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HOROZTEPE ESERLERI
TAHSIN OZGCÇ — MAHMUT AKOK

Tokat Maarif Müdürlü~ü 28-9-1954 tarihinde, Erbaa'n~n Horoztepe mevkiinde bulunmu~~olan madeni eserleri Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~üne göndermi~ti. Maarif Müdürlü~ünün
yaz~s~~ve eserler Horoztepe'nin ehemmiyetini, aç~ k bir ~ekilde, gösteriyordu. Buna ra~men, bu yer üstünde durulmam~~, eserler de
henüz temizlenip ne~redilmemi~ ti. Biz, 1956 y~l~n~n Ekim ay~nda
buradaki eski iskan yerini tetkik ile arazinin krokisini yapt~k ve
sat~htan toplad~~~m~ z çanak-çömlek parçalar~n~~ Kayseri Müzesine
getirdik. Bu eserleri burada ne~retmemize müsaade buyuran Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürü say~n Bay Kamil Su'ya, bilhassa,
te~ekkür ederiz. 2 1-Eylül-1935 tarihli ve 5031 say~l~~ The Illustrated
London News'da ne~ redilen ve Kuzey Anadolu'da yap~lan kaz~larda
bulundu~u bildirilen gümü~~bo~a heykelci~i 1, Mahmatlar definesi 2
ve Kayap~nar höyü~ü buluntular~~3 Tokat-Amasya m~ ntakasmda
Alacahöyük kral mezarlar~ndan ç~kar~lan e~yan~n tam e~lerinin
bollu~una i~aret etmekte idi.

2
3

Af° XI, 1936-1937, s. 97 v.d. Res. 9 (D. Opitz).
H. Ko~ ay-M. Akok, Amasya Mahmatlar Köyü Definesi (Belleten, s. 481 v.d.)
R. Temizer, Kayap~nar Iloyü~ü Buluntular~~(Belleten 71, s. 317 v.d.).

TAHSIN OZGÜÇ - MAHMUT AKOK

202

~~~

Horoztepe, yeni Erbaa'n~n 4 güneydo~usunda ve Dere mahallesinin kar~~s~ ndaki yüksek araziye verilen add~ r. (Kroki. ~ ).
Buras~, Ye~ il Irmak'a dökülen Inbat Deresi'nin açt~~~~derin vadiye
hakim ve bu Dere vas~tas~ yle Erbaa'dan aynlan s~ rtlann devam~n~~
te~ kil eden tabii bir tepedir (Res. ~ ). Höyük de~ildir. Ye~il Irmak
vadisine de hakim yüksek arazinin bir burnu mahiyetindedir.
Bugün Horoztepe ve civar~~ birer tütün tarlas~ d~ r. Bu sahada, bol
miktarda prehistorik çanak-çömlek parçalar~na, obsidiyen ve çakmak
ta~~~aletlerine, dibek ve el de~irmeni ta~lar~ na raslanmaktad~ r. Bunlar,
buras~n~ n düz bir iskan yeri oldu~unu, aç~ kca, göstermektedir. Krokimizdeki mezarl~ k yeni, yani, yeni Erbaa kurulduktan sonra meydana
gelmi~tir (Res. 2). Tetkik etti~imiz eserler, burada ayakkab~~tamircisi
merhum Receb'in mezar~~ kaz~l~ rken, sat~htan itibaren ~~metre
derinlikte ve toprak içinde bulunmu~tur. Bunlar~n mezar e~yas~~
oldu~undan ~ üphe etmemekle beraber, yanlar~ nda insan kemiklerine raslamp raslanmad~~~~hakk~ nda do~ru bir malûmat edinmek
mümkün olamamaktad~ r. Ayr~ ca bu çukurda duvar ‘e iri, kaba küpparçalar~n~n görülüp görülmedi~i de ayd~n de~ildir. Hakikaten, küçük bir yerde, ba~ka bir maksatla yap~lan kaz~ da bunlara dikkat
edilmesine imkân yoktur. Ileride, ayni yerde yapmay~~tasarlad~~~m~z
sondaj, bütün bu ~üpheli noktalar~~ ayd~nlatma~a kafi gelecektir.
Bugün eskisine nazaran, Kuzey Anadolu sahillerindeki ölü
gömme adetlerini daha iyi biliyoruz. Tekeköy mezarl~~~ n~ n küçük
bir k~sm~~ tetkik edilmi~, fakat yan~ ndaki iskân yeri henüz kaz~lmami~t~ r 5. Tekeköy'e yak~ n ve ayni co~rafya m~ntakas~ nda bulunan
Horoztepe'de madeni eserlerin ç~ kar~ld~~~~saha, hemen yan~ndaki
düz iskân yerinin mezarl~~~~olabilir. Bununla beraber, unutmamak
laz~md~ r ki, Kaledoru~u ve Kayap~ nar'da ölüler ~ehrin içine, evlerin
tabanlar~~alt~na gömülmü~tür 6. Bu bak~ mdan ayni adet Horoztepe'de
de beklenebilir. Bu husuta kesin bir hükme varabilmek için kaz~~
yapmak zorunday~z.

5

Bilindi~i gibi, son zelezeleden sonra Erbaa'n~ n yeri de~i~tirilmi~tir.
T. Ozgüç, öntarilue Anadolu'da Ölü Gömme A-detleri, Ankara 1948, s. 6 v.d.
Ölü Gömme Adet/eri, s.tr v. d.
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Elimizdeki eserlerden iki tanesi müstesna, di~erlerinin hepsi
bak~r veya tunçtan yap~lm~~t~r. Bunlar henüz tahlil ettirilememi~tir.
13 parçadan ibaret olan bu kolleksiyon, bir güne~~kursu 7, iki bo~a,
bir geyik heykelci~i, dört hançer veya m~zrakucu, bir sap delikli
baka, iki rruzrakucu, bir keski ve bir çalparadan ibarettir. Güne~~
kursu ortadan ikiye bölünmü~~müstatili bir çerçeve halindedir (Res.
3- 6 ve 26). Birbirlerine dik kö~eler meydana getirmek üzere ba~lanan
çerçeve kollar~n~ n kesiti müstatilidir. Çerçeve sa~, sol ve orta kollar~na aç~lan iki~ er delikten, birbirine muvazi, iki çubuk geçirilmek
suretiyle 6 göze bölünmü~tür. Bunlardan alt ve üsttekileri (dördü)
dar, ortadakileri (ikisi) geni~ tir. Yuvarlak kesitli olan çubuklann
uzunca uçlar~, ç~k~p dü~memeleri için, d~~~uçlar~~yukanya ve a~a~~ya
luvr~lm~~t~ r. Bunlara, ikisi çerçevenin sa~, di~er ikisi sol yar~s~nda
kalmak üzere, müstatili dört safiha geçirilmi~tir. Çubuklar üstünde
kolayca hareket edebilen bu yass~~madeni levhalar, salland~ kça, ses
ç~karmaktad~rlar. Çerçevenin yuvarlak ve delik ba~~~topuz biçiminde
olan kal~n-sa~lam bir sap~~vard~r. Çerçevenin üç yan~ndaki yass~~
çubuklann üzerine hayvan heykelcikleri yap~lm~~t~r. üsttekinde
boynuzlan 6'~ar çatalh olan kulakl~~baba geyi~in (erkek) önünde
üç yavru veya di~ i geyik yürümektedir. Yanlardaki çubuklara basan
iki~er da~~keçisini de birer arslan takip etmekte olup, arslanlardan
öndeki keçinin kuyru~undan ~s~rmaktad~ r. Kulakl~~da~~keçilerinin
geriye dogru uzayan boynuzlan daha k~sa, boyun ve burunlar~~
geyiklerinkinden farkl~d~r. Geyik ve da~~keçilerinin t~rnaklar~~göstefilmemi~~sopa gibi k~sa-kal~ n bacaklar~n~n, ayni tarzda i~lenmi~~
kal~n boyunlar~n~ n, yüz uzuvlan göstefilmemi~~burunlanmn ve
boynuzlanrun üslübu, Alacahöyük geyiklerinin üslübundan farks~zd~r. Iri arslan~n dik kulaklar~~ve gözbebek çukurlar~~bellidir.
Horoztepe eserini Alacahöyük kurslarmdan ay~ran ~u mahalli hususiyetleri tesbit etmek lâz~md~r:

7 Bu eser, en çok, Alacahöytik'de bulunmu~~güne~~kurslar~na benzedi~inden,
burada da "Güne~~kursu" olarak adland~r~lm~~t~r. Mamafih Miss Mellink, bu
esere "Sistrurn" demenin daha uugun olaca~~~hususunda. isabetli bir ~ekilde,
dikkat nazar~m~~çekti.
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Muhtelif tiplere ayr~ lan Alacahöyük kurslar~~ aras~nda% Horoztepe eserinde görüldü~ü gibi, tek sapl~~ve dik dörtgen gövdeli
kurs mevcut de~ildir.
Alacahöyük kurslar~ na müteharrik ve ses ç~ karan peykler eklenmi~~olmas~na ra~men 9, ~ ekilleri Horoztepe eserinde görülen
dört bak~ r levhadan farkl~d~ r.
Alacahöyük'de kenar~~ tomurcuklu, tek veya çift peykli güne~~
kurslar~~mcvcutsa da", bunlar aras~ nda birbirini takip eden geyik, da~~keçisi ve arslanlara raslanmam~~t~ r.
Alacahöyük'de yaln~z bo~a ve geyik heykelcikleri vard~ r. Horoztepe'de, fazla olarak, arslan ve da~~keçisi de görülmektedir.
Bununla beraber, 41acahöyük kurslar~ n~ n ~ekil zenginli~ine dikkat
edilirse, Horoztepe'deki de~i~ikli~in mânas~n~~ anlamak kolayla~~r. iki merkezin kurslar~~ aras~ nda gözümüze çarpan bu farklar, mahalli ay-r~l~ klardan ibaret olup, bu eserleri meydana getiren esas fikir her iki sahada da ayn~d~r. Yaln~ z Horoztepe eserinin
bir yere, kaideye tesbit edilmedi~ini ve elde ta~~nd~~~n~~ da yazmally~z.
Bo~a heykellerinden birinin ba~~, boynuzlar~ , ön-bacaklar~~ ve
gövdesinin ön yar~s~; di~erinin arka bacaklar~, kuyru~u ve gövdesinin
arka yar~s~~ tunç üzerine gümü~-kur~un kaplamad~ r (Res. 7- to ve
27-28). Kaplama, eritilmi~~kur~un-gümü~~halitas~na tunç özü dald~ r~p-ç~karma tekni~iyle temin edilmi~ tir. Bo~amn aln~ndaki müselles saf gümü~ ten olup, önceden haz~ rlanan bo~lu~a yerle~tirilmi~ tir.
Hayvanlar~ n bacaklar~, t~rnak ve bi lekleri ince bir ~ekilde i~lenmi~, arka
yar~s~~kaplama olan~ n cinsiyet uzvu da gösterilmi~tir. A~~zlar~~ küçük
bir kertikle belirtilmi ~, uzun burun deliklerinden, yular~~ temsil
eden, birer tel geçirilmi~, patlak gözleri ve geni~~aln~~ üstündeki
müsellesi benek, gerdan~, gö~üs adeleleri, mafsallar~~ itina ile i~ten8 Alacahöyük kurslar~~daire, yar~ m daire ve baklava dilimi biçiminde olup,
hepsinin çift kollu saplar~~ vard~r. R. O. Ar~ k, Akca4yük Hafriyalz 1935 Ler.
191,193, 195, 197, 199; H. Ko ~ ay, Alacahoyük Hafriyatt 1936, LeV. 83, 51-52 ; 84, 50
90-91 ve H. Ko~ ay, Alacahöyük kaz~s~~1937-1939, Lev. 157-154, 173-174, 193-194.
Alacahöyük Kaz~s~~1937-1939, Ler 154, 164 ( Soldaki ); Alacahöyük Kaz~s~~
1936, Ler. 91

1° Alacahöyük kaz~s~~ 1935, Ler. 193; Alacahöyük kaz~s~~ 1
937-1939, Ler. 153, 1 ;154,
D5 : 163, ve 164 ve Alacahöyük Kaz~s~~ 1935, Ler. 265.
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mi~tir. Korunan tek boynuzun geriye do~ru k~vr~l~~~~ ve alt~ndaki
k~sa-sivri kulaklar~~canl~~bir ifadenin eseridir. Birinin arka, di~erinin
ön bacaklar~, bulundu~u s~ rada, k~r~lm~~t~r. Daha ilk bak~~da da
anla~~laca~~~üzere, bu iki bo~a= üslübu ve tekni~i Alacahöyük
ve Kuzey-Anadolu'da bulunan bo~alar~ n üslüp ve tekni~inden farkl~~
de~ildir u. Yaln~z, daha küçük olan, Horoztepe bo~alar~n~n bir
kaide üstünde durmad~klar~, dört ayaklanyle yere bast~ klar~~ görülmektedir.
K~sa kuyruklu, uzunca-kitlevi gövdeli ve kal~n bacakl~~ erkek
geyi~in boynuzlar~~ dörder çatall~d~ r (Res. ii ve 29). Beyzi göz
çukurlar~~ aln~~boydan boya delinmek suretiyle yap~lm~~t~r. Bu,
Alacahöyük geyiklerinden görülmiyen bir hususiyettir. A~z~~ az
derin bir çizgiyle gösterilmi~~olup, kulaklar~~ yap~lmam~~t~ r. Bu,
Alacahöyük'ün daha büyük ve daha iyi i~lenmi~~geyik heykellerine
nazaran, basit, gösteri~siz bir eserdir. Bunun mezara büyük bir
heykelin Ersatz'~~ olarak b~ rak~lm~~~olmas~~ muhtemeldir. Bu da,
di~erleri gibi, bir kaide üstünde durmamaktad~ r.
Horoztepe'yi Alacahöyü~e ba~layan eserlerin en tipi~i ortas~~
göbekli, sap~n~n yuvarlak ba~~~delik olan çalparad~ r (Res. 12 ve 36).
Bilindi~i gibi, bunlar Alacahöyük'de bak~ r ve gümü~ten yap~lm~~~
olarak, bol miktarda bulunmu~tur 12. Bu bak~ mdan Horoztepe
çalparas~, Alacahöyü~ü, ilk defa, olmak üzere, yaln~zl~ ktan kurtarmaktad~ r. Çalparan~n tek olu~u, bütün mezar e~yas~n~ n toplanamad~~~n~, bir k~sm~n~n yerinde b~rak~ld~~~n~~veya bulunduktan sonra
kaybedildi~ini anlatmaktad~r. Çalpara, sap~n~ n yuvarlak ba~~ndaki
deli~i bak~m~ndan, Soloi-Pompeipolis kurslar~ na da büyük bir benzerlik göstermektedir 13. Bu benzerlik her iki yerdeki eserlerin kronolojileri bak~m~ndan da çok ehemmiyetlidir.

11 Alacahöyük Kazu: 1936, Lev. 97 ve Alacahöyük Kaz~s~, Lev. 130, 150, 162,
192 ve Af0 XI, 1936-1937, Res. 9
12 Alacahöyük Kaz~s~~ 19374939, Lev. 176.
13 K. Bi t t el, Der Depo(fund yor; Soloi-Pompeipolis Z. A. XII, s. 198, Res. 15-16).
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Son zamanlarda Mahmatlar 14 , Kayap~nar 15, Polatl~~ 16 ve
Karaz'da " (Res. zo ve 38) bulunan sap delikli baltalar, Yortan 18
ve Ahlatl~ bel 19 baltalar~ n~~ yaln~zl~ ktan kurtarm~~t~ . Eski Tunç
devrinin muhtelif tâli tiplere ayr~ lan ve mahalli hususiyetler gösteren
baltalar~ na, Horoztepe çok enteresan bir örnek ilave etmi~~bulunmaktad~ r. Bu di~er Anadolu baltalar~ na bak~ nca, daha ince ve daha
uzun olup, sap deli~ine yak~ n küt k~sm~~ bir çekiç gibi düzle~tirilmi~~
ve ucu sivri bir ç~ k~nt~~ halinde uzam~~t~ r (Res 15 a-b ve 37). Balta,
bu hususiyetiyle, Anadolu ve önasya'da e~sizdir. Kiyef m~ntakas~nda
bulunan bir balta 20, Horoztepe buluntusunun ayni olmamakla
beraber, benzeridir:
Ayn~~tipe giren 4 m~ zrakucu veya hançerden bir tanesi sa~lam,
ikisinin sap~ , birinin ucu k~ r~ kt~ r (Res. 14, 16-19 ve 30-33). Ilk bak~~da
da anla~~ laca~~~üzere, bunlar da ~imdiye kadar Anadolu'da raslannuyan yeni ~ ekilleri temsil etmektedir. Hançerden ziyade m~zrakucuna benziyen bu silahlar~n sivri saplar~~yass~, gövdeleri de, Anitta
hançerinde oldu~u gibi 21, kenardakileri dar, ortadakileri geni~~
olmak üzere, üçer sat~hl~d~ r. Yüzlerinin yukar~~lus~mlar~ nda, K~ br~s
tipi hançer veya m~ zrakuçlar~ nda da görüldü~ü ~ekilde, mustatili
iki~er delikleri vard~ r. Keskin yüzleri yukar~ dan a~a~~ya do~ru dört
k~s~ m halinde (yani, önce geni~ liyen, sonra daralan, ondan sonra
yeniden geni~ liyen ve nihayet uca do~ru sivrilerek tekrar daralan)
görülmektedir. III. Tepe-Hisar'~n bak~ rdan büyük m~ zrakucu veya
hançeri, uç k~ sm~~ uzay~ p incelmesine ve sap~n~ n da de~i~ik olmas~na
ra~men, eserlerimizi hat~ rlatmaktad~ r 22. Biz, saplar~ n~n k~vr~ k
Bel/elen 55, S. 484, Lev. 404. Bu her iki yüzü keskin bir harb baltas~d~r.
Bel/elen 71, s. 327, Res. 18.
12 S. Lloyd, and N. Gökçe,
Excavations at Polatl~~ (Anatolian Studies 1, 1951,
s. 61, Res. 61, 14, 13 de).
17
Karaz (Erzurum yan~ nda) haftas~ n~~ burada ilk defa ne~ retmemize müsaade buyuran say~ n Dr. H. Z. Ko~ay'a te~ ekkür ederiz. Bu baltan~n benzerlerini Güney Rusya'da (RLV XIII, Lev. 21b) ve Kafkasya'da bulmak daima
mükündür (C.F.A. Schaeffer, Stratigraphie Compartre, Fig. 284, 2).
's K. Bittel, Ein Graberfeld der Yortan-Kultur bei Babakiiy (Af0 XIIf, s.
Res. 16)
12 TTAED Il, 1934, S. 95 ve Lev. 6.
20 RLV XIII, Lev. 21 a.
21 T. Ozgüç, Anitta Hançeri (Bel/elen 77, s. 29 v. d.).
22 E.F. Schmidt,
Excavations at Tepe Hissar, Damghan, Lev. 50, 11 2024.
14

12
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olmamas~na ve gövdelerinin de~i~ik ~ekillerine ra~men, bu hançer
veya m~zrakuçlar~n~, en fazla, K~br~s tipi hançerlerle münasebetli
görüyoruz.
~ekli di~erlerinden ayr~lan m~zrakucunun (Res. 13 ve 34),
ucu k~vr~k sap~~ ince ve kal~n olmak üzere, iki k~s~mdan ibarettir. Sö~üt yapra~~~biçimindeki yüzünün ortas~~ z~hl~d~r. Schaeffer 23 ve Gordon'un da 24, isabetli bir ~ekilde tesbit ettikleri gibi,
bu m~zrakucu Anadolu'ya, Kuzey-Suriye'ye, Iran ve Kafkasya'ya
yay~lan tipin yeni ve sa~lam örneklerinden bir tanesidir.
Ortas~~ kal~n z~hl~~ k~r~k parça hançerden ziyade, büyük bir
m~zrakucuna ait olmal~d~r (Res. 19).
Sivri uçlu, yuvarlak gövdeli, sap~~dört sat~hl~~uzun çubuk bir
keskidir (Res. 35). Bunun benzeri Dündartepe ve Kaledoru~u'nda
da bulunmu~tu (Res. 21).
IV
Sat~htan toplanan çanak - çömle~in hepsi elde yap~lm~~~olup,
ço~unlu~u içi d~~~~koyu gri, siyah astarl~, perdahl~, içi k~rm~z~, d~~~~
koyu gri, siyah astarl~lar; az~nl~~~~da içi-d~~~~ soluk, kirli k~rm~z~~
astarl~lar te~kil eder. Hamurlarma ince kum taneleri kar~~t~r~lm~~t~ r. Baz~~ parçalar~n özü gri, baz~lar~n~n yar~s~~ gri, yar~s~~ k~rm~z~~
renklidir. Elimizdeki parçalar uzun boyunlu, omuzlar~~ kabartma
~eritlerle süslü küplere (Res. 41), ince cidarl~~meyveliklere (Res.43),
kulpsuz çömleklere (Res. 39), a~~z kenarlar~~ d~~ar~ya dogru uzayan
ince vazolara aittir (Res. 40). Dü~me kulplar~n her iki tipi de, yani,
ufak, uzun-yass~~ olanlar~~ vard~r (Res. 44, 46). Kabartma halinde
i~lenmi~~ ~eritlerin üstü derin kertiklerle süslüdür (Res. 48). Dipleri
kal~n ve düzdür (Res. 42, 45, 47). Bunlar aras~ nda meyvelik dipleri
de görülmektedir (Res. 45). Çanak-çömle~in hem tekni~i, hem de
biçimi, Dündartepe'de Bak~r-Ça~~n~ n son safhas~nda bulunan çanakçömle~in aynidir 25. Dündartepe'de Horoztepe'nin bu çanak-çömlek
Stratigraphie Comparie, s. 276 v.d.
D. H. Gordon, The Chronology of the third cultural period at Tepe Hisar
(Iraq XIII, 1951, s. 48).
25 T. Öz güç. Samsun Hafnyat~ntn 1941-1942 ra~~ neticeleri (II!. Türk Tarih
Kongresi, Ankara 1948, s. 399 ve Bell~ten 35, s. 369 v. d.)
22

24
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nev'i ile beraber, bol miktarda, madeni silahlara, mesela geni~~
yay~l~~~sahas~ na ve tarihine i~aret etti~imiz m~zrakucu 28 (Res. 25),
okuçlar~ , benzerlerine Alacahöyük mezarlar~nda raslanan 27 yass~~
baltalar ve Karadeniz sahillerine has yeni silah tipleri de bulunmu~tur. Horoztepe kolleksiyonu aras~ nda Tekeköy'ün küçük, Kaledoru~u'nun (Res. 22-23) büyükçe hançerlerine benziyen silah yoktur.
Bu çanak-çömle~e göre Horoztepe, Dündartepe'de Bak~rça~~~medeniyetinin son safhas~yle ça~da~t~ r. Bunu madeni aletler de teyid
etmektedir.
V
Horoztepe eserlerinin tarihini tayin mevzuunda üç noktan~n
gözönün.de tutulmas~~ laz~md~ r:
a— Güne~~kursu, bo~a, geyik heykelleri ve çalpara Horoztepe'nin
Alacahöyük mezarlanyle ça~da~~oldu~unu göstermektedir. Alacahöyük mezarlar~n~ n büyük bir k~sm~~(A, B, D, H, R, T) be~inci,
yani yang~ n geçirmi~~son yap~~ kat~na; üçü (A, C, E) alt~ nc~, di~er
üçü de yedinci (F, K, L) yap~~ kat~na aittir 28. H. Ko~ay, pek hakl~~
olarak, Mezarlar meyilli bir alanda kurulma/da beraber hepsi ayni yap~~
kat~na ait de~ildir demektedir 29. Yaln~z, Sekizinci mimarl~k kat~~
duvarlar~~üzerine oturan alt~~ mezardan (F, K, L, A, C, E) üçünün
(F, K, L) yedinci kata ait olmas~~ ~üphelidir. Bunlar da, di~er üçü
gibi, alt~nc~~kata ait olmal~d~ r. Bu do~ru ise, o zaman bütün Alacahöyük mezarlar~~Bak~rça~~'n~ n son iki yap~~ kat~na (5-6) ait olacakt~r.
Mezar ~ ekilleri, gömme adetleri, ölü hediyeleri bu mezarlar aras~nda
uzunca bir zaman~n geçti~ini ispat etme~e yarayacak ehemmiyetli
bir de~i~iklik göstermemektedir. Bu hal, iki yap~~ kat~na da~~lan
mezarlara yüksek bir tarih teklif etme~e imkân b~ rakmamaktad~ r.
Kanaat~m~ zca Alacahöyük mezarlar~~bir nesilden fazlad~ r, fakat
iki nesilden de fazla oldu~unu ispata yarayacak hiçbir vesikaya sahip
de~iliz. Bu bak~ mdan Alacahöyük mezarlar~ na, en çok, ~~oo y~ll~k
bir ömür teklif edilebilir; bunu azaltmak mümkün, fakat yükseltmek
Belleten 35, s. 372 zft.d. ve Iraq XIII, 1951, s. 48 r.d.
Alacahöyük Kaz~s~~1937-1939, Lev. 135, 97-98; 167, E 8-9.
28 Alacahöyük Kaz~s~~ 1937-1939, s. 59.
29
Alacahöyük Kaz~s~~ 1937-1939, S. 12.
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çok zordur. En yüksek kronolojiye göre, Kani~~Karumu'nun Ib kat~~
1840 y~llar~na ait olursa 30, Alacahöyük mezarlar~na ve Horoztepe
eserlerine teklif edece~imiz tarih Milattan Önce 2150-2050 veya
2200-2100 olacakt~r. Alacahöyü~ün be~inci ve alt~nc~~ yap~~ katlar~,
Kültepe-Kani~'de III. Ali~ar Medeniyetinin en eski safhas~~ ve Ali~ar'da Intermediate olarak adlanan, fakat Kültepe'de mühim bir
medeniyet olarak kar~~m~za ç~kan devrin son safhas~yle ça~da~t~r.
Dündartepe ve Horoztepe'deld madeni aletlerin, bilhassa,
m~zrakuçlar~ run ve çalparamn Kuzey-Suriye'deld benzerleri 31,
yukar~da teklif etti~imiz tarihi yükseltme~e mani, fakat biraz daha
indirme~e elveri~lidir. Yaln~z, ~ç ve Kuzey-Anadolu'da bu tarihin
Kani~~Karumu'nda IV kattan daha eski olaca~~n~~unutmamak laz~md~r.
Dündartepe çanak-çömle~iyle Horoztepe'dekilerin ayn~~
katagoriye girmesi, yukar~daki neticelere uymaktad~r. Esasen bugünkü
umumi temayül de bu mezarlar~~Milattan Önce üçüncü binin son
as~ rlar~na tarihlemektir 33.
Raci Temizer, çok isabetli bir görü~le Alacahöyiik tipindeki
zengin mezarlar~n Kuzeyde stepden ormanl~k m~ntakaya geçi~i sa~l~yan
sahada, Çorum-Amasya-Tokat vilayetleri dahilinde bulunabilece~ini yazm~~t~~33. Makalemiz bu görü~ü do~rulam~~~bulunmaktad~ r. Tekeköy'de, Mahmatlar'da, Horoztepe'de yap~lacak kaz~lar, Alacahöyük'dekiler tipinde zengin mezarlar~~meydana ç~karabilir.

30 K. Balkan, Kani~~Karumunun kronoloji Problemleri hakk~nda mü~ahedeler, Ankara 1955.
31 D.H. Gordon, Iraq XIII, 1951, s. 48 v.d.; R. Maxwell-Hyslop, Daggers
and swords in Western Asia (Iraq VIII, 1946, s. 30) ve Soloi-Pompeipolis (ZA XII, s.
204).
3' Stratigraphie Comparle, s. 291 v.d. ve s. 3or'deki cetvel. K. Bittel, tur Chronologie der anatolischen Frülzkulturen (Reinecke-Festschrift 1950) s. 20, ve MaxwellHyslop, Iraq VIII, 1946, s. 30.)
Belleten 71, s. 330.
Belle~en C. XXI, 14

