TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1937'DEN 1943'E KADAR
ARKEOLO J~K ÇALI~MALARI HAKKINDA
ASBA~KAN BAYAN AFET INAN'IN RAPORU
Türk Tarih Kurumu'nun 1933 tenberi ba~l~yan hafriyat i~lerinin umumt sonuçlar~n~~ 1937 Kongresinde izah etmi~tik. Bunlar~n
raporlar~ n~n hemen hepsi ne~redilmi~tir veya edilmek üzeredir.
Ebedi ~efimiz Atatürk, Tarih ara~t~ rmalar~~ aras~nda hafriyat i~lerine hususi bir önem verirdi; Kendisinin yak~n alâka ve te~viki
ile ba~lan~lm~~~olan bu i~lerimize Milli ~efimiz Inönü'nün himaye
ve direktifleriyle bu güne kadar devam ettik ve ediyoruz. 1943
Kongremizde izah edeceklerimiz, 1937 denberi yap~lan hafirlerimizin sonuçlar~~olacakt~r.
Tarih devirlerinin karanl~klar~n~~ ayd~nlatmak için, hafriyat
yapmak, Kurumun belli ba~l~~ amaçlar~ndan biridir. ~imdiye kadar
yap~lan hafirlerimiz, Türkiye tarihinin türlü devirlerine aittir.
Yedi y~ld~r bir çok yerde hafriyat heyetlerimiz çal~~m~~t~ r.
Bunlardan Alacahöyük ( 1935 - 43 ) Çank~r~kap~~( 1937 - 43 ) Karao~lan ( 1937 - 42 ) hafirlerine ara vermeden devam edilmi~tir.
Di~er baz~~yerlerde sondajlar yap~lm~~~ve bazen de bir iki
hafriyat mevsimi için çal~~~lm~~t~r. Hatay ve Antalya bölgelerindeki tarihi tetkiklerde ise, hafriyat yap~lmas~~icabeden yerler tesbit edilmi~tir.
Baz~~yerlerde tesadüfen bulunmu~~olan tarihi eserler haber
verildi~i zaman, onlar üzerinde çal~~~lm~~~ve restore edilmi~lerdir.
1937 denberi bu husustaki faaliyetimizin say~s~~ ~öyledir :
17) yerde hafriyat,
12) yerde sondaj,
3) haber verilmi~~olan yerlerde çal~~ma,
6) bölgede tarihi tetkikler.
Kronolojik bir s~raya göre bu hafirlerin tarihe getirdi~i yenilikleri gözden geçirelim. Bütün bunlar~n hepsinin ~ematik bir
hülâsas~n~~vermi~~olaca~~m.
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Devirlerin s~ ras~~ ~öyledir :
I — Tarihten önceki devirler ( Paleolitik, Mezolitik, Kalkolitik, Bak~ r Ça~~ ).
II -- Eti Ça~~~
III — Frikya Ça~~~
IV -- Helenistik, Roma
V — Bizans
VI — Selçuk
VII — Osmanl~~
En eski ça~lardan ba~l~yarak zaman~ m~ za do~ru gelece~iz.
Anadolu'da Tarihten önceki ça~lar~ n türlü devirleri vard~ r.
Bunlar için 1937 denberi Tarih Kurumu'nun buluntular~~ ise ~unlard~ r:
Alt Paleolitik :
Do~u Anadolu'da,
1 — Kars Cilavuz civar~ nda
2 — Kars Borluk Vadisinde
Kuzey Anadolu,
3 — Samsun Tekeköy Vadisi ve Kaya s~~~ naklar~~ ön tereçalar~nda,
Orta Anadolu,
4 — Çubuk Vadisi Eti Yoku~u,
5 — Ergazi Köyü yolu üzerindeki gravyeler
6 — Aya~~Güdül civar~ nda,
7 — Karalar Vadisinde ( K~z~ lca yolunda),
8 — Tuz gölünün Kuzey ve Do~u k~y~ lar~ nda.
Bu yerlerdeki buluntular, alt Paleoliti~'-e ait i~lenmi~~çakmak
ta~lar~ d~ r. Demek ki Do~u, Kuzey ve Orta Anadolu'da bu Ça ~~n
kültür izlerine tesadüf edilmektedir.
Türk Tarih Kurumu bu devreyi ~imdiye kadar bilinmiyen
yerlerde bulmu~~olmakla Anadolu tarihinin yontma ta~~devrine
yeni bilgiler katm~~~bulunuyor.
Yaln~z bu ça~~ n ~ rkt karakterini tesbit edecek insan kemikleri henüz Anadolu'nun hiç bir yerinde bulunmam~~t~ r.
Mezolitik : Bu devrenin karakteristik aletleri, bilindi~i gibi

miktolitlerdir.
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1 — Kars'da ( Ka~~zman M~s~r da~~ ) bu çe~it aletlere tesadüf
edilmi~tir.
2 — Samsun civar~ ndaki Tekeköy kaz~lar~ nda "A„ ma~aras~~
yarmas~nda da bu çe~it aletler bulunmu~tur.
Bu iki buluntuya göre Doku ve Kuzey Anadolu'da Mezolitik
ça~~n~n hususiyetini ta~~yan aletlerin varl~~~~tespit edilmi~~oluyor.

Kalkolitik : Tarihten önceki bu ça~, ta~~aletlerin kullan~lmasiyle beraber maden i~çili~inin de ba~lamas~~ demektir. Bir de
mühim olarak, Çanak Çömlek i~çili~inin varl~~~~bu ça~~~karakterize eder. Demek ki bu ça~da, insan cemiyetlerinin ya~ay~~lar~nda
esasl~~ bir de~i~iklik olmu~tur. Hayvanlar~n da ehlile~tirilmesi bu
zamana tesadüf etmektedir. Çünkü sütlerini muhafaza etmek
ve pi~irmek için toprak kaplar~ n yap~lmas~~ ihtiyac~~ kar~~s~ nda kal~nm~~t~ r. I~te çanak çömle~in, devirleri karakterize etmesi bu
ça~dan itibaren ba~lar.
Avrupa preistoryas~nda bu devreye Neolitik denir; çünkü
orada çanak çömlek ve cilal~~ ta~~i~çili~i vard~ r; maden hiç yoktur.
~ark~n hususiyeti, insanlar~n pek erkenden madenleri i~leme~e ve
kullanma~a ba~lamas~d~r.
Anadolu'da kalkolitik devre e~yalar~~ pek çoktur. Hemen her
yerle~me yerinin, ilk izlerini kalkolitik aletler te~kil eder.
Türk Tarih Kurumu'nun kaz~lar~ndaki bu yerleri gözden geçirelim.
Doku Anadolu'da s

1 — Kars bölgesinde, Kalecik, Azat, Kötek, Gökçe Ali höyükleri.
Orta Anadolu'da t

2 — Alacahöyü~ün ana toprak üzerindeki yerle~me izleri, 14
m. derinlikte kalkolitik ça~~d~ r.
3 — Pazarl~.
Mühim bir Frikya merkezi olan bu yerin en eski kültür kat~~
kalkolitiktir. Sat~htan 2 metre derinlikten sonra bulunan bu devir e~yalar~, Alacada 10 metre, Ali~arda 20 metre derinlikten
sonra ç~kan eserlerle hemen ayn~d~r.
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4 — Ankara çevresinde yeni olarak tespit edilen kalkolitik
istasyon, Karao~lan Höyü~ündedir.
Kuzey Anadolu'da:

5 — Samsun civar~ nda, Dündartepe, Kaledoru~u kaz~lar~~ en
alt yerle~me kültüründen kalkolitik tipte eserler vermi~tir.
Bu suretle M. Ö. IV üncü binde Anadolunun do~u kuzey ve
ortas~ nda kalkolitik ça~~kültürü mü~terek vas~ flar göstermektedir.
Bak~r Ça~~~
Bu ça~, Anadoluda çok önemlidir. Bak~ r, alt~ n ve gümü~ün
fazla olarak i~lendi~i, ve sanat bak~m~ ndan çok güzel incelikleri
ve çe~itleri bulunan, bu devreye bak~ r ça~~~ad~~ verilmektedir.
Bu ça~~ n istasyonlar~ n~~ co~rafi bölgelere göre s~ ral~yal~m :
Doku Anadolu :
1 — Kars çevresindeki höyükler, bu devre eserlerini vermi~tir.
Ancak mahalli baz~~ hususiyetlerle Anadolunun di~er taraflar~ ndan
ayr~lmaktad~ r.
2 — Erzurumun 15 Km. Kuzey bat~s~ nda Karaz höyü~ü; burada
sondaj için aç~lan yerde 16 metreye kadar inilmi~tir. Bu kal~ nl~ k ba~ka hiç bir yerde görülmedi~i üzere, Anadolu Bak~ r devrine aittir.
Mimari katlar aras~nda bulunan çanak çömlek örneklerinde Orta
Anadolu ile benzerlikleri olanlar bulundu~u gibi, mahalli hususiyeti haiz parçalara da tesadüf edilmi~tir.
Orta Anadolu

3 — Pazarl~'da bak~ r devrine ancak da~-~ n~ k olarak rastgelindi.
4 — Alaca :
Bu Höyükte dört mimari kat bak~ r devrini temsil eder. Çok
zengin kült, ziynet e~yas~ n~~ ihtiva eden 14 hükümdar mezar~~
bulunmu~tur. Bu malzeme dört k~sma ayr~ labilir:
Ekseriyeti alt~ n ve gümü~ten olan süs e~yalar~~ ( taç, küpe
gerdanl~ k, bilezik, toka, i~ne v. s. ).
Silâhlar ( hançer, k~l~ ç),
Kült e~yalar~, ( Idoller, güne~~kurslar~, bo~a ve geyik heykelcikleri ),
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d) Maden ve toprak kaplar.
Gerek madde gerek i~leme bak~m~ ndan çok zengin olan bu
e~yalar, Ur'da bulunan eserlerle k~yas edilebilir.
Bulunan e~yalar aras~ ndaki bir hususiyet de, demirin süs ve
silâh olarak kullan~lmas~d~ r. Bunlardan bir gerdanl~~~n alt~ n taneleri aras~nda bir kaç tane de demirden olan~~ vard~r. Alt~ n sapl~~
kama demirden yap~lm~~t~ r. Bu suretle anla~~l~yor ki M. Ö. III üncü binde demir madeni Anadolu'da i~leniyordu. Fakat miktar~~ az
oldu~u için demir devri ba~lam~~t~ r diyemeyiz.
Yaz~l~~ belgeler bulunmam~~t~ r. Onun için tarihen izah edilecek
bir çok taraflar~~ noksan kalmaktad~ r. Ancak mezarlardaki buluntulara göre Bak~r Ça~~~insanlar~n~n dini inan~~lar~~ hakk~nda baz~~
tahminler yürütebiliriz. Güne~~kurslar~, insan ~eklinde tasvir olunan idoller, geyik ve bo~a heykelcilikleri mühim yer tutmaktad~r.
Bu motifleri dünyan~n ba~ka yerlerindeki ayn~~ devre eserleriyle
mukayese etmek ilgi uyand~ r~c~d~ r.
5 — Hashöyükteki kontrol sondaj~ nda bak~ r tesirini temsil
eden eserler vard~ r.
6 — Ankara çevresinde Eti yoku~ u, çimento fabrikas~~ höyü~ü,
Karao~lan, Bitik Halkavun yerle~me yerlerinde bak~r ça~~n~n mimari katlar~~ve çanak çömle~i bulunmu~tur. Bu devre, Karao~landa bilhassa çok kesif bir yerle~me sahas~~ olarak görülmektedir.
Kültür e~yalar~~ aras~ nda ise, idolleri Zoomorf tipte çe~itli kaplar,
bat~~ Anadolu eserleriyle mukayese etmekte çok i~e yar~yacakt~r.
Mimari kal~nt~lar bu devrenin site hayat~ n~~ canland~ racakt~ r.
7 — Konya ( 5 km.) Karahöyük ara~t~ rmalar~ nda bak~ r devri
bulunmu~tur.
Kuzey Anadolu:

8 — Bolu'da Orman Mektebi yan~ ndaki ufak höyük, ana
toprak üzerinde bak~ r devri eserlerini vermi~tir.
9 — Samsun çevresinde Dündartepe, Tekeköy, Kaledoru~u
höyüklerindeki kaz~larda bak~r ça~~~kültürleri meydana ç~kar~lm~~t~ r.
Dündartepe'de, Höyü~ün tepe ve yamaçlar~ nda tesadüf edilen
bu kültürün iki safhas~~ vard~r. ~ kinci Ali~ar Üçüncü Alaca Bak~r
kültürleriyle muas~ r olan ikinci Dündartepe kültürüne en tepede
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üst yerle~ me yeri olarak tesadüf edilir. Ve bir yang~ n neticesinde
terk edilmi~tir. Ikinci safhas~ na höyü~ün eteklerinde Eti katlar~~
kald~ r~ld~ ktan sonra tesadüf edilmi~ tir. Bu kültür madeni buluntular~~ ve bilhassa harp âletleri bak ~ m~ ndan çok zeng-indir.
Tekeköyü düz yerle~ me sahas~ nda ise bak~ r devri e~ yalariyle
beraber bir mezarl~ kta 17 iskelet bulunmu~tur.
Çanak çömlek ~ekilleri orta Anadolu ile benzerlik gösterir.
10 — Samsun çevresi; bat~~ ve güney tetkiklerinde, buluntularda bu devreyi tesbit eden höyükler görülmü~tür.
Samsun - Bafra - Alaçam istikametinde üç büyük höyük vard ~ r.
Bunlardan Sivritepe'de bak ~ r devri eserleri bulunmu~tur.
Bu bak~ r devri buluntular~~ bize ~ u neticeyi veriyor: Anadolu'nun do~u, orta ve kuzeyinde M. Ö. III üncü binde kesif yerle~me köyleri, siteleri bulunuyor. Bunlar ayn ~~ zamanda yol u~rak
noktalar~ n~~ göstermek bak~ m~ ndan da eski yollar~ n istikametini
belirtmektedirler. Di~er taraftan gördü~ümüz cihet, bak~ r devri
çanak çömle~inin umumiyetle, bu üç bölgede, mü~terek vas~ f lar ta~~ makla beraber, do~u ve kuzeyde mahalli hususiyetler gösteren
çe~ itler de bulunuyor.
Sayd~~~ m~ z yerlerin en zengini, Alaca höyük k~ ral mezarlar~d~ r. Di~er yerler birer yerle~me sahalar~ d~ r. Bu ça~daki ~ rk! hususiyet ise ~öyle hülâsa edilebilir: Esas halk dolikosefal ve mezosefaldir, fakat hakim zümreyi brakisefaller te~kil eder.

Eti ça~~ :
Bu ça~, Anadolu tarihi için yaz~ l~~ devrenin ba~lamas~~ demektir. Daha önceki devirlerde kurulmu~~olan mahalli beylikler bir
merkez etraf~ nda toplanmak istidad~ n~~ gösteriyorlar. Bu suretle
siyasi birlik vücut buluyor. Bilindi~i gibi Etilerin s~ klet merkezi
K~ z~l~ rmak kavs~~ içindedir. Anadoludaki hakimiyet sahalar~, tam
geni.~ li~iyle henüz bilinemiyor. I~ te Tarih Kurumu'nun ara~t~ rma ve
kaz~lar~~ bu s~ n~ rlar~~ oldukça geni~letmi~~bulunuyor.
Hafriyat yerlerinde en mühim olarak göze çarpan istradigrafi,
bak~ r ça~~~ile Eti kat~~ aras~ nda büyük bir yang~ n tabakas~ n~ n
bulunmas~d~ r. Bu yang~ n küllerinin çoklu~ u ve azl~~~~yer yer
de~i~mektedir.
Fakat bak~ r ça~~ n~ n bitimi kütle halinde bir brakisefal istilâsiyle ilgili görünüyor. Bu devreden sonraki yerle~me katlar~ nda
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alpin ~rk~n hususiyetini ta~~yan belgelere rastl~yoruz. Yedi y~ld~ r
hafirlerimiz Eti ça~~na ne gibi yenilikler getirdi, ~imdi onu gözden
geçirelim.
Doku Anadolu
1 — Kars bölgesindeki ara~t~ rmalarda, Ani harabelerinde bir
iki parça Eti e~yas~~ ele geçmi~tir. Bu bir i~arettir. Belki de bir
yol u~ra~~n~~ gösteriyor. Fakat henüz buralarda tam manasiyle Eti
devrini temsil eden istasyon yoktur.
Kuzey Anadolu :
2 — Samsun,'un 3 km. do~usunda, Dündartepe höyü~ünde,
kültür katlar~ n~n III üncüsü Eti devrini temsil eder. Eteklerindeki
II inci kültür Bak~r ça~~n~n yang~n kal~ nt~lar~~ üzerine kurulan Eti
devrine höyü~ün tepesinde tesadüf edilmemi~tir. Üç Eti mimari
kat~~ tesbit edilmi~tir. Birinci kat bulunan bir damga mühürüne
göre ( M. Ö. 1400-1300 ) y~llar~na ait olmal~d~r. Çanak, çömlekler
de bunu teyid eder. Üçüncüsü ise ( 1500 ) y~llar~ndan evveline ait
olmas~~ muhtemeldir. Kültür e~yalar~n~ n orta Anadolu ile benzerlikleri tamd~r. ( Bo~azkale, Alaca, Ali~ar ),
3 — Samsun Dündartepe'de (14 km. güney do~usunda) Tekeköy düz yerle~me sahas~nda birinci kültür kat~~ Etilere aittir. Elde
edilen e~yalar Dündartepe ve Orta Anadolu buluntular~na benzerler. Mimari kal~ nt~lara ve mezara rastlanmam~~t~ r.
4 — Samsunun ( 46 km.) bat~~ güneyinde Kaledoru~u kaz~lar~nda kar~~~k tabakalarda Eti eserlerine de tesadüf edilmi~tir. Fakat mühim denecek bir yerle~me kat~~ kaz~lan yerde bulunmam~~t~ r.
5 — Samsun bat~s~ nda Ç~ rlak tepe, Sivritepe ve Ikiz
tepedeki ara~t~rmalarda Eti devri çanak çömle~ine tesadüf edilmi~tir.
6 — Samsun güneyindeki tetkiklerde "5„ höyük tesbit edilmi~tir. Bunlardan dördünde Höyük tepe, Alevi tepe, Kurnaz tepe
ve Kilise tepede Eti eserleri bulunmu~tur.
Samsun çevresindeki buluntular, Eti devri için yeni yerlerdir.
Bu suretle Eti yerle~me merkezleri bulundu~u gibi, yol u~rak
noktalariyle istikametler de belli olmaktad~r. Bir de buradaki buluntularla Etilerin Kuzey Anadolu hududu, yani Karadenize kadar
hakim olduklar~~anla~~l~yor.
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Orta Anadolu :

7 — Pazarl~ 'daki Eti devri e~yalar~~ da~~ n~ k ve azd~ r.
8 — Alaca. Dokuz y~ldanberi devam eden Alaca kaz~lar~ nda
Eti devrinin çok mühim oldu~u ortaya ç~ km~~t~ r. Buras~~ öyle anla~~llyorki Etiler zaman~ nda siyasi ve dini bit- merkezdir. Fakat
buras~ n~ n eski ad~ n~~ hala kah i olarak bilmiyoruz. Bo~azkale vesikalar~ na dayanarak Sommer, buras~ n~ n Kusar olmas~ n~~ kuvvetli
bir ihtimal olarak ileri sürüyor.
Alacan~ n Eti yap~lar~, Bo~azkale eserleriyle tipi t~ p~ na benzerlik göstermektedir. Orada oldu~u gibi, Alacada da, büyük Eti Imp.
Orta ve eski Eti devri ile kar~~ la~an katlar~~ vard~ r. Bu üç Eti
devrinde üç türlü mimari kal~ nt~ lar~~ bulunuyor.
1 — Abidevi eserler ( Mabet ve surlar),
2 — Kald~ r~ m ve kanalizasyon yap~lar~ ,
3 — Hususi yap~ lar ( evler ).
Isfenksli kap~ n~ n yeni Eti devrine ait oldu~u tesbit edilmi~tir.
Orta Eti kat~ ndaki kanalizasyon tertibat~~ fevkalade mütekâmildir. Içinde insan gezebilecek kadar geni~~olan kanalizasyonun yüz
metre uzunlu~undaki k~sm~~ aç~lm~~t~ r. Büyük kanala di~er küçük
kanallar birle~mektedir. Bu y ap~ lar Etilerde ~ehircili~in ne kadar
mütekâmil oldu~unu göstermektedir.
Eti katlar~ ndaki e~yalardan mühimleri ~unlard~ r:
1 — Eski Eti ça~~ nda çok zengin ve çe~itli mutfak e~yas~~
bulunan iki kiler,
2 — Orta Eti kat~ nda alt~ ndan hiyeroglif mühürlü yüzük.
3 — Yine orta Eti kat~ nda demir depolar~ . Bu demirlerin
çekiçle i~lenme~e haz~ rlanm~~~külçeler oldu~una ~üphe yoktur.
Yanlar~ nda bulunan kal~ n curuf tabakas~ , demirin höyükte eritildi~ini göstermektedir. Bu y~lki kaz~ da, demirin eritildi~i ocak da
bulunmu~tur.
Çivi yaz~l~~ bir tablet, bir oda içinde bulunmu~ tur. Hiyeroglifli e~ya daha fazlad~ r. Bir ta~~parças~~ nda, kiiplerin üzerindeki
damgalarda ve mühürlerde oldu~u gibi.
Alacahöyük Eti devri için çok mühim buluntularla doludur.
9 — K~ r~ ehir Hashöyük de Eti iskan izlerini vermi~tir.
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10 — Ankara çevresi, Karao~lan höyü~ünde de Eti kat~~ vard~r. Mimari buluntular içinde çok zengin kültür e~yas~~ Karao~lan~n bu devirde önemli bir merkez oldu~una delâlet etmektedir.
Büyük bir yang~ n üç safhal~~ olan, bu Eti kat~n~~ Bak~ r ça~~ndan
ay~rmaktad~ r.
11 — Hac~lar, Mogan gölünün sa~~k~y~~ ucundaki bu höyükte
de Eti devrine ait surlar bulunmu~tur. Bu katta bulunan pi~mi~~
topraktan süslü bir bomas seyrek bulunur bir vesikad~r.
12 — Bitik. (Ankaran~n 40-42 km. kuzey bat~s~nda) höyü~ü
de bak~ r ça~~~üzerinde Eti devrine ait, Karao~lan ve Hac~lardaki
hususiyetlere uygun eserler vermi~tir.
13 — Bolu "Orman Mektebi Höyü~ii„ de Eti devrine ait çanak çömlek vermi~tir.
Görülüyor ki (13) muhtelif yerde Eti yerle~meleri tesbit edilmi~~ve kültür e~yalar~~ ortaya ç~kar~lm~~t~ r.

Frikya Ça~~ :
Etilerden sonra Orta Anadolu'da kültür izleri Frik hakimiyetini ve hususiyetini ta~~r. Bu devre için Tarih Kurumu buluntular~~
~uralardad~r :
1 — Pazarl~~
2 — Alaca
3 — Hashöyük
4 — Ankara mabedi
5 — Çank~ r~ kap~~
6 — Hac~lar
7 — Karao~lan
Bu yerlerden en mühimleri Pazarl~~ ile Hac~lar höyü~iidür. Pazarl~~ zengin bir ~atoyu, Hac~lar müstahkem bir kaleyi göstermektedir.
Anadolu'da bundan sonraki devirler için ( Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuk, Osmanl~ ) hemen her höyü~ün üzerinede ufak tefek
izlerine tesadüf edilmi~tir.
Pazarl~, Alaca, Çank~ r~ kap~, Karao~lan, Hac~lar, Bitik, Kaledoru~u höyüklerinin üst tabakalar~~ da, bu devrelerin mühim olm~yan eserlerini vermi~tir.

48

AFET ~NAN

Roma devri için en mühim hafriyat yerlerinden biri ~zmir
~ehri içindeki namazgâhtad~ r. Burada meydana ç~ kar~lan mimari
eserler Roma devrinin bir agoras~n~~ gösterir. Buran~n dehlizi gayet
muhkem kemerlerle yap~lm~~~depolardan ibarettir. Ost k~sm~~ ise
büyük mermer sütunlarla ve heykellerle süslü çar~~d~r.
Bu Agoran~ n mühim bir k~sm~~ meydana ç~ kar~lm~~t~r ve hafriyata devam edilmektedir.
Ankara'da da Roma ve Bizans devrine ait mimart eserler
meydana ç~ km~~t~ r.
1 — Ankara mabedinin etraf~~ Belediye taraf~ ndan temizlenirken, Tarih Kurumu da bu mabedin temellerinde ve yan~nda ara~t~rmalar yapm~~, Frikya eserlerinin üzerine kurulmu~~olan bu mabedin Helenistik devirden itibaren mevcut oldu~unu tesbit etmi~tir. Ogüst'ün kitabesi bu mabedin duvarlar~na sonradan hak
edilmi~ tir. Bu vaziyete göre bu mabede Ogüst mabedi demek
do~ru de~ildir.
2 — Çank~ r~ kap~daki hafriyat~m~ z ise, Roma devrinin en büyük
hamamlar~ ndan birini ortaya ç~ karm~~t~ r. Bu hamam~~ yerinde görmekle daha iyi bir fikir edinilebilir. Bulunan yüzlerce sikkenin
tan~ kl~~~na göre bu hamam Il inci as~ rdan IX uncu as~ ra kadar
kullan~lm~~t~r.
3 — Ankara istasyonunda D. D. Yollar~~ büyük binas~~ yap~l~ rken temellerinden hususi bir tipte Freskli Bizans mezar~~ ortaya
ç~ km~~t~r. Bu mezar oldu~u gibi kald~ r~larak Çank~ r~ kap~da restore edilmi~tir.
4 — Eti yoku~ unun üst tepelerinde de bir Roma Bizans ~atosunun temelleri meydana ç~ kar~lm~~t~ r.
5 — Akköprü istikametindeki çiftlik yolunda, ~stanbul yolu
kav~a~~ndaki s~rtta da bir Roma devri ~atosu izleri vard~ r.
6 — Son günlerdeki in~aat esnas~nda çimento fabrikas~ nda da
Bizans devrine ait eserler bulunmu~tur.
Bizans devri için en mühim kaz~~ yerimiz ~stanbulda Küçükçekmece'de Rhegion ~ehridir.
Hafriyat ( Rhegion ) ~ehrinin akropolü üzerinde yap~lm~~t~ r.
~ehrin surlar~~ içinde bir çok bina kal~nt~lar~na rastlanm~~t~ r. Bunlar aras~ nda bir saray, kilise, hamam, mükemmel su ve kanalizasyon tertibat~~ yap~lar~ na tesadüf edilmi~tir. M. Ö. VI inci as~rda
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yap~lm~~~olan bu ~ehirde bulunan Imparator saray~~ilk defa olarak
Bizans saraylar~~ hakk~nda esasl~~ bir fikir vermektedir. Ayn~~ zamanda VI ~nc~~ as~rdan itibaren Bizans yap~~ sanat~ nda vuku bulan de~i~me ve geli~meler hakk~nda da, bize pek çok ~eyler
ö~retmektedir.
~stanbul Topkap~~ saray~~ içinde yapt~ r~lan hafriyatta M. Ö. VII
inci as~ rdan zaman~m~za kadar bir seri çanak çömleklerle beraber
bir kilise meydana ç~ kar~lm~~t~r.
Mudanya'da, Alçak bay~ rda, Helenizm devrinin ba~lar~na ait
oldu~u anla~~lan bir mezar bulunmu~tur. Mimari tekni~i çok enteresand~r.
Silifke'de bir evin alt kat~ nda II ve III üncü as~ rlara ait oldu~u san~lan mozaikler ortaya ç~ kar~lm~~t~ r.
Trakyadaki arkeolojik ara~t~ rmalar~ m~z~ n da ayr~~ bir hususiyeti vard~ r. Burada tesbit edilen tümülüslerden be~i 1936-37 y~llar~ nda aç~lm~~t~. 1938-39 y~llar~ndaki çal~~malar Vize ve K~ rklareli
tümülüslerinde olmu~tur. Vize M. Ö. I inci as~ rdan Trakya'n~n
eyalet olarak Romaya kat~ld~~~~M. S. 44 senesine 1‹.sziar Trakya
K~ rall~~~n~n merkezidir. Bu ~ehrin çevresinde çe~itli büyüklükte
40 kadar Tümülüs bulunmaktad~r.
1938 de "4„ 1939 da "5„ Tümülüs aç~lm~~t~ r. Bunlardan baz~lar~~ K~ ral ve ailelerine hattâ bir tanesi de at~ na ait olan mezarlard~ r. Husust bir mimariye sahip olan bu mezarlarda çok zengin
e~yalar bulunmu~tur. Bunlar~~ sergimizde görmek imkan~~ vard~ r.
K~ rklareli çevresinde de "3„ tümülüs aç~ lm~~t~ r. Bunlar~n mimari hususiyetleri pek mühimdir. Fakat içleri daha evvel soyulmu~~
oldu~u için hiç bir eser vermemi~tir.
Trakyadaki bu tümülüs kaz~lar~~ Trak k~rallar~ na ait e~yalar~n
çok güzel örneklerini vermektedir.
Kronolojik s~ram~za göre Selçuk devrine gelmi~~bulunuyoruz. Bu devre için Sivas ~ifaiye sinde çal~~~lm~~ t~ r.
As~l mühim olarak da Konya'da Alaettin tepesinde yap~lan
hafriyatt~ r. Bu tepenin bir höyük oldu~u tesbit edilmi~tir. F riklerle
ba~l~yan bu yer klasik ça~larda ve Türk - ~slam devirlerinde
ehemmiyet kazanm~~t~r. Alaettin kö~kü denen ve Selçuklar~n sivil
mimarl~~~ndan kalma bu eserin planlar~~ yapt~r~lm~~t~r. Selçuk devri
Çinileri aras~nda minyatürleri hat~ rlatan çok güzel ve renkli parBelleten: C. VI!!, F: 4
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çalar bulunmu~tur. Bunlar da Selçuk sanat~~ için ~imdiye kadar bilinmiyen en güzel yeniliklerdir.
1937 denberi Türk Tarih Kurumu'nun arkeoloji sahas~ ndaki
çal~~malar~ n~~ bu suretle toplu olarak huzurunuzda bildirmi~~oluyorum. Bunlar~ n üzerinde ayr~~ ayr~~ i~lemek, Anadolu tarihini kurmakta çok lüzumlu bir i~tir. Ayn~~ zamanda Türk Ana yurdundaki
ve Türklerin yay~ld~ klar~~ sahalardaki eserlerle mukayeseler yapmak, cihan tarihi için yeni tarihi bilgilerin ortaya ç~ kmas~ na vesile
olacakt~ r.
Biz ~una kaniiz ki yurdumuz, tarihi ça~lardan itibaren bu
gün Türkiyede ya~ayan Türk halk~ n~ n cetlerine, yurt olmu~tur.
Siyasi hakimiyet zaman zaman de~i~iklikler göstermi~~olabilir
ve devlet isimleri ayr~~ ayr~~ namlarla da an~lm~~~olabilir, fakat
esas olan halk daima ayn~~ karakteri ta~~m~~t~ r.
Selçuk Türkleri, Farisi yazmalar~~ na ra~men ne kadar Türk
idi iseler, Etiler de o kadar Türk asl~ ndand~ rlar.
Hafriyat i~lerimiz bunlar~~ ayd~ nlatm~~t~ r. Ve daha da teyid
edecektir.

Türk Tarih kurumu'nun bugüne kadar yapt~~~~
haffriyat, Sondaj ve arkeolojik ara~t~rmalar
Orta Anadoluda hafriyat yerleri:

Alaca höyük
2 — Pazarl~~
3 — Sivas ~ifaiycsi
4 — Karao~lan
5 — Çank~ r~kap~~
6 — Ankara mâbedi
7 — Eti yoku~u
8 — Hac~ lar
9 — Bitik
10 — Konya Alâettin tepesi
1—

1935-1943
1937-1938
1937-1938
1937-1942
1937-1943
1938-1939
1937
1940
1942
1942
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Kuzey Anadolu:
11 — Dündar tepe
12 — Tekeköy
13 — Kaledoru~u
Bat~~Anadolu:
14 — ~zmir, Namazgâh
15 — Sarayburnu
16 — Regium
17 — Trakya tümülüsleri
Vize
K~rklareli }
Sondajlar :
1 — Kars, M~s~ r Da~~~düz iskân yeri
2 — Kars, Azat
3 — Kars, Kalecik
4 — Erzurum, Karaz höyü~ü
5 — K~ r~ehir, Has höyü~ü
6 — Ankara çimento fabrikas~~ höyü~ü
7 — Bolu Orman mektebi höyü~ü

1940-1941
1941
1941
1940-1942
1937
1938-1942
1938-1940
1938-1940

1942
1942
1942
1942
1943
1942
1942

Bulunarak haber verilen yerlerdeki çal~~malar:
1 — Ankara istasyonunda Freskli Bizans mezar~~ 1941
2 — Silifke mozaikleri
1940
3 — Mudanya yer alt~~mezar~~
1942
Tarihi tetkikler :
1 — Preistorik ara~t~ rmalar Ankara-Güdül,
Eski~ehir, Kütahya-Tuz gölü
2 — Ankara-Bolu-Düzce
3 — Ankara-Hatay
4 — Samsun ve civar~~
5 — Kars platosu ve Aras vadisi
6 — Antalya çevresi

1938
1942
1942
1940-1941
1941
1943

