Tebli~:

KUZEY - DO~U ANADOLU'DA ARPAÇAY
(ÇAYCI KÖYÜ) DOLMENLERINDEN GALERILI
BIR DOLMEN HAKKINDA
SUR UN DOLMEN A GALERIE TROUV PRES ARPAÇAY AU
NORD - EST DE L'ANATOLIE

Dr. ~EVKET AZIZ KANSU
Bahis konusu edece~imiz Arpaçay - Çayc~~köyü dolmenleri 1941
y~l~nda Dr. Kamil Hüdadat Arran tarafindan bulunmu~~ve bu buluntu hakk~nda bilgiler bir mektupla bana bildirilmi~ti.
Say~n Dr. 29. VIII. 1941 tarihli mektubunda :
.... Bu mektubumda size buldu~um dolmenler hakk~nda
yazaca~~m. Krokide gösterdi~im ve haritada kolay bulabilece~iniz
Arpaçay kazas~n~n 5-8 kilometre ~imali - garbisinde Çayc~~köyü ad~ndaki köyün deresinde 8 adet dolmen buldum. Bunlar~n önünden çay
ak~yor, arkas~~yüksek da~lar, hepsinin a~z~~(kap~s~ ) çaya naz~rd~r.
Yüksek da~lardan gelen ta~lar bunlar~n bir k~sm~n~~y~krn~~, bir k~sm~n~~da doldurmu~tur. Bunlara ra~men halen 2-3 tanesi sa~lam ve
hususiyetini muhafaza etmi~tir.
Tetkik etti~im dolmen hakk~nda izahat, foto~raf (Foto: ~~ ) ve
di~er iki ~erna da mevcuttur".
Dr. Kamil H. Arran buldu~u bu dolmenlerden bir tanesi üzerinde yapt~~~~ara~t~rmay~~mektubuna ekledi~i aç~klamada a~a~~daki
~ekilde özetlemi~tir :
"dolmenin giri~~yeri yahut kap~s~~foto~rafta gösterilen yer olmakla beraber, fazla toprakl~~oldu~undan aras~ndan girmek zordur.
Biz (resim I'de) gösterildi~i veçhile iki büyük tavan kaya aral~~~~olan
A fürcesinden girdik ve (Resim II'de) gösterilen zeminden C noktas~na indik. içerisi 5 ki~iden fazla alacak kadar geni~tir. Foto~rafta
gösterilen giri~~noktas~ndan yâni (Resim II'de) P. O koridoru 433 cm.
dir. Geni~li~i a~z~nda (Resim I) too cm. yüksekli~i 50 ve 6o cm.'dir.
Bundan ba~ka 40 cm. tahtelarzd~r. Yâni kap~ n~n geni~li~i ~~oo ve irtifa~~
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eskiden 90-1 oo cm. imi~. P. O koridoru bazan dar baz~~yerinde geni~ledikten sonra (Resim II'de) oldu~u gibi 120 cm. geni~li~inde F N
hattile odaya (dolmen) girer.
kerisi büyük ta~~ve kaya parçalanndan yap~lm~~. Tavan duvar~~
muntazamd~r. ~imdiki irtifa 1,5 metredir, fakat 42 cm. tahtelarz
kald~~~na göre yap~ld~~~~zaman dolmenin dahili irtifa~~190-200 cm.
oldu~u anla~~l~yor. Baz~~yerinde yapt~~~m~ z sondajdan k~r~k küp parçalar~~ve fazla kömür ç~kt~ . Bunlar ~~/2 m. kazd~ ktan sonra görüldü."
Arpaçay ilçesinin 5-8 kilometre kuzey - bat~s~nda Çayc~~köyünde
1941 y~l~ nda Dr. Kâmil H. Arran tarafindan tesbit edilen, bizim
~imdi yay~nlad~~un~z bu galerili dolmenle (dolmen â galerie) daha
sonra 1944 y~l~ nda, Ç~ld~ r gölünde Akçakale adas~nda Dr. K~l~ç
Kökten'in haber verdi~i dolmenler (Bk : Belleten, cilt: VIII. say~~
32. s : 659 - 674. 1944.) ve di~er taraftan 1963 y~l~ nda Trakya'da
tarafim~zdan tesbit edilen Edirnenin Lalapa~a Büyünlü dolmenleriyle (Bk. Belleten, cilt: XXVII. say~~107. s. 491 - 497 1963.) Türkiye'nin Megalithe "Ulu Ta~" an~tlar bak~m~ndan do~u ve bat~~
s~n~flar~ nda zengin oldu~unu ve ilerideki ara~t~ rmalar sayesinde bu
an~tlar~ n Türkiye çap~nda co~rafik bir yay~l~~~haritas~/un da ortaya
konulabilece~i kan~s~nday~z.

~. A. Kansu

Res. ~~ — Çayc~~ köyü (Arpaçay) galerili dolmenin galeri a~z~.
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Çayc~~ köyü galerili dolmeninin genel görünü~ü. (A) yar~k.
(Dr. K. H. Arran'a göre).

~. A. Kansu
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