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Erzurum'un 16 kilometre bat~-kuzeyinde ve Ilica Istasyonunun
5 kilometre kuzeyinde bulunan Karaz 120 haneli ve t000 nüfuslu
bir köydür. Bu köyün yap~lar~~16 metre yükseklikte ve 200 metre
çap~nda çok tahrip edilmi~~bir höyü~ün eteklerine do~ru yay~lm~~t~r.
Güney yan~~ Karasu Irma~~'mn sulad~~~~ovaya do~ru aç~k ve serbesttir. Karaz Höyü~'ü'nün deniz seviyesinden yüksekli~i 1783 metredir.
Türk Tarih Kurumu öteden beri Kafkasya, Iran, Anadolu ve
Van gölü m~ntakas~~aras~nda âdeta bir dü~üm noktas~~ te~kil eden
yüksek yaylada, çe~itli kültürlerin geçit ve iltisak noktas~nda kaz~~
ve ara~t~rmalar yapmay~~ arzu etmekte idi. 1942 y~l~nda bu arzu
nihayet tahakkuk etti, Erzurum yöresinin ara~t~r~lmas~na memur
edildik.
Karaz'~n kaz~~ alan~~ olarak seçilmesindeki sebepler :
~ . Milli E~itim Bakanl~~~~müfetti~lerinden Hayrullah Örs 1941
de, Hasankale ovas~ndaki Sos ve Tepecik höyükleriyle Karaz höyü~ün* Karaz'da 1942 sondaj~~neticeleri III. Türk Tarih Kongresinde Kas~m 1943
de H. Z. Ko~ay taraf~ndan k~saca tan~t~lm~~~ve Türk Tarih Kurumu IX. seri No. 3,
sahife 165-169 da yay~nlanm~~t~r. Yine H. Z. Ko~ay 1958 Temmuzunda Hamburg'da toplanan V. Milletleraras~~ Prehistuar ve Protohistuar Konferans~nda
Türk Tarih Kurumu ad~na 1944 neticelerini k~saca tan~tm~~t~r.
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den köylülerin tesadüfen buldu~u veya bizzat toplad~~~~çanak - çömlek
ve obsidienleri Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~üne getirmi~ti. Bu eserler Hasankale ovas~nda ve Karaz'da Orta Anadolu
Bak~r - ça~~~serami~iyle özel hususiyetler ta~~yan yeni bir çe~it serami~in bulundu~unu aç~kça belirtiyordu.
Ad~~geçen üç höyük aras~nda Karaz'da i~e ba~lamak daha
cazip göründü. Zira, gelene~e göre Eski Erzurum Karasu ~rma~~n~n 3 kilometre kuzeyinde kurulmu~tur. Bu ad daha eski ça~lar~~ da
hat~rlatmaktad~ r. Karaz'~~ kara ile az'dan mürekkep olarak farzetmek
mümkündür. Höyüklere ve ören yerlerine "kara" s~fat~n~n verildi~i
s~ k görülür. Kara Höyük (Kültepe) ve Kara Samsun gibi. Nitekim Erzurum tarihi müellifi Abdurrahim ~. Beygu vak~fnamelerde Karaz'~n
Kara Arz ~eklinde yaz~ld~~~n~~ i~aret etmektedir (s. 14). Az unsuruna
gelince bunun milattan önce iki bin y~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren
Kuzey-do~u Anadolu'da Haya~a ad~~verilen ülkenin bir kom~usu olan
Azzi ile ilgili görünmektedir. E. Cavaignac R. H. A. 111/17 s. 14 de
Azzi ile klasik ça~~n
birle~tirir.
Milad~n onuncu asr~nda Karaz yahut (AZZE-ARZE)nin
kalabal~k ve zengin bir ~ehir oldu~u da bilinmektedir. Selçuk Imparatorlu~unun temelini atan Selçuk'un torunlar~~ Tu~rul ve ~ brahim
~nal ile Tli~rul'un ye~eni Kutulmu~'un o zaman Anadolu'ya hâkim
olan Bizansl~larla yapt~klar~~ büyük sava~lardan biri de Karaz'da vuku
bulmu~tur.
Erzurum'un Karazl~lar taraf~ndan kuruldu~u san~lmaktad~r. Erzurum ad~~bizzat bunu teyid eder. ~öyle ki: Erzurum bir halk
i~tikakç~l~~~~ile vücude gelmi~~bir sözdür. Arapça arz ile hiçbir münasebeti yoktur. ~bn-el- Esir'de Erzurum (Erzen-al-Rum =
~eklinde geçer. 1318 Hicri y~l~nda Erzurum'da bas~lan ve ~slam ve
Ermeni kaynaklar~ndan faydalanan "Salnamei Vilayeti Erzurum" S. 201
Erzurum ile Karaz aras~ndaki münasebeti ~u ~ekilde telhis eder:
"Roma imparatorlar~ndan ~~. Theodosyus'un generallerinaen birisi
Mildd~n 410 tarihinde eldn bulundu~u mevkide bu ~ehri bina etti~i için Theodosiopolis tesmiye olundu. i~bu ~ehrin ~imali garbisinde ve üç saat mesafede
Erzen yahut Erdzen namiyle kadim bir kasaba mevcuttu. Mi ldd~n 1049
tarihinde Alparslan kasabe-i mezküreyi harap edip ahalisi Theodosiopolis'e
intikal etmelenYle namt aslisi olan Theodosiopolis ismi terk olunarak Erzeni
Rum denildi."
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Bu suretle Karaz'da yap~lacak ara~t~rma Erzurum'un tarihini
ayd~nlatabilirdi.
5. Karaz'~n Erzurum'a yak~ n olu~u da kaz~~bak~m~ndan birçok
kolayl~klar vadediyordu.
Karaz'daki çal~~malar iki devreye ayr~l~r :
Sondaj: 22 Temmuz 1942 den 29 Temmuz 1942 ye kadar
vasati 40 i~çi ile çal~~~lm~~t~r.
Kaz~: 17 Temmuz 1944 den 8 Ekim 1944 e kadar vasati
20 i~çi ile çal~~~lm~~t~r.
Hasat mevsiminde Eruzurum m~ntakas~ nda i~çi bulmak güçtür.
Sondaj safhas~nda Erzurum Lisesi tarih ö~retmeni rahmetli Abdu rrahim Beygu da yard~mc~~ olarak i~tirak etmi~, kaz~~safhas~nda
ise heyet Erzurum Müzesi Müdürü Hali Üstün* foto~rafç~~ rahmetli Baha Bediz ve preparatör Abdullah Gök ile takviye
edilmi~tir. Dr. Hamit K o ~ ay sondaj~~bizzat idare etmi~~ve kaz~~
s~ ras~nda ancak k~sa bir müddet bulunabilmi~~ve çal~~malar~~Arkeolog Kemal Tur fa n'~n uhdesine tevdi etmi~ tir.
Karaz bölgesinin co~rafi durumu** :
Haritaya bak~lacak olursa Karaz höyü~ü co~rafi konumunun
manas~~kolay anla~~l~r. Höyü~ün durumunu üzerinde bulundu~u ovan~n özelli~ine ba~layarak mütalaa etmek uygun olur. Be~eri co~rafya
bak~m~ndan ve arkeoloj iyi ilgilendirmesi yönünden genel olarak
Erzurum ovas~n~n iki hususiyeti vard~r :
~ . Anadolu'nun tabii yollar~ndan biri üzerinde bulunu~u.
2. Do~unun belliba~l~~yerle~me alanlar~ndan biri olu~u.
a) 1950 metre yükseklikte bulunan Erzurum ovas~~do~unun pek
önemli 13"r yol u~ra~~, yollar~n b'rb;rine kavu~tu~u dü~üm noktas~d~r. Erzurum'dan do~uya giderken 2 ~ oo metre yükseklikte kolay bir
geçit olan Deveboynu as~l~r; ve 1670 metre yükseklikteki Pasinler
"Hasankale" ovas~na inilir. Ovan~n do~u ucunda Aras çay~~üzerinde
tarihi Çobandede köprüsü bulunur. Buradan itibaren Aras vadisini takip
eden yol Horasan mevkiinde ikiye eyr~l~ r. Modern bir beton köprü
ile Aras'~~geçtikten sonra Karaköse Do~u Bayezid üzerinden Gürbulak'da Iran s~n~r~na dahil olur. Di~eri ise kuzeye dönerek Sar~kam~~~
* Halil Üstün halen Sivas Müzesi müdürüdür.
** Bu k~sm~n yaz~lmas~na Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Co~rafya
profesörü Cemal Alagöz'ün lûtu~ kâr yard~mlar~ndan faydalan~lm~~t~r.
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üzerinden Kars'a gider ve s~n~r~n öbür tarafinda Gümrü (Leninakan)
da Tiflis ~osesine kavu~ur. Bilindi~i gibi, yüce Kafkas s~ra da~lar~~
me~hur Daryol (~imdiye kadar Daryol ~eklinde amlagelmi~tir) geçidiyle a~~lmakta ve bu geçidin kuzey bitiminde Vladikafkas, güney
bitiminde ise Tiflis yer alm~~~bulunmaktad~r. 1750 metre yükseklikteki Kars düzlükleri de di~er bir yol u~ra~~n~~te~kil eder. Sar~kam~~'tan
(2100 metre) Kars'a do~ru giderken ikiye ayr~lan yoldan sa~daki
Aras vadisine iner ve Ka~~zman, Tuzluca gibi önemli kasabalardan
geçerek zengin I~d~r-Revan ovas~na ç~kar; ve Iran-Sovyet s~n~r~nda
Culfa'ya kadar geni~~Aras ovas~n~~takip eder. Culfa-Tebriz-Tahran
yolu büyük Kuzey Iran yoludur.
~u halde Türkistan ve Horasan'~~bat~ya ba~layan büyük tarihi
yol Aras vadisini takip ederek veyahut A~r~'n~n güneyinden geçerek
Anadolu'ya girmektedir. Di~er taraftan, uzun ve yüksek Kafkas silsilesini a~an yol da Kars düzlüklerini kolayca geçip Do~u Anadolu'ya
eri~ir; Sar~kam~~'ta veya Hasankale'de bulu~duktan sonra bu yollar~n
ilk u~rak noktas~~Erzurum'dur.
Erzurum'dan bat~ya ve kuzey-bat~ya do~ru, yol yine ikile~ir.
Bilindi~i gibi, bunlardan biri 2600 metre yükseklikte, da~dan ziyade
platoya benzeyen ve fakat k~~~mevsiminde büyük önem kazanan
Kop'u a~t~ktan sonra, Bayburt'a ~~55o), Gümü~hane'ye (1400 metre)
u~rayarak 2070 metre yükseklikte Z~gana geçidinden Trabzon'a inen
yoldur. Bu Do~u Anadolu'nun en eski yollar~ndan biridir. Denebilir
ki be~eriyetle ya~~tt~r. Di~eri Erzurum - A~kale - Kelkit vadisi yoludur.
Tokat'da ikiye ayr~larak biri Sivas'a, di~eri Amasya'ya gider. Di~er
bir yol da Mamahatun üzerinden' Erzincan ovas~na (1200 metre)
iner. Erzincan'dan sonra da Refahiye (1550 metre), Zara (1450)
ve Hafik ( 3 o)den Sivas'a ula~~r.
Görülüyor ki, ister do~udan gelinsin, ister bat~dan, tabii engeller
kar~~s~nda muayyen noktalardan geçmek zorunda bulunan yollar
muhakkak Erzurum ovas~nda birbirine kavu~acaklard~r. Güney
Anadolu'da Hatay'~n Kilikya kap~lar~~gibi (Belen-Payas-Isus-Toprakkale-Gülek) Do~u Anadolu'nun Erzurum kap~s~~da tarih boyunca
sürüp gitmi~~olan insan göçlerine ~ahit olmu~~bir geçittir.
b) Erzurum ovas~~(1950 metre) yüksek da~lar ve yüksek platolar memleketi olan Do~u Anadolu'nun önemli bir yerle~me alan~d~r.
Ovalar~n pek mahdu t bir yer kaplad~~~~bu bölgede do~uda Pasinler
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(1670 metre) ve bat~da Erzincan ( zoo metre) ovalar~~gibi nisbeten
çukur bir alan te~ kil eder. Etrafi kuzeyden Dumlu (3200 metre),
kuzey-do~udan Kargapazar~~ (3200 metre), güneyden Palandöken
(3150 metre), bat~dan Turnagöl (2750 metre) da~lariyle çevrilmi~tir.
Yüksek da~larla çevrili olan bu yüksek ovan~n iklimi tabiatiyle
serttir. Kar kas~ mdan may~sa kadar kalkmaz. Fakat içine etraf~~
çeviren volkanik kültelerin unsurlar~~ da kar~~m~~~olan aluviyonlu
topraklar~~çok bereketlidir. Bu~day, arpa, çavdar, patates mükemmel mahsul verir. Su bulunan yerlerde sebze, her yerde so~u~a dayanan meyveler yeti~ ir. Fakat bilhassa hayvanc~l~ k için müstesna ~artlar~~kendinde toplam~~t~ r. Mor koyun, keçi, Palandöken, Dumlu ve
Kargapazar~'mn yaz otlaklar~ nda tavlan~rlar. Yaz~n her taraf ot
denizidir. K~~~n koç kat~m~ ndan döle kadar s~~~r ah~rlarda, davar
komlarda yaz~ n biçilen otlarla, arpa ve samanla beslenir.
K~sa süren fakat o nisbette canl~~ ve kuvvetli bir hayat ak~~~~
gösteren yaz mevsiminde ovan~ n say~s~z çiçeklerinden ar~~beslemekte
faydalan~l~ r. Böylece bir taraftan tah~l, di~er taraftan ve en çok
hayvan ürünleri elde edilir: et, süt, yo~urt, peynir, ya~~geçinimi
sa~lar.
Bu itibarla Erzurum ovas~~sa~lam iklimi ve temin etti~i k~ymetli
mahsulleriyle do~unun ba~l~ca yerle~me alanlar~ndand~r. Ovan~ n
do~usunda ve bat~s~ nda bulunan Pas inler ve Erzincan ovalar~~daha
alçak olduklar~ndan örünleri daha de~i~iktir.
Erzurum ovas~n~n ziraat ve hayvanc~l~ktan ba~ka, merkezi durumunun ve yol kav~a~~~olmas~n~n sa~lad~~~~ticareti vard~r. Bu ticaret
eski bir yerle~ me ve kültür merkezi olan Erzurum ~ehrinde yap~l~r.
K~~~ n burada Anadolu'nun birçok yerlerinde bulunmayan mallar~,
sebze ve meyveleri bulmak kabildir. Halk kardan ve so~uktan tabii
frijder olarak faydalanmay~~ bilir. Yol ve ticaret buray~~eskiden
oldu~u gibi bugün de insanlar~ n bir araya topland~~~ , birbirine
kar~~t~~~~ve kayna~t~~~~bir alan yapm~~t~ r. Trabzonlular ve di~er
k~y~~ halk~~Erzurum'da, Ka~~zmanl~ lar Hasankale'de, Revanl~lar
Kars'ta ticaret yaparlar. Deniz k~y~s~n~n mahsulleri, Aras ve Tortum
vadilerinin sebze ve meyveleri yüksek ovan~n tah~l ve ya~lariyle,
peynirleriyle Erzurum'da mübadele edilir. Erzurum kürklerini, s~~~r
ve davarlar~m, ya~lar~n~~her tarafa gonderir.
Söylediklerimizi k~sa bir sonuca ba~lamak icabederse denebilir
ki, Do~u Anadolu'nun bir k~s~ m tabii yollar~~Erzurum'da birbirine
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kavu~ur, vadilerinin her k~sm~~yol vazifesini görmekle beraber bu
bölgenin iki büyük nehrinden Aras Erzurum'un hemen do~usunda
ve F~rat'm kolu Karasu Erzurum ovas~nda ba~lar. Ova di~er daha
önemli ziraat alanlariyle çevrilen bir tar~ m yeri, çevresi çok daha
önemli bir hayvanc~l~ k bölgesidir. Insanlar~ n yerle~mek için arad~klar~~bütün ~artlar~~kendinde toplam~~ t~r. Co~rafyan~ n sa~lad~~~~bu
iki özelli~i sayesinde insanlar için geçit te~kil etmi~~olan Erzurum
ovas~nda Do~u Anadolu'nun tarihini ayd ~nlatacak kültür izlerinin
aranmas~~kadar tabii bir ~ey olamaz.
**
Kuzey Do~u Anadolu'nun tarihine k~sa bir bak~~ :
üçüncü biny~ hna ait Sumer kaynaklar~ na göre Sumer ve Akad
illerinin kuzeyindeki da~l~ k bölgeye, yani Kuzey-Do~u Anadolu'ya
Subartu ve burada oturan halka Subar veya Subir ad~~veriliyordu.
Ba~ta Laga~~(takriben M.ö. 2600-2450), ~arru-kin (2450-2400),
Naram-Sin (2370-2330), Ibi-Sin (2020-201o), Hammurabi ( ~ 800—
~ 76o), Kasit 750-1 ~~7o) devirleri olmak üzere Mezopotamya'n~n
hemen bütün tarihi devirlerine ait belgelerde Subarlar'dan bahsedilir.
Fakat Subartu'nun kuzey s~n~r~~henüz kesin olarak tesbit edilmedi~inden Subar'larm Erzurum m~ntakas~ na kadar yay~l~p yay~lmad~klar~n~~
bugün için söylemek güçtür.
Akad k~ral~~ Sargon ve Naram-Sin kitabelerinde Subartu'yu Akad
imparatorlu~unun bir vilayeti olarak gösterirler. Keza Üçüncü Ur
sülâlesinin me~ hur hükümdar~~ ~ulgi'nin hâkimiyeti alt~ na ald~~~~
ülkeler aras~ nda Subartu da vard~ . Erzurum m~ntakas~n~n, 1900lerde Asurlar tarafindan Kuzey Mezopotamya ile Orta Anadolu
aras~ nda vücude getirilen büyük ticaret yollar~ n~n kuzey do~usunda
kald~~~~tahmin ediliyor.
~kinci bin y~lda Subartu'ya, Bo~azköy ve M~s~ r belgelerine göre,
Hurriler hâkimdi (Götze Kulturgeschichte des Altenorient, s. 174,
1933). Ikinci bin y~l~ n ikinci yar~s~~ba~lar~ ndan itibaren Kuzey-Do~u
Anado~u'da Haya~a ve onun pek yak~n~ nda Azzi memleketi ve
k~rall~~~~vard~~(Delaporte, Les Hittites, s. 78, 1936). Bu sonuncu
ismin yukar~da söyledi~imiz gibi islami vak~ fnâmelerdeki Kara Arz
(A. ~. Beygu, Erzurum Tarihi, s. 14, 1936) ile ilgisi bulundu~u
dü~ünülebilir. Haya~a ve Azzi ilk defa 1400 lerde Hitit kaynaklar~nda
zikredilme~e ba~ lar. Üçüncü Tuthalya'n~n saltanat~n~ n son y~llar~nda
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Eti devleti dört taraftan dü~ manlar~n hücumuna u~rad~~~~bir s~rada
Azzi'lerin de bir Eti vilayeti olan _Yukar~~ ülkeyi (Sivas bölgesi?) istilâ
etti~ini görüyoruz. Fakat Eti devletinin idaresini ele alan Suppihdiuma
(139o-135o) ordusunun ba~~na geçerek Azzi ve Haya~a üzerine
yürüdü. Haya~a k~ral~~ Karanni ma~lûp oldu. Yerine geçen Hukkana~'~n
Etilere tabi oldu~unu gösteren me~ hur muahede akdedildi (L. Delaporte, s. 8o). Suppiluliuma'n~n o~lu II. Mur~ili~'in 7. saltanat
y~l~nda Azzi k~rah Anniya Etilere kar~~~ dü~manca durum tak~nd~~
(L. Delaporte, s. 155). Eti k~ral~n~n yazd~~~~protesto mektuplar~na
tahrik edici cevaplar verdi~inden Mur~ili~~8. y~l~ndan itibaren
do~uya sefere ba~lad~~ (Cavaignac, RHA II /14 s. 195 (1933).
Nihayet ~~ o. saltanat y~l~nda Haya~a'y~~bir daha uzun müddet
k~m~ldanam~yacak ~ ekilde ezdi (134o) Cavaignac, RHA. III /19,
s. 19, (1935). Bundan sonraki devirler için Eti kaynaklar~~Haya~a'dan
bahsetmezler. Eti imparatorlu~unu y~ kan deniz kavimleri göçünün
ve bunun bir sonucu olarak Asur'u tehdide ba~layan Mu~kilerin bu
m~ntakada bir tesir yap~ p yapmad~klar~n~~bilmiyoruz.
Anadolu'nun geçirdi~i bu kar~~~ k devirden sonra, Kuzey-Do~u
Anadolu goo lerden itibaren yeni bir siyasi te~ekkülün, Urartu devletinin s~n~rlar~~içine girme~e ba~lar.
Assur-Uballit (1385-1355) zaman~na ait Ausur belgelerinde
Van gölü bölgesine "Nairi ili" deniliyordu. I. Salmanasar'dan itibaren (1280-1250) Urartu ad~~verildi (Götze ayn~~eser, s. 175). Urartu,
Assur-bel-kala (1082-1066) ile III. Salmanasar (859-820) aras~nda.
Asur'un geçirdi~i inhitat devrinde kuvvetli bir devlet olarak ortaya
ç~kar. Bu son Asur k~ral~m yenen Uratu k~rah Menua~, haleflerinden
Argitis,III.Sardur zamanlar~nda (810-743) s~n~ rlar Gökçe gölden Ha
leb'e ve Erzincan'dan Rumiye gölüne kadar geni~lemi~ti. Erzurum yak~nlar~ nda Bingölda~~, Hasankale, Yaz~l~ta~'da bu devir k~rallar~na ait
yaz~tlar bulunmu~~olmas~~ Erzurum m~ntakas~n~ n da bu devletin
s~n~rlar~~içine girdi~ini gösterir.
Fakat ///. Tiglat- plezer (745-727)den itibaren Asur k~rallar~~
Uratu'ya kar~~~çetin mücadele açt~lar. Bu k~ ral ve haleflerinden
me~hur //. Sargon (722-705) Urartu ülkesini bir uçtan di~er uca
kadar katederek büyük ~ ehirleri ve devletin merkezini ya~ma ve
tahrip ettiler. Bundan sonra Urartu'lular Van gölü çevresindeki
da~l~ k bölgeye s~k~~~p kald~ lar. Sekizinci yüzy~l ba~~ndan itibaren
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Kaikaslardan inen Kimmer'lerin ve ~skielerin ~iddetli ak~nlar~~neticesinde devlet y~k~lm~~~ve halk temelinden süpürülmü~tür. 612 de
Asur devleti y~k~ larak buralarda Med hâkimiyeti kurulurken Ermeniler
da~~lan Urartu halk~n~ n yerine yerle~iyorlard~. Kuzey-Do~u Anadolu
Medler'den sonra iki yüzy~ l kadar, bütün Onasya ile birlikte Ahamenidler idaresindeki Perslerin hâkimiyeti alt~nda kald~~(552 —330).
Persler zaman~ nda Xenophon'un me~ hur "Onbinlerin Ricat~" esnas~nda Do~u Anadolu'yu güneyden kuzeye do~ru geçerek Mezopotamya'dan Trabzon'a geldi~i malûmdur. Fakat Xenophon, kitab~nda,
seyahatinin M.ö. 40 ~~ekiminden 400 ~ubat~ na kadar cereyan eden
devresine tahsis etti~i fasl~ nda (Anabasis IV.) birçok halk adlar~~
say~yorsa da hiçbir ~ehir ad~~zikretmedi~inden, Erzurum'un ne taraf~ndan geçildi~ini kesin olarak tesbite imkân yoktur.
Büyük Iskender'in cihan imparatorlu~u parçaland~ktan sonra
Kuzey-Do~u Anadolu Selefküs (Seleucus)lara, tabi olmu~, daha
sonralar~~M.ö. I nci yüzy~ ldan itibaren Iran'daki Partlarla Romal~lar,
daha sonralar~~Sasanilerle Bizans Imparatorlu~u aras~ nda sürekli bir
rekabet ve mücadele alan~~olmu~tur.
Yedinci yüzy~ lda Islam Imparatorlu~u te~ekkül ettikten sonra
Erzurum Bizans-Islam ülkeleri aras~nda bir s~n~r ~ehri idi. 1049 da
Selçuk Türkleri buras~n~~zapdettiler. Daha sonra Erzunim ve
yöresi s~ra ile Salt~klann, Mo~ollarm, Karakoyunlular~ n, Timur'un,
Akkoyunlular~ n hâkimiyetleri alt~nda kald~ . XVI. yüzy~l~n ba~~ndan
itibaren de Osmanl~lara geçti.
Kuzey-Do~u Anadolu'da daha önce yap~lan ara~t~rmalar:
Erzurum'dan Van gölü k~y~lar~ na kadar uzanan Do~u Anadolu
bölgesinde yap~lan ilk ara~t~rmalar~ n daha çok epigrafi alan~na ba~l~~
kald~~~~söylenebilir. Urartu dilini çözmek ve bu yolla da Urartu
tarihini ayd~nlatmak Do~u Anadolu'da dola~an bilim adamlar~n~n
ilk amac~~olmu~ tu. Bu arada, Herodotos'un Do~u Anadolu'da ya~ayan, yahut Frigler gibi o bölgelere kadar sokulan kavimlerin tarihine
kan~m~~~gösterdi~i Ermeniler ve Ermenistan hakk~ nda bilgi toplama~~~
ba~l~~ba~~ na gaye edinenler de bulunmu~tu.
Ilk defa F. E. Schultz 1828-1829 da geziler yaparak Urartulara ait belgeler ve malzeme topluyor. Bir aral~k 1859 da, La yard
Murad suyu bölgesinde dola~~yor. 1879 da Capitain Clay t o n,
Dr. R eynolds British Museum ad~ na Do~u Anadolu'da Toprak-
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kale'de ilk kaz~lar~~yap~yorlar. Onlardan sonra R assa m; 18931894. de L yn c h, 1898-99 da ise ~urada burada da~~mk bir ~ekilde
bulunan Urarta yaz~tlarm~~ inceliyen W. Belck ve L e hmannHaup t Toprakkale'de çal~~~yorlar. Do~u Anadolu'nun ~ 000-600
y~llar~~aras~ndaki tarihi bu kaz~lar ve ara~t~rmalar~n yard~miyle biraz
daha ayd~nlanm~~~oluyor'. W. Belck 1899 da Van gölü k~y~s~ nda
~amramalit'nda ara~t~rmalar ve kaz~lar yap~yor. Do~u Anadolu'nun
prehistorik ça~~ na ait ilk belgeleri W. Belck Tilkitepe'de küçük
ölçüde yapt~~~~kaz~~ile elde etmi~~bulunuyor.
jensen 1898 de yazd~~~~eseriyle 2 daha ziyade bu bölgenin Ermenilik izlerini tesbite özenmi~tir. 1912 de J. Orbelli 3, Farmakovsk4
incelemelerde bulunuyorlar. 1916 da J. Orbelli ve N. Marr'dan müte~ekkil küçük bir Rus heyeti Van'da kaz~~yap~yor 5.
Do~u Anadolu'nun prehistoryas~~ile ilgili malzemeyi ortaya
koyan kaz~lar~n ilkini, bir sondaj ölçüsünde Reilley 6 yapm~~t~r.
Harward üniversitesinin Mr. K. Lake idaresindeki heyetin
1938 de Van kalesinde, 1939 da yine Van kalesinde, Kalecik'te yapt~~~~kaz~lar Urartu tarihine, ayn~~kaz~~heyeti ad~na Cahit K~nay'~n
Tilkitepe'de yapt~~~~kaz~da Do~u Anadolu'nun prehistoryas~na yeni
bilgiler verdi~i için faydal~~olmu~tur. 7,20 metre yükseklikteki höyü~ün
alt kat~nda Orta Anadolu kalkolitik ça~~~çanak-çömlekleri ile birlikte
Tel - Halaf boyal~~kaplar~mn bulunmas~yla Kuzey Mezopotamya
Kuzey Suriye, Do~u Anadolu, Orta Anadolu münasebetlerini ayd~nlatma yolunda ilk müspet ad~m at~lm~~~oldu.
Karaz höyti~ü :
Evvelce bildirdi~imiz gibi, halen 16 metre yükseklikte 200 metre
çap~nda olan Karaz höyük tarlalara toprak ta~~mak, kerpiç kesmek
ve yap~~için ta~~ç~karmak suretiyle köylüler tarafindan çok eski zamanlardan beri geni~~ölçüde tahrip edilmi~~oldu~undan üst tabakalar~~da ihtiva eden itimada ~ayan bir stratigrafi tesbiti güçtür.
1 Lehmann-Haupt: Materialen zur Altesten Geschichte Armeniens und
Mesopotamiens. Abh. der Ges. der Wiss. zur Göttingen. phil, Hist. klasse. NF.
9, 3 (19°7). Armenien einst und jetzt. II., ( 926) 112 (1931).
2 Hattiter und Armenier, s. 17 v.d. Strasburg, 1898.
3 Zapiski Vostoçnago Otdjeleija 20 (1912) 29.
4 Materaly po Arheologii Rossi 24 (1912) 15-78.
Marr, J. Orbelli. Archeologisçeskaya Ekspedicija Van (1922).
Edward Brown Reilly: Tilkitepedeki ilk kaz~lar TTAED. IV, 1940, 5. 143-155.
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Halen höyük iki tepe etraf~nda toplanmaktad~r. Höyü~ün güneyinde
nisbeten az tahribe u~ram~~~oldu~u san~lan bir s~rt üzerinde yap~lan
kaz~da (A ve C) i~aretli yarmalarda kal~nl~~~~5 metreyi bulan ve
birbirine kar~~m~~~Osmanl~-Selçuk-Bizans tabakas~n~n alt~nda birdenbire Karaz bak~r ça~~n~n ba~lad~~~~görülür (Harita: 2, plan: ~~).
Höyü~ün bat~s~nda bulunan tepeden ba~l~yarak kuzeye do~ru
uzanan s~rt üzerinde B yarmas~~ yap~l~rken kademeler halinde su
ç~k~ncaya kadar inilmi~, ancak ana toprak henüz bulunmam~~t~r.
Bu B yarmas~nda elde edilen sonuçlar ~u ~ekilde hulâsa olunabilir:
Tepede takriben 1,5 metre kal~nl~~~nda Bizans kat~.
Bunun alt~nda çok kal~n bir bak~r ça~~.
15 metre geni~l~k ve 50 metre uzunluk arzeden bu yarmada
tepeden ete~e do~ru kademe halinde 15 yap~~temelinin s~raland~~~~
görülmü~tür. Bunlardan 131-BV k~s~mlar~nda kesin olarak üstüste 9
yap~~ kat~~tesbit edilmi~tir. Esas höyükte yap~~ katlar~n~n daha çok
oldu~una ~üphe yoktur (Plan: 2 ve 3).
Temeller tek s~ra ta~~halinde olup üstdeki kerpiçler kaybolmu~tur. Ancak 7 nci ve 8 nci kademelerde y~k~nt~~halinde olanlar~n
30 x 35X 12 santimetre ebad~nda yass~~ kerpiçler olduklar~~ve yang~n
neticesinde tu~lala~t~klar~~görülmü~tür. Kaz~lan yer dar oldu~undan
ve temeller buralarda dahi k~smen tahrip edildi~inden yap~~planlar~~
hakk~nda aç~k fikir edinilememi~tir. Bunlar~n dik-dörtgenler te~kil
ettikleri genel olarak kabul olunabilir.
"üstten itibaren XI. nci kademede kal~nl~~~~ortalama 2,5 metrelik
sar~~ bir dolma topra~a rastlan~lm~~~ve bunun içinde çanak-çömlek
hemen hiç bulunmad~~~na göre d~~ardan bir tesviye için ta~~nd~~~'
tahmin edilmi~tir. Sar~~toprak bak~ r ça~~~çanak çömleklerini nisbeten
ayr~~karakterde eski ve yeni olmak üzere iki tipe ay~rmaktad~r. Eski
bak~ r katlar~~tamamen Chalkolithik karakterini haizdir.
Sar~~ toprak tabakas~n~n 1,5 metre üstünde 50-60 santimetre
kal~nl~~~nda evvelce zikri geçen tu~lala~m~~~kerpiçlerle birlikte geni~çe
yang~n izine rastgeli~~mi~tir (üstten itibaren 8-9 ncu kademeler aras~).
Sar~~toprak tabakas~n~ n iki metre alt~nda (üstten itibaren 14 ncü
kademe) ikinci bir yang~n izine rastlanm~~ t~r.
Bütün kaz~~ alan~nda yaln~z üstte (I nci kademede) iki çocuk
ve bir yeti~kin insan iskeletine rastlanm~~t~r. Bunlar muhtelif istikametlerde yat~r~lm~~~ve dizler hafifçe büküktür (Plan : 2). Nisbeten
genç olan bu iskeletlerin devrini tayin güçtür.
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Bulunan eserler:

Orta Anadolu'da Ali~ar, Alacahöyük, Ahlatl~bel, Karao~lan'da
temsil edilen eski bronz ça~~~çanak-çömleklerinin bat~~Anadolu'daki
yay~l~~~sahas~~yeni kaz~larla gittikçe ayd~nlanmaktad~ r. Do~uda bu
eserler Van k~y~s~ndaki Tilkitepe'ye ve Karaz'a kadar uzan~r, yine
bu bölgelere has ayr~~karakter ta~~yan helezoni ve hendesi kabartma
süslü çanak-çömlek hâkimdir.
Karazda do~rudan do~ruya Alaca ile mukayese edebilece~imiz
parçalara örnek olarak K. 33, 36, 37, 38 v.s. gösterilebilir. Bunlar
üst tabakalarda bulunur.
Karaz'~n her kat~nda bol miktarda obsidiene rastlan~lm~~t~r.
Maden eserler ise mimari tavsifte ad~~ geçen sar~~ dolma topra~~n
üstünde bol miktarda, daha alttaki chalkolitik tabakada nisbeten az
miktarda ç~km~~t~r.
Karaz bak~rça~~~çanak - çömleklerini iki gurup halinde incelemek
mümkündür; bu iki gurubu birle~ tiren esasl~~ vas~f renklerinin monochrom ve yüzlerinin cilal~~olu~udur :
Nisbeten yeni, ince çizgili, ince kabartmal~, yer yer noktalarla
süslü siyah ve cilal~~çanak - çömlekler (7 nci ve ~~~~nci mimari kademelere rastlar. Kz. a. 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 tipik misaller
te~kil eder). Kz. a. 31, 172, 173 i~aretli ocaklar da ~~o ncu ve ~~~nci
kademeler aras~nda bulunmu~tur.
Daha eski Chalkolitik ça~a ait geni~~ ~erit kabartmal~~veya
oluklu düz k~ rm~z~, düz siyah renkli çanak-çömleklere 12 nci kademe ile 15 nci kademe aras~nda rastlan~ r. (Kz. a. 35, 36, 38, 42, 49,
5 ~~ tipik örneklerdir).
~ekil bak~ m~ndan incelenecek olursa, A gurubundaki çanakçömlekler Ali~ar ve Alacahöyük teki bak~r ça~~nda oldu~u gibi daha
ziyade yuvarlak kar~nl~~ dar ve yuvarlak dipli oldu~u halde, B gurubundaki çanak-çömlekler yüksek boyunlu, kar~nlar~~ dirsekli, a~~z
kenarlar~~ d~~ar~ya do~ru profillidirler.
Karaz'da ilk bak~~ta dikkati çeken ~erit kabartma süslü çanakçömleklerdir.
Bu suretle Türk Tarih Kurumu ad~na Karaz'da küçük ölçüde yap~lan ara~t~rmalar Anadolu arkeolojisine yeni bir eleman
katm~~~oluyor. Çanak-çömleklerin artistik de~erine ve ~ekil zenginli~ine bakarak ~imdiden M.ö. üçüncü bin y~llarda oldukça yüksek
bir kültürün geli~ti~ine hükmedebiliriz. Biz, bu Karaz kültürünün
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yay~l~~~sahas~~ve hangi kavimlerin göçleri ve hangi kültür ak~mlar~~
ile ilgili oldu~unu tesbitin, ancak ileride yap~lacak geni~~ölçüde mukayeseler ve ara~t~rmalarla mümkün olaca~~na kaniyiz.
Milattan önce üçüncü bin y~ll~ k devreye kadar uzanan
bak~ r devri eserlerini ihtiva eden Karaz kültürü, Mr. T. Burton
Brown'~n 1948 y~l~nda Iran Azerbaycan~nda Rumiye gölü bat~s~nda
Geytepe'deki kaz~da (K) tabakas~nda buldu~u eserlerle akrabad~r
(bk. Excavation in Azerbaijan, 1948, Pl. III. No. 45 v.b.).
Karaz kültürü ayn~~zamanda Güney Kafkasya buluntular~~ile de
ilgilidir. Mr. B. A. Kuftin Aras nehrinin sa~~k~y~s~nda yap~lan kaz~larda ve I~d~r'~n kar~~s~nda ayn~~çe~it eserlerin bulundu~unu bildirir
(bk. Archaeological Excavation in Trialeti, Iraq. XI. 44, ~L; Kuftin
Vestnik Gos. Muzeya Gruzi XIII. B, pp. 139-144. Ingilizce hülâsa
ile Tiflis 1943; Kuftin, Archaeological Excavation in Trialeti.
Academy of Sciences of the Georginan S. S. R. Tiflis 1941).
Dr. Tahsin ozgüç de III. T. T. K. sh. 168-9 da Karaz ile Kafkasya malzemesi aras~ ndaki münasebetlere i~aret eder.
Ankara Arkeoloji Müzesindeki ve Erzurum'a kadar giderek mahalli
müzedeki eserleri inceliyen Dr. W. Lamb "The Culture of NorthEast Anatolia and its Neighbours. Anatolian Studies, Vol. IV" de
Karaz, Azerbaycan ve Kafkasya münasebetleri üzerinde durduktan
sonra Karaz ocaklar~n~~ tan~t~ r ve Karaz kültürü ile Filistin'deki
Khirbet Kerak prehistorik buluntular~ na temas eder ve Karaz bölgesinden Filistin'e göç nazariyesini kabul eder.
Prof. K~l~ç Kökten Kuzey-Do~u Anadolu'da Türk Tarih Kurumu
ad~na yapt~~~~tetkik gezilerinde Karaz ile münasebeti olan serami~e
höyüklerde rastlam~~t~ r (bk. Belleten VIII, 1943. sh. 601-613).
Ingiliz Arkeoloji Enstitüsünün yine Do~u Anadolu'da yapt~~~~
tetkik gezilerinde Anti-Toros eteklerine kadar Karaz kültürünün
izlerine tesadüf ettiklerini verdikleri izahattan ö~renmi~~bulunuyoruz.
Güç ~artlar alt~nda, mütevazi vas~talarla yapt~~~m~z bu küçük
ölçüdeki ara~t~rma Do~u Anadolu'da yeni bir kültür çevresine ait
çok önemli ve külliyetli eser vermi~tir. Tabaka kaz~s~nda henüz ana
topra~a dahi var~lmad~~~~için burada neolitik kültüre de rastlanmas~~
beklenebilir. Yeni kurulan Erzurum Atatürk üniversitesinin bu ara~t~rmalar~~tekrar ele alaca~~n~~ümit ederiz.
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KAZISINDA BULUNAN ESERLER

1944 kaz~s~ nda bulunan eserlerin ço~u Erzurum Müzesinde
b~rak~lm~~ , bir k~sm~~da Ankara Arkeoloji Müzesine getirilmi~tir.
A~a~~ daki "a" harfi ile gösterilen küçük rakamlar kaz~~numaras~,
baz~lar~ nda bunu takiben gelen parantez içindeki büyük rakamlar
ise Ankara'ya gelen eserlere Arkeoloji Müzesi taraf~ ndan verilen
envanter numaralar~d~r.
Kaz~, aç~l~~~ s~ras~na göre A, B, C, i~aretlerini alan üç yarma
halinde yap~lm~~~olup (harita: 2, plan : 2) bunlar~n içinde, geni~li~i,
derinli~i, mimarl~k buluntular~, ç~kan eserlerin çe~itlili~i ve bollu~u
bak~m~ndan en önemlisi "B yarmas~"d~r. Bu yarma planda görüldü~ü
üzere ayr~ ca 8 tali bölüme ayr~lm~~t~r: BI, BII-BVIII gibi. Her
eserin yarmas~, bölümü ve ç~kt~~~~derinlik bu esere ait aç~ klaman~n
sonunda gösterilmi~tir. Örnek olarak a.166 say~l~~eseri alal~m:Ba~taki
(10179) rakam~~bu eserin Ankara Arkeoloji Müzesinde oldu~unu ve
bu numara ile envanter edildi~ini; sondaki (B I/5,00=13,00 m.)
i~areti ise "B yarmas~"n~ n I. Bölümünde, bu bölüm içinde zeminden
5 metre ve höyü~ün zirvesinden itibaren 13 metre derinde ç~kt~~~n~~
ifade eder.
Burada kullan~lan ba~l~ca k~saltmalar ~unlard~ r :
A~. : A~~z
Kr. : Kar~n
B~. : Bo~az
Mm.: Milometre
Ç. : Çap (kutur)
Sm. : Santimetre
Gn. : Geni~lik, geni~li~inde U.
: Uzunluk
Ka. : Kaide, dip
Y.
: Yükseklik
Ki. : Kal~nl~k
P.T. : Pi~mi~~toprak
P~~M~~~TOPRAK ESERLER

a.~~— P.T. Kenarlar~~çentiklerle süslü kapak; ortaya do~ru iç içe
iki daire ve 5 sm. yükseklikte, kal~n, ucu insan ba~~~biçiminde
bir sap bulunmaktad~r. Y. 8o, Ç. 150 mm. (A II/1.50 m.).
a.2 — P.T. Tek kulplu çömlekcik, kar~ndan üst tarafi k~rm~z~, alt~~
esmer, a~~z geni~, bo~az hafifçe darallyor, kar~n yuvarlak,
çarkla yap~lm~~. Y. 120, Ç. 135 mm. (A/I.50 m.).
a.3 — P.T. S~rl~~fincan, Osmanl~-Selçuk devri. Y. 30, Ç. 70 mm.
(AII/2,00 m.).
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a.4 — P.T. Yayvan tabak, k~rm~z~ , esmer astarl~, perdahl~, a~~z aç~k,
ortas~~çukur, kaide halkal~, çarkla yap~lm~~. Y. 65, Ç. 250 mm.
(A III/ ~ .5o m.).
a.5 — P.T. S~rl~~fincan. 3 No.nun benzeri. Y. 35, Ç. 70 mm. (A li!
2.00 m.).
a.6 — P.T. Kandilcik, kaba ~ekilde yap~lm~~~Y. 30, Ç. 6o mm.
(C/2.00 m.).
a.7 — P.T. Kandilcik, 6. No.nun benzeri. Y. 50, Ç. 8o mm.
(C/2.00 m.).
a.8 — Sapl~~ tas biçiminde nesne, kaba yap~l~. Y. 70, Ç. ~~~~o mm.
(C/2.00 m.).
a.9 — P.T. Yar~ m küre biçiminde tas, kenarda kar~~l~ kl~~iki kabarc~k,
halka biçiminde küçük bir dibi var. K~rm~z~, mat astarl~,
perdahl~, elle yap~lm~~. Y. 95, Ç. 27 mm. (B III/ ~ ,00 m.).
a.~ o — P.T. Çukur tabak, yayvan bir huni biçiminde yap~lm~~,
kiremidi renkte cilas~z, kaba yap~l~. Y. 50, Ç. 120 mm. (B III/
1.50 m.).
a.~~~~ — P.T. Yar~m küre biçiminde kapc~k, kaba yap~l~, cilas~z.
Y. 45, Ç. 105 mm. (B III/ ~ 5o m.).
a.12 — P.T. Kâse, a~~z hafifçe aç~k, boyun ince, kar~n kürevi; a~~z
kenar~nda kar~~l~kl~~iki kabarc~k var. Siyah mat astarl~. Y. ~ oo,
Ç. 95 mm. (B I/1.50 m.).
a.13 — (10150) —P. T. Tasc~k, a~z~~hafifce aç~k, kenar~~ince, boynu
az çukur, kar~n k~sa ve ~i~kin, dibi düz, içi d~~~~boz-devetüyü
isli; d~~~~astarl~. Hamuru bol samanl~. Y. 68, A~. Ç. 128, Kr.
Ç. ~~~~o mm. (B V/3.00 m.).
a.~ 4 — P.T. Kürevi kapc~k. Kenar ince ve düz, bo~az bo~uk ve
k~sa, kar~n yuvarlak, dibi sivri, cidar~~kal~n olup ta~~kablar~~
taklit ederek yap~ld~~~~tahmin edilmektedir: D~~~~siyah astarl~,
cilal~, perdahl~. Y. 70, Ç. ~ oo mm. (B I/4.00 m.).
a.~ 5 (~ o 151) — P.T. At nal~~biçiminde ocak: Üst kenar~n ortas~nda
ve iki ucunda 3 kabarc~ k küçük bir kap konabilecek ~ekildedir.
Kaide pürüzlü, d~~~~perdahl~, boz astarl~, hafif samanl~. A~.
aç~kl~~~~ ~~20, Y. 6o mm. (B IV/2.00 m.).
a.~ 6 (10152) — P. T. Çift kulplu çömlekcik: A~~z hafifçe aç~k,
kenar ince, bo~az geni~, kar~n beyzi ve uzunca, kar~nla bo~az
aras~nda iki küçük kulp bulunmaktad~r. Elle yap~lm~~. içi,
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d~~~~siyah astarl~, perdahl~. Kaide noksan, takribi olarak tamamland~. Y. 200, A~. Ç. 107, B~. Ç. 102, Kr. Ç. 154 mm. (B IV/
2.00 m.).
a.17 — P.T. Kürevi kapc~k; ~~ No.nun benzeri. Y. 55, Ç. go mm.
(B I/4,00 m.).
a.18 (10153) — P.T. Kürevi kap: Kenar aç~k ve keskin, bo~az k~sa,
kar~n bas~k ve ~i~ kin, kaide pek dar ve düz. Elle yap~lm~~; d~~~~
siyah astarl~, cilal~, perdahl~ ; içi esmer-boz astarl~. Y. 74, A~.
Ç. 116, B~. Ç. 96, Kr. Ç. 115, Ka. Ç. 33 mm. (B I/4,50 m.).
a.~ g — P.T. Kürevi kap. 14 No.nun benzeri. Y. ~~o5, Ç. 145. mm.
(B I /4,00 m.)
a.20 (10154) — P.T. Sivri kaideli çömekcik: A~~z geni~, kenar~~ince,
bo~az geni~, kar~n ~i~kin ve ortas~ nda hafif bir dirsek var,
kaide sivri, elle yap~lm~~, d~~~~siyah ve kenar~~ k~rm~z~~astarl~,
perdahl~, içi mat boz-isli astars~z. Y. ~~7o, A~~.ç. 127,
B~. Ç. 114, Kr. Ç. 161 mm. (B IV/ ~,00 m.).
a.21 — P. T. Tek kulplu çömlekcik : 22 No. nun benzeri. Y. 155, Ç.
165 mm. (B I/4, 50 m.)
a.22 (10155) — P.T. Çömlekcik, kenar ince, d~~ar~~ ta~k~n bo~az
geni~, kar~n ~i~ kin, kürevi, kaide yuvarlak. Kenarda küçük,
dairevi bir kulp bulunmaktad~r. D~~~~siyah astarl~, cilal~, perdahl~ , içi esmer-boz, devetüyü astarl~. Y. ~ 6o, A~. Ç. II°. B~.
Ç. ~ oo, Kr. Ç. 183 mm. (B I/5,50 m.).
a.23 — P.T. Tek kulplu çömlek. 22 No.nun benzeri. Siyah kahverengi astarl~, cilas~z. Y. 170, Ç. ~ go mm. (B I/5,00 m.).
a.24 — P.T. Kürevi kap. 14 No.nun benzeri. Y. 123 Ç. ~~4o mm.
(B I/5,00 m.).
a.25 — P.T. Çömlek: A~~z hafifçe geni~ , kenar ince, bo~azla kar~n
aras~nda içeri do~ru hafif bir çukurluk var. Kar~n ~i~kin, kaide
düz. Mat esmer astarl~ . Kenarda deliksiz, küçük iki kulp var.
Y. 175, Ç. ~ go mm. (B II/2.50 m.).
a.26 — P.T. Çömlek. 25 No. nun benzeri. Y. 230, Ç. 250 mm.
(B I /2.00 m.).
a.27 (10156) — P.T. Çömlek: A~~z aç~k, kenar ince, bo~az geni~,
kar~nla boyun aras~ nda çukur bir çizgi bulunmaktad~r; kar~n
~i~kin ve alt k~sm~~ nak~s mahrut biçiminde, kaide düz. Elle
yap~lm~~, d~~~~siyah astarl~, cilal~, perdahl~ ; içi mat k~rm~z~ -deve-
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tüyü astarl~. Y. 236, A~. Ç. 280, B~. Ç. 252, Kr. Ç. 284, Ka.
Ç. 128 mm. (B I/ ~ ,5o m.).
a.28 — P.T. Çömlekcik: A~~z aç~k, kenar ince, boyun. geni~, kar~n
kürevi, kaide bas~k. Y. 120, Ç. 125 mm. (B IV/2,00 m.).
a.29 (10157) — P.T. Dört delikli kap altl~~~ : Iki a~z~~geni~, ortas~~
nisbeten dar; bu k~s~mda e~it aral~klarla 4 delik s~ralanm~~t~r.
K~rm~z~-devetüyü, astarl~, perdahl~. -üst Ç. 124, alt Ç. 133,
orta Ç. ili, Y. 75 mm. (B V/3.00 m.).
a.30 (10158) — P.T. Kapak biçiminde nesne. Kenar~n iç taraf~nda
çukur bir çizgi ve bu çizgiden sonra içeri do~ru üçü büyük,
ikisi küçük 5 di~~bulunmaktad~r. içi bir çanak gibi çukur olup
ortas~nda tipik bir kulp vard~r. D~~ta ve altta bir meyve taba~~~
aya~~~ba~lang~c~n~~ and~ran kopmu~~bir k~sm~n ortas~~deliktir.
Içi d~~~~ k~rm~z~-devetüyü astarl~, perdahl~, hamuru kumlu,
Y. 85, Ç. 214 mm. (B II/2,50 m.).
(10159)
— P.T. 4 ayak ve 3 ba~l~~ocak: Bir iki sm. yükseklikte,
a.3~~
altlar~~geni~~ve birbirine yak~n ayaklardan ikisinin d~~~yüzleri
hafif bir inhina ile birbirine yakla~makta ve birle~erek sivri bir
üç meydana gelmektedir. Di~er iki aya~~n üst tarafinda ise iki
ç~k~r~t~~yükselerek uçlar~~çok kö~eli birer topuzla sona ermektedir. Ayaklar~~birle~tiren gövdenin ortas~~hafifçe çukurla~maktad~r (Iç bükey). ~ki topuzla bir sivri uç bir kab~n konabilmesi
için ihtimalki bir sacaya~~~te~kil etmi~tir. Y. 113, U. 142, Gn.
140 mm (B II/3.00 m.).
a.32 — P.T. Küçük kürevi kap: A~~z kenar~~ içeri k~vr~k, kal~n,
kar~n kürevi ve bas~k, kaide düz. A~~z kenar~nda ince delikli iki
küçük kulp bulunmaktad~r. Esmer renkli, astars~z, cilas~zd~r.
Büyüklü~üne nazaran a~~rd~r. Köylüler taraf~ndan höyükten
bulunarak heyetimize verilmi~tir. Y. 8o, Ç. 120 mm. Elle
yap~lm~~.
a.33 — P.T. Çömlek: Kenar dik ve kal~n a~~zla boyun ayn~~çapta,
kar~ndan alt taraf~~uzunca bir nak~s mahrut biçiminde, kaide
dar ve düz. ~nce cidarl~ ; dikkatli bir ~ekilde elle yap~lm~~,
esmer mat astarl~, perdahl~. Y. 240, Ç. 220 mm.
a.34 — P.T. Göveç biçiminde kap: A~~z kenar~~yayvan, boyun içeri
do~ru keskin bir dirsek yap~yor; kar~n ~i~kin ve yayvan, kaide
düz. Y. 140, Ç. 210 mm.

H. Ko~t~,— K. Turfan
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a.35 (~ o~ 6o) — P.T. Helezoni kabartmal~~ çömlek: Kenar hafifçe
aç~ k ve keskin, boyun üstüvani, bo~azla kar~n aras~nda içeri
ve kar~ n üzerinde d~~ar~~ do~ru olmak üzere iki dirsek yapt~ktan sonra kaideye do~ru darahyor. Kaide düz ve dar. Dikkatli
bir ~ ekilde elle yap~lm~~ . Boyun üzerinde bulunan çukurla~t~r~larak çizilmi~~dik ve k~sa bir hatt~n iki yan~ nda simetrik
olarak geni~~bir nokta ve yanlarda iki nokta etrafinda iki daire
bir insan çehresi ifade etmektedir. Kar~ n üzerinde, birbirine
biti~ ik ve simetrik kabartma iki helezon motifi, kab~n öbür
yüzünde çukurla~ hr~larak çizilmi~~geni~~hatlardan mürekkep
süsler bulunmaktad~r.
Bo~az~n yar~s~ ndan yukar~s~~ k~rm~z~ -devetüyü, kab~ n alt k~sm~~
siyah astarl~, cilal~, perdahl~ ; içi devetüyü astars~zd~r. Y. 262,
A~. Ç. 233, B~. Ç. 220, Kr. Ç. 303, Ka. Ç. 120 mm. (B I/
8.75 m.).
a.36 (ro~ 6~ ) — P.T. Kabartma ve oyma süslü çömlek: (35 No.nun
benzeri). Bo~azla kar~ n aras~ndaki içeri do~ru olan dirsek
üzerinde deliksiz, kabarc~ k biçiminde iki kulpçuk var. Bo~az
ve kar~ n üzerinde çukur ve geni~~hatlarla, daire ve noktalardan
mürekkep süsler bulunmaktad~r.
D~~~~ siyah, bo~a= içi devetüyü astarl~ , perdahl~, cilal~ ; içi
devetüyü-siyah astars~z. Y. 222, A~. Ç. 197, B~. Ç. 192. Kr.
Ç. 242, Ka. Ç. 70 mm. (B 1/8.5o.--- tepeden 16.50 m.).
a.37 (~ o 162) — P.T. Çukur çizgilerle süslü çömlekcik: (35 No.nun
benzeri). Bo~azla kar~n dirse~i aras~ndaki saha geni~~ve çukur
hatlarla dairelerden mürekkep süslerle dolu. içi ve d~~~~k~rm~z~~
astarl~, cilal~, perdahl~ . Y. 172, A~. Ç. 195, B~. Ç. 185, Kr.
Ç. 220, Ka. Ç. 83 mm. (B I/8.50 m.).
a.38 — P.T. Çömlekcik: 37 No. nun benzeri. Siyah astarl~~ cilal~,
perdahl~ . Y. 170, Ç. 215 mm. (B1/8.75 m.).
a.39 — P.T. Çömlek: 36, 37, 38 No.lar~ n benzeri. Üzerinde süs yok.
Boz renkli, astars~ z. Y. 215, Ç. 260 mm. (B I/8.00 m.).
a.4o — P.T. Çömlek: 39 No.nun benzeri. Y. 'go, Ç. 270 mm.
(B I/8.5o m.).
a.4.1 — P.T. Çömlekcik: Bo~azla kar~ n ortas~ nda içeri do~ru bir
dirsek var; kar~ n yuvarlak, üzerinde süs yok. Siyah astarl~,
cilal~ . Y. 175, Ç. 195 mm. (B I/8.00 m.).

366

HAMIT ZÜBEYR KO~AY - KEMAL TURFAN

a.42 — P.T. Çömlekcik: 41 No.nun benzeri. Y. ~ 5o, Ç. 165 mm.
(B I/ 8.50 m.).
a.43 — P.T. Derin ve büyük kap: A~~z hafifçe aç~k, bo~az k~sa ve
geni~, kar~ n hafifçe dirsekli, kaide bas~k ve düz. Kenarda
dairevi ve küçük bir kulp vard~ r. Siyah-devetüyü astarl~,
Y. 210, Ç. 360 mm. (B I/8.00 m.).
a•44 — P.T. Büyük tas biçiminde kap: Geni~~ve çukur çizgilerle
süslü. K~ rm~z~~astarl~, cilal~. Y. 16o, Ç. 300 mm. (B I/8.00 m.).
a.45 — P.T. Büyük kap: 43 No.nun benzeri. Siyah-k~rm~z~~ astarl~,
perdahl~ . Y. 150, Ç. 280 mm. (B I/8.00 m.).
a.46 — P.T. kap: 43 No.nun benzeri. Siyah astarl~, perdahl~. Y. 16o,
Ç. 245 mm. (B I/8.00 m.).
a.47 — P.T. Kap: 46 No.nun tam benzeri. Siyah astarl~, perdahl~.
Y. 120, Ç. 18o mm. (B I/8.00 m.).
a.48 — P.T. Kap: 46 No.nun benzeri. Siyah-Kahverangi mat astarl~.
Y. 130, Ç. 210 mm. (B I /8.8o=16.8o m.).
a.49 (10163) — P.T. Geni~~a~~zl~ , süslü çömlekcik: A~~z hafifçe aç~k,
bo~az, düz ve k~sa, bo~azla kar~n aras~ nda bir çukurluk, kar~n
üzerinde bir dirsek bulunmakta; kaide dar ve düz.
D~~~~siyah astarl~ , perdahl~, cilal~ ; içi boz-devetüyü mat astarl~,
perdahl~. Elle yap~lm~~, bo~azla kar~n aras~nda geni~~ve çukur
çizgi ve dairelerden mürekkep süsler var. Y. 102, A~. Ç. 143,
B~. Ç. 134, Ka. 50 mm. (B I/8.50 m.).
a.5o — P.T. Çömlekcik: 49 No.nun benzeri siyah astarl~,
perdahl~. Y. ~~~ o, Ç. 140 mm. (B I/8.50 m.).
a.51 (10164) — P.T. Çömlekcik, kenar ince ve d~~ar~~ do~ru aç~k,
bo~az üstüvani, bo~azla kar~n aras~nda içeri, kar~ n üzerinde
d~~ar~~dirsek var. Kaide dar ve düz. Elle yap~lm~~ . Bir iki hat
ve nokta ile süslenmi~ ; içi d~~~~esmer devetüyü astarl~, perdahl~ ;
d~~~~cilal~. Y. 84, A~. Ç. 88, Kr. Ç. 107, Ka. Ç. 39 mm. (B I/
8.50 m.).
a.52 — P.T. Yayvan çömlekcik: Çukur ve geni~~çizgilerle süslü, siyah,
aç~ k kahverengi astar'', perdahl~ . Y. 97, Ç. 155 mm. (B I/
8.00 m.).
a.53 — P.T. Çömlekcik: 50 No.nun benzeri. Siyah astarl~, perdahl~,
cilal~ . Y. 140, Ç. 170 mm. (B I/8.00 m.).
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a.54 - P.T. Yayvan çömlekcik: 52 No.nun benzeri, Kenarda küçük
bir kabarc~k var. Esmer astarl~, perdahl~. Y. ~~o5, Ç. 175 mm.
(B I/8.50 m.).
a.55 - P.T. Yayvan çömlekçik: Mat devetüyü astarl~. Y. ~ oo,
Ç. 160 mm. (B I/8.5o= 16.5o m.).
a.56 ( ~~ 65) - P.T. Çömlekçik: Kenar d~~ar~~ do~ru hafifçe aç~k
ve ince, bo~az k~sa ve üstüvani, kar~n ~i~kin, bo~azla kar~n
aras~nda içeri, kar~n üzerinde d~~ar~~ do~ru dirsek yap~yor;
kaide dar ve düz. D~~~~ k~rm~z~~astarl~, cil.l~, perdahn; kenar
ve bo~a.= içi k~rm~z~~ astarl~, cil ~~, perdahl~, karn~n içi mat
k~rm~z~~ astarl~, üzerinde süs yok. Y. ~~12, A~. Ç. ~~~~o, B~. Ç. "o°,
Kr. Ç. 136, Ka. Ç. 44 mm. (B 1/8.75=16.75 m.).
a.57 - P.T. Çömlekcik: Siyah-kahverengi astarl~, cilasi kaybolmu~.
Y. 90, Ç. 130 mm. (B 1/8.75 m.).
a.58 - P.T. Nak~~l~~çömlekcik: 51 No.nun benzeri. Mat kahverengi
astarl~. Y. 109. Ç. 125 mm. (B I /8.00 m.).
a.59 - P.T. Nak~~l~~çömlekcik: Siyah- kahverengi astarl~, perdahl~,
cilal~. V. 104, Ç. ~~o5 mm. (B I/8.50 mm.).
a.6o - P.T. Nak~~l~~çömlekcik: Siyah-kahverengi astarl~,
Y. 92. Ç. 105 mm. (B I/8.50 m.).
a.61 - P.T. Yayvan çömlekcik, siyah-kahverengi astarl~. Y. 8o, Ç.
~~o5 mm. (B I/8.70 m.).
a.62 - P.T. Çömlekcik: Mat siyah-kahverengi astarl~. Y. 85, Ç.
98. mm. (B I/8.50 m.).
a.63 - P.T. Vazocuk: Çukur ve geni~~çizgilerle süslü, siyah astar'',
perdahl~. Y. ~~oo, Ç. 95 mm. (B I/8.50 m.).
a.64 - P.T. Vazocuk: Koyu-devetüyü, cilas~~ ç~km~~. Y. 8o, Ç. ~~oo
mm. (B I/8.50 m.).
a.65 - P.T. Vazocuk, mat siyah astarl~. Y. 85, Ç. ~ oo mm. (B I/
8.5o m.).
a.66 - P.T. A~z~~ dar çanakc~k: Kenarda küçük bir kulp bulunmaktad~r. Siyah, astar'', cilal~. Y. 70, Ç. 8o mm. (B 1/8.75 m.).
a.67 - P.T. Vazocuk: Siyah kahverengi astarl~, cilal~, perdahl~,
çukur ve geni~~çizgilerle süslü. Y. 85, Ç. ~ oo mm. (B 1/8.75 m.).
a.68 - P.T. Vazocuk: Siyah-kahverengi astarl~, cilal~, perdahl~.
Y. 9o, Ç. I00 mm. (B 1/8.50 m.).
a.69 - P.T. - Vazocuk: Mat siyah-kahverengi-k~rm~z~~ astarl~. Y.
05, Ç. 120 mm. (B 1/8.5o= 16.5o m.).
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a.7o — P.T. Vazocuk: Siyah-kahverengi astarl~, cilal~. 'Y. 70, Ç. go
mm. (B 1/8.75 m.)
a.71 — P.T. Kaba yap~l~, üstüvan~~kap: Bir tarafi aç~k olup a~z~,
di~er kapah taraf kaideyi te~kil ediyor. Mat kahverengi astars~z
cilas~z. Y. 55, Ç. 6o mm. (B I/8.50 m.).
a.72 — P.T. tYstüvani kap: 71 No.nun benzeri. Y. 75, Ç. 65 mm.
(B I/7.5o m.).
a.73 — P.T. Vazocuk: K~rm~z~~astarl~, cilas~z. Y. 55, Ç. 85 mm.
(B I/8.50 m.).
a.74 — P.T. Vazocuk: 73 No.nun benzeri. Y. 85, Ç. ~ oo. mm.
(B I/8.50 m.).
a.75 — P.T. Büyük çömlek a~z~ : Bo~az üzerinde küçük bir kabarc~k
bulunmaktad~r. Siyah-kahverengi astarl~. Y. 150, Ç. 250 mm.
(B I/7.50 m.).
a.76 — P.T. Küp a~z~: Geni~~ve cidan ince siyah-kahverengi astarl~.
Y. 250, Ç. 400 mm. (B I/4.70 m.).
a.77 — P.T. Vazo parças~ : Çukur çizgilerle süslü k~rm~z~~astarl~,
cilal~. Y. 130, Ç. 135 mm. (B I/7.00 m.).
a.78 — P.T. Çanak parças~ : Kenar karna kadar dik, kar~n dirsekli,
kaide düz. Siyah astarl~, cilas~z. Y. 8o mm. (B 1/8.50 m.).
a.79 — P.T. Vazo parças~, a~z~~yok, kar~n noksan. Y. 8o, Ç. 120 mm.
(B I/7.00 m.).
a.8o (1o166) — P.T. Vazo parças~ : Kenar ince ve hafifçe aç~k,
bo~az k~sa, karn~n en geni~~yerinde bir dirsek var; kaide dar
ve düz. K~rm~z~, astarl~, cilal~, perdahl~. Y. 8o, Ç. 96 mm.
(B I/7.00 m.).
a.81 (10167) — P.T. Iki ba~l~kl~~ya~oca~~~(altar): Kaidesi bir kat',
nalus (elips)~n yar~s~~ k~sa çap~~üzerinden kesilmi~~biçimde olup
ba~hklar bu kesik taraftan dikey olarak yükselmekte ve uçlar~~
üçgen biçiminde sona ererek yanlar~nda gözü temsil eden iki
çukurluk bulunmaktad~ r. Bu suretle bir hayvan ba~~n~~hat~rlatmaktad~r. Eserin ortas~~içbükey (muka'ar) olup dairevi kenarda ayr~ca küçük bir çukurluk bulunmaktad~r. Isli-devetüyü
astarh, perdahl~, cilas~z. Y. 125, U. 156, Gn. 172 mm. (B I/
8.00 m.).
a.82 — P.T. Iki ba~l~kl~~ portatif ya~~oca~~ : 81 No.nun benzeri.
Eksiktir. Y. ~~5o, U. ~~5o mm. (B I /8.00 m.).
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a.83 — P.T. Kurs biçiminde kapak: Ortada üçgen biçiminde bir
kulp bulunmaktad~r. Siyah-kahverengi astarl~, cilal~, perdahl~.
Ç. 270 MIT1. (B I/8.00 m.).
a.84 — P.T. Kapak parças~ : Üçgen biçiminde kulpu var. U 209,
Gn 130 mm (B I /8.00 m.).
a.85 — P.T. Kurs biçiminde süslü kapak: 83 No.nun benzeri; siyah
astarl~, cilal~, perdahl~. Ç. 2 ~~o mm. (B 1/8.75 m.)
a.86 — P.T. Kapak parças~ : Üçgen biçiminde bir kulplu; üzerinde
çukur, daire biçiminde bir süs var. U. 220, Gn. 150 mm.
(B I/7.00 m.).
a.87 (1°168) — P.T. Kurs biçiminde düz kapak: Kenardan ortadaki kulpa do~ru 4 adet, birbirine paralel iki~er çizgi gurubu
e~it aral~klarla uzanmaktad~r. Bu paralel çizgilerin aras~~zikzakl~~
hatlarla doldurulmu~tur. Paralel çizgi gruplar~~ aras~ndaki 4
bo~lukta çukur birer daire bulunmaktad~r. Ç. 179, Kl. 12 mm.
(B I/8.50 m.)
a.88 — P.T. Kurs biçiminde kapak: Tezyinats~z; siyah-kahverengi
astarl~, perdahl~. Ç. 190 mm. (B I/8.50 m.).
a.89 ( 69) — P.T. 4 kö~eli, si~slü kapak: Kenarlar~~hafifçe inhinal~~
ve kö~eler keskin de~il; çukur, düz hatlar, noktalar ve dairelerle
süslenmi~, koyu siyah astarl~, perdahl~, cilal~, hamuru hafifçe
kumlu. U. 385, Gn. 340, Kl. 2 I mm. (B I /7.00 m.).
a.90 ( ~~o ~~ 7o) — P.T. Kurs biçiminde kapak, az çukur hatlar ve
noktalarla hendesi süsler meydana gelmi~; hamuru ince kumlu,
üstü siyah astarl~, cilal~, perdahl~ ; alt~~siyah-tu~la rengi astarl~,
perdahl~, cilas~z. Ç. 290, KI. ~ 8 mm. (B I/8.50 m.).
a.91 ( ~ o~~7~ ) — P.T. Kurs biçiminde kapakc~k: Küçük delikli ve
üstü sivri bir kulpu vard~r. Birçok çizgilerin birbirini kesmesi
ile kulpun etrafinda 8 kö~eli bir y~ld~z meydana gelmi~tir.
Üstü k~rm~z~~ astarl~, perdahl~, cilal~ ; alt~~devetüyü astarl~, perdahl~, cilas~z. Ç. ~~o5, Kl. 13 mm. (B I/9.00 m.).
a.92 (10172) — P.T. Kurs biçiminde kapak: Sivri kulplu, her iki
yüzü esmer - devetuyü astarl~, perdahl~, d~~~~cilal~. Ç. 142, Kl.
~~2 mm. (B I /9.00= 7.00 m.).
a.93 — P.T. Fincan: Yanlar~~dik, dibi düz. Devetuyü astars~z, cilas~z. Y. 25, Ç. 35 mm. (B I/8.50 m.).
a.94 — P.T. Kurs biçiminde kapak parças~ : K~rm~z~~ astarl~,
perdahl~. Ç. ~~8o mm. (B I/8.50 m.).
Belleren C. XXII. F. 24
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a.95 — P.T. Kapak parças~ : Esmer astarl~, perdahs~z, cilas~z. Ç.
~~ 8o m. (B I/8.50 m.).
a.96 — P.T. Kavanozcuk: Gövdesi beyzi biçimde, çarkla yap~lm~~,
k~ rm~z~, mat cilal~, Geç Roma veya Bizans devri eseri. Höyü~ün
zirvesinden ç~ km~~t~ r. Y. 70, Ç. 65 mm. (B VIII/o.5o m.).
a.97 (10173) — P.T. Hayvan ba~~ : Al~nla burun aras~~ keskin bir
s~ rt te~kil etmekte, s~rt~n iki taraf~nda kalan yüzler üzerindeki
iki delik gözü ifade etmektedir. Kulaklar hafif birer sivrilik
halindedir. Boynun üstü düz ve geni~tir. Bir at~~ hat~ rlatmaktad~r. K~rm~z~-krem rengi - siyah astarl~, cilas~z. Boyun U. ~ oo,
Ba~~U. 79, boyun Gn. 66 mm. (B I/8.00 m.)
a.98 (10174) — P.T. Helezoni kabartmal~~ küp parças~. Kab~n karn~~
üzerine sonradan ince bir ~eridin yap~~t~ r~lmas~~ ile has~l olmu~~
çok k~vr~ml~~simetrik iki helezon vard~r. Hamuru kumlu. içi
d~~~~kiremit rengi astarl~, d~~~~cilal~, perdahl~. U. 410, Gn.
260 mm. (B I /8.00 m.).
a.99 (10175) — P.T. Üzeri geni~~dalgal~~ çanak kenar~ : D~~ta kenardan itibaren 35 er mm. aral~kl~~hafif s~rtlar ve bunlar~n aras~nda çukurlar kenara paralel olarak kab~n d~~~yüzünü çevirmektedir. D~~~~ mat k~ rm~z~~ astarl~, perdahl~ ; içi boz-kiremit
rengi, iri kumlu, elle yap~lm~~. U. 14o, Gn. 107 mm. (B V/
~ oo m.).
a.ioo (10176) — P.T. Üzeri dalgal~~ çanak kenar~ : Kenar kö~eli,
üzerinde kenardan itibaren 15 er mm. aral~ kl~~ s~rtlar ve aralar~ndaki çukurlar kenara paralel olarak kaideye do~ru devem
etmektedir. D~~~~k~rm~z~, astarl~. cilal~ ; içi boz-k~rm~z~~ astarl~,
kenarda bir kabarc~ k bulunmaktad~ r. Kesiti siyah, hamuru
ince kumlu ve samanl~. U. 150, Gn. 120 mm. (B III/0.60 m.).
a.~ oi (10177) — P.T. Dar ve keskin dalgal~~ kap karn~~ parças~ :
D~~~nda ortalama birer cm. Aral~ kl~~ ve kesiti bir (di~li)yi and~ran s~ rtlar ve çukurlar bulunmaktad~r. D~~~~ siyah cilal~,
perdahl~ ; içi mat k~ rmz~~- boz astarl~. Hamuru kumlu ve samanl~. U. 83, Gn. 63 mm. (B IV/2.00 m.).
a.1o2 (10178) — P.T. Üzerinde helezon biçiminde kabartma bulunan kar~n parças~. D~~~~siyah astarl~, cilal~; içi aç~ k kahverengi
astarl~. U. 136, Gn. 84 mm. (B I/3.00 m.).
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a. 103 — P.T. Geni~, kabartmal~~kar~n parças~~(band keramik) : K~rm~z~-siyah astarl~, cilal~. U. ~~~~o, Gn. 8o mm. (B II/2.50 m.).
a.~ o4 — P.T. ~nce kabartmal~~ kar~n parças~ : Siyah astarl~,
perdahl~. U. 130 Gn. 70 mm. (B I/2.50 m.).
a.~ o5 — P.T. ~nce kabartmal~~ kar~n parças~ : Kabartma basit natüralist süsü and~r~yor. Siyah astarl~, cilal~, perdahl~. U. 130,
Gn. ~~ o mm. (B II/ ~~.5o m.).
a.~ o6 — P.T. ~nce kabartmal~~ kar~n parças~ : Siyah astarl~, cilal~.
U. 150, Gn. ~ oo mm. (B I/4.50 m.).
a.107 (~ o~~79) — P.T. ~nce kabartmal~~ kar~n parças~. D~~~~siyah
astarl~, cilal~ ; içi koyu kahverengi. U. 105, Gn. 6~~ mm (B I/
4.50 ~n.)•
a.~ o8 — P.T. ~nce oyma hendesi çizgilerle süslü kar~n parças~ :
Siyah-k~rm~z~~astarl~, cilal~. U. 140, Gn. 85 mm. (B I /5.00 m.).
a.~ og — P.T. Hem oyma, hem kabartma ince hendesi çizgilerle
süslü kar~n parças~ : Koyu kahverengi astarl~, perdahl~. U. 130,
Gn. ~~ o mm. (B I/5.50 m.).
a.~~~ o (~ o~~8o) — P.T. ~nce hendesi kabartmalarla süslü kenar parças~ : D~~~~siyah-devetüyü astarl~, perdahl~, cilal~, içi mat kahverengi astars~z, pürüzlü. U. ~~ ii, Gn. 61 mm. (B II/2.50 m.).
a.~~~~~~ — P.T. ~nce hendesi çizgilerle süslü kar~n parças~ : Siyah
astarl~, cilal~, perdahl~. U. 70, Gn. 40 mm. (B I /7.00 m.).
a.~~12 (I0I8I) - P.T. Ince çukur hendesi çizgilerle süslü kap karn~~
parças~ : Siyah astarl~, perdahl~, cilal~. U. ~ oo, Gn. 50 mm.
(B IV/2.00 m.).
a.1 13 — P.T. ~nce kabartmal~~ kar~n parças~ : Mat siyah astarl~.
120, Gn. 70 mm. (B I /8.00 m.).
a.~~ 4 — P.T. Figürin (?): Üzerinde hilal biçiminde olup, hilal~n
iç tarafinda iki düz ilâvesi bulunan yüksek, keskin kabartmal~~
parça basit bir hayvan~n kuyruk ve arka ayaklar~~olsa gerek.
Mat k~rm~z~~astarl~. U. ~~3o, Gn. go mm. (B I /8.00 m.).
a. ~~ (10182) — P.T. Dört ç~k~nt~l~~ nesne: ~~~mm. çap~nda oldu~u
hesaplanabilen bir daire parças~~üzerinden buna dikey olmak
üzere iki parça ç~kmaktad~r. Üzeri k~rm~z~-isli astarl~, cilal~,
perdahl~. U. 93, Gn. 50 mm. (B V/3.00 m.).
a.~~16 (10183) — P.T. BM kadehi biçiminde kapc~k: Kenar düz ve
basit, d~~tan içe hafif bir münhani çizerek kaideye iniyor.
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Kaide az yüksek bir halka biçiminde. Y. 85, A~. Ç. ~ 6o, Ka.
Ç. 75 mm. (B V/3.00 m.).

a.~~ 7 (10184) — P.T. Ince çizgili (incise), s~k ve kar~~~k hendesi
motiflerle süslü dik kap kenar~~parças~ : Kaidesi düz, geni~~
ve belki dört kö~eli bir kab~n kenar~, d~~~~siyah astarl~,
perdahl~ ; içi pürüzlü, mat devetüyü astars~z. Y. 162, Gn. 173
mm. (B III /2.70= 10.20 M.).
a.~ 18 (10185) — P.T. Kenar ve bo~az parças~: Çukur ve geni~~bir
iki hat ve noktalarla süslü çömlek parças~. Kenar ince ve aç~k,
bo~az üstüvani, içi d~~~~ düz k~rm~z~~astarl~, cilal~, perdahl~.
U. 210, Gn. 105 mm. (B I/6.50 m.).
a.~~ g — P.T. Çukur ve geni~~çizgilerle süslü çömlek bo~az~~parças~.
Düz k~rm~z~~astarl~, cil1~, perdahl~. U. 150, Gn. 130 mm.
(B I/6.5o m.).
a.12o — P.T. Çukur ve geni~~çizgilerle süslü çömlek bo~az~~parças~.
119 No.nun benzeri. U. ~ oo, Gn. 65 mm. (B I/6.50 m.).
a.121 (1°186) — P.T. Çukur ve geni~~çizgi ve noktalarla süslü
çömlek parças~ : Içi ve d~~~~koyu k~rm~z~~astarl~, içi mat, d~~~~
cilal~. U. 123, Gn. 87 mm. (B I/6.50 m.).
a.122 — P.T. Geni~, çukur çizgi ve noktalarla süslü kenar parças~ :
Içi, d~~~~k~rm~z~, astarl~, perdahl~, cilal~. U. ~ 8o, Gn. ~~ mm.
(B I/6.50 m.).
a.123 (10187) — P.T. Geni~~ve çukur hat ve nokta ile süslü çömlek
karn~~parças~ : Içi, d~~~~ k~rm~z~~astarl~, perdahl~. U. ~~~ o, Gn.
8o mm. (B I/6.50 m.).
a.~~ 24 — P.T. Çukur çizgilerle süslü çömlek karn~~parças~ : Içi, d~~~~
k~rm~z~~astarl~, perdahl~. U. 70, Gn. 6o mm. (B I/6.50 m.).
a.125 — P.T. Çukur çizgi ve daire ile süslü çömlek parças~ : K~rm~z~~
astarl~, perdahl~. U. ~ 8o, Gn. 6o mm. (B I/6.50 m.).
a.126 — P.T. Çukur çizgi ve dairelerle süslü çömlek parças~ : K~rm~z~~astarl~, perdahl~. U. ~ oo, Gn. ~ oo mm. (B I/6.50 m.).
a.127 — P.T. Üzerinde çukur bir daire ile süslü çömlek pa~ ças~.
Esmer astarl~, perdahl~, cilal~. U. 'go, Gn. 130 mm. (B I/
6.50 m.).
a.128 (1o188) — P.T. Geni~~kabartmal~~ çömlek karn~~(bandkeramik): Çift, kö~eli, geni~~helezoni kabartmal~~birçok kareleri
ihtiva eden motiflerle birle~mektedir. D~~~~ k~rm~z~-devetüyü-
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esmer astarl~, perdahl~, içi mat boz renkli. U. 340, Gn. 250 mm.
(B I/6.50 m.).
a.129 — P.T. Geni~~kabartmal~~ büyük küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~,
perdahl~ . U. 400, Gn. 300 mm. (B I/6.50 m.).
a.130 (10189) — P.T. Geni~~kö~eli, çift helezoni kabartmal~~ büyük
çömlek parças~. D~~~~devetüyü astarl~. U. 330, Gn. 200 mm.
(B I/6.50 m.).
a.13~~— P.T. Çift ve kö~ eli helezoni ve geni~~kabartmal~~büyük çömlek parças~. K~rm~z~~ astarl~, perdahl~. U. 250, Gn. 200 mm.
(B I/6.50 m.).
a.132 — P.T. Geni~~kabartmal~~ küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~, perdahl~. U. 360, Gn. 2.4o mm. (B I/6.50 m.).
a.133 — P.T. Helezoni kabartmal~~küp parças~ : K~ rm~ z~~ astarl~,
perdahl~. U. 200, Gn. 130 mm. (B I/6.50 m.).
a.134 — P.T. Kareler te~ kil eden geni~~kabartmal~~ küp parças~ :
K~rm~z~~ astarl~, perdahl~ . U. 240, Gn. 140 mm. (B I/6.50 m.).
a.135 — P.T. Geni~, helezoni kabartman~n bir k~sm~n~~ihtiva eden
küp parças~ : Siyah astarl~, cilal~, perdahl~. U. ~~7o, Gn. 14o mm.
(B I/6.50 m.).
a.136 — P.T. Geni~~kabartmal~~küp parças~ : K~ rm~z~~ astarl~, perdahil. U. ~ 8o, Gn. ~ 6o mm. (B I/6.50 m.).
a.137 — P.T. Helezoni kabartmal~~ küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~,
perdahl~. U. 14o, Gn. 8o mm. (B I/6.50 m.).
a.138 — P.T. Helezoni kabartmal~~ küp parças~ : K~rm~z~, astarl~,
perdahl~. U. 130, Gn. 65 mm. (B I/6.50 m.).
a.139 — P.T. Helezoni kabartmal~~küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~,
perdahl~. U. 300, Gn. 140 mm. (B I/6.50 m.).
a.~ 4o — P.T. Helezoni kabartmal~~ küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~,
perdahl~. U. 18o Gn. ~~ o mm. (B I/6.50 m.).
a 141 — P.T. Helezoni geni~~kabartmal~~küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~,
perdahl~, cilâl~. U. ~ 8o, Gn. 150 mm. (B I/6.50 m.).
a.142 — P.T. Helezoni geni~~kabartmal~~ küp parças~ : K~rm~z~~ astarl~, perdahl~, cilal~. U. ~~go, Gn. 170 mm. (B I/6.50 m.).
a.143 — P.T. Portatif ocak olmas~~muhtemel ~ey: Beyzi bir yar~m
daire biçiminde, ortas~~çukur yukar~ya do~ru yükselen iki
ç~k~nt~n~n uçlar~~ k~r~lm~~. 81 ve 82 No.lar~n benzeri. U. 210,
Gn. 16o mm. (B I/7.50 m.).
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a.144 — Ocak biçiminde nesne: 143 No.nun benzeri. U. 170, Gn.
16o mm. (B I/6.50 m.).
a.145 (~ o~ go) — P.T. ~nce kabartmal~~büyük çömlek parças~ : Helezon ve paralel hatlarla hendesi süsler var. Kabartma= bulundu~u saha siyah astarl~ , perdahl~, gümü~i cilal~ ; di~er k~s~m
kahverengi astarl~, cilal~, perdahl~ . U. 320 Gn. 190 mm.
(B I/3.00 m.).
a.145m — P.T. ~nce helezoni kabartmal~~ büyük çömlek parças~ :
Siyah astarl~, cilal~, perdahl~. U. ~~6o, Gn. 120 mm. (B I/1.50 m.).
a.146 (~ o~ g~ ) — P.T. Keskin kertikli büyük çömlek parças~ : Kar~n
üzerinde kab~~çevreleyen derince bir çukurun kenar~nda keskin
bir kertik bulunmaktad~ r. D~~~~siyah astarl~, perdahl~, cilal~ ;
içi boz astarl~. U. 260, Gn. 120 mm. (B IV/1.5o m.).
a.146m. — P.T. Kertikli çömlek parças~ : 146 No.nun benzeri.
U. 140, Gn. 120 mm. (B II/1.20 m.).
a.147 — P.T. Yass~~ve geni~, ortas~~ aç~ k dairevi bir tablan~n parças~ :
~~72 No.da kay~tl~~oca~~n taban~n~~and~r~yor. D~~~muhit uzunlu~u
210, Gn. 200 mm. (B I/6.50 m.).
a.148 (10192) — P.T. Ocak(?) parças~ : Yere dikey duran, kaidesi
inhinal~, üzerinde keçi aya~~~biçiminde küçük bir ç~k~nt~~ var.
Boz astarl~, perdahl~. U. ~~go, Y. ~~ go mm. (B V/2.5o m.).
a.~ 49 — P.T. Ocak(?) parças~ : 148 No.nun benzeri. Y. 105, Gn.
6o mm. (B III/1.50 m.).
a .150 — P,T. iuce çizgili (incise) kap parças~. U. 120, Gn. 75 mm.
(B III/2.50 m.).
a.151 — P.T. ~nce çizgili (incise) kap parças~. U. 85, Gn. 75 mm.
(B I/4.50 m.).
a.152 (10193) — P.T. Helezoni kabartmal~~ve çizgilerle süslü çömlek parças~. U. go, Gn. 8o mm. (B I/5.50 m.).
a.153 — P.T. Helezoni kabartma ve çizgilerle süslü parça. U. 70,
Gn. 70 mm. (B III/2.80 m.).
a.154 — P.T. ~ nce çizgilerle (incise) süslü kap parças~. U. 70,
Gn. 50 mm. (B III/Too m.).
a.155 (10194) — P.T. ~nce basit çizgilerle süslü kap parças~ : Esmer,
astars~z, cilas~ z. U. 117, Gn. 78 mm. (B IV/1.5o m.).
a.156 — P.T. Kabartma ve çizgilerle süslü kap parças~. U. ~ oo,
Gn. 70 mm. (B III/1.50 m.).
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a.157 — P.T. Kareler te~kil eden ince kabartmalarla süslü kap
parças~ . U. go, Gn. 6o mm. (B I/2.00 m.).
a.158 — P.T. Kareler te~ kil eden ince kabartmalarla süslü kap
parças~ . U. 120, Gn. 75 mm. (B I/2.50 m.).
a..159 (10195) — P.T. ~nce vazo(?) parças~~kenar~ : Kenar hafifçe
d~~ar~~ k~vr~k, bo~az dik ve uzunca, kar~ n kürevi (olmal~).
Boyun üzerinde paralel iki çizginin aras~~mail çizgiler ve bunlar~n aras~~ da noktalarla doldurularak (incisi) süslenmi~.
D~~~~koyu siyah astarl~, perdahl~, cilal~. U. ~ oo, Y. 70 mm.
(B IV/2.00 m.).
a.16o — P.T. Makara biçiminde nesne: Astars~z. U. 6o, Ç. 55 mm.
(B III/2.00 m.).
a.161 — P.T. Bo~az~~üzerinde ince çizgilerle (incise) ve noktalarla
süslü çömlekcik parças~ : Siyah astarl~, cilal~, perdahl~. A~~z
kenar~~hafifçe d~~ar~~ k~vr~k, boyun k~sa, kar~n kürevi. U. ~ go,
Gn. 140 mm. (B III/1.5o m.).
a.162 — P.T. ~ nce kabartma çizgilerle süslü kap parças~. U. 18o,
Gn. 170 mm. (B I/6.50 m.).
a.163 — P.T. ~ nce kabartma ve helezoni hatlarla süslü kap parças~ :
Ortas~~ delik; siyah astarl~, perdahl~. U. 210, Gn. 140 mm.
(B III/2.50 m.).
a.164 (10196) — P.T. Kurs biçi7rilnde kapak kenar~ : ~nce, üst yüzü
içei-i do~ru kal~nla~arak bir s~rt te-~ kil ettikten sonra ortada
geni~~bir çukurluk yapacak ~ekilde birdenbire inceliyor. Bu
çukurun ortas~ nda kesiti tam bir daire olan kulp bulunmaktad~r. Ç. 290 mm. (B III/3.50 m.).
a.165 — Ortas~~delik, bas~k küre biçiminde ta~~topuz: Deli~in iki
a~z~~ fazla geni~, ortas~~dar. Y. 40, Ç. 8o mm. (B I/5.00 m.) .
a.166 (10197) — Bileyi(?) ta~~ : Takriben mütevaziyülmüstatilât (dikdörtgen prizma) biçiminde olup uzun yan yüzleri düz, uçlardaki dar yüzleri pürüzlüdür. U. 130, Gn. 41, Y. 30 mm. (B I/
4.50= ~ 2.5o m.).
a.167 — Obsidiyen perdah(?) ta~~ : Takriben böbrek biçiminde olup
sürtme sonunda yüzü a~~nm~~~ve düzle~mi~tir. U. 50, Gn.
30 mm. (B I/8.00 m.).
a.168 — Keman biçiminde, sap~~ k~r~lm~~~ elta~~ (?) : Bazalt(?)tan.
U. 150, Gn. ~ lo mm. (B II/2.00 m.).
a.~ 69 — P.T. Ocak(?) parças~. U. 15, Gn. ~ oo mm. (B III/2.70 m.).
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a.~ 7o — P.T. Helezoni kabartmal~~ parçalar halinde küp: Siyah
astarl~, cilal~~perdahl~. (B I/8.00 m.).
a.~ 7~~ (~~o ~~ 99) — P.T. Zoomorf kulplu kapak: 4 ayakl~, köpek cinsinden olan hayvan~n kuyru~u ve ayaklar~~ kapa~~n yüzüne
yap~~m~~~halde, gövde keskin bir s~ rt halinde, ba~~normaldir.
Ba~~ve boyun kulp yerini tutmaktad~ r. Kenarda e~it aral~klarla,
20 mm. çap~nda, ortas~~ kabar~nt~l~~ 5 çukur daire bulunmaktad~r. Devetüyü astarl~ , cili~, perdahl~ . Ç. 165, Ki. ii, hayvan~n ba~~ na kadar Y. 35 mm. (B I/7.00 m.).
a.172 — P.T. Ortas~nda sacaya~~~b;çiminde üç ayak yükselen büyük
ocak (tand~r?) : Uçlar~~domuz burnu biçiminde biten ayaklar
d~~ tan içe inhina ile uzanmakta ve aralar~nda ortalama 20
sm.lik aral~k bulunmaktad~ r. Ayaklar kaideye do~ru birdenbire
kal~nla~arak inmekte ve ortas~~ bo~, takriben 95. sm. çap~nda
dairevii bir tablaya yap~~ maktad~r. Dairevi tablan~ n ortas~ndaki
takriben 35 sm. çap~ndaki bo~luk bir tand~r ~eklinde çukur ve
30 sm. kadar derinlikte olup içi odun külü ve kömürü dolu
olarak bulunmu~ tur. Ayaklar~ n bu çukura bakan iç yüzleri
ate~in tesirile fazla pi~mi~~ve islenmi~ tir. Ayaklardan ikisi aras~nda, güney do~u tarafta tabla üzerinde d~~ tan ortadaki
çukura birle~en bir aç~kl~k vard~r ki kül ve kömürün ç~kar~lmas~n~~kolayla~t~rmak için yap~lm~~~olmal~d~r. Ocak heyeti
umumiyesiyle zemine yap~~~ k halde yap~lm~~t~r. Ç. 950 mm.
(B I /4.5o =12.5o m.).
a.173 (10200) — Uç ayakl~~büyük ocak (tand~r?) : a.172 nin benzeri
olup ayn~~oda içinde bulunmu~tur. Evvelkinden farkl~~ olarak
kenar~nda çift tabla bulunmaktad~r ve daha güzeldir.
a.173 (Mükerrer) ocak: Dairevi tabla üzerinde uçlar~~yukar~~ do~ru
sivri üç ç~k~nt~s~~ vard~ r a.172 den bir mimari tabaka üstte
B III mevkiinde bulunmu~ tur. Daha küçük ve basittir.
MADEN E~YASI

a.174 (10201) — Bak~ r nacak: Tek a~~zl~~ olup d~~~taraf~~dairevi iç
taraf~ nda ise gaga biçiminde hafif bir k~vr~ lma vard~r. Ba~~~
hafif bir aç~~yaparak kö~eli bir s~rt te~kil etmekte, sap~n geçece~i
deli~in a~~zlar~~beyzi bir ~ekil almaktad~r. Ba~~n deli~in a~z~na
gelen iki kenar~~ birer s~rt yapacak ~ekilde kal~n, ortan~n iki
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yan yüzleri oluk biçiminde çukurdur. Deli~in sa~~yan~~çatlak
olarak bulunmu~tur. U. ~~6o, A~. Gn. 54, Ba~~U. 50, Ba~~Gn.
Gn. 35 mm. (B I /4.00= 12.00 m.).
a.175 (10202) — Bak~ r keski: En kal~ n yeri 4 mm. olan yass~~ bir
safihadan ibarettir. Sap taraf~ n~n ince olmas~~a~aç veya boynuz
bir sap geçirilerek kullan~ld~~~n~~gösterir. A~~z geni~, keskin ve
dairevi. U. 125, A~. Gn. 46, Sap Gn. 24, Ki. 4 mm. (B II/
2.50= ~~o.5o m.).
a.176 (10203) — Bak~r delikli toplu i~ne: Büyücek ve yuvarlak
olan ba~ tan itibaren 30 ncu mm. üzerinde geni~lemi~~bir k~sm~n
ortas~nda ~~mm. çap~ nda bir delik bulunmaktad~r. Ucu uzun
ve ince. Ba~~Ç. ii, orta Ç. 3, U. 142 mm. (B I/5.50=13.50 m.).
a. 77 (10204) — Bak~r m~zrak (?) ucu: Uzunca bir sö~üt yapra~~~
biçiminde, kenarlar~~keskin, sap dar ve kesiti bir müstatili
and~r~ yor. U. I 20, Gn. 27 mm. (B I /4.00 = ~~2.00 m.).
a. 78 (10205) — Bak~ r, kama biçiminde m~ zrak (?) ucu: A~~z
uzunca, kenarlar~~ve ucu keskin, sap dar ve kesiti bir müstatildir. A~~z pasl~~ve fazla y~pranm~~ . U. 182, Gn. 36, A~. Ki.
3 mm. (B I /4.00= ~~2.00 M.).
a.~~79 (10206) — Bak~ r orak biçiminde alet: Sap~~dar, kal~n ve kö~eli
a~~z e~ri ve az keskin, uç taraf düz. A~z~n ters tarafi ince, ucun
her iki yan~~ da keskin. U. 178, Gn. 25 mm. (B III /25o=
10.50 m.).
8o
a.~~ (10207) — Bak~ r at nal~~biçiminde yar~ m halka: Hafifçe yass~~
ve uçlar~~birbirine yakla~~kt~ r. Gn. 16, Ki. 12, U. (muhit)
275, Ç. 107 mm. (B V/Tepe). Bilezik oldu~u anla~~l~yor.
a.~~81 (10208) — Mâdeni yüzük: Ka~~~kendinden ve düz olup üzerinde majüskül bir süslü L harfi ve ka~~n iki yan~nda ince
çizgi ile yap~lm~~~iki süs vard~r. Halka k~sm~~ince ve yuvarlakt~r. C. yarmas~ nda zeminden 2 m. derinde bulunmu~tur.
Klasik ça~~eseridir.
KÜÇÜK TA~~ALETLER
a.183 (102 ~ o) — Esmer sileksten küçük testere: Hafifçe e~ri a~z~~
kal~n ve di~lidir. S~rt~~ince ve keskindir. U. 45, Gn. ~ g, Ki.
7 mm. (B III /3.5o m.).
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a.184 (10211 ) — K~rm~z~~ sleksten testere. Hafifçe e~ri, a~z~~kal~n ve
di~li, s~rt~~ince ve keskin. A~~z kullanma sonunda a~~ nm~~~ve
cilâlanm~~t~ r. U. 84, Gn. 27, Ki. 8 mm. (B 1/5.00 m.).
a.185 (10212) — Koyu gri sleksten testere: Sekonder. A~z~~kal~n ve
di~li, s~rt~~ince ve keskin, a~~ z kullan~ld~~~~için a~~nm~~~ve cilâlanm~~. U. 105, Gn. 23, Ki. 9 mm. (B 1/8.75 m.).
a.186 ( ~ o213) — Sleks testere: Hafifçe e~ri hem a~z~, hem de s~rt~~
di~li. A~~z kal~n ve a~~nm~~, s~rt ince. U. 71, Gn. 17, Ki. 6 mm.
(B 1/8.50 m.).
a.187 (10214) — Kahverengi ta~~boncuk: Bir yüzü düz, di~er yüzü
bas~ k bir mahrut biçiminde olup küçük bir a~'~r~a~~~and~rmaktad~r. Deli~i geni~tir. Y. 9, Ç. 19 mm.
KEMIK E~YA

a.188 (102 ~~5) — Kemik boncuk: Bir yüzü düz, di~er yüzü yuvarlak;
üzerinde torna izleri var. Muahhar ça~lara ait olmal~d~r.
Y. 6, Ç. 12 mm. (B 111/1.50=9.00 m.).
a~~89 (10216) — Delikli parmak kemi~i: Cesamet itibarile koyun
veya keçinin parmak kemi~ini and~r~yor. Ince tarafinda birbirine dikey iki delik delinmi~ tir. Hiç i~lenmemi~, mafsal yerlerindeki girinti ve ç~k~nt~~ oldu~u gibi duruyor. U. 34, Gn.
8 mm. (B 111/1.40=9~ m.).
a.~ 9oa (102 ~~7a) — I~lenmi~~köpekdi~i: Köpe~in uzun ve sivri olan
köpek di~i. Hafif e~ri, küçük bir meki~i and~r~yor. Kök taraf~nda bir delik aç~lm~~t~ r. I~ne yerine kullan~lm~~~olmal~d~r.
U. 30, Gn. 7 mm. (B 111/1.50=9.00 m.).
a.~ 9ob (102~ 7b) — I~lenmi~~köpek di~i: ~~ 90 n~n benzeri. U. 32,
Gn. 7 mm. (B 111/1.50=9.00 m.).
a.~ 9~~(10218) — Kemik ok ucu. Sap tarafinda, sapland~~~~zaman
ç~kar~lmas~ na mani olmak için yap~lm~~~olup k~r~lm~~~bir mahmuzun yeri görülmektedir. U. 64 mm. (B V/3.00 m.).
a 192 (10219) — Kemik i~ne parças~ : Ince uzun, ucu sivri, ba~~
tarafi k~r~lm~~~siyah renkte. U. 64, Ç. 4 mm. (B III/1.50=
9.00 m.).
a.193 (10220) — Kemik biz: Ortadan itibaren bir taraf~~ince, di~er
taraf~~ kal~ n. Bir yüzü sünger gibi pürüzlüdür. U. 83, Ç. 9 mm.
(B 111/1.50.9.00 m.).
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a 194 (10221) — Kemik biz: Küçük ve ince bir mekik biçiminde.
Bir yüzü sünger gibi pürüzlü. U. 8o, Ç. 8 mm. (B III/1.40 m.).
a.195 (10222) — Kemik biz: Iki taraf~~ince, bir ucu sivri, di~er ucu
k~r~k. U. 85, Ç. 7 mm. (B I/5.00=13 m.).
a. 196 (10223) — Kemik biz: Mekik biçiminde. Iki ucu sivri, biraz
yass~, cilâs~z, perdahs~z. U. 98, Gn. ~ omm. (B I/5.00. 3.00 m.).
a.1 97 (143224) — Kemik biz: Bir taraf~~ kal~n, di~er taraf~~ az ince,
perdahl~, cilâl~, bir yan~~süngerimsi; kal~n üç k~ r~k. U. ~ 6o,
Ç. ~ o mm. (B III/1.50=9.00 m.).
KARAZ'DA 1942 YILI SONDAJINDA BULUNAN E~YA

(Sondaj safhas~~neticeleri III. Türk Tarih Kongresi 1943 (s. 165169) de tamt~lm~~~idi. Burada bulunan eserlerin envanterini eklemeyi lüzumlu gördük.)
— Aç~k kahverengi çakmak ta~~ndan safiha. U. 65 mm.
2 — Evvelkinin ayn~. U. 62 mm.
U. 50 mm.
3—
55
U. 43 mm.
4—
3)
33
U. 50 mm.
)9
5—
6—
U. 65 mm.
55
U. 65 mm.
53
7—
8—
U. 6o mm.
U. 48 mm.
)
5
35
9—
10 —
U.
55 mm.
55
3)
ii — Siyah obsidyen b~çak: Primer. U. 50 mm.
12 — Siyah ve ~effaf obsidiyen b~çak: Sekonder. Uç taraf~nda ip
ba~lamak için bir kertik var. U. 6o mm.
13 — Obsidiyen b~çak: Primer. U. 6o mm.
14 — Obsidiyen b~çak: Primer. U. 50 mm.
15 — Aç~k kahverengi çakmak ta~~~safihas~. U. 55 mm.
18 — Kemikten süshi nesne: Bir ucu deliklidir. "üzeri ortas~nda bir
nokta bulunan dairelerle süslü. K~r~k ve noksan.
— Bronz ok ucu: Sap taraf~nda boru ~eklinde delik ve bir yan~nda sapland~~~~zaman ç~kmas~na mani olacak bir çengeli
var. U. 50 mm.
20 - Kesiti dört kö~eli bak~r biz. U. 72 mm.
55
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21 — Çömlek parças~ : D~~~~siyah, astarl~,
; içi k~ rm~z~. Üzerinde ince kabartma çizgilerle süsler var.
22 - 25 -2 ~~ gibi.
26 — Çömlek parças~ : D~~~~siyah-k~rm~z~~ astarl~, ince kabartma
hatlarla hendesi süslü.
27 — Çömlek parças~. 21 gibi.
28 — 2 ~~ gibi.
29 - Çömlek parças~ : D~~~~siyah, cilal~. Üzerinde ince kabartma
ve çukur çizgilerle meydana gelmi~~bir helezon vard~r.
30 — Çanak parças~ : Çukur ve k~r~k çizgilerle süslü.
31 — Çanak parças~ : Koyu kahverengi cilal~, ince çukur çizgilerle
süslü.
32 — Çanak kenar~.
33 — Çömlek kenar~ : Siyah astarl~, cilal~, içi k~rm~z~ ; boynu çizgilerle süslü, ince i~.
34 — Çanak parças~ : Siyah cilal~, d~~~~çukur hendesi çizgilerle
süslü. B 3 de ç~kt~.
35 — Çanak parças~ : Kulpu k~r~k. içi ve d~~~~siyah, bir ma~raba
olmas~~muhtemel. Kenar~~hafif d~~ar~~ ta~k~n. Y. 110 mm.
36 — Çanak parças~ : Üstü siyah cilal~.
37 — Çanak parças~ : Üstü siyah cilal~.
38 — Çanak parças~ : Üstü siyah cilal~.
39 — Çanak parças~ : Üstü siyah cilal~, d~~~~çukur çizgilerle, içi
sar~mt~rak çizgilerle süslü.
40 — Dört kö~e kesitli, bir taraf~~sivri bak~r çivi. U. 6o mm.
41 — Kapak kulpu: Siyah cilal~.
42 — Hilal biçiminde kulp.
43
Kulplu kenar, gövdeye yak~n ve iptidai.
44 — Üzerinde meme ~eklinde tutaca~~~olan kenar parças~.
45 — Ocak parças~ : D~~~~ k~ rm~z~~ astarl~, domuz burnu biçiminde
ucunda hilalvari kabartmas~~ vard~ r. B 3 de bulundu.
46 — Siyah kulp (B 2 de bulundu).
47 — Siyah küp (B 2 de bulundu).
48 — Siyah küp (B2 de bulundu).
49 — K~rm~z~~ astarl~~ gt~veç: Dibi yok, iki kulplu (Bi de yang~n
tabakas~ndan a~a~~da bulundu).
50 — Siyah delikli ta~~ask~~ (Bi de zeminden 6,50 metre derinde
bulundu).
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51 — Obsidien b~çak: Bir ucunda ip ba~lamak için kerti~i var,
sekonder (yang~n tabakas~ndan o.6o metre derinde B2 de
bulundu) U. 68 mm.
52 — Bak~r veya bronz helezon biçiminde yüzük (BI de yang~ndan
2.00 m. derinde bulundu).
53 — Obsidien yar~~ ~effaf ok ucu parças~~ (B4 de yang~ndan 3.20
metre yukar~da bulundu).
54 — P.T. kesik mahrut biçiminde nesne: Y. 70, kaide çap~~75 mm.
55 — Siyah, çizgili, k~ r~k tek kulplu düz kaideli testicik: Kulp
~erit ~eklinde (köylüler taraf~ndan bulunmu~~ve 50 kuru~a
sat~n al~nm~~t~r) Y. ~ 2o, kaide çap~~50 mm.
56 — P.T. sacaya~~~parças~~ (Bi de yang~n tabakas~ndan 3 m. derinde bulundu) Y. ~ oo mm.
57 — P.T. siyah cilal~~kabartmal~~ ve oluklu çanak parças~~ (Bi de
yang~n tabakas~ndan üç metre derinde bulundu).
58 — P.T. kabartmal~~ çanak parças~ : Siyah cilal~, yer yer sar~~
benekli (Bi de yang~ndan 3.50 metre derinlikte ç~ kt~).
59 — Siyah cilal~~çanak parças~ : Üzerinde kabartma motifler var
(Bi de yang~ndan 1.30 m. derinde bulundu).
6o — P.T. d~~~~siyah cilal~, yer yer sar~~benekli çömlek parças~ :
Üzerinde y~lana benzer kabartma bir motif vard~ r. 195x
135 mm. (Bi de yang~n tabakas~nda 3 m. derinde bulundu).
61 — D~~~~siyah cilal~, kabartmal~~ çanak parças~~ (B3 de bulundu
~~8o x oo mm.
62 — D~~~~ k~rm~z~~ cilal~, astarl~, kabartmal~~çanak parças~. (Bi de
yang~n tabakas~ndan 3.60 m. derinde bulundu) ~~7o x 130 mm.
63 — P.T. üstü lekeli k~rm~z~mt~rak astarl~~çanak parças~ : Üstünde
çift muvazi oluklu tezyinat vard~ r (62 ile beraber bulundu).
64 — P.T. üstü cilas~z kenar~nda k~vr~k ufac~ k kulplu fincan, kenar~~
az zedelenmi~, dibi yuvarlakt~r (B5 de bulundu) Y. 30, çap~~
38 mm.
65 — P.T. d~~~~siyah astarl~, cilal~~ a~z~~ k~ r~k, bo~az~~dar ve k~sa,
karn~~yuvarlak, dibi sivri kapc~k (Ahlatl~bel ve Alaca tipinde.
B2 de bulundu). Y. 32, çap~ : 65 mm.
66 — Isli çanak kenar~ : Boyna do~ru kulp yerine iki yan~~çukur
bir kabarc~ k vard~r. Içi k~rm~z~mt~ rak, kenar d~~a ta~k~n.
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67 — Siyah boya astarl~~ ve cilal~~ küp kenar~ : Üstünde oluk ve
nokta ~ eklinde süsler var (B5 de yang~n seviyesinde bulundu).
~~90 x 210 mm.
68 — Üstü siyah astarl~~cilal~~ çanak parças~ . Üzerinde çizgi süsü
var. U. 85 mm.
69 — Tabak kenar~ : Üstü siyah cilal~~ ve astarl~. 8 mm.
70 — Siyah cilal~~ bir çana~~ n kenar~ndan a~a~~~k~sm~ : Dibinin
kaidesi küçük ve de~irmi düzlük halinde (B5 de yang~n seviyesinde bulundu).
— Üstü siyah cilal~~ ve kabartmal~~ çanak parças~~
72 — Üstü siyah cilal~~ çanak parças~ : Oluklu ve bir adet göbek
tezyinat~~ var (B3 de yang~ n seviyesinde bulunmu~tur).
73 — Aç~ k kahverengi boya astarl~~ve cilal~~çanak parças~~ (B2 de
yang~n seviyesinden ~~m. derinde bulundu). Üzerinde oluklu
hendesi süsler vard~r.
74 — Ufac~ k de~irmi kaideli ve ku~~gagas~~ biçiminde ak~tacakl~~
kap: Kulp k~sm~~ k~ r~kt~r, boynu sar~mt~rak, kar~ndan a~a~~s~~
siyaht~ r (B5 de yang~ n seviyesinden 230 m. derinde bulundu.
Y. 144 mm. kaide çap~~30 mm.
75 — P.T. çömlek a~z~~parças~ : Üstü siyah cilal~ , boynunda iki
taraf~~çukurlu dü~mecik vard~ r (B4 de yang~ ndan 2.30 m.
yüksekte bulundu).
76 — P.T. çömlek a~z~~ parças~ : Üstü siyah cilal~ , boynunda iki
taraf~~ çukurlu dü~mecik vard~ r (B4 de yang~ ndan 0.50 m.
derinde bulundu).
77 — P.T. siyah cilal~~ ve astarl~~ çanak parças~ : Içi k~ rm~z~~ kabartma süslüdür (Bi de bulundu).
78 — Koyu kahverengi çakmak ta~~ndan yar~~hilal biçimli safiha.
A~z~~ di~li (B5 de yang~ ndan 2.30 m. yüksekte bulundu).
79 — I~ lenmi§ kemikten, iki ucu sivri, dairevi maktal~~ uç. U. 7 mm.
8o — I~lenmi~~yuvarlak kemikten a~~r~ ak (yang~ndan 0.50 m. a~a~~da bulundu).
81 — Siyah boya astarl~~ve cilal~~çanak parças~ : Üstünde kabartma
ve oluklu süsler vard~ r (B3 de yang~ n tabakas~~ hizas~nda
bulundu).
82 — Siyah astarl~~çanak kenar~ : Omuz hizas~ nda iki yan~~ bas~ k
bir dü~mecik vard ~ r (B2 de yang~n hizas~nda bulundu).

ERZURUM-KARAZ KAZISI RAPORU

383

83 — Siyah astarl~~cilal~~ çanak parças~ , üstünde kabartma bir ~erit
üzerinde iki s~ ra derin noktalar halinde süs vard~r (B2 de
yang~n hizas~ nda bulundu).
84 — D~~~~siyah astarl~, içi k~rm~z~~ çanak kenar~~ (B2 de yang~n
hizas~ nda bulundu).
85 — D~~~~ k~ rm~z~~ astarl~ , bir merkezli daireler ve k~ r~k hatlarla
süslü, ince kabartmal~~çanak parças~~ (B2 de yang~n hizas~).
86 — I~lenmi~~kemik biz: Beyzi kesitli (B2 de yang~n alt~).
87 — D~~~~siyah astarl~~ cilal~ , keskin kertikli çanak parças~~(B4).
88 — Içi d~~~~kahverengi astarl~~ cilal~~çanak parças~ : Bir kapa~~n
kenar~~ olmas~~muhtemel (B4 de bulundu).
89 — P.T. kaidesi düz, üstü çukur ve kö~e te~kil eden nesne: Y. 55
mm. (B~~ de yang~ndan bir metre a~a~~da bulundu).
90 — Kulp parças~ : ~erit biçiminde; üste bulundu.
91 — P.T. dibi yuvarlak, a~z~~ geni~~kapc~k (B5 de yang~ndan
2.50 m. yukar~ da bulundu). Çap: 40, Y. 23 mm.
92 - P.T. siyah, dibi pürüzlü, biçimi gayri muntazam kapç~k
(B3 de yang~ ndan bir metre yukar~ da).A~~z çap~ : 40, Y.25 mm.
93 — D~~~~siyah cilal~~astarl~~ çanak parças~ : Üzeri dairevi kabartmal~~(B3 yang~ndan ~~ m. yukar~da).
94 — Yass~~armut biçiminde i~ lenmi~~ta~~nesne: (Ucu k~r~ k, kahverengi damarl~ , B4 de yang~ ndan 2 m. yüksekte) ~~20 x 90 x 45 mm.
95 — Kaidesi geni~çe, üstü k~ r~ k P.T. nesne: Silindir biçimli (54 gibi)
B4 de yang~ndan 2 m. yukar~ da bulundu. Kaide çap~ :
90 mm.
96 — P.T. ocak(?) parças~~(56 ve 97 gibi) B4 de yang~ndan 3 m.
yukar~ da. Y. 95 mm.
97 — P.T. ocak parças~ (?) (Bi de bulundu). Y. 45 mm.
98 — D~~~~siyah astarl~ , çukur çizgilerle (inci) kap kenar~~(B4 de
yang~ndan 1.20 m. yukar~da bulundu).
99 — P.T. koyu sar~~ astarl~~ cilal~ , daire biçiminde kabartma süslü
kap.
~ oo — D~~~~siyah astarl~ , yüksek derecede cilal~, içi k~rm~z~ , çömlek
kulpu (B4 de yang~ndan 1.50 m. yukar~ da bulundu).
~~o ~~— P.T. A~~r~ ak : Üzerinde geli~ i güzel çizgiler var (B4 de yang~ ndan 1.50 m. yukar~ da bulundu). Çap: 30, Y. ~~o mm.
102 - D~~~~ k~ rm~z~~astarl~, cilal~ , derin oluklu süslü çömlek parças~~
(B2 de ~~ nci yang~ ndan 1.50 m. a~a~~ da).
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nci yang~ ndan 0.50 m.
Kemik a~~ r~ak: Alt~~ düz, üstü ~i~kin
a~a~~ da). Y. 20.50, çap: 40 mm.
04 — Obsidien ince b~ çak: Ucu hafif k~vr~ k i~lenmemi~~(Bi den
nci yang~n tabakas~ndan 4 m. a~a~~ da bulundu, ikinci
yang~ n kat~nda). U. 50 m.
105 — I~lenmi~~kemik biz: Dikkatsiz yap~ lm~~, beyzi kesitli (B4 de
nci yang~ nda 2 m. yukar~ da bulundu). U. 115 mm.
Kemik bir ucu delikli i~ ne (105 ile beraber bulundu).
~ o6
~~o7 — Bak~r levha: Pasl~~ ve k~ r~ k (B3 de ~~ nci yang~ ndan 0.50 m.
a~a~~da).
~ o8 — Beyaz~ms~~ çakmak ta~~ndan b~ çak: Sekonder (B3 de ~~ nci
yang~ nda 0.50 m. a~a~~da).
~ og — Kemik biz (108 ile beraber ç~ kt~ ). U. 55 mm.
~~ o — Bak~ r dört kö~e kesitli uç (B2 de ~~ nci yang~ ndan 0.50 m.
a~a~~ da bulundu). U. 75 mm.
~~ ~~ — P.T. içi ve d~~~~ k~ rm~z~~çömlekcik (13i de 2 nci yang~ n tabakas~n~n alt~ nda bulundu). Y. ~ 8o, çap. ~~ o mm.
112 — P.T. d~~~~siyah cilâl~, kenar~ nda yass~~ du~mecik bulunan,
kaidesi yuvarlak çanak. Y. loo mm. (B2 de ii ~~ile birlikte
bulundu).
~~13
A~z~~ geni~ çe, dibi dar, silindir biçiminde kap dibi: Boz renk
(B4 de bulundu). Y. 70 mm.
03

11. Ko~al. -- A. ~~
~t ~firn
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Karaz'da türlü yap~~ kademeleri (yukardan bak~~).

XIII. Kademede ocaklar.
386
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Karaz a 9. K~ rm~ z~~ ‘e astarl~ .
BIII'de ~~ metrede.

Karaz a 13. Içi ve d~~~~boz-devetüyü
renginde, d~~~~astarl~ . BV'de 3 metrede.

Karaz a 20. D~~~~siyah ve perdahl~. Bak~ r ça~~. BIV'de
I metrede.

Karaz a 28. B IV'de 2 metre
derinde, Bak~r ça~~.

Karaz a 16. B IV'de 2 metre derinde. içi ve d~~~~siyah astarl~.

Karaz a 23. B I'de 5 metrede.
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Karaz a 22. D~~~~ siyah astarl~~
ve perdahl~. B I'de 4,5 metrede.

Karaz a 26. Çift kulplu a~z~~
geni~~çömlek. B I'de 2 metrede.

Karaz a 116. Kapc~k. B V'de 3 metrede.

17 :<1;

Karaz a 64. Vazocuk.
BI'de 8,5 metrede.

o. 7

Karaz 91. Kapc~k. B 5 'de Karaz a 7. Kandilcik C.
metrede.
yang~ndan 2,5 m yukar~da.
388
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Karaz a 37. içi ve d~~~~ k~rm~z~~
astarl~~ ve perdahl~~ çömlek.
BI'de 8,5 metrede.

Karaz a 49. D~~~~siyah
astarl~~ve perdahl~, içi
boz deve tüyü renginde çömlek. BI'de
8,8o metrede ve Hüyük zirvesinden 16,8o
metre derinlikte.

Karaz a 36. D~~~~siyah astarl~~
ve perdahl~, içi deve tüyü
rengi çömlek. B I'de 8,50
metrede.
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~~
35Karaz a 35. Bo~az~n~n üstü k~rm~z~-devetüyü ve alt~~ siyah renkte çömle~in
iki ayr~~ yandan görünü~ü. BI'de 8,75 metrede.

Karaz a 42. BI'de 8.5 metrede.

Karaz a 38. Içi ve d~~~~ k~rm~ z~~ astarl~~
çömlek. BI'de 8,5 metrede.

39°
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Karaz a 47. Siyah astarl~~ çömlek. BI'de 8 metrede.

Ayn~~ tabakadan di~er bir küpün
üst k~sm~.

Karaz a 170. Siyah astarl~~ ve cilâl~.
Helezoni kabartma süslü küp. BI'de
8 metrede.
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Di~er bir küpün üst k~sm~ . BI'de 8 metrede.

Karaz a 43. Siyah deve tüyü astarl~~ ve perdahl~. BI'de 8 metrede.

392
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Karaz a 45. Siyah ve k~smen k~rm~z~~astarl~~ çanak.
BI'de 8 metre derinlikte.

a,

,~?

Karaz a 48. Sade ve boz renkli, astars~z
çanak. BI'de 8,8o metre derinlikte.
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Karaz a 75. Siyah ve kahve rengi
astarl~~küp. BI'de 7,5 metrede.

Karaz a 39. Sade boz renkli astars~z
çömlek. BI'de 8 metrede.

.

c~. 58

Karaz a 58. Mat kahve rengi astarl~~ kap. BI'de 8 metre derinde.
Karaz a 56. D~~~~ k~ rm~z~~ ve perdahl~~ çömlek. BI'de, 8,75 metrede.
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Karaz a 31. Portatif ocak (?). BII'de 3 metre derintikte.

Karaz a 81 ve 82. Portatif ya~~oca~~. (Altar?). BI'de 8 metre derinlikte.
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Karaz a 15. Ocak. BIV'de 2 metre derinlikte.

Karaz a 173 (mukerrer) Ocak. BIII'de XI.
mimari kademede.
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Karaz a 172 ve a 173. Ocaklar. BI'de XII. kademede.

Çift ocakl~~ odan~n kaz~~ s~ras~nda durumu.

397

H. Ko~ay—K. Turfan

Karaz a 30. Kapak biçiminde nesne. BII'de 3 oo
metrede. Yandan ve üstten.
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Karaz a 29. Kap alt~ . BV'de 3
metre derinlikte.

Karaz a 97. Hayvan ba~~~BI'de
8 metre derinlikte.

Karaz a 87. Kapak.
BI'de 8,5 metrede.

Karaz a 92. Kapak. BI'de 9
metrede.
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Karaz a 91. Kapak. BI'de 9 metrede.

Karaz a go. Kapak. BI'de 8,5
metrede.

Karaz a 89. Kapak. BI'de 7
metrede.

400
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Karaz a 171. Kapak. Üstünde hayvan figürü ile. BI'de 7.00
metrede (Chalkolithik).

Karaz a 164. Kapak. BIII'de 3.50 metrede. (Bak~r Ça~~ )

401
Belleten C. XXIII, F. 26

H. Ko~ay — K Turfan

Karaz kulp tipleri.
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Çift helezonlu parçalar
a 98. BI'de 8 metrede
BI'de 6,5 metrede
BI'de 6,5 metrede
a 139. BI'de 6,5 metrede.
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Karazda 6,5 metre derinde ve BI'de bulunan di~er parçaalr.
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Karaz a 145. BII'de 3 metrede bulunan kabartma!~~ kar~n parça~~.
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Karaz a 117. Kö~eli kap. BIII'de 2,70 metrede.

Karaz a 159. BIV'de

2

metrede.

60

"1=0"4.....1""1....~_s~me~_~~~~~~~~

1"90~01

Sondaj~nda bulunan kap parças~ .
BI'de 3 metrede yang~ n kat~n~ n
alt~ nda bulundu.

1942
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/46
Karaz a 146. Karn~~kertikli çömlek parças~. BIV'de 1,5 metrede.

407

11. 11-oar -11.. TurJ ~~~~

kz.
Muhtelif kaplar~ n kesitleri.

4°8
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Karaz a 174. Bak~ r nacak. BI'de 4 metrede.

Karaz a 177, 178. Bak~r m~zrak
ucu. BI'de 4. metrede.

Karaz a 175. Bak~ r keski. BII'de 2,5 metrede.

Karaz a 179. Bak~r orak.
BIII'de 2,5 metrede,
409
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Karaz a ~80. Bak~r bilezik,
BV'de üstte.

a 176. Bak~r toplu i~ne. BI'de 5,5
metrede.

1942 sondaj~nda
bulunan madeni
uçlar

19
1942 Sondaj~ nda bulunan muhtelif
madeni eserler.

410

a 181. Yüzük (Roma)
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~tp~ot

"~f4,..Y93

9'9

ta.t<1.

Karazda bulunan muhtelif kemik eserler.

41 I
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af./87Karazda bulunan ta~~eserlerden bir grup.
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53

a. /63 -01.
Karaz'da bulunan ta~~eserler. (Obsidiyen ve çakmakta~~~
b~çaklar, ö~ütme ta~lar~).
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