ED~RNE'N~N LALAPA~A ÇEVRESINDEKI
KALKANSO~ÜT, VAYSAL, KARAGOL DOLMENLER~~
~EVKET AZIZ KANSU
Belleten'in 132. say~s~ nda "Edirne'de bulunan Dolmenler ve
Dikilita~lar hakk~nda yeni gözlemler" adl~~bir tebli~imde : "1963
y~l~nda Edirne'nin 600. Fetih y~ldönümü münasebetiyle Türk Tarih
Kurumunun 9-12 Eylül tarihleri aras~nda düzenledi~i seminerden
faydalanarak, varl~~~ ndan çok önce bilgimiz olan Edirne'nin Kuzey
bat~~ s~n~r~ndaki dolmenleri tespit etmek amac~~ile Say~n Ruhi Esin'le
birlikte Lalapa~a ilçesinde bir istik~afta bulunmu~~ve Lalapa~aBüyünlü bölgesinde tipik dolmenler tespit etmi~tik. Bu husustaki
bilgiyi etrafh bir ~ekilde Belleten'de (cilt XXVII, say~~ ~~07-108.
1963) yay~nlam~~t~m" demi~tim °.
Edirne çevresindeki megalit kültüre ait bu üçüncü tebli~imin
konusunu Say~n Ruhi Esin'den ald~~~m 15.XL 1970 tarihli yaz~~ve
resimler te~kil etmektedir. Say~n Ruhi Esin bu mektubunda "...
bu y~l bir imkân bularak Lalapa~a köylerinde yapt~~~m bir gezide
yeni dolmenler gördüm. Resimlerini çektim. Baz~~ölçüler ald~m.
Bunlara ait resim ve ölçülü krokileri ile birlikte Lalapa~a ilçesinde
bulunan dolmen ve monolitlerin yerlerini i~aretledi~im haritay~~
sunuyorum. Bu haritada henüz görülmemi~~fakat, yerleri hakk~nda
köylülerden bilgi edindi~im dolmenleri de soru i~areti ile gösterdim"
demekte ve 1970 y~l~~gözlemlerine ait k~sa raporunu a~a~~da görülece~i üzere düzenlemi~~bulunmaktad~r:
Ekim ~ 97o'te Lalapa~a köylerinde dola~mak f~rsat~n~~buldum.
— Lalapa~a Ilçesi Kalkansö~üt köyünün 5 km. kadar bat~s~nda orman içinde resim ~~ve 2 de görülen dolmen var. Kuzey Güney
do~rultusunda uzanm~~. Tam uzunlu~u 6,30 m. Kuzeydeki I inci
hücrenin yan ta~lar~~ tam. Güneye bakan ta~ta zto sm. eninde üstü
~evket Aziz Kansu - Edirne'de bulunan Dolmenler ve Dikili Ta~lar hakk~nda yeni gözlemler. Belleten Cilt, XXXIII. Say~~132. S. 574-579 -I- 8 Resim.
Ankara 1969.
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sepet kulpu kemerli bir menfezi var. Bunun önündeki hücrenin bat~~
ve güney yan ta~lar~~bulunuyor. Güneydekinde yine bir menfez ve
bunun önünde 6o sm. kadar uzunlu~unda yan duvar~~ te~kil eden
ta~lar var. Do~usundaki y~k~k, birinci hücre üzerinde kapak kayas~~
var (Kroki ~ ).
2 — Lalapa~a-Vaysal köyünün güney-do~usunda 4 km. kadar
uzakta Karagöl mevkiinde bir km. lik bir mesafe içinde 3 tane dolmen
var. (Göl yakla~~k olarak 20-30 m. çap~nda) 3,4 No.lu resimler. 4
No.lu resimde k~yaslama için menfeze bir köylü sokulmu~tur. Bu
dolmen boyutlar~~da kroki 2 de gösterilmi~tir.
3
Karagöl çevresinde ikinci dolmen resim 5 te görülmektedir.
4 — Karagöl çevresinde üçüncü dolmen resim 6 da görülmektedir.
5 — Evvelki yaz~mda bildirdi~im Vaysal Yolu üzerindeki dolmenin yan~nda tahrip edilmi~~bir dolmen daha vard~r (Resim 7).
6 — Veysal yolundaki dolmenin birinci hücresinin güney
duvar~nda (menfezli) yuvarlak bir delik vard~r (Resim 8).
7 — Köylülerden ö~rendi~ime göre, Vaysal'~n kuzey-do~usunda
Karap~nar korusu içinde daha büyük bir dolmen vard~r.
8 — Süleyman Dani~ment Köyü mer'as~nda da dolmen bulundu~u bildirilmi~tir. Görüldü~ünde resmi ile birlikte bilgi verece~im".
Bulgaristan s~n~r~m~zdaki Edirne çevresi Megalitleri (çoklukla
dolmen, baz~~menhir ve kapallyollar) hakk~ndaki bu üçüncü tebli~imizden faydalanarak burada dolmenler üzerine olan son bilgilerimizi de çok k~sa olarak özetlemek istedim 2.
Dolmen ve Menhirlerin dünyan~n be~~k~tas~n~~kapsayan co~rafik
bir yay~l~~~gösterdikleri bilinmektedir.
Avrupada Uluta~~(Megalithique) soydan an~tlara ~skandinavya
istisna edilirse Orta Avrupa ile do~u ve kuzey Avrupa'da rastlanmaz.
Bununla beraber Kafkasya'da iki grupta toplanan dolmenlerden
söz edilmektedir. Bu grupun birisi Novorossisk'in güney do~usunda,
di~eri de Maikop'un güneyinde bulunmaktad~r. Bundan ba~ka
K~r~m Yar~m Adas~n~n güney-do~usunda Alouchte yak~n~nda ve
Skele vadisinde, keza Bulgaristan'da dolmenlere rastlanmaktad~r.
Bulgaristan'da Edirne'nin kuzeyinde elliye yak~n dolmen tespit
2 Fernand Niel - Dolmens et Menhirs. Presse Universitaire de France. Paris, 5961.
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edilmi~tir.3 Bat~~Avrupa'da dünyan~n en zengin, en çe~itli ve en iyi
incelenmi~~dolmen gruplar~~mevcuttur. Bu gruplar~n ba~~nda IsveçDanimarka grubu gelir. Danimarka'da Seeland adas~nda 3500 an~t
say~lm~~t~r. Norveçte Oslo'nun do~usunda olmak üzere ancak bir
dolmen tespit edilmi~tir. Almanya Megalit an~tlar ve özellikle dolmenler bak~m~ndan oldukça zengindir. Bu memlekette iki bine yak~n
dolmen bulunmu~tur. Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da dolmen
bölgesi Finistere'den Rh6ne nehrinin a~a~~~havzas~na kadar devam
eder. Bu alanda 3500 dolmen mevcuttur ki, Fransa'n~n 7/9 nu kaplar.
Ingiltere'de Megalitlere bu arada dolmenlere s~ks~ k rastlan~r. Izlanda'da dolmen tipinde 800 an~t say~lm~~t~r. ~berya Yar~madas~nda
dolmenlere 2000 m. rak~ma kadar rastlan~r. Ispanya'da bulunan
dolmenlerin ço~u dünyan~n en güzel dolmenleridir.
Italya'da nadir olmakla beraber, baz~~dolmenlere, Menhir ve
Kromlek gibi di~er Megalit an~tlara rastlanm~~t~r. ~sviçre'de Zürich
kantonunda, Neuchâtel gölü k~y~lar~ nda Vaud ve Berne kantonunda
da menhirler tespit edilmi~tir. Korsika, Sardinya ve Malta adas~nda
da megalitler vard~r.
Kuzey yar~ m küresinin bütün bölgelerinde bulunan megalit
an~tlar~n eskili~i üzerinde ~üphe yoktur. ~nsan tarihinin muayyen
bir devrinde benzer bir Processus (Süreç) takip edilerek dolmenlerin
ya da menhirlerin dikildi~i anla~~lmaktad~r. Bu adet nekadar sürmü~tür? Anla~~lan biny~ldan fazla sürmemi~~ve sonunda ya birden
sona ermi~~ya da ba~ka usullere do~ru tekâmül etmi~tir.
Isa'dan önce 3. binin ortalar~na do~ru baz~~ara~t~r~c~lar~n megalit
olay~~"Phenomene megalithique" dedikleri bir olay ortaya ç~km~~t~r.
Bu olay zamanla s~n~rl~d~r. 2500 y~llar~na do~ru zuhur eder ve hiç
olmazsa Bat~~Avrupa'da 1500 y~llar~na do~ru art~k gözükmez. Belki
de baz~~bölgelerde ~.O. X. yüzy~lda tezahür etmi~se de ve bu tarihten
sonra da menhirler ve ona benzer an~ tlar dikilmi~~iseler de amaçlar~~
ayn~~olmam~~t~r. Kesin olan bir ~ey varsa bu tarihlerden sonra dolmenler in~a edilmiyordu. Zaman içindeki bu s~n~r~n genel oldu~u
ve yaln~z bat~~avrupaya özgü olmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Megalitik
olay mekan içinde de s~n~ rl~d~r. Dolmen ve menhirlerin yay~l~~~alan~~
geni~~olmakla beraber, bu alanda bo~luklar dolu yerlerden daha çokTürkiye Trakyas~nda Dolmen say~s~~ 1963-1970 gözlemlerine göre 30 a
yakla~m~~t~r.
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tur. Yay~l~~~bölgelerini yüzeylerle de~il noktalarla i~aretlemek gerekmektedir.
Baz~~gruplanmalar geni~~bir ~ekilde birbirlerinden ayr~~kalm~~lard~r. örne~in, Karadeniz çevresinde Bulgaristan, Türkiye Trakyas~, K~r~m ve Kafkasya odaklar~~ a~ikâr bir surette aynd~rlar. Ayn~~
durum Kafkasya grubunda Kuban ve Maykop (Maikop) tali merkezleri içinde do~rudur. Bu ikinci derecedeki merkezler birbirlerinden
yüzlerce kilometrelik ve hiç dolmen bulunmayan bir mesafe ile
ayr~l~m~lard~r. Bu durum bir kabilenin böyle ulu an~tlar dikti~i hale
kom~u kabilenin dikmedi~ini gösterir. Bu hal Bat~~Avrupa içinde
do~rudur. Megalit olay~n~n genel bir olay olmam~~~oldu~u anla~~l~yor. Baz~~ yörelerde meydana ç~km~~~ baz~~yörelerde ç~kmam~~t~r.
I~te bu hal sorunun ça~da~~bilimin önüne ç~kard~~~~esasl~~güçlüklerden
birisini te~kil etmektedir." "Megalit olay~~neolitik, kalkolitik, eneolitik ça~lara özgü bir olay olmad~~~~gibi bu devirlerin karakteristi~'ini
de te~kil etmez." Bu medeniyetlerle üst üste gelir ve i~i kan~t~nr.
Çünkü ayr~nt~lara girildikçe birçok ~a~~rt~c~~olay~~kabul etmek gerekmektedir.
Gerçekten megalit amtlar~~—hiç olmazsa baz~lar~ — kar~~~k bir
teknik bilgiye ihtiyaç göstermektedir. Günümüzde menhirleri, dolmenlerle, kapal~~yollardan ay~rd etmek e~ilimi vard~r. Menhir biçimindeki an~tlar~n dibinde mobilya e~yan~n hiç bulunmay~~~~bu ayr~l~~~~
yapma~a sebep olmu~tur. Di~er taraftan bunun yay~l~~~alanlar~da
ötekilere her zaman uymaz. Dolmenlerin mobilyalar~~onlar~n s~n~flanmasma, tarihlenmesine ve kar~~la~t~nlmas~na imkâ'n sa~lad~~~~
gibi biçim ve planlar~nda evrim ~emalanmn tanzimine yard~m eder.
Bu an~tlar~n yani dolmenlerin definle ilgili olduklar~~aç~kça görülmektedir.
Bu tebli~imize vesile veren Say~n Ruhi Esine Türkiye Trakyas~~
Megalitleri konusunda yapt~klar~~olumlu katk~lardan dolay~~ ne
kadar te~ekkür etsek azd~r.
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Res. — Kalkansö~üt'de Dolmen.
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— Kalkansö~üt'de Dolmen.
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Res. 3 — Vaysal- Karagöl'de Dolmen.

Res. 4 — Vaysal-Karagöl'de Dolmen.
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Res. 5 — Vaysal - Karagöl'de Dolmen.

Res. 6 — Vaysal - Karagöl'de Dolmen.
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Res. 7 — Vaysal yolunda Dolmen.

Res. 8 — Vaysal - Karagöl'de Dolmen.
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Res. g — Vaysal yolunda Dolmen.
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Res. to — Vaysal, Karagöl'de Dolmen

Res. ~~~~— Vaysal yolunda Dolmen

~. A. Kansu

1.1Litt

•

Res.

12

- Hac~lar'da Dolmen.

Res. 13 — Hac~ lar'da Dolmen.
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Res. 14 — Hac~lar'da Dolmen.
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