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1.

KILIÇ KÖKTEN

Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsü
Asistanlarzndan ( Ankara )

Aras vadisi dahili Kars bölgesinin hemen hemen dörtte üçünü
gezdim. Co~rafi vaziyetini tetkik ve bir çok tarih öncesi ve tarihi eserlerini tesbit ettim. Evvelce Kuruma sundu~um raporda
yaln~ z Kars platosu hakk~ nda verilen malümat yaz~ l~~ idi. ~imdi
her ikisini birden k~ saca toplu olarak bir daha yaz~ yorum. Yaz~ mda evvela, gezi yollar~ m~ n ana hstlar~ n~, sonra bölgenin avar~ z~ n~,
bitki ve iklimini izah ile, ondan sonra esas mevzuumuz olan bölgenin tarih öncesi buluntu yerlerine, arkeolojisine temas edec e~im.
Gezi Yollar~m
15/5/1941 tarihinden itibaren muhtelif zamanlarda bir buçuk ay
devam eden bir gezi ile evvela Kars'~ n yak~ n çevresini ara~t~ rd~ m.
Bu yak~n çevre içine Kars ~ehri ve civar köyleri dahildir. Kars.ta
ve Hasçiftlik köyünde buldu~um iki düz - iskan yeri ile Azat
köyündeki isimsiz höyük ilk izlerdir, Ayr~ ca Borluk vadisindeki
büyük ve s~ ra kaya - s~~~ naklar~, tabanlar~ nda ve ön teraslar~ nda
kültür topra~~~ta~~yan ma~aralar kayda ve ara~t~ r~lma~a de~er.
Ikinci yol :
Ardahan ve Arapçay m~ ntakas~~ içindedir. Çakmak köyünden
ba~l~ yarak Çalkavur, Bo~ada~~, Çobankih, Üçkilise ve Büyük
Harziyan yolundan geçerek Ardahan kazas~ na gittim. Oradan
Ardahan'~ n Hanak ve Damal nahiyelerini; civar köylerini, Ardahan'dan ba~layarak Ç~ ld~ r kazas~~ büklümüne kadar bütün (Kur)
nehri Yarma vadisini tetkik ettim. Üçkilise ve Kundura~~ l, Vardosan köylerinde üç tane düz-iskân yeri, Hanak nahiyesine ba~l~~
Sazkara ( Sazhara ) köyünde ( Kalecik ) adl~~ bir höyük buldum.
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Bu höyük, üzerinde evini kuran bir köylü taraf~ ndan geceleri kaz~lmak suretiyle tahrip edilmektedir. Ç~ kard~~~~madeni e~yalar~,
k~ymetli vazo ve ta~lar~~ her sene ~ stanbula götürmek suretiyle
satt~~~ n~, rençberli~ini b~rak~ p geçimini bu yolda temin etti~ini
gördüm ve ö~rendim. Usulsuz ve kaçak kaz~larla höyük sath~ n~ n
köstebek yuvas~ na döndü~ünü ve iki sene sonra bu k~ ymetli eserin istifade edilmiyecek bir hale gelece~i ac~ larla görülmü~tür.
Dönü~te Ardahan, Ç~ld~ r ve Ç~ ld~ r gölünün Bat~~ k~y~lar~ n~~ geçerek K~s~ r da~~ n~n do~u engimelerini a~t~ ktan sonra Susuz nahiyesi
düzlü~üne indim. Burada Ç~ld~r gölünün büyüklük ve güzelli~ini
ayr~~ bir yaz~mda izah edece~imden üzerinde fazla durm~ yaca~~m.
A~z~aç~ k ve C~lavuz köy Ensritüsü aras~ ndaki düzlerde ve Cilavuz suyu kenar~ ndaki ma~aralarda son bir ara~t~ rma daha yapt~ m,
Çak~ll~~ ve kumlu tabakalardan ibaret olan bu düzlükler üzerinde
gene Trahitten olmas~~ muhtemel, oldukca a~~ r ve büyücek ikinci
bir elbaltas~~ daha ele geçirdim. Askerli~imi ikmal edip Enstitüme
döndü~üm zaman her iki baltay~~ daha ince bir tetkike tâbi tuttum.
Bu c~lavuz düzlüklerinde bulunan elbaltas~ n~, iki numaral~~ Fakülte dergisinde buldu~umu bildirdi~im elbaltas~ ndan daha tipik
gördüm. Yeni aletin hususiyetlerini a~a~~da eb'adiyle bildirece~im.
Bu m~ ntakan~ n Kur nehri yarma vadisi boyunca s~ ralanan ma~aralar~, kaleleri, Bilhassa Ardahan kalesi ve kale alt~ndaki ma~aralar~, ayr~ca Kundura~~l köyüne yak~ n Çukurviran adl~~ düziskân yeri en mühim tarih ve tarih öncesi eserleridir.
Üçüncü yol:
Aras vadisidir. Aras vadisine inmek için Büyükyahni da~~,
Subatan, Cala, Ani köyü ve me~hur harabesini, Digor nahiyesi ile
Ba~köy yolunu takip ettim. Plato kenar~ nda kin Arpal~~ köyünden Aras nehri k~ y~ lar~ na indim. Bu m~ ntaka içinde Ba~köy
düziskân yeri ile Arpal~~ köyünden Aras'a inerken geçti~im uzun
kaya yarmas~~ ve taban~~ kald~ r~ m dö~eli tarihi yol çok mühimdir.
Evvela Tuzluca kazas~ na u~rad~m; bir gece kald~ ktan sonra I~d~ r'a
hareket ettim. Aras nehri üçüncü yarma vadisinin bitim noktas~~
ve I~d~ r düzlü~ünün ba~lang~c~ nda bulunan ( Karakale ) harabesini
gezdim. Bir yan~~ Aras, güney yan~~ kura bir dere ile hudutlanan
bu mevkide bir kale ve bir de ufak kilise vard~ r. Etraf~~ fas~lal~~
kale duvarlariyle çevrili olup geni~çe bir sahay~~ i~gal eder. O gün
I~d~ r kazas~ na gittim. Orada iki gün kalarak, A~r~~ da~~n~ n kuzey
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eteklerini, ovaya ilerliyen lav ak~nt~lar~ n~, Melekli, Karakoyunlu,
Gökçeali, Gacardo~an~al~, Karakuyu, Ya~c~~ ve daha birçok ara
köylerini gezerek bu geni~~bereketli, çe~itli ziraat yap~lan I~d~ r
düzlii~iinü tetkik ettim. I~d~ r kazas~n~ n kuzey do~usunda tahrip
edilmi~~ve en alt tabakas~~ b~ rak~lm~~~Gökçeali höyük bakiyesini,
buna benzer Ya~c~~ höyü~ünü ke~ fettim. Her ikisinin ana toprak
üzerine isabet tabakalar~~ ve çok geni~~bir sahaya serpilmi~~olan
topraklar~~ içinden orijinal çanak çömlek parçalar~, birçok siyah
opsidiyenden mikrolitler toplad~m ve Gökçeali höyü~ü taban~~ üzerinde birkaç mutfak bakiyesi de tesbit ettim. Ceplerim ve torbalar~ m malzeme ile iyice dolmu~ tu, sevincimden s~çrad~~~m~~ gören
köylüler bu halime çok ~a~t~~ ve beni sonsuz soru ya~muruna tutarak orada al~ koydular. Maksad~ m' anlatt~ m. Sevindiler. Ve bu iki
höyü~ün tahrip sebeplerini uzun boylu anlatt~lar. Kaplar~ n hususiyetini ve bu hikayeyi de bundan sonraki ne~riyat~mda mufassalan
izah edece~im. Dönü~te geldi~im yola sapmadan Pernavut nahiyesine
u~rad~m. Burada Köro~lu kalesini gördüm. Pernavut deresinin
Aras'a aç~lan a~z~ nda yoldan çok a~a~~ larda ayaklar~~ kalm~~~bir
köprü bakiyesi gördüm. Buras~~ güneye uzanan ikinci, tabii ve tarihi
yollar~n da~lang~c~~ olsa gerek.. Ertesi gün Ka~~ zman kazas~ nday~m;
burada da bir gün kalarak civar~ n~~ tetkik ettim. ~ehrin güneyinde
ve Ka~~ zman birikinti mahrutunun ucunda M~ s~ r da~~~düz iskân
yerini buldum. Birikinti mal~ rutu yüzeyinden tahminen 50 - 60 metre
yükseklikte bulunan bu da~~ n üst düzlükleri iyice hamla~m~~~ve
çimenle kenetlenmi~tir. Buraya ~ehri daha iyi görebilmek ve birikinti mahrutunun hususiyetlerini incelemek için ç~ km~~t~ m. Bir fare
deli~i a~z~ na ç~ kar~lan çanak parçalar~~ beni ba~ka bir yola çevirdi. Hemen sustal~~ çak~ mla ilk kaz~ma ba~lad~ m. Birçok zahmetler neticesinde açt~~~ m birkaç çukurdan çok kaba, kum kar~~~ k
siyah renkte çanak parçalar~~ ve siyah opsidiyen mikrolitler toplad~m. Kaplar~n bir k~sm~~ kaba derince çizgilerle süslüdür. Görünü~te Kaliolitik dedi~imiz ça~~ n kültür e~yas~ na çok benziyor. Buradan da sevinçle ayr~ larak Aras nehrini a~t~ m ve Kötek nahiyesi
yolunu takip ile Kars'a dönmek üzere yoluma koyuldum. Kötek
nahiyesi içinde bir höyük daha buldum. ( Morpet ) kalesinin alt ~ ndan geçerek Çile, Pasl~~ hanlar~ n' takiben, A~adeve, Ardos ve Kamasor yoluyla Kars'a geldim. I~ te 1209 kilometreyi a~k~ n bu çetin yolculuk bölgece sona erdi. Seyahatimin sonunda bütün zah-
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metlerime dayanan ve Aras nehrine yuvarlanmaktan, gece yolculu~umda süratle giderken birdenbire durarak beni y~k~lm~~~bir
köprünün kalm~~~ayaklar~~ yan~nda ölümden kurtaran ( Topuz )
adl~~hayvan~m~~ hayat~mda hiç unutm~yaca~~m. Onun, g~da ve bak~m hakk~n~~fazlasiyle ödedi~im için seviniyorum. Ayr~l~rken bu
sessiz ve sad~k arkada~~m~n gözlerini a~l~yarak öptüm ve ilzüldüm. Hayat~m~~ kurtaran bu mübarek mahluka ay~rd~~~m birkaç
sat~r~~ ho~~görünüz. Bu uzun yolculuk hikâyesinin verdi~i hesaba
göre: Kars bölgesinde tarih ve tarih öncesi iskân yerlerinden 8
düz-iskân yeri, 7 adet höyük birçok ma~ara ve kaya s~~~naklar~~
tesbit edilmi~~bulunuyor. Bunlar~n içinde Gökçeali, Kalecik, Azat
köyündeki isimsiz höyü~ü, Çukurviran ve M~s~rda~~~düz iskân
yerlerini çok mühim buluyorum. ilk kaz~lar~n bu noktalarda ba~lamas~n~~ve me~hur (Ani) harabesinin de bir kere türk ara~t~r~c~lar~~
taraf~ ndan incelenmesini ehemmiyetle ileri sürüyorum.
AvAr~mn durumu.

Kars bölgesinin yüzey durumunu kabataslak iki k~s~ma ay~rarak mütalaa ediyorum. ~imdiye kadar yapt~~~m ara~t~rmalarda bu
yolda tam bir bilgi edinemedi~im için raporumda bu k~sma da
temas etme~i faydal~~ gördüm, zaten her ara~t~rd~~~m bölgenin
ba~lang~c~nda bu i~i bir adet edindim. Faydas~~ olaca~~n~~zannediyorum. Tetkikat~m~n bu k~sm~n~~ say~n co~rafya profesörüm H.
Louis'yede açt~m, beni saatlerce dinlemek zahmetinde bulundular.
Neticeyi uygun gördüler, kendilerine daima müte~ekkirim... Evet,
yukar~da ay~rd~~~m~~söyledi~im k~s~mlardan birisi Kars volkanik
platosudur. Bu platonun güneyi Aras nehri, dokusu Arpaçay yarma vadisi ile hudutlan~r. Tahminen 1000-1250 metre yükseklikten
ba~l~yan plato (yüksek volkan düzlü~ü) da, iki büyük ve birkaç
küçük düzlük, kuzey-do~u ve güney-bat~ya uzanan, üzerinde 3000
metreyi a~k~n yükseklikler bulunan (Allahüekber) da~~~ve devam~~
basama~~~(e~i~i de diyebiliriz), Kars'~n do~u ve güney do~usundaki (Hac~halil), (Alaca) da~lar~~toplulu~u ve toplulu~un kuzey
engimelerinde (sath~~ maillerinde) yer alan (Akbaba), (Üç o~lan
tepe), (Büyûkyahni) gibi tek ba~~na görünen, küçük yanarda~~örnekleri göze çarpar. Plato düzlüklerinden birisi Kars düzlü~ü
olup ar~zal~~ ve kuzeye do~ru enimlidir. Dilluvyum tabakalariyle
örtülü bulunan bu düzlük ziraata müsaittir. Bu büyük düzlük Kars
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kalesi önlerinde sona erer, bir k~sm~~ da hafif bir meyille büyükyahni da~~~ve Mezraa köyü yak~ nlar~ na kadar uzan~ r. Kars çay~,
bu düzlükte k~ vr~ mlar yaparak akar ve Petrofka köyü önlerinde yarma vadisine girer, bu yarma vadi kars kalesi alt~nda
daha çok derinle~ ir ayni derinlik ve k~ vr~mlar~~ takip ederek Arpaçay kav~a~~ na kadar devam eder. Düzlü~ün da~lara yak~ n yerlerinde ve yarma vadinin geçelerinde. Cumudiye devrinin tahripkâr buz ve su faaliyetini, büyük bir göl bakiyesinin çökeyli k~ y~lar~ n~~ ve düzlü~ün her iki taraf~ n~~ saran ve Kars çay~ na do~ru
kollar halinde uzanan lâv ak~ nt~ lar~ n~~ görmek pek kolayd~ r. Yukarda ad~~ geçen yanarda~~örneklerinin kraterleri ekseriyetle kuzeye aç~lm~~t~ r. Bu krater çanaklar~~ alt~ nda toplanan ya~mur ve
kar sular~~ gür kaynaklar halinde eteklerden f ~~k~ rmaktad~ r. Karsl~lar bu temiz kaynak sular~n~~ içiyor ve kullan~yor.
Ardahan çevresi.

Kars civar~ na nazaran daha yüksek ve daha ar~zal~ d~ r. Ardahan ovas~~ büyük ve düzlüktür. Bu düzlü~ün Kars'ta oldu~u gibi
Ardahan önlerinde, kayal~ k bir yükseli~le önü kesilmi~tir. ~ehrin
içinde Kur nehri yarma vadisi ba~lar. Hanak nahiyesi önünden geçen Çaykeklik suyu vadisi de seyrek olmak ~artiyle ayni hususiyetler
ta~~yarak Kur nehrine aç~ l~ r. Bu vadinin mahdut birkaç düzlü~ü
ile etraf~, civar da~lar~ n etek k~s~mlar~~ tarlalarla kapl~d~ r. Da~lar~ n
az bir k~sm~~ da adac~ k halinde çam ormanlariyle örtülüdür. Bundan
ba~ka Ç~ ld~ r gölü, bat~s~ ndaki K~s~ r da~~ n~ n müstakil duru~u,
Akbaba da~iyle olan münasebeti iki bölge aras~ nda ba~l~~ ba~~ na
bir husu siyet arzeder. Çobankih ve büyük harziyan düzlükleri de
mühimdir.
Aras vadisi

Aras vadisi Kars platosundan ayr~~ bir hususiyet ta~~ r. Vadi
Arpaçay ve Aras nehri kav~ ak noktas~ na kadar pek geni~~de~ildir. Aras nehri daha ziyade Kars platosu alt~ na sokulmu~~vaziyetteciir. Plato kenar~ ndaki kademeli tabaka çöküntüleri, Aras
nehrinin bu sahilleri alttan kemirdi~ini gösteriyor. Kars platosunun bu k~s~ mlarda kaideyi örten geni~~tüf tabakalar~ n~ n devaml~~
ta~~n~~~ve a~~ n~~~~daha büyük kaymalara; y~ k~lmalara sebep ola-
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cakt~ r. Nehrin güney sahilleri böyle de~ildir. Aras vadisinin yukar~~ k~sm~ nda bulunan Ka~~zman ~ehrinin büyük bir birikinti mahrutu üzerinde kuruldu~unu yukarda yazm~~t~m. Aras nehri tesiriyle dikine parçalanan bu birikinti mahrutu üzerindeki geni~~teraslar tetkike de~er. Gelecek ara~t~ rmalarla bu noktada çok orijinal neticeler al~ naca~~na kuvvetle inan~yorum. Aras boyu I~d~ r
düzlü~üne kadar takip edilince üç tane derin yarma vadi geçilir.
Son yarma vadi I~d~r düzlü~üne aç~lmaktad~r. I~d~ r düzlii~ii çok
geni~tir. A~r~~ ve Alagöz da~lariyle aralar~ n~~ zincirliyen da~lar
bu büyük düzlü~- ü adeta kucaklar. A~r~~(Ararat) da~~ n~ n civara
hâkim ve tek ba~~na duru~u çok enteresand~ r. Çok uzaklardan
onun tesirine kap~ lmamak ve ona do~ru sürüklenmemek insan~ n
elinde de~ildir. Nereye inseniz, nereye ç~ ksan~z, o buzlu, ak ba~iyle ve etraf~n~~ ku~akl~ yan bulutlariyle daima gözünüzün önünde
dir. Gökleri delen bu ulu duru~~yolculukta insana bir kuvvet ve
h~z kayna~~~oluyor. Ilk görü~~ürkütücü, devam~~ ba~lay~c~d~ r. Topraklar~m~z~ n bu yüce da~~n~~ görmemek bence bir noksanl~ kt~ r. A~r~~
silsilesinin kuzey yüzeyleri kayal~ k ve tüf tabakalariyle örtülüdür.
Silsile üzerinde, Ka~~ zmandan ba~l~ yarak Tuzluca'ya kadar
devam eden sivri kalker kaya sütunlar~~ ve daha küçük mikyastaki ara ba~lant~ lar~~ adeta bir testere yüzü manzaras~ndad~ r. Bilhassa burada, Tuzluca 'n~ n bat~s~ na dü~en ( Tekalt~~ ) kaya sivrisi
da~~s~ rt~~ testeresinin en büyük di~ini te~kil eder. A~r~~ silsilesinin
kuzey k~sm~ nda ( küçük birikintiler ve dal dereyler hariç) yüzey
tamamen ç~ plak ve çorakt~ r. Tuzluca 'dan ba~l~ yarak Ka~~zman 'a
kadar uzanan tuz katlar~ ; Ka~~zman yöneminde gördü~üm krom
Amyant, beyaz Talk en k~ ymetli cevherlerdir. Bugün yaln~z tuzdan
istifade ediliyor.
Bu geni~~a~~nt~~ ve çöküntü sahas~~ ârâzi harabiyetinin en canl~~
bir nümunesidir. Ta~lar umumiyetle bazalt, k~ smen andezit ve biraz da trakitten ibarettir. Yer yer fosilli temiz kalker ve linyit
katlar~ n~, Opsidiyen yumrular~ n~, volkan süngerlerini, geni~~ve ku~ak katl~~ tüfleri görmek daima mümkündür.
Bitki

Avar~z~ n mühim bir k~sm~~ bitkiden mahrumdur. Ka~~zman 'da
fazlaca, Pernavut ve ~~d~ r 'da gayet az miktarda meyve bahçeleri
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Ba~lar gördüm. Platoda düzlüklerle, da~lar~ n mühim bir k~sm~~ çay~ rlarla kapl~d~ r. Tarlalar daha ziyade çay kenarlariyle, yukarda
isimleri geçen düzlüklerde, az miktarda da da~larda aç~lm~~ t~ r.
Kars Platosunda hayvanc~ l~ k birinci dereceyi al~ r, ekim çal~~ mas~~ ;
öz rençberlik Aras vadisinde daha çok görülmektedir. Göle ve
Sar~ kam~~~ m~ ntakas~~ sar~~ çam ormanlariyle kapl~ d~ r. Ardahan '~ n
kuzey ve kuzey do~usuna dü~ en Koyun da~~~ve temadisinin güney yüzlerinde yer yer bodur (akkavak) a~açlar~~ vard~ r. Damal ve
Gölebert orman adac~ klar~ n~ n mevcudiyeti bize vaktiyle buralar~ n
daha geni~~o~ manlarla kapl~~ oldu~unu gösteriyor. Yaz sonlar~ nda
çay~ rl~ klar üzerinde beliren oldukça geni~~sahalar i~ gal eden ( istipa) adl~~ tüylii ot m~ ntakan~ n en karkteristik nebat~d~ r.
iklim
Bu k~ sm~~ i(i senelik ~ ahsi ve mevsimlik kay~tlar~ ma dayanarak yaz~ yorum. Mevsimlerin ~ iddetli geçmesi ve aralar~ nda tatl~~
bir geçi~~ba~lar~~ olmamas~~ yüzünden, zaten insan suhunet farklar~ n~~ tesbite kendili~inden mecbur olmaktad ~ r. Esasen bu çe~ itli iklim bölgesinde bir veya iki meteorolojik istasyonla iklim
de~i~ imini tesbte, kati bir netice ç~ karma~- a imkân da yoktur.
Morfolojik k~sm nas~ l iki k~sma ay~ rarak mütalâa edilmi~se iklim
vaziyetini de ani surette ele almak hattâ bir az da teferruatiyle
incelemek lâz~rrd~ r. Iklim bak~ m~ ndan Kars platosu ile Aras vadisi
aras~ nda çok f ~ rk vard~ r. 1942 y~l~~ birinci te~rin ay~~ ba~lar~ nda
ikinci tetkik geime ç~ kt~~~ m zaman platoya kar iyice ya~m~~t~.
Aras vadisine indi~im zaman çay~ rlar~~ ye~ il ve güzlük ekinleri
bitmi~~gördüm Platonun en uzun mevsimi k~~t~ r. Ikinci te~rinde
ba~ lar, May~ s ,onuna kadar devam eder. K~ sa bir Ilkbahar~~ ve
yaz~~ vard~ r, Bitün zirai ve iktisadi çal~~malar~ n üstünde k~~~korkusu hâkimdir Faaliyet k~~ a dayanmak ve hayvanlar~~ kurtarabilmek esas~ na la~l~ d~ r, Köylerde en ufak kuru bir diken; yanabilecek en ufak bir parça birer birer toplan ~ r ve mereklere ( samanl~ k ) saklanr. Çocuklar~n ve kad~ nlar~ n tezek toplama ve haz~ rl~ k i~leri yu k ~~~devam eder. Uzun müddet kar alt~nda kalan
plato karlar~ n erime zaman~ nda birdenbire canlan ~ r. Eriyen kar,
çözülen buzla-~ , co~ kun dere ve ça ~-l~ yanlar~~ f~~ k~ ran çidem ve otlar~ ; hulâsa tütün hayat geli~ imini görmek pek zevklidir. Binbir
çiçek ve ye~ iikten ibaret olan çay~ rl~ klar hal~ lardan daha güzel-
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dir. ~ nsan basma~a k~ yamaz. Platoda kuru ve so~uk bir iklim hâkimdir. Ars vadisinde k~~~hafif geçmekte ise de yaz~~ gayet s~cak
ve bunalt~c~d~ r. Bu iklim farklar~ na rak~ m~ n çok tesiri oluyor.
Rüzgarlar ekseriyetle kuzey ve bat~~ istikametinden gelir. K ~~~
bitimine do~ru platoda hakim olan tipi gayet korkunç ve
zararl~ d~ r. Yaz aylar~ nda 28-35; k~~~aylar~ nda 38-40 derece suhunet
tesbit ettim. Iklim ve co~rafi durumu bu ~ ekilde hülâsa edilen
bölge ~iddetli ve ezici olmas~ na ra~men iskâna çok müsaittir.
Binlerce harabe; yukarda tesbit edebildi~im tarih öncesi ve tarihi
eserler buralar~ n çok eskiden beri tan~ nm~~~ve sevilmi~~bir yer
oldu~unu gösteriyor. Morfolojik durum geçi~lere, yerle~ melere çok
müsaittir. Su, hava ve çe~ itli tabiat zenginli~iyle Kars bölgesi
yurdumuzda bir cennet ve servet kayna~~d~ r. Sa~l~~K burada kalburlan~ r, çürükler gider sa~lamlar kal~ r...
Tarih öncesi buluntu yerleri ve Arkeolojik malzeme

Kars bölgesinde buldu~um 8 pe~lik ( Düz iskal yeri); 4 tam
ve üç tane tahrip edilmi~~höyük; say~s~ z ma~ara ve kaya s~~~ naklar~ n' (1) numaral~~ hartada gösterdi~im için ayr~c~~ yazm~yorum.
Yukarda bir k~sm ~~ hakk~ nda verdi~im izahat~~ ~ imdlik kafi görüyorum. Bu yerlerde toplad~~~ m malzeme ta~, çanak ;,ömlek; kemik;
ve madeni e~ yadan ibarettir.
Ta~~aletler, Trakit, sileks ve daha ziyade si/ah opsidiyenden yap~lm~~ t~ r. Susuz nahiyesi C~ lavuz deresi düzlüklerinde
buldu~um yüksekli~i 122; geni~li~i 76; kutru 44 M. M. eb'ad~ nda olan Dilluvyum elbaltas~~ Chelko-acheullen tbte i~lenmi~tir.
Aras vadisinde tahrip edilmi~~höyüklerde tuldu~um gene
siyah opsidiyen aletler ekseriyetle mikrolittir. r ~d~ r~ n kuzey
do~u düzlüklerinde buldu~um Gökçeali höyü~ülün ana topraklar~~ üzerine kurulmu~~olan bir kaç ocak baki3esi çok enteresand~ r. Platoda Borluk suyu vadisindeki ka3a s~~~ naklar~~
önünde ve vadisinde toplad~~~ m kar~~~ k cins ta~~aletler Mousteriyen tip bir yap~l~~~göstermektedirler, Buralar da hakiki musteriyen aletlerin de bulunabilece~ini ümit ederim.
Malzemenin izah', arkeolojik manasebet.

Elimde en çok ve çe~ itli malzeme çanak çömlekir. Bir k~sm~~
elle, bir k~sm~~ da tornet ile yap~lm~~t~ r. Çamuruna en çok ince
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kum kar~~t~r~lm~~~ve iyi pi~irilmi~ tir. Küçük bir parça hariç saman
ve ot kar~~~ k kaplara tesadüf edemedim.
Renk bak~m~ ndan; içi d~~~~ k~ rm~z~, içi siyah d~~~~ k~ rm~z~, içi
d~~~~siyah; içi k~am~z~; d~~~~siyah parlak siyah; d~~~~parlak k~ rm~z~~
boya astarl~~ ve kahve rengi çizgi süslü, siyah mat zemin üzerine
beyaz çizgi boya; kahve rengi boya; kahve rengi boya üzerine
parlak k~ rm~z~~ çizgi süslü parçalar vard~ r. ~imdiye kadar orta,
Kuzey anadolu kaz~lar~nda örne~ine rastlamad~~~m~z yar~m küre ve
ortas~~ yuvarlak delikli kulplar ehemmiyetlidir. Bir münasebet noktas~~ ele geçiremedi~im için bu tipleri Bak~ rça~~n~ n mahalli bir
hususiyeti olarak ~imdilik ele al~ yorum.
Yaln~z Ankara'ya geldi~im zaman ufak bir benzerini Erzurum
(Karaz) höyü~ünden getirilen e~yalar aras~ nda gördüm. Di~er k~s~mlarda henüz bir münasebet tesbit edilmemi~tir. Do~u Anadolunun bu iki bölgesi aras~ ndaki münasebeti kaz~ lar sonuna b~ rakmak lâz~m geliyor. Yaln~z, i~lemi~~oldu~um bölgenin plato e~yas~~
ile aras vadisinde ele geçen e~yalar aras~ nda aç~ k bir ba~kal~ k
mü~ahede edilmektedir. Aras vadisinin daha ziyade güney bölgesi
(Van) ve Iran kültürleriyle; plato da ise Anadolu ve Kafkasla
s~ k~~ bir münasebet görülmektedir.
Sazkara köyü (Kalecik) höyü~ünde aç~ lm~~~bir yarman~ n Bak~ r
ça~~na isapetini tahmin etti~im katlar~~ aras~ nda elde etti~im bak~ rdan
yap~lm~~~m~zrak veya kama ucu Anadolu kaz~~ yerlerinde ele geçen madeni e~yaya çok benziyor. Aç~k sar~~ zemin üzerinde
geometrik siyah ve kaba boya çizgi süslü kaplar~ n mevcudiyeti
de bizi bir Mezopotamya münasebeti mes'elesine sürüklemektedir. Bu bak~ mdan birinci renkli parçalar~ n Telhalaf, ikinciaç~ k
ye~il parçan~ n da Elubeyt renkli kültür esyas~ na benzerli~i var
gibi görünüyor. Mamafih kafi neticeyi daha sonraya b~ rakmay~~
do~ru buluyorum. Esasen hartada çift çizgilerle gösterdi~im tabii
ve tarihi yollar~ n mevcudiyeti bu tasavvur edilen münasebet
sahas~n~n geli~ece~ini bize aç~ kça göstermektedir.
Yaln~ z umumi bir yay~l~~~gösteren ve ekseriya plotada ve
( Ani ) mezarlar~ nda ele geçen içi d~~~~ mat siyah ve gene içi s~ k
paralel çizgi süslü kaplar da çok mühim parçalard~ r. E~er, bu
parçalar orta veyahut kuzey ve bat~~ anadolu kaz~~ yerlerinde elimize geçseydi muhakkak Frig devri e~yas~~ damgas~ n~~ derhal vuBelleten, C. VII, F. 39
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racakt~ k. Sat~ n ald~~~m ve bir mezardan ( Ani'de ) ç~ kt~~~~söylenen
tam kaptaki helezoni çevre süsleri ~ekil bak~m~ ndan ~imali Kafkas
e~yas~ na çok benziyor. Yukarda, plotada bir hususiyet ta~~yan ve her
yere yay~ lm~~~görünen bu kaplar~ n, M. Ö. 6 veya 7 nci yüzy~llarda
bu m~ ntakalara hâkim olan milletlere ait olaca~~~tahmin edilebilir.
Yunan Roma, Bizans çanak çömlekleri ve lâtin harfleriyle
yaz~ l~~ Bizans, arap harfleriyle yaz~l~~ Iran Selçuk imparatorlu~u,
Gürcü k~ rall~~~~paralar~~ pek fazlad~ r. Klasik ça~~eserleri bölgede
yay~ lm~~~bir halde de~ildir. Kars ~ehri ve XIX. uncu as~ rdan beri
malûm olan ve birçok dünya seyyahlar~ n~ n merak~ n~~ çeken Ani
harabesi bu kültür e~yas~ n~ n en çok bulundu~u yerlerdir.
Bu arada ( Ani ) harabesinde buldu~um k~ rm~z~~ zemin üzerine
~erit bask~ l~, tek keçi ve dans eden insanlar~~ gösteren kap parças~~ çok ehemmiyetlidir. Gö~delerin kö~eli, kol ve bacaklar~ n k~vr~ ml~~ oldu~una bak~ l~ rsa, bu parça Yunan geotrmeik kültür e~yasiyle
bir münasebet ç~ karaca~a benziyor °.
Selçuk ve Osmanl~~ eserleri de mevcuttur. Yaln~z hangi sebepler alt~ nda tahribe ve hatta tahrife u~rayan bu asar~~ tasfiye ve
bu asar~ n en güzel yerlerine son zamanlarda kaz~lan yabanc~~ yaz~lar~~ terceme etmek Türk ara~t~ r~c~lar~ n~~ hayli yoracakt~ r.
Ani, bölgede en büyük harabe yeridir. Yapt~~~m mükerrer
ara~t~ rmalarda halen mevcudiyetini muhafaza eden pek çok cami,
kilise bakiyeleri, yüksek ve süslü kale duvarlar~~ vard~ r. Elime
yaln~z Prof. Marr'~ n Ani hakk~ ndaki rehberi geçti. Bu eserde arad~~~m malûmat~~ bulamad~m. Hakiki rapor bulunursa Ani hakk~ nda
belki daha eski ve etrafl~~ malûmat edinmek mümkün olacakt~ r.
~imdilik Milattan sonra 5 inci as~ rla ba~lad~~~~bildirilen bu mühim
bölgede yapt~~~ m ara~t~ rmalarla kültür tarihi çok gerilere kadar
gitmi~~bulunmaktad~ r. Elimde burada buldu~um bak~ r ça~~~barçalar~~ bu hükmün ~ahididirler. Miladi 5 inci as~rdan itibaren Ermeni
prensleri ve çarlar~ na hükümet merkezi olan bu yerin tarih öncelerinden beri tan~ nm~~~bir bölge oldu~unu ele almak zorunday~z.
Civar~ nda bulunan ta~~aletler ve say~s~z ma~aralar bu neticeyi bir
gün tam olarak ortaya ç~ karacak vaziyettedir. Halen mevcut mimari eserlerin ço~unda Roma ve Bizans tarz~~ mimarisinin anahtarlar~, baz~~ kiliselerin cephelerinde Selçuk motifleri ve künbet
Arkeolo;i Doçenti Ekrem Akurgara göre.
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~ekillerinin Konya, Sivas, Erzurum ve Ahlat kümbetlerine benzeyi~i
ba~l~~ ba~~ na tetkik edilecek bir mevzudur. Ani harabesinin hikâyesi
gayet uzundur. Bütün tarih boyunca, gerek ~arktan ve gerekse
garptan gelen insan dalgalara hep burada kar~~la~m~~t~ r. Burada
Arap, Iran, Yunan, Roma, Bizans, Gürcü, Mogol, Selçuk, Osmanl~~
Ermeni ve hülâsa çe~itli akvam izlerini daima tesbit mümkün
olacakt~ r. Y~k~ lan ve yap~ lan eserler asl~ na bir çok yerler de
tamamen kaybetmi~~vaziyettedir. Tarihen kay~tl~~ iki büyük zelzelede bu kültür merkezini alt üst ederek bar~ n~lmaz bir hale sokmu~ tur. Bu günkü hali gene merak~~ çeker, kuzey kenar~ ndaki kaleler sa~lamd~ r. Kilise ve camiler, say ~s~z sun'i ma~azalar~ , orta
Anideki kale görülme~e de~er. En mühim hâdiselerden birisi de
Ermenilerden Pa~'ratit sülâlesinin Karal~~ A~ut 'un o~lu ikinci Simpat 'in yapt~ rd~~~~bildirilen kale d~varlar~ n~ n burçlar~ nda ve içe
bakan yüzlerinde uçlar~~ k~r~ k haç motiflrrinin bulunmas~~ ayr~~ bir
mevzu te~ kil etmektedir. Orta Anadolu kazalar~nda ele geçen güne~~ kurslar~~ nda gördü~ümüz ~ekillerin ayn~~ olu~ u ve bu motifln
halen birçok köylerimizde ( bilhassa Konya köylerinde) ya~amakta
bulunu~ u halledilecek mes 'eledir. Yaln~z bunun h~ ristiyanl~ ktan çok
evvel Anadolu 'da kullan~lm~~~bulunmas~~ ve bugün birçok yerlerde
bu ~ eklin bir bereket sembolü olu~u ~ eklin dini bir mahiyet ta~~mad~~~ n~~ gösteriyor.
Al~nan netice

1 — Bölgede kaya s~~~ na~a ve ma~ara istasyonlar~~ çoktur.
Bunlar~ n bir k~sm~~ tarih öncesi e~yas~~ veriyor. Ani de
Tüf tabakalar~ na aç~ lan sun'i ma~ara ve odac~ klar, Aras
vadisine inerken tesadüf edilen kaya yarma yollar~~ ve
kald~ r~ mlar~ , Arapçay kazas~~ çevresi ile (Çukurviran) r—)üziskân yerindeki tek ta~la f~rakl~~ oda duvarlar~~ Borluk
vadisi kaya s~~~naklar~~ çok mühimdir.
2 — Kars platosunda eski ta~~devrine ait Chelleo-Acheulleen
tip bir el baltas~, Borluk vadisinde Musteriyen olmas~~
muhtemel aletler, Aras vadisinde siyah opsidiyen mikrolitler toplanm~~ t~ r.
3 — Gezdi~im yollar bölgenin ayni zamanda tarihi yollar~n
bir k~sm~ n~~ gösterir.
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4 — Anadolu 'da say~s~~ikiyi geçmiyen dözliskân yerleri birden artm~~~bulunuyor.
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5 — Toplanan çanak çömlek parçalar~ndan bir k~sm~~ Kalkolitik, bir k~sm~~ bak~ rçak, pek az~~bronz ve Hitit kaplar~na
çok benziyor. Mahalli hususiyet ta~~yan bak~rçak kaplar~~da mevcuttur. Bir çoklar~n~~ bat~, kuzey, Orta Anadolu
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malzemesiyle, birkaç tanesini de Van ve ~imali Mezopotmaya ve ~imali Kafkas e~ yasiyle ilgili gördüm.
6 — Kas 'ta ve Ani harabesinde Bak~ r, Yunan, Roma, Bizans,
Selçuk devirlerinin ese~~leri gayet boldur. Bir iki parça
Hitit e~yas~~ da ele geçti.
7 — Milâdi 6 — 7 inci as~ r milletlerine ait olmas~~ muhtemel
e~yalar digerlerine nazaran ayr~~ bir hususiyet arzeder.
Bölgede bilhassa platoda çok da~~lm~~~haldedir.
Sundu~um ke~if raporu, müstakbel kaz~lara ve münasebetlere
açar (Anahtar) olacakt~ r. Anadolu 'nun en mühim kap~s~, tarih ve
tabii yollar~ n ba~lang~c~, çe~ itli kültürlerin do~u~~ve kav~ak noktas~~ olarak vas~fland~ rd~~~ m Kars bölgesi her bak~mdan çok devaml~~
kaz~lara muhtaçt~r.
Bundan önce buralar~~ ~ezenleri ve bölge hakk~nda yaz~~ yazanlar~~ tesbit etmekle me~gulüm. Burada, 1929 y~l~ nda B. Ra~~p
~efik ( Halen Sar~ kam~~~halkevi reisidir. Ahmet Tevhit efendinin
Kars seyahat notlanndan beni faydaland~rm~~t~ r. ) Maarif Müdürü
Bay ~evket, Ilktedrisat müfetti~i Bay ~ükrü ve Foto~rafc~~ B. S~tk~~
dan mürekkep hey'etle Ani yi ziyaret eden Üstad Ahmet Tevhit
beyi, Vanda, Karsta, tetkikat ve 27 sene Ani de kalarak Hafriyat yapan Prof. Marr-~~ unutmad~m. Onlar~ n bitaraf ve ilmi
mesaileri önümüzde daima rehber olacak ve daima ~ükranla
an~lacaklard~r.
Art~ k Türk Tarih Kurumu her yerde oldu~u gibi buralara da
elini atm~~~bulunuyor. Gelen sene yapt~ raca~~~kaz~larla beklenen
hakikat ortaya ç~ kacak, münasebet hudutlar~~ geni~liyecek ve Anadolu kültür tarihi kronolojisine yeni ~~~klar serpilecektir. Bundan
ba~ka geçi~, kal~~, do~u~~izleri tesbit edilerek yerin ana kültüriyle hiçbir alakas~~olm~ yan ve halen kullan~ lmakta ~srar edilen baz~~
co~rafi yer adlar~n~ n da tashihine sebep olacakt~ r. Kaz~lar~ n sonunu bekliyelim...

