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TÜRK TARIH KURUMU ALACAHÖYÜK HAFRIYATI
1940 ÇALI~MALARI VE NETICELERI

Dr. ~it Ko~ay
Türk Tarih Kurumu üyesi ve Hafriyat Direktörü

Alacahöyük 1940 hafriyat~~ vasati 70 i~çi ile 15, VII. 1940 tarihinden 10. XI. 1940 tarihine kadar devam etmi~~ve üç mesai
devresine ayr~lm~~t~r:
HAZIRLIK :

Alacahöyük meskün oldu~u için mevcut evlerin peyderpey
yeni mahalleye nakli, enkaz~n~n temizlenmesi ve Eti tabakas~na
kadar ehemmiyetli hiç bir eser vermiyen 1,50 - 2,00 metre kal~nh~-~ndaki topra~~n kald~r~lmas~~icabetmi~tir.
ESAS HAFRIYAT:

Yeni evlerin enkaz~~kald~ r~ld~ktan sonra meydana ç~kan alanda
hafriyat mesaisi bilhassa üç Eti kat~ nda teksif edilmi~~ve insicaml~~
planlar~n elde edilmesine çal~~~lm~~t~r.
PLAN ALMA VE ESERLERIN TAMIR, MÜZEDE TE~HIR I~LERI:

Hafriyat~n muhtelif safahat~~günü günününe kroki ve fotograflarla tesbit edilmekle beraber mimari manzumelerin muhafazas~~
takarrür etti~i için esas plan i~leri hafriyat~n sonuna b~rak~lm~~~
bulunan çanak çömleklerin tamirine ise bütün k~~~çal~~~lm~~t~r.
MAHALLI MÜZE:

Alacahöyük'te 1935 denberi meydana ç~kar~lan k~ymetli eserler Ankaraya nakledilmi~~bulunmakta, ancak miktar~~tonlarla
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ölçülebilecek külliyetli çanak - çömlek k~r~klar~~içinde etüdlük
k~ ymeti olanlar ve di~er mükerrer eserler Türk Tarih Kurumunun
himmetiyle Alacahöyük'te hairiyat evi yan~ nda in~a olunan mahalli müzede te~ hir edilmektedir. 250 metre murabba~~ saha i~gal
eden bu müzede camekanlar~n yan~na büyütülmü~~fotograflar,
kroki, harita ve synchronik tablolar ilave suretiyle eserlerin bulunu~~ ~artlar~, muayyen medeniyetlerin yay~l~~~~ve ait olduklar~~
devirler gösterilmi~tir. Müzenin önündeki bahçede civardan toplanan ta~~eserlerin te~hiri için aç~k bir müze sahas~~ da ayr~lm~~~
bulunmaktad~r. Muhit hakk~nda tam bir fikir edinebilmek için
etnografik tetkiklere de husus' ehemmiyet verilmektedir.
HAFRIYAT HEYETI:

1940 Alacahöyük hafriyat heyeti 1939 dakinin ayn~ d~r:
Hafriyat Direktörü: Hamit Ko~ay, Türk Tarih Kurumu Üyesi
ve Maarif Vekaleti Antikiteler ve Müzeler Müdürü.
Asistan ve Muhasip: Hakk~~Gültekin, Müzeler dairesinde Arkeolog
Mimar : Süleyman Örnek, Türk Tarih Kurumu memurlarmdan
Fotograf : Baha Bediz,
Desinatör : Ömer Üçüncü
Fotograf yard~mc~s~ : Re~at Yalk~n, Abideleri koruma heyetinde yard~mc~~memur.
Preparatör: Süleyman Yalç~ n, Höyük hafriyat evi ve Müze
muhaf~z~.
ALACAHOYCKTE KÜLTÜR TABAKALARI :

Malftm oldu~u üzere Alacahöyükte onüç yap~~kat~~tesbit edildi.
Bunlardan en üstteki Firikyal~ lara, üçü Etilere, dördü Bak~r devrine, be~i kalkoliti~e aittir. Kaz~lan sahada 13.80 M. de anatopra~a
var~lm~~t~r. Firikyal~ lar Milattan önce 1200 de Eti devletini y~kt~ktan sonra Alacahöyük'te yerle~mi~ler, fakat maalesef Eti mabetlerini tahrip etmi~lerdir. Alacahöyükte Eti tabakas~~Bo~azköy'de
oldu~u gibi Milattan önce 1200 den 2000 senelerine kadar olan
zaman~~ihtiva eder. Bu tabakada ~imdiye kadar iki büyük Eti
mabedi (Yeni Eti ve Orta Eti) bulundu. Eski Eti tabakas~~ k~smen
aç~ld~~~~için buradaki yap~lar~ n bir mabet olup olmad~~~ n~~tayin
henüz güçtür. On Asya tarihinde karanl~k devre isabet eden Orta
Eti katlar~ nda bulunan hiyeroglif yaz~l~~vesikalar ve mimari eserler, siyasi buhranlara ve istilalara ra~men bu devrin kültür tarihi
bak~m~ndan pek a~a~~~seviyede olmad~~~n~~gösteriyor. Eti seramisi
her devirde yeknesakl~ k göstermekle beraber eski Eti devri sera-
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misi daha güzel ve daha itina ile yap~lm~~t~r. Siklopik ta~larla
yap~lm~~~olan Sfenksli kap~n~n Etilerin son devrinde in~a edildi~i
ve ikmal edilmeden kald~~~~katiyetle tesbit edilmi~tir. Bo~azköyde
oldu~u gibi bu kap~ ya dolma topraktan yap~ lm~~~bir set ve a~lebi
ihtimal bu seddin üstüne ta~~ve kerpiçten yap~lm~~~sur duvarlar~~
ba~lanmaktad~r. Toprak set kalm~~~fakat onun üstündeki surun
duvarlar~~muahhar zamanlarda in~aat malzemesi olarak ta~~nm~~t~r.
SFENKSL1 KAP1DA RESTORASYON:

Gerek ikinci yap~~kat~na ait büyük mabet, gerek denksli kap~~
yeni Eti Imparatorlu~u devrine ait olmakla beraber in~a tarihi
bak~m~ndan fark mevcuttur. Sfenksli kap~n~n mihveriyle mabet
kap~s~n~n mihveri ayni istikamette olmay~ p 22 derece inhiraf arzetmektedir. Sfenksli kap~n~n iç sö~esinden mabet kap~s~ na kadar
olan 44.80 m.lik mesafe bu devirde bir avlu te~kil etmektedir.
Mabedin çifte kap~s~ ndan geçtikten sonra ba~lang~çta on iki metre
geni~lik arzeden ve gittikçe geni~liyen trapez ~eklinde bir iç avlu
gelmektedir. Bu avlunun ~imdiye kadar aç~ labilen k~sm~~ 79 m.
uzunlu~undad~r. Bu iç avlunun sa~~ve solunda planda görülece~i
veçhile kare veya mustatil bina manzumesi kap~dan 23 m. gidildikten sonra çift s~ ra sütunlu holle tevsi edilmi~tir. Bu sütunlar~n
ta~~kaidelerinin ekserisi yerinde bulunmu~tur. Soldaki bina manzumesinde de ayni tarz sütunlar~n izlerine tesadüf edilmi~~fakat
bu cephe ve bilhassa avlunun ~imal k~sm~~Firikyal~lar taraf~ndan
tahrip edilerek yeni ilaveler yap~lm~~t~r. Anadolu ya~~~l~~oldu~u
için 0.60 m. yükseklikte kaba ta~lardan birbirine al~~t~ rma suretiyle
ve çamur harçla yap~lan ta~~temellerin üstündeki kerpiç duvarlardan eser kalmam~~t~ r. Fakat Hatay (Tel - Açana) daki Eti mabedi
bu kerpiç duvarlar~n ta~~temel üstüne nas~l örüldü~ünü aç~kça
göstermektedir. Avlunun zemini çok kö~eli kapak ta~lar~~yan yana
al~~t~ rmak suretiyle mozayikvari dö~enmi~tir. Bo~azköy büyük
mabedinde bu dö~emeler ayni tarzda fakat daha kal~n ta~larla
yap~lm~~t~ r. Avlu ve bütün mabet manzumesi Höyü~ün Eti devrindeki ~ekline göre ~imale do~ru yükselmektedir. Mabet kap~s~n~n
garbindeki sahada ancak hususi küçük binalar~n temelleri bulunmu~tur. Mabedin ~ark~ndaki toprak set duvar~n~n mail sath~~t~pk~~
Bo~azköyde ve hala bugün ~imendifer yollar~nda oldu~u gibi iri
ta~ larla mozayikvari istinat duvar~~halinde i~lenmi~tir. Mabedin
~imalindeki saha henüz aç~ lmad~~~~için hakiki vüsat~~ve mukaddes Sellan~n yeri hakk~nda kat'i bir ~ey söylenemez. Burada
malfl~n Eti mabetlerinin en büyüklerinden biri müvacehesindeyiz.
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Hafriyat sahas~ n~ n garbi cenubi kö~ esinde (XLVI.XLIV) - ( 62 - 60 )
murabba~ na isabet eden sahada ve höyü ~ün en yüksek tepelerinden birinde yukar~ da tasvir etti~ imiz mabet tekni~ inde kal~ n
duvarlarla in~ a edilmi~~yeni bir bina manzumesi belirmi ~tir. Bu
binan~ n mahiyeti önümüzdeki senelerde tamamen aç~ld~ ktan sonra
tebeyyün edecektir. Hafriyat sahas~n~ n garbindeki bina yap~~ tekni~i, sokaklar~~ ve geçitleriyle daha ziyade hususi ikametgâhlar
mahallesini and~ rmaktad~r.
ORTA ET~~DEVRI MABED~~VE SAIR HUSUSI YAPILAR :

Yeni Eti devrinde bo~~avlu halinde b~ rak~ ld~~~~yukar~ da zikredilen sfenksli kap~~ile mabet kap~s~~aras~ndaki saha kaz~ ld~~~~zaman
Orta Eti kat~~ mabedi k~ smen meydana ç~ kar~ lm~~t~ r. Bu mabedin
ana duvarlar~ ndan biri 2.30 m. kal ~nl~~~ nda olup sfenksli kap~~duvar~ na muvazi surette uzanmaktad~ r. Yine bu duvar~n ~imalinde Eti
mabetlerinde oldu~u gibi bir iç avlu gelmekte ve iki taraf ~nda
sütunlu holun kaide ta~lar~~ hâlâ yerinde bulunmaktad~r. Bu mabedin
bir k~ s~ m duvarlar~~ sfenksli kap~ n~ n alt~ na do~ ru uzuanmaktad~r.
Makridy (Bey) in sfenksli kap~~önüne tesbit etti~i eski devir duvarlar~ n~n bu mabede ait oldu~u ~ üphesizdir. Soldaki holla ana duvar~ n aras~ndaki bo~ lukta 1939 hafriyatmda baz~ lar~~ hiyero~lif bask~~
izlerni ta~~ yan küpler bulunmu~ tu. Bu küplerden bir tanesi
sfenksli kap~ n~n alt~ nda kalmaktad~ r. Orta Eti mabedinin üstünde
III A tesmiye etti~imiz yap~~ duvarlar~~ eski duvarlar~ n hemen
üstüne in~a edilmi~ tir. Orta avlunun alt~ nda cidar~~ ta~la örtülü
1.00 m. geni~li~inde ve 1.20 m. derinli ~inde ana kanalizasyonun geçtigi ve k~ vr~ larak sfenksli kap~ n~ n alt~na gitti~i görülmektedir. üstteki mabedin kanalizasyonu da bu ana kanala
birle~tirilmi~tir.
Orta Eti mabedinin garbindeki bina manzumesi temelleri tamamiyle meydana çikar~ lm~~t~ r. Dört kö~ eli bölmelerden ibaret
bu manzumenin de mabetle alâkal~~ oldu~u tahmin edilebilir. Orta
Eti mabedi ve hususi yap~lar~~ t~pk~~ üstündeki tabakada oldu~u
gibi höyü~ ün o zamanki ~ekline uygun olarak ~imal ve garbe
do~ru bir yükseli~~arzeder. Ancak derin tabakalara inildikçe bu
yükseli~~ufkile~ mektedir. Haritada S,S' ile gösterilen yerler Orta
Eti kat~ n~ n sokak parçalar~ d~ r. Mabet iç avlusunda oldu~u gibi bu
sokaklar da kapak ta~ lariyle mozayikvari dö~enmi~~olub alt~ ndan
kapal~~ufak bir kanal geçmektedir. S' i ~ aretli sokak 1938-1939 da
meydana ç~kar~ lan mahalden orta Eti mabedini ay~ rmaktad~ r.
Bu tabakada (x) i ~ aretli yerde münferit olarak 1940 hafriyat
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mevsiminin en mühim eseri olaran Eti hiyeroglif i~aretlerini havi
ve mühür olarak kullan~lan alt~ n yüzük (Al. e. 198), yine ayni
tabakada hiyeroglif yaz~ l~~ topraktan bir mühür = Bulla (Al. e. 113)
bulundu.
ESKI ET~~KAT~~YAPILARI

Hafriyat s~ras~nda üstteki mabetler kald~r~lmad~~~~için bu katta
ancak mevcut bo~luklardan istifade suretiyle inilmi~ tir. Ufak yap~~
ta~lar~ ndan örülen temel duvarlar~~bu devir in~aat~= bariz vasf~n~~
te~kil eder. Mabedin garbine tesadüf eden k~s~mdaki bina manzumeleri orta tabakada zikri geçen sokak alt~na müsadif di~er bir
sokakla iki esas grupa ayr~lm~~t~ r. Hafriyat alan~ n~n garbinde dört
kö~ eli odalardan ibaret bu manzume mesken olarak kullan~ ld~klar~~ için içlerinde pek çok e~ya bulunmu~, bilhassa, toplu bir
halde çe~ itli kap kacak ihtiva eden kilerler meydana ç~kar~ lm~~t~ r.
Höyükte bu tabaka Etileri son Bak~ r devri yap~ lar~n~~ tahrip
ederek yerle~mi~lerdir. ~ümullü ve yer yer bir metre kal~ nl~ k arzeden yang~n tabakas~~ buna ~ahittir. Bu sene mesaimi~i bilhassa Eti
devrine teksif etti~imiz için Bak~r devri tabakalar~na inilmemi~tir.
1935 denberi meydana ç~ kar~lan on üç hükümdar ailesi mezar~~
planda mabet kap~s~n~ n garbine isabet eden sahan~n alt~nda 5.5 den
8.5 metreye kadar olan derinliklerde bulunmu~tur. Bu mezarlar~ n
üstünde üç Eti yap~~ kat~ n~n olu~u bunlar~n Eti kat~ na aidiyeti
ihtimalini tamamen selbetmekte, esasen mezarlarda bulunan eserlerin de Eti devri ile alakas~~bulunmamaktad~ r. Bu suretle mezarlar~n milâtten önce 2000 den evvele, di~er tabirle üçüncü bin y~ l
devresine aidiyeti tahakkuk etmektedir. Etilerin bu mezarlardan
ualtimat~~ oldu~u takdirde hürmeten dokunmamalar~~ varidi hat~ r
olabilirse de, hiç haberdar olm~ yarak yap~lar~n~~ son Bak~r devri
harabeleri üstüne kurmalar~~daha kuvvetle muhtemeldir. Ancak
bu mülâhaza höyü~ ün pek eski devirlerden beri bir kült mahalli
olmas~ na ve Etilerin bu an'aneye uyarak mabetlerini ayn~~ yere
kurmalar~na mani te~kil etmez.
BULUNAN ESERLER
ÇANAK ÇÖMLEKLER VESA~R PI~MI~~ESERLER

Kilerlerde bulunan küplerin vesair kaplar~ n tamirleri henüz
devam etti~i için bunlara dair izahat mulassal raporda verilecektir.
Yeni tip olarak eski Eti devrinden her taraf~~ süzgeçli, dibi yuvar-
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lak kap (Al. e. 322) ile yüksek ayakl~~ ve ta~k~n kulplu, emzikli
emsali Ali~ar ve Bo~azköyde bulunan ibrik biçiminde kap (Al.e.321)
ile beyaz astar üzerine k~rm~z~~çizgili, çift kulplu, yass~~ kar~nl~,
Orta Eti kat~na ait matara biçimli kap (Al. e. 181) ; küçük sivri
dipli adak vazocuklar~~(Al. e. 152-153); ku~~gagas~~biçiminde a~~zl~,
tek kulplu, halkavi kaideli testi; kenardan emzikli ve bu emzi~e
amut kulplu kapc~ k (Al. e. 199) zikre ~ayand~ rlar. Eski Eti kat~nda
bir küpün içerisinde bronz bir maden alet bulunmu~tur. Yine ayni
devre ait bir kilerde ise küplerin yan~nda mensucat tezgâh~nda
vezin olarak kullan~ld~~~~tahmin edilen kulplardan müte~ekkil bir
kolleksiyon ç~km~~t~r. (Al. e. 112) Orta Eti kat~nda bulunmu~~koç ba~~~ ~ eklinde, beyaz astar üzerine kahve renkli benek ve çizgilerle
süslü emziktir. (Al. e. 71-76) ise çok nefis bir tarzda i~lenmi~~ve
maalesef ba~~ve kanatlar~ ndan bir parça ancak bulunabilmi~~pi~mi~~
topraktan yap~lm~~~bir ku~ u tanzir etmektedir. (Al. e. 127) pi~mi~~
topraktan bir figurin, (Al. e. 15) ise hayvan ba~~~ ~eklinde emziktir.
AGIR~AKLAR

Pi~mi~~topak Eti A~~r~aklar~n~ n basit ve bezekli olarak iki
grup halinde tetkik~~mümkündür. Basitlerden ~u çe~itler tefrik
edilebilir:
Her iki taraf~~muhaddep (Al. e. 94, 96, 114, 119, 120)
~ki taraf~~ sap deli~i hizas~nda ç~k~k (Al. e. 84)
Üstü mukaar, alt~~muhaddep (Al. e. 114)
Yass~~pul biçiminde (Al. e. 93)
Silindir biçiminde (Al. e, 98,121)
Bezekli a~~r~aklar ekseriyetle üst kenarlar~nda, bazen de her
iki taraf~ nda münkesir hatlarla süslü bulunmaktad~ r. Sekilce basit
a~~r~aklar~n ayn~d~ r. (Al. e. 83, 85, 89, 90, 91, 92)
KEMIK ESERLER:

Bu sene bulunan kemik eserler aras~ nda Orta Eti kat~ nda bulunan ve bir b~çak sap~~olmas~~muhtemel safiha üzerinde gamal~~
haç süs olarak i~lenmi~tir. (Al. e. 128). Di~er kemik eserler hakk~ nda mufassal raporumuzda izahat verilecektir. Umumiyetle kemik
eserlerin az bulunu~u daha ziyade maden i~çili~inin revaçta oldu~una delâlet etse gerektir. (Al. e. 87, 88, 89) kemikten yap~lm~~~
a~~r~aklard~ r.
MADENI ESERLER:

Bu sene bulunan madeni eserler içinde Orta Eti kat~ na ait
üstü hiyeroglif yaz~l~~ alt~n yüzük (Al. e. 128) den ba~ ka münferit
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olarak alt~n süs taneleri de bulunmu~tur. Bronz Eti i~nelerinin
t~ pk~~ mercimek biçimi ba~l~, ehram murabba~~ biçiminde ba~l~,
tepsicik ~eklinde ba~l~, helezoni ve bir tarafa k~vr~ k ba~l~, dilimlere ayr~lm~~~topuzlu, telin k~vr~ m~~ ile husule gelen gözlü çe~itlerine rast gelinmi~tir.
Bulunan Eti ok uçlar~ndan (Al. e. 4. 17. 40) sö~üt yapra~~~(Al.
e. 18. 5) sarma~~ k yapra~~~biçimindedir.
Bronz oraklardan (Al. e. 313) Orta Eti kat~nda, (Al. e. 314, 815)
Eski Eti kat~nda bulunmu~lard~r. ~ekil itibariyle yekdi~erine mü~abihtirler.
HiYEROGL~F YAZILI ESERLER HAKKINDA PROF H. G. GOTERBOCK'UN
RAPORU:

Al. e. 198 alt~ndan mühür yüzük. Levha halinde dairevi halka,
d~~~taraf~~profilli halka iki ucundan levhaya lehimlenmi~tir.
MÜHCR SATHI : Orta saha dairevi, etraf~nda üç telli bir örgüden
müte~ekkil bir ~eritle çevreli. Orta sahada dört hiyeroglif bulunuyor: ~ki defa Meriggi i~areti No. 180 [1] : «la», bunun solunda
Meriggi No. 62 v e alt~nda Meriggi 201: «lu». 62 ve 201 numaral~~
i~aretler mühürlerde s~ k s~ k beraber görülmektedir. Bunlar~n, u~ur
getirici manada rumuzlar olmas~~ muhtemeldir. 180 numaral~~çift
i~areti, «la-la» gibi bir isim olarak okumak pek do~ru olmayaca~~~
gibi, 201 le birlikte « la-la-lu » tarz~nda okunmas~~ise daha az muhtemeldir. En ziyade muhtemel olan~, çift olarak konan i~aretin
~imdiye kadar mânas~~henüz taayyün etmemi~~olan bir ideogram
olmas~d~r.
Al. e. 113 bir «Bulla», üzerinde yani bir ipin dü~ümne mühürlenmi~~bir balç~k parças~~üzerinde mühür i~areti.
Mühür tam denecek derecede iyi ç~km~~t~r. Daire ~eklinde
yuvarlak olan orta sat~ h bir halka ile çevrelenmi~tir. Bu halka,
münavebe ile biribirini takip eden yar~m daire ve kö~eli sahalardan müte~ekkildir. Her yar~m daire ~eklindeki sahada bir y~ld~z,
her kö~eli sahada ise Meriggi i~areti No. 176 bulunuyor. (Bu i~aretlerin baz~ lar~~ pek vazih olarak ç~kmam~~t~r; bununla beraber
i~aretlerin münavebe ile arka arkaya gelen y~ld~z ve No. 176
olarak tefsiri kati addolunabilir.)
[1] I~aret numaralar~~ ~u esere göredir :
P. Meriggi, Liste des Hieroglyphes Hittites, Revue Hittite et Asianique, e. 4,
s. 76 - 96.
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Orta sahada be~~i~aret vard~ r. Yukar~da sa~daki birinci yine,
çerçevede geçen, Meriggi No. 176 d~ r; daha a~a~~da Meriggi No.
394 : «va» ve Meriggi No. 258 gelmektedir. Bunlar~n bir unvan
olmas~~ muhtemeldir. Bunun solundaki büyük i~aret, bence henüz
okunmam~~t~ r. Bunun da solunda yine Meriggi 201 numaral~~
müselles bulunuyor; buna alt~ n yüzükte de rasgelinmi~ti. Mühür
lejand'~n~ n tefsirine bugüne kadar imkan has~l olmam~~t~ r.

