Tebli~ler :

EDIRNE'DE BULUNAN DOLMENLER VE
DIKILITA~LAR HAKKINDA YENI GÖZLEMLER
~EVKET AZIZ KANSU
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 ilcesinde bir istik~afta bulunmu~~ve
Lalapa~a-Büyünlü bölgesinde tipik dolmenler tespit etmi~tik. Bu
husustaki bilgiyi etrafl~~ bir ~ekilde Belleten'de (cilt XXVII say~~
~~o 7- o8. 963) yay~nlam~~t~m.
Say~n Ruhi Esin'den ald~~~m ~~o.X.1969 tarihli birinci mektupta
Hac~dani~ment köyü dolaylar~nda tespit etti~i dolmenlerden (Resim:
1-2-3-5-6-7-8) ile Vaysal'da bulunan ve ilk bak~~ ta bir dikilita~'a
(Menhir) çok benzeyen (Resim 4) buluntudan haber vermektedir.
(Foto~rafta tipik tek bir monolithe görülmekle beraber ba~ka dikilita~lar~n da bulunmas~~o civarda bir kromlek (Cromlech) yani dikilita~lardan vücut bulmu~~bir dairenin (cercle) izlerini de dü~ündürmektedir. Sonuç yeni ara~t~rmalarla belli olacakt~r.) Say~n Ruhi
Esin'in mektublar~n~~ve resimleri bu tebli~imde yay~nl~yorum :
. 1963 y~l~nda Edirne'yi te~rif buyurdu~unuzda Lalapa~aBüyünlü köyündekini (dolmenleri) görmü~tük. Bunlar~n resimlerini
çekmi~~ve Tarih Kurumunca yay~mlam~~t~n~z. Bugün yine ayn~~
kazan~n Hac~dani~ment köyü yolu üzerinde ikinci Km.nin do~usunda zoo m. kadar do~uda bir dolmen daha tespit ettim. Buna ait
üç poz foto~rafi da ili~ikte sunuyorum. Bunlardan ~~No.l~s~~ bat~~
yönünden çekilmi~tir. Bu dolmen iki hücreden ibarettir. Her hücrenin
üzerinde bir kapak ta~~~vard~r. Uzunlu~u kuzey-do~u güney-bat~~
yönündedir. Kuzeydeki hücrenin güney yönündeki dik kayada f~r~n
a~z~~gibi bir oyuk vard~r. 2 No.11 foto~rafta bu gözükmektedir. Hücre
duvarlar~~birer ta~dand~r. Üst kapak da her hücreye birer tane konulmu~tur. Kapak ta~~n~n kal~nl~~~~30-40 cm. aras~d~r. Ikinci hücrenin
güney-bat~~yönündeki dik ta~~n da deli~i var. Yaln~z yerinden oynat~lm~~, kenara at~lm~~.
Belleten, XXXIII, 37
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Hac~dani~ment'e bir Km. kadar kala yol kenar~nda büyük bir
dikili ta~~var. Onun resmini de sunuyorum. 3 m. kadar d~~~yüksekli~i
var. Resimde k~yas yap~labilmesi için ta~~n yan~nda ben de bulundum.
Bu büyüklükte olmamakla beraber dikili ta~lar var. Bunlar~n menhir
olmas~~ihtimali var.
Hac~dani~ment'i geçip Vaysal'a yakla~~rken Vaysal deresine
inerken yolun hemen kenar~nda gördüklerimizden daha büyük bir
dolmen var. Onun da resmini sunuyorum. Bu da iki hücreli. Kuzey
güney yönünde uzan~yor. Iki hücrenin de güneye bakan yönünde
fir~n a~z~~gibi oyuk var'. Kuyzedeki hücrenin bat~ya bakan yönünün
yan duvar~~ ta~~~yok. Do~u duvar~~iki parça üstüste konmu~. No. 5
Güney do~udan çekilmi~tir. Ta~lar~n üstüste kondu~u görülmektedir.
Bat~dan bak~ld~~~nda No. 6 Bat~~ta~lar~~al~nm~~t~r. 7 No. ii resimde bu
dolmenin yüksekli~i görülmektedir. (7a, 7b).
Bu vesile ile yay~mlad~~~m Edirne Selimiye Camii ile Edirne
~ehir plân~ndan birer nüsha sunuyorum..."
5 .XII .1969 Tarihli ikinci mektupta ise a~a~~daki bilgileri veriyor:
.
2 /Kas~m/ ~ 969'da yapt~~~ m bir dola~mada Edirne - Büyükdöllük - Çömlek - Akp~nar köyüne giderken sa~da (do~uda) köylülerin
(K~r~k köy) ad~n~~verdikleri, ne zamandan kald~~~~bilinmeyen büyük
ta~lar dikili ta~lardan meydana gelmi~~bir mezarl~k var. Bunlar~n
menhir (monolit) olmalar~~kuvvetle muhtemel. ~li~ik 8 ve 9 No. lu
resimlerde gözüküyor. (Bunlar~nda Kromlek veyz s~ra dikili ta~lar
olmalar~~çokmuhtemeldir. ~. A. Kansu).
Lalapa~a - Hanl~yenice - Donköy yolu üzerinde (araba yolu) Don
köyüne 2 km. kadar uzakl~kta evvelce gerdü~üm dolmen var. Kuzey
odac~~~n~n kuzey ta~~~ y~k~lm~~. Kapak ta~~~ve güney'deki menfezli
kayas~~ile ikili odac~~~n yan duvar ta~lar~~duruyor. ~~o, ~~I, 12 ve 13
No. l~~resimler.
Burada ikinci bir dolmen daha var. Birinciye dikey yeni Do~u-bat~~
do~rultusunda. Tahrip edilmi~. Yaln~z yan ta~lar~~duruyor.
Hanl~yenice - Küçünlü - Hac~lar yeni yolundan Hac~lar köyüne
girerken sa~da yine büyük ta~lardan meydana gelmi~~bir mezarl~k
var. Burada iki tane de dolmen var. Burada dolmenle menhir (monolit)
bir arada. Resim 15, 16. A~aç dibinde dolmen gözüküyor.
Kansu'nun notu (Menfez : Lomboz - dalle - Hublot).
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Bu dolmen kuzey güney do~rultusunda. Büyüktür. Kuzey ve
güney odalar~~üyerinde kapaklar duruyor. Güney odac~~~n güneye
bakan ta~~nda da menfez var. Yaln~z bu ta~~n yar~s~~ k~r~lm~~. Resim
17, ~ 8...." (Megalitik yap~lardan tahrip edilmi~~bir kapabyol "allee
couverte" olmas~~çok mul~temeldir. ~. A. Kansu).
Türkiye Trakyas~nda yakla~~k olarak Isadan önce 2000 y~l~na
ait olup varl~~~~art~k kesinlikle bilinen bir megalitik kültür kal~nt~lar~~
hakk~ndaki bilgilerimize yapt~~~~(ve ayr~ca Turistik de~eri olan) bu
katk~dan dolay~~say~n ara~t~r~c~y~~kutlar~m.
~evket Aziz Kansu - Edirne'nin Lalapa~a-Büyünlü Dolmenleri Hakk~nda Ilk Not. - Note preliminaire sur les Dolmen de Lalapa~aBüyünlü a Edirne. Belleten. No. ~~o7 C. XXVII. 1963. S. 491-497.
— Edirne'nin Tarihöncesine ait ara~t~rmalar.
Edirne. (Edirne'nin 600. Fetih Y~ldönümü Arma~an Kitab~.
1965 s.: 13-19.
~evket Aziz Kansu - Marmara Bölgesi ve Trakya'da Prehistorik Iskân
Tarihi bak~m~ndan ara~t~rmalar. - Recherches sur le peuplement
Prehistorique dans la Region de Marmara et en Thrace Turque.
(1959-1962) s : 657-705. Belleten No. ~~o8 C. XXVII. 1963.
~evket Aziz Kansu - Kuzeydo~u Anadolu'da Arpaçay (Çayc~~Köyü)
dolmenlerinden galerili bir dolmen hakk~nda.
Sur un Dolmen â galerie trouve pres Arpaçay au nord-Est de
l'Anatolie. Belleten, cilt. XXVIII. say~~ ~~~~o. 1964.
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