RAPORLAR :

ORTA, DO~U VE KUZEY ANADOLU'DA YAPILAN
TARIH ÖNCESI ARA~TIRMALARI
~. KILIÇ KÖKTEN
Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Aniropoloji Enstitüsü Asistan~~

1944 y~ l~~ hafriyat mevsimine girerken Türk Tarih Kurumuna sundu~um ön raporda maksad~m~~ ; orta, do~u, kuzey Anadolu
m~ ntakalar~ nda ara~t~ raca~~m yerleri s~ rasiyle belirtmi~tim.
Kurum bu raporun, Samsun bölgesi hariç, kalan k~s~ mlar~ n~~
aynen kabul etmi~ti. ~imdi burada a~~ r a~~ r ilerlemi~, görerek
i~lenerek bitmi~~olan gezinin neticelerini bildirmeden önce raporda tesbit edilen m~ntakalar~ n hususiyetini ve tahakkuk etmi~~olan
tahminleri say~ n okuyucular~ ma arzetmek isterim:
Ön Rapor
1 — 1 May~s 1944 tarihinden itibaren Kars vilây etine giderek
Azat Köyü içindeki höyükte sondaj yapaca~~m. Yolculuk günleri
dahil Kars'ta 17-20 gün kalaca~~m. Bu suretle Kars'~ n tarih öncesi hakk~nda (27) say~l~~ Belletende ne~redilen yaz~ mla, üçüncü tarih
kongresinde yapt~~~m ilk bildirimin teyidine, s~ n~ r a~~ r~~ ve içindeki
kültür münasebetleri meselesinin de halline çal~~~lacakt~ r. Sivas
vilayeti, Kavak nahiyesindeki silkes ocaklar~ nda ve evvelce Kuruma
bildirilen Kangal kazas~ndaki ( Höyük-De~irmeni ) nde,
daha
sonra da Sivas, Zara, Hafik, Su~ehri ve bütün Kelkit vadisi boyunca
Lâdik kazas~ na kadar prehistorik ara~t~ rmalar ve icab eden yerlerde
sondajlar yap~lacakt~ r.
Höyük-De~irmeni'nin bulundu~u yer, çok enteresandir. Arazi
morfolojik bak~mdan bir intikal ve kayna~ma sahas~~ olacak durumdad~ r. Höyük üzerinde toplad~~~m malzemeye göre bu kanaatimizin tahakkuk edece~ini kuvvetle tahmin edebiliriz. Do~udaki
bulu~lar~n artt~~~~ve kaz~lar~ n da ba~l~yaca~~~~u s~ rada böyle bir ara
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halkas~ n~ n ve intikal bölgesinin tesbitine ihtiyaç vard~ r. Bu höyükte ve civar~ nda yap~lacak ara~t~ rmalar faydal~~ olacakt~r.
2 — Son günlerde Kars vilayeti, Ardahan kazas~ , Sazkara köyü
(Kalecik) höyü~ünde bulunan çanak çömleklerin ve medeni aletlerin mühim bir k~sm~~ kuzey ve bat~~ Anadolu malzemesinin ayn~d~r. Kafkaslar~ n do~u Anadolu, do~u Anadolu'nun kuzey Anadolu ile olan kat'l münasebeti meydanda iken, kuzey - do~u Anadolu ile kuzey Anadolu aras~ ndaki prehistorik bir ba~lant~~ yolunun ve ona ba~l~~ halkalar~ n tesbiti ihmal edilecek bir i~~de~ildir. Bu bak~mdan Kelkit vadisinde yap~lacak taraman~ n da bu kanaati sa~l~yaca~~na kuvvetle inan~yoruz.
3 — Iki mevsim tatil edilen Samsun kaz~lar~ na bu y~l yeniden
ba~lamak istiyoruz. Temmuz ay~ nda Tekeköy düz-yerle~me yerinde hafriyat yap~ lacak ve Mezolitik alet veren (A) ma~aras~ n~ n
ham toprak ve moloz dolgusu tamamen bo~alt~lacakt~ r. Bu suretle
düz-yerle~me yerinin kültür katlar~~ daha iyi anla~~lm~~~ve prehistorik mezarl~~~ n yerle~me yerindeki hududu da tesbit edilmi~~olacak,
ayr~ca vadideki bütün ma~ara ve kaya s~~~ naklar~~ tamamen ara~t~r~lacakt~ r.
A~ustos ay~ nda, Dündartepe höyü~ünün tepesinde evvelce
aç~lan büyük yarma etekteki (F) büyük yarmasiyle birle~tirilecek
ve etekteki Bak~ rça~i tabakas~~ ile birle~inceye kadar derinlere
gidilecektir. Bu ameliye ile tepenin kar~~~ k Bak~ rça~~~meselesi
etekle olan münasebeti, yang~ n ve midy e kabuklarm~ n kal~ nl~~~~
ve yay~l~~~, Eti'lerin höyükteki yerle~meleri ve mimarisi tesbit
edilecektir. Dündartepe kaz~s~~ Eylül ortalar~ na kadar devam ettirilecek ve son 15 gün içinde Bafra'da K~z~l~ rmak yan~nda buldu~umuz höyüklerden yaln~z ikiztepe höyü~ünde ilk sondajlar yap~lacakt~ r.
Samsun m~ntakas~~ hafriyat hey'eti gene eski arkada~lardan
müte~ekkildir. (Yaln~z heyet azas~ ndan arkeolo~~Tahsin Özgüç
asker oldu~undan kaz~da bulunam~yacakt~r.) Yapaca~~m i~in anahatlar~~ bundan ibarettir. Sayg~lar~ mla arzederim.
~. K~l~ç KÖKTEN
Kuzey Anadolu Samsun m~ ntakas~~
Hafriyat Direktörii
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Son Rapor
Bu y~ l Türk Tarih Kurumu nam~ na ~ç Anadolu =takas] yukar~~ K~ z~l~ rmak ve do~u Anadolu Kars bölgelerinde, Karadeniz
m~ ntakas~~ yukar~~ Çoruh ve Kelkit vadisi boylar~ nda yap~lan Tarih
öncesi ara~t~ rmalar~~ da sona erdi.
1942-1943 y~llar~ nda yaln~z Kars bölgesinde yap~lan ara~t~ rmalar~ n ilk k~ sm~~ k~saca Fakülte dergisinde ve tamam~~ da gene
k~saca hartasiyle birlikte 27 say~l~~ Belletende 2 ne~redilmi~ti. Burada tekrarlam~yaca~~z.
Anadolu'nun tarih öncesi bak~m~ ndan çok az veya hiç ara~t~ rilmarn~~~bulunan bu üç bölgesi hakk~nda arkeoloji alemine yaz~~
vermenin nekadar güç bir i~~oldu~unu ve çözülmesi zor bir dü~ümle u~ra~~ laca~~n~~ bilerek i~e ba~lam~~~bulunuyoruz.
Ilk ara~t~ rmalarla, bu y~l içinde yap~lan denek kaz~lar~~ ve uzun
gezilerden elde edilen netice dü~ümün bugün için çok s~ k~~ olan
katlar~ndan birkaç~n~~ gev~etmi~, çözülmeyi kolayla~t~ racak ip uçlar~~ vermi~tir.
Bile bile yurdumuzun bu yeni bölgelerinde ba~l~yan ve daima
geli~mekte olan ilerleyi~ler kar~~la~t~~~m~z zorlu~u gün geçtikçe
azaltacakt~ r. Gezip görüp yazmak ve i~~yap~ p konu~ma~a dayanan yeni ara~t~ rmalarla birkaç bölge ve m~ ntakaya inhisar eden
kaz~ lar bugün kuzeyde Karadeniz k~y~lar~ na, do~u Anadolu ile
onun d~~~ s~ n~ rlar~ na kadar geni~lemi~~bulunmaktad~ r.
Bu hay~ rl~~ çal~~malar~~ maddi ve manevi yard~mlariyle devaml~~
bir ~ekilde koruyan Türk Tarih Kurumuna Türk ara~t~ r~c~lar~~
her yaz~s~ nda ve her konu~mas~ nda te~ekkür etmeyi borç bilir.
Yap~ lacak bildirimin ilk k~sm~ na yukar~~ K~z~ l~ rmak bölgesi
ile Kangal Kazas~~ çevresi dahildir. Sivas vilâyeti s~ n~ rlar~~ içinde
bulunan bu iki noktadan ;
Kangal çevresinin:
Kars, Aras, Hasankale, Erzurum ve Erzincan üzerinden gelen tabii do~u, ayr~ca Suriye ve Mezopotamya'dan güney Anadolu'ya girerek Malatya'ya ç~ kan ve oradan da Hekimhan, Ataca, Ula~~do~rusundan Sivas'a varan tabii yolun güney yollar~~ üzerinde bulunu~u ; yukar~~ K~z~l~ rmak bölgesinin de: Yabanc~~ ve milli
1.
2

Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi. Say~ : 2 - 1943, S: 119 - 121.
Belleten. Cilt: VII, Say~~ : 27 - 1943, S: 601 - 613.
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kaz~larla en çok i~lenen ve dünya arkelolojisinde Bo~azköy, Ali~ar, ve Alacasiyle en mühim mevkii kazanm~~~ olan orta
K~z~l~ rmak ve iki sene evvel ehemmiyeti yeniden tesbit edilen
a~a~~~K~ z~l~ rmak bölgelerine ba~l~ l~~~~bundan ba~ka ayni bölgenin dal yollarla Umraniye ve Refahiye üzerinden, Erzincan'a,
Köse da~~ndan Kelkit vadisi ve kuzey Anadolu'ya geçitlenmesi
bu iki bölgenin tarih boyundaki ehemmiyetini daima artt~ rm~~t~ r.
Esasen Kangal kazas~~ kenar~ndaki etraf~~ toprak setle çevrili
(Çukurtarla), ayni kazan~n Kavak nahiyesinde demiryolu kenar~ ndaki (höyük de~irmeni) höyükleriyle, bunlar~ n üzerlerinden
toplanan Kalkolitik, Bak~ r, Eti, Klasik ça~lar~ n malzemesi, bilhassa
Höyük-de~irmeninde tespit edilen Mezopotamya= tarih öncesi
çanak çömle~i; yukar~~ K~z~l~ rmak bölgesinin Tödürge gölü sahillerindeki (Kültepe), (Tepecik) höyükleriyle, Hafik gölü ortas~ ndaki (P~l~ r) höyü~ünün ayni devirler e~yas~~ veri~i bölgeler aras~ ndaki
münasebeti arkeolojik bak~ mdan da aç~ kca de~erlendirmektedir.

Yukar~~K~z~l~rmak ve Kangal çevresinde
yap~lan ara~t~rmalar
Yukar~~ K~z~ l~ rmak bölgesi tetkikat~ na Sivas'tan itibaren ba~land~. Saha Sivas'tan ba~l~yarak birkaç yüksek boyun daha do~rusu
bel a~~ld~ ktan sonra yukar~~ geni~liyen bir düzlük halinde Zara kazas~~ önlerine kadar devam eder. Çengelli, Buzbel ve Köse da~lar~n~n bat~ya, güneye alçalarak uzanan dalgal~~ da~lar ba~lant~s~~ yukar~~
K~z~l~ rmak düzünü a~a~~~yukar~~ bir at nal~~ ~eklinde ku~aklar. K~z~l~ rmak bu düzlükte birçok yerlerde do~u ve güney - do~u kenar da~lar~ na daha yak~n olarak geçer. Halk~ n ( Pur ) dedi~i de~i~ik
yap~l~~ jips, kil ve kalker tabakalar~~ burada geni~~sahalar i~gal eder.
Püskürük kayalar~~ ancak Köse da~~~ve Umraniye'nin yüksek
k~s~mlar~ nda görmek mümkündür. Birçok yerlerde arazinin yüz
durumu Koni ~eklinde ( süpürcük ) ad~~ verilen kuyularla çok tehlikeli bir hal alm~~t~ r. Böyle sal~ k ve süpürcüklü yüzlere ( Bat~ ryer ) ad~~ verilmektedir.
Yerin yüz durumu, mevkii izah edilen ve ziraata, hayvan yeti~tirme~e, hatta su avc~l~~~na çok müsait olan yukar~~ K~z~l~ rmak
3 ~. K~ l~ ç Kökten, N. Dinçer, T. özgüç ; Kuzey Anadolu Samsun Bölgesi
kaz~ lar~ n~ n ilk k~ sa raporu. 1942.
( Türk Tarih Kurumu taraf ~ ndan yay~ nlanmak üzeredir ).
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bölgesi K~ z~l~ rma~~ n orta ve a~a~~~k~s~ mlar~~ kadar tarih öncesi ve
tarih eserleri vermi~, en mühim vesikalar Tödürge ve Hafik
gölleri çevresinde tesbit edilmi~tir.
Tödiirge Gölü

Tödürge bir köyün ad~ d~ r. Bu adla an~lan göl köyün kuzeyine dü~er. Hafik ve Zara ~osesine çok yak~ nd~r. Tahminen 1,5 km.
geni~likte ve 2 km. uzunlukta, 15 - 20 metre derinlikte olan bu gölün sahilleri girintili ç~ k~nt~l~d~ r. içinde küçük adalar vard~ r.
Kuzeyindeki Gö~~- Parmak s~ rtlar~~ eteklerinde Çi - Hasan mevkiinde Kültepe höyü~il ve gölün bat~s~ nda bulunan Bitli gölün
kuzeyindeki Tepecik höyü~ü en mühim vesikalard~ r. Göl tahminen 200 metre do~usundan gelen ve oldukça gür bir kayna~~n
sulariyle beslenir. Bir ayakla Bitli gölüne aç~l~ r, oradan da Cevci köyü içinden geçerek Yarhisar köyü önlerinde K~z~ l~ rma~a
kar~~~ r. Gölün seviyesi K~z~l~ rmaktan daha a~a~~da görünüyor.
Resim: 1, 2.
Hafik Gölü

Hafik Kazas~ n~ n yar~ m saat kuzeyinde Kalker bir s~ rt~ n gerisinde olup büyücek bir düzlü~ün ortas~ na dü~er. Tödürge gölünden daha küçüktür ; sahilleri düzdür. K~y~lar~~ 10 - 20 metre geni~likte çepeçevre sazl~ klarla ku~at~lm~~t~ r. Gölün içinde ve kuzey
sahile yak~ n bir yerinde höyük bulunmaktad~ r.Resim : 3, 4.
Anadolu'da ilk defa bu te~ekkülde bir höyük görüyoruz. Çekici
ve merakland~ r~c~~ durumu b~ rak~l~ p gidilemezdi. Kaza Jandarma
komutan~~ Bay Cihad'~ n a~aç ve ka~n~~ gövdesinden yapt~ rd~~~~
salla, s~ r~ k ve amele yard~ miyle birer birer höyü~e geçildi. Jandarma komutan~~ genç arkada~~n bize gösterdi~i candan alâka ve
devaml~~ merakma çok müte~ekkirim.
Oldukça derin ve dibi batak, ayni zamanda yosunlu olan bu
göl geçidinden iplerle ba~l~~ ve iki ki~inin a~~rl~~~na zorla tahammül eden bu iptidai saha höyü~e geçmek hayli yorucu ve tehlikeli olmu~tu. Gölün ortas~~ daha derindir. Göle etraftan hiç bir
su kar~~mamaktad~ r. Bu göl de Tödürge gölü gibi bat~~ kenar~ ndaki kaynaklar~ n sulariyle beslenmektedir. Höyük göl içinde te~ekkül etmi~~görünüyor. Su yükseli~i ve bask~ n~~ tesiriyle ortada
kalm~~~bir iz görülemedi. Sahil kara parçasiyle höyük topra~~ nda
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jeolojik ve arkeolojik bir irtibat da tesbit edilemedi. Höyü~ün kazand~~~~yükseklik do~rudan do~ruya arkeolojik kal~nt~lar~ n mahsulüdür. Geçti~imiz su geçidi alt~nda yer yer görülen karalt~lar
ara~t~ r~lma~a de~er.
Tetkikat~m~z~~ yapmak için höyü~ün kuzeyinde bulunan sivriyi
tercih ettik. Tepeden ete~e kadar silme k esit yaparak yukar~dan a~a~~ya kolayca Klasik, Bak~r, ve Kalkolitik ça~lar~~malzemesi
toplad~k. Kalkolitik malzemenin seyrekle~ti~i ve su seviyesine
yak~ n bir noktada kesitten içeriye girerek 2 3 metre ebad~ nda bir
çukurla derinlere iniliyordu. 0,25 metre derinlikten sonra çukur
kenarlar~ndan adeta f~~k~ ran sular çukurumuzu doldurma~a ba~lad~ . Bu hale göl seviyesinden a~a~~ya inmemiz sebep olmu~tu. Su
ve çamurlar içinde çal~~lyorduk. Ç~kard~~~m~z çanak ve çömlek
k~ r~ klar' renk ve teknik bak~m~ ndan tamamen de~i~mi~~ve çok
kabala~m~~t~. Aç~ k sar~~ ve dalgal~~ pi~ik karah, k~rtn~z~mtrak renkli
kaplar hâkimdi. Topra~~na kam~~~ve kal~n kumlar kar~~t~r~lm~~~
olan bu parçalar, renk ve kenar profilleri bak~m~ ndan Avrupa
neolitik kaplar~t~~ n aynidir 4.
Elimize geçen çakmak ta~~ ndan minik bir uç ( mikrolit ), opsidiyenden minik yaprak uç ( mikrolâm ), püskürük kayalardan
yap~lm~~~ el de~irmen ta~~, tokmaklar~~ ; kum ta~~ndan i~lenmi~~ve
opsidiyençevre bak~ m~ ndan üst paleolitik ananeyi ta~~yan idol
den ( Deve gözü) yap~lm~~~basamakl~~ bask~~ çentikli orak di~lisi,
bir tane insan az~~ di~i, insan f~kralar~ndan mihver kemi~inin sivrisi, geyik parmak, f~ kra ve a~~ k kemikleri gibi orijinal malzemeler yepyeni bir kültür bakiyesinin mevcudiyetini müjdeliyordu.
Resim: 5.
Bundan ba~ka açt~~~m~z çukurun kenarlar~nda ve bazen ortalar~ nda aras~ ra aletlerin içine dü~tü~ü küçük çapta derinli~ine giden silindir çukurlar dikkat nazar~ m~z~~ çekiyordu. Çukurlar~~ elimizle ara~t~ rd~~~ m~z zaman avuçlar~ m~z çamurla kar~~~ k a~aç parçalariyle doluyordu. Bu çamurlu so~uk a~aç parçalar~~ ~~~ k ve
s~cakla temasa gelince da~~l~yor ve muhafazas~~ güçle~iyordu. Temizlik yapmak istedi~imiz zaman derhal ufalan~yordu. Elde etti~iDil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsünde Avrup.rt'n ~ n
Neolitik çanak - çömlek kolleksiyonlar~ .
5 ~evket Aziz Kansu, Antropoloji Dersleri, 1, 1938, S. 103— ~ekil 783 ba~~
çevresi.
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miz bir kaç parçay~~ çok büyük mü~külât ve ihtimamla buraya
kadar getirebildik. Kurudu~u halde cüssesi ve hassas~ndan daha
a~~r duran bu a~aç parçac~klar~~ adeta ta~la~m~~~bir a~~rl~ k ta~~maktad~ r. Bunlar kaz~ k bakiyesinden ba~ ka bir ~ey olmaz. Yaln~z,
bunlar~ n göl evleri kaz~klar~ na veya evlere giden köprünün ayaklar~na aid olup olam~ yaca~~~ ~imdiden kestirilemez.
Neolitik medeniyetin ya~ad~~~~belgelerle isbat edilmi~~olan bu
noktan~ n kaz~ klar~ ndaki hususiyet daha derin kaz~larla meydana
ç~kar~labilir. Höyü~ün do~u kenar~ ndaki batakl~ k içinde yap~ lacak
ara~t~ rma ve taramalarla a~aç izleri daha kolay bulunabilir.
Bugüne kadar garbi ve ~ ç Anadoluda saf bir neolitik ( Yenita~~) kültürü bulunmu~~de~ildi. Neolitik devir ya~amam~~ t~ r deniyordu. Yaln~ z Antalya'da Gurma ma~aralar~ nda neolitik kültürün
bulunaca~~~yolunda bir ihtimal ortaya at~lm~~sa da bunlar~ n hepsi de
~üpheli görülmü~tü 6. Ayni hali garbi Anadolu içinde görmekteyiz.
Toros ve Anti Toroslar~ n güneyinde vaziyet böyle de~ildir. Hatay
da dahil olmak üzere buralarda neolitik kültür malzemesi bulunmu~tur.
Binaenaleyh, Anadolu'da bütün katlariyle ( yanl~ z üst paleoliti~in Solutreen ve Ma~delenien katlar~~ endüstrisi hariç) Paleolitik
ve Mezolitik devirlerin ya~ad~~~~tamamen ispat edildi~i ~u anlarda 7:
"Anadolu'da madenin tabiatta bollu~u neolitik ça~~~ya~atmadan
madenler ça~lar~ na geçilmasine sebep olmu~tur,, gibi zamans~z
ve acele edilmi~~hükümlere kap~ larak bu bak~mdan ara~t~ rmalara
yana~mamak hiç de do~ru bir hareket de~ildi.
Bütün gezilerde en çok sapland~~~m ve akl~m~ n ermedigi meselelerden birisi de bu olmu~ tur. Ta~~devrinin alt~, ortas~~ bulundaktan sonra birden Kalkolitik ça~a, oradan da Bak~rça ~~ na atl~ yarak fas~lal~~ bir kronoloji yapman~ n maden bollu~una ba~lanmas~~
bir sebep te~ kil etmez.
Hatta mimaride, ölü gömmede, çanak çömlek imalinde benzerlikler ta~~ yan Kalkolitik ve Bak~ rça~~n~ n da tetkike muhtaç bir konu
oldu~unu hakiki Anadolu kronolijisinin uzun kaz~ lara, muhtelif bölgelerin verece~i neticeye ba~l~~ bulundu~unu unutmamak icab eder.
Kurt Bittel, Prühistorische Forschung in Kleinasien, ~stanbul 1943 S. 10, 126.
Ord. Prof. Dr. ~. A. Kansu ( Etiyokusu Hafriyat ~~ Raporu ) ;
~. K~ l~ ç Kökten, Türkiye paleolitik istasyonlar ~~ ve aletleri. 1941.
(Türk Tarih Kurumu taraf ~ ndan yay~ nlanacakt~ r).
M. Pfannenstiel, Die Altsteinzeitlichen Kul turen Anatoliens, 1941.
6
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Kangal çevresi:
Yukar~~ K~ z~l~ rmak ara~t~ rmalar~~ bittikten sonra Kangal kazas~~
çevresine gidildi. Co~rafi durumu yukarda izah edildi~i için bu
bölge hakk~ nda fazla bir~ey yaz~lm~yacakt~ r. Yaln~z bu arada gene yollar bak~m~ ndan Arma~an istasyonuna kadar olan k~sm~ n
hususiyetini gözden geçirmek lüzumludur.
Sivas'tan sonra güneye uzanan düzlük çok sürmedi. Trenle
ta~l~~ bir bo~aza girildi. Dere irili ufakl~~ kaya y~~~nt~lariyle bir
harebeyi and~ r~ yordu. Tren penceresinden devaml~~ bir bak~~la savu~u dü~en manzaradan civar~ n ta~~ve toprak yap~s~~ hakk~nda bilgi edinmek kabil de~ildi.
Bostankaya istasyonuna geldi~imiz zaman arazi gene düzle~mi~~ve da~lar uzakla~m~~t~ . Daima yükseliyor ve Tecer da~~~
önlerine do~ru ç~ k~ yorduk. Tecer da~~~kalker bünyesiyle çok
muazzam bir kitle halinde güney-bat~~ istikametinde uzanmaktad~ r. Insan geli~ lerini Orta Anad otuy a yönelten en
büyük engellerden biridir. Heyelâna müsait daha yumu~ak yap~da bir arazi kenar~n~~ takip ve uzun dönemeçler yapt~ ktan sonra Gölba~~~istasyonuna geldik. Bu istasyona gelmeden demiryolunun hemen alt~ nda bulunan bir göl manzaray~~ derhal degi~tirmi~ti. ( Karagöl ) adiyle an~ lan bu gölün bulundu~u yer de çok
enteresand~r. Civar~ n birdenbire püskürük kayalara dönerek bukadar kesin jeolojik çevreler göstermesi insan~~ hayrette b~rak~yordu. Yukar~~ K~z~l~rmak bölgesini tutm~ yan bir saha içindeydik.
Gölün küçük fakat tâli bir yanarda~~~krateri olmas~~ çok muhtemeldir. Kangal kazas~ na gitmek için Arma~an istasyonunda
trenden inildi. Kangala arabalarla gidildi.
Kangal kazas~ n~ n yak~ n çevresi çak~ llardan, killi ve kumlu bir
yap~ da olan üzeri düz sekilerden ibarettir. Kangal önlerinde alçalan bu geni~~düzlük güney ~ ehir eteklerinden Arma~an istasyonuna ve kuzey-bat~~ istikametinde de Tecer istasyonuna do~ru
enimlidir. Girgirek ( meand~ r ) geçeli c~ l~z bir dere bu düzlü~ün
ortas~ ndan geçer ve a~a~~ larda Arma~an suyuna kar~~~r.
Istasyona yak~ n ve Arma~an ~osesinin solunda kalan üzeri
düz ve civar araziye benzerli~i olan tepe Kangal düzlü~ünün te~ekkül sebeblerini göstermesi bak ~ m~ ndan en ehemmiyetli jeolojik
bir belge olabilir.
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~ehrin güney-bat~s~ nda etraf~~ toprak setle çevrili büyücek
bir düzlük ortas~ nda bulunan höyük de merak çeken bir te~ekkül göstermektedir. Sivas bölgesinin göl içindeki ( P~l~ r ) höyü~ü ve Kangal kazas~n~n ( Çukur tarla) ad~ n~~ ta~~yan bu höyü~ii,
iki sene evvel a~a~~~K~z~l~ rmak'ta bulunan birkaç tepeli (~ kiztepe) höyü~ii, höyüklerimizin te~ekkülü hakk~ nda ortaya yeni
bir mesele ç~ karm~~~bulunmaktad~rlar. Gün geçtikçe say~s~~ artan
ve s~f~ rdan 2000 rak~ml~~ yerlere kadar yükselmi~~bulunan höyüklerin
de Türkiye ma~ara ve kaya s~~~naklar~~ gibi bir ankete ba~lanarak tertiplenmesi gerekmektedir.
~ehrin kuzey-bat~~ kenar~ nda görülen ve üzerinde evler
bulunan tepenin de bir höyük olmas~~muhtemeldir. ( Çukurtarla )
höyü~ü üzerinden toplanan parçalar Roma-Bizans, Eti ve Bak~r
devirlerine aiddir. Karahisar~atik, Tecer, Halep köprüsü yan~nda,
Delikta~~çevresinde, Re~adiye düzlü~ünde haberini ald~~~ m höyükler de bölgenin ehemmiyeti hakk~ nda bir fikir verebilir.
Kazan~ n en mühim höyüklerinden birisi de Kavak nahiyesindeki
(Höyük de~irmeni) dir. Resim: 6-7. Bunu 1942 y~l~nda trenle geçerken
görmü~~ve ayn~~ y~l~n yaz~ nda askerlik izininden dönerken üzerinde
k~sa bir ara~t~ rma ile yerini ve ehemmiyetini tesbit etmi~tim. Bu y~l
buras~~ daha etrafl~~ bir ~ekilde tetkik edilmi~tir. Höyük tren hatt~na
yak~ n ve ( Hamamderesi ) suyu kenar~ndad~ r. Anadolunun her
yerinde oldu~u gibi bu höyü~ün de dörtte biri tamamen tahrip
edilmi~~ve edilmektedir. Mahalli idareler yard~ miyle bu umumi
tahribat~ n önüne geçilmezse birçok de~erli eserlerin zamanla
ortadan kalkt~~~n~~ görece~iz. Burada Eti devri, Mezopotamyamn
prehistorik çanak çömle~i, yerli ve yabanc~~ belgeler veren kal~ n
Bak~rça~~~tabakalar~~ görülmü~~ve malzemesi toplanm~~t~ r. Bundan
ba~ka höyük yan~ nda prehistorik devirlerden beri i~letildi~i
höyük'te bulunan belgelerle anla~~lan bir de çakmak ta~~~oca~~~
tesbit edilmi~tir.
Kars bölgesi

Geçen sene tesbit edilen Azat köyündeki höyükte, 5 ' 8 m.
çap~ nda 4.5 metre derinlikte (A), 3,s 6 çap~ nda 2.5 metre derinlikte
( B ), 3 3 çap~ nda ve 1 metre derinlikte ( C ) ve nihayet 3 ' 3
çap~ nda 2 metre derinlikte ( Ç ) adl~~ 4 tane denek çukuru aç~ ld~.
Bunlardan höyü~ün tepesinde aç~lan ( A ) çukurunda yukardan
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a~a~~~Klâsik ça~, boya ve form bak~ m~ ndan ba~kal~ k gösteren
pek az miktarda Eti, ayr~ca zengin Bak~ rça~~~malzemesi ele
geçmi~tir. Resim :8, 9.
Bak~ rça~~ n~ n kemikten yap~lm~~~dokuma tara~~, bizi, Karaca
boy nuzundan yap~lm~~~iki taraf~~ delikli bile~i ta~~~saplar~, hayvan
parmak kemiklerinden yap~ lm~~~çizgi i~lenik süs e~yas~, yar~s~~ k~ r~ k
helezon bask~l~~ pi~mi~~topraktan yap~lm~~~mühür, delikli uzun
bak~ r i~ne Bak~ rça~~ n~ n en güzel e~yalar~d~ r. Resim: 10.
Ev duvarlar~~ ta~ ta~ ld~ r. Kerpiç izine tesadüf edilmedi. Mimari
kal~ nt~ lar çal~~ may~~ tehlikeye sokacak kadar fazlad~ r. Birçok yerlerde Bak~~.çag~~ tabakalar~~ üzerinde tesadüf etti~imiz yang~ n tabakas~~ burada da mevcuttur. Anadoluda tetkik edilmesi icabeden en
mühim konular~ m~ zdan birisi de budur.
Bundan ba~ka Azat köyündeki höyü~ün Bak~ rça~~~tabakalar~~
aras~ nda buldu~umuz içi eflâtun veya mor boyal~~ çanak parças~~
ve gene Bak~ rça~~~tabakalar~~ aras~ nda bulunan boynu aç~ k sar~~
ve d~~~kar~ n k~sm~~ k~ rm~z~~ boya ve sar~~ zemin üzerine çekilmi~~
olan dikine siyah boyal~~ çizgi süslü çanak parçalar~~ da di~er
malzeme aras~ nda büyük bir ayr~l~ k göstermektedirler. Bak~ rça~~na aidiyeti kuvvetle muhtemel olan bu iki orijinal parçan~ n yerli
veya yabanc~~ olduklar~~ ~imdiden kestirilemez.
Borluk vadisi:
Geçen sene Ma~arac~ k köyü önlerinde kalan ara~t~ rmalar bu
y~ l ( Domuz deresi )ne kadar uzat~ ld~. Borluk vadisi ( Kobiyan )
harabesine kadar ( bugün yerinde büyiicek bir mand~ ra vard~ r.)
darl~~~ n~~ muhafaza eder, ve harabenin alt~ ndan yukarlara do~ru
biraz geni~ler. Bu düzlük Kars ~ehir suyunu besliyen kaynaklar~ n
adeta topla~~d~ r. Her taraf çay~ r ve geni~~ otlaklarla örtülü oldu~undan kayalar~ n ç~ plak ve y- osunlu yüzlerinden ba~ka bir toprak
izi görülrnemektedir. Yaln~ z daha yukarlarda (K~z~ lkaya) mevkiinde
bu geni~~ye~illik tüf tabakalar~~ y~ k~ nt~ lariyle birçok yerlerinden
delinmi~ tir. Bu tilf tabakalar~ n~ n mevcudiyeti ile geçen sene Ani
ve Aras vadisi görü~lerine dayanarak Kars platosunun do~u ve
güney k~s~ rnlar~ nda alt tabakalar~ n tüften ibaret oldu~u hakk~ ndaki kanaat teyid edilmi~~bulunmaktad~ r.
Borluk deresinin yukarlar~ nda hiçbir ta~~alete tesadüf edilmedi. Kobiyan harabesi önünde, kar~~~geçesindeki tabii ma~ara
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prehistorik bak~ mdan vaidli görünmektedir. Azat köyüne yak~ n
s~ra Kayas~~~ naklar~~ önünde opsidiyenden yap~lm~~~bir âlet daha
bulunmu~ tur. Bu âlet geçen sene buldu~um ve Musteriyen devre aid
oldu~unu tahmin etti~im âletlere çok yak~ n bir benzerlik göstermektedir. Bundan sonra do~u Anadolu Kars bölgesinin en çetin
fakat en merakl~~ bir parças~~ olan Roma-Bizans, Arap ve Selçuk
tarihlerinde daima ismine rastlanan ( Ani ) harabesinin tarih
öncesinde ald~~~~mevkii de tan~ tmak isteriz.
Ani

Kars'~ n 56 kilometre do~usunda, d~~~ s~ n~ r çizgisi üstünde
ve Arpaçay suyu kenar~ ndad~ r. Bir ~ehir ve kale harabesi
olup A rpaçay~'n~ n bat~~ sahillerinde suya uzanan bir geçe burnu
üzerinde kurulmu~tur. Bu ç~ kman~ n do~usu Arpaçay selâv~~
( Yarma vadisi) bat~~ ve kuzey-do~usu'da küçük derelerle çevrilidir. Kuzey k~sm~~ da Cala düzlü~üne ba~l~d~ r. Güney bat~s~ ndaki dere oldukça geni~tir. Ortas~ ndan Ani çay~~ geçer. Dere
Aniye yak~ n bir yerde Tüf tabakas~~ alt~ ndan ç~kan zay~f bir
kaynakla beslenir. Derenin yukar~~ k~s~mlar~~ kurudur. Bugünkü
Ani köyü bu dereye yak~ n ve kuzey kara ba~lant~s~ n~~ kesen
surlar~n bat~~ ucundad~ r.
Ani'nin kuzey ve kuzey-do~usuna dü~en ( M~~m~ h ) deresi
daki
Ani deresinden daha k~sa ve kurudur. K~vr~ml~~ olu~u
bat~
Arpaçay~ na bir setle ba~lan~~~~ayni zamanda kuzeyde bir hendekle surlar~~ ku~at~~ iyle Ani kalesini iki yönden emniyet alt~ na
alm~~t~ r. Kalenin civar~~ ç~plak ve çorakt~ r. Güney ve güney-bat~s~ ndaki arazi bir çok yerlerde Arpaçay ~~ istikametinde yar~ lm~~t~ r.
Yarmalar~ n çaya yak~n ve yukar~~ k~s~mlar~ nda görülen say~s~z
peri bacalar~~ daha yukarlardaki graviy e tabakalar~~ buralar~ n da
Kars ve Ka~~ mzan da, Aras vadisinde oldu~u gibi bol ya~~~~ve
kemirici su çal~~ malar~ na sahne oldu~unu gösteriyor. Alt tabakalar~ n yumu~ak tüf tabakalar~ ndan ibaret olu~u a~~nma ve ta~~nma
hadiselerini kolayla~t~ rm~~~büyük çöküntülere ve derin selâvlar~n
te~ekkülüne sebep olmu~ tur. Aras ve Arpaçay sular~~ çata~~ na
kadar uzanan geçit vermez, derin ve dik geçelerde bu hadisenin
izlerini görmek daima mümkündür.
XIX uncu as~ rdan beri dünya arkeologlar~~ ve seyyahlar~~ taraf~ ndan tan~tt~ r~ lm~ s olan bu yere ben de meraklanarak üç defa
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gittim. Ilk gidi~imde iki~er gün, bu son gidi~ imde de 10 gün kalarak ara~t~ rmalar ve ufak mikyasta sondajlar yapt ~m. Bir çok ecnebi ara~t~ r~c~ lar~ n~ n inceledi~i ve Prof. Marr'~ n (27) sene hafriyat yaparak tarihi hakk~ nda eser verdi~i malûmumuz iken verilmi~~olan tarihine bir~ ey ilave etmek Aninin bugünkü durumuyla
mümkün de~ildir. Resim: 11, 12, 13.
Kars bölgesinde son y~ llar içinde artan prehistorik istasyonlar ve onlar~ n malzemesi, bizi bu büyük harabenin de tarih öncesini ara~t~ rmaya sevketti. Bu merak ve istek tesiriyle harabenin Orta Ani k~ sm~ nda iki, Iç Ani'de bir ve surlar d~~~~ile
Ani köyü içinde birkaç sondaj yap~ld~ . Orta Ani uzaklardan bir
höyük gibi görünür. Üzerinde kilise ve saray duvarlar~~ k~ smen
ayakta durmaktad~ r. Mühim bir k~sm~~ da tepenin kuzey eteklerine dökülmü~~vaziyettedir. Buras~ n~ n çok eskiden tahkim edildi~i
etraf~ n~~ çevreliyen surlar~n alt~ ndaki kaba ta~~örgülerden ve duvarlar~ n alt~ nda elde edilen kaba çanak çömleklerden anla~~ lmaktad~ r.
Tepenin ortas~ ndan yükselen yan~ k püskürük kaya çekirde~i
do~u taraf~ nda tepeye kadar yükselir. Tepenin en süslü kilisesinin temel ta~lar~~ bu çekirde~in üzerine oturtulmu~ tur. Tepenin güney taraf~ nda 8 4 çap~ nda ve 4 metre derinlikte aç~ lan çukurda
fazla mikdarda Klasik ça~, Iran ve Selçuk devirleri çanak çömle~i
ve çinileri toplanm~~t~ r. Derinlerde bu kar~~~ kl~ k azalmaktad~ r. Bu
seviyede insan ve a~aç kabartmal~~ küçük k~ rm~ z~~ boya astarl~~ bir
çanak parças~~ da bulunmu~ tur. Bir benzeri geçen sene gene ayni
yere yak~ n bir yarmada ele geçmi~, o zaman Yunan geometrik
e~yasiyle bir münasebet aranm~~t~. Bu kap için de ayni ihtimali
tekrarlamak mümkündür. Aninin harçl~~ yüksek duvarlar~, yan~ nda
aç~lan çukurlar~ n alt tabakalar~ nda meydana ç~ kar~lan çamurla
örülmü~~kaba duvar izleri, siyah renkli çanak çömlek parçalar~~
silik dahi olsa burada tarih öncesi belgelerinin de bulunaca~~ n~~
izlemektedir.
Büyük surun gerisinde yani iç kale düzünde orta kap~ ya yak~ n yerde aç~ lan ikinci denek çukurunda böyle bir eskilik izi
tesbit edilmedi. Kar~~~ kl~ k çok fazlad~ r. Ani'nin muhtelif yerlerinde
toplad~~~ m Roma - Bizans, Arap, Selçuk, Gürcü devirlerine aid
paralar Ani'nin tarihi devirleri hakk ~ nda mühim vesikalar olabilirler.
Eskilik bak~ m ~ ndan~~ iç Kale düzünde kaba ta~larla yap~ lm~~~
ha~ çsz duvar kal~ nt~ lar~ , tepenin düzlü~e yak~ n yerlerinde topla-
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nan kaba çanak çömlek parçalar~~ Ani prehistoryas~ n~ n ilk müjdecileri say~labilirler.
Kalenin hemen d~~~kenar~nda bulunan Ani köyünün harmanl~k
ve harmanl~k yukar~s~ndaki mezarl~kta yap~lan kaz~lar neticesinde
fazla miktarda Bak~ rça~~~malzemesi toplanm~~t~ r. Bu parçalar~n
ço~u içi, d~~~~ siyah boyal~~ ve d~~~~perdahl~d~ r. Mat k~ rm~z~~ ve
siyah renkte olanlar~~ da bulundu. Çok temiz bir çamurla yap~lm~~~
olan bu kaplar ayni zamanda çok iyi de pi~irilmi~tir. Orta Anadolu Bak~rça~~n~ n renk ve pi~irme tekni~ine uygun kaplar gayet
azd~ r. Bunlar ilerde belki bat~~ Anadolu Bak~rça~~~kaplariyle
mukayese imkanlar~~ verecektir. Ilk geziler neticesinde Ani prehistuvar~~ hakk~ nda verilen kararlar~ n bu y~l biraz daha aç~ kland~~~~
görülmektedir.
Ani hakk~nda duydu~um merak azalm~~~ de~ildir. Üzerinde
çal~~maktay~m. Do~unun bu büyük harabesini görmek istiyenlere
k~ lavuzluk edecek küçük bir el kitab~ n~~ da bitirmek üzereyim.
Burada zengin kadrolu bir heyetin çal~~mas~ na ~iddetle ihtiyaç
oldu~unu ayr~ ca ilave etmek vazifedir. Bu y~l~ n Ani ara~t~ rmas~~ da
böylece kapand~ ktan sonra geçen sene görülmeyen Arpaçay
m~nt~ kas~~ ve Ç~ld~r gölünün do~u k~ y~ lar~~ kalm~~t~. Aniden sonra
buralara gidildi.
Arpaçay Kazas~~ ve Ç~ld~ r gölü çevresi:
Arpaçay kazas~ na gitmek için Cala, Subatan ve Büyükpergit
yolu takip edilmi~tir. Yol üzerindeki ( Kuyucuk ) köyü ve gölünün
bulundu~u arazi ziraata çok müsait bir yerdir. Büyük Pergit köyü
Ani ile muas~ r eserler ta~~mas~~ ve kuzey-bat~s~ na dü~en s~ rtlar
üzerinde Bak~rça~~~malzemesinin bulunmas~~ bak~m~ndan ara~t~ r~lma~a de~er. Köye yak~ n ve Kars çay~~ kenar~ ndaki ma~ara
ara~t~ rmalar~~ verimli ç~ kmad~. Köyün mezarl~~~~üzerinde bazalttan
yap~lm~~~ve tahminen iki tona yak~n a~~rl~kta bulunan dört kö~eli
büyük i~lenik kayalar gayet garip eserlerdir. Bunlar birer mezar ta~~~
olabilirler. Dikine duran yüzlerinden birisi üzerine aç~lan dört
kö~eli oyuklar~ n neye delâlet etti~i birden söylenemez. Bunlar~ n
ölü ruhlar~n~n yuvas~~ veya adak koyma gözleri olmas~~ akla
gelebilir. Devrini tesbit etmek için yanlar~ nda sondaj yapmak ister.
Arpaçay kazas~~ çevresinde görünürde bir vesika olmad~~~ndan
(Kuzgunlu ) köyüne geçildi. Bu köyün deresindeki ma~aralar
gezildi fakat bir ~ey tesbit edilemedi. Bir gece kald ~ ktan sonra
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do~ru Ç~ld~r gölüne gidilerek do~u sahilleri ( Cala ) nahiyesine
kadar ara~t~r~ld~.
Nahiye gölün kenar~ ndad~ r. Ufak bir istirahattan sonra
kuzeyinde bulunan ( Akçakale ) adas~ na geçildi. Ada sahile
yak~ nd~ r. Adaya suya at~lm~~~çok büyük kaba ta~lar~ n üzerinden
yürüyerek gidildi. Bu ~ss~ z adan~ n do~usuna ve sahile yak~ n
yerlere dikilmi~~olan büyük kayalar daha ilk bak~~ta insan~~
hayretler içinde b~ rakmaktad~ r. Büyük bir insan kalabal~~-~ n~ n
eme~iyle meydana gelen bu kaya an~ tlar~~ do~uda ilk defa
tesbit ediliyordu. O anda duyulan heyecan~~ burada anlatmak
imkâns~ zd~ r. Üzeri düz bir dolma tepenin ( tumulus ) eteklerinde.
aç~ lan çukurlara kurulmu~~olan dolmenler ( ta~l~~ dam ) neolitik devir
teknigiyle yap~ lm~~~bir i~çilik göstermektedir. Bunlardan birisinin
dö~emesi tahminen 3 metreye yak~ n bir uzunlukta, geni~lik 2
metreden biraz fazlad~ r. Yüksekli~i 1. 80 metreye yak~ nd~ r. Çok
kaba ta~larla örülmü~~olan iç duvarlar~, kaba ve koca ta~larla
örtülü damlar! Avrupadaki dolmenlerin bir k~ sm~ nda görülen
tekni~i hat~ rlatmaktad~ r. içerisinde 0.80 metre derinlik ve 0.50 m.
geni~likte aç~ lan çukurlar~ n alt k~s~mlar~ nda çok kaba mat siyah
renkli çanak parçalar~~ bulundu. ~erit usuliyle kurulmu~~ve içten,
d~~tan düzlekle ( yat~ k a~açlarla ) yukar~~ s~ y~ rarak ~ekillendirilmi~~
olan bu kaplan~~ da ilk defa görüyoruz. Bunlar~ n da neolitik devre
ait olmalar~~ çok muhtemeldir. Adan~ n biraz yukar~s~ ndaki düzlükte
görülen ve çaplar~~ 10-20 metre olan say~s~ z kromlekler (dik dönek
ta~ lar) da tahminlerimizi destekliyen vesikalard ~ r. Adan~ n a~a~~s~ nda
giri~~noktas~ na yak~ n yerlerdeki baz~~ ta~ lar üzerinde görülen harçl~~
duvar y~ k~ klar~~ daha yeni devirlerin ilâveleridir. Resim: 14 - 16.
Ada, menhirler ( dik ta~, koca ta~ ), kromlek'ler ( dik dönek ta~ lar), dolmenler (ta~l~~ damlar) le doludur. Köylüler bu ta ~~
an~ tlardan korkmaktad~ rlar. Ada onlarca tekin de~ildir. Ister
neolitik, ister madenler ça~~ na ait olsun bu adada megalitik abideler vard~ r. Daha etrafl~~ kaz~larla kurulu~~ba~~ n~~ anlamak kabil
olacakt~ r.
~imdiye kadar hiç ara~t~ r~lmam~~~olan göllerin daha geni~~
programlarla ara~t~ r~ lmas~~ zaman~~ da gelmi~tir. Göller bak~m~ ndan
da zengin olan güzel yurdumuz bize daha orijinal neticeler verecek durumdad~ r... Memleket ilmi yurdda durmakta ; yaln~z aya~~ na gidip, görmek, i~lemek ister ...
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Kars'a dönerken (Ta~ köprü) köyüne de u~ramay~~ ihmal etmedik. Burada çivi yaz~l~~ bir kaya kitabesi ve dereye yuvarlanm~~~tahminen iki ton a~~ rl~~~nda ta~tan yap~lm~~~bir de koç heykeli bulunmu~tur.
Kitabenin kopyas~~ al~ nm~~~ve dereye yuvarlanm~~~olan heykel
de yerinden kald~ rt~lm~~t~ r.
Ankara'ya döndü~üm zaman yapt~~~m ara~t~rmalar neticesinde
bu kitabenin vaktiyle görülmü~~ve yaz~lar~n da Urartu K~ rallar~ndan I. Argistis'e aid oldu~u anla~~lm~~t~ r 8. Koç heykeli hakk~nda
bir malûmat mevcut de~ildir. Bunun da Urartu devrine aid olabilece~i tahmin edilebilir.
Kitabenin bulundu~u yer alçak olmas~ na ra~men ufak birkaç
zededen ba~ka tahribat izi yoktur. Yaln~ z büyük harp seneleri
içinde bir antikac~~ ermeninin bu kitabeyi yerinden almak için
çevresi d~~~ nda oymalar yapt~~~~ ö~renilmi~tir. Bu çal~~may~~ gösteren derin izler gayet kolay görülmektedir. Kars
bölgesi Ç~ld~ r gölü çevresi prehistuvar ve histuvar bak~m~ndan
çok zengin bir yerdir. Iki senedenberi raporlarla önemini belirtme~e
çal~~t~~~ m~z bu m~ntaka daha devaml~~ ve sistemli kaz~lara muhtaçt~ r.
Yukar~~Çoruh ve Kelkit vadisi boylar~~ara~t~rmalar~~
Kars bölgesinin i~i bittikten sonra Sar~ kam~~~yolu ile Erzurum'a gidildi ve hiç durmadan büyük bir zahmet, sel ve dolu
tûfan~~ aras~nda ( Kop ) da~~~a~~ larak yukar~~ Çoruh vadisine inildi.
Yep yeni bir muhit içinde Çoruh kenar~~ takip edilerek Bayburt kazas~na var~ld~ . Bayburt çok düzenli ayn~~ zamanda ~irin bir kasabad~ r.
Geçen sene Ardahan çevresi gezilerinde Hanak nahiyesi
Sazkara köyünün (Kalecik) höyü~ünde bulunan çanak parçalar~,
madeni m~ zrak ucu dikkat nazar~m~z~~ çekmi~ti. Bunun benzerlerini daha evvelki seneler içinde Samsun Dündartepe höyü~ünde bulmu~tuk.
Bu belgelere dayanarak Samsun'dan do~uya yahut do~udan
Samsun k~y~lar~ na giden ikinci tabii bir yolu ve onun ara halkalar~n~~ ara~t~rmak da bir vazife olmu~tu.
Bu maksatla ara~t~ rmalar~m~za bu noktadan ba~lamay~~
uygun gördük. Evvelâ Hart ovas~ ndan i~e ba~lad~ k. Ovan~n
8 A. Götze, Kulturgeschichte des alten Orients (Kleinasien) München 1933,
S: 176 - 177, C. F. Lehmann Haupt, Corpus Inseript. Chald~ carum, Cüz 1, S: 2.
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kuzey kenar~ nda bulunan Hart nahiyesine ve ovan~ n do~uda daralan noktas~na kadar ara~t~rd~ k. Burada hiçbir tarih öncesi izine
tesadüf edilemedi. Of yolu ile Çoruh kenar~~ takip edilerek Bayburt'a dönüldü.
Bayburt etraf~n~~ çevreliyen da~lar tamamen kalker yap~l~d~r.
Kalesi büyük yolun güney ve kuzey gediklerine hâkim, yüksek ve
yekpare bir kalker kitlesi üzerine kurulmu~tur. Çoruh suyu bu
kitlenin do~usunda açt~~~~selâvi içinde kaybolan bir enerji halinde
ak~p gider.
Had ovas~n~n prehistuvar bak~m~ ndan verimsiz oldu~u tesbit
edildikten sonra yukar~~ Çoruh bölgesine ba~l~~bulunan Bayburt
ovas~ na geçildi. (Deve ta~~ ) ad~~ verilen kalkerli bir yoku~tan sonra 100 metreyi a~k~n ve su ak~nt~lar~na paralel uzanan yumrula~m~~~yüksekliklerden a~~ larak (varijna), (Keçevi) düzlüklerinden
(Hindi) köyüne gidildi. Buralarda tam manasiyle bir ova karakteri
göremedim. As~ l ova karakteri Hindi köyü a~a~~s~nda bulunan
(Hindi) höyü~ü hizalar~ndan ba~l~yarak (Siptoros), (Çiph~n~z), (Sünür)
köyleri önlerine kadar devam eder.
Hindi köyünde tesbit edilen (Hindi) ve (Ha~iye) köyündeki
( Siptoros ) köyü yan~ndaki
höyükleri
yukar~~ Çoruh
bölgesinin ilk dafa bulunan prehistorik iskân yerleridir. Hart
ovas~~ verimsiz, Kuzey taraflarda ar~ zal~~ oldu~undan istikamet
de~i~tirilerek Bayburt ovas~n~~ sulayan ve Çoruha kar~~an (Luri)
deresinde (K~ santa) ve (Luri) köylerine; (Pulur) deresini takiben de
(H~ gni) ve (Pulur) köylerine kadar geçildi. K~santa köyü güneyinde bulunan A~a~~~Luri köyü önündeki tepe bir höyük gibi
görünüyordu. Yüklü durumuna kap~larak yan~na kadar gitti~imiz
halde tamamen aldanm~~~ve tabii bir tepe ile kar~~la~m~~t~k. Bu
tepenin tamam~~ ve köyün civar~~ ~ist tabakalar~ndan müte~ekkildir.
K~santa civar~ nda bu tabakalar kaybolmakta, bölgede en çok
yer i~gal eden kalker tabakalar~~ meydana ç~kmaktad~r. K~santadan ayr~ld~ ktan sonra ( Kör göze) yoku~unu geçerek (Haburna
düzlü~ü) ne geldik. Bütün yaz güne~~alt~nda kald~~~~halde düzlü~ün birçok yeri geçilemiyecek kadar batakl~k halinde idi. Birçok
yerlerde taban topraklar~n~ n suya kand~~~~ve nemlili~in kenar
yamaçlara kadar yürüdü~ü aç~kca görülüyordu.
Bu hal iki senedir yap~lan gezilerde: meselâ, Isparta'da Bozanönü düzlü~ünde, Egridir gölleri sahillerinde, Ankaran~n Incesu

Lev : LXXXVII1

kesim : 3

`~' akar! KI:dil-mak çevresi ( Sivas)
Todürge gölü
2 - Tödürge gölü Kuzey K~ y ~ s~ nda
Kiiltepe höyügii

Yukar~~ K~ z~ l~ rmak çevsesi ( Sivas)
3

Hafik gölü ortas~ ndaki P~ l ~ r
höytigüne salla geçi~~

4 -- Hafik gölü ve içindeki P~ l ~ r
höyügü

Bellelen, C. VIII.

Lev LXXXIX

Hafik gölü P~l~ r göyti~ii

Resim: 5

1 — Mihver Kemi~i sivrisi
2 — Di~~
3 — Mikrolit uç
4 — Orak di~lisi?

5 — Mikrolit yaprak uç
6 — ~dol
7 — Sapan Ta~~~
Belleten, C. VIII.

0.>

Befie ten, C. VIII.

Lev XCI

Resim : 10

1 — Bak~ r Toplu i~ne
2 — » Küpe
3 — Kemik biz
4—«
dokuma Tara~~~

5 — Kemik süs e~yae~~
6—
»
ip düzle~i
7 — A~~ k
8—Kemik perdah aleti (çamur düzle~i)
Belleten,

C. M/

Lev ; XCI1
Karsta : Ani Harabesi

11 — Bat~~ ucu Kale burçlar~~

12 — Kalede Selçuk devri Kitabesi

13 — Kalenin iç yüzünden bir kö~e

Belleten, C. VIII.

Lev ; XCIII

Bayburt ve Erbaa Kazalar: çevresi

17 — Pulur höyügii (Bayburt)
18 — Horoz Tepesi (Erbaa)

Ç~ld~ r gölü çevresi

14 — Ç~ ld~ r gölü ve Akçakale adas~~
15 — Kromleks'ler (Dikdönek ta~)
Menhirler (Dikta~) (Kocata~)
16 — Damen (Ta~l~dam)

Belleten, C. VIII.

Lev : XC1V
Kars ve Baybut çevresi

Resim: 19
1 — Kars'ta azat Köyü içindeki höyügün Bak~ r çat~~ tabakalar~ nda bulunan
helezon bask~ l~~mühür
3 — Pulur höyügünde bulunan bak~ r çat~~ çeç mührü
13elleten, C. VIII.

Lev : XCV
iç ve Do~u Kuzey Anadoluda Yukar ~~ K~ z~ l~
rmak bölgesi ve Kangal çevresi, Kars bilve Yukar~~ Çoruh, Kelkit vadileri boyu ve düzlüklerinde yap~
lan
tarih öncesi ara~t~ rmalar~~ hartas~~

—
Gez~

oIln, ~~

~~ ti ört39!:itet-i
~~ an

e Neolitik malzeme
I ~bir (Koca tad, Dik ta~)

e

~t~~ krom tek (Dik dek Ta~ )
Höyükler
(Ta~ t~~ dam)
G~s~~ ortas~ nda Hir~ji~ k~ir D ol rn
.41111111",

AK D EN IZ

Harta : I
1 — Horoz tepesi höyü~ii
2 — Tepecik

Erbaa çevresi

3 — Karayaka
4 — Mente~e büyü~ü
5 — P~ l~ r
6 — Tepecik büyü~ü
7 — Zara Hafik ma~aralar~~
8 — Kiiltepe büyü~ü
9 — Çukurtarla büyü~ü

Sivas vilayeti

10 — Höyük De~irmeni
— Pulur höyü~ü
12 — Ivceklerin tepesi
13 — Siptoros büyü~ü
14 — Hindi höyü~ii

Bayburt ovas~~

15 — Kalecik «
16 — Büyük Pergit ve Kuzguncu ma~aralar~~
17 — Ani Kalesi
18 — Azat höyü~ii

Kars vilayeti

A: ~iran ve Kelkit aras~~
B : Su~ehri ve Refahiye aras~~

Belleten, C.
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vadisinde, Niksar ve Erbaa düzlüklerinde aynen
gör. Geülmü~tür.
ni~~mikdarda arazinin su alt~ nda kal~~~~nihayet umumi bir rutubet art~~~ n~ n hangi hadiseye ba~l~~ bulundu~unun ara~t~ r~ lmas~~ da
icabetmektedir. Arazinin daralmas~ na ve taban sulariyle a~aç
köklerinin çürümesine sebep olan bu umumi hadise yukarda
isimleri verilen yerlerin halk~ n~~ hakl~~ olarak endi~eye sürüklemektedir. Bu gibi hadiselerin tarih boyunda ki tesirlerinin tesbiti de
prehistuvar bak~ mdan iyi neticeler verebilir.
Böyle bir hadisenin ufak bir nümunesi ( H~~ni ) köyünün
biraz bat~~ ilerisindeki c~ l~ z k alm~~(lvceklerin-tepesi) höyü~ünde aynen
mü~ahede edilmi~tir. H~gni köyünün do~u ve kuzey do~usundaki
arazi tamamen kalkerlidir. Bunlar~ n içinde bitkisiz ç~ plak ve çok
büyük bir kalker kitlesi halinde duran ( Kel ) da~~~tek ba~~ na
bir hususiyet arzeder. Bu m~ ntakay~~ ve daha yukarlarda Pulur
suyu kenar~ ndaki ( Pulur ) höyü~ünü de prehistorik halkalar dizisine ba~lamak mümkündür. Resim: 17, 18.
Bu höyük pulur köyünün ortas~ ndad~ r. Dörtte üçü tahrip edilmi~~ve edilmekte olmas~ na ra~men büyüklü~ünü henüz muhafaza
etmektedir. Bütün devirler birer kültür sekisi halinde aç~ kta
durmaktad~ r.
Güney eteklerinde açt~~~ m~ z büyücek bir denek çukurunda
ve aç~ k kalan kesitlerde Roma - Bizans, Eti, Firig ve bak~ r - ca~~~
çanak çömlekleri toplad~ k. Höyü~ün en zengin kat~~ bak~ r ça~~d~ r. Parçalar~ n bir k~sm~ n~ n içi k~ rm~z~, d~~~~siyah, içi d~~~~ k~ rm~ z~~
renklidir. Bir iki parça orta Anadolu bak~ r ça~~~çanak çömle~ine
tamamen uymakta, bir k~sm~~ da ayni benzerlik ta~~d~~~~halde
yerli malzeme ile yap~ lm~~~izler göstermektedir. Içi d~~~~perdahs~ z
koyu kahve rengi, koyu k~ rm~z~, aç~ k kahve rengi ve meme
kulplu parçalar ekseriyeti te~ kil eder. Bu arada kal~ n çapl~~ içi
d~~~~parlak siyah ve içi d~~~~ k~ rm~ z~, kabartma çizgi süslü kaplar da çok tipiktir. Bunlar~ n ayn~ n~~ geçen sene Erzurum da
Karaz höyü~ünden getirilen parçalar aras~ nda görmü~tük. Erzurum çevresi bak~ rça~~~malzemesinin Yukar~~ Çoruh bölgesinde de
tesbiti münasebet meselelerinde çok i~ imize yarayacakt~ r. Bu
ilk ve kat't izler bize iki büyük tabii yolun yukar~ da da söyledi~imiz gibi tabii gedikler ve ~eçitlerle daima münasebette bulundu~u isbat etmektedirler. Gelecek sene, tesbit edilen bak ~ r
ça~~~ve di~er kültür devirleri malzemesinin daha kuzeyde Gü-
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mü~ hane, Ardasa ve oradanda Trabzon ve Trebolu'ya kadar
yay~lm~~~olaca~~~ve belki de do~udan bat~ ya kadar karadeniz sahil
~ eridi üzerinde üçüncü ve paralel tabii bir prehistorik yolun daha
geçece~i ~imdiden dü~ünülebilir.
Samsun'dan ba~l~ yarak ()nye kazas~~ ve Ordu vilayeti önlerine
kadar tesbit etti~imiz izler bu kanaatimizde de yan~lmad~~~ m~z~~ gösterecektir. Onun için üçüncü bir istik~af gezisinin Karadeniz k~y~ lar~ nda da yap~ lmas~ n~~ dü~ünmekteyiz.
Bu arada gene Pulur höyü~ünün zengin Bak~ rça~~~katlar~ nda
bulunan ve ~imdiye kadar rastlanm~ yan iki vesikadan da bahsetmek faydal~~ olacak. Bunlardan birisi büyük bir mühür, di~eri de
büyük ve süslü bir ocak saçaya~~~parças~ d~ r.
Mühür :
Çamurdan yap~lm~~~ve iyi pi~irilmi~tir. Üzeri aitl~~ üstlü olmak
üzere çok tatl~~ k~ rm~ z~~ boya astarl~~ ve perdahl~ d~ r. Mühürün bask~~
yüzünde uçlar~~ a~a~~ya inik (T) ~eklinde bir i~aret vard~ r. Mührün
çevresi bademimsi ~ekildedir. Üst k~sm~ nda kaide çevresinin geni~~taraf~ ndan sekiz santim geni~likte ve be~~santim yükseklikte
ç~ kar~lm~~~ önde bir ku~~ba~~~gibi daralan büyücek bir kulbu
vard~ r. Kulbun sa~~taraf~ nda uca yak~ n yerinde yuvarlak ve kabar~ k bir dü~me ile onun a~a~~~gerisinde kabar~ k i~ri bir çizgi süs
yap~ lm~~t~ r. Muhtelif yönlerden ~ekli ilk defa gösterilen bu alete
bir çok ara~t~ rma neticesinde (Çeç mühürü) ad~ n~~ vermeyi uygun
gördük. Anadolu'da bu isim her yerde, ziraat yap~ lan bölgelerin
hepsinde aynen kullan~ lmaktad~ r. Ankara ve civar~ nda (Çiç) ad~ n~~
ta~~ yan bu alet ister (Çeç) ve ister (Çiç) olsun istihsal edilmi~~ve
taksime muntaç ekin y~g~ nlar~ n~~ (çeçleri) damgalama~a yarar.
A~ar zaman~ ndan kalma tahtadan yap~lm~~~ ~ekilleri hala köylerimizde bulunmaktad~ r. Bunun bir benzerini Alaca höyük
hafriat~n~~ bu y~ l ziyaret etti~im zaman müzenin etno~rafik e~yalar~~
aras~ nda gördüm.
Bunu çeç mühürleri nam~~ alt~ nda yazmakta oldu~um makalede
daha etrafl~~ izah edece~im. Bu tahta mühürler bahsedilen ekin
damg-alama ananesinin devam~ n~~ gösteren en canl~~ örnekleridir.
Bunlar bir devlet veya ferde aid olabilirler. Maksat ekin
y~~~ n~ n~~~~ emniyet alt~ na al~ nmas~ d~ r. Bu gün köylerde bu i~~
k~ r~ k marsilya kiremitlerindeki kabar~ k süslerle, hattâ dirgen ve
yaba sivrileriyle de görülmektedir. Evsaf ~~ ve vazifesi k~saca izah
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edilen bu aletin bak~ rça~~nda Anadolu da istihsal edilen hububattan bir devlet pay~~ al~nd~~~n~~ göstermesi bak~m~ ndan önemi
büyüktür. Yep yeni bir mühür sistemi kar~~s~ nday~z. Say~s~ n~n ço~almas~ n~~ temenni edelim... Resim: 19.
Saçayak parças~ :
~imdiye kadar birçok kaz~~ yerlerinde çe~itli ocak ve aletleri
nümuneleri elimize geçti~ini biliyoruz. Henüz arkeolojide anadolu
için bir ocak ~ekilleri ve aletleri derlemesi yap~lmad~~~na ve say~s~ n~ n da azl~~~ na göre burada bulunan bu yeni sacaya~~ n~ n
hususiyeti hakk~ nda da bir kaç sat~ r~ n ilâvesi faydal~~ olacakt~ r.
Bu alet te pi~mi~~topraktan yap~lm~~~olup ate~~ve duman tesirinden içli d~~l~~ kararm~~t~r. Bir çamur halka çevresinin yukar~~
çekilerek daralt~ lmas~ndan meydana getirilen ba~~taraf~~ küçük ve
süslü bir ç~ kmadan ibarettir. Biraz önce yat~k ve iç k~sm~ n~ n da
oyuklu ve yan~ k olmas~na bak~l~ rsa bunun ocak yüzüne konan halka
kaideli üç veya dört ayakl~~ bir saçaya~~na aid olmas~~ kuvvetle
muhtemeldir.
Pulur köyü tarihi devirler bak~m~ ndan da önemli bir yerdir.
Akkoyunlu ailesi ve eserleri hakk~nda bir etüt yapacak tarihçi
arkada~~ n bu köyü not etmesi icabeder. Akkoyunlu ailesi torunlar~ ndan gördü~üm konuk severlik ve yard~ m~~ hiç unutmayaca~-~m.
Pulur köyünden sonra, su kemerleri, saray ve kale bakiyeleri
ayakta duran, en ufak bir sondajla çok zengin vesikalar veren
(sadak) köyüne geldik. Orman ve ye~illik bak~m~ndan geçti~imiz
yerlerden büsbütün ba~ka bir muhite girmi~~bulunuyorduk. Bu
güzel ye~il ve a~açl~~ manzara bazen s~ k ve bazen de seyrek olmak ~artiyle Ye~il ~ rmak ve Kelkit kav~a~~na, Lâdik kazas~ na,
Niksardan Tokat vilâyeti yak~ nlar~ na kadar devam eder.
Sadak köyünde çok kalmad~k. Spinazat ve Elbizim köyleri
üzerinden geçerek dar bir vadi tekip ile Kelkit kazas~na geldik.
Düz bir sahaya kurulmu~~olan bu kaza da ~irin bir kasabad~ r.
Kum ve çak~ llardan müte~ekkil olan tabakalar birkaç seki (teras)
halinde yamaçlara kadar uzan~r Dere kenar~ nda ve derenin güneyinde kalan graviye sekisinin kesitlerinden ç~ kar~lan kaynaklar
halk~ n su ihtiyac~ n~~ kar~~lamaktad~ r. Bu kazan~ n yak~n çevresinde
yapt~~~m ara~t~ rmalar da pek verimli olmad~. Kelkit suyu vadisinin bu k~sm~nda yap~lacak ara~t~ rmalar~~ gelecek seneye b~rak~ p yürüyü~ümüzü ~iran kazas~~ istikametine çevirdik. ~iran
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kazas~ nda ( Telme ve Karaköy) çevresinde bulundu~unu haber
ald~~~m~z höyüklerde tetkike de~er iskân yerleridir. ~iran kazas~ n~ r~~ kuzeyine dü~en bu düzlü~ün, Kelkit vadisinde en mühim
arkeolojik bir bölge olaca~~n~~ kayid etmeliyiz. Kelkit ve ~iran
kazalar~~ aras~ ndaki yolculu~un, yolun yar~s~ ndan sonra geceye
tesadüf edi~i ara~t~~malar~ m~z~~ pek fazla güçle~tirmi~ti.
Köylerini tefti~e ç~ kan arkada~~m Gümü~hane Ziraat müdürü
Avni Güngürür'den ~iran kazas~ na kadar yapt~~~ m~z yolculukta
gösterdi~i alâka ve yard~m~~ da hiç unutmuyorum. Cumhuriyet
devrinin bu genç memurun da gördü~üm mukavemeti takdirle
anar~m. Yurda da~~lm~~, Yurdu tar~yan, ve ar~yan çe~itli meslek
sahibi gençleri her yerde görmek insana bir kuvvet kayna~~~
olmaktad~ r.
~irandan sonra Alucara ya hareket edildi. ~ehre girererken
daha uzaktan büyük yarmalarla yoklanm~~~iki tumulus dikkat
nazar~ m~~ çekmi~ti. ~ ki antikac~~ ermeni ve halk~ n yard~ miyle define
aramak h~ rs~ n~ n ç~ lg~ nl~~~~alt~ nda tahrip edilen bu iki tumulusun
hangi müsaade ile ara~t~ r~ld~~~~çe~itli ifadelerle bir s~ r halindedir.
Müzeler ideremizi bu kaçak hafriyattan haberdar etmeyi vazife
bilirim. Bir çok vilâyetlerde de bu kaçak kaz~lar hâlâ bütün h~ z~yle
duvam etmektedir.
Alucara dan sonra vadi art~ k iyice daralm~~t~. Berdiga da~lar~ n~ n güzel çam ormanlar~~ içinden geçerek ~ebinkarahisar çevresine
yakla~t~ k. ~ nsan yepyeni ve çok enteresan jeolojik bir sahaya girdi~ini kolayca anl~yordu. Hertaraf püskürüp kaya ve tüf tabakalar~ ndan müte~ekkil olup büyük kaya sivrileri, yuvarlanm~~~kaya
bloklar~~ ve nihayet onlar~ n istinat etti~i yüksek da~lar çok heybetli bir manzara arzediyordu.
~ehrin yak~ n çevresinde yapt~~~m ara~t~ rmada prehistuvar~~
ilgilendiren bir ize rastlmad~ m. Kale civar~~ ve ona yak~ n bahçelerin
düzleri vaitli görünüyor. Burada bir gün kald~ m. Su~ehrine gitmek için (K~ n~ k) köyü yolunu takip etmi~tik. Arazi
geni~lemi~ti. killi arazi ve ar~zal~~ bir yol takip ediyor,
Kelkit ~ehri önlerinde vadisinden ayr~ld~~~m Kelkit çay~ na
inerek yakla~~llyorduk. K~ n~ k köyü yan~ nda, Eyme da~~n~ n
Kuzey yönlerinde ç~ kt~~~ m~z kese yol üzerindeki korkunç kara
kaymalar~~ yolculu~umuzun en çetin ve tehlikeli k~s~ mlsr~~ idi. Çok
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yükseklerden kelkit vadisine kadar sarkan ve belki daha sonralar~~ vadide tabii barajlar yapacak olan bu yer oynamalar~~ hâdiseleri ba~l~~ ba~~na bir tetkik mevzuudur. O gün geç vakit Su~ehrine girebildik. Kasab~ n~n etraf~ nda yapt~~~m ara~t~rmalar neticesinde civar~n~~ prehistuvar bak~m~ndan daha verimli buldum.
Bilhassa burada ara~t~ r~ lmas~ n~~ gelecek seneye b~rakt~~~=
Su~ehri ve Refahiye aras~~ (Yukar~~ kelkit bölgesi) prehistuvar bak~m~ ndan çok ehemmiyetli noktalar~m~ zdand~ r. Haberini ald~~~m
A~vanos nabiyesindeki Ça~~rda büyük pular, küçük pular, Kabak
tepe hüyükleri, Sar~su köyündeki K~z~ltepe höyü~ü Gene A~vos
nahiyesindeki Dikme ta~lar ve gölleri tetkik saham~z~n en mühim
vesikalar~~ aras~ndad~ r.
Erzincan~~ Kelkit vadisi boyuna ve oradan kuzey anadoluya
ba~l~yan bu ara yol, (tabii gedik) yukar~~ k~z~ l~ rmak kadar, belki
ondan daha verimli olacakt~ r.
Su~ehrinden sonra daha dar ve susuz bir vadi içinde Koyulhisar
Re~adiye, Niksar kazalar~na kadar bir kat~rc~~ at~~ ile onun yürüyü~üne tabii olarak tüccar e~yas~~ gibi konakl~ya konakhy a Niksara
geli~~yolculu~umuzun en zahmetli bir k~sm~~ olmu~tur.
Bu dar vadinin her iki taraf~~ gayet sarp ve ormanl~ k oldu~undan buralarda eski bir iskân yeri izlerine tesadüf edilmedi.
Ufak ve harap birkaç tarihi konak y~k~nt~s~ ndrn ba~ka bir~ey
yoktur. Da~lar~n yukar~~ düzlerinde bnlunmas~~ muhtemeldir. Dar
ve uzun süren usand~ r~c~~ vadi Niksar önlerinde geni~lemektedir.
Ova ortas~nda görünen tepeler höyük de~ildir. ovan~n kuzey eteklerine kurulmu~~olan Niksar da tarihi bir yerdir. Roma - Bizans,
Selçuk ve osmanl~~ eserleri pek çoktur. Buradan sonra son dura~~m olan Erbaa kazas~na gittim. Bir yarma vadi ile Niksar ovas~na ba~l~~ bulunan Erbaa düzlii~ii Niksar çevresinden daha zengin
neticeler verdi. Iki gün kalarak yak~n çevresinde yapt~~~m sondaj ve geziler sonunda ( Tepecik ) ve ( Horoz tepesi) höyüklerinde
Bak~ r ve Eti, Frig devrine ait birçok tipik e~yalar topland~. Ye~il~ rmakla Kelkit suyunun birle~ti~i yerde ( Bo~az kesen) ve Karayaka önlerindeki ( Çoban tepe) höyükleri de çok mühimdir.
Gayet zengin bir Eti kültürünün mevcudiyeti bölgenin en mühim vasf~d~r. Tepeler bir höyük manzaras~~ ta~~d~klar~~halde 2 - 3
metre derinlikten sonra altlar~~ tamamen tabana kadar çak~l ve kum
tabakas~ ndan ibarettir.
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Erbaan~ n bu zengin p~~ ehistorik belgeleri Lâdik kazas~ ndaki
Yüktepe ve Samsun çevresi höyükleriyle irtibata getirildi~i takdirde
yukar~~ Çoruh ve Kelkit boyunca izah~ n~~ yapt~~~ m~z prehistorik
halkalar~ n manas~~ kendili~inden meydana ç~ km~~~ve bekledi~imiz
ikinci büyük prehistorik ve historik yolun da güzergâh~~ arkeoloji
alemine s~ hhatle teslim ve takdim edilmi~~olur... Harta : 1
Gezimin ba~~ ndan sonuna kadar köylü karde~lerle ö~retmen
arkada~lar~ mdan, komutan ve subaylardan, Parti ve Halkevi reisleriyle idare memurlar~ ndan, kad~ n erkek, küçük büyük bütün
vatanda~lardan gördü~üm candan alâka ve yard~ mlar~~ asla unutm~yacag~ m.

