~s~~ile büyük
benzerlik göstermekte, be~~tabaka halinde birbirinin üzerine
çapraz olarak bindirilmi~~ye~ilimt~rak otta~~~ hat~llanndan ve bir de
kare kapak ta~~ndan olu~maktad~ r (res. 16). Tavan~n yüksekli~i 1,54,
çat~= yüksekli~i 1,84, an~t~n tüm yüksekli~i ise 4 m.'dir. Odan~n
kap~s~~Gemlik'te oldu~u gibi a~a~~dan yukar~ya do~ru hafifçe daralmakta, alt geni~li~i 0,79, üst geni~li~i 0,77 ve yüksekli~i 1,73 m.'yi bulmaktad~r. Odan~n kap~~kanad~~yekpare bir otta~~~levhas~ndan ibaret
olup d~~ar~ya aç~lmaktad~r. Yüksekli~i 2,05 m. olan koridorun yan
duvarlar~~andezit ta~~ ndan poligonal sistemde yap~lm~~t~r. Üzeri ise
yass~~otta~~~levhalan ile örtülmü~ tür. Koridorun a~z~~kalkerta~~~bloklar~~
ile kapat~lm~~t~.
F. Schachermeyr, Etruskische Frühgeschichte (1929), S. 104.
A. M. Mansel, Trakya-K~rklareli Kubbeli Mezarlar~~ve Sahte Kubbe ve Kemer Problemi (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan, VI. seri, no. 2), 1943, S. 47 vd. res. 31;
ayn~~yazar, Belleten X (say~~ 37), 1946, S. ~~vdd. lev. I vdd.; ayn~~yazar, Das
Grab~nal von Mudanya, Atti del I. Cong~esso Internazionale di Preistoria e Protoistoria Mediterranea (1952), s. 472 vdd. (4 res.).
4

5
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Odan~n zemini dövülmü~~topraktan ibarettir. Burada yapt~~~m~z
sondajlarda herhangi bir mezar çukuruna rastlanmad~~~ na göre,
Gemlik'te oldu~u gibi, bir ta~~kline kabullenmek gerekir. Mezar~n
içinde bulunan baz~~tunç eserler ve bu arada bir tunç amfora, ~ekli
bak~m~ndan, M. ö. V. yüzy~la ait gibi görünmekte ise de vazonun
mezar sahibinin ailesinde uzun süre kullan~ld~~~~dü~ünülecek olursa
mezar~n tarihlenmesi için bir kriter olamayaca~~~anla~~l~r.
Bu mezar ~eklinin yaln~z Marmara bölgesine inhisar etmedi~ini,
Ege bölgesinde de yayg~n oldu~unu, hatta bu bölgeden Marmara
dolaylarma nüfuz etti~ini baz~~mezar yap~lar~~aç~~a vurmaktad~r.
Bunlar~n en eskilerinden birisi Ephesos yöresinde Belevi tümülüsünün
içindeki mezard~r 6. Yüksek Mimar S. Kasper taraf~ndan sistemli bir surette ara~t~r~lm~~~ve röleve edilmi~, fakat daha henüz nihai olarak yapmlanmarru~~olan bu mezar an~t~~çap~~65,40 m. olan, etraf~~iki dönemde yap~ld~~~~anla~~lan bir krepis'le çevrili bir y~kma tepenin
ortas~nda yer almakta, iki dikdörtgen oda ve k~r~k hat ~eklinde
güneye do~ru uzanan ve geni~li~i yer yer de~i~en ince uzun bir koridordan olu~maktad~r (res. ~~7) 7. Koridor kuzeyde, yani birinci odan~n
önünde geni~lemekte ve bir çe~it önoda meydana getirmektedir. Ortalama 3,75 X 3,70 boyudannda hemen hemen kare bir plana sahip
olan birinci odan~n üzerine kö~elere çapraz gelen dört tane yass~~ta~~
levha oturtulmu~, aralar~ndaki kare bo~lu~u ise (bir taraf~~2,75 m.) bir
tek yass~~ta~la örtmek mümkün olmu~tur. Tavamn hemen alt~nda bulunan zarif ve dik meyilli ~yon kimatyonundan dolay~~Kasper bu an~t~~
arkaik döneme (M.ö. VI. yüzy~l) tarihlemekte, bu surede Belevi mezar an~t~~bu grup yap~lar~n en eskisi olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Ayn~~gruba giren ba~ka bir mezar an~t~~Manisa vilayetinde Karaa~aç yöresinde Musahocaköy'de bulunmu~~ve M. Mellink taraf~ndan, Dr.
N. F~rath'~nn çizmi~~oldu~u basit bir kroki ile birlikte, yarmlannu~t~r 8.
Bu tümülüse dair ba~l~ca eski yay~mlar: G. Weber, Tumulus et hiiron de Belevi
sur Pancienne route d'4hlse Smyrne, Mouseion kai Bibliotheke 1878180, s. 89 vdd.
G. Perrot-Ch. Chipiez, Histoire de PArt dans PAntiquit6 V (189o), s. 28o vdd. res.
182 vdd.
7 En son olarak H. Vetters, Ephesos, Vorliiufiger Ausgrabungsbericht 1971, Anzeiger
der Oesterreichischen Akademi. der Wissenschaften, philos.- hist. Classe 109, 1972, s. 3 vd.
res. 1-2, lev. 4-10.
8 M. Mellink, American jounial of Archaeology 67, 1963, s. 189.
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Ölçüleri res. 8'de gösterilmi~~olan bu yap~~ayn~~eksen üzerinde biri
kare, di~eri dikdörtgen iki oda ve ince uzun bir koridordan olu~makta,
mezar odas~n~n üzerinin birbirinin üzerinden ta~an çapraz hat~llarla
pek düzenli olmayan bir tarzda örtülü oldu~u anla~~lmaktad~r. Yap~n~n ta~~i~çili~i iyidir; kap~s~n~n söveleri silmelidir. An~t köylüler
taraf~ndan aç~lm~~~ve soyulmu~~oldu~undan hakk~nda daha fazla bilgi
veremiyor ve onu tarihleyemiyoruz.
Bal~kesir vilâyetinde Kepsut yöresinde yine köylüler taraf~ndan
aç~lm~~~ve k~smen tahrip edilmi~~olan bir mezar odas~n~ n ise sadece bir
foto~rafina sahip bulunuyoruz 9 (res. 19).
Bu mezar ~eklinin Anadolu'da uzun süre ya~am~~ , hattâ Bat~~Anadolu'dan Orta Anadolu'ya geçmi~~oldu~unu Ankara'n~ n 6o km. kuzeybat~s~nda Karalar mevkiinde ara~t~r~lan ve bir yaz~ta göre Galat k~ ral
ailesine ait oldu~u anla~~lan üç tümülüsten C harfiyle gösterilmi~~olan
tümülüs aç~~a vurmaktad~r 16 (res. 21). M. ö. I. yüzy~l~ n ortalar~na
tarihlenen bu yap~~birisi kare (bir taraf uzunlu~u 3,20 m.), di~eri dikdörtgen (2, ~ ox ~ ,7o m.) iki oda ve bir önmekândan (1 x o,8o m.) meydana gelmekte, duvarlar~~itinal~~bir ~ ekilde ve pseudoisodom sisteminde yap~lm~~~bulunmakta, büyük odada 1,8o, küçük odada ise
1,55 m. yükseklikten sonra tavan ba~lamaktad~ r. Tavan birinci odada
7, ikinci odada ise 6 hat~l tabakas~ndan olu~ makta, bu suretle büyük
odan~n tüm yüksekli~i 4,40, ikinci odamnki ise 3,50 m.'yi bulmaktad~r. Fakat her iki tavan in~as~n~ n düz ensizli~i ve ilkelli~i ya mimar~n
bu in~a tarz~n~~gere~i gibi hazmedememi~, ya da düzenli bir tavan
için gereken malzemeyi bulamam~~~olmas~yle aç~klanabilir.
Ayn~~tavan konstrüksiyonunun geç, fakat özenle yap~lm~~~bir
~eklini Milâs'ta "Gümü~kesen" ad~n~~ta~~yan bir mezar an~t~ nda buluyoruz ii (res. 20). An~t mezar odas~n~~kapsayan bir podium üzerinde
9 Dr. N. F~ratl~~ bu mezar an~t~n~~yak~ndan görmü~, foto~raf~n~~çekmi~~fakat
vaktin darl~~~ndan dolay~~ölçülerini alamam~~t~ r. Bu foto~raf~~yay~mlamak üzere
bana vermi~~oldu~undan dolay~~kendisine te~ekkür ederim.
10 R. O~uz Ar~k, Türk Arkeologya ve Etnografya Dergisi II, 1934, S. 134 vdd.,
lev. vdd.; ayn~~yazar, Revue Archdologique 1935, II s. 137 vdd. B. Filov, Bulletin
de l'Institut Arch6ologique Bulgare XI, 1937, s. 99. A. M. Mansel, Trakya-K~rklareli
Kubbeli Mezarlar~, s. 26; ayn~~yazar, Atti del I. Congresso Intern. di Preistoria e Protoistoria Mediterranea, s. 477. An~t, mimarl~k elkitaplar~na girmekte gecikmemi~ tir. Mesela
bkz. A. W. Lawrene, Greek Architecture (The Pelican History of Art), 1957. S. 230 res.
127.
~~~Ayr~nt~l~~ bibliyografya: W. Ruge, "Mylasa", Pauly's Realencyclopaedie der
klass. Altertumswissenschaft XVI, ~~s. 1063. Dercetti~imiz resim "Antiquities of lonia II,
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kö~elerde Korint düzeninde payeler, onlar~n aras~nda iki~ er elliptik
sütun ve bunlar~n ta~~d~~~~saçakl~ktan olu~an bir galeriden ibaret
bulunmakta ve üzeri birbirinin üzerinden dört tabaka halinde ta~an
dört hat~lla örtülmü~~bulunmaktad~r. Hat~llar özenle i~lenmi~~olup
altlar~~soffitli ve kasetli, yanlar~~ise fascial~~ve silmelidir. Çat~n~n d~~~~
herhalde kademeli bir piramit ~eklinde idi ve mezar sahibinin bir
heykelini ta~~ yordu.
Fakat bu çat~~ ~ ekline Anadolu'da Marmara, Ege ve Galatya bölgelerinden ba~ ka Trakya'da da rastlanmaktad~r. Türk-Bulgar s~n~r~~
yak~nlar~ nda Svilengrad kasabas~n~n yakla~~ k olarak 6 km. güneybat~s~nda Mezek köyü yak~n~nda kaz~larak gün ~~~~~na ç~kar~lm~~~olan
"Kurtkale" kubbeli mezar~n~n 2 X 1,74 m. boyutunda olan önodas~~
ayn~~~ ekilde dört tabaka ve bir kapak ta~~ndan olu~an bir tavana sahip
bulunmaktad~r 12 (res. 22-23). Üçüncü ve dördüncü tabakalarda çapraz hat~ llann birbirinden kare ta~larla ay~rt edilmi~~olmas~~onu Kepsut mezar an~t~ na yakla~t~rmaktad~r. Mezar an~t~~hâfir B. Filov taraf~ ndan M. ö. IV. yüzy~ la tarihlenmektedir.
Filibe'nin yakla~~ k olarak 600 m. kuzeybat~s~ nda Golemia-Aigar
mevkiinde kaz~ lan bir tümülüsün içinde bir mezar odas~~ve bir önodadan ibaret bir yap~~bulunmu~tur 13. Conodan~n fasad~~5,30 m. uzunlu~unda ve pseudoisodom olarak yap~lm~~~bir duvar ~eklinde olup ortas. 23 vdd. lev. XXIV vdd.'na göre Mimar J. Durm taraf~ndan çizilmi~tir ( J. Durm,
Die Baukunst der Griechen S, S. I 87 res. 161). Ayr~ ca bkz. Th. Fyfe, Hellenistic Architecture
(1936), S. 55. A. M. Mansel, Trakya-K~ rklareli Kubbeli Mezarlar:, s. 26. W. B. Dinsmoor,
The Architecture of Ancient Greece (1950), s. 330, lev. LXXI. A. Akarca-T. Akarca,
MiMs (1954), s. 87/8, lev. 14. N. Bonacasa "Mylasa", Enciclopedia dell'Arte Antica V
(1963), s. 304, res. 413. Genellikle geç hellenistik (M. Ö. I. yüzy~l) ya da ilk imparatorluk (Augustus) dönemine tarihlenen bu bina son zamanlarda Mimar F. Rakob
taraf~ndan (Das römische Weltreich, Propylaee~tkunstgeschichk II, 1967, s. 200, lev. 114),
bir zamanlar F. Adler'in ileri sürdü~ü gibi (Archaologischer Anzeiger 1900, s. 22) M. s.
II. yüzy~la tarihlenmektedir. - Fyfe ad~~ geçen eserinde, s. 55'de Güney Fransa'da
Vienne ~ehrinde sirkus'un spinas~~üzerinde durmu~~oldu~u anla~~lan bir tetrapylon'un
tavan~n~~Milâs an~t~na bir analoji olarak zikretmektedir. Bu tertrapylon bugün dahi
ince uzun bir piramit (L'Aiguille) ta~~makta ve M. s. IV. yüzy~l~n ba~lar~na tarihlenmektedir. Ayr~ ca bkz. L. Crema, Architettura Ro~nana (1959), s. 598, res. 789.
18 B. Filov, B:~lletin de l' Institut Archlologique Bulgare XI, 1937, s. 79 vdd. bilhassa
res. 94-96. A. M. Mansel, Trakya-K~ rklareli Kubbeli Mezarlar:, s. 6 res. 6.
la L. Botu~arova-V. Kolarova, Le tombeau a coupole des environs de Plovdiv (Studia
in memoriam K. ~korpil), 1961, s. 279 vdd., res. ~~vdd.
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Res. I — Tümülüsün içinde bulunan mezar yap~s~~sökülürken (7 Nisan 1964)
(Foto N. F~rath)

Res.
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Mezar yap~s~ n~n sokulmesi ilerlemi~~durumda (~ o Nisan 1964)
(Foto N. F~ratl~)

A. M. Mansel

Res. 3 — Tumulus kald~ r~ld~ktan sonra meydana ç~ kan koridor. Geride mezar
odas~n~n kap~s~~ ve onun gerisinde kap~~kanad~~görülüyor.
(Foto Bursa Müzesi)

Res. 4 — Mezar odas~n~n plan~~ (S. Kasper)
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Sa~da do~u, solda kuzey taraf~~ (S. Kasper)
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Res. 8 — Mezar odas~n~n do~u cephesi (a) ve rölevesi (b) (S. Kasper)
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Res. ii — Mezar odas~n~n bat~~ taraf~~ (a) ve rölevesi (b) (S. Kasper)
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Mezar odas~n~n kuzey taraf~~(a) ve rölevesi (b) (S. Kasper)
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Res. 13 — Mezar odas~n~n güney taraf~~(a) ve rölevesi (b) (S. Kasper)
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Res. 14. — Mezar odas~n~n tavan~~
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Res. ~ 6 — Mudanya mezar odas~n~n içi ve tavan konstruksiyonu (E. Mamboury)
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Res. 17 — Belevi Mezar
annum plan~~(S. Kasper)
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Res. 18 — Musahocakt5y mezar~ n~ n plan krokisi
(N. F~ratl~)
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Res. 19 — Kepsut (Bal~kesir) mezar~n~n 1956 y~l~ndaki durumu
(Foto N. F~ratl~)

Res.

Milâs "Gümüskesen" mezar~n~n
tavan konstrüksiyonu (J. Durm)
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Res.

21 -Karalar

C dimilltiatinün plan~, kesiti ve tavan~~
(A. W. Lawrence)
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Res. 2 2

- Kurtkale

kubbeli mezar~ n~ n önodasm~ n içi
(B. Filov)

Res. 23 — K~~ rtkale önoda tavan~ mn içten görünü~ü
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Res. 24 — Filibe tümülüs mezar~n~n kesiti (a) ve plan~~(b)
(V. Kolarova - A. Dâi)

A. M. Mansel

Res. 25 — Filibe mezar odas~n~n tavan ~~
(V. Kolarova - A. Dâi)
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Res. 26 — Filibe mezar~n~n önoda fasad~~
(V. Kolarova - A. Dâi)

I
I

1,5 m.

GEMLIK TeMeLeS MEZARI

189

s~nda a~a~~dan yukar~ya do~ru daralan bir kap~~(geni~lik 1,30; yükseklik 1,83 m.) kapsamakta, kap~n~n lentosu tüm oda geni~li~ine tekabül etmektedir (res. 26). Bu bak~mdan bu fasad K~rklareli
yöresinde Eriklice kubbeli mezar~~koridorunun fasad~na benzemektedir 14. Bu önodadan hemen hemen kare planda olan mezar odas~na
(2,45 x 2,20 m.) geçilmektedir. Duvarlar~~yine pseudoisodom sisteminde örülmü~~olan mezar odas~nda 1,75 m. yükseklikten sonra basit
silmeli bir korni~~ve ondan sonra da 3 çapraz hat~l tabakas~~ve büyük
bir kapak ta~~ndan olu~an tavan gelmektedir (res. 25). Odan~n zemini
dikdörtgen yass~~ ta~larla kapl~d~r; ta~lar~n aras~~ k~rm~z~mt~rak bir
harçla s~vanm~~t~r. Enteresan olan husus odada bir ta~~kline'nin parçalar~na rastlanm~~~olunmas~d~ r. Mezar soyulmu~~olmakla beraber içinde
bulunmu~~olan bir Filippos III Arhidaios gümü~~sikkesi ve baz~~keramik parçalar~~yap~n~n M. ö. IV. yüzy~l~n sonlar~na ya da III. yüzy~l~n ba~lar~na ait oldu~unu göstermektedir.
Yukar~da belirtti~imiz gibi "lineer" ve "konsantrik" bindirme
tekniklerinin birle~tirilmesi ile meydana gelen ve zanmm~za göre
yanl~~~olarak "sahte" ya da "sözde kubbe" olarak gösterilen bu çat~~
~ekli (Almanlar ona "Laternendach" demektedirler), yukar~da tan~tt~~~m~z an~tlardan anla~~laca~~~gibi, arkaik ça~dan itibaren Bat~~Anadolu'da kullan~lm~~, daha geç dönemlerde ise Güneybat~~Anadolu
(Milas) ve ~ç Anadolu'ya (Karalar) nüfuz etmi~tir. Fakat benzer
çat~lar~n Trakya'da da bilinmekte oldu~unu Kurttepe ve Filibe mezarlar~~aç~~a vurmaktad~r.
Biz burada bu çat~~ ~eklinin men~ei üzerinde duracak
Yaln~z hemen ~unu söyleyelim ki esas~~hiç ~üphesiz tahta konstrüksiyona dayanan bu çat~~ ~ekli Do~u Anadolu'da Ortaça~~boyunca tutunmu~~15 ve zaman~m~zda dahi mesela Erzurum evlerinde ya da 1864
y~l~nda yap~lm~~~olan K~r~ehir Çar~~~Camiinde kullan~lagelmi~tir 16 .

14 F. W. Hasluck, Annual of the Brit. School at Athens XVII, ~~9 ~ o/1 ~~ , lev. XX.
B. Filov, Bulletin de l'Institut Arch6ologique Bulgare XI, 1937, s. 93/4, res. 104/105. A. M.
Mansel, Belleten XXXVII (say~~146), 1973, s. 156, res. 30.
15 Mesela J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa II, s. 621 / 22.
16 Erzurum evleri için: Arkitekt XVII, 1947 (say~~ 1-2), S. 27/8, res. 2. A. M.
Mansel, Atti del L Congresso Intern. di Preistoria e Protoistoria Mediterranea, s. 477, res. 4.
K~r~ehir Çar~~~camisi için: W. Ruben, Belleten XI, 1947, s. 638/39, lev. CXIV, 1 I.

