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GEBZE YÖRESINDE KUTLUCA KUBBELI
MEZARI VE ONUN TRAKYA KUBBELI
MEZARLARI ARASINDA ALDI~I YER*
Ord. Prof. Dr. ARIF MIDF~D MANSEL
Eskiden Kurtçal~~ya da Kurtluca, bugün ise Kutluca ad~n~~ta~~yan
köy Gebze ilçesine ba~l~~olup Gebze'nin ku~~uçumu 30 km. kuzeydo~usunda, izmit'in ise yine ku~~uçumu 23 km. kuzeybat~s~nda,
eski Izmit-~stanbul yolunun yakla~~k olarak 2 km. kuzeyinde yer
almaktad~ r (res. 1-2). 1939 y~l~nda Bithynia bölgesinde bir inceleme
gezisi yapm~~~olan Alman epigrafist ve arkeologu F. K. Dörner bu
* Bu makale, 5-8 temmuz 1972'de Sofya'da toplanan "Uluslararas~~
Trakoloji Kongresi"ne sunulan ve yak~nda bu kongrenin tebli~ler kitab~nda almanca olarak yay~nlanacak olan tebli~in geni~letilmi~~ ~eklidir. Bu makalenin
en yeni ara~t~rmalara uygun olarak kaleme al~nmas~nda bana gerek çe~itli bilgiler,
gerek bibliyografya ve hattâ kitap sa~layan Prof. Chr. Danov, Prof. V. Velkov,
Prof. M. Çiçikova ve Prof. A. Fol'a ve çevirileri ile bana büyük yard~mda bulunan Yüksel Aytaç'a te~ekkür etme~i borç bilirim.
Makalede ~u k~saltmalar kullan~lm~~t~ r:
BIAB. = Bulletin de l'Institut Arch6logique Bulgare. Sofia.
BSA. = Annuals of the British School at Athens. London.
IAMY. = Istanbul Arkeoloji Müzeleri r~ll~~~. Istanbul.
Mansel, Trakya-K~rklareli kubbeli mezarlar~~ = A. M. Mansel, Trakya-K~rklareli
kubbeli mezarlar~~ve sahte kemer ve kubbe problemi (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan,
VI. seri, no. 2). Ankara 1943.
TAD. = Türk Arkeoloji Dergisi. Ankara.
RE. = Pauly's Realencyclopaedie der klassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart.
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köyün mezarl~~~nda bulmu~~oldu~u kubbeli mezar hakk~nda ~u
bilgiyi vermektedir 1:
"Yak~nda meydana ç~karaca'~~m~z~~umdu~umuz kubbeli mezar
(Bithynia'run eski iskân tarihine dair) emin bir ipucu verecektir. Ben bu mezar~~Ek~io~lu' (~emsettin)nun kuzeydo~usunda, yakla~~k olarak 1,5 saatlik bir mesafede 2 s~k çal~l~klar ve büyük a~açlarla
örtülü bir tepenin üzerinde ke~fettim. Bugün ayn~~yerde bir Türk
mezarl~~~~bulunmakta, bu mezarl~k ilkönce bence anla~~lmayan,
fakat sonra tam anlam~n~~ kazanan "Yar~mba~~Mezarl~~~" ad~n~~
ta~~maktad~r. Kubbeli mezar, do~udan bat~ya do~ru yükselen bir
tepeler silsilesinin s~rt~nda bulunmaktad~r (res. 3). Kuzeyde arazi,
levha II, i'de görüldü~ü gibi, dik meyilli olarak alçalmakta, burada
belki kubbeli mezarla ilgili büyük ve aç~k bir suni çukur yer almaktad~r. Mezarl~~~n önüne geldi~imde tepeyi ilkönce tabii sand~m. Fakat
mezarl~~~n içinde eski eser bulmak ümidi ile yapt~~~m ara~t~rmalar
esnas~nda dilimli ba~l~klar ve yivsiz sütun parçalar~~yan~nda zorla
k~r~lm~~~mezar~n kubbesiyle kar~~la~t~~~mda hayretler içinde kald~m.
Ortalar~~hafifçe oyulmu~~iki kapak ta~~ndan bir tanesi mezar aç~l~rken a~a~~ya dü~mü~~olup halen aç~lan deli~in önünde yatmaktad~r.
Yerinde duran di~er kapak ta~~n~n d~~~ taraf~nda görülen hasarlar
tabii etkilerden çok mezar aç~l~rken meydana gelmi~~gibi görünüyor.
Yerinde duran yekpare ta~~3,20 m. uzunluk, 1,17 m. geni~lik ve
0,37 m. yüksekliktedir. Kapak ta~~~kald~r~ld~ktan sonra giri~i geni~letmek için en üstteki dört ta~~tabakas~~k~smen tahrip edilmi~tir. Bu
durumu mezarl~~~n bugün ta~~d~~~~ad (Yar~mba~~Mezarl~~~) çok
güzel anlarnland~rmakta ve mezar~n aç~lmas~n~n bu addan önce meydana geldi~ini aç~~a vurmaktad~r. Belki kubbeli mezar daha eski
ça~larda soyulmu~tur. Çünkü içerisi dördüncü ta~~tabakas~na kadar
toprakla doludur. Bu durum zan~uma göre insan elinden çok tabiat
kuvvetlerinin yava~~ilerleyen etkilerine i~aret etmektedir. Yar~mba~~
Mezarl~~~ndaki kubbeli mezar~n ~ekli hakk~nda fazla bir ~ey söyleme~e
imkan yoktur. Mezar~~örten kubbe, ta~~halkalar~n konsantrik bindirF. K. Dörner, Inschriften und Denkn~dler aus Bithynien (Istanbuler Forschungen,
Bd. 14), 1941, s. 16/17, res. 3 ve lev. 2, 1-2.
2 Dörner, ad~~geçen eserinde bu mezarl~~~n ait oldu~u köy olarak Kutluca'y~~
gösterece~i yerde ondan çok daha uzakta olan ve mezarl~ kla hiç bir ilgisi bulunmayan Ek~io~lu (~emsettin) köyünü zikretmektedir.
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me tekni~inde in~as~~suretiyle meydana gelmi~tir. Aç~kta kalan üç
üst tabakarun yakla~~ k olarak yükseklikleri 0,30 m., 3'üncü tabakan~n
(en üstteki) çap~~yukar~da 1,54, a~a~~da 2 m,. 2'inci tabakarun çap~~
yukarda 2,20 m., a~a~~da 2,64 m., birinci tabakan~r~ki ise yukarda
2,87 m. ve a~a~~da 3,30 m. dir. Bu durumu (R. Naumann taraf~ndan
çizilmi~~olan) res. 3 aç~klamakta ve mezar odas~n~n yuvarlak, kademeli
(di~li) koni ~eklinde bir kubbe ile örtülü oldu~una i~aret etmektedir.
Bu yuvarlak ve koni ~eklindeki kubbeyi Kerç yöresindeki "turnulus
royal"de oldu~u gibi, kare bir mekan üzerinde tasavvur etmek
cazip bir tekliftir. Fakat bu teklif bir faraziye olarak kalmaktad~r.
Mezar~n ~imdiye kadar bilinen Bat~~Anadolu, Trakya ve Güney Rusya
kubbeli mezar gruplar~ndan hangisine ait oldu~u sorununu cevapland~rmak, ancak mezar~n tümü aç~ld~ktan sonra mümkün olacakt~r.
Anam elveri~li bölgesel durumundan ötürü kaz~~kolayca ve az para
ile yap~labilir ve biz Bithynia tarihi d~~~nda da önem ta~~yan bu yap~t~~
yak~n bir zamanda bütün ayr~nt~lar~~ile bilim dünyas~na sunabilece~irnizi ümit ediyoruz„.
Ikinci Cihan Sava~~n~n ba~lamas~~üzerine Dörner, tabiat~yle Bithynia ara~t~rmalar~ na ara vermek zorunlu~unda kalm~~, kubbeli
mezar i~ini ele alamam~~t~r. 1955 y~l~nda mezardan köylüler taraf~ndan ta~~ç~kar~ld~~~~haber al~nd~kta Kocaeli valili~i i~e el koyarak tahribat~~önlemi~~ve Istanbul Arkeoloji Müzesine yazd~~~~1.6.1955 tarihli
tezkere ile mahalline bir uzman gönderilmesini istemi~ tir. Bunun
üzerine Kutluca'ya giden epigrafya uzman~~Lütfü Tu~rul, 29.7.1955
tarihli raporunda bildirdi~i gibi, mezar tahribinin 6-7 y~l önce ba~lam~~,
mezar~n kap~s~n~n meydana ç~kar~lm~~~ve içinde baz~~yerlerde define
bulmak ümidi ile zemine kadar inilmi~~oldu~unu, mezar~n dromos'unu
s~n~rlayan kesme ta~lardan bir k~sm~n~n sökülüp götürüldü~ünü,
ayr~ca tepenin etraf~n~~çeviren baz~~krepis bloklar~n~n da ç~kar~l~p
sat~lm~~~oldu~unu saptam~~, ta~~ç~karma i~ini yasaklamak ve mevcut
ta~lar~~numaralamak suretiyle tahribi bir dereceye kadar önlemi~tir. Fakat bu yörede ta~~ocaklar~~bulur~du~undan ve bu ocaklar~~ i~leter~lerin, ellerindeki ruhsat ve araçlardan faydalanarak, i~lenmi~~ta~lar~~
ç~kar~p satmalar~~tehlikesi daima mevcut oldu~undan bu sat~rlarm yazar~~bu arada tekrar Anadolu'da inceleme gezilerine ba~lam~~~olan Dörner ile temasa geçmi~, Türk Tarih Kurumu ad~ na kendisinin ve Istanbul
Arkeoloji Müzesi uzmanlar~n~n da kat~laca~~~bir kaz~~yaparak an~t~~
Belleten C. XXXVII, zo
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tümüyle meydana ç~karma~~~teklif etmi~ti. Türk Tarih Kurumunun
bu teklifi kabul etmesi ve Milli E~itim Bakanl~~~n~n 30/7/1960 tarihinde bu i~e müsaade etmesi üzerine ba~kanl~~~ m alt~nda Prof. Dörner,
asistan Dr. Adnan Pekman ve arkeolog-mimar Mübin Beken'den
müte~ekkil bir heyet kurularak kaz~n~n a~ustos 196o'da yap~lmas~~
kararla~t~r~lm~~t~. Fakat Dörner'in o esnada ele ald~~~~ba~ka i~lerden
ötürü Türkiye'ye gelememesi üzerine bu i~~gerçekle~ememi~, bu
tarihten sonra Dörner ile müteaddit defalar görü~memiz ve mektupla~mam~za ra~men bu kaz~~i~ini yürütmek bir türlü mümkün olamam~~t~. Bithynia yar~madas~ nda Istanbul Arkeoloji Müzesi konservatörü Dr. Nezih F~ratl~~ve Edebiyat Fakültesi arkeoloji asistanlar'
ile birlikte 1966-1967 y~llar~nda yapt~~~m çe~itli inceleme gezilerinde
Kutluca'ya da u~ram~~, durumu yak~ndan görmü~~ve fazla vakit
kaybetmeksizin bir kaz~~ yapma~~~kararla~t~rm~~t~m. 1968 y~l~nda
Türk Tarih Kurumunun bu i~~için tahsisat ay~rmas~~ve Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün gerekli izni vermesi üzerine kubbeli
mezar 1-9 a~ustos tarihleri aras~ nda Istanbul Arkeoloji Müzesi ile
mü~tereken ve onun arac~l~~~~ile Izmit Müzesinden sa~lanan araçlarla
kaz~larak tümüyle meydana ç~kar~lm~~t~r. Kaz~~ heyeti ba~kanl~~~ m
alt~nda Dr. Nezih F~ ratl~, asistan Dr. Nu~in Asgari, arkeolog-mimar
Ülkü Izmirligil ve foto~raf uzman~~Halük Ergüleç'ten meydana
gelmi~tir. An~t~n k~sa bir zamanda kaz~lmas~nda büyük bir gayret ve
~evkle çal~~m~~~olan arkada~lar~ma te~ekkür etme~i borç bilirim 3.
Mezar, bugün köy mezarl~~~n~n içinde (res. 3) üzeri a~açlarla
örtülü, taban çap~~ortalama 55 m., yüksekli~i ortalama 7 m.'yi bulan
bir tümülüs'ün (y~~ma tepe) (res. 4-5) ortas~nda de~il, fakat güneybat~s~nda yer almaktad~r. Tümülüsün kaidesinde düzensiz yass~~
ta~larla yap~lm~~~ilkel bir "krepis" bulunmaktad~r ki bu krepis'in
kal~nt~lar~na tepenin hemen hemen her taraf~nda rastlamak mümkündür (res. 6-8). Gerek krepis, gerek kubbeli mezar, köyün civar~ndan
ç~kar~lan gri-bej renkte bol fosilli sert bir kalker ta~~ndan yap~lm~~t~r 4 .
3

Bu kaz~ya dair önraporlar taraf~mdan TAD.'da

1968, s. 105/106),

Fasti Archaeologici' de (XXII, s. 141, no. 2 I o2) ve Anatol~an Studies (XIX, 1969, s. ~ 6)'da
yay~nlanm~~t~r. Ayr~ca bkz. M. Mellink, American journal of Archaeology 74, 1970, s.

175/76, res. 41-43.
4 M. Sayar-K. Erguvanl~, Türkiye mermerleri ve in~aat ta~lar~, 2. bask~, 1962, s.
31/32. Bu eserde bu ta~~n 1958 y~l~ndan beri Kutluca yöresinde aç~lan ocaklardan
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Ana ekseni kuzeydo~udan güneybat~ ya yönelmi~~ve giri~i
güneyde bulunan mezar an~t~, çap~~4,53 m. ile 4,58 m. aras~ nda de~i~en
(ortalama 4,55 m.) bir yuvarlak oda ve ince uzun bir koridordan
ibaret bulunmaktad~r (res. 9). Odan~ n üzeri, içten yüksekli~i 3,73
m.'yi bulan bindirme tekni~inde yap~lm~~~bir kubbe ile örtülüdür.
Kubbe, çaplar~~ a~a~~dan yukar~ya do~ru eksilen 8 konsantrik ta~~
halkadan meydana gelmi~tir (res. ~~o). Halkalar~n yüksekli~i birbirine
e~it olmay~ p 0,30 m. ile 13,55 m. aras~nda de~i~mektedir. A~a~~daki 4
halkan~ n içi düzdür, fakat 3'üncü halkadan itibaren içeriye do~ru
~~ 2). Üst 4 halka ise kadehafif bir meyil ba~lamaktad~r (res.
meli (di~li) olarak birbirinin üzerinden ta~~r~lm~~t~r (res. 13-14).
Kubbeyi tamamlayan ve örten kapak iki yass~~bloktan ibaret
olup bloklar~n iç k~sm~~yayvan ve bir oval meydana getirmek
üzere oyulmu~ tur (eksenleri 1,80 m. ve 1,68 n~.). Halen in situ olarak
duran kapak ta~~n~ n kal~nl~~~~0,37 m., tüm uzunlu~u ise 3,17 m.'yi
bulmakta, yerinden oynamamas~~için 8'inci halkan~n üst k~sm~ndaki
oyuntu içine oturtulmu~~bulunmaktad~ r (res. 15-16). Her iki kapak
ta~~n~n üst ve alt görünümleri ve kesitleri hakk~nda res. 17 bir fikir
vermektedir.
Mezar odas~n~ n zemini ortalama 0,26 m. kal~nl~~~nda, çe~itli
büyüklükte, fakat özenle i~lenmi~~yass~~ ta~larla dö~elidir. Bugün
bunlardan ancak birkaç tanesi eski yerlerinde durmakta, di~erleri
define aray~c~lar taraf~ndan k~smen yerlerinden sökülmü~, k~smen
de k~r~lm~~~bulunmaktad~r (res. 18-19).
Odan~n içinde bulunmas~~ gereken ta~~lâhit ya da kline'ye (ölü
yata~~na) ait hiç bir kal~nt~ya rastlanmam~~t~r. Zemin dö~emesinin
alt~ nda mezar çukuruna i~aret edebilecek hiç bir iz bulunmad~~~na
göre a~a~~da gözden geçirece~imiz Trakya kubbeli mezarlar~nda
oldu~u gib~ , bir ölü yata~~~ya da bir lâhit kabul etmek gerekir.
Odan~n güneybat~s~nda e~i~i, sö~eleri ve lentosu (bunlar~n kal~nl~klar~~ortalama 0,68 m.'yi bulmaktad~ r) kuvvetli ve kal~n ta~~bloklardan yap~ lm~~, geni~li~i a~a~~dan yukar~ya do~ru hafifçe eksilen bir
kap~~ yer almaktad~r. Kap~n~n alt geni~li~i ~~,34 m., üst geni~li~i 1,23 m.,
yüksekli~i ise 1,53 m.'dir (res. 20-2 ~ ). Odan~n zemini ile ayn~~ yüzeyde
olan e~ik ta~~~koridor zemininden 0,18 m. daha yüksektedir.
ç~kar~ld~~~, ta~~n renk güzelli~i ve homojenli~inden ötürü Istanbul'da en çok kullan~lan kaplama ta~lar~ndan oldu~u bildirilmektedir.
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Kap~ y~~kapatan ta~~levhan~n üst k~sm~~ bize kadar gelmi~~olup ~ekli
hakk~nda res. 2 2 bir fikir vermektedir. Levhan~ n üst geni~li~i 1,42 m.,
kal~nl~t ise 0,17 m.'dir. Levhan~n kap~~çerçevesine intibak edebilmesi
ve hatta k~ smen onun içine girebilmesi için levhan~n arka taraf~ nda
6,5 em. yükseklik ve 4 cm. derinlikte çerçeve halinde bir oyuntu
bulunmakta, gerek bu oyuntunun, gerek levha kal~ nl~~~= a~a~~ya
do~ru artt~~~, al~ nan ölçülerden anla~~ lmaktad~ r (res. 24).
Kap~n~n sa~~ nda ve solundaki dromos (koridor) duvarlar~n~n
ikinci ta~~dizisinde, koridor zemininden 1,25 m. yükseklikte kar~~ l~kl~~
iki delik (res. 23) görülmektedir ki kapak levhas~, yerinden oynamamak üzere, bu deliklerin içine geçen bir demir çubukla takviye
edilmi~~bulunuyordu (res. 24).
Dromos çok harap durumda bize kadar gelmi~tir (res. 25).
Yan duvarlar~~meydana getiren kesme ta~lar~ n büyük bir k~sm~~
sökülerek götürülmü~, bir k~sm~~ise yerlerinden oynat~lm~~t~r.
Bununla beraber koridorun ba~lang~c~nda in situ olarak duran bloklardan anla~~ld~~~~gibi, çe~itli büyüklükte kesme ta~ lardan orthogonal
teknikte yap~lm~~~olan yan duvarlar (res. 26-27) düzenli yatay tabakalar meydana getirmemekte, fakat res. 24'teki kesitten anla~~ld~~~~
gibi, hafifçe birbirinin üzerinden ta~ makta, böylece örtülecek tavan
yüzeyi daralm~~~bulunmaktad~ r. Dromos'un kubbeli oda kap~s~n~n
önündeki geni~li~i 1,88 m., bugün mevcut son temel ta~lar~ na göre
uzunlu~u 9,75 m., a~~ zdaki geni~li~i ise 1,65 m.'dir. Fakat koridoru
krepis'e kadar uzatt~~~m~zda (ki böyle olmas~~da muhtemeldir)
ortalama ~~2,75 m.'lik bir uzunluk kabul olunabilir. Koridorun zemini,
s~k~~t~r~lm~~~küçük tarla ta~lar~~ile dö~elidir. Yüksekli~ini ve örtü ~eklini
bugün kesinlikle saptamak mümkün de~ildir. Koridorun üzerinin
yatay yass~~ ta~~levhalarla örtülü oldu~u kabul edildikte 5 ve kap~n~ n
alt düzeyi hiza olarak al~nd~ kta 1,70 m.'lik, üst düzeyi hiza olarak
al~nd~ kta (bu ikinci faraziye daha muhtemeldir) 2, 15 m.'lik bir yükseklik elde edilmi~~olur. Fakat koridorun, Trakya'da Mezek yöresinde
Maltepe tümülüsünde oldu~u gibi, bal~ks~rt~~ ~eklinde ve kesitleri
5 Mesela Eriklice (K~ rklareli) kubbeli mezar~ nda oldu~u
gibi. Bkz. F. W.
Hasluck, BSA. XVII, 1910/1 1, s. 76 v.dd.; B. Filov, BIAB. XI, 1937, s. 92 v.dd.
res. 107; Mansel, Trakya-K~ rklareli kubbeli mezarlar!, s. 4 ve dipnot 12; RE. VI ~ , s.
533 (G. Kazarov).

GEBZE YÖRESINDE KUTLUCA MEZARI

149

düzenli bir üçgen meydana getiren meyilli ta~~levhalardan ibaret
bir çat~~ ile örtülmü~~olmas~~da ihtimal d~~~~ de~ildir 6 .
Kutluca yöresinde bulunan ve ekserisi yüksek ta~~kaideler
üzerinde duran ta~~lâhitler, yeralt~~mezarlar~~üzerinde duran sütunlar,
köyün kuzeyinde "Tasköprüsu" üzerinde yer alan ve iyi bir durumda bize kadar gelen bir Roma köprüsü' ve köprüden sonra k~sa bir
mesafede izlenebilen eski yol kal~ nt~s~~ Kutluca'nin bir taraftan Kalkhedon (Kad~ köy) - Nikomedeia (Izmit), di~er taraftan Karadeniz
k~ y~lar~na ula~an yollar~ n kav~ak noktas~ nda yer alan önemli bir
merkez oldu~unu aç~~ a vurmaktad~ r. Bununla beraber bu yerin
antik ad~~bize kadar gelmerni~tir. Tabula Peutingeriana'da böyle bir
yol ve böyle bir mezkez gösterilmemi~tir 8 .
Bindirme tekni~inde yap~lm~~~ ta~~çat~larla örtülü tümülüsalt~~
mezar yap~tlar~na Kutluca yöresinde Ya~c~lar'da (bu mezar~n tümüyle
tahrip edildi~i anla~~l~yor), yine oraya yak~n "Ta~ambar~" denilen
yerde, ya da Durakl~~köyü yöresinde, kaz~~esnas~nda yapt~~~ m~z inceleme gezilerinde, rastlad~k. Bu yap~ tlarda kare ya da dikdörtgen
odalar~n kö~elerinde pandantifler ve bunlar~ n üzerinde kubbeler yer
almaktad~ r. Dromos'un mevcut olup olmad~~~~bilinmemektedir.
Aç~l~p soyulmu~~ve k~smen de tahrip edilmi~~olan bu yap~tlar, y~~ma
tepelerin üst k~ s~mlar~nda aç~lm~~~deliklerden görülebildi~ine göre,
tip ve in~a tekni~i bak~m~ndan Kutluca mezar~ ndan ayr~lmaktad~r.
Kutluca mezar~~ an~tsall~~'~, ta~~i~çili~inin güzelli~i ve dakikli~i bak~m~ ndan bu mezarlar grubu aras~nda önemli bir yer almaktad~r.
Bindirme tekni~inde yap~lm~~~kubbe ve tonoz kemerler çe~itli
büyüklük ve ~ekillerde Anadolu'da pek eski zamanlardan beri kullan~lm~~~olmakla beraber sa Kutluca mezar an~t~n~n ilk kez bulunBkz. B. Filov, BIAB. XI, 1937, S. 12, res. 6.
Uzunlu~u ortalama 34 m., orta geni~li~i 5,25 m., uçlardaki geni~li~i 4,40 m.
olan bu köprü için bkz. F. K. Dörner, ad~~geçen eser, s. 33 v.dd. lev. 6/7.
K. Miller, Die Weltkarte des Castorius, genannt die Peutinger'sche Tafel (1888),
Segment I, No. 2.
Sa Bindirme tekni~inde yap~lm~~~kemer ve tonoz kemerlerin 2. biny~lda Hitit
mimarisinde kullan~ld~~~ na dair: R. Naumann, Architektur Kleinasiens, von ihren
Anfiingen bis zum Ende der hethitischen Zeit, 2. bask~ , 1971, S. 124 vd. Ayn~~teknikte
yap~lm~~~yuvarlak kubbelerin sarn~çlar~~örtmek için kullan~ld~~~~ayn~~eserde (s. 130)
zikredilmektedir.
3
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mu~~tam anla~rnyle "klasik" bir kubbeli mezar tipini temsil etti~i
söylenebilir. Bu mezar tipi ise Türkiye s~n~rlar~~içinde kalan Do~u
Trakya:dan ba~ ka Güney Bulgaristan'da bulunmu~~ve ara~t~r~lm~~~
mezarlar grubu ile beraber gitmektedir. Bu yaz~m~zda zikretti~imiz
bu ülkelerden ba~ka bir taraftan Güney Rusya, di~er taraftan Yunanistan, Girit, Etrurya ve hatta Ispanya'da çe~itli dönemler ve çe~itli
~ekillerde rastlanan kubbeli mezarlar~n men~e ve yay~l~~~problemleri üzerinde durmayaca~~z. Bu problemler üzerine ~imdiye kadar
birçok ara~t~r~c~lar e~ilmi~, son zamanlarda da ba~l~~ba~~na etüd
konusu olarak tekrar ele al~nm~~t~r 9. Yaln~z Kutluca mezar~n~n
co~rafya ve kültür bak~m~ndan Bithynia yar~madas~~ile bir kül te~kil
eden Do~u Trakya ve Güney Bulgaristan mezar an~tlanyle beraber
gidip gitmedi~ini, beraber gitti~i halde bunlar~n aras~nda nas~l bir
yer ald~~~n~~saptamak için o ülkelerdeki kubbeli mezarlar~n bir listesini tertipleme~i uygun bulduk".
V. Mikov, Serta Kazaroviana (BIAB. XIX, 1955, s. 15 v.dd.). Mansel, TrakyaK~rklareli kubbeli mezarlar:, s. 37 v.dd. Son olarak I. Venedikov I. Trakoloji kongresinde bu problemlere yeniden de~inmi~tir. Tebli~i kongre tebli~ler kitabmda
yaymlanacakt~r.
" Burada "kubbeli mezar" olarak üzeri bindirme tekni~inde yap~lm~~~yuvarlak bir kubbe ile örtülü yuvarlak bir mezar odas~, ayr~ ca önodalar ve koridorlardan
meydana gelen bir mezar tipi kastedilmi~tir. Bu liste taraf~mdan (Trakya-Ktrklareli
kubbeli mezarlart,s. 7) veya Mikov taraf~ ndan (BIAB. XIX, 1955, s. 26) düzenleruni~~olan listelerin ilâveler görmü~~ve geni~letilmi~~bir ~eklidir ve, baz~~Bulgar yay~nlar~~ ~stanbul kitapl~klar~nda bulunmad~~~ndan, tam olmak iddias~nda
Kazarov taraf~ndan (RE. VI A ~ , s. 535 vd.) Trakya tümülüsalt~~mezarlar~~ve gömme âdetlerine dair tertiplenen listede mezar mimarisinden ziyade mezarlar~n kapsad~klar~~eserler üzerinde durulmu~, kubbeli mezarlara ise pek az yer
ayr~lm~~t~r (ad: geçen makale s. 541, 543). Listemizdeki ~~no. 11 Yankovo mezar~ndan ba~ka ayn~~yerde ve ayn~~tipte ikinci bir kubbeli mezar bulunmu~~isede
(BIAB. XIX, 1955, s. 65/66) içi çok harap bir durumda oldu~undan ve ölçüleri
saptanamad~~~ndan nazar~~itibara almmam~~t~ r. Bulgaristan kubbeli mezarlarma
dair önemli bilgiler kapsayan ~u eserler zikrolunabilir: M. Çiçikova, BIAB, XXI,
x 957, s. ~~29 v.dd.; ayn~~yazar, BIAB, 1969, s. 45 v. dd. ; ayn~~yazar, Actes du L Congrk
Intern. des Etudes Balcaniques et Sud-est Europknnes (1970), s. 365 v.dd.; bilhassa s. 368/
69; ayn~~yazar, Seuthopolis (1960), s. x6-18. Bu listedeki mezarlardan ba~ka kubbeli
mezarlar 1. biny~l~n son yar~s~nda bir taraftan Romanya üzerinden Güney Rusya'ya,
di~er taraftan Makedonya üzerinden Tesalya'ya kadar yay~lm~~lard~r. Büyük ~skender zamanma ait olduklar~~anla~~lan Romanya'da Tomi ve Kallatis yöresi kubbeli mezarlar~~için bkz. O. Tafrali, Arta ~i Archeologia I, ~~(1927), s. 17 vd., I, 2
(1928), s. 23 v.dd. (yazar bunlar~~M.ö. 8.-7. yüzy~la kadar ç~karmaktad~r!) ; Revue
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Bu listeden baz~~genel hükümler ç~ karmak mümkündür. Trakya
kubbeli mezarlar~, baz~~istisnalardan sarfinazar (meselâ Kolarovgrad
bölgesindeki Yar~kovo gibi), Tunca (Tonzos) ve Meriç (Hebros) gibi
büyük nehirlerin vadilerinde ya da bunlar~n güneyindeki bölgelerde,
yani esas itibariyle bir zamanlar Trak'lar~n en büyük kabilelerinden
olan Odrys'lerden ba~ka Ast'lar ve Bettiger'ler taraf~ndan iskân
edilmi~~olan yerlerde bulunmakta n, Türkiye s~n~rlar~~içinde kalan
Do~u Trakya'da ise K~rklareli (K~ rkkilise) önemli bir merkez olarak
ortaya ç~kmaktad~r. Bundan ba~ka P~narhisar ilçesinin Akviran
köyünde bir kubbeli mezar~n köylüler taraf~ndan k~smen aç~lm~~~
oldu~unu bu bölgede N. F~rath ile yapt~~~m= bir inceleme gezisi
esnas~nda gördük. Ayr~ca yine bu bölgede Evciler köyü yak~ n~nda
kare planl~, üzeri bindirme tekni~inde bir "manast~r kubbesi" ile
örtülü bir tümülüsalt~~mezar yap~t~~saptad~k 12.
Meriç k~y~lar~ndan P~narhisar yörelerine kadar uzanan geni~~
bölgedeki (res. 28) kubbeli mezarlar ana hatlar~~bak~m~ndan birbirine
benzemekle ve bu bak~ mdan oldukça mütecanis bir grup meydana
getirmekle beraber, ayr~nt~larda birbirinden bir hayli ayr~lmaktad~r.
Bu ayr~l~klar kullan~lan in~a malzemesinde (kalker ta~~~tüf, mermer
ya da tu~la), mezarlar~n plan~nda, kubbeli oda, önoda ve koridorlar~n
örtü ~ekillerinde, kap~lar ve fasadlar~n ar~itektonik görünümünde
kendini belli etmektedir.
Kubbeli mezarlar~n büyük bir k~sm~~ iyi i~lenmi~, düzenli yatay
s~ralar halinde dizilmi~~mahalli kesme ta~~bloklardan harçs~z olarak
yap~lm~~t~r. Baz~~ an~tlarda ta~lar birbirine madeni kenetler ya da
me~e gibi sert a~açlardan yap~lm~~~ z~vanalarla tutturulmu~tur
Archiologique 1925, I, S. 242 v.dd.; M. Rostowzew, Skythien und der Bosporus I
( 1 93 1 ), s• 494. Güney Rusya için: Blavatzky, Atti del VII. Congresso di Archaeologia
Classica (Roma) III (1961), s. 63 v.dd. M.ö. 2. biny~l~n ortalar~ndan, ~~. biny~l~n son
yar~s~na kadar fas~las~z kubbeli mezarlar kapsayan tek ülke Tesalya'd~r (V. Milojçiç, Archaologi scher Anzeiger 196o, s. 76/77). Kubbeli mezarlar~n buradan yukar~da
bahsetti~imiz ülkelere yay~lm~~~olmalar~~ ihtimal d~~~~ de~ildir. Bu hususlar için
ayr~ca bkz. L. Ognenova, Ada Antiqua Philippopolitana, Studia Archaeologica (Sofia
1963), S. 27 v.dd.
n- Trak kabilelerine dair bkz. RE. VI A ~ , S. 405/406 (B. Lenk).
K~rklareli ve yöresindeki tümülüsler son y~llarda süratle tahrip edildi~inden
yukar~da zikretti~imiz mezar yap~ tlar~ n~n bir an önce kaz~l~p gün ~~~~~na ç~kar~lmas~~
mübrem bir ihtiyaç haline gelmi~~bulunmaktad~r.
12
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(mesela Malko Belovo, Maltepe ve Kurttepe). Ekser hallerde
özenli ta~~i~çili~ine binan~n iç k~s~mlar~nda rastlanmakta, d~~~cephelere ise (koridor ya da önodalar~n fasadlar~~hariç), bu k~s~mlar
toprak alt~nda kald~~~ndan, fazla önem verilmemektedir. Yaln~z
Malko Belovo'da kubbe içte ve d~~ta birbirini izleyen yüksek ve
alçak kesme ta~~tabakalar~ndan meydana gelmi~~olup ta~~halkalar~n
aras~~toprak ve çak~l ta~lanyle doldurulmu~~bulunmaktad~r (pseudoisodom duvar tekni~i). Baz~~ istisnai hallerde (mesela Laskovo'da)
çe~itli büyüklükte kaba i~lenmi~~ta~lar kullan~lm~~t~r.
Baz~~mezar amtlar~nda ise in~a malzemesi olarak tu~la kullan~lm~~t~r (mesela Koprinka, Kazanl~k, Seuthopolis). Bu tu~lalar iyi
temizlenmemi~~bir kilden yap~lm~~~olup ~ekil ve ölçüleri bak~m~ndan
Roma dönemi tu~lalar~ndan ayr~lmaktad~r. Mesela Kazanl~ k mezar~n~n koridorunda dikdörtgen, baz~lar~~39 x 40 cm. büyüklük ve 9 cm.
kal~nl~kta, di~erleri ise 39 X 20 cm. büyüklük ve 9 cm. kal~nl~kta
tu~lalar kullan~lm~~t~r 13. Kubbeler ise ön ve arka taraflar~~yay ~ek~eklinde konveks ya da konkav ~eklinde oyulmu~~ve odan~n içine gelen
taraflar~~meyilli olarak kesilmi~~tu~lalardan yap~lm~~t~r. Ba~lay~c~~
madde olarak içinde fazla miktarda ince kum bulunan, bundan
ötürü fazla sertle~meyen kireç harc~~kullan~lm~~t~r. Tu~ladan yap~lm~~~
bütün kubbeli mezarlar~n etraf~, tu~lalar~n rütubetten etkilenip erimemesi için, kal~nl~klar~~o,6o.'m den 2,5 m.'ye kadar de~i~en düzensiz
tarla ta~lar~ndan yap~lm~~~ve çamurla s~vanm~~~duvarlarla çevrilmi~tir,
yani tu~la yap~~bir ta~~k~l~f içine al~nm~~t~r.
Yuvarlak mezar odalar~n~n. çaplar~~2 m. ile 6,8o m. aras~nda de~i~mektedir. En küçük odalara Yankovo ve Dolno Levski'de, en büyük
odaya ise K~rklareli B' de rastlanm~~t~r (res. 32). Kubbenin meyli
ekser hallerde oda zemininden ba~lamakta, bazen ta~~halkalardan birkaç s~ra (mesela Eriklice ve Karakoç) dikey olarak
yükselmekte, ancak ondan sonra içeriye do~ru meyleden ta~~s~ralar~~ba~lamaktad~r (res. 29, 3 ~~). Kubbelerin içi ekser hallerde düzdür.
Bu da birbirinin üzerinden ta~an ta~~halkalar~n iç cephelerinin
13 Kazanl~ k mezar~nda kullan~lan tu~lalar için: V. Mikov, Le tombeau antique
prk de Kazanlâk, 1954, s. 3 v.dd. Seuthopolis tu~lalar' için: M. Çiçikova, BIAB.
XXI, 1957, S. 5 ~~/52. Bu makalesinde yazar tu~la in~aat~n Trakya'da M.ö. 4. yüzy~l
sonunda ortaya ç~kt~~~n~~ve 3. yüzy~l sonlar~na kadar devam etti~ini beyan etmektedir.
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e~ik bir tarzda yontularak bir ta~~n üst kenar~= onun üzerindeki
ta~~n alt kenanyle imtizaç etmesi suretiyle elde edilmi~tir. Tu~ladan
yap~lm~~~kemerlerde ise bu düzlük, yukar~da belirtildi~i gibi, tu~lalar~n içe bakan taraflar~n~n e~ik olarak kesilmesi ve üzerlerinin s~vanmas~~ile sa~lanm~~t~r 14. Baz~~ ta~~kubbeler (mesela Eriklice ve Karakoç) (res. 29, 31) kademeli (di~li) olarak yap~lm~~, fakat kademelerin üst k~s~mlar~nda ~erit halinde ince bir z~rh b~rak~lm~~, ~eridin
alt k~sm~~ise konkav (Eriklice) ya da düz meyilli (Karakoç) yontularak halkalara profilden bak~ld~kta konsol ~ekli verilmi~tir; yani bu
mezarlarda ta~~dizilerin birbirinin üzerinden ta~mas~~dekoratif bir
motif olarak kullan~lm~~t~r.
Konsantrik binclirme tekni~inden ötürü üst k~s~mlar~~bazen sivri
(mesela Maltepe), bazen de oldukça bas~k ar~~kovan~, ya da Kazanl~k'ta oldu~u gibi çan veya armuda benzer bir ~ekil alm~~~olan
kubbelerin yüksekliklerini, bunlar~n üst k~s~mlar~~ekser hallerde
y~k~lm~~~ oldu~undan, kesin olarak saptamak mümkün de~ildir.
Bununla beraber tam olarak korunmu~~olan ya da oranlar~~hesap
edilerek oldukça kesin, surette saptanm~~~bulunan kubbelerden
mesela Dolno Levski ile Laskovo'da kubbe yüksekli~i kubbe çap~na
e~ittir. Ekser hallerde ise yükseklik çaptan daha azd~r (mesela. Kurtkale ve K~rklareli yöresi mezarlar~). Yüksekli~in kubbe çap~ndan fazla
oldu~una yaln~z birkaç mezar an~ t~nda rastlanmaktad~r (mesela
Maltepe, Kazanl~k).
Tu~la kubbelerin iç k~s~mlar~~s~val~d~r. Kazanl~k'ta s~vada kireç
harc~, mermer tozu ve balmumu kullan~lm~~ , böylece elde edilen
yüzeyin üzeri büyük kompozisyonlar halinde insan figürlerinin ba~~
rolü oynad~~~~fresklerle süslenmi~tir 15.
M. Çiçikova, ad~~geçen makale, S. 151 / 52.
Makedonya oda mezarlar~n~n etkisi alt~nda vücut buldu~u anla~~lan bu
fresklere dair: Mikov, ad~~geçen eser, s. 8 v.dd. G. Isanova-L. Guetov, Das thrakische
Grabmal bei Kasanlâk, 1970. Freskler genellikle M.ö. 4. yüzy~l sonu ya da 3.
yüzy~l ba~lar~na tarihlenmektedir (Mikov, ad~~geçen eser, s. 29. A. Rumpf, Malerei
und Zeichnung [Handbuch der ArcMologie, Bd. 4, Lief. 1], 1953, s. 151). Fakat son
zamanlarda D. P. Dimitrov bu freskleri M.ö. 3. yüzy~ l~n ikinci çeyre~ine kadar
indirmektedir (Archaeologia VIII (Heft 2), 1966, s. ~~ vd.). Duvar fresklerinin yaln~z
ad~n~~ zikretti~imiz kubbeli mezara inhisar etmedi~ini Ma~l~~köyü yöresinde 1965
y~l~nda ke~fedilmi~~bir yeralt~~ oda mezanndaki freskler ispatlamaktad~r (G. Tabakova-Tsanova, Musde Archdologique de Kazanlâk, S. 12 v.dd.).
14
14
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Ta~~kubbelerin düz ya da silmeli iç k~s~mlar~nda ekser hallerde
s~va görülmemektedir. Fakat bu sat~rlar~n yazar~~taraf~ndan 1968
y~l~nda kaz~larak meydana ç~kar~lm~~~olan K~rklareli B mezar an~t~n~n
kubbesinin içinde ince bir s~va tabakas~~göze çarpmakta, ayr~ca bu
tabakadan daha kal~ n, pembemtrak renkte ~~2 ~erit, kubbenin zirvesinden kubbe eteklerine e~it mesafelerle inmekte idi (res. 32). Bundan
ba~ka duvarlar~nda çift ya da tek s~ra halinde yatay delik s~ralar~~ya da
münferit delikler kubbenin içerisinin ayr~ca madeni ~eritler veya rozetlerle süslenmi~~oldu~unu aç~~a vurmaktad~r ".
Yuvarlak odan~n içindeki mezar~n ~ekli hakk~nda birçok defalar
bir fikir edinmek mümkün olmamaktad~r. Bununla beraber Malko
Belovo'da kap~n~n kar~~s~nda lâhte benzeyen bir tekne bulunmu~tur.
Fakat bu teknenin üst k~sm~~bize kadar gelmemi~tir. Lâhit oldu~u
takdirde üzerinde bir kapak, kline oldu~u takdirde üzerinde bir ölü
yata~~n~n bulunmu~~olmas~~gerekir. Keza K~rklareli B'de yine kap~n~n
tam kar~~s~nda ters çevrilmi~~bir lâhit, Maltepe ve Eriklice'de ise ta~~
kline'ler bulunmu~tur.
Yuvarlak mezar odas~n~n önünde bazan koridor yoktur.
Malko Belovo ve Laskovo'da mezar~n içine do~rudan do~ruya bat~ya
aç~lan bir kap~ dan girilmektedir. Baz~~mezar yap~tlar~nda, ekser hallerde fazla uzun olmayan (2-3 m. aras~), hatta bazen yap~t~n eksenine
rastlamayan (mesela Eriklice) koridorlar yer almaktad~r. Yaln~z Maltepe 21,50 m. uzunlu~undaki koridoru ile bir ayr~l~k meydana getirmektedir. Koridorlarm üzerleri ya yatay olarak duran yass~~ ta~lar
(Eriklice, Karakoç), ya da bal~ks~rt~~ ~eklinde, meyilli duran ta~~
levhalarla örtülmü~ tür (Maltepe). Bazen koridorlar~n yerini dikdörtgen önodalar almaktad~ r ki bunlara örnek olarak K~rklareli B
mezar~n~ n üzerinin ne ~ekilde örtüldü~ü bilinmeyen önodas~~ya da
Kurtkale'deki üzeri kö~elere ayk~r~~olarak oturtulmu~~4 s~ra ta~~hat~l
ve bir kapak ta~yle örtülü önoda zikrolunabilir ".
18 Ayn~~ ~ ekilde madeni süslemeler Mykenai yöresinde "Atrevs" kubbeli
mezar~nda da (M.ö. 13. yy.) vard~r; bkz. G. Perrot-Ch. Chipiez, Histoire de P Art
dansi'Antiquittf V1 (1894.), s. 647, res. 226 ve lev. XII (s. 634/35 aras~nda).
17 Almanlar~n "Laternendach" olarak adland~rd~klar~~bu çat~~~ekli için bkz. B.
Filov, BIAB. XI, 1937, s. 82 v.dd. res. 94/96. Mudanya'da taraf~mdan kaz~ lan bir
mezar yap~s~nda (A. M. Mansel, Belleten X [say~~ 37], 1946, s. ~~v.dd. lev. I v.dd.;
ayn~~ yazar, Atti del 1. Congresso Internazionale di Preistoria e Protoistoria Mediterranea
[1952], S. 472 vd.), Gemlik'in bat~s~ nda, British Petrol tesisleri alan~nda tahrip
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Bazen koridor ile yuvarlak mezar odas~~aras~na bir ya da iki oda
yerle~tirilmi~tir. Tu~ladan yap~lm~~~ve bir ta~~duvarla çevrilmi~~olan
mezar =damda ta~~duvarlar giri~in önünde bir çe~it koridor meydana getirmekte (Koprinka, Kazanhk, Seuthopolis), ondan sonra
mezarm as~l önodas~~ya da koridoru gelmekte, oradan da yuvarlak
odaya geçilmektedir. Kazanl~k'taki önoda~un duvarlar~~içeriye do~ru
hafif meyilli olarak yükselmekte, onlar~n üzerinde ise ger~i~lemesine
kesiti bir dik üçgen meydana getiren bal~ks~rt~~~eklinde bir çat~~oturmaktad~r. Çift önodal~~mezarlara örnek olarak Maltepe gösterilebilir.
Bu odalar~n üzeri de bindirme tekni~inde yap~lm~~~baliks~rt~~tavanlarla örtülüdür.
Koridorlar, önodalar ve mezar odalar~n~n kap~~çerçeveleri ve
e~ikleri daima ta~tan yap~lm~~t~r. Ayn~~ta~~kap~lar tu~la mezarlarda
da kullan~lm~~t~r. Bu kap~lardan baz~lar~~ taraf~mdan bir liste halinde
toplanm~~, bu suretle özelliklerinin saptanmas~ na çal~~~lm~~t~r 18 . Kap~~
yükseklikleri, baz~~ayr~l~klardan sarf~nazar, alt geni~li~in iki mislinin
a~a'~~s~nda kalmaktad~r. Kap~lar ekser hallerde a~a~~dan yukar~ya
do~ru hafifçe daralmakta, üst ile alt geni~li~in aras~ndaki fark 2 cm.
ile 20 cm. aras~nda oynamaktad~ r. Bazen yan sö~eler ve lentolar
(Kurtkale, Eriklice) silmelerle süslenmi~tir. Bazen ise bunlar~n tümüyle
düz oldu~u görülmektedir. Baz~~hallerde kap~~çerçevesi mevcut olmay~p kap~, duvar~n içine yerle~tirilmi~~bir aç~kl~ktan ibaret bulunmakta, fakat bu durumda da a~a~~dan yukar~ya dogru daralmaktad~r
(mesela Eriklice ve Karakoç) (res. 30).
Kap~~kanatlar~~ekser hallerde bize kadar gelmemi~tir. Maltepe'de
ikinci önodadan yuvarlak mezar odas~na geçit veren kap~da, mezar
odas~n~n içine do~ru aç~lan iki tunç kanat in situ olarak bulunmu~tur.
Bu kanallar~n üzerinde bir zamanlar dü~me ~eklinde olduklar~, bu
bak~mdan tahta kap~lara çak~lan çivi ba~lar~n~~taklit ettikleri anla~~lan
edilen bir tümülüsün içinde bulunan ve yerinden kald~r~larak sahile yak~n bir yerde
yeniden monte edilen mermerden bir mezar yap~s~nda (N. F~ratl~, IAMY. 13-14,
1966, s. 224, lev. LXVIII 1-2 ve LXIX, 1-2) ve Filibe yöresinde Golernia Ai~ar
denilen nekropolde bulunarak kaz~ lm~~~olan üçüncü bir mezar an~t~nda (L. Butu~arova - V. Kolarova, Le tombeau â coupole des environs de Plovdiv. Studia in memoriam
K. ~korpil, 1961, S. 273 vd. res. 3) ayn~~çat~~ ~ekli görülmektedir. Bu tip mezarlar~~
ayr~~ bir makale halinde yay~nlayaca~~z.
18 Mansel, Trakya-K~rklareli kubbeli mezarlar~, s. 8.
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süsler vard~. Keza Kazanl~k'ta önodadan yuvarlak odan~n içine
aç~ld~~~~anla~~lan tek kanad~~bir tunç kap~n~n varl~~~~saptanm~~t~r.
Bu tunç kap~lar ve bunlar~n süsleri ba~ka mezarlarda tahta kap~lar~n
varl~~~na i~aret etmektedir. Baz~~kap~larda mil yataklar~~ve di~er
tertibat bulunmad~~~ndan bunlar ya yass~~ ta~~levhalarla kapat~lm~~~
(mesela Maltepe), ya da kireç harc~~kullanmak suretiyle düzensiz
ta~lardan veya tu~ladan yap~lm~~~duvarlarla örülmü~tü.
Koridorlu mezarlarda, koridorun d~~a aç~lan kap~s~n~n iki taraf~nda, ekser hallerde orthogonal teknikte yap~lan duvarlar sa~a ve
sola do~ru uzat~lnu~, bu suretle mezar~n giri~ine an~tsal bir görünüm
verilmek isteruni~tir (Eriklice ve Karakoç) (res. 30).
Büyük paralar sarf~yle yap~ld~klar~~anla~~lan bu mezar amtlaruun
ekser hallerde tek ki~i için de~il, bazen kar~~koca, bazen de tüm aile
için yap~ld~klar~, bu yüzden uzun süre kullan~ld~klar~~ve bu süre içinde
baz~~tamir ve tadillere u~rad~klar~~anla~~l~yor. Böyle bir mezara bir
örnek olarak B. Filov taraf~ndan esasl~~bir incelemeye tabi tutulmu~~
olan Maltepe mezar~~gösterilebilir19.
Trakya kubbeli mezarlar~n~n kapsad~klar~~eserlere gelince bu
mezarlar~n ekserisinin önceden aç~lm~~~ve bilimsel bir tarzda ara~t~r~lmartu~~olmas~~bu hususta genel hükümler verilmesini ve mezarlar~n tarihlenmesini güçle~tirmektedir. Bununla beraber kubbeli mezarlar~n M. ö. 4'üncü yüzy~l~n ortalar~ndan 3'üncü yüzy~l~n ilk
yansma kadar geldikleri, ölü gömme usullerinde belirli kaideler
bulunmad~~~, ölülerin bazen yaluld~~~, bazen ise yak~lmad~~~~(belki
yüksek tabakalara mensup olanlar~n), mezarlar~n ta~~lâhit ya da
kline, baz~~hallerde ise zerninin alt~na kaz~lm~~~dikdörtgen çukurlardan
ibaret oldu~u, ölünün hayat~nda sevdi~i ve kulland~~~~e~yarun bazen
as~l mezar~n etraf~na, bazen de ta~~sand~klar içine (Maltepe) yerle~tirildi~i söylenebilir. Onodalar ya da koridorlar~n içine bazen mezar
sahibinin at~nm da gömüldü~ü saptanm~~t~r (Maltepe, Kurtkale,
Eriklice).
Bu suretle plan, in~a tarz~~ve ölü gömme ritüeli ile ilgili ayr~nt~lara ra~men, Trakya kubbeli mezarlar~n~n homojen bir grup te~kil
ettikleri zanrum~za göre ortaya ç~km~~~bulunmaktad~r. ~imdi Trakya
mezarlar~~ile Kutluca mezar~n~n ne gibi benzerlikler ve ne gibi ayr~BIAB. XI, 1937, s. ~ c~ghlo.

GEBZE YÖRESINDE KUTLUCA MEZAR I

137

l~klar kapsad~~uu ara~t~rmam~z gerekir. ~lk göze çarpan husus Kutluca
mezar~n~n gerek plan, gerek in~a tekni~i bak~m~ndan Trakya mezarlanyle dikkate de~er bir benzerlik gösterdi~idir. En yak~n analojiler
olarak Eriklice ve Karakoç mezar yap~lar~~gösterilebilir. Eriklice'de
kubbeyi meydana getiren halkalardan üç alt s~ra dikey olarak yükselmekte, ondan sonra ~~o halka birbirinin üzerinden ta~makta, sonuncu
halkan~n üzerine oturtulan bir kapak ta~~yle kubbe tamarr~lanmaktachr.
Daha küçük ölçüde yap~lm~~~olan Karakoç'ta kubbenin iki alt ta~~
dizisi dikey olarak yükselmekte, ondan sonra birbirinin üzerinden
ta~an 6 halka gelmekte ve kubbe kapak ta~~yle örtülmektedir. Yaln~z
her iki mezar an~t~nda da ta~an halkalar silmelerle süslenmi~~bulunmaktad~r. Kutluca'da ise en alttaki iki ta~~halka dikey olarak yükselmekte, bundan sonra gelen iki ta~~halka kademe vücude getirmeksizin içeriye do~ru hafifçe e~ilmektedir. Ondan sonra gelen 4 ta~~
dizisi ise di~li olup iki parçadan ibaret büyük bir kapak ta~~~ ta~~maktad~r. Fakat buradaki kademeler (di~ler) profillendirilmemi~tir
Büyüklük bak~m~ndan Kutluca mezar~~4,55 m.'lik kubbe çap~~
ile Malko Belovo ve Seuthopolis No. 2 ile birlikte orta büyüklükte
kubbeli mezarlar grubuna girmektedir.
Bundan ba~ka yuvarlak oda çap~n~n kubbe yüksekli~inden daha
az olu~una, ili~ik listeden anla~~laca~~~gibi, baz~~Güney Bulgaristan
ve bilhassa K~rklareli yöresi mezarlar~nda rastlanmaktad~r. Yaln~z
Kutluca mezar~~ K~rklareli mezarlar~ndan ince uzun koridoru ile ayr~lmakta, bu bak~mdan Maltepe mezar~n~n koridoru ile —bu sonuncunun iki misli daha uzun olmas~na ra~men— beraber gitmektedir.
Ayr~ca koridorun yan duvarlar~n~n hafifçe içeriye do~ru meyletmesi
baz~~Trakya mezarlar~n~n koridorlar~nda ve bu arada Kazanlik'ta
bulunan bir özelliktir.
Bütün bu benzerlikler Kutluca mezar~n~n Trakya kubbeli mezarlanyle beraber gitti~ini aç~~a vurmakta, dolay~s~yle bu mezar~n da
M. ö. 4'üncü yüzy~la ait oldu~una i~aret etmektedir. Kesin bir
tarihleme, mezar~ n içinde hiç bir eser bulunmam~~~oldu~undan,
mümkün olmamaktad~r.
2° Kubbesinde profillendirilmemi~~kademelere (di~lere) sahip bir mezar
yap~s~na tipik bir misal olarak Güney Rusya'da Kerç yöresindeki "alt~n kurgan"
gösterilebilir. Bu mezara dair bibliyografya benim "Trakya-Ku-klareli kubbeli mezar/an" adl~~kitab~mda (s. 9 ve dipnot 34) verilmi~tir.
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Karadeniz ile izmit körfezi aras~nda yer alan Bithynia yar~madas~~
co~rafya ve jeoloji bak~m~ndan Do~u Trakya ile beraber gitti~inden 21,
bu yarmadan~n Eskiça~'daki halk~~ise, toponin-~ik ve antroponimik
dil kahnt~lar~mn aç~~a vurdu~u gibi, Trak'lar taraf~ndan meydana
getirildi~inden (tabii yerli Anadolu unsurunu da gözönünde bulundurmak ~art~ yle) her iki bölgedeki birbirine çok benzeyen iskân ve
sosyal hayat ~artlar~~22 Bithynia'da büyük arazi sahiplerini kendileri
ve aileleri için anavatandaki mezarlar tarz~nda mezar an~tlar' vücude
getirme~e sevket~ni~~oldu~u anla~~l~r ki bukabil mezar an~ tlarmun en
karakteristik bir örne~ini Kutluca kubbeli mezar~~te~kil etmektedir.

22 W. Endriss, Geologische Beobachtungen auf der bithynischen Halbinsel. Neue
jahrbücher für Mirzeralogie, Beilageband 44 (Abt. B), 1926, s. 355 vd. F. K. Dörner,
Inschnften und Denkmiller aus Bithynien, s. ~ o (orada geni~~bibliyografya mevcuttur).
22 A. Fol, Paralllles thraco-bitlzyniens â ['Epoque priromaine. L Le rEgime de la propnitl. tudes Historiques 5, 1970, s. 177 vd. Ayn~~ yazar, Thrakisch - bithjnische
Parallelen im vorrömischen Zeitalter. II. Bevölkerungs-und Gesellschaftsstrukturen. ~u eserde:
Thracia (Academia Litterarum Bulgarica. Primus Congressus Studiorum Thracicorum), 1972, s. 197 v.dd.
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