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Körte karde~ler 1904 y~l~ nda yay~ nlad~ klar~~ Gordion adl~~ de~erli eserde, bu ~ehrin nekropolü ve aç~ lan be~~y~~ma mezar~~
hakk~ nda de~erini hiçbir zaman kaybetmiyen bilgi vermi~lerdi
Eski Gordion'un (bugünkü Yass~ höyük) do~usuna ve Sakarya'ya
do~ru tedricen alçalan da~~ n yüksekliklerine kurulan tümülüslerden
en az 24 tanesi görülmü~~ve yerleri i~aret edilmi~ti 2. Daha o zaman
aç~ klanan be~~tümülüsü, kurulu~lar~ na, gömme âdetlerine ve ölü
hediyelerine göre tasnif eden hâfirlerin görü~ü, de~erini bugün
dah; kaybetmemi~tir. Bu tümülüslerdeki mezar odalar~n~, ölü hediyelerini ve gömmenin tarz~ n~~ a~a~~daki e~imsemelerimizde ayr~ca
de~erlendirece~iz. Yaln~z 1904 y~l~ ndaki raporla, Anadolu arkeolojisinin yeni bir ara~t~ rma alan~ na girdi~ini ve Friglerin monümental mezarlar~ n~~ ö~renme~e ba~lad~~~m~ z' burada yeniden
belirtmeliyiz.
Ilk ba~ar~l~~ ara~t~ rmalar~~ uzun bir durgunluk devri takip etmi~tir.
Yaln~ z 1926 y~l~ nda, Milli E~itim Bakanl~~~= say~lar~~ ve dizili~leri bak~ m~ ndan Gordion'dakiler kadar önemli olan Ankara tümülüslerini kazma~a karar vermekle, ikinci büyük safhay~~ açm~~t~ r 3.
Gordion 1904; 5. Erganzungsheft dee Arch. Jahrb. s. 36-145.
Gordion s. 36-38 v. d. ve Lev. 1.
3 Makridi, Ankara Hüyüklerindeki Hafriyata dair ( Maarif Vekaleti MecmuaS~~ 6, 1926, s. 38 v.d. Kisaltil~s~ =-M. V. M.; Arehaologischer Anzeiger 45.
s. 479 v. d. (Sehede) ve 01P V. e. 46 ; MDOG, 65, sek. 20.
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Say~lar~~ 20 yi bulan Ankara tümülüslerinin, Gordion'dakiler ölçüsünde bir de~er ta~~d~~~~daha o zaman anla~~lm~~t~ .
1928 y~ l~nda ~ikago ~arkiyat Enstitüsü ad~ na Kerkenesda~~~
kaz~lar~n~~ idare eden E. F. Schmidt, 70 tümülüsten daha az olm~yan büyük nekropolün mezarlar~ndan birkaç~ n~~ da açm~~t~~ 4. Kaz~lan tümülüsler hakk~nda etrafl~~ bir bilgiye sahip bulunmamam~za
ra~men, bunlardan baz~lar~n~n Ilk Frig ça~~ na aidiyetinden ~üphe
edilmemektedir 5. Biz Gordion, Ankara ve Kerkenesda~~~tipindeki
toplu Frig tümülüslerini ba~ka merkezlerde tan~ m~yoruz. Bu bak~mdan her üç nekropolün de ele al~nm~~~bulunmas~~ mesut bir tesadüf olmu~tur 4.
1932 y~l~nda Gazi Orman Fidanl~~~nda havuz kaz~l~ rken, y~kma
topra~~~kald~r~ lan bir Frig mezar~ na raslanm~~~ve zengin buluntular~~ hâfiri Dr. Ko~ay taraf~ndan yay~nlanm~~t~ r 7. Bizim An~t-Kabir
alan~ ndaki ara~t~rmalar~m~z, Frig tümülüs kaz~lar~~n~n be~inci safhastn~~ temsil etmektedir. As~l konumuza girmeden önce, a~a~~-yukar~~
10 tümülüs kaz~s~na dayanan etütlerin en önemlilerini de k~saca
gözden geçirelim.
Körte'nin örnek raporunu ilk önce de~erlendiren H. Frankfort,
111. tümüliisü çok eskiye tarihlendirmekle 8, ilk münaka~ay~, kronoloji bak~m~ndan, açm~~~bulunuyordu. F. Schachermeyr konuyu
daha geni~~ölçüde de~erlendirmi~~ve Ege göçleri bak~ m~ ndan
ciddi tart~~malara sebep olan görü~lerini aç~klam~~t~~ 9. Götze bu
konuda derinle~memekle beraber, Schachermeyr ve Frankfort
kronolojisini ilk defa olmak üzere, çüriitmek yolunu tutmu~tu
K. Bittel ve H. G. Güterbock bilhassa yeni kaz~lar~ n ~~~~~nda,
4 The American Journal of Semit;c. Languages and Literatures 45, 1929, s.
221; ben bu raporu göremedim ; yaln~ z Bitterin verdi~ i bilgide!) istifade ettim.
Kleinasiatische Studien, Istanbul 1942, s. 54-55, 70, 72.

KI. St. s. 70 ve 72.
Ayr~ ca bu tümülüslerin görüldiigii co~rafya bölgeleri ve yanlar~ ndaki
~ehirlerin tipi, bu ara~t~ rmalar için esasl~~ bir kaynak olmu~tur.
5

6

7 Dr. Hamit Zübeyr, Ankara Orman Fidanl~ g~ nda bulunan eserler ( Türk
Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 1, 1933. s. 5-19.
8
9

H. Frankfort, Studies in Early Pottery of the Near East 2, e. 158.
F. Schachermeyr, Etruskische Frühgeschichte, Berlin 1929, s. 107-110

10 A. Gütze, Kulturgeschichte des Alten Orients, Kleinasien, München
1933, e. 190 ve not: 7.
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Gordion tümülüslerinin gerçek tarihini ayd~ nlatmakla ", müstakbel tilmülüs kaz~lar~ na verimli bir ipucu sa~lam~~~bulunuyorlard~.
Ad~~geçen Frig tümüliislerinin kronolojisinin ve hele men~elerinin
ayd~nlat~lmas~n~, Bittel'in bilhassa 1942 y~l~ndaki ara~t~rmas~na
borçluyuz '2.
K~saca üstünde durdu~umuz kaz~~ ve etiitler, bu mezar biçiminin yar~m yüzy~ldanberi bir çal~~ma konusu oldu~unu, arkeoloji ve medeniyet tarihi bak~ m~ ndan s~k s~k ele al~nd~~~n~~ göstermektedir. Bununla beraber, bu konuda ayd~nlat~lmas~~ gereken
karanl~k noktalar~n çoklu~unu sezmek de güç de~ildir. Bu bak~mdan yeni kaz~ lar~m~z~ n problemlerin çözülmesinde en önemli bir
kaynak olaca~~n~~ ve bu ara~t~rmalar~n en uygun bir zamanda
yap~ld~~~n~ , yani Friglere ait oldu~u bildirilen malzemenin çok
artt~~~~bir ana rastlad~~~ n~~ da belirtmek isteriz.
Il
Ankara'n~n bat~s~ nda ve bugün Atatürk An~t-Kabri'nin kuruldu~u alanda, yani, Ankaral~lar~n eskiden "Be~tepeler„ ad~n~~verdi~i yerde, geni~~ölçüde toprak düzeltilmesi yap~l~rken, oradaki
tümülüsün de kald~r~lmas~~ gerekmi~ti. Bu y~kma mezar, an~t~n
yönetilmesine esas olan yeni Kamutay binasiyle Kale'den geçen
mihverlerin birle~ti~i noktan~n 555 m. bat~s~ndad~r (~ek. 1). An~tKabir tepesinin büyük tümülüsler nekropolünün bir k~sm~n~~ te~kil
etti~i eskidenberi bilindi~inden 13, Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile Arkeoloji Müzesi Müdürlü~ü bu
kaz~yla ilgilenmi~~ve Türk Tarih Kurumu'nun bu tümülüslerde
metodlu bir ara~t~rma yapt~rmas~~ teklif edilmi~ti. Bunun üzerine,
Türk Tarih Kurumu ad~na raporun sahipleriyle Nezih F~ratl~'dan
kurulan bir heyet, 1945 y~l~~ temmuzunun birinci günü kaz~ya
ba~lam~~~ve yirminci günü iki tûmülüsün de ara~t~rmas~n~~
bitirmi~tir. Kaz~lar~~tamamlanan tümülüslerden birincisi 1 No. 11,
ikincisi de 2 No, l~~ olarak i~aretlenmi~~ve ayn~~ tepede bulunan
ii K. Bittel uad H. G. Güterbock, Bo~azköy I, Neue Unterst~ cht~ngen in
der bethithischen Hauptstq~lt, Berlin 1935 (APAW, No. I) s, 21-24.
12 KI. St. 5. 88-102.
la ilk önce R. C. Thompson, Proceedings of the Biblical Archaeology 32,
1910, s. 8, Lev. 20,1'de, gördü~ü 16 tümüliisii yay~nlam~~t~r. Biz bu haritay~~
~ekil 55 de oldu~u gibi yay~ nlad~ k. Biz onun 3 ve 4 No. l~ lar~ n~~ kazd~ k.
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üç ~üpheli tümülûsün de aç~laca~~~dü~ünülerek, ilerdeki adland~rma imkânlar~~ da ~imdiden gözönünde tutulmu~tur.
1 No.11 tümülüs kaz ~ s ~ :
a) Tümülüsün yap~l~~~~ve mimarl~ k durumu: Ilk kaz~ , an~d~n
esas mihverlerinden bat~ya uzanan kolunun üzerinde ve birle~me
noktas~ndan 555 m. uzakta, 8.5 m. yüksekli~inde ve 50 m. çap~nda
olan y~kman~n alt~ nda yap~lm~~t~ r. Mezar~n üstündeki y~kman~n
yak~n çevreden getirilen ham toprakla sa~land~~~n~, kesitinde
çe~itli renkler gösteren tabakalardan ö~reniyoruz. Bu tümülüsün
üstünde çap~~ 5 m. den fazla olan bir düzlük vard~. Eskiden sivri
olan tepenin zamanla a~~nd~~~~ve bu duruma girdi~i ve bilhassa
bat~-kuzey yönlerinde fazla yay~ld~~~~görülmektedir (~ek. 2-3).
Tümülûsün en yüksek k~sm~ n~ n alt~ na rasl~yan anatoprak
üzerinde çap~~ 6 - 8 m. olan temiz dere ta~lar~ndan yap~lm~~~ bir
çak~ l y~~~nt~ s~na raslanm~~t~ r. Irili ufakl~~ ve ortalama yumruk bilyüklü~ünde olan bu çak~llar~ n, içine ölü külü ve hediyelerinin
konuldu~u çukuru tamamen doldurdu& anla~~ lm~~t~r (~ek. 4). Bu
ta~~y~~~nt~s~, soygunculara kar~~~mezar~ n emniyetini artt~ rmak
maksadiyle yap~lm~~t~r. Kayseri ve Kommagene bölgesinde görülen
ve tamamen ta~tan yap~lan tümülüslerin, topraktan yap~ lanlara
bak~nca daha güç aç~ld~~~~ve soyulmas~ n~~da imkâns~zla~t~rd~~~~bilinmektedir 14. Frig tümülüslerindeki y~kma ta~~tabakas~~ da bunun
küçük ölçüdeki bir örne~idir. Çak~ l y~~~nt~ s~~ d~~ar~~ ta~~nd~ktan
sonra, kis te~ekküllü anatoprak içine derinli~i 2, boyu 6 X 5 m.
olan bir çukurun kaz~ ld~~~~ve içinin bu ta~larla dolduruldu~u
görûlmü~tür. Biçimi dik dörtgene yak~ n olan bu çukurun uzun
kenarlar~~ do~u - bat~, dar kenarlar~~ da kuzey - güney olmak üzere
aç~lm~~t~ r (~ek. 5). Çukurun dibine, kenarlar~ndan 60 - 100 sm.
kadar aral~k kalmak üzere, dibi ve kenarlar~~ kal~n ard~ç kalaslardan
yap~lm~~~3.5 X 2.5 m. boyunda bir tekne (üstü aç~k sanduka)
yerle~tirilmi~tir (~ek. 6 - 11 ve 5). Teknenin kenar kalaslar~~ a~a~~~yukar~~ 20 sm. kal~nl~~~nda, 1 m. yüksekli~inde ve yekpare idi.
Dibi ise daha dar (0.20 - 0.35) ve daha ince tahtalarla dö~eli idi.
Teknenin kuzey - do~u kö~esinde çap~~80 sm. olan kütükten yap~lm~~~ve iyi yontulmu~~bir bank bulunuyordu. Bank~n üst taraf~~
4

Arehiiologischer Anzeiger, 1939. 54, e. 563 (K. Bittel).
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tekne kenar~ na bir nevi lamba ile bindirilmi~~durumda idi (~ek. 5 d
detay~~ ve 12 - 13). Tekne kenar~n~ n çatk~lar~~biribirine kertme olarak ve itinal~~ bir i~çili~in örne~i halinde geçirilmi~tir (~ek. 5, c detay!). Üst sath~~ düz ve dar olmas~na ra~men, mezar~n içine bakan sath~~yukar~dan a~a~~ya do~ru geni~lemi~~ve e~ik bir sat~hla, üst k~ sm~~
ortas~ nda hafif bir çukurluk meydana getirmi~tir. Teknenin çürüyen taban tahtalar~~ güçlükle sezilmi~~olmas~na ra~men, yan kalaslar~~ ve bank~~ oldukça sa~lam ve in situ durumda ele geçirilmi~tir.
Taban tahtalar~n~ n bilhassa bank~ n ve kaplar~n alt~ nda kalan k~s~ mlar~~ iyice bellidir. Tahta taban kald~ r~l~nca alt~ nda ye~il renkli
bir kum tabakas~ , onun alt~ nda çak~ll~~ toprak kat~~görülmü~tür.
Bunlar çukur dibinin suni olarak haz~ rland~~~n~~ ve teknenin düz
bir tabana konuldu~unu aç~ klamaktad~r. Mezarda yer yer ve da~~n~k durumda görülen ~ekilsiz demir parçalar~ , tekne tahtalar~ n~ n
birbirine ba~lanmas~nda kullan~lm~~t~r.
Gömme tarz~ n~, mezar buluntular~ n~~ ayd~nlatmadan önce, 1
numaral~~tümülüsün kurulu~unu, mimarl~ k bünyesini, Anadolu'nun
bu ça~da bilinen örnekleriyle e~imsiyelim. Bunun için elimizdeki
kaynaklar~ n en önemlisi Gordion nekropolünde kaz~lar~~bitirilen
tümülüslerden baz~lar~d~ r. Buradaki III., IV. ve II. tümülüs, kurulu~u ve mimarl~ k durumu bak~m~ndan, y~kma mezar~m~z~n e~idir.
tümülüste anatoprak içine derinli~i 1.5-2 m., boyu da a~a~~yukar~~bizimki kadar olan bir çukur aç~lm~~t~ r 15. Bunun içine uzunlu~u 3.70, geni~li~i 3.10 ve yüksekli~i 1.90 m. olan ve kal~ n kalaslardan yap~lm~~~bir sanduka yerle~tirilmi~tir. Yaln~z yüksekli~i
An~ t-Ka bir teknesinin iki misli olan Gordion sandukas~n~n üstü
de, kal~nl~~~~0.30 m., geni~li~i 0.35-0.40 m. olan onbir kalasla
örtülmü~ tür. Bunun da taban~ , Ankara'daki gibi, kalaslarla dö~enmi~~ve alt~~ da ufak ta~lardan yap~ lm~~~kal~n bir tabaka haline
getirilmi~tir. Sandukan~ n üstü ve çukurun içi, kal~nl~~~~1.35 m. olan
temiz çak~l ta~ lariyle örtüldükten sonra toprak y~k~lm~~t~r 6. Körte'nin bu kalaslar~ n ard~çtan=-Baumwacholder= Juniperus excelsa
oldu~unu yazmas~~da bilhassa ilgi çekicidir '7. IlUden farks~z olan
tümülûsün ard~çtan sandukas~~ veya mezar odas~n~n boyu, ta~la
örtülü olu~u, Ankara'dakinden farks~zd~ r 18. Yaln~z bu sandukan~n
15
18

Gordion s. 40-41.
Gordion s. 99.

16

Gordion s. 40.

17 Gordion s. 42.
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üstü daha ziyade yass~~ ve ince ta~larla örtülmü~tür. Ayr~ca ikinci
tümülüste de, mezar odas~ n~n ve etraf~n~n iri, i~lenmemi~~ta~lar~n
üst üste kuru bir duvar gibi dizilerek örtülmesi bir yana b~rak~l~rsa, geri kalan özellikleri An~ t-Kabir alan~ndakinden ayr~~ de~ildir". Yaln~ z Gordion tümülüslerinde bank~n yoklu~u ve sandukalar~n kapal~~ oldu~u unutulmamal~d~ r. Bununla Ankara'da yeni
incelenen y~kma mezar~ n da Schachermeyr'in Gordion tümülüsleri
için kabul etti~i tipe (Hügelgrber ohne Innenarchitektur), yani, iç
yap~ya sahip olm~ yan monümental mezarlara ba~l~~kald~~~ndan ~üphe edilemez ". Bu arada her iki nekropoldeki sandukalar~n hiç
birinde içeri girme~e yar~yan bir aç~kl~ k veya kap~ n~ n yoklu~unu
da belirtmemiz gerektir. ölü veya külünün, önceden haz~rlanan
sandukaya sonradan konulmu~~olmas~~muhtemeldir.
Y~kma toprak kald~r~l~ rken mezar çukurunun do~u - güney
kö~esine rasl~yacak bir yerinde, yukardan a~a~~ya do~ru aç~lm~~~
bir kuyunun bulundu~u kesitte görülmü~tü. Bundan ba~ka, mezar~n
bu kö~esinde baz~~ tahrip izlerinin varl~~~~da sezilmi~ti. Ayr~ca,
bu sahan~n üst katlar~ nda ve dolma toprakta sonradan mezar~n
içinde buldu~umuz çömlek parçalar~ na benziyen kal~nt~larla,
maden parçalar~ na, bir fibulaya ve a~açtan bir nesnenin iyi
~ekillendirilmi~~ayak k~ sm~ na da raslanm~~t~ r. Bu kuyu ve buluntular, mezar~n sonradan soyulmak istendi~ini aç~ klamakta ise de,
mil~âhedelerimiz bu ~ekilde kurulan bir tümülüsün, bu noktadan
inilmekle tamamen soyulmas~n~ n mümkün olam~yaca~~n~~ da göstermi~tir. Esasen mezardaki buluntular da bir soygunculu~un
yap~lamad~~~n~, in situ durumlar~n~ n bozulmad~~~n~~göstermi~tir.
b) Gömme tarz:: Bank~ n bat~~ yönünde ve teknenin kuzey
kenar~~boyunca yerle~tirilmi~~toprak kaplara raslanm~~t~r. Ço~u
tamamlanam~yacak kadar da~~n~ k ve çürük bulunan bu çömleklerin,
bulunu~~durumlar~na ve a~~z kenar~~ biçimlerine göre sekiz tane
oldu~u anla~~lmaktad~ r (~ek. 12 ve 14-16). Bu kaplar~n baz~lar~ nda
kül ve küle benziyen maddeler görüldü~ü gibi, baz~lar~~ da
bo~tur. Çömleklerin da~~n~ k parçalar~~ aras~nda yang~n görmü~~iki
küçük insan kemi~inin varl~~~, bilhassa bak~~~m~z~~ üstüne çek19 Gordion s. 105-107. Sandulcan~ n boyu 3.30X2.25 m. olup ele geçirilen
yüksekli~i de 1.10 in. dir.

20 F. Sehaeberm«-yr, ad~~ geçen eserinde s. 108.
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mi~tir. Küllü ve külsüz kaplar~ n biçimleri hemen hemen bir birinin
ayn~d~ r. Dipleri düz ve küçük, kar~ nlar~~ küreye yak~ n geni~likte,
a~~zlar~~ da içine elin girebilece~i bir aç~ kl~ ktad~ r. Boya astarlar~~
ya soluk k~ rm~ z~~ veya koyu gridir. Kül kaplan ve a~a~~da aç~ kl~ yaca~~m~ z ölü hediyeleri ve ölünün e~yas~ , ~toprak içine
kaz~lan büyük çukurdaki a~aç tekneye yerle~tirildikten sonra,
hem teknenin içi, hem de çukurun bo~~kalan dört taraf~~ irili
ufakl~, fakat ço~u yumruk büyüklü~ündeki temiz dere çak~ llariyle
doldurulmu~tur. Mezara b~ rak~ lan e~yan~ n çak~llar aras~ nda kalarak
ezilmedigine ve alt tabakalara do~ru inildikçe topra~~ n artt~~~ na
bak~l~ rsa, önce mezar teknesinin ve hele e~yan~ n az miktarda
toprakla örtüldü~ü veya zamanla üstteki topra~~ n çak~ llar aras~ ndan s~zarak bu durumu meydana getirdi~i tahmin edilebilir.
c) Ölü hediye/erinin mezara yay~l~~~~ve nevileri : Bank~ n önünde
demirden bir üçayak ( Tripod ) bulunmu~ur. Ayaklar~ n~ n taban
tahtas~ na bast~~~n~~ üzerine yap~~ an çürük tahta izlerinden anl~ yoruz (~ek. 17). Tripod'un yan~ nda biçimleri kesin olarak bilinmiyen
tunçtan kap parçalar~~ bulunmu~tur. Biz bunlar~ n tripod üzerine
konulmu~~veya konulmas~~ gereken bir kaba ait oldu~unu tahmin
ediyoruz. Teknenin do~ u ve güney kenarlann~ n birle~ti~i kö~ede,
üzeri çok ince süs örgeleriyle i~lenmi~~tunç kemer ve tokas~~
veya omuz band~~ bulunmu~tur. ~erit halinde ince ve çok esnek
olan bu tunç kemer tokas~ n~ n kenar~ ndaki küçük delikleri vas~tasiyle bir kuma~a dikildi~i de tespit edilmi~tir ( ~ek. 23-26 ). Buluntu aç~ klan~ rken kuma~~parçalar~ n~ n dikildikleri yerde kald~ klar~~ da görülüyordu (~ek. 26).
Teknenin kuzey-bat~~ kö~esine do~ru tunçtan çürümü~~di~er
kap parçalar~ na da raslanm~~t~ r. Bu kab~ n d~~~yüzü isli idi. As~l
maden eserler mezar teknesinin bat~-güney kö~esiyle güney kenar~~
boyunca s~ ralanm~~lard~. En kö~ede de yedi tane oldu~unu zan
etti~imiz tunçtan dilimli m~ zrak uçlar~~ topluca, yanyana bulundu.
Bunlar~ n içindeki a~aç izleri, uçlar~ n a~açtan saplara geçirildi~ini
belgelendirmi~ tir ( ~ek. 20). Teknenin güney kenar~nda ortas~~ göbekli omphalos'iu, kenarlar~~ bombeli ve yald~ zl~~ iki tane el tas~~
bir arada bulunmu~tur (~ek. 18 ve 45). Bunlardan ba~ka, teknenin
kuzey kenar~~ boyunca çe~ itli kaplara ait üzerleri kabartmal~,
dü~meli veya dilimli olan boyun parçalariyle k~ r~ k emzik ve kulp
kal~ nt~lar~, halka dip örnekleri ç~ kar~lm~~t~ r. Ayr~ca bunlar~n araSolleten C. Ki, F. 3
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s~ nda ilk mû~ahedelerde keten nev'inden oldu~u anla~~lan, soluk
beyaz renkli kuma~~parçalar~~ da bulunmu~ tur. Burada anatopra~~n
toprak ve çak~ l ta~lar~~ aras~ ndan s~ zacak ya~l~~~~süzdürmiye müsait olm~ yan bir te~ ekkülde bulunmas~ , yani kisli olu~ u, maden
e~yan~ n çürümesi ni çok kolayla~t~ rm~~t ~ r.
Bank~ n bat~ s~ na ve teknenin kuzey kenar~~ boyunca yerle~tirildi~ini gördü~ümüz toprak kaplardan baz~lar~ n~ n külle dolduruldu~unu, baz~ lar~ n~ n da bu türlü maddelere sahip olmad ~~~ n~~ yukar~da aç~ klam~~t~ k. Gri (~ek. 14 - 15) ve kahverengi hamurlu (~ek.16),
kal~ n boya astarl~~ ve perdahl~~ olan bu çömleklerin hepsi çarkta
yap~lm~~t~ r. Teknik ve biçimleri aras~ nda anma~a de~er bir ayr~l~ k yoktur. Gö~deleri küre biçimli, a~~z kenarlar~~ d~~ar~~ k~ vr~ k,
dipleri düz veya yuvarlak, boyunlar~~ da çok k~ sad~ r. Bu tipe giren
kulpsuz çömleklere Frig ~ ehirlerinde ve Ankara istasyonunda raslanm~~t~ r ". Gordion'da III. ve IV. tümülüsteki kulplu ve kulpsuz
tunç kazanlar ayn ~~ tipin maden örneklerinden ba~ka bir ~ey
de~ildir 22 . Gordion tümülüslerinin pi~mi~~topraktan yap~ lm~~~ kap
kaca~~~aras~ nda, bu tipe girenlere raslanmam~~t~ r 23. Fidanl~ kta
toprak kaplar~ n yoklu~u, mukayeseyi geni~ letmememize sebep olmaktad~ r.
Demirden yap~ lanlar~~~~ en önemlisi triopodtur ( ~ek. 17 ) .
Halkas~ n~n çap~~ 20 sm. ve yüksekli~i 23 sm. olan üç aya~~ n kesimi yuvarlakt~ r. Bunun oldukça büyük, a~~ r bir kaba ayakl~ k etti~i
umulmaktad~ r. Halkaya alttan birle~en ayaklar~ n a~a~~~k~s~ mlar~~
d~~ar~~ k~ vr~lm~~~ve kesimleri dört kö~eli olan ayakç~ klarla yere
basm~~~~ r. Bugüne kadar Frig ~ ehirlerinde ve hele aç~ klanan mutbaklar~ nda saçaya ~~ na raslan~ lmam~~~olmakla beraber, III. tümülüste daha büyük ve daha küçük olan tirpodlardan dört tanesi
aç~~a ç~ kar~lm~~ t~ r 2 ' .
Harb âletlerinden yaln ~ z m~ zrak uçlar~~ bulunmu~ tur. Bir arada
raslanan uçlar~ n çap ve boylar~~ birbirinden farkl~d~ r. Hepsi tunçtan ve bir plâkan~ n düzenli olarak bükülmesiyle yap~lm~~t~ r. Ince
ve sivri olan uçlar ~~ sa~lam, sapa geçen kal~ n k~s~ mlar~~ da ço~unda
Anadolu'da Arkeoloji Ara~t~ rmalar~~ I. Belleten 40,8. 590 v. d.
Gordion, ~ ek. 44-48, -73-74.
23
ve 1. tümülüsteki buluntular, Gordion ~ek. 107, 118a-b. Biinye bak,
m~ ndan bizimkilerden farkl ~ d~ r.
24 Gordion, 5. 80-81, ~ek. 44, 706.
21
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eksiktir ( ~ek. 20 ). Hepsi yivli olup, uca do~ru tedricen daralan
paralel oluklar~n düzenlili~i, yüksek bir tek ni~in i~aretçisidir. Gordion mezarlar~ nda m~ zrak ucu veya buna benzer harb âletlerinin
yoklu~u, daima ilgi çekicidir. Makridi kaz~ lar~ nda bu tipe giren
m~zrak uçlar~~ bulunmam~~t~ r. Fidanl~k tümülüsünde duvara benziyen ta~~y~~~ nt~sm~ n bir kenar~ nda ve tunçtan bir halkaya geçiril•
mi~~durumda bulunan be~~m~ zrak ucu, bizimkilerin e~idir 26 Yivli
olm~ yan Fidanl~ k uçlar~ nda, sapa ba~lanmak için aç~ lan çivi deli~ini sa~lam olarak ele geçirilen bir örne~imizde mü~ahede ettik.
Biz Frig ~ ehirlerinde bol olarak raslanan küçük m~zrak uçlar~~
aras~ nda, bu tipe girenlerin varl~~~ n~~ hat~ rlam~ yoruz 27 .
Buluntular~ m~z~ n en önemlilerini, mezar odas~ n~ n bilhassa güney
duvar~~ boyunda ve bat~-güney, kuzey-bat~~ kö~esinde duran tunçtan sa~lam ve k~ r~ k kap kacak temsil etmektedir. Bunlar aras~ nda
yald~zl~~ ve etraf ~ nda plastik bir çenberi bulunan göbekli tas~ n içi,
göbe~inden ba~layan ve a~~z kenar~ n~ n hemen dibinde, ~ua tarz~ nda sivri uçlar~~ ile sona eren ve üslüpla~t~ r~ lm~~~yapraklar~~ and~ ran
kabartmalarla süslüdür (~ ek. 18 ve 45).Anadolu'da M. ö. üçüncü bin
tunç ve gümü~ ten yap~lan
y ~ l~ ndanbed kullan~ lan göbek li taslar~ n
r.
en güzel örneklerini Frigler b~ rakm~~t~ Gordion'un III. tümülsü
ile Fidanl~ k'dakinde kabartmal~~ olmamakla beraber, göbekli tunç
taslardan birço~u aç~~a ç~ kar~ lm~~t~ r ". Bunlardan ço~unun göbekleri etraf ~ nda ve daire biçiminde dörder kabart~~ vard~ r. Fidanl~ k'takilerin baz~ lar~ nda ve ayr~ ca Gordion'dakilerde de yer
yer yald~ z kal~ nt~ lar~ n~ n varl~~~ na i~aret edilmesi .", üstünde durulmas~~ gereken bir mü~ahededir. Bu, iki mezarl~~~ n mü~terek bir
özelli~idir. Bo~azköy'de I. yap~~ kat~ ndan ç~ kar~lan göbekli ve ~ua
M. V. M. 6, s. 42'de «demirler ise m~ zrak, k~ l ~ ç, hançer vesaire gibi
harbiyenin k~ ymet-i ~naddiyesi olan k~ s~ mlar~~ a~ rkat edilerek paslanm~~~demirden mamul keskin ve mevkiinde terkedilmi~~k~ s~ mlard~ r» ~eklindeki ifadeyi
de do~rulamak mümkün de~ildir.
26 Arkeologya Dergisi I, s. 6 ve 17-18, No. 13-17. An~ t-Kabir alan~ ndaki
tümülüsde halka izine raslanmam~~t~ r.
27 K. Bittel und H. G. Güterboek, Bo~azköy I, Lev. 11, 18-20, 25-30 ve
OiP 29, ~ek. 496'dakiler hem küçük hem de ayr~~ tipleri temsil etmektedir.
28 Yortan ve Ahlatl~ berdekiler için Belleten 40, not 57.
29 Gordion e. 73 No. 65, 72, ~ek. 53-54 ve Arkeologya Dergisi I, s. 11-12
No. 4-5.
3° Arkeologya Dergisi I, s. 19 ve Gord~ .
s. 73.
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tarz~nda yap~lm~~, kabartma yapraklar~n a~~z kenar~na do~ru s~raland~~~~görülen gümü~~tas da, bu gruptakilerin e~idir 31 . Kerkenesda~~n~n dördüncü tümülüsünde tunç veya bak~rdan göbekli bir
tas, boyal~~ Frig çanak çömle~iyle birlikte bulunmu~tur 32 . Ayr~ca,
bu tipe giren tunçtan bir Bo~azköy tas~~da, M. ö. sekizinci yüzy~la
tarihlendirilmi~tir ". Bu mezarda göbekli tam kab~n kabartma tekni~ine göre süslenmi~~kenar ve gö~de parçalar~~ da az de~ildir
(~ek. 22 altta soldan ikisi). Bunlar~ n hepsi içten d~~ar~~ do~ru üslüpla~t~ r~lm~~~yaprak biçiminde kabartmalara sahip olup, uçlar~~ k~vr~k
hatlarla çevrilmi~tir. A~~zlar~~ basit profilli olup, ince veya kal~nca
kenarl~d~ r. Bunlardan ba~ka, süssüz ve yald~zs~z tas parçalar~n~ n
bollu~una bak~l~rsa, ço~unun göbekli oldu~unu dü~ündü~ümüz bu
tipin, mezara di~er merkezlerde oldu~u gibi, birden fazla b~rak~ ld~~~~anla~~lmaktad~r. Makridi'nin sonradan bir kuyu aç~larak soyuldu~unu bildirdi~i tümülüsten ç~kard~~~~yald~zl~~ tunç parçalar~~
aras~nda, buluntular~ m~za benziyen taslar~n varl~~~n~, Arkeoloji
Müzesinde gördük 34.
Restore edilememi~~olmas~ na ra~men, yald~zl~~ ve d~~~~yivli kap
parçalar~n~n, geni~~kar~nl~~ bir çana~a aidiyetinden ~üphe edilemez (~ek. 19 ve 53).
Geni~li~ine yivli olan bu parçalardan ba~ka, içi düz, d~~~~uzunlu~una yivli ve yald~zs~z belgeler de vard~r (~ek. 22 ve 48). Gordion
31 MDOG 78, s. 49, ~ek. 9, 1. H. Otto, bunda Bat~~ etkisinin varl~~~ n~~
muhtemel görmektedir.
32 Bo~azköy I, s. 53.
33

Bo~azköy 1, s. 53, Lev. 21, 2. Madenden göbekli kaplar en iyi olarak

önce Matz (Kilo 30. s. 110 v.d.) , sonra H. Luschey (Die Phiale Diss, 1939) taraf ~ ndan i~lenmi~se de, biz ikincisini maalesef incelemek imkön~ n~~ bulamad~ lc.
Matz'~ n Orta italya'dakileri toplay~ p tarihlendird~kten sonra, Zencirli. Asur ve
Toprakkale'ninkiler üstünde durmas~ , çok faydal~~ olmu~tur. Yaln~ z miiellifin listesine incelemedi~i Gordion ve Fidanl~ k taslar~~ da eklenirse, o zaman Do~u
buluntular~ n~ n da ço~unun mezarlardan ç~ kar~ ld~~~~kesin olarak görülür. Taslar~ n
men~eleri üstünde duran Matz, en eski bir Mezopotamya ~eklinin dokuzuncu
yüzy~ ldan daha eski olmamak üzere, on-Asya'n~ n ortalar~ nda yarat~ ld~~~ n~~ ve
Fenik e ticaretiyle sekizinci yüzy~ l~n sonuna do~ru Orta 1talya'ys götürüldü~ünü
belirtmi~~ve eski görü~leri do~rulamam~~t~ . Bu men~e meselesi bizi burada ilgilendirmemekle beraber, Anadolu'dakilerin Bak~rça~~'ndan beri ve topraktan yap~ lmak üzere hem Bat~ da, hem de Do~uda kullan~ ld~~~n~~ ve bunlar~ n bu ülkede
yerli oldu~unu yukar~da belirtmi~tik. Yaln~ z Asur ve hele Zencirli örneklerinin
Friglerinkine benzemesi, üstünde çal~~~ lmas~~ gereken bir önemdedir.
84 M. V. M. 6, s. 42.
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ve Fidanl~ k'ta, bu teknikte süslenmi~~yivli tunç kaplara rastlanmam~~sa da, Friglerin topraktan yapt~klar~~ boyas~ z ve hele siyah
renkli çanak çömle~i, bu tekni~in en güzel örnekleriyle süslenmi~tir.
Tunçtan kap parçlar~~ aras~ nda, yald~zl~~ kaplar~ n boyun k~ sm~~ na ait oldu~u anla~~lan kal~nt~ lar da çok ilgi çekicidir. Bir kenar~~ iki kat k~ vr~ ml~, di~eri de d~~ar~~ k~ vr~ k ve keskin olan parçan~n üstünde yar~~ küre biçiminde ve yanyana dizilmi~~üç süsü
vard~r (~ek. 19 üst ve alt s~ rada ve 50,54). Bunlar, kab~n kenar~ na birer
çivi ile içten perçinlenmi~tir. Bazen kaptan kopmu~~olarak bulunan
bu yar~~ kürelerin içindeki k~ sa çiviler hâlâ görülebilmektedir
( ~ek. 19 alt s~ ra ) . lçleri bo~tur. Boylar~~ birbirinin ayn~d~ r.
Yanyana dizilmek suretiyle kab~n bütün a~~ z kenar~~ etraf~n~~ kaplad~~~~anla~~lan bu yar~~ küreleri, çivi, kabara ve di~er e~yay~~
süsleme~e yarayan bu çe~it tunç dü~melerden ay~ rmak gerektir.
Yar~~ kürelerin yald~zl~~ ve yald~zs~z olu~u, mezara bunlarla süslenmi~~iki kab~ n konuldu~una tan~kl~ k etmektedir (~ek. 19 alt ve
üst s~ ra). Yivli, kabartmal~~ ve dü~meli kaplardan ba~ka, a~~z kenar~ na tek veya çift paralel çizgili ve hem çizgili, hem de yivli
kap parçalar~ na da raslanm~~t~r.
1 numaral~~ tümülüste, Fidanl~ k ve bilhassa Gordion'daki küre
kar~nl~~ tencere ve kazanlar~n a~~z kenarlar~ ndan farks~ z olan tunç
parçalar~n varl~~~~(~ek. 22, orta s~ran~ n solunda ve 51), bu mezardaki
madenden kap kal~ nt~lar~n~ n ça~da~lar~n~nkinden az olmad~~~ n~~
aç~klamaktad~ r 35.
Yonca veya gaga a~~zl~~ testilere raslanmam ~~t~r ; yaln~ z büyük
bir k~ sm~~ yok olan a~~ z parças~n~ n süzgeçli bir kaba aidiyetinden
~üphe etmiyoruz (~ek. 22 üst s~ ra soldan üçüncü ve 52). A~z~n kaba
birle~en k~sm~~ ve dolay~ siyle süzgeçi ele geçirilememi~tir. Içi düz,
d~~~~yivlidir. ~~leni~i, daha sa~lam olan Fidanl~k'taki e~inden daha
üstündür 3's. III. tümülüste topraktan yap~ lan tek renkli veya boyal~~
ibriklerin süzgeçleri, madenden yap~ lan prototiplerine göre ~ekillendirilmi~tir 37. Friglerin çok kulland~~~~bu türlü ibriklerin yaln~ z
mevtai bir anlam~~ olmad~~~ n~, Bo~azköy ve Ali~ar'daki ~ehir buluntular~ ndan da ö~reniyoruz 3s.
Arkeoiogya Dergisi I, No. 6 ve Gordion *ek. ,44-48.
Arkeologya Dergisi I, s. 15, No. 11 a-c.
37 Gordion ~ek. 21-23, 28, 30-33.
38 BOk -ZkÖV I, Lev. 13 a-b ve O~ P 30, *ek. 414 - 415.
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Bir testiye ait oldu~u anla~~ lan halka dibin (~ek. 22 orta s~ ra
soldan ve 49), yere oturan k~ sm~ n~ n kenar~~ kal~ n ve gö~deye birle~en
yukar~~ k~sm~~ da incedir. Bugünkü hali ile bir huniyi and~ ran bu
dibin, tunçtan benzerlerine geri kalan Frig ~ehirleriyle y~~ma
mezarlar~ nda raslanmam~~t~ r.
Tunçtan çivi, kabara veya dü~melere gelince: koni veya yar~~
ktire biçiminde olan bu buluntulardan ço~unun içi bo~~de~ildir
(~ek. 21). Bu bak~ mdan, bunlar, yukar~ da anlat~ lan ve kab~ n kenar~ na perçinlenenlerden a~~ rd~ r. Sa~lam kalanlar~na göre, baz~lar~ ndaki çivilerin uzun oldu~u anla~~ lmaktad~ r. Bunlar~ n birer çivi
olarak çürüdüklerini, gördü~ ümüz mobilyalarda veya Fidanl~ k tümülüsündeki tunçtan halkaya geçirilenlei de oldu~u gibi, belirli
yerlerde kullan~ ld~~~ n~~ kabul etmek gerektir'. Bundan ba~ka, bunlar~ n, yukar~ da da görüldü~ü gibi, kap kacakta veya Gordion'daki
gibi, deri e~yan ~ n tuuç kaplanmas~ nda, veyahut lahit kapaklar~ nda
kullan~ld~ klar~ n~~ unutmamak gerektir 4". Bunlardan baz~ lar~ n~ n ba~lar~ , Hitit ve Prehistorik ça~lar~ n tunçtan toplu i~nelerinde oldu~u
gibi, dilimlidir (~ek. 21 orta s~ ra, sa~dan ikinci).
Çaplar~~ 1.7 sm. ve kenarlar~~ kertikli olan iki kurs birbirinin
e~idir (~ek. 22 orta s~ ran~ n ortas~ ). Bunlar~ n elbise veya deri
e~yan~ n süslenmesinde kullan~ lm~~~olmalar~~ muhtemeldir. ~imdilik
bu ça~daki benzerlerini tan~ m~ yoruz. Bu buluntular aras~ nda as~ l
kaba perçinlenme~e yar~ yan çiviyi havi tunçtan kulbun ucu
(~ek. 22 alt s~ ra) bir yana b~ rak~ l~ rsa, ba~ka kulp örne~ine de
raslanmam~~t~ r.
1 No. lu tümülüsün en de~erli buluntusu, e~sizli~iyle tan~ nan
yald~zl~~ tunçtan kemer ve tokas~d~ r 41 (~ek. 23-26). Teknenin do~u
ve güney kalaslar~ n~ n birle~ti~i kö~eye, uzunlu~una b~ rak~lan
buluntunun ince ~erit halindeki k~sm~ , 35 tane kurs ve küre
biçimli bo~umdan ibaret olan bir mente~ e vas~tasiyle as~ l süslü
tokaya birle~mi~tir. ~ nce ~erit, tokan~ n alt~ nda da devam etmi~tir.
Bu mente~e, Frig fibulalar~ nda görme~e al~~t~~~ m~ z bog-umlarm
Arkeologya Dergisi I, s. 17, No. 12.
Gordion s. 48, ~ek. 7 ve 44 - 45, 100.
41 Kalakent'de bulunan tunçtan kemerin biçimi ve süsleri, tokam ~ zin yak~ n
paraleli say~ lamaz (Lehmann-Haupt: Armenien einst-und jetzt. 112 Berlin 1931.
s. 751 - 752. Ayr~ ca Bokazköy'de bulunan Hitit kemeri, maden tokalar~ n Anadolu'da ikinci bin y~ l ~ nda da kullan ~ ld ~ çr~ n~~ ;i~•retmektedir (MDOG 74 s. 25 v.d).
39
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tekni~inden farkl~~ de~ildir. Tokan~ n üst ve alt kenar~~ düz, ucu
yar~ m daire biçiminde, yani yuvarlakt~ r. Bir kenar~ n~~ mente~e,
geri kalan üç kenar~ n~~ da birer ~erit çevrelemi~tir. Tokan~ n
paralel iki ~eritle s~ n~ rlanan ortas~, iciçe giren a~a~~-yukar~~ 13
yar~m daire ile süslenmi~tir. Ayn~~ boyda ve çok düzenli olan bu
yar~ m dairelerle ~eridin aras~, kafes motifleriyle süslenmi~~ve
kavislerin kenarlar~~ bunlarla birle~mi~tir. Tokan~ n geri kalan üç
taraf~, yani yuka~~~~ ve a~a~~~ k~ smiyle ucu, bir kafes motifini
and~ rmak üzere, s~ ralar halinde tertiplenen düzenli ve ölçülü
deliklerle süslenmi~tir. Uca do~ru ve ortadaki iki ~eride dik olarak
birer ~erit daha birle~tirilmi~tir. Bunlar, süslü tokan~ n güzelli~ini
ve sa~laml~~~ n~~ artt~ rm~~t~ r. Buna göre, bu toka kemer veya
ku~a~~ n aç~ kta duran süslü k~ sm~ d~ r. Bilhassa ~erit halindeki
kemerinin çok parçalanm~~~bulunmas~ na ra~men, mezar içinde
tokasiyle birlikte takip edilebilen uzunlu~u 60 sm. den daha az
de~ildir. Ince ve esnek ~eridin mente~eye yak~ n k~sm~~ üstünde ve
tam ortas~ nda tazyik etme suretiyle yap~lm~~~meander motifi,
tunç levhalarda görülebilen süslerin en güzellerindendi. Tokan~ n
üstünde, mezar odas~ nda da raslanan soluk beyaz renkli kuma~~
parçalar~ n~ n bulunmas~, bunun kenarlar~ ndaki delikleri vas~tasiyle
bir kuma~a veya elbiseye dikildi~ini iyice aç~ klam~~t~ r (~ek. 26). Tokan~ n alt~ nda, mezar~ n ba~ka yerinde görülmiyen beyaz, sar~ ms~~ ve un
gibi yumu~ak bir toprak tabakas~~ bulunuyordu. Biz bunun ne
oldu~unu maalesef ayd~ nlatamad~ k.
111.
2 No. lu tü mülüs kaz ~ s 1. Birinci tümülüsün 82 m. do~usunda
ve bugünkü toprak seviyesinden 2 - 3 m. yüksekli~i olan ikinci
tümülüsün çap~~ 20 - 25 metredir (~ek. 1). Ba~lang~çta ~üphe ile
kar~~ lanan bu yüksekli~in de ara~t~ r~lmas~ na karar verilmi~~ve
tepeci~in bugünkü seviyesine girmek ~artiyle bir yarma aç~ lm~~~
ve y~~man~n kesiti tespit edilmi~tir. K~ sa bir müddet sonra burada
da birincisinde oldu~u gibi, anatopra~a bir mezar çukurunun
kaz~ld~~~~anla~~ lm~~t~ r (~ek. 27).
a) Tümülüsün yap~l~~~~ve mimarl~k durumu: Bu tümülüste aç~ klanan kesit de, y~ kma tepenin biçimi ve yap~ l~~~~bak~ m~ ndan, ayd~ nlat~c~~ ipuçlar~~ sa~lam~~t~ r. Buradaki mezar~ n üstü, çap~~ daha küçük
olan ve yüksekli~i de 4 -4. 5 m. yi a~m~ yan toprakla örtülmü~tü.
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Bunun da, çevresinden ta~~ nan ve renk renk tabakalar gösteren
ham toprakla meydana getirildi~i görülmektedir. Ana toprak
içine aç~lan mezar çukurunun derinli~i 2, boyu da 4. 80 X 3.80 m. idi.
Mezar çukurunun tabii toprak bünyesi, birincisinin ayn~~ idi. Yaln~z
bunun çukuru çak~ l ta~~~yerine, toprakla doldurulmu~tu (~ek. 28).
Çukuru dolduran topra~~ n 70 - 80 sm. lik bir k~s~m' kald~ r~ld~ ktan
sonra, çevresinin kenal ~ nda, 50 sm. geni~li~indeki temiz dere
çak~ llarin~ n bir d~ var gibi s~ raland~~~~görülmü~tür (~ek. 29 - 32).
Çak~ l ta~lar~ n~ n mezar~ n dibine kadar olan yüksekli~i 1 - 1.20 m.
idi. Ta~lar~ n bir yüzü çukurun kenarlar~ na dayanm~~t~ r ; mezara
bakan yüzünün de ele geçirilen izlere göre a~aç dal~, ot, saman
ve buna benzer malzeme yard~ miyle y~ k~ lmas~ n~ n önlendi~i görülmektedir. Bu usül, mezar~ n ortas~~ toprakla doldurulduktan sonra,
çak~l ta~lar~ n~ n kuru duvarlardaki gibi s~ ralanm~~~durumlar~ n~ n
muhafazas~ na yaram~~t~ r. Güney ve bat~~ duvarlar~ n~ n birle~ti~i
kö~ede ve toprakla ta~~ n hatt~~ fasl~ nda dikilmi~~durumda kalan
a~aç kal~ nt~s~~ da kö~enin düzenlili~ini sa~lam~~t~ r. Dört kö~eli
sözde duvar~ n ortas~ n~~ tamamen dolduran toprak, yumu~ak ve
koyu renklidir. Çukurun topraktan taban~~ çok küçük çak~ll~, daha
do~rusu kumlu idi. Taban~ n da yaprakl~~ dal veya otla dö~enmi~~
bulunmas~~ muhtemeldir. Mezar çukurunun istikameti, birincisinde
oldu~u gibi, do~u - bat~~ ve kuzey - güney idi (~ek. 27). Mezar
çukurunu dolduran toprak içinde ve as~ l ölü hediyelerinin oldukça
üstünde, tunçtan bir dü~me veya i~ne ba~~, basit profilli tas parças~~ ve bilhassa kanatl~~ bir okucu ile Friglerin k~ rm~ z~~ ve gri
renkli tipik kap parçalar~ na raslanm~~t~ r.
Belgelere göre An~ t-Kabir alan~ ndaki tümülüsler aras~ nda
esasl~~ üç ayr~ l~ k vard~ r: 1. lkincinin mezar çukuru çak~lta~~~yerine
toprakla örtülmü~tür. 2. Birincisinin üstü aç~ k, a~açtan teknesi
ikincisinde yoktur. Bunun yerini çukuru çevreliyen çak~ l ta~lar~~
tutmu~tur. 3. Ikincisinde bank yoktur. Gordion'un I No. lu mezar~n mimarl~ k durumuna benzemiyen I. ve V. tümülüsü, ikinci
mezar~ m~ zdan da farkl~d~ r 42. Bununla beraber, Makridi taraf~ndan
aç~lan tümülüslerden ikincisi, iki numaral~~ mezar~m~za benzemektedir 4~ . Hâfirinin ifâdesine göre, bunda da anatopra~~n içine dört
42

Gordion s. 129 - 133 ve 139 - 140; F. Sehaehermeyr, s. 108 - 109.

" M. V. M. 6, s. 42 ve Ard~. Anz. 45, 1930 s 481'de Seherle.
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kö~eli bir çukur aç~lm~~t~ r. Yaln~z Makridi, bu çukurda üst üste
duran düzensiz ve harçs~ z ta~lar~~ anl~ yamam~~~44 , bunlar~~ "kümbetvali ve müdevver ~ekilde„ yap~ lm~~~ bir ma~ara olarak restore
etmi~tir
Kubbenin üstünii göremiyen hâfir, bunu da mezar~~
soyanlar taraf~ ndan tahrip edildi~i suretinde ayd~ nlatm~~t~ r. Varolm~yan kubbenin dört taraf~ n~~ doluran ufak çak~l ta~lar~ ndan
bahseden rapor ve 8 inci ~ekil, bunun yeni bulunan 2 No. lu
tûmülüsteki sözde duvardan farkl~~ bir yap~~ olmad~~~ n~~ aç~ klamaktad~ r. Yaln~ z Makridi'nin ortada gördü~ü iri ta~lar, Gordion'da
IV. ve Il. mezar~ n sandukalar~~ üstündeki dizili ta~lar~ n benzeridir.
Esasen bu konu daha önce ba~ka yerlerde de ayd~ nlat~ kl~~~ ndan,
burada yeniden üstünde durulm~yacakt~ r 4').
Dr. Ko~ay taraf~ ndan inceleneu Fidanl~ k tümülüsündeki
"Harçs~ z ufak ta~lar~ n üst üste konmas~ „ ile sa~lanan (yuvarlak
yap~ ) da An~ t-Kabin alan~ n~ n 2 No. lu tümülüsünden farks~ zd~ r 47 .
Yaln~ z bu mezar çukurunu çevreliyen ta~~duvar yuvarlak olup,
kal~ nl~~~~da her tarafta ayn~~ de~ildir. Bununla 2 No. lu tümülüsün
yaln~ z Ankara'da iki benzerinin bulundu~unu ö~reniyoruz.
b) Gömme tarz~ : Mezar çukurunun tam ortas~ nda, çok da~~lm~~~olduklar~ ndan, daha yerlerinde birbirine kar~~an ve profillerine göre be~~tane oldu~u anla~~ lan k~ rm~ z~~ ve gri renkli kaplar
bulunmu~tur (~ek. 34-37). Üstüste ve yanyana durduklar~~ anla~~lan
bu kaplar~ n üstüste duranlar~~ aras~ nda has~ r izleri de tesbit edilmi~tir (~ek. 44). En sa~lam durumda ele geçirilen ve soluk k~ rm~z~~
renkli olan kab~ n içinde insan külü bulunmu~tur (~ek. 34). Bunun
alt~ ndaki ve yan~ ndaki kaplar~ n hepsinde küle raslanmam~~sa da,
gene k~ rm~z~~ renkli olan ikinci bir kapta kül mü~ahede edilmi~tir.
Buna göre, külsüz kaplar~ n ölü hediyelerini muhafazaya yarad~ klar~~ dü~unülebilir. Yaln~ z mezar çukurunun do~u-kuzey kö~esine
çok uzak olm~yan bir yerinde ve birbirinden 60 sm. aral~ kla bulunan ve as~ l kaba makara ile perçinlenen tunçtan iki kulbun
(~ek. 33, 43) alt~ nda ve çevresinde yan~ k kül izleriyle insana ait
oldu~u anla~~ lan küçük kemik parçalar~~ da bulunmu~tur. Çukurun
" Bunlar M. V. M. 6, ~ek. 8'de çok iyi bellidir.
6, ~ek. 10.

45

M. V. M.

46

Belleten 36, s. 517, not. 28 ve Belleten 10, a. 485-586.

47

Arkeologya Dergisi 1, s. 5-6 ve ~ek. 11- I.
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do~u-kuzey kö~ esinde ve makara biçimli kulplardan çok uzakta
olm~ yan bir yerde görülen Tripod'un üst halkas~ na maden izlerinin
de yap~~m~~~bulunmas~, kulplara ait kab~ n bir tripod üstüne konuldu~unu, gerçe~e yak~ n bir ihtimal haline getirmektedir. Topraktan yap~lan kaplar~ n teknik ve biçi~nleri aras~ nda bir ayr~l~k
yoktur. Hepsi geni~~kar~ nl~d~ r ; düz ve küçük diplidir. Birinci
tümülüste oldu~u gibi, bunda da yere dik olarak b~ rak~ ld~klar~,
yani yat~ r~lmad~ klar~~ görülmektedir. A~~zlar~~ geni~çedir (~ek. 34-36).
Yaln~z bir tanesi kulplu ve bo~az~~ dik kenarl~ d~ r (~ek. 37). Bunun
kulp tipine 1 No.lu mezarda da rasland~ . Burada her iki tümülüste de ölünün iskeletine raslan~ lmad~~~ n~, yak~ lan ölüye ait
küllerin gömüldü~ünü bir defa daha belirtmeliyiz.
c) Ölü hediyelerinin mezara yay~l~~~~ve nevileri : Yukarda görülen ve gömme ile ilgili toprak ve tunç buluntulardan ba~ka,
halkal~~ makaraiar~ n yan~ nda 50-60 sm. uzunlu~unda ma~aya benziyen ve kesimi beyzi olan demir bir çatal bulunmu~tur (~ek. 38).
Tripod'un güneyine do~ru da 25 sm. uzunlu~unda tunç bir m~zrak
ucu görülmü~tür (~ek. 33 de yere dikili). Bunun sapa geçirilen
taraf~, çukurun do~u-güney kö~esine döndürüldü~ünden, sap~n~n
gerçek uzunlu~unu tahmin etmek f~ rsat~~ da do~mu~ tur. Bunun
bulundu~u yerden kö~eye kadar uzanaca~~~dü~ ünülürse, sap~n~n
2 m. den fazla olam~ yaca~~~anla~~l~ r. içindeki a~aç kal~nt~ lar~~
bugün dahi bellidir. ~ kinci m~ zrak ucu mezar çukurunun tam ortas~ na ve ad~~ geçen k~rm~z~~ renkli toprak kab~ n yan~ nda bulunmu~tur (~ek. 39). Bunun da sap taraf~~ ayn~~ kö~eye bakmakta ve
uzunlu~unun da a~a~~~- yukar~~ birincininkine denk olaca~~~tahmin
edilmektedir. Çukurun bat~~ kenar~~ ortas~ nda ve küme halindeki
kaplardan ayr~~ yerde, topraktan bir çömlek bulunmu~tur. Kaplar~n
kuzey yan~ nda da birbirinden 40 sm. aral~ kl~~ tunçtan iki kulp ve
ortalar~ nda tahtaya çak~ lm~~~olmas~~ gereken kabara ba~l~~ çivileri
görülmü~tür (~ek. 43). Bunlara benziyen üçüncü kulp da 1 m. daha
bat~ da idi. Duru~lar~ na göre, bunlar~ n muayyen büyüklükteki
tahta bir e~yan~ n üç kenar~ nda bulunabilecekleri dü~ünülebilir.
Çiyiler, kabara ba~lar~ n~n ortas~ na kur~unla lehimlenmi~tir.
Bu teknik birinci tümülüsteki e~yada da görülmü~tür. Bunlar~n
alt~nda ve toprak içinde yer yer yan~ k, çürük izleri de gözümüzden kaçmam~~t~ r. Halkalardan birine ve tunçtan baz~~ kap parçalar~ na yap~~m~~~kuma~~izleri, bu kaplar~ n kuma~a sar~ lm~~~olabile-
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cekleri ihtimalini kuvvetlend~ rmektedir. Çukurun bat~-güney kö~esine yak~n bir yerde ve yanyana duran demirden iki tripod
parças~~ bulundu. Tabla k~s~mlar~~ halka halinde olup, kesimleri
yuvarlakt~ r. Ayak uçlar~ , önce d~~ar~~ bükülmü~, sonra yere basmak
üzere, yeniden a~a~~ya k~ vr~ lm~~t~ r. Yere dokunan k~s~ mlar~~ düz
ve geni~çedir. Parçala~~~ na göre, iri olduklar~~ anla~~ lmaktad~ r. Biçimleri birincide bulunandan farks~ zd~ r. Bunlardan ba~ka, mezar
çukurunun muhtelif yerlerinde tunçtan kaplara ve tahta e~yaya
çak~ lmak üzere, çe~itli tiplere giren kabara ba~l~~ çivilere ve süs
e~yas~ na raslanm~~t~ r. Tunçtan süslü, kabartmal~~ ve süssüz tas
parçalar~~ da mezarda ~uraya buraya da~~lm~~~durumda bulunmu~tur (~ek. 40, 42). Mezar çukurunun ya~l~~~~koruyan kisli bir topra~a aç~ lm~~~bulunmas~, maden e~yan~ n çok oksitle~mesine ve h~ rpalanmas~ na sebep olmu~tur. Bu mezarda, dizili olarak b~ rak~ld~ klar~~ anla~~ lan tunç boncuklara da raslanm~~t~ r (~ek. 41 alt s~ ran~ n
ba~~nda). Mezar çukurunda topraktan kap kacak ve tunç e~ya
aras~ nda, hatta baz~lar~ n~ n alt~ nda ve dolma toprak içinde dak~ n~ k,
dü~ük, irice ta~lar görülmü~tür. Bunlar~ n ölü hediyelerini yerle~tirirken birer destek olarak kullan~ ld~ klar~~ veya y~ kma toprakla
birlikte at~ld~ klar~~ dü~ünülebilir.
Bu mezardan ç~ kar~ lan topraktan kap kaca~~ n teknik ve biçimleri birincisindekinden farks~zd~ r. Her iki mezarda da külleri
ve ölü hediyelerini koyma~a yar~ yan kaplar~ n biçimleri de~i~memi~tir. Bo~azköy'ün I. yap~~ kat~ nda bulunan geni~~boyunlu ve iki
kulplu kül küplerinin biçimleri, tümülüslerdekinden farkl~ d~ r".
Koyu gri boya astarl~, perdah'', yuvarlak kar~ nl~, düz dipli ve
uzunca boynunun ortas~ n~~ omuzuna birle~tiren ~erit kulplu çömlek
tipi içinde kül yoktur (~ek. 37). Bu kap tipine Frig ~ehirleriyle
mezarlar~nda raslanmam~~t~r.
Yivli m~zrak uçlar~~ birincisinde bulunanlardan farkl~~ de~ildir
(~ek. 39). Bunlar da bir plâkan~ n bükülmesiyle yap~lm~~~olup, birle~me yerinde kur~un kaynak veya lehim izleri bugün dahi bellidir. Ayr~ca sa~lam ve uzun olan~ n~ n, iki parçan~ n birbirine birle~tirilmesiyle sa~land~~~~görülmektedir.
Bu mezarda tunçtan tam tas'a, tencereye veya kazana raslan~lmam~~~olmas~ na ra~men, Gordion, Fidanl~ k ve 1 numaral~~ tümû" MDOG 75, s. 49, ~ek. 28, e.
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lüstekiler gibi, restore edilebilen 4<4 süssüz taslar~ n kenar parçalar~~
az de~ildir (~ek. 42 ve 46). Bundan ba~ka, kabartma suretiyle yap~lm~~~ve üslüpla~t~ r~lm~~~sivri uçlu yapraklar~~ and~ran ~ua tarz~ ndaki
siislerin a~~z kenar~~ alt~ nda sona erdi~ini gösteren tas kal~ nt~ lar~~
da az de~ildir (~ek. 40). Bunlar aras~ nda uçlar~~ sivri olmayan ve
a~~z kenar~ na çok yakla~t~ r~ lmayan kabartma örnekleri de vard~ r
(~ek. 40 solda en üstte ve 47). Bunlar da birinci tümülüsde bulunanlardan farks~zd~ r. Yaln~z bu mezarda tunçtan yonca a~~zl~~ bir kab~ n
kenar parças~~ da bulunmu~tur. Eski ve Orta Hitit ça~~nda oldu~u
gibi, bilhassa Frig'ler zaman~ nda da çok kullan~lan yonca a~~zl~~
tunç vazo a~~zlar~~ Fidanl~ k tümülüsü ile '° Makridi'nin açt~~~~
y~ kma mezarda da bulunmu~tur 51. Bunlar yald~ zl~~ de~ildir.
Birinci tümülüsle Gordion'dakilerde raslanm~ yan buluntular~ n
en önemlisi makara biçimli tunçtan iki kulptur (~ek. 43). Ortas~ ndan uzunlu~una bölünmü~~yar~ m makaray~~ and~ ran bu kitlevi
tunçlar~ n iki ucuna at nal~~ biçiminde ve kesimleri yuvarlak kulpun uçlar~~ birle~tirilmi~tir. Makaran~ n düz olan alt k~sm~, as~ l
kaba perçinlenmi~, kulplar da serbest kalm~~t~ r 52 . Fidanl~ kta bu
kulp tipinin en güzel örnekleri kaplar~ n a~~z kenarlar~ na birle~ik
durumda bulunmu~tur 53. Bunlarda, bo~umlu ve bo~umsuz halkalar~n as~l makaraya geçirili~i ve ayr~ ca sa~laml~~~~sa~lamak maksadiyle bu makaran~ n da iki taraf~ ndan uzun tunç ~eritlerle yeniden kab~ n a~~z kenar~~ alt~ na tespit edili~i iyice bellidir. Bu
bak~mdan biz, kaps~z olarak ele geçirilen bu kulplar~ n kullanma
tarzlar~ n~~ da ö~renmi~~bulunuyoruz. Topraktan yap~lan kap kacakta da makara biçimli kulplar~ n bollu~u, bunun Frig'ler ça~~ nda
çok sevildi~ine ve geni~~bir bölgeye yay~ ld~~~na i~arettir ". Düz
49 Gordion s. 72 • 74, No. 60 - 86 ve Arkeologya Dergisi I, 5. 11 - 12,
No, 4 - 5.
5°

Arkeologya Dergisi I, s. 17, No. 18.

51

Belleten 40, s. 586, ~ek. 33.

52 Bu perçin tekni~ine makara tipi~~ e g~rmiyen bütün Gordion kaplar~ nda
rasianm~~t~ r (Gordion e. 68). Bu teknik An~ t-Kabir, Gordion, Fidanl~ k ve Mak-

r;cli tümülüslerinde farks~ z olarak kullan~ lm~~t~ r.
53

Arkeologya Dergisi 1, s. 10-11, No. 1-3.

54

Bo~azköy I, Lev. 20,2; MDOG 78, ~ek. 15,2

«905"

ve O~ P 29,

~ek. 442,13
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sathiyle kab~ n kenar~ na birle~tirilen makara biçimli buluntu da
(~ek. 41 sa~da), Fidanl~ k'da 2 ve 3 No. lu taslar~ n kenar~ na birle~tirilen bu türlü küçük örneklerden farkl~~ de~ildir 55. Bu kulplara ait kaplar~ n rutubetin tesiriyle da~~ld~~~ n~~ ve hatta tripod
üstündeki oksit izlerinin bunlara ait oldu~unu yukarda belirtmi~tik. Bunlardan ba~ka, mezar çukurunda 40 ve 100 sm. aral~ kla
duran at nal~~ biçimindeki üç kulpa ait kap izlerine de raslanm~~t~r (~ek. 43). Bu kulplar~ n tam ortalar~ na çak~lan kabara ba~l~~
çivilerin situ durumlar~ n~~ muhafaza etmi~lerdir. Bu bak~ mdan bunlar~ n a~açtan bir kaba veya tahta e~yaya veyahut hiçbir iz
b~ rak mamak üzere yokolan tunçtan bir kazana " ! „ ait oldu~unu
kabul etmek gerekecektir. Uçlar~ na do~ru incelen kulplar~ n kesimleri elips ve çivi ba~lar~~ iridir.
Bu mezarda da ba~lar~~ yar~ m küre biçimli ve çivili kabaralara,
perçinlere raslanm~~t~ r (~ek. 41). Yaln~z bunda kaba birle~ik olanlar~~ görülmemi~tir. kleri bo~~olanlar~n~ n çivileri tunca kur~unla
kaynat~ lm~~t~ r. Bir Gordion kab~ nda kulbu a~~z kenar~ na tesbit
eden perçinler 56 , bunlar~ n kullan~ l~~~tarz~ n~~ da ayd~ nlatmaktad~ r.
Mezar çukurundaki sonuncu buluntumuz, k~sa sapl~~ ve iki
çatall~~ demirdir ( ~ek. 38 ). Bu çatal, Gordion'da oldu~u gibi, bir
ma~a deli~idir " . Ayr~ ca Bo~azköy'ün I. yap~~ kat~ ndan ç~ kar~ lan
79 sm. uzunlu~undaki demir çatal da buluntumuzdan farkl~d~ r 58 .
Sivri uçlu tümülüs çatal] bir silâh olarak kullan~ lm~~t~ r. Demirden
üç çatall~~ bir Urartu de'greni de tümüliis silâh~ ndan farkl~ d~ r 59 .
IV.
Bu bölümde her iki tümülüsün dolma topra~~~içinden ç~ kar~lan buluntular ve bunlarla ilgili problemler üstünde durulacakt~ r.
1 No. lu tümülüs'te tepeden a~a~~ya kadar inen bir kuyunun
varl~~~~kesitte görülmü~~ve ayr~ca mezar~ n kö~esinde de baz~~
tahrip izleri sezilmi~ti. Bundan ba~ka, y~ kma toprak içinde ve
55 Arkeologya Dergisi I, s. 11. Kaba birle~en kulplarin saglaml~ g~ n~~ art~ ran
bu örneklerin ikinci e~i, Makridi.nin buldugu yonca ag~ zl~~ vazo kulbunun kenara
birle~tigi k~ smin içinde ve çift olarak görülmektedir (Belleten 40, s. 586).
56 Gordion s. 72, ~ek. 51.
57 Gordion s. 81, ~ek. 70 f.
" MDOG 75, s. 49, ~ ek. 30.
Lebmann-Haupt, 11 2, s. 545-546.

46

f A HSIN ONGOÇ VE MA HMUT A K OK

çak~ l ta~lar~~ aras~ nda da çanak çömlek ve maden parçalar~~ ile
bir mobilya aya~~~ve sa~lam bir fibula bulunmu~tu. Kesitteki
kuyu, mezardaki tahrip izleri ve mobilye parçalar~ , mezar~ n soyulmak istendi~ini, fakat muvaffak olunamad~~~ n~~ göstermektedir.
Bununla beraber, çömlek parçalar~~ ve fibula kuyu ile ilgili olmayan, yani onun uza~~nda kalan bir k~ s~ mdaki y~~ma topraktan
ç~ kar~ ld~~~ na göre, bunlar~ n soyguncular taraf~ ndan dü~ürülmedibilâkis mezar~ n üstü kapan~ rken b~ rak~ ld~~~~anla~~ lmaktad~ r.
Çömlek parçalar~ , her bak~mdan, mezar içinde bulunan toprak
kaplar~ n aynidir. Tunç fibula da iyi bilinen bo~umlu ve yar~ m
daire biçimli Frig çengelli i~nelerinin e~ididir
2 No. lu mezar~ n çukurunu dolduran toprakta ve daha üstte
k~ rm~ z~~ ve gri boya astarl~~ tipik Frig çanak parçalar~~ ile tunçtan
kanatl~~ bir okuc~~ , yivli tas parças~~ ve bir i~ne ba~~~bulunmu~tur. Okucunun sap~~ ile kanatlar~~ aras~ nda geni~çe mutavass~ t
bir k~s~ m vard~ r (~ek. 41). As~ l sivri k~ sm~~ iki kanatl~~ ve sö~üt
yaprak' biçimindedlr. Bu tipin en güzel örnekleri Bo~azköy'de
I. tap~na~~n avlusundaki kald~ r~ m~ n üstünde ve magazinlerde
bulunmu~tur ". Ayr~ca Alacahöyük'de de bu tipe giren tunç
okuçlar~na Yeni Hitit kat~ nda raslanm~~ t~ r
Ali~ar'da Post HititFrig kat~ndaki tunçtan kanatl~~ okuçlar n~ n kanatlar~~ alt~ nda,
bizimkinde görülen geni~çe sat~ h yoktur ". Bundan ba~ka, bu
tipin burada M. ö. birinci binin ikinci yar~ s~ na kadar kullan~ ld~~~ n~~ belgelendiren bir eserde ele geçirilmi~tir ". Mukayesenin
bu durumuna göre, bu okucu tipi, Anadolu'da M. ö. ikinci binin
yar~ s~ ndan birinci binin ilk yar~ s~ na ve hatta ikinci yar~ s~ na kadar
kullan~ lm~~t~ r. Bu bak~ mdan tümülüsteki buluntu da, ayni topraktan
ç~ kar~lan Frig eserlerinden daha geçe tarihlenemez.
60 Yusuf Boysal • Anadolu'nun en eski çengelli igneler~~ , Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi Dergisi, cilt IV, say~ , 4. s. 450, not. 34.
62 MDOG 76, s. 23, ~ek. 8 A-C. Bittel bunlar~~ 13. cii yüzy~ la tarihtendir~nekle beraber «die möglicherweise von Pfeilen stammen, welche gelegentlich
der Einnahme der Stadt um 1200 verschossen worden sind>> kayd~ n; da
koymaktad~ r.
62 Bu kaz~ ya ait muhtelif sergilerde ve Hüyük müzesinde gördüklerimden.

H. Ko~ay, Alaca-Höyük Hafriyat~~ 1936, s. 64, ~ek. 40'da yay~ nlanan~ n sap~~ ile
kanatlar~~ aras~ ndaki k~ sm ~~ dar olmakla di~erlerine bak~ nca, önemsiz bir ayr~ l~ k
göstermektedir.
63

01P 29, ~ek. 496, d 1909.

64 01P 30, sek. 107, e 1130.
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~imdi bu mezarlar~ n y~kma topraklar~~ içinden ç~ kar~ lan kültür
e~yas~ n~~ ne ~ekilde manaland~ ral~m ? Bittel'in de de~erlendirdi~i
gibi, Körte, III. tümülüsün y~kma topra~~nda, eski kal~nt~lara
hemen hemen hiç raslanmad~~~n~~ veya pek az süssüz toprak kap
parçalar~ n~ n bulundu~unu yazm~~t~~ 65. Yaln~ z, ayni tümülüsün
mezar odas~ n~~ örten çak~l ta~lar~~ aras~ nda bir sürü tek renkli ve
çok bozulmu~~kap parçalar~ n~n bulundu~u da bildirilmi~ti 66. Bütün
Anadolu, Kafkasya ve hatta Balkanlar'da ilk metodlu tümülüs
kaz~ s~~ örne~ini veren Gordion'un dikkatli hâfirleri, bu parçalar~,
ta~~tümülüs y~ k~l~ rken veya y~~~ ld~ ktan sonra, ölüye takdim k~l~nan
kurban esnas~ nda kullan~lan kap kaca~~n bu i~ten sonra k~r~ld~~~~
ve parçaland~ klar~~ yerde b~rak~ ld~~~~ ~eklinde ayd~ nlatm~~lard~~ 67.
Bunlar An~ t-Kabir alan~ ndaki tümülüsde ve çak~l ta~lar~~ aras~ndan
ç~kar~ lanlar~ n paralelidir. IV. mezar~n y~ kma topra~~nda da pek
az tek renkli kap parçalar~ ndan ba~ka, bir ~eye raslan~lmad~~~n~~
ö~reniyoruz 68. Bununla beraber, her ikisinde de, az da olsa,
varl~ klar~~ ilgi çekicidir. Yaln~ z I. ve Il. tümülüsün y~ kma topra~~ndan ç~ kar~lan kap parçalar~, ilk ikisininkiyle e~imsenemiyecek
kadar boldur 6". Buluntular~ n bu durumunu gözönünde tutan
Bittel, bu parçalar~ n kurban~~ takdime yarayan kaplar~ n veya
topra~~~ y~ kan i~çiler taraf~ ndan ~u veya bu ~ekilde k~ r~lanlar~ n~n parçaland~ klar~~ yerde b~rak~ld~klar~~ görü~üne i~tirak
etmemi~tir 7". Ona göre, bu takdirde, kaplar~ n toprakta
ya tam olarak veya k~ rdm~~~da olsa, parçalar~n~ n bir arada
tamamlanabilecek durumda bulunmas~~ gerekmektedir. Halbuki
Bo~azköy hâfirinin de pek hakl~~ olarak belirtti~i gibi, bu parçalar, hem Gordion'da, hem de An~ t-Kabir alan~ ndaki tümülüslerde,
parçalar halinde ve y~ kma topra~~ n muhtelif derinliklerine ve
yerlerine da~~lm~~~durumda bulunmaktad~ r. Bunlarla bir kab~n
dahi tamamlanmas~~ mümkün olamamaktad~ r. Bittel, ad~~ geçen
parçalar~n bulunduklar~~ yerlere y~kma toprakla birlikte d~~ar~ dan
Gordion s. 39 ve Bok-.zköv 1. s. 24.
66 Gordion s. 40.
67 Gordion s. 42.

" Gordion s. 98 - 99. Yaln~ z bunda da y~ kma ta~~ ar~ n aras~ nda ayn~~ ~ekilde
manaland~ r~ lan kap parçalar~~ bulunmu~tur.
69

Gordion s. 108 - 109 ve 132.
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getirildiklerini ve mezar~ n üstüne at~ ld~ klar~ n~~ teklif etmi~tir.
Buna göre, bu y~ kma topraklar~ n " bilhassa I. ci ve 11. de„ eski
bir iskân yerinden veya mezarl~ ktan getirildi~ini dü~ünmek pek
tabidir " . Bununla beraber, yeni teklifi hakk~ nda da " Exakt
beweisen lasst sich freilich auch diese Annahme nicht. Aber sie
erscheint uns wahrscheinlich „ ~eklindeki ihtiyat~ n~~ da b~ rakmayan
müellifin görü~ünü, An~ t-Kabir alan~ ndaki iki tümülüsün y~ kma
toprak bünyesi do~rulama~a yeter bir ipucu vermemi~tir. Çünkü
bu mezarlar~ n y~ kma topraklar~, bu çevredeki araziden, ham toprakdan getirilmi~~ve kesitlerinde türlü renkler gösteren tabakalar~~ bir iskân yeri veya mezarl~ k topra~~na tan~ kl~ k eden en küçük
bir iz dahi göstermemi~tir. Buna göre, ham toprak içinden ç~ kar~lan ve mezar buluntular~~ ile ça~da~~olan, fakat tamamlanamayan
kap parçalar~, tunç e~ya, buraya nerden ve ne ~ekilde getirilmi~~
olabilir? Bunun içi~~~ biz de itiraz edilmiyecek kadar ayd~ n bir
teklif te bulunam~yaca~~z. Yaln~z Körte'nin Gordion için belirtti~i
gibi 72 , 8.5 m. yüksekli~i ve 50 m. çap~~ olan monümental bir
mezar~ n y~~mas~ n~~bir anda veya k~sa bir zamanda tamamlamak her
zaman mümkün müdür? Bu, mezar ilk emnryeti sa~land~ ktan sonra
muayyen zamanlarda ve k~sa fas~ lalarla tamamlanabilir. Bu bak~ mdan ziyaretçiler taraf~ ndan k~ r~ lan kaplar~ n toprak üstünde kalmas~,
zamanla da~~ lmas~, kaybolmas~~ ve nihayet k~ sa bir zaman sonra
ba~layan ikinci, üçüncü y~~mada birkaç parçan~ n da toprak
içinde kalmas~~ daima mümkündür. Bundan ba~ka, oldukça uzun
zaman isteyen ve yorucu olan bu y~ kma i~inde çal~~an i~çiler
taraf~ ndan ~u veya bu ~ekilde k~ r~lan kaplar~ n daima tamamlanabilir durumda ve ayni yerde kalm~~~olacaklar~~ iddias~~ da isbat
edilemez 73. I~e yaram~ yan bu kaplar~ n baz~~ parçalar~~ k~ r~ld~~~~
yerde kalabilece~i gibi, baz~lar~~ da y~ kma topraktan d~~ar~,
uzaklara f~ rlat~labilir. Ayr~ca bu i~çilere ait okuçlar~~ veya çengelli
i~neler de y~ g ma esnas~ nda topra~a dü~erek, kaybedilmi~~olabilir.
Bununla beraber, Bittel'in teklifi, yani Gordion tümülüslerinden
baz~lar~ n~ n daha eski olan iskan yeri veya mezarl~ ktan getirilen
bir toprak nevi ile kurulabilece~i ihtimali daima gerçekle~ebilir.
Biz Anadolu'da herhangi bir höyü~ün veya örenyerinin yanm71
72

Bokazköy I, s. 24.
Gordion o. 132.
Bokazköy, 1 s. 23.
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daki daha geç bir tümülüsün y~ kma topra~~~içinde Bak~r veya
Hitit ça~~~buluntular~na veya iskân topra~~ na raslarsak, ~a~may~z.
Yaln~z bu görü~, An~ t-Kabir tümülüslerinin y~ kma topra~~~için
bahis konusu olmad~~~ ndan, içindeki parçalar~~ da bu yolla ayd~nlatamay~z. Bu görü~ün Gordion için muteber olup olmad~~in~~ da,
bu mezarlar üstündeki y~kman~n toprak bünyesi aç~ klayabilir.
V.
Raporun bu bölümünde tümûlüslerdeki gömme tarz~n~~ mukayeseli bir surette de~erlendirmeye çal~~aca~~z. An~t - Kabir tümüliislerine ölü yak~ld~ ktan sonra ve külleri topraktan kaplara konulmak suretiyle gömûlmü~tûr. Mezarlarda iskelete raslan~lmad~~~ndan, yak~lmam~~~gömmeden bahsetmek mümkün de~ildir. Yaln~z,
An~ t - Kabir tümülüslerinde bak~~~ m~z~~ üstüne çeken en önemli
nokta, küllerin birincisinde en az 3, ikincisinde de iki kaba konulmu~~olmas~d~ r. Her iki mezarda da kaplar~n da~~n~k, ezik parçalar~~ aras~nda yang~n geçirmi~~insan kemiklerinin ufak parçalar~na
raslanm~~t~ r. Ikisinde de içlerinde en çok kül bulunan birer küpün
muhtevas~, geri kalan ve k~ r~lm~~~kap parçalar~~aras~nda görülen
kül kal~nt~lar~n~ n yekünundan da fazlad~ r. Mezarlarda yan yana
ve üst üste ezilmi~, da~~lm~~~durumda duran kap parçalar~~ aras~nda
toplanan küllerin, dolu bir kab~n k~r~lmas~~ sonucu olarak yay~lacak' ve muhtelif kaplara konulmu~~hissini verebilece~i dü~ünülmü~se de, ilk ve yerindeki mü~ ahedelerimiz bunu do~rulamam~~t~r.
Yaln~z bunlar tahlil edilmedi~inden, yak~ lan insan kemikleriyle
beraber topluca bulunan as~ l ölününkilerle, daha az ölçüde ve
di~er kaplarda bulunanlar~ n da insana veya onunla birlikte yak~lan kurban kal~ nt~lar~na ait olup olmad~~~~kesin surette anla~~lamam~~t~ r. Bununla beraber, ilk mü~ahedelerimizin mukayeseden
sonra yeniden de~erlendirilmesi, bu konunun ayd~nlanmas~n~~ sa~l~yacakt~r.
Mimarl~ k durumunu ve buluntular~n~~ 1 No. l~~ tümülüsümüzdekine benzetti~imiz Gordjon'un Ill., IV ve hatta Il. tümülüsüne
ölü yak~lmadan ve a~açtan lâhit içine konulmak suretiyle gömillmü~tür 74. Bu adet nekropolûn en geçe tarihlenen I. ve V. tümü" Gordion s. 45, 100 ve 107. Yaln~ z rutubetin tesiriyle kemikleri ezilmi~,
da~~lm~~~ve iskelete ait pek az kal~nt~~ bulunabilmi~tir.
Boll~tton C. XI. F. 4
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lüsünde birdenbire de~i~ mi~~ ve yaln~z yak~ lan ölünün külleri
gömülmü~tür 75.
I. mezar~ n anatopra~a
kaz~ lan çukurunda kal~ nl~~~~0.15 m.,
boyu da 1.50X1.55 m. olan kömür, kül ve yanm~~~kitlelerle saklanan
yang~n y~~~ nt~ s~ ndan müte~ekkil bir kal~ nt~ ya raslanm~~sa da, as~ l
ölünün tamamen yanmayan kemiklerini korumas~~ gereken küp
kesin olarak aç~ klanamam~~t~ r '6. Tabaka halinde görülen bu y ~ k~ nt~,
ölünün külü, sunulan kurbanlar~ n kal~ nt~ s~~ ve yakmay~~ sa~layan
malzemenin art~ klar~ ndan ibarettir. Buna göre, bu tümülüsde,
An~ t-Kabir'dekilerinde görülmiyen ayr~~ bir özellik sezilmektedir.
V. tümülüsde ise ölü, anatoprak içine kaz~ lan 2.80 x 1. 20x 0.50 m.
ölçüsündeki bir çukurda, kurban edilen hayvan ve takdim k~ l~ nan
hediyelerle birlikte yak~ lm~~~ve oldu~u yerde b~ rak~ lan ince yang~ n
tabakas~ n~ n üstü toprakla örtülmü~ , yani tümülüs kurulmu~tur ".
Bu da An~ t-Kabir tümülüslerinde görülmiyen bir âdettir. Buna
göre, iki nekropol aras~ ndaki mü~ terek nokta, ölülerin yaln~z
yak~ lm~~~olmas~ndad~r ; Yak~ lma yeri ve küllerin korunmas~, birbirinden farkl~d~ r. I. mezarda oldu~u gibi, An~ t-Kabir alan~ ndaki
tümülüslerde de ölüler ba~ka bir yerde yak~ lm~~~ve sonradan
küpleriyle kemikleri kaplar içine konularak mezar çukuruna yerle~tirilmi~ tir. Burada kül+ kemi~i muhtevi kab~ n bizzat ölüye aidiyetini, geri kalan kaplardaki küllerin de onunla birlikte yak~ lan ve
ayr~ labilen kurban külleri oldu~unu dü~ünüyoruz. Ayr~ ca ortalama
yükseklikleri 24, geni~ likleri 23 ve a~~ z çaplar~~ 14 sm. olan çömleklerin kâhil bir insan~ n külünü alamayaca~~ ndan, bunlar~ n
muhtelif kaplara bölünmü~~olabilece~i ihtimali de unutulman~al~ d~ r.
Eskiden kaz~ lan Ankara tümülüsleri gömme tarzlar~~ bak~ m~ ndan maalesef pek az ayd~ nlat~c~~ ipuçlar~~ vermi~tir. Makridi'nin
kaz~s~nda ba~ar~~ gösteremedi~i " cesim „ tümülüsden ba~ ka, ikincisindeki gömme tarz~~ hakk~ nda da hiçbir bilgi verilmemi~ti/. '8.
Yaln~z, son olarak açt~~~~üçüncü tümülüsde raslanan at iskeletinin
biraz ötesinde mahruk bir tabaka görüldü ~ünü ve buradaki kömür ve kül aras~ nda yanm~~~tunç parçalar~~ bulundu~unu, bunun
da alt k~ sm~ nda içinde kömürle kar~~~ k foprakdan kap parçalar~~
75
76

Gordion s. 130-131 ve 139-140.
Gordion s. 131 ve Schschermeyr s. 109.
Gordion s. 139-140 ve Sehaehermeyr s. 109.

78 M. V.

M. 6, 5. 42-43.
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bulunan iki tabaka daha görüldü~ünü yazm~~~ve bunu "üstüste
olan yan~k tabakalar ve müteaddit evani parçlar~~ burada birçok
cesedin yak~ larak külleri vazolar derununa konulduktan sonra,
vazolar~n di~er bir mahalle nakledilerek üzerlerine toprak y ~~~n~ndan ibaret bir höyük vücuda getirildi~ini ifham etmektedir. Yaln~ z
son ihrak olunan cesetle yanan at~n üzerlerine höyük yap~lm~~t~r,,
~eklinde izah ve tasvir etmi~tir 7". Bu bilgiye göre, ad~~ geçen Ankara tümülüsünde de, Gordion'un I. veya V. mezar~nda oldu~u
gibi, bir gömme tarz~n~ n bahis konusu edildi~inden ~üphe edilemez. Esasen ba~ka bir yerde de, buluntular~ na göre bu mezar~ n
bütün Ankara tümülüslerinden daha geç bir tarihe ait oldu~u ve
Gordion'un II. mezar~~ ile ça~da~l~~~~üstünde durulmu~tu 80.
F~ danl~ k tümülüsünde de "kemik veya kül eserine tesadüf
bunlar~ n evvelce at~lm~~~olmas~ „ 81 ihtimali Dr. Ko~ay
taraf~ndan bildirildi~inden, bu mezar üstünde durulmayacakt~r.
F. Schachermeyr, Homeros'un tasvir etti~i mezar ~eklini ve
gömmenin tarz~n~~ incelemi~~ve arkeoloji belgelerini de buna göre
de~erlendirmi~ti 82 . Biz bunun için bu konuda yeniden derinle~miyece~iz ; esasen yeni buluntular da bilinenlere büyük yenilikler
katmam~~t~ r. Yaln~ z Hektor'un yak~l~~~~ ve hele kemiklerinin
arkada~lar~~ taraf~ndan toplan~~~, alt~ndan bir larnax'a konulmas~~
ve kaz~ lan çukura yerle~tirildikten sonra, üstünün iri ta~larla
örtülmesi, bunun da üstüne tümse~in yükseltilmesi 83, incelenen
Frig mezarlar~n~ n durumuna gerçek bir yak~ nl~k arzetmektedir.
Ayr~ ca Patroklos'un gömülmesi tasvir edilirken, ate~in ortas~ nda
yatan kemiklerinin ötekilerinden, yani uzakda, kenarda yanan at
ve insanlar~ nkinden ayr~lmas~n~n kolay oldu~unun belirtilmesi ve
bununkilerinin de "kemiklerinin„ alt~ ndan bir kapta korunmas~~ 84
~ekli, Frigler zaman~ndaki adet için de önemli sonuçlar~n ç~kar~lmas~ na yarayabilir. Yaln~ z bu kaynak da, An~ t-Kabir alan~ndaki
79
80

82

M. V. M.

s. 43.

Belleten 40 s. 589.
Arkeologya Dergisi I, s. 6.
Schachermeyr s. 95-97 ve 109.

83 ~lias XXIV, 784-799. Bu klâsik kayna~~~tenkidi b~ r surette incelememize
yard~ m eden Klâsik Filoloji Asistan~~ arkada~~ m~ z Törkf~ n Uzere bilhassa te~ek-

kür ederiz.
Patroklos'un gömülmesi !bas XXIII, s. 236-257.
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tümülüslerde külün, kemi~in 3 veya 2 kaba konuldu~unu gösteren
adetin paraleli bulunmad~~~ n~~ da belirtmeliyiz.
Bugüne kadar ara~t~ r~ lan Frig tümülüsleri bahsinde, üstünde
durulmas~~ gereken en önemli nokta, bir k~sm~ n~n yak~ lm~~~ölünün
küllerini, bir k~sm~n~ n da yak~ lm~ yan iskeleti gizlemi~~bulunmalar~d~ r. Biz bugün bunun sebebini ayd~ nlatacak durumda de~iliz.
Yaln~z Gordion'da I. ve V. mezar~ n II!., IV., ve II. den daha geç
bir tarihe sahip oldu~u gözönünde tutularak, birbirinden çok
farkl~~ köklere dayanan bu iki adeti kronoloji ayr~l~~~~ile ayd~ nlatma~a çal~~mak ta mümkün de~ildir. Çünkü ölünün kül ve kemiklerinin gömüldü~ünü gördü~ümüz An~t-Kabir alan~ ndaki iki tümülüsün mimarl~ k durumu ve hele bütün buluntular~~ ölünün yak~lmadan
gömüldü~ünü belgelendiren Gordion'un III. ve IV. tümülüsü ile ça~da~~
oldu~unu ve aralar~ nda anma~a de~er bir zaman fark~~ bulunmad~~~ n~~
aç~ kça göstermektedir. Bu problem Anadolu'nun M. ö. ikinci bin
y~l~ ndaki kültürleri için de bahis konusudur. Büyük Hitit ça~~nda
ölülerin hem yak~ld~~~n~, hem de yak~ lmadan gömüldü~ünü
iyice ö~renmi~~bulunuyoruz 85. Ayr~ca VI. Troia'da ~ehrin d~~~ na
ve güneyine kurulan mezarl~~~ n kül ve yanm~~~insan kemikleriyle
dolu bir küp mezarl~~~ ndan ibaret oldu~u da ö~renilmi~tir 86. Bundan ba~ka, ~ehrin içinde de küpe gömülmü~~bir çocuk iskeleti
ç~ kar~ lm~~t~ r 87 . M. Ö. ikinci ve birinci binde, yani, Hitit ve Frig'
lerde gömme ve yakman~ n yanyana görülmesi, Anadolu'nun ayd~ nlat~ lmas~~ gereken en önemli problemlerinden birisidir. Frig
~ehirlerinde ve kalelerinde yap~ lan yeni ara~t~ rmalar~ n tümülüslerde tesbit edilen ikili~i do~rulad~~~n~, yani, bu türlü iskân yerlerinde de ölülerin hem gömüldü~ü, hem de yak~ larak küllerinin
küpler içinde sakland~~~~anla~~ lm~~t~ r 88. Böylece, ara~t~ rmalar~n
geli~mesi, buluntular~ n artmas~~ "hiç olmazsa„ Frig ça~~ndaki ikilikin ayd~ nlat~ lmas~ n~~ kolayla~t~ racakt~ r.
85 Bunun en olgun izah~ n~~ Bittel MDOG 78 s. 12 v.d. yapm~~~ve Homeros'un tasvirleriyle Romal~ lar~ n i'idetleri Hitit metinlerinin ö~rettikleriyle kar~~la~t~~r~~ Im i~tir.

W. Dörpfeld, Troia 1893, 5. 122 ve bilhassa A JA 39 s. 26 v.d.
MA 41, s. 47.
" Friglerin ölü gömme E~detleri bak~ m~ ndan toplu bilgi Belleten 40 s. 590
v. d. da verildi~inden ve bütün kaynaklar üstünde duruldu~undan burada tekrar
edilmiyecektir.
86
87
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vi.
K ronoloji ve sonuç: An~t-Kabir alan~ ndaki tümülûslerin
kronolojileri üstünde uzun uzun duracak de~iliz. 1 No. lu mezardaki
mimarl~ k durumunun Gordion'un iyi tarihlenen III., IV. ve Il.
tûmülüsündeki mezar yap~s~ na, 2 No. l~n~ n da tarihlenmelerinde
güçlük çekilmiyen Fidanl~ k ve Makridi'nin ikinci tümülüsüne benzedi~i yukarda aç~klanm~~t~. Ayr~ ca, ölü hediyelerinin mezara da~~l~~~, pi~mi~~toprak, tunç ve demirden kapkaca~~n saçaya~~n~n,
m~zrak uçlar~ n~n Fidanl~ k ve Makridi'nin ikinci tümülüsû ile Kerkenesda~~'n~ n IV., Gordion'un III. ve 1V. mezar~ ndaki buluntulara
benzedi~i yukarda ayd~nlat~lm~~t~. Bundan ba~ka, bu hediyele: den
baz~lar~n~ n Frig ~ehir ve kalelerinin ilk yap~~katlar~ ndan ç~ kar~lanlara da benzedi~i aç~klanm~~t~. Ayr~ ca Orta Italya'da, Asur,
Zencirli ve Toprakkale'de raslanan madenden göbekli kaplarda,
bu kronolojiyi do~rulayacak durumdad~r. Buna göre, yeni aç~ lan
mezarlar~ n her bak~ mdan paralelleri olan eski tümülüslerin kronolojilerini gözden geçirmek, meselenin ayd~nland~~~n~~ kabul etmek
olacakt~r.
Körte, daha 1904 y~l~ nda, III. tümülüsü M. ö. a~a~~-yukar~~
sekizinci yûzy~ ldan yedinciye geçi~e, IV. yü ondan biraz
daha geçe ve hatta Kimer ak~nlar~ ndan daha sonraya, II. yi de
a~a~~~— yukar~~ 600 y~llar~ na ve Friglerin Lid hakimiyetini
kabul ettikleri zamana, geri kalan ikisini de alt~nc~~ yüzy~l~n ilk yar~s~ na ve ortas~ na tarihlendirmi~tir 89 . Schachermeyr esas itibariyle bu kronolojiyi kabul etmi~, yaln~z III.
mezar~~ sekizinci yüzy~l~ n içine tarihlendirmi~tir 90. Gordion
tümûlüslerinin kronolojisi en aç~ k olarak K. Bittel ve H. G. Güterbockeun 1935 y~l~ nda yay~nlad~klar~~ Bo~azköy raporunda ve
yeni Anadolu buluntular~n~n ~~~~~~alt~nda münaka~a edilmi~tir 9 1 .
Burada III. nün en fazla dokuzuncu yüzy~ la kadar yükseltilebilece~i, dördüncünün de bundan çok az geç oldu~u, II. nin de yedinci
yüzy~ la aidiyeti söylenmi~tir. Bu etüdûn ikinci büyük önemi, 111.yû
çok eskiye tarihlendiren H. Frankfort kronolojisini de 112 cevaplan89 Gordion s. 98, 104, 129, 138-139 ve 145.
" Sehaehermeyr s. 108-109.
91 Botazkiiy 1 s. 21-23.
92 H. Frankfort s. 158.
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d~ rm~~~olmas~ ndad~ r. Fidanl~ k tümülüsünden ç~ kar~ lan eserleri
hakl~~ olarak III. mezardakilerle e~imsiyen Dr. Ko~ay, bu buluntular~ n M. ö. sekizinci yüzy~ la kadar yükselebileceklerini bildirmi~tir 93 . 1942 y~ l~ nda Gordion için bahis mevzuu olan bütün
problemler üstünde yeniden duran Bittel. III. ve IV. mezar~~ sekizinci yüzy~ l~ n sonuna ve en geç yedinci yüzy~l~ n ba~lang~c~ na,
fakat Kimer ak~ nlar~ ndan öncesine; Il. yi de yedinci yüzy~ l~ n
ba~lang~c~ na ve Kimer zaferlerinden sonraya: bu arada Fidanl~ k
ve Makridi tümülüslerini de III. ve IV. ile ayn~~ zamana veya onlardan biraz daha geçe tarihlendirmi~tir ". Bundan ba~ ka, bu
konuda en son olarak yay~ nlanan bir etütte de Fidanl~ k ve An~ t Kabir tümülüsleriyle Makricli'nin ikinci, Gordion'un III. IV. mezar~ n~ n ça~da~~oldu~u ve Makridi'nin üçüncü tümülüsünün fildi~i ve
boyal~~ çanak çömlek buluntular ~ na göre, Gordion'un II. mezariyle
ça~da~l~~~ , yani yedinci yüzy~ l~ n ba~lang~ c~ na ve Frig'lerin Lid
hâkimiyetini kabul ettikleri zamana aidiyeti bildirilmi~tir 95. Buna
göre, boyal~~ çanak çömle~i bulunmamakla beraber, tek renklileri
ve her türlü tunç e~yas~~ bak~m~ ndan Gordion'un III. mezar~ ndan
daha fakir olmayan An ~ t - Kabir tümülüsleri de daha geç bir
tarihe sahip de~ildir. Bu tümülüslerdeki m~zrakuçlar~ n~ n ve hele
tokan~ n i~çili~i, yivli ve kabartma!' kaplar~ n süs tekni~ine III.
mezarda dahi raslamak mümkün de~ildir. Muhtelif profil tipleri,
kabartmal~~ süs ~ekilleri, kulp ve dip örnekleri gösteren yald~zl~~
tunç e~yan~ n biçimlerine göre dizilmesi, bu mezarlardaki maden
e~ ya envanterinin Gordion'un en zengin mezar~ ndakilere e~it
oldu~unu belgelendirir. Bu bak~ mdan 1 ve 2 No. lu An~ t - Kabir
tümülüsleriyle Fidanl~ k'taki ve Makridi'llin ikinci mezar~~ 96 da,
Frig hakimiyetinin Kimer'ler taraf ~ ndan sona erdirilmeden
öncesine, yani Friglerin bu zengin mezarlar~~ kurabilecek bir
kudrete sahip olduklar~~ zamana ve sekizinci yüzy~ la aidiyetlerini kesin olarak ifade edebiliriz. Kimer ak ~ nlar~ n~ n sebep
oldu~u büyük felâketten sonra, Lid hâkimiyetini kabul eden
Friglerin eski adetlerini unutmad~ klar~ n~ , büyük ölülerine tümülüs
kurm~ ya devam ettiklerini, yaln~ z ölü hediyelerinin eskilerle e~imArkeologya Dergisi 1, s. 10.
KI. St. s. 71-72 ve 102.
Belleten 40 s. 589.
96 Bu mezar ~ n zenginligi Belleten 40 s. 586 v. d. da aç~ klanm ~~t~ r.
93

94
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senmiyecek kadar azald~~~ n~~ Gordion'un Il., I. ve V. mezar~~ ö~retmi~tir. Bu gerçe~in Ankara için de muteber oldu~unu, Makridi'nin
yeni tarihlenen üçüncü mezar~~ da belgelendirmi~tir. Geri kalan
Ankara tümülüslerinin aç~ lmas~ , her iki safhaya tarihlenen mezarlar~ n say~s~ n~~ ço~altacakt~ r. Bu arada III. tümülüsün ça~da~' olan
dört Ankara mezar~ n~ n kendi aralar ~ ndaki kronolojilerini, yani
bunlardan hangisinin daha eski veya geç oldu~unu tesbit etmenin
mümkün olmad~~~ n~~ da belirtmeliyiz. Yaln~z bizim hissimize göre,
ard~ç sandukal~~ An~t-Kabir tümülüsü di~erlerinden biraz önce
kurulmu~~olmal~d~ r.
Yeni ara~t~ rmalar, ikinci büyük Frig nekropolünün Ankara'da
bulundu~unu ve buradaki tümülüslerin Helenistik ve Roma Ça~~na
ait olam~yaca~~n~~ göstermi~tir. Yeni buluntular~ n ~~~~~nda Frig
tümülüsleri içinde ta~ tan kubbeli, kemerli veya düz daml~ , dromoslu, dromossuz mezar odalar~ na raslan~lam~ yaca~~~ihtimali artm~~~
bulunmaktad~ r. Ayn~~ ça~da Frig ~ehir ve kalelerinde tesbit edilen
ölü yakma ve gömmenin, tümülüsler için de bahis konusu oldu~u
anla~~lm~~~bulunmaktad~ r. Bugüne kadar kaz~lan yerlere ve yay~nlanan raporlara göre, Friglerin ~ehir ve kalelerinde bilinmiyen
üstün maden i~çili~inin, bilhassa mezar ara~t~rmalar~ndan sonra
anla~~lmas~ n~ n mümkün olaca~~~görülmektedir. Bu, her ça~~için bol
örneklerle do~rulanan bir gerçe~in bu devir için de müteber oldu~unun belirtilmesi demektir. Ankara'da Avgustus Tap~ na~~~çevresine ve Çank~r~ kap~~ höyü~üne yay~ lan Frig ~ehrinde oldu~u gibi,
eskiye tarihlenen tümülüslerde de boyal~~ çanak çömle~e raslanmam~~t~r. Yass~-höyük'deki gibi, Ankara'daki Frig ~ehrinin de yap~~
kal~nt~lar~~ ve küçük buluntulanyle bu nekropole paralel gidecek
maddi kültür maizemesine sahip bulundu~u yeni kaz~lardan sonra
iyice anla~~lm~~~bulunmaktad~ r. Anadolu'nun ünlü merkezlerinde
( Gordion, Ankara, Kerkenesda~~~) görülen zengin tümülüslerin
ça~da~l~~~~ve monümentalli~i, bu ça~da Orta Anadolu'da mustakil
küçük devletlerin, derebeylerin varl~~~n~~ kabul edenlere hak verdirecek bir durumdad~ r 98. Bu kaz~ lardan sonra tümulüs içindeki
mezarlar~n zenginlik veya fakirli~inin y~ kma topra~~n~n boyu
97 Ankara'daki Frig ~ehrinin yeri, arkeoloji kal~ nt~ lar~~ ve yap~~ katlar~ n~ n
tarihi hakk~ nda toplu bilgi Belleten 40 s. 574 v. d. de verildi~inden burada k ~ sa
kaz~~ haberleri üstünde durulm~ yaca~~~gibi, yaz~ lanlar da tekrarlanm~ yaeak t~ r.
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ile ölçülemiyece~i de anla~~lm~~t~r. 2 No. lu tümülüsümüzde
tespit edilen mimarl~k durumunun Gordion'da bilinmedi~ini, bunun
Ankara'ya has oldu~unu üç örnek do~rulam~~t~ r. Ayr~ca Gordion'
daki geç tümülüslerin aksine, Ankara'dakilerinde küllerin çömleklere konuldu~u, bu kaplar~ n in situ durumlariyle tespit edilmi~tir.
Bundan ba~ka, Friglerin ölünün kemik ve külünü ya birden
fazla toprak kaba veya ölü ile birlikte yak~lan kurban ve hediye
küllerini ölününkinden ay~rarak ba~ka kaplara koyduklar~~ anla~~lm~~t~r. Ankara'daki maden i~çili~inin, yani kabartmal~, yivli ve
delikli süslerin Gordion'dakilere bak~ nca daha yüksek, daha güzel
olmas~na kar~~l~k, Frig ba~kentinin topraktan yap~ lan kapkaca~~~
da Ankara'daki paralelleriyle e~imsenmiyecek kadar üstündür.
Yaln~z Ankara tümülüsleri tunç ve demir e~yas~, ya~l~~~n etkisiyle
Gordion'dakilere bak~nca daha çok h~rpalanm~~~ve hatta yer yer
yanl~~~kanaate, yani daima III. tümülüsün zenginfi~ini kabul etmemize sebep olacak bir durum da yaratm~~t~r. An~ t-Kabir alan~ndaki iki tümülüsün mimarl~ k durumu birbirinden farkl~~ olmas~ na
ra~men, ölü hediyeleri ve gömme tarzlar~~ aras~nda en küçük bir
ayr~ l~ k dahi yoktur. Bu tümülüslerde bulunan arkeoloji e~yas~ ndan
baz~lar~~ Anadolu'da M. ö. üçüncü ve ikinci biny~l~ ndan beri
bilinen tipleri ya~atmakta ve yerli bir gelene~e ba~l~~ kal~ nd~~~ n~~
göstermektedir. Bunlarda da d~~ardan, yabanc~~ bir kültür bölgesinden ithal edilmi~~arkeoloji eserlerine raslanmam~~t~r.
K~sa bir zamanda ve az masrafla aç~lan bu iki tümülüs, Frig'
lerin gömme âdetleri ve maddi kültür malzemeleri bak~m~ndan
önemli sonuçlar~ n sa~lanmas~na yaram~~~ve say~n Prof. Mansel'in
"Anadolu'daki mezar an~tlar~~ ara~t~r~lmas~na ~imdiye kadar oldu~undan daha büyük bir önem verilmesini arkeologlar~m~zdan ve
Türk Tarih Kurumu'ndan istemekle kendimizi hakl~~ buluyoruz„
~eklindeki do~ru ifâdelerinin bir kere daha gerçekle~tirmi~~
bulunmaktad~ r ".

9 Trakya - K~ rklareli, kubbeli mezarlar~ , Ankara 1943, s. 34

