KAYAPINAR HUYeöt7 BULUNTULARI
RACI TEMIZER
1949 y~l~nda, Tokat'~ n Artova ilçesinin Ayazmayeni köyü civar~nda, Kayap~ nar mevkiinde, izinli olarak define aramak maksadiyle
kaz~~yapan Artova'll Yusuf Erdost'un buldu~u eserler, Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~üne getirilmi~ti. Bunlar, ad~~geçen yerde
bir hüyü~ün varl~~~n~~ ve bu kaz~~ile tahrip edildi~ini gösteriyordu.
1952 A~ustosunda yerinde yapt~~~m~z ara~t~ rma sonunda 1,
Kayap~nar hüyü~ünün Pazarl~~2, Büyük Göllücek 3 tipinde bir yerle~me yeri oldu~unu gördük.
Hilyü~ün mevkii ve ~ekli :
Kayap~nar hüyü~ü, Artova ilçesinin ~~7 Km., Ta~p~ nar köyünün
Km.
kuzeyinde, Ayazmayeni köyünün 3 Km. güneyindedir (Lev.
~~
I). Sivas-Samsun demir-yolu üzerinde, Artova-Ulus istasyonlar~~araanda ve demir yolunun 3 Km. kuzeyindedir. Sular~n~~Akdag silsilelerinden al~ p, Bebek deresine (Silis vadisine) ak~ tan ufak su yar~nt~Jar~ndan birinin s~rt~~ üzerindedir. Ye~ihrma~~ n Kazova'y~~geçti~i
yerde ve Ta~l~ hüyük köyü civar~nda menba~~ olan Çekerek ~rma~~n~n bir kolu, Akda~~ile Deveci da~lar~n~~yararak, Bebek deresinden
Kunduz bo~az~ na geçmekte ve orada as~l ~rma'~a (Çekere~e) dökülmektedir.
A~ ustos ve Temmuz aylar~ nda dahi kâfi miktarda suyu olan
bu münbit vadiye bakan Kayap~nar hüyü~ü, Akda~~silsilelerinde
yer yer görülen kalker bloklardan bir tanesi üzerine kurulmu~tur
Bu yaz~m~z~n haz~rlanmas~ nda büyük yard~m~~ geçmis olan Say~n Prof.
Dr. Tahsin eizguç'e; bu buluntular~~ ne~ retmemize müsaade eden Arkeolog Necati
Dolunay'a ; her zaman oldu~u gibi, bu seferde yard~mlar~n~~ esirgemiyen ve
benimle beraber Kayap~nar hüyü~üne kadar yorulmak zahmetinde bulunan
Arkeolog Mahmut Akok'a te~ekkurlerimi sunmay~~borç bilirim.
2 Ko~ay, Hamit Zübeyr, Pazarl~~ Hafriyat~~Raporu, Ankara 1941 (k~salt~l~~~ :
Pazarl~) s. ~~3 Belleten, 46, S. 471-472.
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(Res. I). Bu kitle Bebek deresine do~ru dikçe, da~a do~ru düz bir
~ekilde yay~ lmakta ve böylece geni~~bir düzlük meydana getirmektedir.
Kayap~nar hüyü~ü, i~ lek yollarla münasebeti bulunan, yan~ndaki
p~nardan ba~ ka, akar sular~~bol olan, ta~~malzemesi haz~ r, ormanl~k
bir bölge içinde ve tahkimi kolay bir m~nt~kada • te~ekkül etmi~tir.
Kayap~nar hüyü~ü, oval biçimde olup, geni~li~i 45 m., uzunlu~u 70 metredir (Lev. II). Definecilerin ifadesine ve yerinde kalan
küçük parçaya göre, yüksekli~i a~a~~-yukar~~2.5 metredir. Bebek
deresine nazaran yüksekli~i 6o metredir. Kuzeyinde, Ayazmayeni
köyü istikametinde (hüyükten 70 metre mesafede) bir p~ nar ve
p~nar~n üst taraf~ ndaki kalker kitlenin bir tanesinde, içi toprak
dolu, bir ma~ara vard~ r.
Hüyü~ün bat~s~ndaki s~ rtlardan biri üstünde, köylüler taraf~ndan
ara~t~r~lm~~~bulunan iki Tümülüs izi görülmektedir.
Hityügün maktaz :
Hüyü~ün kuzey k~sm~ nda korunan makta~n~~ tetkik ettik. Kenara
dü~ en bu maktada birbirinden kolayl~kla ayr~ lan üç medeniyet kat~~
tesbit edildi (Lev. III). Burada anakaya iki yana do~ru alçalmakta,
ortas~na do~ru yükselmektedir. Ilk medeniyetin enkaz~~ da bu ~ekle
uymakta, yani, toprak kitlesi kenarlarda kal~nla~makta, ortada hafiflemektedir. Koyu toprak renginde olan bu y~~~nt~dan toplad~~' ~m~z
çanak-çömlek parçalar~~bu seviyenin Kalkoliti~e tekabül etti~ini
göstermektedir. Burada, zikre de~er yang~ n, ocak ve duvar izleri
görülmemi~ tir. Bunun üstündeki medeniyet kat~n~n makta~, alt~ ndakinden daha kal~ n olup, bol miktarda Ali~ar'~n Ia-b ça~~na ait
çanak-çömle~i muhtevidir. Toprak daha aç~k renkli ve yer yer k~ rm~z~~
izler olup, küllüdür. Bu seviyede k~ rm~z~~ ve siyah renkli kal~nt~lariyle
iyice belli olan bir ocak ve himleri Kalkolitik medeniyete kadar
inen ta~~temeller, yerinde durmaktad~ r. Bunlar Bak~rça~~~medeniyetinin ilk mimarl~ k seviyesine aittir. Yüksek k~s~ mlarda, daha geç mimarl~ k seviyeleri de beklenebilir. estteki seviye, eteklere do~ru incelen,
merkeze do~ru kal~nla~an; ve içinde bol miktarda nalu~h ve tek renkli
çanak-çömlek bulunan medeniyete aittir. Aç~k renkli olan bu makta,
eserlerine göre, Frig'lere aittir. Kenarda, Hitit eserleri veren bir makta~n yoklu~u dikkate ~ayand~ r. Bu, Hititlerin hüyü~ün yaln~z mer-
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kezinde oturduklar~n~, iskân yerinin bu ça~da küçüldü~ünü ve Hitit
tabakalar~n~n defineciler taraf~ndan kald~ r~ld~~~m göstermektedir.
Frig makta~nda Bak~rça~~~medeniyetine nüfuz eden himler görülüyordu. Bugün yerinde duran küçük bir toprak y~~~nt~s~na göre çizilen
bu maktada, büyük yang~nlara tan~kl~k eden izlere rastlanmam~~t~r.
~lk kat= Frig Ça~~ :
Hüyü~ün korunan makta~na göre, son iskân~n 1.5 metre kal~nl~~~nda iki yap~~ kat~m ihtiva etmi~~olmas~~mümkündür. Maktadaki
kal~nt~lar, üst seviyeye ait yap~~ta~lar~n~n, ~ç-Anadolu'daki Frig ~ehirlerinde görüldü~ü gibi, irili-ufakl~, düzensiz, toplama oldu~unu
ö~retir.
Elimizde, bu devri karekterlendiren çanak-çömlekten müte~ekkil
bir koleksiyon bulunmaktad~r. Bunlar~n tam olanlar~, hüyü~ü kazanlar tarafindan bulunmu~, di~erleri de yerinde, tarafim~zdan derlenmi~ tir. Definecilerin Ankara'ya getirdikleri kaplardan biri boya
ile nak~~l~ , geri kalan ondördü tek renklidir. Definecilerin att~~~~topraktan toplanan parçalar~ n (bir tesadüf dahi olsa) ço~u boyal~~ idi.
Bu bak~ mdan definecilerin elde ettikleri nak~~l~~kaplan, güzelliklerinden dolay~, saklam~~~olmalar~~mümkündür.
Bu çanak-çömle~i, boyal~-nak~~l~~ve tek renkli-nak~~s~z, olmak
üzere, ikiye ay~rmak lâz~md~r:
— Boyal~~kaplar~n ço~u k~rm~z~~ astarl~, perdahl~, siyah ve
kahverengi hendesi motiflerle bezelidir. -üç parça ye~ilimsi-krem
astarl~~ve kahverengi nak~~l~ ; bir tanesi kahverengi astarl~~ve koyu
kahverengi ile boyal~ ; sonuncusu da, Frig ça~~n~n geç safhadaki tekni~ine uyacak ~ekilde, parlak krem astarl~~ ve hem kahverengi, hem
de k~rm~z~~ile boyal~d~r. Kum kar~~~ k hamurlar~~ daima iyi elenmi~tir.
Böylece, elimizdeki parçalar~ n hemen hemen hepsi Bo~azköy, Ali~ar
ve Karahüyük'te Frig ça~~n~n eski safhas~ na ait olan kaplar~ n tekni~indendir. 4 Bunlar~~ a~a~~daki tiplere ay~rmak mümkündür:
Çanaklar : D~~ar~~ çekik a~~z kenarl~, hafif boyunlu, derinlikleri
az, kulpsuz ve düz diplidir (Res. 2). Boya, do~rudan do~ruya astar~~
üstüne ve a~~z kenarlar~~ile boyunlar~na tatbik edilmi~tir.
4 K. Bittel und G. Güterbock, Bo~azköy I; Abhdl. d. Preuse. Akad. d. Vissen.
1935, Phil. Hist. KI. Nr. I (k~salt~l~~~ : APAW) s. 59; OIP 29, S. 306-308; özgüç.
Tahsin ve Nimet, Karahüyük Hafriyat~~Raporu-1947, Ankara- ~~949 (K~salt~l~~~ :
Karahüyük) s. 34.
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Motifler, içleri taranm~~~üçgenler, birbirine ba~lanan ve iç-içe giren
kavisler, basit-e~ri hatlar ve baklava dilimlerinden ibarettir. Frig
ça~~n~n eski safhas~ nda görülen bu çanaklar, geç safhada da kullan~lm~~~olup, Iç-Anadolu'da bu devre ait her merkezde bulunur 5.
Vazolar: A~~z kenarlar~~korunmam~~~olmalar~na ra~men, silindir
boyunlu, yuvarlak kar~nl~~olarak tamamlanabilir e. Bunlar~n k~rm~z~~
astar~, kahverengi dalgal~~hatlar, zikzak ~eritler ve tek merkezli dairelerle, süslüdür. Ye~ilimsi krem astarl~, kahverengi ile boyal~~tek
kulp parças~, Ali~ar 7, ve Gordion 8 da çok görülen, ~erit kulplu ma~rapalardan bir tanesine ait olmal~d~r.
Nak~~l~~kaplar~n en güzeli, yaln~z a~~z kenar~~ h~rpalanm~~~olan,
yonca a~~zl~~bir testidir (Res. 3). ~nce elenmi~~hamuru kiremidi-k~rm~z~~astarl~, perdahl~d~r. Boynu dibinden gövdenin ortas~na kadar
olan k~sm~~beyaz~ms~~kremle boyand~ktan sonra, koyu k~rm~z~~ve
kahverengi paralel ~eritlerle ku~at~lm~~~ve ~eritler aras~ndaki k~s~mlar
da satranç tahtas~~ motifi ile bezenmi~tir. Ayr~ca testinin gö~sü, kum
saati ve noktalarla süslenmi~tir. Kulbun bir taraf~ndan öbür taraf~na
kadar devam eden nak~~l~~saha, Koloni devrinin yaln~z gö~üsleri boyanan testilerinden ehemmiyetsiz bir ~ekilde ayr~l~r 9. Kulbunun kesiti
yuvarlak, dibi geni~~ve düzdür. Bu testilerin daha ufak ve daha
iri boylular~, hemen hemen, bütün Frig ~ehirlerinde görülmektedir 10.
Testi, Frig'lerin geç safhas~na ve M. O. a~a~~-yukar~~ VI. yüzy~l~n
ilk yar~s~na aittir 11.
2 — Tek renklileri hamurlar~~ ince elenmi~~kaplarla, baz~lar~~
iri kum taneli, baz~lar~~astars~z ve perdahs~z, kaba mutfak kaplar~na
aittir. Ço~u gri, koyu gri ve siyah renkli olan bu kaplar~n dördü kiremidi, aç~k kehverengidir.
Tabaklar, gri hamurlu, gri astarl~~ ve perdahl~ ; sa~lam olan~~
derince ve düz diplidir. Bu, en çok kullan~ lan bir tiptir la.
OIP 29, S. 403-404; Karahuyük. Lev. 14, 2, Lev. 22, 2; APAW I. Lev. ig,
12, 13.

OIP 29, Lev. 9, a259; Karahuyuk. Lev. 24, 4.
OIP 29, Res. 408-410.
Yeni Gordion kaz~lar~nda bulunmu~~olup, 16o-P 45 kaz~~ numarahd~r.
9 K. Bittel, Kleinasiatische Studien, Berlin-1942, S. 151 v.d.
10 Karaluiyük, s. 27 Lev. 15, 6-9; Lev. 22, I ; Pazarl~. Lev. 17, 6645; OIP
30. Res. 41, 636; Res. 42, c8o ve Res. 43, d 2357.
1° Belleten 40, s. 580 v.d. da (Tahsin ozgüç); son olarak da K. Bittel (Grundzüge der Vor-und Frühgeschichte Kleinasiens, Leipzig- ~ 95o, s. 73 v.d; s. 90
v.d. da) bu meseleyi incelemi~tir.
7
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Ma~rapalar da boldur. Bunlar da yonca ve yuvarlak a~~zl~~olmak
üzere, ikiye ayr~l~r:
Yonca a~~zl~lardan ilki kiremidi k~rm~z~~astarl~~ve perdahl~d~r.
A~~z kenar~ndan yukar~ya do~ru yükselen yuvarlak kesitli kulbu
kar~na, bir geni~lik meydana getirmek üzere, birle~mektedir. K~sa
boyunlu, geni~~ve düz diplidir (Res. 4).
~kincisi gri-siyah astarl~, parlak perdahl~, ~erit kulplu; di~erinden
daha geni~~ve yuvarlak, düz diplidir (Res. 5). Geri kalan ikisi gri
astarl~~ise de, perdahs~zd~ r. Her ikisinin de a~~z kenarlar~~ k~r~kt~r.
Bunlar da, di~erleri gibi, Frig merkezlerinin hepsinde bulunmaktad~r". Yonca a~~zl~~ ma~rapalar ve yonca a~~zl~~testiler Koloni ça~~ndan ve Truva-Yortan'da Eski Tunç devrinden itibaren kullan~lmaktad~r 14 . Yaln~z bunlar~n dipleri Frig ça~~nda, mübala~' al~~ bir
~ekilde geni~lemi~tir. Bu ma~rapalar~ n, Tümülüslerden ç~kar~lan
madeni ma~rapalar~n taklidi oldu~u a~ikârd~r.
Yuvarlak a~~zl~lar~n bir tanesi kirli gri hamurlu, astars~z, perdahsiz ve islidir (Res. 6). Kesiti beyzi kulplu, düz dipli ve boynu çizgilidir.
~kincisi kahverengi astarl~, islidir. ~ekli di~erinden farks~zd~r. Bunlar,
kaba mutfak kaplar~d~r. Frig'lere ait mutfak kaplar~n~n hangi safhaya
tekabül etti~ini, kaz~~yapmaks~z~n söylemek mümkün de~ildir.
Gaga a~~zl~~testilerin ilki, gri astarl~, perdahl~d~r (Res. 7). Kenarlar~~hafif içeri çekik, gaga a~z~n~n kulba birle~en k~sm~~geni~~bir sat~h
halinde d~~ar~~ ta~~kt~r. Bu testi tipi Frig devrinde en çok sevilen bir
örnektir. Ortas~~oluklu ~erit kulplu, geni~-düz diplidir. Bunlar~n boyal~~
ve boyas~zlar~~Frig medeniyetinin her iki safhas~nda da bol miktarda
görü lür". Bunlar Anadolu'nun, eski gaga a~~zl~~testi tipini devam
12 OIP 29, Res. 405 e to~~ 9; Belleten 46, Lev. 87 üst s~rada soldan birinci;
Pazarl~~Lev. 14, alttan birinci s~ra, sa~dan birinci.
13 Karahüyük, Lev. 3o, 7; OIP 30, Res. 36, d 563; Lev. 9, c 697, Res. 37, d
2002, e ~~ 113, Res. 50, c 184, d 542; Ko~ay, Hamit Zübeyr, Alacahüyük Hafriyat~~
Raporu 1936 (k~salt~l~~~ : Alaca-1936) Lev. 4, ; Belleten 40, Lev. 77, 24.
özgtiç, Tahsin, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948 Ankara (k~salt~l~~~ : Kültepe-1948) s. 64.
13 Karahüyük. Lev. 27, 1-2; OIP 29, Res. 413, e 2247, Res. 411, e 255; OIP
30. Res. 7o; OIP 29, Lev. VIII, a 516; Pazarl~, Lev. XVI, üst s~ rada birinci; Belleten
40, Lev. 78, 26. Frig Tümülüslerinde bulunmu~~olan tunç testiler Kayap~nar buluntular~n~ n madeni kaplar~n taklitleri oldu~unu anlat~ r. Belleten 40, Res 33;
Türk Tarih Arkeolo~ya ve Etno~rafya Dergisi (K~salt~l~~~ : TTAE Dergisi) I, s.
17, No: 18.
Belleten c. XVIII 21
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ettirmektedir. Frig'ler ça~~nda bu tipe eklenen en mühim iki hususiyetten biri gaga a~z~n~n d~~ar~ya do~ru geni~ce ve düz bir sat~h
halinde ta~mas~ ; di~eri de dibinin geni~~ve düz olu~udur. Biz bu testiyi, ~eklinden ziyade, tekni~ine göre Frig'lerin Eski safhas~n~n sonuna
veya intikal safhas~na tarihlendirmeye ve M. O. VIII. yüzy~l~n
sonuna kadar yükseltmeye taraftar~z.
Ikincisi siyah astarl~, parlak perdahl~d~r (Res. 8). Di~erinden
a~~z kenar~~ve kulbunun yukar~ya do~ru kalk~k olu~u, gövdesinin
bas~kl~~~~ile ayr~l~r.
Çift kulplu vazolardan büyü~ü kiremidi-bej astarl~, perdahlid~r (Res. 9). Astar~, a~~z kenar~mn içine do~ru devam eder. Geni~~
ve yayvan a~~zl~~olup, mütenaz~r kulplar~~uzun boynunun üst k~sm~n~~
omuzuna ba~lar. Dibi düz ve geni~tir.
Aç~k kahverengi astarl~~olan~, ilkinden, yonca a~~zl~~olu~u, kulplar~mn a~~z kenar~n~~omuzun keskin k~sm~na birle~tirmesi ile ayr~l~r.
Iç-Anadolu'da bu tipe ait kaplar~n say~s~~çok azd~r. Esasen bu tip
de II. Truva'dan itibaren bilinmekte ve mesela, yonca a~~zl~s~~Eski
Hitit devri üstünden bu ça~a kadar uzamaktad~ r 16 . Biz bu iki örne~in
tekni~ine ve Ali~ar'daki e~inin tabakas~na göre 17 4bM katiyle
ça~da~~olaca~~n~~ tahmin ediyoruz.
Vazolar~n hamurlar~~ ince elenmi~~olup, bir tanesi kiremidik~rm~z~, di~er ikisi gri renklidir. Ilkinin a~~z kenar~, geni~~bir sat~h
meydana getirecek ~ekilde, d~~ar~~ta~~kt~ r (Res. ~~o). Gövdesi üç geni~~
yivle süslüdür. Ikincisi, irice ve daha k~sa boyunludur. En küçü~ü,
ip delikli, mütenaz~r iki kulplu olmas~~bak~m~ndan ilk ikisinden ayr~l~r.
Kar~~m~zda, Iç ve Bat~~ Anadolu'da Eski Tunç ça~~ndanberi
kullan~lan ve esas~nda madeni kaplar~n taklidi olmas~~icabeden yerli
bir kap ~ekli mevcuttur. Yukar~daki kaplarda da görüldü~ü gibi,
Frig'ler burada yeni ~ekiller yaratmam~~, mevcutlar~~kabullenmi~~
ve onlar~~ kendi teknik ve zevklerine göre tadilen imal etmi~ lerdir 18 .

16 Götze, A. Kleinasien (Kulturgeschichte des Alten Orients) Munchen-1933,
Res. 5 üst s~rada soldaki.
17 OIP 29. S. 339, 390 ve Res. 430, e 1286; OIP 30, Res. 47, d 1155, Res. 48,
e 876, c 2429 A~~z kenarlar~~ k~r~k olmakla beraber, OIP 30, Res. 47 d 355.
18 K. Bittel, Kleinasiatische Studien, s. 116 v.d.
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_ikinci Kat= Hitit Ça~~ :
Hüyükte yap~lan ara~t~rmalarda, Hitit yap~lar~~ hakk~nda herhangi bir bilgiye sahip olamad~k. Yaln~z, iskân yerinin bu ça~da sahas~n~~küçülttü~ü ve ma~araya do~ru geni~ledi~i görülen Frig ~ehri
kadar, büyük bir sahay~~kaplamad~~~~anla~~lmaktad~r. Bu devri maktada tesbit edemedik; fakat elimizdeki çanak-çömle~in, damga
mühürlerinin buradan getirildi~i muhakkakt~r.
Uzun boyunlu, boyunlar~na bak~nca k~sa, yumurta gövdeli,
yuvarlak dipli testiler (Res. ~~~ ), deve tüyü astarl~d~r. Dip k~s~mlar~,
astarlanmadan, topraklar~n~n renginde b~rak~lm~~t~ r. Bunlar Kolonistler ça~~nda kullan~lmam~~t~r. Kültepe ve Ali~ar'da, yuvarlak
a~~zl~~testilerin bollu~una ra~men 19, bu tipe girenler bulunmam~~t~r.
Buna mukabil, Alacahüyük'te Orta Hitit Kat~ nda ve Büyük Hitit
ça~~nda kullamld~klar~~anla~~lmaktad~r 2°. Gaga a~~zl~~bir testiye ait
tek parçaya tesadüf edilmi~tir.
Kulpsuz çanak içeri çekik kenarl~~olup, a~~z k~sm~~~arap k~rm~z~s~~
astarl~, geri kalan k~sm~~ topra~~n~n rengindedir (Res. ~~2a). Bu tip,
tekni~i müstesna, bütün Hitit devri boyunca kullan~lm~~t~r 21. Çanaklar~n d~~ar~~ ta~~k kal~nca kenarl~s~, keskin omuzludur. Bunlar~n da
yaln~z a~~z kenar~~içi ve kenar~ndan omuz keskinli~ine kadar olan
k~sm~~kahverengi ve k~rm~z~~ile astarlanm~~t~r. M. O. 2000 y~l~ndan
itibaren kullan~lma~a ba~lanan bu çanaklar~n ikisi yat~k ikisi dik
olmak üzere, dört mütenaz~ r kulpu vard~r. Ayn~~tekni~e göre yap~lanlar~n Kültepe'deki bollu~u, Ali~ar, Bo~azköy'deki benzerlerinin
tabakalar~~gözönünde tutulursa, bunlar~ n da Eski Hitit veya Koloni
devrine ait olduklar~~anla~~l~r 22 . Alacahüyük'ün beyaz astarl~~ gövde
parçalar~~ burada da mevcuttur 23.
12 OIP 29. Lev. V, e 28, b 1678, Res. 181, d 2439, d 2806; Kültepe 1948, Lev.
38, ~ 59, 16o.
20 Ko~ay, Hamit Zübeyr, Macahüyük Kaz~s~~1937-1939, Ankara-~ g5~~ (k~salt~l~~~ : Alaca-1937-1939) Lev. 45. Res. ~ , Lev. 48. Res. 2. Lev. 49. Res. 2, Lev.
Res. ~ .
21 Kültepe-1948, Lev. 45. Res. 367; Ar~ k, Remzi O~uz. Alacahüyük Hafriyat~~
1935, Ankara-1937 (K~salt~l~~~ : Alaca-1935) Lev. 6g. AL 71, Lev. 25. AL 15; OIP
29. Res. 166 d 2830; Alaca-1937-~939. Lev. 43, Res.
~ 948
22 OIP 29. Lev. IV c 1096; Maca-1937-1939 Lev. 43, Res. 5; KültepeLev. 45, Res. 203. 205, Lev. 46 Res. 209, 212, 214, VC s. 68 v.d.
22

MaCa- 1937-1939, S. 13.
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Iki damga mühürden steatitten yap~lm~~~olan~, tutamakl~-delik
kulplu, kurs kaidelidir. Yuvarlak mühür sath~nda damgay~~ikiye
ay~ ran çizginin iki taraf~ nda baz~lar~~ düzenle, baz~lar~~rastgele konmu~~nokta ve çizgilerden ibaret bir motif vard~r (Res. '213). Bu mühürün, ~ ekline ve desenine göre, M. O. II. biny~l~n ilk çeyre~ine ait
oldu~unu dü~ ünüyoruz. Buna benzeyen örnekleri Ali~ar 24 ve Kültepe'de 25 de görüyoruz.
Mahrut kulplu olarak tamamlanmas~~ icabeden 26 kiremidi
renkteki pi~mi~~toprak mühürün kaidesine, tek merkezli daireler
i~lenmi~ tir (Res. 12c). Mühürlerin tabii ölçüsüne nazaran, büyük
olan bu vesikan~ n benzerlerine Ali~ar'~ n II. kat~ nda da rastlanm~~t~r 27.
Ali~ar Hitit tabakalar~~M. Ö. 1500 y~l~ ndan daha eskiye ait oldu~undan 29, bu eserin de bu devre tarihlendirilece~i muhtemeldir. Esasen
Kültepe'de bulunmu~~olan mühürler de buna uymaktad~r 29.
Üçüncü kat= Ali~ar I a-b medeniyeti :
Teknik ve ~ ekillerine göre, bu devre aidiyeti kabul edilen eserlerin
en mühimlerini çanak-çömlek, madeni kap-kacak, harp aletleri te~kil
eder. Bütün madeni eserlerin bu devre ait olu~u çok mühimdir. Bunlar, Anadolu'daki madeni eserler koleksiyonunu zenginle~tirmektedir.
Hafifçe d~~ar~~ ta~~k kenarl~ , yuvarlakça dipli, kulpsuz çana~~n
hamuru iri kum tanelidir (Res. 13). Içi - d~~~~kahverengi astarl~d~r.
Bu çanak tipi, bu medeniyetin her safhas~nda kullan~lm~~t~r 3°. Aç~k
OIP 29. Res. 249, d 2970, 2422.
Kültepede bulunmu~~olan Kt. b/k 457 numaral~~ile; OIP 29, Res. 249,
b 1699, Res. 248 d 871 dekiler, desenleri itibariyle, mühürümüze benzemektedir.
Ayn~~benzerli~i Istanbul'dan sat~n al~nm~~~olan tunçtan kurs biçimli mühürde de
görmek mümkündür (Legrain, L, The Culture of the Babylonians, Philadelphia,
1925, Lev. 26, No: 519).
26 OIP 29, Res. 258 alt s~ ra.
27 OIP 29, Res. 258 e 70 1, e 25, e 440, d 147, c 2533.
28 özguç, Nimet, Arkeoloji ara~t~rmalar~~ 2, Ankara-~
945, s. 86 v.d.
28 Kültepe'de 195o de bulunmu~tur. Kt c/k 8 kaz~~ numaral~d~r.
30 TTAE Dergisi II, s. 30 A. B. 365; S. Lloyd and N. Gökçe, Excavations At
Polatl~~(Anatolian Studien, Volum I, 1951) (K~salt~l~~~ : Polatl~), Res. ~~~~üst k~s~mda
4, Lev. 5; Po. H. 6; Alaca 1 937-1939, Lev. 99, Res. 7, Lev. 105 Res. 4; OIP 28,
Res. 176; 22, 16, ~~ , Lev. 8, e 1621; Kansu, ~evket Aziz, Eti Yoku~ u Hafriyat~~ Raporu (1937) Ankara 1940, ~ek. 64 soldan birinci.
24

25
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kahverengi astarl~, perdahl~, boyunlu bir vazonun (Res. 13) dibi
hafifçe çukurla~t~r~lm~~t~r. Gövdesi derin ve düzensiz oyuklarla süslüdür. Bas~k gövdeli, d~~ar~~ ta~~k a~~z kenarl~d~r. Bak~rça~~mn
geç safhas~nda çok kullan~lm~~~olan bu vazo tipinin ince cidarl~~cam
gibi, parlak astarl~~nevileri de sevilmektedir 31. Madeni örnekleri
taklit eden bu kaplar~n gümü~, tunç ve hattâ alt~ndan yap~lanlar~~
da vard~r 22 .
Definecilerin att~~~~topraktan ve hüyü~ün kurtulan k~sm~ndan
toplad~~~m~z parçalar aras~nda da hafifçe içeri çekik a~~z kenarl~~
k~rm~z~~astarl~, perdahl~~ çanaklar vard~r (Res. 4a). Astar~n cam
gibi ince hali ve Karao~lan eserlerine mü~abeheti, bunlar~n Bak~rça~~n~n son safhas~na ait oldu~unu gösterir 33. D~~ar~~çekik a~~z kenarl~, k~rm~z~~astarl~~olan~~derincedir. ~erit kulplu çanak kahverengi
astarl~d~r. Tek ma~rapa k~rm~z~~astarl~, boyunlu, yumurta gövdeli
ve memelidir34. Bunlar~n hiçbiri, ~ç-Anadolu'da bilinen ça'~da~larma
mahalli bir özellik dahi ilave etmemektedir.
Madeni eserlere gelince; henüz tahlil ettirilemedi~inden
tunç veya bak~r olup olmad~klar~n~~söyliyemeyece~iz. Bunlar, tam
ve tamamlanabilen üç kaptan ibarettir. Ilki, Anadolu'da
çok ender raslanan bir tipe ait olmas~~ bak~m~ndan ehemmiyetlidir.
Esasen ~ç Anadolu'da, Alacahüyük mezarlar~ndan ç~kar~lanlarla,
Polatl~'dan getirilmi~~olan bir testi ve Ahlatl~bel'dekiler bir yana
b~rak~l~rsa, madeni kaplar~n azl~~~~ve Kayap~nar buluntular~n~n k~ymeti anla~~l~r. Bugünkü benzerlerine göre, Çaydanl~k olarak adland~rd~~~= bu kap, yuvarlak gövdeli, yuvarlak dipli, a~~z kenar~~iki
yivlidir (Res. 15). Omuzu üstünde ve kulp çengeli alt~nda, silindir
biçimli, hafifçe yukar~~bükülmü~~emzi~i vard~r. Omuzun üstündeki
mütenaz~r kulp ba~lant~lar~~yass~~ve aç~kl~klar~~mütebariz olmayan
birer çengel biçimindedir. Bunlar, kab~n a~z~na do~ru k~vr~lm~~t~r.
Ortalar~nda, çengelin dirsek yapt~~~~yerde, birer deli~i vard~r.
Deliklerden geçirilen madeni çubuk, ayn~~zamanda, ortas~~delik olan
31 AlaCa-1937-1939, Lev. 102, Res. ~~; OIP 28. Lev. 8, b 94, Res. 177, 38-48;
III. TT-Kongresi (Ozgüç, Tahsin, Samsun Hafriyat~n~ n 1941-1942 y~l~~neticeleri)
Lev. 7, ; TTAE Dergisi II, s. 47 No: 75.
32 Alaca-1937-1939. Lev. 131, 17, 16; Lev. CLXXV . Res. 2, Lev. CLXXVI
Al. D. K. 2.
33 III. Türk Tarih Kongresi s. 398 v.d. ve 98 v.d.
34 Alaca-1937-1939. Lev. CI. Res. lb.
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kulpun ucuna da geçirilmekte ve böylece bir sepet kulp meydana
gelmektedir. Kulp kesiti yuvarlakt~r. Kulp ba~lant~lar~n~n çaydanl~~a birle~tirili~i ve kab~n üzerindeki kar~ncalanmalar, çaydanl~~~n
Döküm olarak yap~lm~~~oldu~unu gösterir.
Alacahüyük'te K mezar~nda (Kat. 7) bulunmu~~olan y~lan kabartmal~~gümü~~kap, çaydanl~~~m~z~n
'
en yak~n benzeridir 3°. Gövdesinin bas~kl~~~, y~lan kabartmas~, süzgeçli tunç emzi~inin gaga biçimi,
a~~z kenar~ndaki yivlerin bollu~u tunç kulbunun gövdeye birle~me
~ekli, teferrüata ait aynl~kland~r. Bundan ba~ka, ayn~~yerde (Kat. 6)
T mezanndan ç~kar~lm~~~olan Tunç emzik ile tunç kulp da Kayap~nar
çaydanl~~~n~ n emzik ve kulbuna benzemektedir 3°. Truva çaydanl~~~n~n tunç gövdesinde, halka dibinde, k~vr~k emzi~inde ve mahalli
bir ayr~l~ k gösteren kulp çengellerinde bir hususiyet sezilmekte ise
de 37, esaslar~~itibariyle bütün bunlar Kayap~nar çaydanl~~~n~n mensup oldu~u kap neyine aittir. Bu vesikalar ayn~~zamanda Kayap~nar
çaydanl~~~n~n devrini tayin etmemize yaramaktad~r.
Vazonun karn~ndan a~a~~s~~ eksiktir. A~~z kenar~~ pi~mi~~toprak
vazolarda oldu~u gibi, d~~ar~ya do~ru geni~çe bir sat~h meydana getirmektedir (Res. 16). Uzunca boyunlu vazo Alacahüyük'ün k~sa
boyunlu, bas~k gövdeli, alt~n vazolar~~ tipindedir 38 . Çok rastlanan
pi~mi~~toprak vazolar, madeni örneklefin taldididir.
Zikzak yivlerle südü, boyun ve a~~z k~sm~~eksik irice parça bir
testinin gövdesine aittir (Res. 16). Dibi pi~mi~~toprak kaplarda
görüldü~ü gibi, parmakla, hafifçe çukurla~t~nlm~~t~ r. Kulp ve a~~z
k~sm~~korunmam~~~olmas~na ra~men, bu iri parçay~~Alacahüyük 38
ve Polatl~'n~n 40 gaga a~~zl~, madeni testilerine göre tamamlamay~~
dü~ünüyoruz. Bu ça~~n pi~mi~~toprak kaplan da ayn~~ ~ekilde yivlerle
süslenmektedir 41 .

Alaca-~~937- ~~939 Lev. 178.
Alaca-~
, Lev. 267. Al. 1822 ve Lev. 269 Al. 1829.
34 Schmidt, H, Trojanischer Altertümer, Berlin-1902, s. 247 No: 614738 AlaCa-I937-1939, Lev. /31, 17, 16; Lev. 175 Res. 2, Lev. 176 AL. D. K. 2.
39 AlaCa-1935. Lev. 176. AL.. 242, Lev. 235 AL. 1082. Alaca-1936 Lev.
138 M A 75, Alaca-1937-1 939. Lev. 132, Lev. 147, Lev. 165 Al. C. 25, Lev. 176 AL.
D. K. ~ , Lev. 179 Lev. 204 Res. ~ .
40 Polatl~. s. 61, Res. 14, 14.
41 Polatl~. Lev. V, c; TTAE Dergisi II. S. 22-23, A. B. 28.
35
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~nce, uzun sapl~, çivi delikli, üçgen kama (Res. ~~7) Yak~n Do~u'da her yerde görülür 42. Bunlar Orta Anadolu'da Koloni Ça~~ndan Büyük Hitit Devleti zaman~na kadar kullan~lm~~t~r 43. Silahlar~n
ikincisi, sap delikli baltad~ r (Res. 18). Silindir biçimindeki sap deli~inin iki kenar~~kal~nla~t~nlm~~~ve ç~k~nt~l~~k~s~mlar~~küçük çizgilerle
süslenmi~tir. Ucuna do~ru hafifçe geni~leyen ve incelen k~ sa yüzü,
keskindir. Balta, Anadolu'da M. O. III-II. binde kullan~lan sap
delikli baltalar~ n umumi tipinden aynlmamakta ise de, Anadolu'da
tam e~ini tan~ mayoruz. Bunlar~ n Kafkasya'da M. O. III, binin sonunda kullan~ld~~~ n~~ve mezarlardan ç~kar~ld~~~n~~biliyoruz 44. Bundan ba~ ka, Karaz'da bulunmu~~olan sap delikli, tunç veya bak~r
balta 43, bizimki ile Kafkasya baltalar~~aras~nda bir ba~~temin edebilecek mutavass~t bir m~nt~kan~n mal~d~ r. Karaz baltas~n~ n sap
k~sm~ , hafif bir kavis meydana getirecek ~ekilde, e~ik olmas~na ra~men, her iki balta da esas ~ ekilleri itibariyle birbirinin ayn~d~r.
Ahlatl~bel 48 ve Polatl~~ 47 baltalar~~da, mahalli özelliklerine ra~men,
bizimkinin tipindedir.
Mercimek ba~l~~üç i~neden birinin ba~~, ince dilimlidir (Res. i 9).
~ri i~nelerde mercimek ba~~ n i~ne k~sm~na ba~land~~~~yerde, bir kal~nhk görülür. Süslü i~ne, uzundur. Bir tanesinin ba~~~yass~~bir safihan~ n bükülmesiyle meydana getirilmi~tir, ki buna di~er merkezlerde
de s~k s~k rastlanmaktad~r 48 . ~nce dilimli olan~~Ali~ar 48 ve Alacahüyüa'te 5° ayn~~ ça~da görülmektedir. ~ ç-Anadolu'da M. O. III.
42 Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archöologie, N. F. XII,
(k~salt~l~~~ : ZA (N. F) XII) s. 184 v.d.; K. Bittel, Prffi~istorische Forschung
in Kleinasien, Istanbul-~ 934, s. 51 v.d.
43 Kültepe'de bulunmu~ tur. Bu hususta Ankara Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilen örneklerlerle, MDOG. 77. s. ~ 8'dekilere bak~n~z.
44 Przeworski, St. Die Metallindustrie Anatoliens in der Zeit von 3500-700
v. chr. (Internationals Archiv für Etnographie, Bd. 35, Supplement, Leiden-1939)
s. 33 v.d.; Reallexikon der Vorgeschichte 7, s. ~~~~o, Lev. 86, e, g.
42 Karaz kaz~s~ nda bulunmu~tur. Kaz~~numaras~: A 174.
46 TTAE Dergisi II. s. 93, Ab. 583; Archiv für Orientforschung XI, s. 46.
47 Polatl~ ; s. 61, Res. 14, 13; St. Przeworski, Der kGrottenfund von Ordu
(Archiv Orientalni, Praha). Vol. VII, 1936, s. 390-414; Vol. VI11,1936,s. 49-68.
42 Blegen, C. W. ve di~erleri, Troy II, Res. 39, 5; Archaeologia 86. Res. 18,
12, 13; Polatl~, s. 61, Res. 14, 4; TTAE Dergisi II Ab. 356; OIP 28, Res. 196 e
699, d 1563 ve s. 145 d. ~~~ o~~; III. T. T. Kongresi s. 430.
4° OIP 28, Res. 146 d 1 102 a.
3° Alaca-1936, Lev. 87 (M A) i~ne demetlerindeki i~ne ba~lar~ ndan soldan 1, 2.
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binin ba~lang~c~nda, i~nelerin ba~lar~~daha iri dilimlidir. Mamafih
bunlar da üçüncü binin ~ekillerinden tekâmül etmi~tir.
Bu mukayeselerden sonra tetkik etti~imiz madeni aletlerin, esas
itibariyle, M. O. III, binde kullan~lanlara ba~land~~~~anla~~l~r. Biz
bunlar~n tahrip edilen mezarlardan ç~kar~lm~~~ölü hediyeleri oldu~unu
kabul ediyoruz.
Dördüncü kat = Kalkolit~k ça~ :
üçüncünün alt~nda, anakayan~n üstündeki ilk medeniyetin
maktadaki taban seviyeleri tesbit edilememektedir. Yaln~z, defineciler
taraf~ndan getirilmi~~olan parçalar aras~nda, bu devre ait olanlar~~
da vard~r. Çanak-çömlek parçalar~~ k~rm~z~, kahverengi, gri, siyah
astarl~, perdahl~d~r. Ço~u kal~n cidarl~, iki tanesi meme kulpludur.
Hamura kum ve ufak ta~~taneleri kar~~t~r~lm~~t~r. Anadolu'da muhtelif
devirlerde görülen iki meyvelik dibi kahverengi ve k~rm~z~~astarhd~r
(Res. 413). Derin çanaklar~n ço~u basit profilli, baz~lar~~hafifçe içeri
çekik, baz~lar~~ d~~ar~~ ta~~k a~~z kenarl~~ (Res. 4c), meme kulplu ve
düz diplidir. Çanaklar~n baz~lar~~ d~~ar~ya daha çok ta~~k a~~z kenarl~,
boyunlu ve yuvarlak gövdelidir. Bu çanaklar Iç-Anadolu'da umumi
bir tipe dahildir; bu devirde her yerde görülür 51 .
Netice :
Kayap~nar hüyü'~ünü maalesef defineciler tahrip etmi~tir.
Elimize geçen eserler de mevcudun pek az~n~~ te~kil etmi~~olmal~d~r.
Buna ra~men, iyi bilinmiyen, ne~riyat~~olm~yan bir m~nt~kadan dört
muhtelif medeniyete ait eserlerin getirilmi~~olmas~, dikkate ~ayand~r.
Co~rafya bak~m~ndan, bir intikal bölgesini temsil eden bu sahan~n
hüyüklerinden derlenmi~~olan vesikalar~n Orta-Anadolu'dakilerden
farks~z oldu~unu görüyoruz 52. Bu netice, Frig, Hitit, Bak~r
ve Kalkolitik devir için de muteberdir. Kurulu~u itibariyle
Kayap~nar hüyü~ü, Pazarl~, Güllücek tipindedir. ~skân yerinin
kayal~~~n üstüne kurulu~u, onun kolayca tahkimini ve önündeki

51 Pazarl~, Lev. g ve Lev. ~ o; La Turquie Kemaliste No: 21-22, Res. 5-6;
Belleten 46 Lev. 103 üst s~ra; Lev. 107. Res. 47; Lev. ~ o~~Res. 40; OIP 28, Res. 81,
82, 83, 84; T. T. Kongresi III., Lev. VIII, IX.
22 Belleten 32, Lev. 95, s. 164 v.d.; 40. s. 394 v.d.; 45. s. 223 v,d.
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mezrû araziye hâkimiyetini sa~lam~~t~r. Kayap~nar, ebad~na göre,
bir köydür.
Kayap~nar hüyü~ü, ~ç-Anadolu karekterindeki Bak~rça~~~medeniyetinin temsil edildi~i her hüyükte Hitit medeniyetinin de varl~~~n~ ; ve Hitit hüyükleri üstünde Frig iskân~mn da bulundu~u ~eklindeki tesbitleri, do~rular mahiyettedir. Yap~~katlar~, taban seviyeleri
ve bunlara göre da~~lan küçük eserler iyi tetkik edilmi~~olsayd~, ayr~~
ayr~~medeniyetlerin muhtelif safhalar~na ait eserleri hakk~nda daha
esasl~~malûmat sahip olabilirdik.
Frig çanak-çömle~i meselâ Akalan'dan fazla, ~ç-Anadolu'da
bulunanlar~n tekrand~r. Kayap~nar'da ~ç-Anadolu hüyüklerinde
bilinmiyen bir ~ekle veya motife raslamak mümkün de~ildir. Onlar~n
teknik ve ~ekilleri Ali~ar ve Bo~azköy'de Eski, Geç ve Intikal safhalar~nda bulunanlara uymaktad~r. Ayr~ca geç safha vazolar~, eski
safhaya ait olanlardan daha azd~r. Mamafih bu bir tesadüfte olabilir.
Bütün kap ~ekillerinde bir birlik vard~r. Hüyük sahas~n~, en fazla,
son devri temsil eden Frig ça~~nda geni~letmi~~olmal~d~r. Bunu eserlerin bollu~undan ziyade, iskân yerinin bize kalan k~s~mlar~mn geni~lemi~~olmas~ndan anlayoruz. Bu, Kayap~nar'~ n Hitit ve daha
eski devirlerde Frig ça~~ na nazaran daha küçük bir belde oldu~unu
ö~retir. Yaln~z Kayap~nar'da Frig medeniyetinin ne ~ekilde sona
erdi~ini tayin edemiyoruz. Hüyü~ün Karadeniz sahillerine yak~n
olu~u, Yunan tesirini, daha kolayl~kla, takip etmemize yard~m
edebilirdi 53. Halbuki, elimizdeki Frig kaplan, ~ç Anadolu'dakilerden
ayr~lan bir hususiyet göstermemekte ve Karadeniz sahilindeki ça~da~~
merkezlerden ziyade, stepteki medeniyet çevresine ba~l~~kalmaktad~r. Bununla beraber, bu neticenin elimize tesadüfen geçmi~, birkaç vesikaya dayand~~~n~~ da gözden uzak tutmamal~d~r.
Bak~r Ça~~n~n hususiyeti, ~ç-Anadolu'dakilerin tipine giren çanak-çömle~e sahip olmas~ndan ziyade, madeni eserlerinin bollu~undand~r. Mahmatlar, Kayap~nar'a yak~nd~r. Bunun için, bu bölgedeki
madeni eserlerin bollu~u, Alacahüyük tipindeki zengin mezarlar~n
ke~fedilebilece~ine i~arettir. Bu ça~da Alacahüyü~ü, Truva'y~~bir yana
b~rakacak olursak, madeni eserlerinin bollu~u bak~m~ndan Mal~53 Belleten 25, S. 20 v.d. (E. Akurgal); K. Bittel, Grundzuge Der Vor-und
Frühgeschichte Kleinasiens 1950, S. 91 v.d.
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matlar ve Kayap~nar kendilerini hemen gösterirler. Alacahüyük
tipindeki zengin mezarlar~n Kuzeyde, stepten ormanl~k m~nt~kaya
geçi~i sa~layan sahada, Çorum-Amasya-Tokat vilâyetleri dahilinde
ve her taraf~~ kapal~~münbit ovalarda bulunabilece~ini umuyoruz.
Yeni eserler bizi bu istikamete do~ru çekmektedir.
Kronoloji mevzuunda, bu ~artlar alt~nda, ba~ka yerlerde bilinenlerden daha kat'isini tesbit etmenin imkâns~zl~~~~malûmdur. Frig
çanak-çömle~inin Eski ve Geç safhaya ait olan örnekleri, bu medeniyetin Kayap~nar'da M. O. VI. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar devam
etti~ini, belgelendirir. Kayap~nar, Geç Frig devrinde parlayan Pazarl~'dan 54 ziyade, her safhada mühim olan Ali~ar-Bo~azköy gibi
bir iskân yeridir.
Bak~rça~~na ait madeni eserlerin, Alacahüyük mezarlar~~ ile
ça~da~~oldu~unu ve bunlar~n Ali~ar'~n Ib medeniyetine tekabül etti~ini dü~ünüyoruz.
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