TRAKYADA UZUN HACI HÖYÜ~ÜNDE
BULUNAN ESERLER
Reyhan Kenan
~stanbul Üniversitesi Arkeoloji ~ubesinden

Trakya Umumi Müfetti~li~i taraf~ ndan Maarif Vekilli~i ve Türk
Tarih Kurumuna Trakyada Saray kazas~~dahilinde Uzun Hac~~
köyü civar~ nda bir höyükte birtak~ m eserler bulunmu~~oldu~u
bildirilmesi üzerine, Maarif Vekilli~i yüksek makam~ ndan gelen
1 Nisan 1940 tarihli telgraf ile mezkür eserlerin ald~r~lmas~~ve mahallinde tetkikat yap~lmas~~ ~stanbul Müzeleri Umum Müdürlü~üne
emredilmi~ ti. Anayollardan uzak olan bu mahalle gidebilmek için
sürekli ya~murlar neticesinde pek fazla çamurlanm~~~olan tarla
yollar~ n~ n otomobil ile geçilebilecek bir hale gelmesini bekledi~imizden, ancak 4 May~ s 1940 Cumartesi günü Türk Tarih Kurumu
Trakya Hafriyat~~ Müdürü ve Müzeler Müdür muavini k~ ymetli hocam~ z Arif Müfit Mansel, ~ark Müzesi Konservatör muavini Selim
Dirvana ve Üniversite Arkeoloji talebesinden A. Akarca ile yola
ç~ kt~k. Silivri, Çorlu, Velime ~ e, Büyük Manika köyü tarikiyle, dört
saatlik bir seyahatten sonra, Saray kasabas~na vâs~l olduk ve
Uzun Hac~ da bulunup mahalli memurlar taraf ~ndan kaymakaml~~a
getirilmi~~olan on parça eseri teslim ald~ k. Bundan sonra Saray~ n
takriben 15 km. cenubugarbisinde, Ergene deresi üzerinde bulunan Uzun Hac~~ köyüne giderek mezar~~mahallinde tetkik ettik.
Köyün takriben 1 km. ~ark~ nda bulunan mezar halen pek ufak
bir tümsek te~kil eden bir höyü~ün, daha do~rusu bir tümülüsün
ortas~ nda bulunuyordu. Tümülüsün alçalmas~~ ve yay~lmas~~ neticesinde bugün bir tarla halini alm~~~olan bu arazi üzerinde çift
süren köylülerin dikkat nazarlar~n~ , sapanlarm~n ucuna tak~lan
sert bir cisim celbet~ni~~ve buras~~biraz kaz~ld~ kta muntazam kalker ta~ lariyle tahdit edilmi~~ve üzeri yass~~ ta~~levhalarla örtülmü~~
müstatil ~ eklinde bir çukurdan ibaret olan mezar meydana ç~ km~~t~ r. Köylüler merak saikasiyle mezar~~ açm~~lar ve eserleri al~ p
götürmü~ lerdir. Fakat bu eserlerin büyük bir k ~sm~, köy muhtar~~
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ve di~er mahalli memurlar~n tam zaman~nda i~e el koymalar~~
üzerine, emniyet alt~na al~nm~~~ve Saray kaymakaml~~~na teslim
edilmi~tir.
K~sa taraflar~~ ~ark - garp istikametinde olan' mezar~n iç
eb'ad~~ ~unlard~ r: 1,87m. uzunluk; 0,76 m. geni~lik; 0,75 m. derinlik.
Mezar çukurunun etraf~n~~çeviren muhtelif eb'atta (levha XIV de
A-A ve B-B kesimlerine bak~mz) yass~~ta~~levhalar~n kal~nl~~~~0,22
metreyi bulmaktad~r. Köylüler taraf~ndan k~r~lmay~ p mezar~n garp
ucunda yerinde b~rak~lm~~~olan ta~~kapa~~n uzunlu~u 1,17 m., geni~li~i 0,46 m., kal~nl~~~~ise 0,22 metredir. Mezar~n ziyaretimiz esnas~ndaki vaziyeti hakk~nda levha XIV - XV de görülen plan ve
maktalar ve res. 1-2 bir fikir vermektedirler2.
Saray kaymakaml~~~nda tesellüm edilip ~stanbul Müzesine getirilen mezar e~yas~~ ~unlardan ibarettir:
Ortas~~beyzi ~ekilde bir kornalin ( akik ) ta~~~ile süslü bir
alt~n yüzük. A~~rl~~~~13 gr. 76. Res. 3 a - b. Yüzü~ün halkas~~beyzI
~ekilde olup mihverlerinin uzunlu~u 0,02 ile 0,025 aras~nda de~i~mektedir. Ta~~n üzerinde mahkük bir kad~n ba~~~vard~r. Bu ba~~n,
sorguçlu bir mi~fer ve bir « aegis » ta~~d~~~ndan dolay~, bir Athena
ba~~~oldu~u anla~~l~yor. Ba~, profilden gösterilmi~~olup sola müteveccih bulunmaktad~r. ~~çilik pek ince ve dakik de~ildir; bilhassa
dudaklar ve burun kal~n hatlarla tebarüz ettirilmi~tir. Ta~~n sol
kö~esinde (Res. 3 b de sa~da), y~lan ba~lar~n~n gösterdi~i veçhile,
bir aegis'in ucunu seçmek kabildir3.
Defne yaprag~~ ~eklinde bir alt~ n varak. A~~rl~~~~0,025 gr.,
uzunlu~u 0,05 m., azami geni~li~i 0,025 m. Res. 3 c. Vizede A
höyth-Uinde defne yaprak' ~eklinde 60, B höyü~ünde ise me~e
yapra~~~ ~eklinde 58 varak bulunmu~~oldu~u nazar~~itibare al~nacak
1 Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan Trakyada yapt~r~lm~~~olan ara~t~rmalarda
bulunmu~~olan mezarlar~n ekserisinin ~ark - garp istikametinde oldu~u görülüyor:
Lüleburgaz B büyü~ü ( 1 No.11 mezar), Vize A ve B höyü~ii mezarlar~. 1939
senesinde Vize civar~nda kaz~lm~~~ve daha henüz ne~redilmemi ~~olan E ve H
höyüklerinde dahi mezarlar ayni istikamette idiler.
2 Bu plân ve maktalar~~büyük bir dikkat ve itina ile yapm~~~olan Müzeler
Mimari Saim elgen'e, âsar~n foto~raflar~n~~büyük bir ihtimamla haz~rlam~~~olan
Müze Foto~raf Atölyesi ~efi Esat Tengizman'a te~ekkür ve minnetlerimi arzetme~i
bir vazife addederim.
3 Athena tasvirlerine Trakyada pek çok raslanmamaktad~r (Pauly-Wissowa
Rrsalencyclopaedie der klass. Altertumswissenschaft VI A 1. sahife 526). Vizede A
höyü~ünde bulunmu~~olan bir alt~n yüzü~ün ta~~~üzerinde harpten sonra, taht
.
üzerinde kalkan ve m~zrag~~ile oturan Athena tasvir edilmi~tir (Belleten XIII, 1910
levha 33, res. 23 B).
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olursa, hiç ~üphesiz bir çelen~e ait olduklar~~anla~~lan bu varaklardan bu mezarda bir hayli mevcut oldu~u, fakat bunlar~n köylüler taraf~ndan ziyaa u~rat~ ld~~~~anla~~l~r'.
Tava ~eklinde yass~, uzun kulplu bir tunç kap. Kutru 0,22
m.; kaide kutru 0,09 m.; yüksekli~i 0,065 m. Res. 4 a - c. üstüvane
~eklinde ve 0,09 m. uzunlu~unda olan kulp yivler ve bunlara amuden gelen be~~bilezik ihtiva etmekte ve boynuzlar~~ k~vr~m ~eklinde
üsliipla~t~r~lm~~~bir koç ba~iyle sona ermektedir. Kulpun di~er
ucunda ise yine yivleri amuden kesen kal~n bir halka bulunmakta
ve bu halkadan sonra gelen ve tava gövdesine intibak eden ve
k~smen k~r~lm~~~olan k~s~m üzerinde ise nebati süsler bulunmaktad~r. Kaidenin içinde ayni merkezi havi içiçe geçmi~~ve kabartma olarak gösterilmi~~daireler ve tam merkezinde dü~me
~eklinde bir kabartma vard~r. Kal~n tunçtan yap~lm~~~olan bu kap
iyi muhafaza edilmi~~bir ~ekilde zaman~m~za kadar gelmi~tir.
Bu kabll tava ~eklinde olan ve « patera» ad~n~~ ta~~yan kaplara
gerek Trakya, gerek Bulgaristan tümülüslerinde pek s~k rastlanmaktad~r. Bunlar~n yemek kab~~olarak o devirde büyük bir rol
oynad~klar~~anla~~l~yor5.
Kulplu tunç ma~rapa. Kaide kutru 0,10 m.; a~z~n kutru 0,15
m.; derinlik 0,10m.; kulpun uzunlu~u 0,15 m.Res. 5 a - b. K aide, patera'da oldu~u gibi, içiçe geçmi~~ve kabartma olarak tebarüz ettirilmi~~halkalarla tezyin edilmi~tir. Gövdenin d~~~sath~~hiçbir süs
ihtiva etmemektedir. Yaln~ z a~~z kenar~na do~ru biribirine muvazi
iki ince çizgi görülmektedir. A~~z hafif olarak d~~ar~~do~ru bükülmü~tür. Kulp yekpare ve yass~~olarak kap ile birlikte yap~lm~~t~r;
4 Vize A höyü~ü alt~n çelengi:Belleten XIII, sahile 98, levha 33, res. 22. B
höyü~ü alt~n çelengi: ayni yerde, sahile 109.
5 Bu patera'lar~n büyük bir k~sm~n~n kulpu koç ba~~~ile nihayete ermektedir. Bunlar~~toplu olarak zikreden eser: A. de Ridder, Bronzes antiques du
Louvre II, sahile 138. Biz burada Bulgaristan tümülüslerinde bulunmu~~olan ayni ~ekilde kaplan zikredece~iz: Bulletin de la SociW Arch5ologique Bulgare 1, 1910,
sahile 168, res.6.- 6,1916-18, sahife 388, res.138.-Annuaire de la BibliotlAque de Plovdiv 1926, sahile 78-79, res. 14-15. - Bulletin de l'institut Arch5ologique Bulgare
2, 1923-24, sahile 214, res. 80. - 5, 1928-29, sahile 44, res. 36.- 8, 1934, sahile 60, res. 46.
Lüleburgaz B höyü~ünde, 1 No.11 mezarda bizim patera'n~n hemen hemen ayni
bir patera bulunmu~tur. 5494 envanter numaras~n~~ta~~yan bu parça daha henüz
ne~redilmemi~tir. Kulplann~n ucu kurt (Lüleburgaz B, mezar No. 2. Mukayese
ediniz: La Turquie K5maliste. Num5ro sp5cial consacr5 au 2. Congr&3 d'Histoire
Turque et l'Exposition d'Histoire. No. 21-22, D5c.1937, sahile 43, res.18), köpek
( Vize A höyü~ü: Belleten Xlll, levha 49, res. 44) yahut bir Satir ba~~~ile (Vize A
höyü~ü: Belleten XLU, levha 49, res. 43) sona eren patera'lar ise daha enderdirler.
Belleten C. V F. 4
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ortas~~ince olup uçlar~na do~ru kal~nla~makta ve içiçe geçmi~~
mahkf~ k hatlarla tezyin edilmi~~bir daire ile nihayete ermektedir.
Bu yuvarlak k~sm~ n ortas~nda hilâl ~eklinde, vazonun bir yere
as~lmas~n~~ temin eden bir delik vard~r. Kap, kaidesinde oldukça
büyük bir rahne ihtiva etmekle beraber, umumi ~eklini muhafaza
eylemektedir. Romal~larda "trulla„ ad~n~~ ta~~ yan bu kabil derin
ma~rapa ~eklinde kaplar~n dahi, patera'lar gibi, Trakyada büyük
bir revaç bulmu~~oldu~unu tümülüslerde yap~lm~~~olan ke~fiyat
göstermi~tir6.
5. Kulpu süslü bir tunç ~arap ibri~i. Yükseklik 0,15 m.; kaide
kutru 0,075m. Res. 6 a-b, 7 a-b. Bu vazonun oldukça geni~~ve yuvarlak bir gövdesi vard~r. A~z~~ ise üç dilimli geni~~bir yonca
yapra~~~ ~eklinde aç~lmaktad~r; ön yaprak mayii ak~tabilecek ~ekildedir. Profilden bak~ld~kta elâstiki bir münhani vücude getiren
kulp, üç dilimli a~z~n arka taraf~~ ile iltisak peyda etti~i noktada,
kabartma olarak gösterilmi~~yeleli bir arslan ba~~~ile tezyin edilmi~~bulunmaktad~r (bilhassa Res. 6 b ye bak~n~z). Arslan vazonun
içindeki mayiden tatmak ister gibi a~z~n~~açm~~~ve ince mahkf~k
hatlarla süslenmi~~dilini d~~ar~~ ç~karm~~t~ r. Yele pek fazla üslâpla~t~r~lm~~, ortadan iki yana ayr~lm~~~ve her iki tarafta üç bukle
s~ras~~halinde motiflendirilmi~tir. Kulpun d~~~k~sm~nda, muayyen
fas~lalarla küçük yapraklar ihtiva eden, kuvvetli bir hat ~eklinde
gösterilmi~~bir dal bulunmakta ve vazo gövdesiyle iltisak peyda
eden k~ sm~nda bir Menad ba~~~göze çarpmaktad~r. ~ki yana do~ru
taranm~~~saçlar~n aras~nda, aln~n üzerinde bulunan dü~me ~eklinde
ç~ k~nt~lar, zann~ m~za göre, boynuzdan ziyade bir çelenge ait
çiçeklerdir. Çehre biraz bozulmu~tur, fakat ka~lar~n Lüleburgaz
Menad ve Satir ba~lar~nda oldu~u gibi7 kal~n mahkfik hatlarla
tebarüz ettirilmi~~oldu~u görülüyor (Res. 7 b). "Oinochoe„ ad~n~~
ta~~yan bu kabil ~arap ibrikleri dahi Trakya tümülüslerinde s~k
s~k bulunmaktad~r8. Pek iyi muhafaza edilmi~~olan bizim vazo6 Buna mtlmasil, fakat daha büyük bir ma~rapa Vize A höyü~ünde bulunmu~ tur (Belleten XIII, levha 42, res. 43). Bunlara dair ayni Belletende, sahile 104,
Not 4 te bibliyo~rafik maltimat gösterilmi~tir.
7 Zikretti~imiz «La Tarquie Kemaliste» de sahife 46, res. 21 ve 22 ye bak~n~z.
8 Mümasil ~arap ibrikleri Lüleburgaz B höyü~ünde, 1 No. ii mezarda ( henüz ne~redilmemi~tir, Envanter No. s~~5498), 2 No. ii mezarda ( La Turquie Kemaliste, Num&o sp'ecial etc... res. 16), Vizede B höyü~ünde (Belleten XIII, sahile
109) bulunmu~lard~r. Kulplar~n~n bir ucu arslan ba~~~ile nihayete eren bu kabil
« oinochoe » ler muhtelif Avrupa kolleksiyonlar~nda dahi mevcutturlar (mukayese
ediniz: E. Babelon - J. A. Blanchet, Catalogue des Bronzes de la BibliotUque
Nationale, No. 1395 v. d.).
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nun hususiyetini kulpun üst müntehas~ nda, yelesi tebarüz ettirilmi~~
arslan ba~~~te~kil etmektedir.
Çifte kulplu tunç vazo. Yükseklik: 0,19m.; kaide kutru 0,09 m.;
a~~z kutru 0,07 m. Res. 8. Kaidenin üzerinde yukar~da tarif etti~imiz
"patera„ yahut "trulla„ da oldu~u gibi, içiçe geçmi~~kabartma
halkalar vard~ r; merkezde ise yuvarlak dü~me ~eklinde bir motif
mevcuttur. Vazo oldukça yayvan ve bas~ k bir gövde ve uzun bir
boyun ile temayüz etmekte, oldukça kal~n iki ~akull kulpu muhtevi
bulunmaktad~r. Kulplar~n vazonun gövdesiyle birle~en k~s~mlar~~
ince uzun, ucu sivri bir yaprak (sarma~~k yapra~~) ~eklindedir.
Bu vazoya mü~abih vazolardan ~imdiye kadar gerek Trakya, gerek
Bulgaristan tümülüslerinde pek fazla bulurur~am~~~oldu~u anla~~l~yor. Bulabildi~imiz yegane analojiyi Vizede A höyü~ünde meydana ç~kar~lan bir vazo te~kil etmektedir9.
A~z~~üç dilimli, gövdesi bas~k ve geni~, tek kulplu toprak
vazo. Yükseklik 0,10m.; kaide kutru 0,05 m. Res. 9. Gövdesinin üst
k~sm~ nda biribirine muvazi iki çizgi ihtiva etmektedir. A~z~n~n
arka k~sm~~ k~r~lm~~t~r; bundan ba~ka tahribat yoktur.
Toprak kandil. Kaide kutru 0,04 m.; üst kutru 0,08 m.; yüks.
0,03 m. Res. 10. Üst k~sm~~ muhaddep olan ya~~hazinesinin tam
ortas~nda küçük bir delik mevcuttur. D~~ar~~do~ru ta~k~n olan fitil
a~z~~ise daha büyük bir delik ihtiva etmektedir. ~akuli vaziyette
duran burmal~~ kulp ayr~ca yap~larak hazinenin üst kenar~na raptedilmi~tir.
Mahruti gövdeli ve üstüvanevi uzun boyunlu toprak vazo.
Yükseklik 0,18 m. "Balsamaria„ olarak gösterilen bu kabil toprak
vazolar Trakyada mebzulen bulunmaktad~r".
Cam kadeh. Yükseklik 0,06 m.; kaide kutru 0,04m.; a~~ z kutru
0,082 m. Res. 11. Bu kadeh küçük ve derin bir kase ~eklinde olup
gövdesinin alt ve üst k~s~mlar~ nda mahkük hatlardan müte~ekkil
ku~aklar ihtiva etmektedir. A~z~n kenarlar~nda baz~~ k~s~mlar
k~r~lm~~~olmakla beraber kadeh, heyeti umumiyesiyle, iyi muhafaza
olunmu~tur. Bu kadehin renginin ye~ilimt~ rak mavi olmas~~calibi
dikkattir. Gerek Lüleburgaz, gerek Vizede bir hayli cam asara
tesadüf edilmi~~olunmakla beraber, ~imdiye kadar bu renkte bir
cam bulunmam~~t~r. ~ekil bak~m~ndan bu kadeh Vizede A höyügünde bulunan sar~~ve pek ince camdan mamtil kadehlere benBelleten XIII, levha 48, res. 42.
Vize, A höyü~ü (Belleten XIII, sahile 108); B höyü~ü (ayni yerde 109,
levha 56, res. 54 ü dahi mukayese ediniz).
9

10

52

Reyhan Kenan

zemekte, fakat bunlardan daha bas~k, daha kal~ n ve mukavim bir
camdan yap~lm~~~bulunmaktad~rn.
Yukar~ da tarif etti~imiz bu eserlerden Uzun Hac~~mezar~n~n
sahibinin kad~ n yahut erkek olup olmad~~~n~~tesbite imkan yoktur.
Büyük bir k~ sm~~ mutat ziynet ve ev e ~yas~~olan bu eserlerden
Trakyada hem kad~ n (Lüleburgaz B, Vize B) ve hem de erkek
(Vize A) mezarlar~nda bulmak kabil olmu~tur. Yüzü~ün üzerinde
harp ilahesi Athena'n~ n tasvir edilmi~~olmas~~ bu mezar~n bir muharibe ait oldu~una belki i~aret edebilir. Fakat mezar~ n ve ihtiva
etti~i eserlerin bugünkü vaziyetinde bu hususta katI bir mütalaa
dermeyan etmemek her halde daha do~ru olur. Eserlerin mezar~n
içinde ne ~ ekilde durduklar~ na dair bir fikir edinmek kabil olam~yor.
Köylüler bu eserlerle birlikte kemikler dahi bulunmu~~oldu~unu
söylediler. Her nekadar çukurun eb'ad~~ bir insan cesedi ihtiva
edebilecek büyüklükte ise de, mezar~n ait oldu~u devirde (M. s.1.-2.
as~ r) ~arki Trakyada cesetlerin yak~ ld~~~~nazar~~ itibare al~nacak
olursa, burada dahi ölünün külü, fakat bunun yan~ nda iyice yanmam~~~baz~~kemikleri (mesela Vizede A höyü~ünde oldu~u gibi)
bulunmu~~olmas~~ ihtimal dahiline girer. Maamafih bu hususta dahi
kat'i bir hüküm veremiyoruz.
Bu k~ sa makalemizin sonunda mezar~ n tarihi hakk~ nda birkaç
söz söylememiz icap eder. Yukar~ da, eserlerin tarifi s~ ras~nda gerek
Vize, gerek Lüleburgaz eserleri aras~ndan seçti~imiz analojiler
bu mezar~ n biraz evvel zikretmi~~oldu~umuz tarihe, yani M. s.
birinci yahut ikinci asra ait oldu~unu göstermektedirler. Fakat bu
hususta belki daha kat'l bir tarih tesbit edebilir ve No. 3 te tarif
etti~imiz kulpu koçba~l~~ patera'n~ n hemen hemen ayninin Lüleburgazda 1 No.11 mezarda bulunmu~~oldu~unu nazar~~itibare alarak
bu mezar~ n dahi M. s. 2. asra ve büyük bir ihtimalle bu asr~n ilk
n~sf~ na ait oldu~unu söyliyebiliriz.
Uzun Hac~~köyü civar~ nda zaman ile yüksekliklerini kaybetmi ~~
ve k~smen da~~lm~~~üç höyük daha vard~r. Bunlar~~ pek az bir
masrafla açmak kabildir. Ileride, Vize hafriyat~na devam edildi~i
esnada, bu höyükler de aç~ lacak olursa, zann~ m~ za göre oldukça
mühim eserler bulunacak ve bu makalemize mevzu te~kil etmi~~
olan mezar~ n arzetti~i birtak~ m müphem noktalar~n büyük bir
k~sm~~ayd~nlat~lm~~~olacakt~r.
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Belleten XIII, levha 53, res. 49 b yi mukayese ediniz.

