RAPORLAR:

MUDANYA HAFR~YATINA DA~R KISA
RAPOR
Mudanya'da "Alçak Bay~ r„ denilen yerde, ~akir Çavu~'un evinin
bahçesinde bulunan yeralt~~ mezar abidesinde 3 Temmuz 1942 de
ba~lamak suretile, Galatasaray lisesi hocalar~ ndan Mr. Mamboury
ile birlikte, tetkikatta bulunduk ve ayn~~zamanda mezar~n içinde
ve etraf~nda hafriyat dahi yapt~k. Bundan a~a~~~yukar~~ 16 sene
önce aç~lm~~~oldu~u anla~~lan (bak~n~z "Yeni Bursa„ gazetesi 26
Temmuz 1926) bu mezar abidesi 2,60 x 2,60 eb'ad~ nda bir dört kö~e oda ve 8,80 uzunlu~unda ve 1,05 geni~li~inde bir koridordan
ibarettir. Odan~ n yan duvarlar~~ muntazam ufkl tabakalar te~kil
eden, son derece itinal~~ bir surette i~lenmi~~kalker ta~lar~ndan
yap~lm~~t~r. Odan~ n tavan konstrüksiyonu bilhassa calibi dikkattir. Bu tavan, toprak olan oda zemininden 2,18 yükseklikte, odan~n kö~elerine ayk~r~~ olarak yerle~tirilmi~~büyük, kal~n ve yass~~
od ta~~~levhalar~ ndan terekküp etmekte ve bu suretle en alt k~s~ mda örtülmesi icabeden yer bir sekiz kö~e haline getirilmi~~bulunmaktad~r. Bu sekiz kö~e ise, yine kö~elere ayk~r~~olarak konmu~~ta~~levhalar sayesinde bir dört kö~e haline getirilmekte ve
bu dört kö~e ayn~~ tarzda üç defa daha küçültülmek suretile en
üst k~s~ mda 0,60 x 0,52 eb'ad~nda bir delik b~rak~ lmakta ve bu delik te büyük ve yass~~ bir ta~la örtülmü~~bulunmaktad~ r. Odan~ n
1,73 uzunlu~unda ve 0,80 geni~li~inde bir kap~s~~ vard~r. Yekpare
od ta~~ndan yap~lm~~~olan kap~~ kanad~~ mihveri üzerinde halâ
dönmektedir. Koridor mahalli siyah andezit ta~~ndan, çok daha
itinas~z bir ~ekilde ve "poligonal„ teknikte yap~ lm~~~ve oldukça
kaba i~lenmi~~ta~~bloklar~n fasl~~ mü~terekleri beyaz~mt~rak bir
harçla doldurulmu~tur. Koridorun müntehas~ , yani mezar~n as~l
methali, büyük ve yass~~ ta~larla örtülmü~tü. Binada ve temellerinde yapt~~~m~ z tetkikat, son zamanlarda iddia edildi~i gibi, koridorun mezar odas~ndan daha eski olmad~~~n~, fakat binan~ n bir
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kül olarak yap~ld~~~n ~~ ve Mildddan önce IV. asr~ n ilk yar~s~na
aid oldu~unu göstermi~tir.
Mezar~n içinde yapt~~~ m~z hafriyatta baz~~ ehemmiyetsiz toprak eserlere rastlanm~~, mezarda evvelce bulunarak Bursa müzesine götürülmü~~olan baz~~ tunç ve toprak eserlerin foto~raflar~n~ n gönderilmesi hafriyat~~ ziyaret etmi~~olan Bursa müzesi müdürü Bay A. R~za Yalg~ n'dan rica edilmi~tir.
Bu mezar abidesi, gerek plân~~ ve bilhassa mezar odas~ n~ n
tavan~n~ n konstrüksiyonu bak~ m~ndan son derece enteresan olup
bir taraftan Trakya kubbeli mezarlar~~ (bilhassa Kurtkale mezar~n~ n ön odas~), di~er taraftan Anadolu'da münferid bir durumda
kalan baz~~ mezar abideleri ile (meselâ Belevi, Karalar) rab~talar
göstermektedir.
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