ANADOLUNUN EN GARP ETI ISTASYONU

KARAO~LAN HÖYÜ~Ü
Remzi O~uz Arzk
Karao~lan Hafriyat~~Direktörü ve T. T. K. üyesi

I — Ilk haber, Ilk çal~~malar.
1937 y~l~nda, « Türk Tarih Kurumu 1> Asba~kan~~Bayan Profesör
Afet, Ankara çevresinde yapt~~~~incelemelerden birisinde Karao~lan
Höyü~ü üstünde durmu~~ve onun varl~~~n~~haber vermi~ti. Bilhassa
toplad~~~~çanak çömleklerin ilk tasnifi bile burada müselsel medeniyetlerin y~k~klar~m bar~nd~ran bir arkeoloji istasyonu bulundu~unu göstermi~ti. Bunun üzerinedir ki Türk Tarih Kurumu, 1937 sonbahar~nda
höyükkte k~sa bir hafriyat yapm~~; hakikaten burada, kalkolitik ça~~ndan Osmanl~lar zaman~na kadar süren yerle~me izlerini tesbit etmi~tir.
1938 y~l~nda ise, üyelerinden arkeolog Remzi O~uz Ar~k'~n idaresi
alt~nda ressam desinatör Ömer Üçüncü, müzeler dairesi foto~rafç~s~~
Herman ~üler, arkeoloji talebesi Nuri Gökçeden mürekkep bir ilim
heyeti, haziran ba~~ndan ilkte~rin ortas~na kadar hafriyat yapm~~t~r.
Bu mesainin sonuçlar~ndaki ehemmiyeti takdir eyleyen Türk Tarih
Kurumu; 1938 a~ustosu ba~~nda Kopenha~da toplanan beynelmilel
Antropoloji ve Etnoloji Kongresine bu ilk neticeleri k~sa bir tebli~le
bildirmi~ti.
II — Bulundu~u yer.
< Karao~lan höyü~ü> bu ad~~ta~~yan köyün içinde ve Ankaran~n
25 - 27 kilometre cenubundad~r. Elma da~lar~n~n ete~inde; ve Ankaray~~
bir taraftan ( Haymana sahas~n~~geçerek) Konyaya, di~er taraftan
( Tuz gölünden geçerek) Kayseriye ve Aksaray - Uluk~~la yolile Tarsusa ba~l~yan büyük yolun üstüne aç~lan güzel bir vadinin a~z~ nda
Yerle~mi~~bulunmaktad~r. Ankara ~imalindeki Bitik höyü~ü ile Eti
Yoku~undaki Bak~rça~~~istasyonu, Ahlatl~beldeki di~er Bak~rça~~~karakolu.. , Gölba~~~noktas~na kadar ayr~~ve yak~n vadilerden ve Kepek
bo~az~ ndan geçen ve oradan Mogan gölü k~y~s~ndan dola~arak, yine
ince vadiciklerden kolayca istifade eyliyen yollarla Karao~lana, cenup
yollar~na ba~lanmaktad~ rlar. Eti yoku~u istasyonu Karao~lan~ n ancak
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otuz kilometre, Ahlatl~bel onun yan~ndaki Ta~p~nar veya S~~~r höyü~ü
ise ancak 10 - 15 kilometre ~imal garb~ndad~r. Mogan gölünün cenup
~ark~nda, Karao~lamn tam kar~~s~ nda ve takriben 6 kilometre uzaklikta Hac~lar höyti~ii, biraz ilerde Höyük köyü bulunmaktad~r. <Kara
K~z höyüÜ> ise sekiz kilometreden uzak de~ildir. Art~k klasik bir
istasyon olan Gavur Kalesi, höyü~ümüzden 20 - 25 kilometre cenuptad~r. Karao~lan~n ~ark ve ~imal ~ark~nda henüz bir ba~ka höyük
tesbit oluumad~~ma göre buras~, m~ntakan~ n büyük bir yerle~me yeri
olarak belirmektedir.
Höyü~ün ~imal garb~nda, ~imalinde Mogan ve Emir gölleri uzamaktad~r. Bunlar~n yaz~n tuzlu zeminleri meydana ç~ kmakta ve hele
Mogan gölü tamamile kurumakta ise de, vaktile hayalinin toplay~c~~
unsurlardan biri oldu~u ~üphesizdir.
Su meselesini buran~n kolayl~kla halletti~i görülmektedir. Höyü~ün, içinde bulundu~u, vadide bugün bile bol sulu çe~meler bulunuyor
ve bütün sürüler bu sulardan istifade eyliyor. Daha yak~n vakitlere
kadar Karao~lan köyünün - ~imdi kel olan. çevresini a~açlarla ba~lar~n kaplad~~~n~~ayr~ca ilave etmeliyiz. Bugün Mogan gölünün kuruyan,
batakl~k olan yazl~ k durumu bir yana b~rak~l~rsa, höyü~ümüzün
1000 - 1200 rak~ml~~yüksekli~i ile, çok güzel haval~~bir iskan yeri oldu~unu görmekteyiz. Onun müselsel medeniyetleri bar~nd~rmas~; büyük zelzelelerin tahribine ra~men hiç olmazsa 5000 y~l insanlara
s~~~nak vazifesini görebilmesinin as~l bir s~rr~~da budur zannediyoruz.
Höyü~ün kendisi, kaidede (210 - 250) metre uzunlukta ve 160 - 180
metre geni~likte, (18 - 20) metre yükseklikte olup cenup ~ark~ndan
~imal garb~na do~ru uzamakta; en yüksek yeri bulunan ~imaldeki
akropolundan Mogan gölünü, Kepek bo~az~n~, büyük yolu ve bütün
vadiyi görmek mümkün olmaktad~r.
Türk Tarih Kurumunun sistemli hafriyat~ndan önce höyük çok
tahribe u~ram~~t~ r. Yüz elli iki yüz sene önce, ~imdi temiz, mamur
bir köy olan « Karao~lan > ~~kuranlar, höyü~ün göze görünür ve kolayca sökülür ne kadar ta~~~varsa alm~~lard~r. Höyü~ün cenubundaki
büyük köy mezarl~~~~için de ta~~gerektikçe yine örene ba~~vurulmu~~
ve böylece höyü~ün ete~ini ve tepesini aç~lan çukurlar ku~aklam~~t~r.
Bunlara bakarak, ~imdi yerlerinde yeller esen muhtelif ça~~sur duvarlar~n~n yerini tayine imkân vard~r. Bu masum denecek gafletten
ba~ka, alt~n aray~c~lar~n açt~~~~hendekler de höyü~ü yaral~yan amilerden olmu~tur. Bu müthi~~hendeklerden en zararl~s~~Akropolda, ~imalden
cenuba do~ru aç~l~ p dört metreye kadar inendir ki failinin ad~na izafetle hafriyat~m~zda « Galip hende~i = G. H.> diye an~lmaktad~r.
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III — HaIrlyat.
1937 deki çal~~ma, höyü~ün cenup ve ~imalinde geçmi~, yirmi
gün sürmü~tü. Aç~lan, nisbeten ufak yarmalarda 4 metre derinli~e
çanak çömleklerle medeniyet e~yas~~büyük bir dikkatle toplan~p incelenmi~tir.
1938 deki çal~~malar bilhassa ~imalde, Akropol üstünde toplanm~~t~r. Bu sefer dekovil tertibat~~ile de cihazlanan hafriyat heyeti
43X 43 metre ölçülü bir sahada ve Akropolün bütün üst yüzünü açm~~;
merkezde alt~n aray~c~n~n açt~~~~hende~i tamamile temizliyerek takriben 20X 20 ölçülü bir sahada derinle~me hafriyat~n~~devam ettirme~e
muvaffak olmu~tur. Bundan ba~ka, Akropolün garp sath~~mailinde 8.50
metreye kadar inen ve 10 X 10 metre geni~li~inde bulunan bir profil
meydana getirmek suretile medeniyet katlar~m ( stratification ) iyice
kontrol imkan~n~~elde etmi~tir.
De virler.
Bu sistemli mesainin arkeolojik neticelerini ~öylece s~ralamak
mümkündür.
Yerin biçimine ve mahiyetine göre 0,75 metreden 1,00 metreye
kadar derinlik kar~~~k bir tabaka meydana getirmektedir. Bu tabakada
Kalkolitik ça~, Bak~r ça~~, Eti, Frikya, Elenistik ve Romen, Bizans
ve Osmanl~~çanak k~r~klarma raslanmaktad~r. Bunlar~n hepsi kal~n
bir kireç veya küf tabakasile kapl~~olarak ç~kmakta 've ancak asit
kloridrikle temizlenmektedir. Bu kar~~~k tabakan~n parçalar~~aras~nda
Osmanl~~ve Bizans ça~~mnkiler hiç yok denecek kadar az olup Elenistik ça~~eseri olarak ta nadir bir iki parça ç~km~~t~r. Roma ça~~n~n
az fakat pek özenilerek yap~lm~~~baz~~eserleri [oluklu sap~~olan orak
biçimli demir alet; pi~mi~~topraktan güzel bir küçük amfor ve bir
di~er ufak testi ile bir tepsiyi burada sayabiliriz.1 ithal edilmi~~olabilir ve muhakkak ki alelade insanlar~n kullanmad~P,1 ~eylerdir. "Üst
katta ve klasik e~ya ile birlikte bulunup mütalea etti~imiz tand~r veya
ocak, bu klasik ça~~n güzel bir eseridir: Alt~nda hava deli~i ve kanal~~
b~rak~lm~~~ve yass~~ufak ta~lardan bir dö~eme çevresinde, kal~n cidarl~,
çok kumlu, kaba bir küpün mahruti gövdesi dikilmi~tir. ~ç taraf~~ince,
sar~mtrak killi çamurla s~vanm~~~olup önünde geni~çe bir set, çal~~acaklarm oturmas~na ayr~lm~~t~r. Bu devreye ait di~er bir iki ocakta da
gördü~ümüz bir hususiyet : Ocak veya tand~r~n yan~ nda mustatil
biçimli, düz bir blokun dikili bulunu~udur. Bunun yan~nda çok kere,
yass~~fakat düzgün olm~yan daha iri, ucu sivri bir di~er ta~~bulunuyor.
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Bunlardan birincisinin ekmek tahtas~~gibi, ikincisinin rüzgâra mani
olmak için kullan~lm~~~olmas~~ ~n~~htemeldir.
Bu medeniyet e~yas~m çevreliyen ve Roma ça~~ndan kalmas~~
muhtemel olan mimarl~ k vesikalar~, ~imdiye kadar pek az görülmü~tür. Bir reconstitution'a imkân vermiyecek derecede da~~n~k ta~lar
aras~nda kalan bir iki duvar; sadece plânlar~ndaki intizams~zl~kla
hat~ rda yer tutabilir. Klâsik ça~lara ait mimarl~ k vesikalar~ mn bu
yoklu~u, sadece sonradan yap~lan tahriplerin neticesi de~ildir ve
elimize geçen son derece az medeniyet e~yasile tam bir uygunluk
göstermektedir. Bunun as~l sebebi, klasik ça~larda Höyü~ün tam bir
iskân yeri olmaktan ç~kmas~d~ r. Hakikaten, Bayan Metin, Karao~lam
arkeolojiye tamtt~~~~ s~rada tetkik ve takdim etti~i ~elmekin veya
~emlekin öreni ; Höyü~ün ancak bir kilometre ~ark~~ ~imalinde ve
vadinin ba~lad~~~~yerde, büyük bir klâsik ça~~~ehrini gizlemektedir.
Bu ~ehrin ya~ad~~~~zamanda Karao~lan Höyü~ünün sadece bir karakol
vazifesi gördü~ü; daha önceki zamandan kalan mimarl~k i~lerini kullanarak yenisini pek az yapt~~~~kabul olunabilir. ~uras~~ pek a~ikâr
olarak görülmektedir ki, Höyü~ü en son terkedenler buran~n zelzele
ile oturulamaz hale girdi~ini anlam~~larchr. Höyü~ün bundan sonra
iskân yüzü görmedi~i belli olmaktad~r.
Bir metreye kadar ele geçen çanak çömlek parçalar~~içinde de
mutlak denecek kadar çok olan Firikya vesikalar~~bir metreden sonra
yaln~z Firikya i~lerine munhas~ r kalmakta ve, yerine göre 1.40-1.60-2.00
metreye kadar inmektedir. Bundan derhal istidlül edilebiliyor ki Höyü~ün mimarl~k bünyesinde as~ l son devreyi Firikya tabakas~~meydana
getirmekte olup klâsik ça~~oray~~«tekrar kullanma» dereeesinden
ileri gitmemi~tir.
Elimize geçen medeniyet e~yas~~aras~nda birinci yeri çanak çömlek
tutuyor. Bunlar~~«tek renk= monochrome», «nak~~l~~=polychrome» ve
«kabartmalp olarak üç grupa ay~rabiliriz. Birinci gurupta bulunanlar
ya esmer hamurdand~r, ya aç~k renk (k~rm~z~, pembe, sar~, krem
renkli) hamurdan. Her iki nevi aras~nda mü~terek noktalar vard~ r.
Meselâ kab~ n biçimi, hamurun rengine tabi de~ildir ve ayni biçim
her iki neviden kapta bulunabilmektedir. Sonra; kaplar~n mütekâmil
bir tornadan ç~karak yüzünün elde ikmali (yani perdahlanmas~, kal~nca
bir boya astar~ ndan geçirilmesi..) her iki kap için de mü~terektir.
Bundan ba~ka, her iki nevi kap da kaba ve kumlu, yahut ince hamurdan olabilir. Bununla beraber, esmer hamurdan olanlar~n ayr~ca
«aç~ k esmer», «koyu esmer veya siyah» renk deye ayr~ld~~~~görülmektedir. Koyu esmer olanlar~ n bilhassa üstündeki perdah, cilâs~ndaki
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parlakl~ k.. onlara hakikaten madeni bir mahiyet vermektedir. Firikya
~ömlekçisinin harekulade ustal~~~ , renk zevki bu «tek renk> kaplarda da
mükemmel surette gözükmektedir. Aç~k renk hamurdan olanlar~n boya
astarlar~, daima hamurun rengile birdir veya ona en iyi yak~~and~r.
Mesela k~rm~z~~hamur, daima krem renkli astara boyanm~~t~r. Esmer
renk hamura daima parlak esmer veya siyah astar sürülmü~tür.
Bu tek renklerdeki tenevvü ayr~ca kayde de~er. Kab~n pi~mesindeki
ustal~ k, tekamül, örnek olacak kadar ilerdedir. Esmer renklilerle aç~k
renkliler «Karao~ianda» müsavi çoklukta gözükmektedir. Kab~n kulla~a~l~~~yerine göre içi d~~~~astarl~~ veya yaln~z d~~~~astarl~~kalabilir.
Perdah ise kaplar~n bir k~sm~nda hemen tamamile ihmal edilmi~~
büyük k~sm~nda yaln~z iç tornadan ç~kt~~~~gibi kalm~~t~r. Firikya
kaplar~nda kay~t edilecek mühim bir ~ey de, ço~unun vaktile tamir
gördü~ünü bildiren birçok deliklerle m~icehhez olu~udur. Sar~~hamurdan olanlar çok kere hafif, bol mesameli olduklar~na göre hususi bir
kullan~n§ yerleri olmas~na hükmedilebilir.
~kinci grupu meydana getiren <nak~~l~~=polychrome, çanak çömlek Karao~landa büyük bir say~~tutmaz. Renkler k~rm~z~, pembe,
sepya, siyah, turuncudur ve umumiyetle k~rm~z~, pembe hamur
yüzüne sürülmü~~krem renkli astardan bir zemin (fond) üstünde
belirmektedirler. Bu renklerden yap~ lan süsler, burada, mutlak çokluk
olarak hendesidir. Baz~~parçalar üstünde ise nebat ve hayvan sahnelerine raslanm~~t~r. Hendesi nak~~lar~n, kab~n biçimine uymas~, çömlekçinin son derece dikkat etti~i bir nokta olarak gözükmektedir. Bir
tabak içinde k~rm~z~~renkle tek merkezli kal~ n daireler çizilmi~; iki
kulplu bir testinin krem renkli yüzünde geni~~ve biti~ik bölmeler
halinde iri, gayri müsavi dört kö~eler pembe renkle nak~olunmu~tur.
Baz~~parçalar üstünde iri noktalar, kal~ n ve müvazi çizgiler; baz~~çömleklerin karn~n~~ f~rdolay~~ku~atan enli bir daire de görülmü~tür.
«Nak~~l~» kaplar ve parçalar aras~ nda bir kaç~~do~rudan do~ruya
E~e an'anesini nakleder. Bunlar~ n pek az olu~u, ithalat e~yas~~olduklar~n~~teyit eylemektedir. [Nak~~s~z ve kaba olmakla beraber biçim
bak~m~ ndan insana ithalat e~yas~~dedirtecek olan bir cins kap da kandillerdir. Bunlar gemi ucu biçiminde çok derin olm~yan, müselles
gibi, kaba ve çarp~ k eserlerdir. Çank~r~kap~~ hafriyat~nda bunlar~n
birçok k~r~klar~ na, hep firikya kat~ nda raslam~~t~ k. Burada tam ve
sa~lam olarak iki tane bulduk.]
Üçüncü grupu meydana getiren kaplar, ~imdiye kadar az ç~km~~t~r. Bunlar aç~ k renkli kaba hamurdan, kal~n cidarl~~küplerdir.
Zaman~ n bütün tahribine ra~men süsleri, biçimleri bugün bile
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~a~~ lacak kadar orjinal ve güzel kalm~~t~ r. Süsler, elimize geçen tam
parçalarda, daima kulpta veya kulpun iki yan~nda toplanm~~t~r. Bunlardan birisi, bir taraf~~uzunca, ortalar~~mü~terek iki T den meydana
gelen bir kulptur ki T lerin ortadaki mü~terek k~s~mlar~~enli, olukludur; T lerin üst yan uçlar~~ dü~me gibidir; a~a~~da, tam olu~~m
dibinde büyük bir dü~me, yukar~da, tam olu~un iki yan~nda iki iri
dü~me kabarmaktad~r. Di~er kulp yass~, enlidir; küpün kenar~~dibinden boyun alt~na inmekte ve içinden, kab~n omuzunu f~rdolay~~ku~atan,
kertiklerden mürekkep süsler geçmektedir. Kulpun üst ba~~nda, ba~~~
solda olan tekerlek, iri ba~l~, uzun bir m~h geçmekte ve ucu, kulpun
sa~~nda k~vnlmaktad~r. Alt~ndan da tamamile üstdeki m~hla makf~sen
mütenaz~r ba~ka bir m~h geçmektedir. Kulpun dibinde, derince; müsavi
ve yanyana iki parmak izi vard~r.
Di~er üçüncü bir kulp, ayni suretle yap~lm~~, kertiklerle süslenmi~~bir küpe aittir. ~ri dü~meler ~eklinde olan üst iki yandaki uçlardan, gayet belli olarak, iki çizgi ayr~lmakta ve onlar kulpun ortas~ nda
çaprazlama kesi~erek kulpun alt yan~ na inmektedir. A~a~~da, yine,
bir derin parmak izi vard~r.
Çok nadir olarak bulunan bu kabartmalann maden kaplan taklit
etti~i ve bu taklit s~ras~nda hakiki bir plastik san'at derecesine yükseldi~i görülmektedir. Dikkata lay~k bir ba~ka nokta, bu kabartma
süslerin, daima çizgi ile yap~lm~~~süslerle birlikte bulunmas~d~r. Ba~ka
bir tabirle, Firikya kaplan aras~nda çizgi ile süslenmi~~olan bir
grup daha ay~rmak mümkündür. Nas~l ki hayvan ba~~~ ~eklinde yap~lm~~~kulplara bakarak bir zoomorfik gurup ta ilâvesi laz~mgelmektedir.
Bu üç veya dört guruptaki kaplar~n kenarlar~~fevkalade de~i~ik
prof iller göstermektedir. Bununla beraber, Firikya kaplanm karakterlendiren vas~ f burada, hemen bütün kenarlann çok dirsekli «moulures»
olu~udur. De~irmi (= müdevver) biçim, harikulade tenasüp ve tenazur, buradaki Firikya kaplan= hepsinde bulunan ~eylerdir.
Kulplar~n hemen daima maden kaplar~n hat~ras~n~~nakletti~ini tekrar
edelim. Do~rudan do~ruya kenar~n yass~la~arak uzamas~ ndan ve yukar~ya f~sk~r~ p yumurta biçimi bir halka yapt~ ktan sonra inerek omuzun üstüne yap~~ana kulpler~n - bilhassa esmer renkliler aras~ nda çoklu~u, üzerinde durulacak mühim bir noktad~r. Dipler, Firikya
kaplar~nda k~sa bir ayak haline gelmi~tir. A~~z ise bu ça~~n testilerinde hemen mutlaka yonca yapra~~~biçimindedir.
Firikya serami~inin Karao~lan höyü~ündeki vesikalan, daha
önceki devirden pek az miras ald~~~n~~göstermektedir. Bu miras az
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olmakla beraber vard~r; fakat çabuk hazmolunmu~tur. Bu seramigin
de mutfakta vesair kaba i~lerde kulland~~~~adi kaplar çoktur. Amma
büyük ekseriyet son derece ince olan, devre karakter veren, özenilerek yap~lm~~~bulunandad~r. Ve bu cins, Karao~landa bir güzel san'at
derecesindedir.
Medeniyet e~yas~~aras~nda meydana ç~kan büyük, tam bir oca~~~
ayr~ca hat~rl~yoruz. Büyük duvarlar~n kö~esi aras~na, ince duvarlar,
kal~n kenarl~, büyük tu~la bloklarla örülen bu ocag~n önünde iri,
mustatil, düz ta~la büyük yass~, gayri muntazam bloku bulduk ve
klasik devrin, di~er ald~~~~ ~eyler aras~nda, bunu da Firiklerden ald~~~n~~tespit ettik.
A~~r~ak, ask~, tart~, bile~i ve perdah ta~lar~, çekiç, topuz, çakmak
ta~mdan p~çaklar.. gibi birçok medeniyet e~yas~m ayr~ca yazm~ya
lüzum görmüyoruz. Anadoluda aç~lan bütün höyüklerde ve hemen
her devirde bulunanlardan farkl~~olm~yan bu e~ya aras~nda pi~memi~~
iri a~~r~aklar [veya ask~lar ? tart~lar?] ile delikli ve ehram biçimli
ask~~veya tart~lar~~kaydetmek isteriz. Bunlar~~bir ufak ocak içinde
bulduk; fakat zelzele ile harap olan duvarlardan dolay~, bir atelye
kar~~s~nda bulunup bulunmad~~~m~z' anl~yamad~k. Tuz veya bu~day
dövmeye yarayan, ortas~~çukur ta~larla onlar~n ellerini de tasvir
etmiy ece~iz. Bunlardan pek, pek çok bulduk. Yaln~z bir el de~irmeni
üstünde durulma~a de~er. Kabartma süslü küplerle birlikte buldu~umuz bu el de~irmenleri, klasik ça~~n pek çok istifade etti~i bir
örnektir.
Demirden yap~lm~~~enli, büyük, ortas~nda kabartma bir damar
(nervure) bulunan bir ok ucu, bir mizrak ucu gibi bir sapa tak~lacak
yeri olmas~~ve irili~i ile hat~rdan ç~km~yacak bir firikya vesikas~yd~.
Fil di~inden çok güzel, uzun bir t~~~(?) ile baz~~kemik i~neleri;
boynuzdan yap~lm~~~bir sapla birlikte hat~rlamak isteriz. Bu arada,
yine kem ikten, dört kö~e olarak haz~rlanm~~~ve bir ucuna dört gedik
aç~larak ~öyle toptan bir kuleye benzetilmi~~bulunan eser, hakiki bir
san'at vesikas~d~r. Benzerini Ali~arda, yine Firikya tabakas~nda bulduklar~~bu güzel vesikamn dört yüzü de çizilerek yap~lm~~~hendesi nak~~larla süslenmi~tir. Bir ucunun k~r~k olmas~~eserin güzelli~ini kaybettirmemektedir.
Rituel e~ya aras~nda, ilk saf~~figürinler al~r. Bu Firikya kat~nda
bnldu~umuz, k~rm~z~~ve çak~ll~~hamurdan bir insan figürünü tamamile
Eti anlay~~~na ve i~çili~ine göre yap~lm~~~ve e~leri, Ali~arda hep Eti
tabakas~nda ç~km~~~oldu~undan kar~~m~~~bir eser telakki etmekteyiz.
(1.00 - 0,80 metrede..) sivri tepeli, patlak gözlü, dar belli, yüzü ~ema
Belleten — C. 111 F. 3
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halinde bir figürin.. ki belden a~a~~s~~ k~r~k bulunmaktad~r. Fakat
di~er iki hayvan figürini, tamamile Firikya i~ine benziyor ve bize
Çank~r~kap~~hafriyat~nda, Firikya tabakalar~nda buldu~umuz dört
ayakl~, kahptan ç~kma hayvan figürinlerini hat~rlat~yor. ~kisi de sakat,
eksiktir. Birisinin gö~desi ortas~nda uf ki, büyücek bir delik bulunup
uzun kuyru~unun dibinde nihayet bulmaktad~r.
Fakat Firikya figürini olarak en eyi vesikay~~pembemsi sar~~hamurdan yap~l~p üstüne sar~~astar sürülmü~~ve eyice perdah görmü~~
bulunan bir tav~an te~kil eyler. Ba~~~ve kuyru~u yok olmu~tur; kuyruk dibinde bir delik vard~r ve hayvan, art ayaklar~~büzülerek k~ç~~
ve kuyruk dibi ile birlikte bir kaide meydana getirerek oturmas~~
mümkün olacak surette temsil olunm~~~tur. Ön ayaklar~~ boylu
boyunca karn~n~n iki yan~ndan art ayaklar~~ aras~na uzanm~~t~r.
Boyun iki ve bel, üç dairevi çizgi ile, ayaklar düz çizgilerle ve turuncu
boya ile belirtilmi~tir. istilize edili~~derecesi ne olursa olsun eser,
harikulâde tesir eylemekte, ve bu neviden nadir bir Firikya vesikas~~
meydana getirmektedir. Eser ancak 0,08 metre uzunlu~unda ve 0,03
metre kutrundachr.
Firikya yaz~s~ndan bir iki harfi ta~~yan baz~~çanak diplerini k~saca söyliyerek 1.20 — 1.40 metre derinlikte ve ~imaldeki yarmam~zda
buldu~umuz bir bask~ya geçiyoruz. K~rm~z~~hamurdan, üstü krem
renkli koyu bir astar ile kapl~~minik bir çanak parças~~üzerine bas~lan mührün dairevi oldu~u; ortada bir gül (rosaee), üstte ay ve güne~, yanlarda ve altta - çivi yaz~s~n~~çok and~ran... - yedi ufak dal
ta~~d~~~~görülmektedir. Firikya tabakas~nda bulunmakla beraber eserin,
Eti devrine ait oldu~u ~üphesizdir.
Yine Firikya kat~na ait olan [1.40 - 1.601 bir bak~r yüzük kaidesi
üstündeki mevzu bak~m~ndan, üstünde ehemmiyetle durulm~ya de~er.
Yass~~ve kenarlar~~içeri bilkülmü~~bir halkaya lehimlenen kaidede,
hiçbir çerçeveye girmeksizin, kabartma olarak bir ku~~resmedilmi~~
bulunmaktad~r. Yaln~z boynu ve kafas~~gösterilen ku~~- pas~n müsaadesi nisbetinde anla~~ld~~ma göre ... - enli gagal~d~r ve alt çenesi
aç~k, dili ileri f~rlam~~, yani hayk~ran bir durumdad~r. Ba~~n~n üstünde
büklüm yapan bir ilâvesi bulundu~u anla~~l~yor. Bu halile eser, Ankarada 1932 de «Fidanl~kta» ele geçen büyük kabartman~n ba~~n~~hat~rlatmaktad~r. [Türk, Tarih, Arkoologya ve Etnograf ya dergisi, 1933,
numara 1.]
Damata~~~i~ini görmek için yap~ld~klar~m zannetti~imiz irili &akl~~
birçok ta~~mahrutçuklar; bazan küme halinde elegeçen, ço~u düzel-
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tilmi~~a~~klar, Firikyal~lar~n iç hayat~ na, zay~f ta olsa, ince bir ~~~k
serpen vesikalard~r.
Bu zengin ve çe~itli medeniyet e~yas~m çarçeveliyen mimar!, daha zengin ve daha ~ahsiyetlidir. Firikya devri, höyü~ün her taraf~nda
iskân izleri b~rakm~~t~ r. Fakat zelzelenin tahribinden kurtulabilen
parçalar, insanlar~n elinde didiklendi~i için, bilhassa sath~ mailler
üstünde, sa~lam yap~~kalmam~~~gibidir. Akropol üstündeki mesaimiz
temelleri sa~lam kalm~~, bir s~ra, evler heyeti mecmuas~~ ile ~imalde
- bir iç ~ehre oldu~u kadar bir büyük saraya da ait olmas~~mümkün
ve muhtemel... - bir sur duvar~~ parças~n~, iki taraf~ndaki kuleleri,
methali meydana ç~karmam~ za imkân verdi. Bu mimari de, yerine
göre 0.75 metreden 1.80 metreye kadar inmektedir.
Sur duvar~~akropolun ~imalinde, garp cenubundan ~ark ~imaline
do~ru uzanmaktad~ r. Elimize geçen ve 24.15 metre uzunlu~unda bulunan bu parçan~n ~ark ve garb~n~~birer kule temdit eyliyor. Ortaya
dogru, takriben 2.50 metre geni~li~inde methal bulunmaktad~r. Gerek
duvar, gerek kuleler, iri ve gayr~~muntazam, yuvarla~a yak~n ta~lardan iki dizi ile yap~lm~~t~ r. 1.20 - 1.25 metre eninde bu dizilerin ta~lar~, sivri yerleri yukar~~gelmek - yani bir nevi «orthostates» te~kil
etmek.. - üzere, sar~mt~ rak çamurdan bir kerpiç dizisi üstüne yerle~tirilmi~~ve aralar~~ ufak ta~lar, ta~~k~r~ nt~lar~~ve çamur harçla
doldurulmu~tur. Kö~elerin yap~lmas~nda, ta~lar~~biribirine geydirme
usulünden ziyade kendi kendilerine, konulu~lar~n~n ve harçlar~n sayesindh durmalar~~ve hendesi nizama uymalar~~gözetilmi~tir. Kulelerin
büyüklü~ü 4.70 X 4.90 metre ölçüsündedir. Bu kerpiç temel zeminini
ve bu «orthostates» biçiminde koyma tarz~n~, burada, bütün Frikya mimarisinde bulmak mümkündür. Hatta zahire kuyular~nda bile! Etmeriyetle çok derinlere kadar giden [dört metreye yak~n olanlar vard~r]
bu kuyular, müteak~p zamanlarda [çöplük veya aptesane Bothros]
gibi de kullan~lm~~lar ve bazan daha alttaki devrin bir yap~s~n~n duvarlar~ndan da istifade eylemi~lerdir. En eski serami~i yenisine kar~~t~ran bu kuyular~n, Frikyal~lar taraf~ndan yap~lan k~s~mlar~~mutlaka
«orthostates> biçimli temel ta~~~kullanm~~t~r. Akropolun ~imalindeki iri
sur duvar~n~n arkas~n~, ~imale do~ru meyilli kal~n bir toprak tabakas~~çevreledi~ini ayr~ca kaydedece~iz.
~imalden cenuba uzayan alanda aç~~a ç~kard~~~= Frikya yap~lar~,
daima müstakil bir bölme halindedir. Bir veya iki methali vard~r.
Duvarlar~n temeli «orthostates» biçimli ta~larla, ve daima kerpiç bir
zemin üzerine örülmü~tûr. Çamur harç adamak~ll~~ yap~~kand~r ve
zaman, bu yap~~kanl~~n tamamile giderememi~tir. Duvarlar pek nadiren
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üç diziden mürekkeptir; adet ve umum1 olan çift dizidir. Bu tek bölmelerin birer ikinci katla m~icehhez olduklar~~anla~~lmaktad~r ve duvar içinde yahut d~~~nda, ayr~ca meydana getirilen ufak bir merdiven
yeri, onun yan~nda s~k s~k gördü~ümüz ve bir a~aç dire~in sivriltilmi~~ucunu ta~~ma~a mahsus oyuklu ta~lar.. bu hususta ~üphe b~rakmamaktad~r. Bu müstakil evlerin zahire kuyusu, ocak, f~r~n.., hatta
el y~kayacak yeri gibi bütün te~kilat ihtiva etti~ini; mutfaklar~nda,
oca~~n yan~nda, kaplan koymak için, yass~~ve ince ta~larla, kerpiç
zemin üzerine bir nevi nal yapt~klar~n~~bilhassa hat~rlatal~m.
Bu evlerin önleri ve aralar~~geni~, enli dö~emelerle çevrilidir. Bir
nevi koridor meydana getiren dar sokaklar~n yan~nda bu dö~emeler,
hemen ay~rt edilebilir. Garp taraf~nda büyük bir evin, bu dö~eme
~lstünC~~bir nevi çardakla örttü~ü ve bu çarda~~n - tamamile kömürle~mi~~olarak elimize geçen - a~aç direkler üstünde durduruldu~unu
tespit ettik.
Frikyahlar, kendilerinden önceki devirden ellerine sa~lam geçen
temelleri de kullanm~~lar; fakat kendi kulland~klar~~yeri, kendi tarzlarile yapm~~lard~r. Böylece, bir iki devri birle~tiren birçok temel
izlerine raslanm~~t~r. Frikyahlardan önce buray~~ i~gal eden Etilerin,
yap~lar~n~n üst k~sm~n~~kerpiç yapmalar~, ta~~olan temellerini k~smen
sa~lam b~rakmak hususunda büyük yard~m etmi~tir: Y~k~lan kerpiçleri ta~~temelleri hemen örtmesi ve tahribe az imkan kalmas~~gibi.
Bununla beraber, mimaride Eti devri ile Frikya devri aras~nda bir
intikal safhas~~kabul etmek laz~mgelmektedir.
Bu katta ve hemen ad~m ba~~nda, bütün yap~~ve duvarlar aras~nda
buldu~umuz kap~~mili ta~lar~n~~ ~öylece kaydedip geçece~iz.
Frikyahlar devrinde höyü~ün kesif bir iskan gördü~ü anla~~lmaktad~r. ~uras~n~~kaydetmek isteriz ki Frikya tabakas~~kadar, ba~ka
tesirlerin, daha önceki tesirlerin kökünden hazmedildi~ini gösteren
devre pek azd~r. Hemen her noktada, yepyeni bir medeniyet, bütün
~ahsiyetile ortaya ç~km~~~gibidir. Bununla beraber, bilhassa Anadolunun garb~~ile, Ege ile münasebetler büyük m~kyasta artm~~~görünüyor.
Frikya ça~~na ait zannetti~imiz bu seneki iskelet [1], Akropol
ortas~ndaki yarmada ve takriben 1.80 - 2.30 metre derinlikte ele geç[1] 1937 hafriyahnda ve yine Frikya kat~nda buldu~umuz iskeleti Ankara
Antropoloji Enstitilsüne verdik. ~imal taraf~nda, bir kuyu duvar~~üstünde, simal
~ark, cenubu garp istikametinde, da~unk ve noksan olarak bulmu~tuk. Takriben
1.30 - 1.60 metre derinlikteydi. Yanu~da tunçtan bir delgi, ag~r~ak ve boz renkli
Frikya kap parçalar~~toplam~~hk.
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mi~tir. Buras~~Frikya devrine ait olan çifte kuyular~n ve büyük sur
duvar~n~n garp kulesi m~ntakas~d~r. Ayni devre ait oldu~unu zannetti~imiz duvarlar aras~nda; üzerinde çok iri ta~lar~n kümelendi~i yum~ak bir toprak üstünde; ba~~~cenup garb~~taraf~nda, ~imal ~ark~na
do~ru inanm~~, yüzü garp taraf~na gelmek üzere yere kapanm~~, sol
yan~na yatm~~~ve sol dizini bükmü~, ete~ini germi~; boynu feci ~ekilde içeri do~ru k~r~larak çökmü~~ve bütün uzuvlar~~tam olarak meydana ç~km~~t~r. Aras~nda bulundu~u duvarlar~n çarp~k çurpuk olu~u,
ölünün bir zelzele neticesi ta~lar~n aras~nda kalarak can verdi~ine
~üphe b~rakmamaktad~r.
iskeletle birlikte hemen hiçbir «culte> veya adak e~yas~~ç~kmam~~t~r.
Ayn~~hizada ve yirmi be~~santim a~a~~sma kadar olan topraklar aras~nda
toplad~~~= çanak çömlek k~r~ klar' Frikya ve Eti devrinin olmak üzere kar~~~kt~r. Fakat bu kar~~~kl~ k daha ziyade Frikya devri lehinedir.
Yukardan a~a~~~üçüncü medeniyet devresini ve höyü~ün, hakikatte, ikinci istratigrafik tabakas~n~~ te~kil eden Eti tabakas~, topra~~n
mahiyetine göre ilkin 1.60 metreden 2.35 metre derinli~e kadar bir
tabakada ba~lamakta ve ~imdilik 7 metreyi geçen bir derinli~e kadar
iniyor görünmektedir. Bu tabakay~~Frikya devrinden, bir metreyi
geçen kal~nl~kta müthi~~bir yang~n kat~~ay~r~yor. Gerek Akropolun
merkezinde, gerek garp sath~~mailinde, gerekse ~imalde açt~~~m~z yarmalarda, bu müthi~~yang~n~n, höyükteki topra~~n mahiyetine göre
ald~~~~k~z~ l, kara, boz renkli profilleri; devrilen kerpiç duvarlar~n e~ri
kütlelerini; kömür kesilen tavan ve taban kiri~lerile a~aç sütunlar~n
siyah kal~plar~m; k~zaran veya kararan ta~~temellerin yar~k yar~k
kesilen gö~delerini.. eyice meydana ç~karm~~~bulunuyoruz. Kemikleri
beyaz bir toz, çanak çömle~i mahiyetini yitirmi~~parçalar, maden
e~yay~~ ~una buna yap~~m~~~cür~lf haline sokan; kerpiçlere sapsar~~
veya k~pk~z~l tu~la mahiyeti veren bu korkunç yang~ n bütün höyükte,
ayn~~Eti kat~nda görüldü~üne göre..; onun ya deh~etli bir istilâ, veya
pek ~iddetli bir zelzele ile, birden ve toptan mahvoldu~unu kabul
etmek lâz~m gelecek.
Bu devreye ait medeniyet e~yas~~pek ziyade bol, mütenevvi, güzeldir.
Çanak çömlek, t~ pk~~mimarl~k vesikalar~~gibi, k~sa bir intikal safhas~~
geçirmi~~bulunuyor. Meselâ profiller.; birdenbire « Etilerin D ade, gi
rintisiz ç~k~nt~s~z biçimlerini terketmi~~de~ildir. ilkönce tabak ve kâselerin içeri do~ru giren keskince bir kenardan sonra d~~a bir dirsek
yapt~~~n~~görüyoruz. Bu dirsek, zamanla ço~alacak ve Frikyanin bol
«moulures»111 profiline varavakt~r. Kab~n dibinde ayn~~saf hay~~buluyoruz.
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~lkin sivri veya düz olan Eti tipleri bu intikal safhas~nda biraz belirmega ba~lam~~t~r. Bu da Frikyamn ortas~~bo~, tekerlek ayaklar~na
do~ru tekamül edecektir. Renklerde de ayn~~intikal safhas~m tespit
eyliyebiliyoruz. Etilerin erguvani astarla her yerde seçilen kaplar~ndaki kesaf et aras~na, sar~, krem veya deve tüyü rengi astarla örtülmü~~
kaplar görmekteyiz. Müsellese yak~n biçimdeki kulplar da yava~ca
keskinliklerini kaybediyor, yar~m daireye yakla~~yor.
Fakat bu intikal safhas~~pek k~sad~r. Eti çanak çömlekleri, harikulade bolluk ve biçimlerinde fevkalade güzel bir tenevvü ile beliriyor.
Büyük ekseriyeti erguvani, tipik Eti parçalar~~meydana getiriyor.
Bununla beraber devetüyü renginde olanlarla esmer renkte olanlar
ve sadece soluk pembe renkte bulunanlar da hayli yekün tutuyor.
Bunlar~n hepsi tornada yap~lm~~~ve d~~~yüzleri elde mükemmel perdah
gördükten sonra, hamur rengindeki boya astarla örtülmü~tür. Bir
k~s~m kaplarda (bunlar koyu renkli olanlard~ r) boya astardan sonra
tekrar perdah edilerek kab~n harikulade parlat~ld~g~~veya astar~n üstüne ayr~ca bir cila sürüldü~ü de görülmektedir. Kase ve tabaklar bir
yana durursa, kaplar~n içi tornadan ç~kt~~~~gibi durmaktad~r.
Biçim çok mütenevvidir. Enli gaga a~~zl~~kaplar büyük bir ekseriyettedir. Süzgeçliler de epeyce vard~r ve bu iki tip aras~nda en
güzel iki örne~i bilhassa tan~tmak istiyoruz. Birinci tip ufakl~k',
renginin az~c~k koyulu~u ile; ikinci tip kulpunun üstten olmas~~ve
gövdede, mü~terek merkezli yar~m dairelerden çizilmi~~nak~~larla
süslü bulunmas~~ve renk bak~m~ndan Etilerin erguvani kaplarma
sad~k kalmas~~ile göze çarpar. Tabaklar ve kaselerin harikulade bollu~u ve güzelli~i aras~nda erguvani renkte israrlar~~kulplar~mn hemen daima çift, mütenaz~r ve billhassa müselles biçim olmas~; kenardan sonra dirsek yap~p çok belli bir meyille dibe inmeleri.. hat~rdan
ç~km~yacak bir karakteristik meydana getirmektedir. Diplerin sivri
olanile dairevi fakat gayri muntazam olan~~hemen ayn~~müsaviliktedir. ~ri kaplar aras~nda, biçim bak~m~ndan her devrede görülen
umumi tiplere raslanabilir; fakat kenar, kulp, renk.. daima Eti hususiyetini israrla muhafaza eylemi~tir. Kulplarda ekseriyet, bir dal gibi
olanla müselles kesimli olandad~r. Fakat <Karao~lan» da rastlad~~~m~z
di~er iki türlü kulpu ayr~ca kaydedece~iz. Birisi iki koldan mürekkep, kab~n büyüklü~üne göre kal~n veya ince bir örgü te~kil eyleyendir ki bu kulplar kaba, hemen daima ~akuli, yere göre ufki veya
hafifçe meyilli gelir yap~~~r. öteki türlüsü, ensiz fakat yass~~oland~r.
Bunda kulp hemen daima kaba göre ufkl, yere göre ~akulidir; dip ve
ba~ta fazla enli, ortada ensizdir.
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Eti kaplan aras~nda di~er alt~~ s~n~ f üzerinde duraca~~z. Birincisi:
Turova II de yüzlerce bulunan ve <flaring bowls» denen cinsten tabak
ve kâselerdir. Bunlar soluk pembe renkleri, iç ve d~~~c~darlann~n tornadan ç~kt~~~~hali muhafaza ederek yaln~z ince bir astar almalar~,
diplerile civarlanmn çarp~kl~~~, c~ varlanmn inceli~ile ayr~lmakta ve
Turovaya nazaran azca, Alacahöyü~e nazaran pek çok bulunmaktad~r.
~kinci s~n~f: «nak~~l~~- polychrome» kaplard~ r. Bunlar «Karao~landa»
~imdiye kadar yok denecek derecede azd~r. Ele geçen bir ufak küp
pembe zemin üzerinde erguvanl ve sepya renklerile birbirine geçme
zikzaklar, müsellesler, zaviyeler ta~~maktad~r. Üçüncü s~n~f, umumiyetle Bak~r Ça~~~kab~~olarak tan~d~~~m~z, kenardan f~~k~ran ve halka
halinde yükselerek, yahut kaba amut olarak uzan~p tekrar kenann
dibine yap~~an kulplu, yayvan, dipleri hafifçe sivri olan ufak tabaklard~r ki Eti ça~~nda yaln~z k~rm~z~~renkte, mak'talan güzel bir pi~imi
gösteren is yoklu~ile ay~rt olunurlar. Dördüncü s~n~ f esmer renkli
veya parlak siyah renkli kaplard~ r. Bunlar nisbeten pek boldur. Aralar~nda, alelâde vesika mahiyetinden ç~k~p bir güzel san'at ~aheseri
olan esmer riton ile, pembe parlak siyah zemin üstüne çizilerek ve
içleri beyaz bir madde ile doldurularak belirtilmi~~bir göz ve ka~~~
ta~~yan riton parças~n~~bnassa takdim edece~iz. Tam olan riton
azac~k alacal~~esmer renktedir. 0,14 santim yüksekli~inde, tek kulplu
olup içi tornadan ç~kt~~~~gibi kalm~~~ve yaln~z ince, esmer, belirsizce
bir astar, d~~~~mükemmel perdah görmü~tür. Çift boynuzu, ufac~k
kulaklar~, belirsizce çizilmi~~gözleri, s~r~tan di~leri ve hele ~a~~rt~c~~
bir realizmle i~lenmi~~boyun alt~., bütün yüzü çerçeveliyen zikzakl~~
çizgiler., eseri bugün yap~lm~~~denecek bir tazelikle canland~nyorlar.
Bunu, di~er <flaring - bowls» tabaklan, çaydanhk ve sair kaplarla birlikte, bir mutbakta bulmu~tuk.
Be~inci bir s~n~f olarak ayr~lmas~~mümkün olan kabartma süslii
kaplardan henüz elimize parçalar geçmi~tir. Ve fazla durmak kabil
de~ildir. Fakat alt~nc~~ s~n~f olrak, yine Eti ça~~nda bir k~s~m kaplan
ay~ rabiliriz. Bunlar Turova V de bulunan ve içerisinde be~~kollu bir
güne~~veya bir gül veya sâdece be~~enli ~ua nak~edilmi~~olan
tabaklard~r. Karao~landa bunlar çok de~ildir. Bilindi~i üzere Miss
Lamb'in Afyon yak~n~ ndaki Kusura hafriyat~nda da bunlardan ele
geçmi~~ve Kusura I i kap~ yan, Kusura II yi açan bir alâmet olarak
ele al~nm~~t~. Bununla Bak~r Ça~~~aras~nda mutavass~t bir cins kap da
vard~r ki içi böyle ~ualan and~racak surette f~rça ile perdahlanm~~~
olan zarif çanaklard~r.
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Pi~mi~~topraktan a~~r~aklar~n bu kadar mütenevvi, bu kadar
güzel ve siiski ve bu kadar bol oldu~u Karao~lan, her halde bunlar~~
bu kadar özenilerek yap~lmas~n~~istiyen mümtaz bir kütlenin yeriydi.
Ta~tan olanlar da pi~mi~~topraktan olanlar gibi, çizgilerin bin
hendesi ~ekle giren nak~~ larile süslüdür ve yass~~ bir kurstan ba~layarak bir küre, bir büyük ve beyzi boncuk biçimine kadar her
türlüsü.nü görmek mümkündür.
Ask~, tart~, perdah ta~~, bile~i ta~~, çanaklardan kesilen kurslar ve
a~~r~aklar.. gibi e~yay~~uzun uzad~ya, anlatna~yaca~~ z. Bunlar aras~nda
büyük orijinaliteler gösterenler yoktur ve hepsi, her devirde elegeçen e~yadand~r.
Maden e~ya aras~nda toplu i~neleri ba~ta zikredelim. Bunlar ba~~~
bir kurs gibi yass~~veya bir küre biçimli, dilim dilim olabilir; fakat
gövde hafifçe mahrutidir ve kal~n ba~~~bu kursa veya küreye ortadan
geçmi~tir. Hepsi de bak~ r veya tunçtur. Bunlar aras~nda en güzeli
~üphesiz üç çatal ba~l~~oland~r ki bize Alacahöyük güne~~kurslar~ndan bir k~sm~n~~ta~~yan üç çatalh ayaklar~~ hat~rlatmaktad~r.
Çuvald~z, keski, delgi gibi.. bak~r veya tunçtan baz~~e~yada büyük
bir hususiyet yoktur. Buna mukabil iki orak biçimli p~çak, üzerinde durulacak iki k~ymetli vesikad~r. Ye~il pas~n aras~nda, - ~imdi yokolan bir kemik yahut a~aç sap~n içine girecek durumdaki yass~, sonlar~~keskin ve yar~m ay gibi e~ri olan a~~zlarile bu iki b~ çak da çok güzeldir.
Buldu~umuz idol'ler henüz iki üçü geçmez ve üzerlerinde durulacak kadar tam de~ildir.
Buldu~umuz iki mühür; pi~mi~~topraktand~ r ve mahruti tepesinde ufki deli~i bulnan sap~ ; tekerlek kaidesi üstünde kar~~~kar~~ya
konmu~, içiçe dört muvazi zaviyeden, yahut hele~ona benzer motiflerile
malûm vesikalard~r.
Bu katta buldu~umuz iskelet; Akropol'un ~imal garp sath~~ mailinde, 3.60-3.90 metre derinlikteydi. ~ark~~ ~imal - garb~~cenup istikametinde, arka üstü yatm~~, garb~~cenuba bakar durumda bulmu~tuk.
Dizden a~a~~s~~yoktu. Bir ocakl~k yan~nda, iri ta~lar~n devrilmesile
ezilmi~~görünüyordu. Di~leri harikulâde sa~lamd~. Yan~nda enli gaga
a~~zl~~kaplar~n ve cflaring - bowls» tipinde tabaklar~n parçalar~~ele geçti.
Eti kat~~henüz tamamile ve bütün tafsilâtile aç~lmad~~~~için elimize geçen yap~lar hakk~ nda mütalea yürütmekten çekinece~iz. Hafriyat henüz devam eyliyor ve aç~ lan küçük (2 X 2) bir kuyu höyükte
sonderece orijinal bir bak~ r ça~ile Kalkolitik ça~~n~n bulundu~unu
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haber veriyor. Bütün bunlar gelecek hafriyat~ n açaca~~~safhalard~r ki
zamamna b~rakma~~~tercih edece~iz.
*
Karao~lan hafriyat~~henüz ba~lam~~~say~l~r. Bakir topra~a varmaktan daha uza~~z. Eti kat~n~~daha geni~çe, Bak~r ve Kalkolitik ça~lar~m esas~ndan tetkik etme~e mecburuz. Yaln~z bu ~artlar içinde ve
çal~~t~~~m~z mevsimin verdi~i salâhiyetle ~u noktalar~~öne sürebiliriz
Karao~lan ~imdilik Anadolunun garb~nda, hiç olmazsa be~~medeniyeti müselsel olarak aksettiren, hele Eti ve Firikya katlarm~~
bütün zenginli~ile içine alan yegâne istasyondur. Bu bak~mdan; Turova'dan ve, cenupta, kendisine bir muvazi misal meydana getiren
Kusuradan daha mühim bir «Teste> te~kil edecektir.
Ankaran~n yak~n~nda ve büyük cenup yolu üstünde aç~ lan
ilk büyük höyük olmak bak~m~ndan da önemi meydandad~r.
Etilerin men~ei ve Anadoluya geli~~istikametleri münaka~a
edilirken «gözlerini mütemadiyen ~arka ve cenuba çevirmi~' bulunduklarma dikkat olunmu~, ancak orta ve cenubl Anadoludaki yerle~me yerleri gözönünde tutularak hüküm verilme~e çah~~lm~~t~r. «Karao~lan» höyü~ünde, ~imdiden iki ve üç safha olarak göze çarpan büyük, muhte~em yerle~me, bundan sonraki münaka~alar~n istikametini
de~i~tirecek en yeni, en çok garpta bulunan istasyon vazifesini
görecektir.
Firikyal~lar~n serami~i, sivil ve askeri mimarl~~~~hakk~nda
Gordion ve Ali~ardan ba~ka ehemmiyetli vesikam~z yoktu. «Türk
Tarih Kurumu' nun 1937 de «Çank~r~~Kap~» ve «Pazarl~» hafriyat~~bu
bak~mdan, hayli zamand~r beklenen yepyeni, ciddi vesikalar getirmi~ti.
~imdi ayni Kurumun «Karao~lan» hafriyat~~münasebetile Firikya
medeniyeti, mimarl~~~~ve serami~i hususunda en geni~~malümat~~edinmek mümkün olacakt~r. «Karao~lan höyü~ü» bu itibarla da bir röper
noktas~~olmu~tur.
Klâsik ça~larda buras~~ancak büyük bir karakol vazifesi görmekte ve as~l ~ehir, daha ~arkta, Karao~landan bir kilometre kadar
uzakta, «Elma da~lar~~ete~inde, vadinin ba~lang~c~nda bulunmaktad~r.
Buraya halk «~elmekin» veya «~emlekin» diyor.
Buras~~da Bayan kfet taraf~ndan haber verilmi~ti. Bu isim kula~~m~za büsbütün ba~ka dillerin ahengini getirmesi; bir taraftan da höyü~ün müselsel medeniyet katlar~.. ~elmekin'in as~l Karao~lan höyü-
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güne ait eski ismi devam ettirmesi imkan~n~~ hat~rlatlyor. Hakikatte..
höyü~ün mahiyeti, seramiklerin ve di~er baz~~esyan~n yapil~s~ndaki
tenevvü, özenme, nefaset ; yap~larda görülen azamet.. ; buras~n~n eski
ve büyük bir merkez olmas~~fikrini hiç te yad~rgatt~rm~yacak müsahedelerdir.

