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Önsöz
1945 y~l~~ Tarihöncesi ara~t~ rmalar~m~~ Orta Anadolu'da Ankara
( Aya~~- Güdül - Haymana ), Sivas ( ~ark~~ la - Uzunyayla - Hafik ) ;
Do~u Anadolu'da Malatya - Elaz~ g - Mu~~- Karaköse illeri çevrelerinde yapt~m.
Bu gezide geçti~im yollar, inceledi~im bölgeler harta LXXVII
de gösterilmi~~ve tesbit edilen hilyüklerin isimleri de LXXVIII
numaral~~ listede yaz~lm~~t~r.
Bundan evvelki gezilerimin bas~ld~ k' dergi isimleriyle, bu gezilerin "Kuzey-Do~u Anadolu Prehistoryas~ nda Bayburt Çevresinin
Yeri„ ad~ n~~ ta~~ yan yaz~ mda bir araya toplanan özeti, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi, Cilt III, say~~ 5 de yay~ nlanm~~t~r.
Biribirine ba~l~~ ve bir s~ ra takip ederek geli~mekte olan bu
çal~~malar, ~imdiye kadar aç~ k kalan, Anadolu'nun do~u yar~s~n~~
oldukça kaplam~~~bulunmaktad~ r; Anadolu'nun bat~~ yar~s~na geçmek ve böylece aç~k yer kalmay~ ncaya kadar bütün yerle~me alanlar~n~~haz~rlanm~~~pro~ram gere~ince taramak ödevlerim aras~ndad~r.
Bu y~l yapt~~~ m gezi de çok verimli oldu. Elimize Eskita~~ve
Yenita~~devri aletleri geçti. Yeni ve çe~itli yerle~meler gördük.
Bilhassa yap~lar~~ bak~m~ndan ~imdiye kadar gördü~ümüz tümûlüslerden ayr~~ tümülüsler tesbit ettik. Evvelce ara~t~r~ lan hüyüklerden
bir k~sm~ n~~ ziyaret ederek verimini tamaml~ yan kültür belgeleri
yarak
toplad~ k. Gölevleri kal~nt~lar~n~ n varl~~~ n~~ daha çok aç~kl~
.
~ûphelerimizi azaltt~k.
klamadan
önce, her yaz~ mda oldu~u
~
ve
gözlemlerimi
aç
Bulu~~
gibi bu yaz~ mda da Kurum Ba~kanl~~~ na sundu~um ön raporun
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bir örne~ini takdim ediyorum. Bu suretle geli~i güzel yollara ç~k~lmad~~~n~~ ve gezi sonunda haz~ rlanan y~ll~ k raporlarla, ilerde yap~lacak i~ lerin ancak bir parças~ n~n tamamlanm~~~oldu~unu hat~ rlatmak isterim.
Bu y~ lki çal~~malar~m~~ raporumda yaz~l~~bölümlerin te~kil etti~i
çerçeve içinde inceliyerek aç~ klama~a çal~~aca~~m.
Yard~ mlar~ n~~ esirgemiyen Türk Tarih Kurumu'na, bu imkanlar~~ haz~ rl~yan say~ n hocam Orrl. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'ya
sonsuz te~ekkürlerimi sunarken, ayn~~ h~ z ve istekle i~ime devam
edece~imi vadederim.
Geziye ç~ kmadan önce Kurum Ba~kanl~~~ na sunulan rapor

L Samsun kaz~lar~ na devam:
Dündartepe hüyü~ünün Kalkolitik ça~~~kültürünü kesin
ve geni~~ölçüde ara~t~ rmak, bu devrin kronoloji ve men~ei
üzerinde son sözü söylemek,
Eti kültürünün Kuzey Anadolu'daki son yerle~mesini, yap~~
kal~nt~ lar~ n~~ incelemek ve Etilerin Tarsus, Dündartepe aras~ ndaki
kültür tarihleri üzerinde durmak,
Tepe ve eteklerdeki Bak~r ça~~~kültürünü ve tepedeki
orijinal buluntulardan köjökkenrnödingsleri (Mutfak kal~nt~lar~ ) Orta
ve Bat~~ Anadolu'daki ça~da~lar~na göre de~erlendirmek; Tepedeki
3.30 metreden sonra ba~l~ yan Kalkolitik kültür tabakalar~~ içinde
derinle~mek,
Tekeköy düz-yerle~me yeri ve mezarl~~~~kaz~lar~ n~~ tekrar
ele alarak Anadolu Prehistorik kültürlerinin kavranmas~na daha
çok çal~~ mak ve bol Mezolitik ta~~alet (mikrolitler) veren "A„
adl~~ ma~aran~ n toprak dolgusunu tamamen bo~altmak, bu i~le
K~r~ m ve Bat~~ Kafkasya'daki yeni U. R. S. S. bulu~lar~n~ n
Anadolu'ya göre kontrolünü sa~lamak, ayni zamanda Barad~z
(~ sparta) Mezolitik istasyonu buluntulariyle mukayese imkanlar~ n~~
haz~rlamak,
Samsun hafriyat~~ sonunda K~z~ l~rmak deltas~~ güneyinde
(Bafra bat~s~ ) tesbit etti~imiz ikiztepe hüyü~ünde ilk deney çukurlar~n~~açmak istiyoruz.
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Geziler:
1940 y~l~ ndanberi Türk Tarih Kurumu ad~na prehistoryas~n~~
ara~t~rd~~~ m bölgelerin hartas~~ ili~ik olarak sunulmu~tur. Kuzeydo~u Anadolu parças~ nda prehistorya bak~ m~ ndan birbirine ba~l~~
bulunan kültür bölgelerinin verimi, 27,32 say~l~~Belletende (19431944) yay~ nlanmak suretiyle aç~klanm~~t~.
Hartaya koydu~um hüyükler, ma~ara ve kayaalt~~ s~~~naklar~,
gölevlerinin ilk izleri, kaya an~tlar~~ ve nihayet zengin Tarihöncesi
ve öntarih malzemeleri ilk ve öncü belgeler olmu~tu.
Bilhassa Kars'ta Dündartepe hüyü~ünde, Aras boyunda I~d~r
ilcesi çevresinde, Kangal'da Hüyükde~irmeni'nde buldu~um renkli
birçok çanak çömlek parças~, kar~~m~za ara~t~r~lmas~~ gereken s~ n~r
a~~r~~ kültür münasebetleri de ç~karm~~t~.
Anadolu'nun prehistoryas~n~~ zenginle~tirmek, belirli birkaç
örnek kaz~~ yerine (Truva, Ali~ar, Alaca), di~er bölgelerin en
yeni ve tamamlay~c~~ örnek kaz~~ yerlerini ekliyebilmek için daha
çok ara~t~rma~a ~iddetle ihtiyac~ m~z oldu~unu s~k s~k belirtmekteyim. Bu maksatla, bu y~l yapaca~~m gezilerde, Kuzey-do~u
Anadolu parças~ n~ n biraz güneyinde, bat~ dan-do~uya do~ru
uzanan yerlerinde çal~~aca~~ m; ara~t~rmak istedi~im bölgeler ve
takip edece~im yollar ili~ik hartada noktal~~ çizgilerle gösterilmi~tir.
Yaln~z bu ara~t~ rmalar~n ba~lang~c~ nda beni e~liyecek orijinal bir
buluntu kar~~s~ nda kalacak olursam, yolculu~umun Mu~'tan sonra,
kuzey-do~u'da kalan Kars'la, oradan Hope'ye uzanan k~sm~ndan
derhal vazgeçece~im.
Son dura~~ m muhakkak Mu~~ili çevresi olacakt~r. Mu~'tan
sonra ara~t~raca~~m yerler plân~ m~n ikinci bölümünü te~kil edecektir.
Gezide yap~ lacak i~ler:
~ark~~ la'dan itibaren Deliilyas, Viran~ehir, Kayadibi çevreleri ara~t~r~ lacak, geçen sene bu m~ ntakada yerini tesbit, fakat
ad~n~~ bildirmedi~im ikinci gölevleri izleri üzerinde durulacak;
ve Tohma çay~ n~ n Uzunyayla'ya aç~ lan yukar~~ k~s~mlar~ndaki
"S~çan hüyü~ü'nde„ ara~t~ rmalar yap~lacakt~ r.
Hafif gölündeki P~l~r veya Gölhüyü~ifr~de ara~t~rmalar
tekrarlanacak, buradaki gölevleri izleri ile verileni üzerinde dikkatle durulacakt~r.
Bellet~on C. XI. F. 28
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Kangal- Alaca- Hekimhan- Tepeköy yolu ile Malatya'ya
gidilerek, Tarihöncesi ara~t~ rmalar~~ yap~lacak, f~rsat bulursam
"Arslantepe„ de ziyaret edilcektir.
Malatya'dan sonra Elaz~~~(Tunçeli) çevresinde Sivrice,
Mollakendi, Pertek, Çemi~gezek, Keban ve Baskil çevrelerine kadar gidece~im. Hiç ara~t~ r~lmam~~~olan bu bölgelerde resimli ma~aralar, zengin hüyükler ve düz-yerle~me yerleri bulaca~~m' kuvvetle umut etmekteyim.
Elaz~~'dan sonra Pulur - Tepeköy - Çapakçur - Soluhan yoluyla Mu~~iline geçece~im. Elaz~~~çevresinde yapaca~~m ara~t~ rma tarz~~ burada da aynen tatbik edilecektir. Mu~'tan sonra zaman
kal~ rsa Malazgirt, Karaköse üzerinden Kars'a ve oradan da Artvin
üzerinden Hope'ye gidilecek; olmad~~~~takdirde, yukarda yazd~~~m gibi, Karaköse-Ele~ kirt üzerinden Pasinlere inilecektir.
Samsun Hafriyat heyeti gene eski arkada~lar~ mdan müte~ekkildir. Güney-do~u ve Do~u Anadolu gezilerime Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü ö~rencilerinden Fikret Ozansoy da i~ tirak edecektir.
Geziye ç~ kmadan önce Ba~ kanl~ k emriyle Haymana'da Timurözü ma~aras~ nda ve bir hafta evvel gene Kurum ad~ na Il~ca köyünde (Aya~) tesbit etti~im Asarc~ k hüyü~ü ile köyün menhir ve
kromleklerinde incelemeler yapaca~~ m. Raporumu arzeder, dile~imin kabul buyrulmas~ n~~ sayg~ lar~ mla rica ederim.
I. K~l~ ç Kökten
~lk Ara~t~ rmalara Genel Bir Bak~~~
Ankara ba~~ ehir olduktan ve Kurumlarla, Fakülteleri ba~r~ na
bast~ ktan sonra Anadolu'nun en çok ara~t~ r~ lan bir kö~esi oldu.
Yerli ve yabanc~~ ara~t~ r~c~ lar~ n yapt~~~~incelemeler neticesinde
kültür tarihi Eskita~~devrine kadar geri götürüldü. Yap~ lan yay~ nlar bu çevrede çal~~ acaklara çok büyük bir yard~ mc~~ ve en do~ru
bir k~ lavuz olmaktad~ r. Onun için, burada, ~imdiye kadar ara~t~ rdikim bölgelerden daha kolay imkanlar kazanm~~~oldum. Bütün
yay~ nlar~~ burada tan~ tmak konumuz d~~~ ndad~ r. Esasen mühim
bir k~ sm~~ toplu olarak gösterilmi~~bulunmaktad~ r (Ord. Prof. Dr.
~evket Aziz Kansu, Antropoloji Dersleri, 1937 ; Dr. Afif Erzen,
Ilk Ça~da Ankara, 1946).
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Ben yaln~ z yolumuzla ilgili ve bulu~lar~m~za yak~nl~k gösteren
yay~nlardan ancak bir k~ sm~na k~ saca temas etmek istiyorum.
Aya~~ve Güdül'e giderken Ankara - Aya~~yolunu takip ettim.
Ara~t~ rmalar~m~~daha ziyade Il~ ca, Ilhan köyleri ile Güdül buca~~~
yak~nlar~ nda yapt~m. Ara~t~rmalar~mda, Il~ca köyünde Asarc~k
hüyû~ünü, köyün güneyindeki dikilita~~ve kromlekleri (Dik dönek
ta~lar) gördüm; Güdül'de sileksten ve Ilhan köyü çevresinde de
bazalttan yap~lm~~~paleolitik olmas~~ muhtemel aletler toplad~ m.
Ankara'n~n kuzey-bat~~ yönü, yukarda yazd~~~ m gibi, oldukça
ara~t~ r~lm~~t~ r. Yol boyunda durarak ziyaret etti~im Ergazi köyüne
yak~ n ve asfalt yolun yard~~~~kum ocaklar~ , 1937 de Ankara
kuzeyinde tesbit edilip, Iç Anadolu'nun Orta Paleoliti~ini ilk
dafa aç~klayan Etiyoku~u gibi Lövalvazo-Musteriyen (LevalloisoMousterien) aletler veren ikinci . bir istasyondur. Seki seviyesi ve
yataklar~~bak~ m~ndan' Etiyoku~u'na yak~ n bir benzerlik gösteren
bu yer, 1937 de Prof. E. Pittard ve Doç. Dr. Afet Inan ve
daha sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü eski jeolo~lar~ndan Max
Pfannenstiel taraf~ ndan ara~t~r~ lm~~t~ r (E. Pittard, Sileks taiMs
Levalloisiens recueillis dans les alluvions des plateaux d'Anatolie,
Revue anthropologique, T. LXVIII, Paris 1939 ; Afet Inan, L'Anatolie, le pays de la "Race„ turque, Cer~ ve 1939 ; M. Pfannenstiel,
Die Altsteinzeitlichen kulturen Anatolien, Istanbul 1941).
Ankara - Aya~~yolunda kilometre 22 de, yolun hemen sol kenda
küçük ve sivrice bir büyük dikkati çeker; "II inci Sincan
nar~
hüyü~ii„ olarak adland~r~lan bu yerde Bak~ r, Hitit, Frig ve
Grek-Roma ça~~~belgelerinin topland~~~n~~ ö~reniyoruz (Prof. Remzi
O~uz. Ar~ k, Belleten 30, 1944, s. 343).
Yaln~z olarak, ayr~ ca Enstitümüzle birlikte yapt~~~m gezilerde,
bu hûyükte aç~klanan dört ça~~malzemesinin, yûzeyde serpilmi~~
oldu~unu kolayca görebildik.
Zir köprüsünü geçtikten sonra kuzeye uzanan Mûrted ovas~n~n ortalar~na do~ru, üzerinde köy bulunan bir yûkselti ; yolumuzun sa~~ nda, ovan~n kenar~ nda bulunan ikinci ve uzunca bir
tepenin hüyük olmas~~muhtemeldir. Bu tepeler e~er hüyükse, Sincan ve Bitik hüyû~ünden noksan veya fazla bir yerle~me göstereceklerini pek tahmin etmiyorum.
Aya~~Belinde ve Aya~~ilcesi içinde prehistoryay~~ ilgilendiren
bir belge göremedim. Yaln~z kasabada yolun kenar~nda, üzerinde
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kabartma süsleri bulunan, Grek-Roma ça~~ na ait ta~tan yap~ lm~~~
bir lâhit gelip geçenlerin ilgisini çekmektedir.
Il~ ca köyü içindeki Asarc~ k hüyü~ünü, köyün güneyinde bulunan dikilita~~alan~ n~~ ; ziyaretçileri ve ara~t~ r~c~ lar~~ merakland~ r~ p
e~lendiren A~~lkaya'daki (~ lhan köyü) fosil yataklar~n~~ tan~tan bir
yaz~ya raslamad~ m. Bu yerin killi ve k~smen çak~ ll~~ katlar~ ndan
ç~ kar~ lan çe~ itli hayvan fosilleri Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü
koleksiyonlar~~ aras~ndad~ r. Burada ara~t~ rmalar yapan Jeoloji profesörü Mac Caliee'in yay~ nlar~ n~~ büyük bir sab~ rs~zl~ kla bekliyoruz.
Güdül'de Kirmir suyunun sarp yamaçlar~~ üzerinde aç~ lan ma~aralar ara~t~ r~ lm~~~ve bunlardan bir k~sm~ n~ n tarihi devirlerde iskân
edildi~i ve baz~ lar~n~ n da kilise olarak kullan~ld~~~~aç~ klanm~~t~ r.
Kirmir suyuna inen platonun üzerinde morfolojileri itibariyle dikkate de~er baz~~ çakmak ta~lar~~ topland~~~ n~~ da biliyoruz (Ord.
Prof. ~evket Aziz Kansu, Türk Tarih Kurumu Prehistorik Ara~t~ rmalar~ , Belleten Cilt III, say~~ 9, 1939, s. 96 ).
Ara~t~ rd~~~ m çevreye yak~ n olmas~~ bak~m~ ndan Beypazar~~
-Nall~ han aras~ ndaki H~ rka tepesinde "Hüyü~ünde„ bulunan ve
M. ö. üçüncü binin ikinci yar~s~ ndan daha eskiye tarihlenen gagal~~
bir testi; gene Beypazar~'n~ n 13 km. güney-do~u'sundaki Dikmen
hüyükte ele geçen testinin ça~da~ ], tunç bir damga mühürü notlar~ m~ za eklenmesi gereken önemli buluntular eras~ ndad~ r (Dr.
Tahsin Özgüç, Beypazar~~ çevresinden getirilen testi ve damga
mühürü, Belleten Cilt IX, say~~ 34, s. 289-292, lev. LVI1).
Yolumuza yak~ n olmayan, fakat, Ankara'n ~ n kuzey-bat~~
çevresinin Öntarihini ve tarihini ayd ~ nlatmas~~ bak~ m~ ndan önemli
olan Karalar kaz~lar~ n~, Bitik ara~t~ rmalar~ n~~ ve bu yaz~ lara dikkatle haz~ rlan~ p eklenen istik~ af haftas~n~~ elimizde de~erli birer
k~ lavuz olarak saklamaktay~ z (Prof. Remzi O~uz Ar~ k, Karalar
Hafriyat~~ T. T. A. ve Etno~rafya Dergisi say~~ II, 1939, S. 102).
Ankara Gazi Orman Çiftli~inde (1932) harçs~z ta~larla yap~ lm~ ; yuvarlak kaideli bir yap~~ içinde bulunan ve M. ö. 8. yüzy~ la
tarihlenen bronz e~yalar kayde de~er buluntular aras~ ndad~ r.
(Dr. Hamit Ko~ay, Ankara Gazi Orman Fidanl~~~ nda bulunan
eserler, T. T. A. ve Etno~rafya Dergisi say~~ I, 1933, s. 21).
Ankara güney, kuzey ve kuzey-bat~~ k~s~ mlar~ na nazaran daha
derin arast~ r~lm~~t~ r. Timürözü ma~aras~ na (Haymana) kadar uzanan
yol boyundaki ve Elma da~~n~ n bat~~ eteklerindeki yerle~meler,
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bilhassa bunlar~ n içinde Ankara'ya en yak~ n bulunan Ahlatl~bel,
Kurumun ara~t~ rma tarihinde çok önemli ve müstesna bir de~er
~rafya
ta~~ r (Dr. Hamit Zübeyr, Ahlatl~bel Hafriyat~, T.T.A ve Etno
dergisi say~~ Il, 1934, s. 3-100).
Türk Tarih Kurumu ara~t~ rmalariyle ünlenen di~er bir yer de
Gâvurkale'sidir. Ankara'n~ n takriben 60 km. güney-bat~s~ndad~ r.
1861 de ilk defa Georges Perrot ve Ernest Guillaume taraf ~ndan
ke~fedilen bu harabede birçok ara~t~ rmalar yap~lm~~t~r.
Gâvurkale, gerek Hitit mes'elesinde, gerekse Anadolu'nun genel tarihi co~rafyas~ nda mühim bir yer al~ r. Perrot ve Guillaume'un Hitit k~ral~~ ve o~lu olarak gördükleri iki insan kabartmas~n~ , John Garstang ve Eduard Meyer ilâh tasviri olarak kabul
etmektedirler. V. der Osten de ayn~~ kanaattedir. V. der Osten
1926 da Paul Wiegard ve Emil Forrer ile birlikte Gâvurkale'yi
gezdikleri zaman Perrot-Guillaume'in görmedi~i ve 1910 da Albert T. Olmstead'~ n de görüp te yay~nlamad~~~~üçüncü bir insan
kabartmas~ n~~ daha tan~tm~~lard~.
19 may~ s 1930 da burada yap~lan kaz~~neticesinde Gâvurkale'nin eski kültür kat~n~ n kabartmalarla ça~da~~oldu~u, ikinci
kat~ n~ n ise Frig'lere ait oldu~u anla~~lm~~t~ r. Roma-Bizans devrini
te~kil eden son kültür kat~'n~ n çanak çömlekleri pek azd~r. Bu
devirde buras~ n~ n ihtimalle bir karakol oldu~u da ileri sürülmektedir (H. H. von der Osten, Gâvurkale K~lavuzu, say~~ 6, 1937)
Tarihin çok önemli ça~lar~ nda bir mabet, bir kale ve bir ~ato olarak kullan~ lan bu mevkiin yak~ n do~usunda Paleolitik devre
ait çakmak ta~~~aletleri de bulunmu~tur; buras~n~ n Paleolitik bir
atölye olaca~~~da kaydedilmektedir (Ülkü 1936-1937, s. 486-488).
Grek-Roma devri sonuna kadar yerle~me izleri gösterdikleri
ihtimalle kabul edilen Ahlatl~ bel ve Gâvurkale aras~nda dizili hüyükler de yolumuzun önemli yerle~melerindendir (Belleten Il!, say~~ 9,
Ankara Karalar ve yak~nlar~~ hartas~).
Karao~lan, Ankara'n~ n 25-27 km. güneyindedir. Ad~n~~ içinde
bulundu~u köyden al~ r. Bu hüyük, ilk defa (1937) Doç. Dr. Afet
~uz
Inan taraf ~ ndan görülmü~~ve hafriyat~ n~~ Arkeolog Remzi O
~e
ba~sa
bir
hafriyatla
i
~
idare etmi~tir. 1937 sonlar~ nda hüyükte k
na kadar
lanm~~~ve o zaman Kalkolitik ça~dan Osmanl~~ zaman~
r.
Daha
sonra
tekrarlanan
süren yerle~meler kolayl~kla aç~klanm~~t~
~iy le
kaz~larla, ad~~ geçen devirlerin kültür katlar~~bütün zenginli
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meydana ç~kar~lm~~t~ r (Remzi O~uz Ar~ k, Karao~lan Hüyü~ü.
Belleten Il!, Say~~ 9, 1939, s. 27-42).
Ankara çevresi Paleolitik buluntular bak~m~ ndan da çok zengindir. Bunlardan bir k~sm~ n~~ yukarda tan~tt~ k. Güney yolumuz
için (Ankara-Haymana-Timurözü) ~imdilik yaln~ z, Lüdumlu köyü
ile Mu~an ve Emir gölleri buluntular~ ndan bahsedece~iz.
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Eski Jeoloji Profesörü Dr.
Leuchs 2 / mart! 1938 de Lüdumlu köyünün Perm kalkerlerinden
müte~ekkil bir tepenin dar bir yar~nt~ s~ nda bir elbaltas~~ bulmu~tu.
Bu baltas~n~n yap~ s~~andezitten olup uzunlu~u 13.5, geni~li~i 8, ve
kal~nl~~~~4.5 santimetre çap~ndad~r. ~elleen teknikle yap~lm~~~olan
bu elbaltas~ n~n asl~~ Yüksek Ziraat Enstitüsü kolleksiyonlar~~ aras~ nda ve çok dikkatle yap~ lm~~~olan bir benzeri de Antropoloji
Enstitüsünde bulunmaktad~ r (Prof. Dr. Leucs : Forschungen und
Fortschritte. N. 31, 1939, s. 380-381).
Bundan ba~ka Emir ve Mu~an gölleri k~y~lar~ nda bulunan,
fakat görünü~ te pek tipik olm~ yan birkaç buluntuyu da bu arada
kaydetmek faydal~~ olur (Max Pfannenstiel : Die altsteinzeitlichen
Kulturen Anatolien S. 29 ve harta II). Ankara çevresinde yolumuzla ilgili buluntular~ n en önemlilerini böylece s~ralad~ ktan sonra,
gezimizin ikinci ve en büyük k~sm~ na giren ~ark~~la, Uzunyayla,
Malatya, Elaz~g, Mu~~çevrelerinde yap~lan ara~t~ rmalar~~ da tan~ tmak isteriz.
1941 y~l~ nda Gemerek istasyonunda çak~llar aras~ nda sileksten
yap~lm~~~iki adet Musteriyen teknikle i~lenmi~~alet bulunmu~tur.
Do~u Anadolu istikametinde ilk buluntu olmas~~ bak~ m~ ndan
önemi büyüktür ( ~evket Aziz Kansu: Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesi Dergisi, say~~ 5, s. 189, 1943).
1927-1929 y~llar~ nda Von der Osten'nin Sivas ve Kangal çevresinde yapt~~~~ara~t~ rmalar da de~erli bulu~lar aras~ndad~ r. Biz
bu ara~t~ rmalar sayesinde Hafik kalesini, Sivas, Kangal ve k~smen
~ark~~la çevresindeki hüyükleri ö~renmi~~oluyoruz (OIC 6, S. 5563, S. 165-167, harta IX).
Uzunyayla hakk~nda saham~z~~ ilgilendiren hiçbir yaz~ya ve
çal~~maya rastlamad~~~m~ z için öncülük edecek bir bilgiye sahip
de~iliz.
Gezdi~im bölgeler içinde en çok ara~t~r~ lan ve en çok üzerinde
durulan kö~elerimizden birisi de Malatya çevresidir. Ben buraya
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ilin kuzeyindeki bilinen hüyükleri görmek, Aslantepe'yi ziyaret
etmek ve ilin güneyine geçerek Besni, Keysun, Ad~ yaman çevresinde,
bunlar~ n içinde bilhassa çe~itli Paleolitik malzeme veren Pirin
(Pirun) köprüsü yak~nlar~ nda tamamlay~c~~ara~t~ rmalar yapmak için
gitmi~tim.
ödevimin bu k~sm~~ da çok iyi sonuçlar verdi. Bildiklerimize
kat~ lacak yenilikleri daha a~a~~ da yazaca~~ m. Yaln~z bizi merakland~ ran ilk ara~t~ rmalar~~ ~ehre yak~ nl~ k s~ rasiyle tan~yal~ m.
Aslantepe, Malatya'n~n 6 km. kuzey-do~usunda, eski Malatya
ile bugünkü Malatya aras~ nda bulunur. Buras~~ 1894 y~l~ ndan itibaren Istanbul'a toplanan kabartmalarla ilgi çekmi~tir. 1932-1938
de, Louis Delaporte idaresinde bir Frans~z heyeti taraf ~ndan ara~t~r~lm~~~ve en eski kat~ n Büyük Eti devleti sonlar~na aid oldu~u
anla~~lm~~t~r. 1932 y~l~ ndan evvel bulunan ve yay~mlar~~ yap~lm~~~
olan, geyik ve aslan av~, kanatl~~ bir periyi gösteren kabartmalar;
M. ö. 1200-700 y~llar~ na aid boyal~~çanak çömlekler; onikinci yüzy~l~n ba~lang~c~nda yap~ lan saray ve saray~ n kabartmalarla süslü
kap~s~ , Aslantepe kaz~ lar~ndan edindi~imiz bilgilerin önemli sonuçlar~d~r.
Ayn~~ hüyü~ün 1928 de ~ikago Üniversitesi ad~na Anadolu'da
arkeolojik ara~t~ rmalar yapan Von der Osten taraf ~ndan da ara~t~r~lm~~~oldu~unu ö~reniyoruz (Louis Delaporte: Revue Hittite et
Asianique Tome Il, Fascicules 9-16, 1934 S. 129-154).
Malatya'n~ n güney çevresi Paleolitik buluntular bak~m~ndan
Malatya kuzey çevresinden tamamen ayr~l~ r. Kuzeyde tek bir buluntu tan~ mad~~~ = halde, güneyde Eski-ta~~devrinin hemen bütün katlar~ n~~ izliyen belgeleri ele geçirmi~~bulunuyoruz. Bundan
ba~ka hüyük ve tarih eserleri bak~m~ndan da fark büyüktür.
1928 y~l~ nda Cenevre Üniversitesi Antropoloji Profesörü E.
Pittard, Ad~ yaman'da Çakal vadisinde yüzeyden toplad~~~~çakmak
ta~~~aletleri bu çevrenin ilk Paleolitik buluntular~~ aras~ndad~r (Prof.
E. Pittard: Decouverte de la civilisation paleolitique en Asie Mineur
Archives Suisses D'anthropologie general V 2, 1928-1929 S. 13565; Visage nouveau de la Turquie, Paris, 1931, S. 147-55).
Bu istasyon Pirin köprüsü yan~ nda olup bir kaya s~~~na~~ndan ibarettir. Pittard'~n te~hisine göre aletler Orinyasiyen, yani
Üst-paleoliti~e aittir. Baz~~ parçalar, ~üphe ile de olsa, Kapsiyene
benzetilmektedir (K. Bittel, S. 9).
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1938 de Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu da Ad~yaman'a
(Malatya) giderek Prof. Pittard'~n ara~t~rma yapt~~~~Çakal vadisinde k~rm~z~ mt~ rak renkte çakmak ta~~ndan yap~lm~~~tipik üçgen
formlu bir uç bulmu~tur. Bu aletin Prof. Pittard'~ n buldu~u Orinyasiyen aletlerle hiçbir ilgisi yoktur (Ülkü 1939, Cilt XII, S. 477-479
AA, 1940).
Bu arada Malatya ilinde Besni, Key sun'daki eski buluntular da
bizi ilgilendirmektedir (V. d. Osten OIP : XXX, S. 405).
Ad~yaman'da ö~retmen Zeki Ad~ yamantla tan~~t~~~ma çok
memnunum; bu arkada~~bana göremedi~im hüyüklerle, benden
önce ilceye gelen ara~t~ r~c~lar hakk~ nda faydal~~ notlar verdi. Von
der Osten ve Prof. Pittard idaresindeki heyetin çevrede yapt~klar~~
ara~t~ rmalar~~ ve ilcede verilen konferanslar~~ çok enteresan buldu~um için aynen naklediyorum :
"Dünya medeniyetinin ~ark uluslar~~ taraf~ ndan kurulu~unu
gösteren izler Pirin'de yap~ lacak hafriyatla meydana ç~ kacakt~r.
Birçok k~ ymetli âsâr göstermektedir. Insanlar iptidai hallerinde
kayalar içinde ya~ amakta iken Pirin halk~~ medeni kuvvetleri ke~fedip insanlar~n i~ ine yarar birer ~ekle sokmu~lard~ r.
Henüz görülmekte olan çakmak ta~lar~~ eski malzemelerin en
mühimlerindendir.
E~er Pirin halk~~ bu ~ark medeniyetini inki~ af ettiremeseydi
acaba dünya medeniyeti ne vakit ve kimler taraf ~ndan kurulacakt~ ?
Ey Ad~ yaman halk~ , siz, dünya medeniyetini meydana getiren
o ~erefli babalar~ n~z~ n evlâtlar~s~n~ z. bu suretle mes'ud ve bahtiyar oldu~umuzu bütün sizlere tebrik eder, en son hürmetlerimi
de ecdatlar~ n~z~ n yüce ruhlar~ na sunar~ m „ ( Zeki Ad~ yaman ve
~airleri, 1931, S. 37 - 38 ).
Pirin yak~ nlar~ nda bulunan Palanl~~ köyü ma~aralar~n~ n resimli
duvarlar~~ da bölgenin de~erli bulu~lar~~ aras~ndad~ r. Prof. Pittard,
Prof. ~evket Aziz Kansu, Müzeler ve Antikiteler Umum Müdürü
Hamit Ko~ay taraf~ ndan görülüp i~lenen bu duvar resimleri ( Ar
pariyetal ) Anadolu'nun Üst-paleolitik devrinin ilk ar örnekleri olmas~~ bak~m~ ndan de~eri büyüktür ( E. Pittard: Archives Suisses
d'Anthropologie g&~ eral (1939) Gravures rup6tres en Anatolie S.
187 - 190 resim 1 ve 2 ) ,
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Kâhta ilçesinin ( Malatya ) kuzey-do~usunda bulunan Nemrut
da~~~tümülüsii ara~t~rmalar~ , Anadolu'nun arkeoloji tarihinde büyük
ve önemli bir yer i~gal eder. ~imdiye kadar gördü~üm tümülüs~ ndan,
lerin en büyü~ü ve en yüksek yere kurulmu~~olmas~~ bak~m
yaman
ve
Kâhta
çevresinde
hemen
her
yerden
görmek
onu Ad~
mümkündür. Bu tümülüs ilk defa "Puchstein„ taraf ~ ndan incelenmi~~
yay~ nve 1882 y~l~~ 19 eylülünde etüdü Berlin müzesi taraf ~ndan
ve an~ tlar~ n
lanm~~t~ r. önemini ve üzerindeki an~tlar~ , yaz~tlar~~
~~
ilgili bulundu~u çe~itli meseleleri ayd~nlat~c~~mahiyetteki maliimat
daha ziyade Müzeler Müdürü O. Hamdi ve Osgan efendinin yerinde yapt~klar~~ çal~~ malardan ö~reniyoruz ( O. Hamdi bey ve
Osgan Efendi: le Tumulus de Nemrout Dagh, MDCCCLXXXII 1882) .
~~
I. Aya~-Güdül aras~~ve Timurözil ma~aram ara~t~rmalar
Iç Anadolu'nun Yukar~~ Sakarya bölgesi içinde bulunan bu
yerler, yukarda isimlerini verdi~im ara~t~ rmalar bir kenara
~t~r~ lan, fakat
b~rak~l~ rsa, Ankara'n~n kuzey-bat~ s~ nda en çok ara
~esidir. Bu
yay~n~~ hemen yok denecek kadar az bulunan bir kö
~t~ rmalariyle,
k~s~ mda Güdül buca~~~çevresindeki Tarihöncesi ara
Ilhan köyü do~usundaki A~~ lkaya'da fosil toplamak maksadiyle
yap~ lan birkaç geziden ba~ka bir~ey tan~m~yoruz.
Ara~t~ rmalar~ma Aya~'tan ba~lad~m. Il~ ca ve Ilhan köyünde
çok durdum. Burada i~imi bitirdikten sonra Güdül'e kadar gittim.
(Kromlek). DikIl~ ca köyünün yak~ n güneyinde Dikdönek ta~lar~~
ünü ; Ilhan
hüyü~
~k
usunda
Asarc
ta~lar~~ (Menhir) ve kuzey-do~
köyündeki düz-yerle~me yerini tesbit ettim.
Bu düz-yerle~me yeri Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu idaresinde
yap~ lan gezide Arkeolog Doç. Dr. Ekrem Akurgal ve Arkeolog
Doç. Dr. Tahsin özgüç taraf ~ ndan da görülmü~tür.
Ilhan köyü kuzey gerisindeki sekiler üzerine bazalttan yap~l~lm~~~Paleolitik
m~~~3, Güdül çevresinde de 4 tane sileksten yap
alet ele geçirdim.
~lan
Yukar~~ Sakarya bölgesinin kuzey kö~esinde, Köro
kitlesinin
güney
etekleri
çevresi
içine
giren
bu
bölge
da~lar~~
~k,
yüzey ~ekilleri ve topraklar~~ bak~m~ ndan çok enteresan ve aç
ayn~~ zamanda kesin çizgiler göstermektedir.
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Ara~t~ rd~~~ m alan~ n bat~s~ nda geni~
liyerek sekiler halinde
Gödek, K~ z~ lburun, Af~arsivrisi da~lar~ na do~
ru ilerliyen Neojen
tabakalar~, yap~ lar~~ püskürük kültelerden ibaret olan da
~lar~n
üzerine ç~ kar. Bu yükseli~, Güdük da~~ n~
n güney yamaçlar~ nda
dikle~ en Neojen katlar~nda, K~ z~ lburun da
~~~üzerindeki konglomeral~~ ve killi tabakalardan müte~ekkil A
~~ lkaya fosil yataklar~ nda
aç~ kça görülmektedir.
Aya~-Il~ ca köyü aras~ ndaki Neojen tabakalar
~ n~ n sularla,
kuzeydo~u ve güneybat ~~ yöne do~
ru kollar halinde dilinmesinden meydana gelen üzeri düz boy unlar, yolumuzun usand~ r~c~~ yer
dalgalar~~ olmu~ tu. Bunlar Aya~'tan itibaren s
~ ra ile "Küçük Kara
boyun, Büyük Karaboyun, ArkIar çay~ r~~ ve Aynal~~ Bay~
r, Deve
An~~rtan bay~ r~„ ad~ n~~ al~
r ve Balaban düzünde sona ererler.
Sonbelin üzerinde zengin sileks yumrumar~~ bulunur. Anadolu'nun birçok yerlerinde gördü~üm bu Neojen örtüsünün görünü
ve yap~ s~ n~~ Sivas çevresindeki örtülere çok benzetiyorum. Zaten~~
bitki, yerle~ me, ya~~~~azl~~~~bak~m~
ndan da Iç Anadolu çevresi
içindedir. Kuzey Anadolu'ya ba~l~ l~ k izleri, ancak, Güdül çevresinde görülür.
Ika ve Ilhan çaylar~ n~ n birle~ti~i sahalar düzle~ mekte ise de
baz~~ yerleri bak~ms~zl ~ k yüzünden m ~ r~ kla~m~~~haldedir.
Il~ ca köyü Aya~'~ n 6-10 km. kuzeybat~s~na dü~er,
Güdül
~ösesi köyün bat~s~ndad~ r. K~z~ lbay~ r da~~ ndan gelen Il~ca
suyu
köyün su ihtiyac~ n~~ kar~~ lar. Yeniden tesbit edilen Asarc~ k
hüyü~ü köyün kuzeydo~u kenar~ ndad~ r. Bazalt bir temel üzerinde kurulmu~~olan hüyük köy yerinden daha yüksekte bulunur.
Hüyü~ün kuzey taraf~~ Il~ ca suyunun dik ve sarp yarma vadisine
bakar. Üzerinden ve küçük yarmalar~ ndan toplad~~~ m çanak
çömlekler yeniden eskiye do~ru Grek-Roma, Frig, Hitit ve Bak~ r
devirlerinin varl~~~ n~~ aç~ klamaktad~ r.
Köyün en enteresan kö~esi güneyindeki çay~ rl~ k veya dikili
ta~~mevkiidir (Levha CVII, res. 1,2). Ara~t~ rmalar~
m aras~nda
böyle bir alana Ç~ld~ r gölündeki adada rasgelmi~tim. Ta~ lar çok
kaba ve birkaç tanesi oldukça yüksektir. Yap~lar~~ püskürük kültelerdendir. Bu ta~lar~ n dikili ve tek olanlar~~ köye yak~ n yerde,
kromlekleri de daha ziyade alan~ n güney çevresinde dizilmi~~olarak
bulunmaktad ~ r. Köyün ya~l~lar~~ bu ta~lar~ n daha çok oldu~unu ve
hepsinin ayn~~ yükseklikte dikili bulunduklar~ n~~ son zamanlarda
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bina ve yollarda kullanmak üzere köylü ve müteahhidler taraf ~ndan devrilip k~r~ld~~~n~, birço~unun da da~~t~ larak yok edildiklerini söylediler.
Bugün yüksekli~ini kaybetmi~~birkaç dikili ta~tan ve tepeleri
k~r~lm~~, çevresi seyrekle~mi~~kromlek ta~lar~ ndan ba~ka bir~ey
kalmam~~t~r. Daha çok da~~t~l~p yok edilece~inden korkarak, sa~lam kalabilen dikili ta~lar önünde birkaç sondaj yapmay~~uygun
gördüm.
2,5 metre yüksekli~e yak~n lev. LXXIX, res. 1 de görünen
dik ta~~n 1 metre do~usunda 1, 5X2 metre çap~ nda bir çukur açt~m. Bu çukurda 2 metre derinli~e indim. 1.5 metre derinlikte çok
kaba iki ta~~kapakla örtülü bir mezar meydana ç~kartt~ m. Içindeki
insan iskeleti çok da~~n~kt~~; parçalar~~ en ufak bir sars~ nt~~ ile ufalan~p da~~l~yordu. Iskeletin ba~~~bat~ya, ayaklar~~ do~uya bak~ yordu. Mezarda e~ya ç~kmad~~ ( Lev. LXXIX ~ekil 1).
Ikinci çukuru, alan~n ortas~nda devrilmi~~olan bir ta~~n ( Lev.
LXXIX, resim 2), gene bir metre ilerisinde açt~m. Ayn~~ çapta derinle~irken 60 santimde k~r~lm~~~bir küp mezarla kar~~la~t~m.
Küpün yap~l~~~~Grek-Roma devri tekni~i gösteriyordu. Iskeleti toz
halinde oldu~undan ç~kar~lmad~~(Lev. LXXIX, ~ekil 2). Bu mezar~~
kald~ rd~ktan sonra ilk mezarda oldu~u gibi 1,50 metrede ayni ta~lardan yap~ lm~~~kapaklar görüldü, iskeleti da~~ n~k oldu~undan bu
da al~namad~. Yaln~z ta~~kapaklar~ n biraz üzerinde ve iskeletin
ba~~ucuna dü~en k~sm~ nda Lev. LXXX, ~ekil 1 de gösterilen a~z~~
ve kulpu k~r~ k küçük bir çömlek ç~kar~ld~. Bu mezar~n iskeleti
birincinin aksine yat~r~lm~~t~.
Çe~itli mezar ~ekilleriyle, birkaç Bak~r ça~~~çanak çömle~inin
tabakalar~n aras~nda ele geçmi~~bulunmas~~ bizi dü~ündürmektedir.
Kaya an~tlar~n~n Cilâl~-ta~~devrine aid olduklar~ n~~ söyliyebilmek
için alanda daha çok ara~t~ rmalar yap~lmas~~gerekmektedir. Bunlar~n kaya an~tlar~~oldu~unu i~aretlerken Anadolu'daki dikili ta~lar~n
mahiyeti ve zaman~~ aç~klan~ ncaya kadar, alan~ n muhtelif devirlerde mezarl~ k olarak kullan~ld~~~ n~~ eklemek en do~ru görü~~olur
kanaatindeyim.
Kaz~lara ba~lamadan köylülerin getirip gösterdikleri haçl~~ mezar ta~~n~~ da ilgi çeken bir vesika olarak görüyorum. Ta~~n saklanmas~~ ve k~r~lmamas~~ için köylüye rica .edildi. Ilgililere haber
veriyorum (Lev. LXXXI, ~ekil 2).

444

~. KILIÇ KÖKTEN

Il~ ca köyünden sonra Ilhan köyü çevresindeki ara~t~rmalar~ ma
ba~lad~ m. Köyün kuzey kenar~n~~çevreliyen ilk sekiler üzerinde
bazalttan yap~lm~~~üç tane yonga alet toplad~m. Bunlardan 1 numural~s~~ büyük bir yonga elbat~s~d~ r. Aletin kopma yüzü düzdür.
Geni~~bir çevre ile uca do~ru daral~p birle~en iki yonga yüzü
aleti üçgen ~eklinde gösterir. Bu aletin en büyük uzunlu~u 145,
en büyük geni~li~i 87, kal~nl~~~~25 milimetredir. Düz vurma yüzü
ve seyrek kenar çentikleriyle bu alet Lövalvaziyen'in kaba yar~ m
elbaltalar~~ gurubuna girebilir ( Lev. LXXXII).
Di~er aletler levha LXXXIII de gösterilmi~tir. Bunlar~ n ikisi de
ayn~~ teknikle i~lenmi~~olup 1 numaral~s~n~n kopma yüzü aç~kta
kald~~~~için, d~~~tesirler alt~ nda rengini kaybetmi~, patenle~mi~,
kapal~~ kalan yonga yüzü renk koyulu~unu muhafaza etmi~tir. 2 numaral~ da bu olay aksinedir. Yaln~ z, bu iki alet üzerindeki paten
de~i~ikli~ini gözden geçirmedi~im için eskili~ini (tekni~ini de~il )
kesin olarak kestirmek zordur. Bu civarda toplanacak aletlerin
say~ca ço~almas~n~~ beklerken, tipik birer Lövalvazien, Musteriyen
( Levaloisien, Musterien ) kaz~y~c~~olduklar~n~~ kaydedebiliriz. Birincisinin uzunlu~u 93, geni~li~i 49, kal~nl~~~~19 ve ikincisinin ise,
s~ ra ile 93, 54, ve 14 milimetredir.
Köyün güney kenar~ ndaki "Ören aras~ ,, denilen düzlü~ün
Grek-Roma ça~~na aid bir yerle~me yeri oldu~u anla~~lm~~~bulunmaktad~ r. Bu netice Arkeolo~~Doç. Dr. Ekrem Akurgal ve Arkelo~~Doç. Dr. Tahsin ~'izgûç'ün son ara~t~rmalariyle de . teyid edilmi~~bulunmaktad~r.
Güdül buca~~~çevresinde Kirmir vadisine bakan volkan platosunun üstûnû örten çak~llar aras~ nda toplad~~~ m aletler, Ankara
çevresinde Etiyoku~uinda bulunan Lövalvazo-Musteriyen (Levalloiso - Mousterien ) aletleri and~rmas~~bak~m~ ndan önemleri büyüktür
( Lev. LXXXIV ). Bunlar~ n dördü de sileksten yap~lm~~t~ r. Yûzleri
parlak patenlidir. Yaln~z 3 numaral~s~~ y~pranm~~~oldu~undan (sileks
akl~~~~) yüz parlakl~~~ n~~yer yer kaybetmi~~bulunmaktad~ r; hepsi
kaz~y~c~d~r. 3 numaral~~ k~ rma çentikli oluklu kaz~y~c~~ olmakla di~erlerinden ayr~l~ r. 1 numaral~~ aletin uzunlu~u 64, geni~li~i 52,
kal~nl~~~~17 milimetredir. Kopma yüzü, yonga yüzü tam ve tipiktir.
Vurma yumrusu yoktur; aletin bir kenar~~ küt, di~er kenar~~çentiklidir. 2 numaral~~ Metin uzunlu~u 72, geni~li~i 61, kal~nl~~~~21
milimetredir. Yuvarlak kaz~y~c~~ olup, koyu kahve renkli ve kenar-
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lar~~ çentiklidir. 3 numaral~~âletin uzunlu~u 86, oluk ortas~~ geni~li~i 40, en dar kal~nl~ k 18 milimetredir. özelli~i yukarda verildi.
4 iincüsü pek tipik olmad~~~ndan çap~n~~ bildirmiyorum.
Timurözü ma~aras~~ ve çevresi :
Aya~ - Güdül aras~~ ara~t~ rmalar~ n~~ özetledik. ~imdi Timurözü
ma~aras~~ bulu~lanm~z~~ inceliyece~iz. Ma~aran~n bulundu~u yere
Ankara - Haymana yolundan gittik. Yan~ mda enstitü arkada~lar~m
da vard~ . Sakarya bölgesi içinde bulunan bu yerlerin sular~~Ilhan
ve Kirmir sular~~ gibi Sakarya'y~~ beslemektedir. Güneyinden ba~lay~ p, Haymana önlerine kadar kuzeydo~u ve güneybat~~ istikametinde uzanan kalker s~ rtlar, Ankara güneyinde ve bat~s~nda önemli
bir engel te~kil eder. Bat~'ya geçebilmek için, Sakarya'ya dökülen
sular~ n yataklar~n~~ geçmek zoru vard~r. En eski yerle~melerin bu
vadiler boyunda dizili olu~u ve sular~ n kaynaklar~~ ba~~nda müdafaa maksadiyle kurulmu~~olan eski kale kal~nt~ lar~~ ( Gâvurkale,
Timurözü v. s.) bunu bize aç~ kça gösterir. Bunlar ortada kalan
Ankara kalesinin öncü müdafaa noktaland~ r. Ankara kalesinin
ortada ve bunlar~ n çevresinde yap~ lm~~~bulunmas~~ bize yeni ve
incelenmesi önemle gerekli, oldukça geni~~alanl~~bir müdafaa sistemi kar~~s~ nda bulundu~umzu hat~ rlatmaktad~ r. Ayn~~ müdafaa sistemini Kars bölgesinde ve daha birçok yerlerde görmü~~bulunuyoruz.
Çal da~~ ndan Lüdumlu ve Gâvurkale önlerine kadar plato
halinde devam eden kalker s~rtlar ve daha bat~da ~ist ve koglomeralara dönen yataklar, öneminden bahsetti~imiz kütlenin yap~s~ n~~ te~kil eder. Timurözü suyu ve bunun kat~ld~~~~Il~ca suyu bu
kütlenin güneybat~~ kenar~n~~ çevreler.
Ma~araya giderken Timurözü vadisini takip ettik. Ma~aran~n
a~z~~ küçük ve bulundu~u yer yüksekçe oldu~undan uzaktan
farketmek veya farkettikten sonra iç geni~li~ini tahmin etmek
çok güçtür.
Bu ma~aran~ n 15 haziran 1938 de Polatl~~çevresinde gezilen
Timurözü ma~aras~~ ile ilgisi yoktur (Ord. Prof. ~evket Aziz
Kansu: Prehistorya ara~t~rmalar~~Belleten 9. 1939, s. 93).
Ma~ara uzun y~ llar ak~ l olarak kullan~ld~~~~için kal~n bir
gübre tabakas~~ ma~aran~ n a~z~n~~ iyice doldurmu~tur. içeriye geni~liyen ve birçok yollara ayr~lan bu ma~arada yolumuzu kay-
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betmemek için belli noktalara özel i~aretler koyarak ilerledik.
I~~ klar~m~z~~ yutan korkunç ve nihayetsiz yar~ klara dü~memek için
uzun iplerden de faydalan ~yorduk. Bunalt~c~~ bir hava, kafilenin
mühim bir k~ sm~ n~~ daha ma~aran~ n a~z~ nda aram~zdan ay~ rm~~t~.
Ara~t~ rmalar~ m~z~~ ancak 3,5 saatte bitirebildik. Ma~aran~n en
karanl~ k kö~ elerinde tarihi devirlerde yap~lm~~, içleri horasanla
s~val~~ su sahr~ nçlar~, lâtince yaz~l~~ k~ r~ k ta~~parçalar~~ gördük.
Karstik bir ma~ara oldu~u dikit ve sark~ tlardan, dipsiz yar~ klardan ve tavana kadar yükselen katl~~ bölmelerden anla~~llyordu.
Ma~ara a~z~ na yak~ n ve karanl~ k bir kö~esinde açt~~~ m~ z
çukurlardan k~ r~ k bir femür parças~~ ile, iri di~li k~ r~ k bir hayvan
çenesi ele geçirdik (Lev. LXXXV). Çok kal~n ve kaba olan bu
ba~s~z k~ r~ k üst femür parças~ nda sert çizgiden (Linea aspera)
ba~ ka karakteristik bir nokta tesbit edemedik.
Yaln~z, bu kemik parças~ n~ n birkaç çanak parças~ na göre
Bak~ r devri adamlar~ na ait olaca~~n~~ tahmin edebiliriz ; yan~ nda
bulunan iri çene parças~ n~ n da al~ nan ölçülere göre bir ala geyi~e (Cervus elafus) veya bir deveye aid olaca~~~tahmin edildi
(Marcellin Boule: Les Fosilles, 1935, s. 674, res. 1091). Her iki
parçan~n Bak~ r devrine maledilebilece~ini tekrarlarken, 1937
y~ l~ nda Etiyoku~u'nda ocak B de ve tabaka B I de, bir duvar
kenar~ nda bulunan geyik cinsinden birisine aid olmas~~ dü~ünülebilir (Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu: Etiyoku~ u Hafriyat Raporu
1937, S. 15, S. 25).
Timürözü ma~aras~ nda di~leri, Etiyoku~ u'nda boynuzu bulunmu~~olan bu hayvan cinsinin Bak~ r ça~~ nda Ankara çevresindeki
varl~~~ n~~ ayd~ nlatma~a çal~~ mak gerekli bir konu olmaktad~ r.
Timurözü ma~aras~~ ara~t~ rmalar~ ndan sonra Bumsuz köyündeki ma~aray~~ da görme~e gittik. Bu köy Timurözü ma~aras~ n~ n
güney-do~usuna dü~ er. Köyün kuzeyinde, yüksekte, püskürük külteler içinde aç~ lm~~~bulunan bu ma~ara uzaktan görünür. Bir
insan geçecek kadar dar, oyulmu~~bir yoldan, kesme bir odaya
geçilmektedir. Buras~~ ma~aradan ziyade s~~~na~a daha çok benzemektedir.
Köyde ve bahçe duvarlar~ nda sokulmu~~olan yaz~l~~ ve kabartma insan ~ekilli ta~lardan ba~ ka ilgi çeken bir~ ey göremedik,
kabartma resimli ve oyma yaz~ l~~ mezar ta~~ n~ n krokisini çizmekle
buradaki i~ imize son verdik (Lev. LXXXI, ~ekil 1).
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Haymana çevresinde Bumsuz köyünde buldu~umuz, mezar
ta~~n~ n kabartmas~ na yak~ n benzerlik ve ayr~ca ayr~l~ k gösteren
ta~lardan bir k~ sm~n~ n Haymana çevresinden toplanarak Ankara'da
Ogüst mabedi deposuna kald~ r~lm~~~oldu~unu ö~reniyoruz (T.T.A.E
dergisi say~~ III, Franz Mittner : Haymana civar~nda bulunan kitabeler S. 91, 1936). Il~ ca köyünde saklanan ta~la, ~ekilleri tarif
edilen bu ta~lar~ n Ankara'daki benzerleri yan ~ na getirilmesini çok
arzu ederiz.
II. Sivas çevresi ara~t~rmalar~~
Gezimin ikinci k~sm~~ Ankara çevresine nazaran daha çok yorucu geçti. Ara~t~rmalar~ma ~ark~~la'dan ba~lad~ m. Uzunyayla'n~n
bir k~sm~n~~ tarad~ m. Hafik kaz~lar~n~~ tekrarlad~ m ve daha sonra
Do~u Anadolu'nun güneylerine inerek Malatya - Elaz~g - Mu~~illeri
çevresinde ilk ara~t~rmalar~ m~~ yapt~ m; Besni - Keysun - Ad~yaman Kâhta ilcelerine (Malatya) geçerek Güneydo~u Anadolu'nun kuzey
k~s~mlar~nda da çal~~t~ m. Bu k~s~ m, gelecek sene Güneydo~u
Anadolu'da yapaca~~ m geziler için de bir ba~lang~ ç oldu.
I~e ba~ lad~~~ m zaman ~ark~~la çevresini k~smen tan~yor, fakat
Uzunyayla hakk~nda hiçbir ~ey bilmiyorduk. Malatya çevresi hariç
Elaz~g hakk~ nda bilgimiz kifayetsizdi, hele Mu~~çevresi hakk~nda
ilgili bir i~aret yoktu.
Bu son gezilerimizle Uzunyayla'y~~ daha iyi tan~m~~, Malatya
çevresinin eski bulu~lar~ na yenilikler katm~~, Elaz~g ve Mu~~çevresinde de yeni ve çe~itli yerle~meler tesbit etmi~~bulunuyoruz.
Yolculu~umuz Anadolu'nun en da~l~k ve dalgal~~bölgelerinde
geçti. Kar~~m~ za ilk defa ç~ kan Uzunyayla, Toros sistemi içinde
a~~lmas~~ gereken ilk engeldi. Etraf ~~ da~larla çevrili gibi görünen
bu yüksek alan~ n neresinden girilecekti ? ~üphesiz, bu i~~evvela
ara~t~r~c~ n~n ilk ve sad~ k arkada~~~olan hartalardan ç~ kar~lacakt~.
Her zaman oldu~u gibi, bu seferde harta üzerinde çal~~arak bizi
ilgilendiren yollar, vadiler, bel ve geçitler incelendi. Uzunyayla'ya
girebilmek için i~e ~ark~~la'dan ba~l~ yarak, Kuruöz gedi~inden
girilme~e karar verildi (yolumuz için).
Uzun bir tren yolculu~undan sonra ~ark~~ la'da inildi. Gemerek
düzlü~ ünden sonra gelen ve Sivas - Kayseri aras~nda yollar bak~ m~ ndan çok önemli mevkide bulunan ~ark~~la, yüksekçe bir tepenin kenar~ nda kurulmu~~büyücek bir kasabad~ r. Kuzeyindeki düz-
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lü~ü çevreliyen da~lar bir duvar halinde kuzeydo~u ve güneybat~~ istikametinde uzan~rlar.
~ark~~ la çevresindeki ara~t~ rmalar~~ daha ziyade kasaban~ n
kuzeydo~usunda Mergesen ve Elmal~~ köyleri yak~nlar~ nda yapt~ k.
Bu taraftaki ara~t~ rmalar bir gün sürdü. Ertesi gün Kotanözü
deresi boyunu ç~ karak Uzunyayla'ya aç~ lan Kuruöz geçidine geldik. Buraya kadar Uzunyayla'n~ n içi hakk~ nda bir görü~~yap~lamad~ . Uzunyayla tabii kalesinin, bu bat~~ tabii duvar~n~~ zorlukla
ç~ km~~~bulunuyorduk.
Yolumuzda Karaöz tepesi üzerinde, küçük ta~lardan, kar~~l~ kl~~
iki s~ ra halinde dizilmi~~geni~ce bir yolun sonunda yükselen küçük
bir tümülüsü bulu~ lar~m~ za katt~ k. Tümülüsün do~ u yönünde, eteklerinden ba~l~ yarak uzanan küçük, dikme ta~l~~ yolu ~imdiye kadar
tesbit etti~im tümülüslerin hiçbirisinde göremedi~im için bir yenilik
olarak kaydederim.
Kuruöz geçidi yükseli~imizin son dura~~~oldu. Sa~~m~ zda (bat~~
yön) kar~~m~ za ç~ kan Erciyes tav~ rl~~ H~nz~ r da~~ , Uzunyayla çevresi
da~lar duvar~ n~ n bat~ s~ nda büyük bir burc gibi görünüyordu. Yolumuzun solunda (do~u yön) yüksekli~i az, küçük bir hüyük ; kaba
ta~lardan yap~lm~~~biraz uzakta bulunan, duvar~~ yuvarlak çevreli
y~k~ k bir müdafaa kulesi; ayr~ ca hüyük ve bu kale aras~nda eski
bir yayla öreni bulunuyordu. Geçidimizin do~usunda bulunan
Karababa da~~~üzerindeki Karaziyaret, ve Bölükada tepesi üzerindeki tümülüsler, Uzunyayla'n~n kuzey kap~s~n~ n ilk izleri idi.
Art~ k bu noktadan itibaren Uzunyayla'n~ n içi ve çevresi hakk~ nda görü~lerimiz birden de~i~iverdi; H~ nz~ r da~~~ve devamiyle
bat~dan, Tahtal~~ da~larla güneyden ku~at~ lm~~~oldu~u, çok aç~k
olarak görülüyor, Tahtal~~ ve H~ nz~ r da~lar~n~n güneybat~ 'da alçalan
k~ sm~ ndaki P~narba~~~bo~az~~ kolayca farkediliyordu.
Kazanc~~ köyüne kadar indik. Ç~ k~~~yorgunlu~umuzu, bu aç~ k
yer kabart~lar~ n~n verdi~i zevkle çoktan unutmu~tuk. Uzunyayla
sular~n~ n bir müddet duraklad~~~~bu çevrede, yer yer batakl~ klar,
sekiler ve yeni tortullu katlar görülmektedir. Bir basamak halinde
üzerine ç~kt~~~m~ z düzlüklerde Viranköy ~ehrine do~ru ilerliyorduk.
Hartada tesbit etti~imiz sularla Viran ~ehrini (Köy) ancak Derep~nar ve ~erefiye sular~ n~ n açt~~~~dar ve derin vadiler kenar~ na indi~imiz zaman görebildik. Vadi kesitlerindeki tortul katlar~n~~ da
vadiye inerken farkedebildik. Bu suretle yukar~~ düzlüklerdeki su-
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suzlu~un, vadideki su boyu yerle~melerinin sebeplerini kolayca
anlam~~~olduk.
Bugün Viran~ehir halk~~ yersizlikten ve daha yukarlara ç~karak
n üstünü örten
u~rad~~~= ~erefiye halk~~ da kalker tabakalar~n~
çak~ll~~topraklar~ n verimsizli~inden ~ikayetçidirler. Derinden gelip
temin
geçen sular~ n, yukardaki geni~~düzlüklere ula~t~rma imkan~~
nda
koruyucu
~
s~mlar~
geçen
k
edilir ve Uzunyayla'n~n, k~~~~ ~iddetli
gereyerle~meler yap~l~ rsa bölgenin çok lüzumlu ve öne al~ nmas~~
ken iskân i~ i kökünden halledilebilir.
~erefiye köyü, Derep~nar'a kar~~an ~erefiye suyunun ba~~nda
kar.
kurulmu~~yeni bir köydür. ~erefiye suyu bu köy içinden ç~
kan
ve
oldukça
gür
olan
bu
sudan
Kalker yar~ klar~~aras~ ndan ç~
köy faydalanamaz.
Bu köyde kayna~~~içine alm~~ , büyük ve dörtgen çevreli, burçsuz bir kale dikkati çeker. Kap~ s~~ kuzeye bakar. Kalenin, kaynak
dokusunda kalan duvarlar~~ tahrip edilerek binalarda kullan~lmak~~~
tad~ r. Buras~~ bir ordu kona~~~ve tarihi yollar~m~z~ n da bir dura
olmas~~ bak~m~ ndan önemi büyüktür. Grek - Roma devrine ait oldu~u, köylülerin içinden bularak gösterdikleri paralardan ve kalenin yap~ l~~~tarz~ ndan anla~~ lmaktad~ r. Bu kaleyi Bayburt çevresinde Sadak (Satalla) köyünde gördü~üm ve bir Roma asker
kamp~~ oldu~unu ö~rendi~im kale kal~ nt~ lariyle mukayese etmek
ve ça~da~' olarak kabul etmek mümkündür (J. G. E. Anderson :
Studia Pontica I, Bruxelles, 1903 S. 48 v. d. ve II, III v. d.; K~l~ç
Kökten: D. T. C. Fakültesi Cilt VI, say ~~ 5, S. 481).
~erefiye köyünden sonra, ilk raporumda da i~aret etti~im gibi,
tabii
S~ çanhüyü~ü'ne gidilecekti. Dikilita~~köyünün kaya an~tlar~~
usunda
küçük
bir
tepe
üze~
olduklar~~ için bizi ilgilendirmedi. Do
rinde Grek - Roma ve ~ üpheli birkaç Hitit devri çanak çömle~i
veren bir yerle~me yeri tesbit edildi.
Bu yerle~ me yeri çevresi ve çanak çömle~iyle ~ark~~la'da
Elmal~~ köyünde gördü~ümüz yerle~menin aynidir.
21 .7.1945 günü S~ çanhüyü~ii'ne geldik. Uzunyayla çevresinin
do~u s~ n~ r~ nda ve Tohma çay~na aç~ lan kapusu içindedir. Burada
yeryüzü do~uya alçalarak aç~lmaktad~ r. Yolumuzun sa~~nda
~imdiye kadar takip etti~imiz güney da~lar s~ras~ n~~ (Tahtal~~
Belloten C. XI, F. 29
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da~lar) bitmi~~ve alçalm~~~olarak görüyoruz. ~ nsan Tohma çay~na
iniverecekmi~~gibi oluyor. Kangal çevresinin yüksek s~ rtlar~~ kolayl~ kla farkediliyordu.
Hüyük köyün ortas~ ndad~ r. Topra~~ ndan istifade edildi~i
evlerin yüzüne vurulmu~~olan s~ valar~ n renginden anla~~ llyordu.
Fakir bir köylünün ta~~ç~ kartmak suretiyle hüyükte açt~~~~dolambaçl~~ yollar da tahribat~~ tamaml~ yordu. Köyde iki gün kald~ k,
fakat zavall~~ körle görü~me~e muvaffak olamad~ k. Kendisine
yard~ m edilece~i bildirdi~i halde, o bizden uzakla~m~~~ve kaçm~~
t~.
Bu hüyükten al~ nan neticeyi bulu~lar k~sm~ nda aç~ klama~a
çal~~aca~~z.
Buradaki i~ imizi bitirdikten sonra Tilki hüyü~ü köyüne hareket
ettik ve köyün do~ usunda yükselen düzlükler üzerinde büyücek
bir tümülüsle, köyün içinde büyücek bir yer kapl~ yan tariht
bir yerle~ me yeri tesbit ettik. Köyde hüyük yoktur. Buralarda
tümülüslere de hüyük ad ~~ verildi~ini ö~rendik.
Bu köyde sayg~~ göstermek istedi~imiz halde, cübbesine
bürünüp, at~ na binerek> selâm vermeden, as~ k ve kindar bir
yüzle; yolumuza bizden önce ç~ kan bir hocan~ n halini hiç
unutam~yaca~~ z. Köylü bu sahnede iki taraf ~~ memnun etmekten
ba~ ka bir rol yapamad~. Konumuz d~~~ nda kalan bu görü~ü;
sonradan, Harmandal~~ köyünde yer ve ekmek vermemek suretiyle, geç vakit Tonos'a kaçmak zorunda kal~~~ m~ zla ilgili gördü~üm için bildiriyorum: Yurd içinde kültür hamlelerimizin
henüz eri~ emedi~i noktalarda sinmi~~ve hocal~ k de~erini azaltan
bu tipleri tan~tmak ve ara~ t~ r~c~ lar~ n nekadar büyük zorluklarla
kar~~la~t~~~ n~~ hat~ rlatmak amaciyle ekledim.
Harmandal~~ köyüne inerken yolun sa~~ nda "Karaziyaret„
tepesi adl~~ ikinci bir tümülüs daha gördük.
Harmandal~~ köyü çevresi, Dokurcun düzlü~ü ve Karaka~~
belinden (da ~~geçidi) sonra Uzunyayla karakteri silinip ba~ka
bir aleme inilmektedir. Do~udaki Dikkulak ve Kayadibi'ndeki
Küsünlü da~lar~ n~ n ancak Tonos çukuruna dü~ üldükten sonra
heybet kazand ~ klar~~ görülüyordu.
Tonos çevresinde, do~udan bat~ ya, Deli ilyas'a kadar yapt~~~m~ z ara~t~ rmada Tonos içindeki tepenin, Tonos'un iki saat
do~usundaki kil hüyü~ünün ~ ist büny eli birer tabii tepe olduklar~~ anla~~ lm~~t~ r. Deli ~ lyas buca~m~ n yak~ n ve yukar~~ güney-
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do~usunda Keçik~ran da~~~üzerindeki "Ku~~hüyü~ü„ ad~~verilen
tümülüs'ün, Uzunyayla'ya ç~ karken "Karaöz„ tepesinde tesbit
ve yap~l~~~tarz~n~~yukarda anlatt~~~m~z tümülüse benzedi~ini gördük.
Deliilyas ve Tonos çevresi ara~t~rmalar~n~~tamamlarken ovan~n
ortas~ nda "Külhüyük„ ünü gördük; üzerinden Hitit, Bak~r devri
çanak çemle~i toplad~ k. Bu parçalar Orta ve Kuzey Anadolu'daki
ça~da~lar~n~n ayn~d~ r.
Deliilyas (Tonos) düzlü~ünden sonra Küsünlü da~~n~n bat~~kolüzerine
t~rman~ p Karalar, Conkar yolu ile Kayadibi'ne ve
lar~~
oradan da Sivas'a ula~t~k.
Toros sistemi içinde Uzunyayla'n~n, d~~~do~u Toroslar kuzeyinde ve iç do~u Toroslar aras~ nda kuzey, kuzeybat~ , bat~~ ve güney
yönlerden etraf~~ çevrili, içersi sularla yar~lm~~~yüksek bir alan,
ayn~~zamanda Tohma çay~~ kollar~~ ile P~narba~~~ve Kuruöz gedikleri hariç di~er yönlerde yollar bak~m~ndan kapal~ , tabii bir müdafaa bölgesi oldu~unu ve çok eskiden beri yaylak olarak kullan~ld~~~n~~gösteren izlerin daha çok kenarlarda bulundu~unu aç~klar~z.
Güney-do~u çevresinde, harçs~ z yap~lm~~~ve kilometrelerce devam etti~i söylenen ve güneye kar~~~kurulmu~~olan uzun ta~~duvarlar görülmesi gereken bir müdafaa sistemidir.
Tesbit etti~imiz kale kal~nt~ lar~, kenar da~lar~ n görünür noktalar~ na kurulan tümülüsler, eskiden kalm~~~hayvan muhafaza ve
ak~l olarak kullan~ld~~~~anla~~lan iri ta~lardan yap~lm~~~kromlekler, geçitler çevresine tesbit edilen hüyükler ve düz-yerle~meler
bunlara benzer malikâneler, biraz yukarda Uzunyayla hakk~nda
yapt~~~m~ z gözlemlerin en aç~k ve en do~ru delilleridir.
Tabiata ba~l~~kalan çal~~malarla; zenginle~me~e ve geli~me~e
elveri~li bulunan bu bölgenin daha ileri gitmesi imkân d~~~ndad~r.
Aksi takdirde yolumuz üzerinde konukseverlik gösteren temiz
kalpli muhacir karde~lerimizin yer bulamamazl~ktan do~an, sonraya
kalm~~~e~reti yerle~meleri, çetin tabiat olaylar~~ kar~~s~ nda, zamanla
eriyip da~~ lan eski örenlerin sessizli~ine kar~~~ p gidecektir.
Uzunyayla ve çevresi hakk~ nda, görebildiklerimizi bu suretle
tan~d~ ktan sonra, bu arada daha geni~~ve etrafl~~ çal~~acaklara leolojisi, jeomorfolojisi ve co~rafyas~~ bak~m~ ndan rehberlik edecek
yeni bir etüdü de tan~tmay~~ bir vazife bilirim (Re~at ~zb~rak, Uzunyayla'da Co~rafi ara~t~ rmalar, D. T. C. Fakültesi Dergisi, Cilt III,
s. 9, 1945, S. 271-282 ve hartalar~~).
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Sivas'tan Zara'ya kadar olan k~sm~n, yani Yukar~~ K~ z~ l~ rmak'~n
yüzey durumu evvelce yay~ nland~~~~için burada tekrarlanm~ yacakt~ r ( Belleten 32, 1944, S. 662-665).
~ark~~ la, Uzunyayla ve Hafik gölündeki yeni buluntular:
~ark~~ la'da daha evvel yap~ lan ara~t~ rmalar~~ yukarda bildirmi~tim. Burada ad~~ verilmiyen ve fakat Von der Osten taraf ~ ndan yeri i~ aretlenen hüyü~ün, görmü~~oldu~um Ihsanl~~ hüyü~ü
olmas~~ çok muhtemeldir. Ben burada Mergersen köyü a~a~~s~ ndaki isimsiz hüyü~ü ve Elmal~ 'daki Grek-Roma ça ~~~malzemesi veren
düz-yerle~ meyi buldum. Mergersen hüyü~ünün Bak~ r devri belgelerini bir yana b~ rak~ yorum. Ben daha ziyade, Mergersen köyüne
yak~ n bir sel yar~ nt~s~~ içinde ve tarlalar üzerinde buldu~um silek
ok uçlar~ n~~ ve Elmal~~ köyü üzerindeki düz-yerle~meyi tan~ taca~~m.
Lev. LXXXVI da gösterdi~im ta~~aleter ~imdiye kadar buldu~umuz aletlerden ba~ka bir formda yap~ l~~~göstermektedirler. Bu
çe~it aletleri kolleksiyonlar~ m~z aras~ na ilk defa koyuyoruz. Bunlardan 1 numaral~~ alet kenarlar~~ k~ r~lmak suretiyle uç ~ekline
sokulmu~~olup, kopma yüzü düz ve ufak vurma yumruludur.
Retü~ler daha ziyade sa~~kenarda toplanm~~t ~ r, sol kenar daha
sonraki k~ rmalarla yandan yukar~~ kütle~tirilmi~ tir. Rengi esmerdir.
Boyu 62, en büyük geni~li~i 33, kal~ nl~~~~12 milimetredir.
2 numaral~~ alet di~erlerinden daha çok i~lenmi~~ ir. Ve hakiki
ok ucu ~ekline sokulmu~ tur. Üzerindeki yonga yüzleri bask ~~ ve
dayanakl~~ retu~~tekni~i ile yap~lm~~~olmas~~ bak~ m~ ndan orta Solutreen bir i~çilik göstermektedir. Dip k~s~ m kemerlidir. Kenarlar
keskin, çentikler basamakl~~ olarak ortaya toplanm ~~~ve dii~ enlidir.
Koyu gri renklidir. Özüne inen çatlaklar yüzünden aletin üzeri
derince çizgilerle doludur. Mukavemeti azalm~~~olan bu aletin
boyu 46, en büyük geni~li~i 25, kal~ nl~~~~10 milimetredir.
3 numaral~~ sileks alet siyah renklidir. Dip k ~sm~ nda k~ rmak
suretiyle yap~ lan tutak yeri kendisini karakterlendirir. Bu kenar
çentiklerin vurma yüzünde ve iki tarafl~~ görünü~ ü, 2 numaral~~
ok ucuna uyarl~ k göstermektedir. I~ çili~inin iç yumrular yüzünden
yar~da kald~~~~anla~~ l~ yor. Bunun da kaba ve tamamlanm~~~ ok
ucu olmas~~ çok muhtemeldir.
4 numaral~~ alet esmer sileksten yap~ lm~~t~ r. Uzunca bir yaprak çak~ d~ r. Yaln~z, bunun sa~~yonga yüzünde görülen dalgal~~
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ve yuvarlak yonga yüzleri Üst paleolitikten ayr~~ bir teknik
gösterir.
Bu aletler üzerinde aç~ lan yonga yüzleri, dip k~ rma ve çentikli çevreleme tekni~i genel bak~ mdan üst Orinyasiyen, Solutreen
devirlerde görülen bir tekni~i çok hat~rlat~ yor. Böyle olmas~ na
ra~men bu aletleri Orta ve Ost paleolitik ve Mezolitik devirlere
maletmek mümkün de~ildir. Bunlar~n, bulunduklar~~ yer ve çevresinde görülen çanak çömleklere göre, kuvvetli bir ihtimalle Neolitik devre aid olmalar~~ kabul edilmelidir.
Levha LXXX de gösterilen 2 numaral~~ kap parças~~ çok iyi
r. Grekpi~irilmi~~ve parlak k~ rm~z~~ boyal~~ küçük bir tabak k~r~~~d~
Roma devrine aiddir. Eserin dip k~sm~ nda sonradan kaz~nm~~~
olan "M„ harfi dikkatimizi çekmektedir. Bu markan~ n hangi sebepler alt~nda yap~ ld~~~ n~~ kestirmek güç olmakla beraber, malikâne kal~nt~lar~~ içinde (Elmal~~ köyü) ç~kar~ld~~~~için çok çocuklu
bir aile içinde çocukça ve ~~mar~ kça yap~ lm~~~ bir i~~oldu~unu
dü~ünmek do~rulu~a pek yak~ n olmasa bile, malikâne sahnesinin
geçmi~ini hat~ rlatmas~~ bak~m~ndan merak~m~z~~ besliyen bir iz
oluyor.
Uzunyayla'da yeniden gördü~ümüz hüyükleri, tümülüsleri,
düz-yerle~me ve kalelerini yukarda tan~tm~~t~ k. ~imdi biraz da
S~çanhüyü~ü çal~~malar~~ üzerinde durarak, Uzunyayla çevresinde
en eski yerle~meleri ve malzemesini inceliyelim :
Deney çukurunu hüyü ~ün tepesinde ve do~uya bakan kenar~ nda açt~k. Do~u ve bat~~ yönde ve 2 3 metre çap~nda kaz~lan
bu çukurda 3.25 metreye kadar indik. 0-150 santim aras~nda
duvar y~ k~ nt~lar~n~~ temizlemekle u~ra~t~ k. Bir duvar kö~esinde,
düz bir ta~~üzerine oturtulmu~~ve dip çevresi büyücek ta~larla
çevrili, geni~~a~~zl~ , üzeri dört oluklu ortada daralan ~erit kulplu
~~un?
k~ r~k bir küp ç~kartt~ k. Içinde ve dip k~ sm~ nda nemlenmi
ve
k~r~~
k
kandil
sap
r~
~
bulunuyordu. Ayn~~ yerde iki tane de k
m~z~~ boya astarl~~tabak parçalar~~ ele geçirdik.
Çok zorlu bir çal~~ ma ve tehlikeli ta~~temizli~i yaparak derinlere inildikçe yeni tip çanak çömlek parçalariyle kar~~la~t~ k. Malzeme kulp ve kenar profilleri bak~m~ ndan Hitit çanak çömleklerindeki formalar~~ ve i~çili~i hat~rlat~ yordu (Lev. LXXXVII, Resim 4-7).
Bu yeni katta 1,30 metre derinli~e inmi~tik. Di_lerde duvar y~k~ nt~s~~ azalm~~t~ . Ortas~~ aç~ k ve yukar~~ kalk~ k yuvarlak küçük bir
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kulp, d~~~~siyah içi aç~ k kahve renkli meme kulplu fena pi~irilmi~~
küçük bir kâse parças~~ üst iki kat~ n ( Grek-Roma ve Hitit) malzemesinden ay~-diyordu. Bunlar Orta - kuzey - do~u Anadolu Bak~ r
ça~~~kap ve kulplar~ na tamamiyle benzemektedirler (Lev. LXXXVIII).
Birçok hüyüklerde (Samsun, Kars ve Bayburt çevresi) gördü~ümüz yang~ n kat~ n~~ burada göremedik. Açt~~~ m~ z çukurun çap~ na
dayanarak bu hüyükte, yang~ n kat~ n~ n bulunup bulunm~ yaca~~ n~~
~ imdiden kestirmenin kabil olmad ~~~ n~~ da bu arada bildiririm.
Tonos'ta kül hüyü ~ünde, Kayadibi'nde Göl hüyükte ayn~~ devirlerin çanak çömleklerini ele geçirdik ( Lev. XXXVII, resim 1,
2, 3). Art~ k Hitit devrinin do~udaki s~ n~ rlar~ n~~ çizdirecek halkalar~~
s~ kla~t~ rma~a ba~lam~~~bulunuyoruz.
Uzunyayla'da Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik devirlere ait bir
vesika ele geçiremedik. Bugünkü bilgimize göre Uzunyayla'n~ n
en eski yerle~ mesinin Bak~ r ça~~ ndan ba~l ~ yarak, zay~ f kal~ nt~
lar
göstermek suretiyle, bugüne kadar devam etti~ini kabul edebiliriz.
Hafik gölü çal~~ma/ar~ :
Uzunyayla ara~t~ rmalar~ ndan sonra Hafik gölündeki (P~ l~ r veya
Gölhüyük) ara~t~ rmalar~ m~~ tekrarlamak ve göl evleri meselesini
daha iyi aç~ klamak için Hafik ilçesine bu y~ l da gittik.
ilcenin yar~ m saat kuzeyinde, büyücek bir düzlü~ün ortas~ ndad~ r. Çevresindeki da~lar tamamen jipst bünyeli oldu~undan bu geni~~düzlük karst olaylariyle meydana gelmi~~yenik
bir arazidir. Gölün dokusu Ku~ kaya, güneyi Hac~ lar, Bö~rüme,
kuzey ve kuzey-bat~s~~ biraz uzakça olarak Kapakl~~ ve Ibrahim
tepeleriyle çevrilidir.
Göl kenar kaynaklar~ ndan ba~ ka, kuzey-do~ usundan gelen
Sultanp~ nar sulariyle de beslenir ve daha fazla ~i~ meye meydan
kalmadan suyunu en alçak kö~esinden (Ku~ kaya ve Hac~ lar tepesi aras~) bo~alt~ r. Derinli~i bu seneki ara~t~ rmalar~m~ za göre 2-5
metre derinli~i buldu~u anla~~lm~~t~ r.
Ku~kayas~~ tepesinin kuzey yönünde jips tabakalar~ n~ n eriyip
çökmesinden meydana gelen derin çukurlar~ n içi sularla doludur.
Sular~ n seviyesi göl seviyesine uyar.
Ku~kayas~~ ve di~er tepelerin yamaçlar~ nda görülen çak ~ l ve
kum tabakalar~~ göl seviyesinin, zaman ~~ aç~ klanm~ yan jeolojik devirlerde buralara kadar yükselmi~~oldu~unu gösteren delillerdir.
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Bu izler ayn~~ zamanda gölün yeni bir su yükseli~inden meydana
gelmedi~ini de aç~ klar. Göl seviyesinin zamanla alçald~~~n~~ kenarda bulunan ve oldukça geni~~sahalar i~gal eden yar~~ kuru ve
m~nkla~m~~~batakl~klar da gösterir. Hüyü~e geçen sene oldu~u
gibi bu y~ l da salla geçildi. Yeni kaz~larla eski yarmam~z~~ biraz
daha hilyü~e girmek suretiyle derinle~tirdik.
Levha LXXXIX de gösterilen yarma hûyü~ün kuzey ete~inde
ve tepenin biraz a~a~~s~ndad~ r. Levhada görüldü~ü gibi ince kum
tabakas~~ alt~ ndaki kat~n ortas~na kadar d~~~~ve içi k~rm~z~ , içi d~~~~
krem, d~~~~siyah içi k~rm~z~~renkte Bak~r ça~~~çanak çömlek k~r~klar~~toplannn~t~ r.
Levha XC, resim 1 ve 2 de gösterilen kulp, siyah renkli testi
a~z~~ parças~~ ve Etiyoku~u ve di~er hüyüklerde bulunan bak~ r
kaplar~ na çok benzemektedir (Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu:
Etiyoku~u Hafriy at~~Raporu S. 85 Res. 33).
Bu tabaka ortas~ ndan dolma toprak üstüne ve baz~~ yerde bu
kat~ n içinde devam ede n çanak çömle~in rengi daha ziyade siyaha
kaçmaktad~ r. Aç~ k renkli, ot kar~~~k kaplar say~ca siyahlardan
azd~r. Yat~ k, dik, meme kulplar ; di~er malzemeden ayr~lmaktad~r.
Levha XCI de bulunan parçalardan 1-5 numaral~lar Kalkolitik ça~a aittir. Bu cins çanak çömlekler biraz daha kabala~arak,
dolma toprak aras~nda, a~açl~~ dö~eme alt~ nda ve çamurlu sular
içinde ara vermeksizin devam etmektedir. Kalkolitik tabakas~n~ n
muayyen bir kat~ ndan sonra gölevleri platformu alt~na kadar çanak çömleklerde teknik bak~ mdan bir uyarl~ k görülmü~tür.
Yarmada bizim için en yeni ve enterasan olan kat dolma
toprak alt~ndan ç~ kar~lan k~s~md~ r. Bu kat dolma toprakla ayr~lm~~~
olan üst katlardan tamamen farkl~~olup, Levha LXXXIX de görüldü~ü gibi, aras~~küçük ta~larla doldurulmu~~a~açl~, devrilmi~~bir
yan duvar, s~ k~~t~r~lm~~~kumlu kil, çak~ ll~~ kil, ta~~dolmal~~ a~aç
atk~l~~ dö~eme, çamurlu sular içine dikilmi~~birkaç çürük a~aç izlerinden ibarettir.
Bu son, sulu ve çamurlu k~s~mda ç~ kar~lan a~aç kal~ nt~lar~n~~
dö~emeyi tutan kaz~klara, aras~~ ta~~doldurulmu~~a~açlar~~ dö~emeye,
iki kil tabakas~n~~ dö~eme yüzüne, ve en üstteki devrik k~sm~nda
bir yan duvara aid olaca~~n~~ve böylece burada bir göl veya batakl~k yerle~mesinin varl~~~n~~ tahmin ediyoruz.
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Bu yerle~ me izleriyle, elimize geçen kemik parçalar~n~n, sileks
alet çanak ve çiimleklerin Neolitik devre ait olacaklar~na, art~ k
geçen seneden daha çok inan~yoruz. Yaln~ z çanak çömleklerin
bir k~sm~ nda Alt-kalkolitik katlardan ç~ kar~ lan çanak çömle~e
benzerlik gösterdi~ini i~aretlerken, Neolitik devre ait olacaklar~~
yolundaki ihtimalleri daha çok a~aç buluntular~ na, ta~~aletlerin
yap~ l~~~ na, (küçük yaprak testere ve küçük keskiler) kemik ve
di~er e~yalara göre yürütüyoruz (Lev. XCII). Bu ihtimallerin ~ark~~ la çevresinde tesbit etti~imiz Neolitik uçlarla da teyid edilmi~~
olmas~~ ayr~~ bir özellik ta~~ maktad~ r (Lev. LXXXVI).
Il!. Malatya - Elaz~~~- Mu~~yöresi ara~t~ rmalar~~

Hafik ara~t~ rmalar~ n~~ bitirdikten sonra Malatya'ya geçildi. Sivas-Malatya aras~ nda ara~t~ rma yap~ lmad~. Bu k~sm~ n prehistoryas~~
hakk~ nda yaln~ z Kangal çevresinde yapt~~~ m ara~t~ rmalar~~ hat~ rlatmakla iktifa ederim (Belleten Say~~ 32, 1944 S. 666).
Malatya düzlü~üne indikten sonra çevresinin yüzey durumunu
geçti~im yerlerden daha aç~ k ve anla~~ l~ r gördüm. Güneyde yükselen kalkerli da~~s~ ralar~ , kuzeye geni~ leyen dalgal~~ bir ova ve
bu ovan~ n kuzeyini tekrar çevreliyen da~~s~ ralar~ , Tohma suyu,
Murat ve Tohma sular~~ yarmalar~ , sekileri Malatya çevresinin ilk
bak~~ ta göze çarpan yüzey ~ekilleridir.
Ara~t~ rmalar~ ma bu yüzey ~ ekle uyarak evvela ovan~ n en çok
iskân edilmi~~olan do~u k~s~ mda ba~lad~ m. Aslantepe'yi, eski
Malatya'y~~ ziyaret ettim. Ve daha a~a~~ lara giderek F~ rat kenar~ na
kadar indim. Izo~lu ve Habibu~a~~~aras~ nda, F~ rat'~ n d~~~Toroslar~~
yar~p açt~~~~derin yarman ~ n ba~~ na kadar gittim.
Aslantepe ve eski Malatya'dan sonra s~ ra ile "Imaml~ , Kösehüyük, Cano tepesi, Samanköy, Topraktepe ve Pirut„ hüyüklerini
gördüm (Harta L XXVII). Ayr~ca F~ rat'~n kar~~~geçesinde Habibu~a~~~
köyüne giderek, köyün bat~s~ nda bulunan kalker bir tepenin suya bakan yüzündeki yerden tahminen 3-4 metre yükseklikte bulunan çivi yaz~ l~~ kaya kitabesini mütehass~ slara bildirmek üzere
resmini çektim ve notlar ald~ m (Lev. CVII, Res. 3).
Yapt~~~ m ara~t~ rmada ayni çevrede Urartu devrine ait ve
Saruris'in Malatya ha valisinin zapt ~ n~~ bildiren Izo~lu adiyle bir
kitabenin varl~~~ n~~ ö~ rendim (Prof. Dr. Arif Müfid Mansel: Urartu
Tarihi ve Medeniyeti S. 118).
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Civarda buna benzer ba~ka bir kitabe mevcut olmad~~~na
göre Habibu~a~~~köyünde• gördü~üm kitabenin "Izoklu„ kitabesi
olaca~~n~~zannederim. Kitabenin Bucak adiyle an~lm~~~olmas~~
mümkündür.
Malatya'dan itibaren F~ rat'a kadar hafif bir meyille alçalan
ovada, F~ rat boyuna, F~rat ve Tohma çay~~ kav~ak noktas~ na kadar
yapt~~~ m ara~t~ rmada suyun her iki taraf ~ nda iki seki gördüm.
Birincisi suya yak~ n ve yerine göre 100-200 metre geni~lik
ve tahminen 2.5 metre yüksekliktedir. Üzerinde köy say~ s~~ çok
azd~ r. Susuzluk ve s~ tma yüzünden nüfusunun bugün için artmas~ na imkân yoktur.
Birinciden daha yüksek olan ikinci seki güney da~lardan
inen sularla (Ball~~ çay v. s.) yar~l~ p tepeler halinde kalm~~~olmalar~na ra~men kolayca farkedilirler. Yaln~ z bu sekiler aras~nda,
ov an~ n bat~~ ve do~usundan ba~l~ yarak su kenar~na alçalarak
ula~an birikinti konisini de hesaba katmak icabeder.
Yukar~~düzlüklerde bulunan köyler sa~l~k bak~m~ ndan a~a~~ dakilerden daha iyicedirler. En eski yerle~meleri de bu düzlüklerde görüyoruz. Malatya güneyinden ç~ kan sular buralara kadar ula~t~r~l~rsa da kurakl~ k' önlemek çok güçtür. Ovan~n taban~n~~ te~kil
eden Neojen örtüsünün çak~ll~~ ve kumlu yataklar~ , yukardan gelen
ve ovan~ n birçok yerlerinden ç~ kan kaynaklar~~ yutup içmekte ve
ova yüzünün yer yer susuz kalmas~ na sebep olmaktad~r. En eski
ve en büyük eski yerle~melerin Aslantepe çevresinde toplanm~~~
bulunmas~~da bu zorluklar~ n çok eskidenberi devam edegeldi~ini
bize gösterir.
Malatya kuzeyinde gördü~ümüz hüyükleri tan~tt~ k, yer yüzü
özellilerini ilgi derecemize göre i~ledik. Biraz da Besni, Keysun,
Ad~ yaman, Kâhta çevreleri ara~t~rmalar~m~za temas edelim.
Bu çetin yolculu~a Besni'den ba~lad~ m. Ve dönü~ü Kâhta
ilcesi, Sincik buca~~~yönünden yapt~m. Gölba~~~istasyonuna giderken, Malatya ovas~n~ n koglomeralardan mürekkep sert Neojen tabakalar~n~~daha çok yükselmi~, derince vadiler halinde yar~lm~~~
olarak Do~an~ehir istasyonuna kadar görebildik. Ova bitiminde
fundal~ k halinde ba~layan ve daha sonra me~e ormanlar~na dönen
bitki örtüsü, Do~an~ehir istasyonunu çevreliyer~lküçük, fakat bereketli oldu~u bitkisinden anla~~ lan ova, manzaray~~tamamen de~i~tirmi~ti. Ovan~ n güneyindeki Sürgü (Kuruda~) ve kuzey-bat~s~ ndaki
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Polat (Kuduran) da~lar~, do~usundaki Karada~lar~ n ç~ plak s~ rtlar~~
Toros sistemi içinde bulundu~umuzu hat~ rlat~ yordu.
Besni'ye gidebilmek için Gölba~~~istasyonunda trenden indik.
Ve istasyonda haz~ r bulunan otobüsle o gün Besni'ye hareket
ettik. Toroslar~ n mühim bir k ~sm~ n~~ a~t~~~m~ z halde zahmet çekmeksizin Besni'ye geldik.
Besni, Ad~ yaman, Kâhta ve Sincik buca ~~~üzerinden Malatya'ya
kadar devam edecek dönü~~yolculu~u yaya geçece~i için Besni'de
k~ sa bir dinlenme yaparak ufak bir ara~t~ rma ç~ karma~~~uygun gördük.
Besni, yeni ve eski ~ ehir olmak üzere, iki k~s~ mdan ibarettir.
Eski ~ehir dar bir bo~aza kurulmu~~oldu~undan evler, dükkanlar
üst üste ve s~ k~~~ k vaziyettedir. Daha yukarlarda kurulan yeni
~ehir planl~~ olarak geli~ mekte, eski ~ehri bulundu~u yere yava~~
yava~~çekmektedir. Mecbur! bir yer de~i~tirme olmazsa, halk~ n
mühim bir k~ sm~~ eski ~ehri kolay kolay terkedece~e benzemiyor.
Yeni ~ehre kurulan hükümet binalar~ , ancak ilgilileri çevresine
toplama~a ba~lam~~t~ r. Tabiat olaylar~ na s~ k~~ s~ k~ya ba~l~~ ve birçok
ak~ nlara kar~~~koymak zorunda bulunan eski insanlar, eski ~ehrin
yerini çok isabetli olarak seçmi~lerdir. Bu durumu kötüliyenlere
kar~~~eski durumu hat~ rlatmak, verimli topraklar~ n tar~ ma, verimsiz topraklar~ n ve kayal~ klar~ n da yerle~melere ayr~ld~~~n ~ n bir
bilgiye dayand~~~ n~, ve Anadolu'muzun birçok yerlerinde hatta
köylerinde bile bu tarz yerle~ melerin bir gelene~i oldu~unu kaydederim.
Eski Besni içinde bulunan büyücek bir kaya s~~~nak' ile, Keysun'a giderken geçti~im De~irmen çay~~ kenar~ ndaki tabii ma~aralar~~ ara~t~ rd~m, bir~ey bulumad~ m.
Yolculukumuz do~u d~~~Toroslar~ n güney d~~~ s~n~ rlar~ na geldi~i
halde çetinlik devam ediyordu. Besni deresinden kurtulup De~irmen çay~ n~~ geçtikten sonra çok dik ve ayn~~ zamanda kald~ r~ m
dö~eli tarihi bir yoldan döne döne yükseliyorduk.
Art~k Toraslar~ n güney-bat~, kuzey -do~u'ya uzanan da~~
s~ ralar~n~ n son kabart~ lar~~ üzerinde bulunuyorduk. Uzun ve gene
zahmetli bir ini~~takip ettikten sonra Çavu~çu bo~az~ ndan Keysun
ovas~na girdik.
Tahminen 30 km. uzunlukta ve 4 km. geni~likte olan bu ova
bütün zenginliyle kar~~ m~za ç~ km~~t~ , daha o anda üzerindeki 4
hüyü~ii görmek mümkün oldu.
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Keysun buca~~~ovan~n güney kenar~nda ve bir hüyük üzerine
kurulmu~tur. Güney bat~s~nda kalker yar~klar içinde f~~k~ran
Tavas suyu buca~~n yan~ndan geçer, pamuk, susam, m~ s~r, arpa
ve bu~day ovan~ n önemli mahsülüdür. Basit, fakat çok hesapl~~
arklarla ovan~n büyük bir k~sm~~kolayca sulanabilmektedir.
Bucak içindeki Keysun, ova ortas~ndaki M~nht~l, ova bitimindeki H~ znik ve Fal hüyükleri, bu bereketli ovan~n en eski yerle~meleridir. Malzemesi Malatya çevresindeki hüyüklerin aynidir.
Buca~~n do~usundaki Deve ma~ras~, Besni çevresi ma~ralan
gibi bir~ey vermedi. Tavas tepesi hüyük de~ildir. Yaln~z çevresindeki yapma ma~ralar görülme~e de~er.
H~znik ve Fal köyü aras~ndaki s~rtlarda tabii sileks yumrular~~
ile i~lenik yongalar aras~nda yar~~ gömülü olarak buldu~um A~öleen tip el baltas~~ (sileksten) ovan~ n en de~erli vesikas~~ oldu. Bu
aletin özelli~i a~a~~da aç~klanacakt~r.
Fal hüyü~ünde Bak~r ça~~~kesintilerinden toplad~~~m sileks
yaprak (lam) çak~lar çok uzun olmakla, ~imdiye kadar tan~d~~~m~z
sileks yaprak aletlerden ayr~l~r.
Fal köyüne kadar devam eden alüvyon örtüleri, Fal'dan sonra
killi ve çak~ll~~ düzlükler çevrilmektedir. Bu düzlüklerin Neoien
devre aid olmalar~~çok muhtemeldir. Bu düzlüklür sekiler, ve derince yannt~lar halinde Ad~yaman'a, Kâhta ve Cendere köprüsü
yak~nlar~ na kadar devam eder, hatta daha yükseklerde (tahminen
2000 m. ) ve güneye yap~lan bak~~la ufuklara kadar dalgal~~ düzlükler ve derinle~en yar~nt~lar halinde uzay~p gitti~i de farkedilmi~tir.
Fal'dan sonra, Hüyük, Yukar~~ Ho~ki~i, Santil, Hamentil, Balka,
Külâf hüyükleri görülerek Pa~amezraas~~ üzerinden Ad~yaman'a
geçildi.
Ad~ yaman'da en çok Pirin (Pirun) köprüsü çevresinde durdum
(Lev. CVIl Res. 4). Burada Paleoltik devre aid tipik sileks aletler
toplad~m. Bunlar~~ da buluntular bölümünde tan~tacag~z.
Pirin'den sonra Palanl~, Haydaran, A~~kerit, Kuyucak, Komur,
Artav, Mazil, Salah, Beza köylerinden geçerek Kâhta ilcesine gidildi.
Kâhta tarihi eserler bak~m~ ndan çok zengin bir bölgedir. Yaz~m~z~n ilk ve eski ara~t~rmalar k~sm~nda k~smen bu ara~t~rmalardan bahsedilmi~ti. ~lcenin T~rpal köyündeki fosilli yataklar ara~t~r~lma~a de~er ( Lev. CVII, res 5 ) .
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T~ rpal köyünde birkaç fosil ç~ kartt~ ktan sonra Malatya'ya
dönü~ümü Ku~cu, Cendere köprüsü üzerinden yapt~ m. Toroslar~ n
Çetin yolculu~una tekrar katlanarak derin dereler, yüksek da~~
s~ rtlar~~ a~arak ve en sonra 3.5 saat süren zahmetli ve usand~r~c~~
Naldöken yoku~unu inerek Malatya do~usundaki düzlüklere gelebildim. Bu yoku~~sonunda tükenen takatimi son olarak bir daha
zorl~yarak, bitkin bir vücud ve peri~an bir k~yafetle Malatya'ya
dönü~üm yolculu~umun en a~~r ve tehlikeli k~sm~~ olmu~tu...
Elriz~g çevresi:
Malatya'dan sonra F~ rat boyunda dikkatle ara~t~ rd~~~ m bölgelerin ikincisi de Elaz~ g çevresidir. Ara~t~ rmalar~m~za Baskil ilçesi
çevresinden ba~lad~ k. Habibu~a~~~köyündeki çivi yaz~ l~~ kitabeyi
Malatya çevresi ara~t~ rmalar~ ndan sonra görmü~, kitabenin yerini
ve özelli~ini yukarda bildirmi~tik.
Yerle~ melere çok müsait olan Baskil yöresinde bir~ey tesbit
edilemedi. Ikinci Habibu~a~~, Baskil ve Yolçat~~ aralar~ nda yap~ lan
incelemeler üç gün sürdü. Baskil'den sonra yeryüzü ~eklini
de~i~ik olarak gördük. Yüksek da~lar olmas~ na ra~men Toroslar~ n derin vadileri, dalgal~~ da~~s~ ralar~~ yerine daha tatl~~ bir yüzey
~ekli göze çarp~ yordu. Bu tatl~l~ k içinde rahatça Elaz~ g'a do~ru
ilerliyorduk. Me~e ormanlar~, fundal~ k ve daha a~a~~lardaki çay~ rl~ klar ve nihayet bunlar~ n ba~l~~ bulunup sonland~~~~Elaz~ g çevresinin iç açan, geni~~ ufku unutulm~ yacak gözlemlerimiz aras~ ndad~ r.
Elaz~ g'a girerken Yolçat~~ istasyonu ile Elaz~~~aras~ ndaki
ovada (Kuzova ?) "Han hüyü~ünü„ gördük. Bir gün Elaz~g içinde
çal~~t~ ktan sonra Pertek, Keban ve Çemi~gezek ilçelerine geçildi.
Elaz~ g ili Malatya iline nazaran daha aç~ k ve geni~~ alanl~~ bir
memleketttir. Bu geni~~alan, ortada birtak~m yumu~ak da~~
s~ ralariyle çevrili oldu~undan bölük düzlükler halinde görülür.
Bunlar~ n en büyü~ü ve en bereketlisi "Ulu ova„ d~ r. Kuzeyi,
güneyi da~larla çevrili olan bu ova, güneybat ~~ ve kuzeydo~u
istikametinde uzan~ r. 7 saat uzunlukta olmas~ na ra~men en uzak
çevresini, ovan~ n her noktas~ ndan görmek mümkündür. Güneyde
ve kuzeydeki da~~eteklerinde ve daha yukarlardan f ~~k~ ran
kaynaklar ovan~n ortas~ nda toplan~ r ve Elaz~ g çevresi s~ n~ rlar~ ndan gelen sular~~ da ald~ ktan sonra Ulusu (Harikent) adiyle ovan ~ n
kuzeydo~usu'ndan F~ rat'a kar~~~ r.
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Ovan~n güneyinde ve daha yüksekte ve güney da~~s~ralar~n~n
gerisinde bulunan Hazer gölü (Gölcük), bu çevrenin kaynaklar~n~~
besliyen büyük bir su deposu ve bölgenin tabii bir baraj~~
halindedir.
Çe~me halinde bir türlü ak~t~lam~ yan bu sular, sulama i~lerinde
çok faydal~~ olmakta iseler de, hayvan sulama i~lerinin gölle~tirilmi~~kaynak a~~zlar~ nda yap~lmas~ , bu arada kaz ve ördeklerin
içinde ç~rp~nmas~~ ve birçok temizlik i~leri yüzünden bu kaynaklar~ n suyu sa~l~k bak~m~ndan zararl~~ olmaktad~rlar.
Bu geni~~ve alüvyonlu ovada s~ ra ile "Perçenek, Vertetil,
Kehli, Sintil, Mollakendi, Ku~ank, Sarpulu (Ayr~~ Küçük dört
tepe), Könk, Ali~am (Nor~in), ~emsi köy, Koku, Kürü„ hüyüklerini
tesbit ettim. Üzerlerinde incelemeler yaparak malzemesini gözden
geçirdim. özellikleri buluntular k~sm~ nda bildirilecektir.
Tarihöncesi bak~m~ndan hiç ara~t~r~ lmam~~~olan bu bölgede
devaml~~ kaz~lara çok ihtiyaç vard~ r. Büyük bir kültür merkezi
olma~a namzet görüyoruz. Bilhassa Ali~ am (Nor~in) tepesinde
yap~lacak kaz~lar~ n, bize yeni ve orijinal bilgiler kazand~ raca~~na
kuvvetle inan~yoruz.
Uluova ara~t~ rmalar~m~z~~ bitirdikten sonra Pertek ilçesine geçildi. Ilçenin önündeki düzlüklerde ve Murat üzerindeki büyük
köprüye yak~ n yerde, püskürük kültelerden ibaret olan büyücek
bir kaya sivrisi üzerinde küçük bir kale gördük; çevrede Prehistoryay~~ ayd~nlatacak bir vesika bulamad~ k.
Keban ilçesine giderken gene merkezden hareket edildi. Kuz
ovan~ n devam~~ olan bu düzlü~e bir da~~e~i~i a~~larak inildi. Yolumuzun sa~~ nda ve bu düzlük ba~lang~c~ nda "Erzürük„ adl~~ yeni
bir hüyükle kar~~la~t~ k. Poyraz köyünde de bir tepenin bulundu~u
uzaktan farkediliyordu ; bunun da bir hüyük olmas~~ ihtimal dahilindedir. ~öseyi takip ederek Çakmak köyüne ç~kt~k ve oradan da
Keban deresine indik. Iki taraf~~ kalkerli, dar bir bo~az içinde
derinle~erek Keban'a ilerleyi~~Elaz~ g çevresinde geçen yolculu~umuzun en çetin ve korkulu k~sm~~ oldu. Dereye s~k~~t~ r~lm~~~olan
ilçeden edindi~im intiba da bundan farkl~~ de~ildir. I~letilmekte olan
maden oca~~~ile, deresindeki birkaç meyve bahçesi gelirinden
geçimini sa~lamaya çal~~an halk~ n, pek hakl~~ gördü~üm ~ikâyetçi
k~sm~na, yurdun daha verimli kö~elerine göçetmeyi hat~ rlatmaktan
ba~ka bir~ey yapamad~ m.
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Keban'da geceyi tamamlamadan sabah~n alaca karanl~~~nda
A~~ n'a hareket ettim. ~ehir içinde yüksekçe bir s~ rt a~t~ktan sonra
F~rat vadisine _ indim. Do~u Anadolu'nun mühim bir k~sm~ndan
kopup gelen sular bu derin vadide h~rç~ nl~~~n~~kaybetmi~~olarak
a~~r a~~r ak~ p geçmektedir. Uzun senelerin çal~~mas~n~~ izliyen,
basamakl~~çak~l ve kum kal~nt~lar~ n~~ vadinin dik keçelerinde kolayca takip edebiliyorduk. Bu derin vadinin en dar yerinde kurulmu~~olan köprüden kar~~~keçeye atlad~ k; gene çok zahmetli bir
yürüyü~le Abdi o~lu çe~mesine geldik. Çetin ç~k~~lar~~ bitirmi~tik,
yüksek ve üzeri düz alanlar üzerinden geçerek Pa~nik köyüne
do~ru ilerliyor ve iniyorduk. Yolda Sarac~k köyü güneyinde
uzaktan gördü~üm ve ismini "T~rm~h~l„ olarak ö~rendi~im tepenin
hüyük olaca~~n~~tahmin ederim.
Pa~nik köyüne inerken yan~ ndan geçilen Mincik tepesinin
hüyük olmad~~~ n~~ ö~rendik, çevresinde çok zengin bir yerle~me
yerinde tarihi ça~lar~~ izliyen baz~~ kal~nt~ lar gördük. Bu yolda,
Mincik tepesine gelmeden önce ve biraz daha yukarlarda ba~l~yan 3 metre geni~likte, ta~~kenarl~~ eski bir kald~r~m~ n " Kolpinik „
alt~ndan Arabkir çay~ na kadar ilerledi~ i ve oradan da kar~~ya
atl~yarak A~~ n'a kadar devam etti~ini aç~ kça gördük. Üzeri otla
ve tarlalarla yer yer kesilmi~, biraz da yere gömülmü~~olan bu
yolu farketmek güçtür. Benzeri Ankara çevresinde Etiyoku~u Hafriyat~~ s~ras~ nda bulunmu~tu; Kars platosunda ( Belleten say~~ 27,
s. 602, 1943), Besni - Keysun aras~ nda da görülmü~~olmas~~ bizi ve
daha çok ilgilileri tarihi yollar bak~m~ndan aç~ klanmas~~ gereken
önemli bir konu kar~~s~nda b~ rakmaktad~r.
Pa~nik yukarlar~ nda F~ rat suyunun ilk sekileri üzerinde toplad~~~ m Lövalvaziyen tip aletlerin ( Levalloisien ) gene buluntular
k~sm~ nda tan~talaca~~n~~tekrarlar~m.
Pa~nik köyünde k~ sa bir dinlenmeden sonra Pulur köyüne ve
oradan da Çemi~kezek ilçesine gitmek için köylülerin gemi dedikleri, önü alçak arkas~~ yüksek ve kapakl~ , alt~~ düz ve uzun
s~r~klarla idare edilen bir ta~~tla kar~~ ya geçtik ( Lev. CV1I.
Resim 6 ).
Pulur köyü içindeki Kültepe hüyü~ünü gördükten sonra o gün
geç vakit Çemi~kezek ilçesine gidebildik. Bu ilçede yaln~ z Alibo~az~~ ma~aralar~~ ara~t~r~ld~. Tabii olan bu ma~aralar içinde bir~ey
tesbit edilemedi.
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~ehir içinde ve kar~~s~na dü~ en kayalar üzerinde aç~lan yapma
ma~aralar Sivas, Zara, Hafik çevrelerinde gördü~üm ma~aralar~n
ayn~d~r. Osmanl~~ devrine aid iki türbe ve ~ehrin iki ucunda Çemi~gezek suyu (A~viran) deresi üzerine kurulmu~~olan iki köprü
ve kitabeleri görülme~e de~er vesikalard~ r.
~ehrin s~k~~~ k hali ve kayal~ k çevresi Keban'dan farks~zd~r.
Murat suyu kenar~ ndaki "Av~an„ , Karayaz~~ ovas~ndaki "Çöteli.
hüyûklerini Elâz~~'a dönerken tesbit ettik.
Mu~~çevresi:
Mu~~iline giderken Uluova, Palo, Tepeköy, Bingöl (Çapakçur),
Soluhan yolu takip edildi. Uzun ve zahmetli geçen bu yolculuktan
sonra Mu~'a kadar Tarihöncesini ayd~ nlatacak bir iz görülemedi.
Palo ve Tepeköy önlerinde uzaktan görülen iki tepe hüyük olabilir.
Soluhan'da Grek - Roma devrine aid birkaç çanak çömlekle
~eref meydan~~ çevresinde bulunan ham obsidiyen yumrular~~
kay de de~er.
Devaml~~ bir yükseli~le, s~ k me~e, k~smen çam ormanlar~~ geçti~imiz için görü~~alan~m~z daralm~~t~ . Ayni hal ve manzara Mu~~
ovas~ na aç~ lan Girvas gedi~ine ve daha a~a~~ lara kadar devam
etmi~tir. Yaln~ z bu gedikten sonra görü~~çevremiz aç~ lm~~~ ve
Alt~nova (Mu~) bütün geni~li~iyle önümüze serpilip ç~k~vermi~ti.
K~~~~çok korkunç, a~~lmas~~ o mevsim için güç ve tehlikeli
olan bu geçitten Mu~~ovas~na kolayl~ kla iniverdik. Trenden uzak,
yollar~~ tekerlekli ta~~ tlara kapal~ , etraf~~ da~larla çevrili olan bu
geni~~ ovada mevsim biçme ve harman zaman~~ oldu~u halde,
ekilmi~~yer gayet azd~ . Ovan~ n mühim bir k~sm~~ tekerlekli vesaiti
tan~ m~ yor, ekin ve di~er e~ ya a~açtan yap~lm~~~basit k~zaklar
üzerinde ta~~ n~ yordu.
Geçmi~~günlerin yadigâr~~ olan bu zorlu, ayni zamanda ilkel
hayat ve ziraat tarz~n~ n, ovaya yakla~makta elan trenle de~i~ece~ini; Page ve civar köylere yerle~tiriien ~spir halk~ n~n topra~a
sar~l~~~gayretiyle, boyam kökü yata~~~ve turnalar 41.41 olan bu
~ss~z ovan~n de~erlendirilip zümrütle~tirilece~ini dü~ünmek en
büyük tesellimiz oluyor...
Mu~'ta birkaç gün kalarak ovan~ n mühim bir k~ sm~~ ara~t~r~ld~.
Bat~dan do~uya do~ru s~ ra ile, daha ziyade Karasu'yun
kuzey düzlüklerinde "Ziyaret, Dom, Tirmit, Alikirpo, Mikrakom,
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Orginos, Sapne, Piklis, Agun, Hunan, Sinank, ~eyh Yusuf, Tifnik.,
hüyüklerini tesbit ettim.
Çanak çömleklerindeki özellik buluntular k~sm~ nda aç~ klanacakt~r. Mu~'tan sonra Ebulbahar köyünden Garon'a ve oradan da
Liz köyüne var~ld~ . Garon'da yolun k~y~s~ nda gördü~
üm küçük
çapl~~bir krom lek ve Liz köyündeki hüyük, Mu~~
ve Karaköse
aras~~ dönü~~yolumuzun ilk izleridir. Liz köyü çevresinde buldu~umuz Levalvazo-musteriy en teknikle i~lenmi~~
opsidiyen bir
kaz~y~c~~ Elâz~g'dan sonra elimize geçen ilk alettir.
Volkanik kültelerden müte~ekkil yüksek bir da~~geçidi (Bican
da~lar~) a~t~ ktan sonra Haçl~~ göl bat~ s~ ndan Bulan~
k ilçesine geldim. Bu geçitte fosilli Neojen örtüsünü püskürük külteler aras~na
girmi~~ve tahminen 2000 metreye kadar yükselmi
~~oldu~unu
görmek te bir kazanç oldu.
Bulan~ k ilçesinin bat~s~ nda ve ovada bulundu~unu haber ald
~~~m hüyü~e gidemedim. Yaln~z ~ehrin kurulu~~noktas~
nda, ele
geçirdi~im birkaç çanak çömlek parças~ , bu hüyük haberini ve
bu çevrede eski yerle~melerin varl~~~ n~~izlemektedir.
Malazgird ~ehri tarihi vesikalar bak~m~ ndan cidden çok enteresan ve çal~~~ lacak bir kö~emizdir. Geni~~bir saha i~
gal eden
eski mezarl~klar,, kaleler, muhtelif kitabeler mütehass
~slar~n~~
bekliyor.
Patnos, Tutak, Karaköse, Ele~kird ve oradan da Horasan
istasyonuna kadar devam eden dönü~~yolumda, birkaç hüyük
daha tesbit ettim. Bu yöre ayr~ca ara~t~r~l~ p incelenece~inden,
verisi hakk~ nda burada kesin bir sonuç ç~ karmak mümkün de
~ildir. Ancak, Kars çevresi ara~t~ rmalar~ na dayanarak yörenin bir
intikal alan~~oldu~unu, yerli özellikler ç~
karmakla beraber, yer
yüzü ~ekilleri bak~m~ ndan kuzey, güney ve k~smen do~
u münasebetlerini kolayla~t~ racak durumda bulundu~unu da kaydederim.
Malatya - Elaz~g - Mu~~çevresi buluntular~:

Ankara, Sark~~la, Uzunyayla, Hafif gölü buluntular~n~~
yukarda tan~tt~~~ m~ z için bu bölümde yaln~ z, Malatya, Elaz
~g, Mu~~
çevresi buluntular~~ inceliyece~iz. Bunlar, tek renkli ve çok boyal
~~
çanak çömleklerden, çini parçalar~, sileks aletlerden ve fosil kal~nt~ lar~ ndan ibarettir.
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Levha XCIII de, 1 numaral~~ parça iki taraf~~ k~ r~ k yuvarlak bir
kulptur. Kulpun d~~~yüzüne mat ve kal~ nca kahve rengi boya sürülmü~tür. 2 numaral~~ küçük bir çana~~ n kenar parças~ d~ r. içi d~~~~
siyah, d~~~~ aç~ k kahve renkli ve hafif perdahl~ d~ r. Çamuruna saman kar~~t~ r~lm~~~ve iyi pi~irilmi~tir. 3 numaral ~s~~ daha büyük bir
çana~~ n parças~~ olup, 2 numaral~dan daha iyi pi~irilmi~~ve çamuruna hem saman ve hem de kum kar~~t~ r~ lm~~t~ r. Içinde ve d~~~ nda görülen mat k~ rm~z~l~ k çamurun kendi rengidir. Her üç
parça Bak~ r ça~~~katlar~ ndan top1anm~~t ~ r.
Aslantepe kesitlerinin en derin yerinden ç~ kar~lm~~~olan Lev.
XCIII, deki 4 ve 5 numaral ~~ parçalar çok kaba yap~lm~~~üzerine
siyah boya sürülmü~~ve perdahlanm~~t~ r, içleri aç~ k kahve renklidir. D~~~ ndaki siyah renk iç yüze biraz geçmi~tir. Yat~ k paralel
oluklarla, bu oluklar~n aras~ na yap~lm~~~olan yuvarlak oyuklar,
kab~ n d~~~yüzünü süsler. Bu yat~ k parelel oluklar alt~ nda, yat~ k
oluklar~ n bulundu~u anla~~l~ yor. 20 milimetre kal~ nl~~~ nda olan bu
kap parças~~ teknik ve i~çilik bak~ m~ ndan geçen sene Bayburt
çevresinde ve Pulur hüyü~ünde buldu~um Bak~ rça~~~parçalar~ na
çok benzemektedir.
Bu benzerli~i, ayn~~ teknik özellik gösteren Karaz hüyü~iinün
(Erzurum) Bak~ r ça~~~parçalar~ nda da görmekteyiz. Bat~, Orta ve
Kuzey Anadolu'da Bak~ r ça~~~çanak çömleklerinde görülmiyen
bu yeni çanak çömlek i~çili~i Do~u Anadolu'nun yeni ve s~ n~ rlar~n~~ geni~ leten bir örne~idir.
Yaln~ z Aslantepe'de 6-8 metre derinlikteki yarmalarda Bak~ rça~~~katlar~~ alt~ ndan ç~kar~lm~~~olmas~~ devir bak~m~ ndan bir
ayr~l~ k gösterir. Bu kaba yap~l~~ çanak çömlek parças~n~ n Kalkolitik devre aid olmas~~ihtimal dahilindedir.
Aslantepe'de bu parçalardan ba~ka daha yüksek seviyedeki
kültür katlar~~ içinde ve kumcular~n etrafa savurdu~u topraklar
aras~ nda ele geçen renkli çanak çömlekler de pek fazlad~r. Bunlar evvelce De Laporte taraf ~ ndan da ayni hüyükten toplanm~~~ve
aç~klanm~~t~ r. Levha XCIV de 5 numara ile gösterilen renkli kase dibi, bu ilk görü~~ve bulu~lar~~ ancak teyid etmi~~bulunmaktad~ r. Biz Aslantepe'de Bak~ r ve Kalkolitik ça~lar~ n çanak çömleklerini aç~klam~~, ve Bak~r ça~~n~n üst tabakalar~ndan yukar~~renkli
çanak çömlekler toplam~ § bulunuyoruz.
Benet« C. XI, F. 30
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Eski Malatya Aslantepe'ye yak~nd~r. Etraf~~ kalelerle çevrili
olup minareleri, cami ve türbelerile Ani kalesi (Kars) gibi geçenlerin dikkatini çeker. Yaln~z buras~ , içinde küçük bir ilçeyi saklamakla Ani'den ayr~l~ r. Kale duvarlar~n~ n d~~~yüzünü kapl~yan
muntazam ta~~kaplamalar temele kadar sökülmü~~ve duvar~ n özü
meydana ç~kar~ lm~~~bulunmaktad~ r. ~yi muhafaza edilmi~~ve baz~~
yerleri usulsüz, acemice onar~ lm~~~bir cami ile büyücek ve camiden daha sa~lam kalabilen bir han eski Malatya'n~ n yegane ayakta
duran Selçuk devri eserleridir (A. Gabriel T. T. A. E. Dergisi
S. 144).
Bu han tamir edilirse güzel bir müze binas~~ olur. Malatya ili
için böyle bir te~ebbüse ~iddetle ihtiyaç vard~ r.
Eski Malatya görü~ lerini bitirirken, Levha XCV de gösterdi~im bir çini parças~ n~~ da tan~ tmak isterim. Üzeri kartal resimli,
çok renkli bir (Ye~il, kahverengi, aç~ k ye~il) parçad~ r. Devrini
tayin etmek çok güçtür. Zaten böyle bir bilgiye de genel olarak
sahip de~iliz. Parçan~ n bir kâse dibine aid oldu~unu ve Selçuk
eserleri çevresinde aç~lan çukurlar içinden ç~ kar~ lm~~~oldu~unu
bildirmekle iktifa ederim.
Malatya ovas~ nda gördü~üm hüy üklerin isimlerini yukarda
bildirmi~ tim. Bu hüyükler üzerinde toplanan parçalar içinde en
çok renkli çanak çömlekler dikkatimizi çekmektedir. Sivas'ta bilhassa, Kangal çevresinde tek tük buldu~umuz renkli çanak çömle~in, bu m~ nt~ kada artm~~~oldu~unu görüyoruz. Bunlar~~ Klasik,
Eti ve belki daha eski devirlerin çanak çömle~i olarak üç aç~ k
grupta toplamak mümkündür. Bu sonuç kat ve teknik bak ~ m~ ndan'da teyid edilmektedir.
Malatya ve Elaz~~~çevresinde elimize geçen, bu üç cins çanak
çömle~in en tipiklerini levha XC1V de toplama~a çal~~t~ k. Mollakendi (Elaz~~) hüyü~ünde bulunan 1, ve 1maml~~ ( Malatya ) hüyü~ünde bulunan 3 numaral~~ parçalar, Aslantepe'den ç~ kar~ lan ve
son Eti devrine ( M. ö. 1200 ) maledilen 5 numaral~ dan ve yine
ayn~~ levhada Santil ( Malatya ) hüyü~ünde bulunan 2 numara ile
Ku~ank (Elaz~~ ) hüyü~ünde ele geçen 4 numaral~~ Grek - Roma
devri renkli parçalar~ ndan çok ayr~~ bir i~çilik gösterir.
~ç yüzlerinde çark izi ta~~ m~ yan ve ekseriya aç~ k bir zemin üzerine kahve, mor, beyaz ve siyah renklerle, çapraz çizikli, üçgen çevreli, paralel çizgili süsler ta~~ yan parçalar üzerinde durmak, Sivas'a
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k~ smen Kars'a, Elaz~~~ve Malatya'ya kadar yay~ l~~~sebeplerini,
men~ei, devri hakk~ nda yukarda söyledi~imiz ihtimali görü~ü
aç~ klamak gerekmektedir.
Levha XCVI de gösterilen sileks elbaltalar~~ H~znik ve Fal köyteri (Malatya) aras~ nda Keysun ~asma bakan düzlükler üzerinde
ve sileks yumrular~~ aras~ nda, topra~a gömülü olarak bulundu.
Yüzdeki h~~~ r yongalar~n, çal~~~lm~~ , fakat elbaltas~~ ~ekline sokulmam~~, yumrular~ n çoklu~u, bize buras~n~n tabii ve yerli bir
atölye oldu~unu hat~rlat~ yor. Alet esmer sileksten yap~lm~~t~r. Gaziantep'te bulunan Klaktoniyen ? Hatay'da bulunan A~öleen ve
Mikokiyen ? elbaltalar~~ bu cins ta~lardan yap~lm~~t~ r. Bu surette
d~~~Toroslar d~~~ nda güney s~ n~rlar~ m~za kadar yay~lm~~~olan yeni
bir sileks bölgesi içinde bulunuyoruz. Bu cins sileksleri Sivas,
Kars, Erzurum, Bayburt çevrelerinde ve Orta Anadolu bölgelerinde görmüyoruz. Sileks ve obsidiyen alanlar~n~~ tesbit etmekle me~gulüm.
Bu yeni elbaltas~~ uç k~sm~ ndan k~r~kt~ r. Noktalarla tahmin
edilen uç ve kenar çevresi bak~m~ ndan alet muntazam amigdaloid
( Bademsi ) bir form göstermektedir. Yonga yüzleri s~~~ve s~k,
ayni zamanda kenarlarda muntazamd~ r. Kenar çevre alt ve üstten
basamakl~~ çentiklerle i~lenmi~tir. Büyük bir ustal~kla i~lenmi~~olan
bu aletin üst ve alt yüzünde i~çilik bak~m~ ndan b~rak~ lan küçük
ham yüzler aletin de~erini bozmam~~ t~r. K~r~ k boyu 128, onar~ lm~~~
boyu 141?, büyük ve orta çizik alt~~ kal~nl~~~~47 milimetredir. A~~rl~~~~da 565 gramd~r. Bu çap ve a~~rl~kta ~imdiye kadar elimize
geçen ~elleen ve A~öleen elbaltalar~n~ n en büyükleri aras~ nda, kaba
ölçek göstermi~~olmas~na ra~men incelik ve i~çilik bak~m~ndan
elimizdeki baltalar~ n hepsinden üstündür.
Keysun buca~~ ndan Ad~ yaman'a kadar tesbit etti~im "Keysun,
M~r~ht~l, H~ znik, Fal, Hüyük, Yukar~~ Ho~ki~i, Santil, Hementil,
Balka, Kürk, Külâf„ hüyüklerinden toplad~~~ m çanak çömlekler
Malatya'ya yak~ n çevresi buluntular~ n~n ayn~ d~ r.
Burada Bak~r ça~~~çanak çömleklerin daha ziyade siyah renge
kaçt~~~n~~ ve k~rm~z~~boya astarl~~kaplar~ n hiç denecek kadar azilgim sezdim. Hüyük buluntulan aras~ nda, yarmalar~n Bak~r ça~~~
kesitleri içinden ele geçirdi~imiz sileks, yaprak (Lâm) çak~~ve kaz~y~c~ lar Orta ve Kuzey Anadolu hûyüklerinde bulunan lâmlardan çok
uzundur. Yonga yüzleri ekseriya paraleldir (Lev. XCVII ve XCVIII)

468

~. KILIÇ KÖKTEN

Bu fark~~ görü~lerimiz aras~ na önemle eklemek isterim. Ayn~~ hal
Elaz~~, Mu~~ve hatta Van'a kadar devam etmekte ve yeniden
gördü~üm do~u-bat~~ aras~~ üçüncü tabii koridorda dizili yerle~melerde de kendini göstermektedir.
Bundan ba~ka Santil ve Ad~yaman aras~ nda Aksu, Göksu
sekileri üzerinde yaln~ z yuvarlak çak~llardan yap~lm~~~olan tümülüsler ~imdiye kadar gördü~ümüz tümülüslerden tamamen ayr~~
bir y~ kma tarz~~ göstermektedir.
Bu tümülüs örtüsünün yaln~ z çak~ldan ibaret oldu~unu kabul
edemiyece~im, ya~mur sular~n~ n tesiriyle yüzde bulunan kum ve
toprak tabakas~n~n y~kan~ p eteklere ta~~nd~~~ n~~ ve bu ç~plakIlg~ n bu yüzden ileri geldi~ini de dü~ünmek daha do~ru olur. Bu
hüyüklerde yap~lacak bir ara~t~ rma ile örtünün bünyesi daha kolay
aç~klanabilir.
Ad~ yaman'da yaln~z ~ehir içindeki büyü~ü gördük. Usulsüz
aç~lan çukurlar~ n kesiklerinden ç~karabildi~imi, k~ r~k çanak çömlek
parçalar~~ Malatya çevresinde gördüklerimize bir yenilik katamad~.
Ilçede Halkevi Ba~kan~~ ö~retmen Zeki Ad~ yaman'dan çok
faydaland~~~ m~~ yukarda bildirmi~ tim. Yeniden gördü~üm h~lyüklerden ba~ka çevrede daha 15 hüyük bulundu~unu bildirmesi ve
Ilkokul müzesinde muhafaza edilen yar~ s~~ k~ r~ k kartal ve insan
kabartmal~~ iki ta~~~göstermesi de bir kazanç oldu. Bu ta~lar lev.
LXXXI de 3 ve 4 numara ile gösterilmi~tir.
Ad~yaman'da çok kalmad~ k. Iki günlük çal~~madan sonra Pirin
mevkiine gittik. Buras~ n~~ Prof. Pittard ve Prof. ~evket Aziz Kansu'nun gezilerinden ve yay~nlar~ ndan tan~ yoruz. Aslantepe gibi
arkeoloji tarihimize girmi~~ve klasik istasyonlar~m~z aras~ nda
bulunan bu zengin kö~ emize ben de gittim. Burada yaln~z Paleolitik devir malzemesi arad~ m ve Çakal suyu vadisi keçeleri üzerinde, Lev. XCIX, Lev. C, CI de gösterilen çakmak ta~~ ndan yap~lm~~~aletleri toplad~ k. Levha XCX daki 1, 2 numaral~~ aletleri
yapma ma~aralar~n kar~~s~ nda ve dereye yak~ n düzlükler üzerinde, sürülmü~~bir tarlan~ n toprak tezekleri aras~ ndan ç~kartt~ m. Boyu 128, en büyük geni~li~i 6, kal~nl~~~~14 milimetre olan bu alet
büyük bir yongad~ r. iki yüzlü olup kopma yüzündeki vurma yumrusu çok tipiktir. Vurma yüzünün basamakl~~ ve yat~ k olarak i~lenmi~tir. Üst kenar~ ndaki çentik sekisi oldukça uzun ve yüksektir.
Teknik ve i~çilik bak~m~ ndan yonga alet iri ve tipik bir uctur.
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2 numaral~~ alet, iki yüzlü i~lenmi~~bir elbaltas~d~ r. Uzunlu~u
114, geni~li~i 75, kal~nl~~~~44 milimetredir. A~~rl~~~~da 290 gramd~ r. Keysun çevresinde bulunan A~öleen aletten 14 milimetre eksik boyda oldu~u halde kal~nl~~~~2 milim farkla yak~nl~ k gösterir.
Aletin çevresi, en ta~~ k noktalar~na de~ecek ~ekilde, dik dörtgen
çerçeve içine al~ narak kontrol edilecek olursa, geni~li~in çevrenin
orta yatay hatt~ ndan a~a~~~dü~tü~ü görülür, kal~ nl~k uclann~n
bu dü~ ük yatay hatta denk olu~u, aleti en tipik amigdaloid ~ekle
sokmaktad~ r. Fakat, buna kar~~l~k aletin uç k~sm~ , ölçek çevrenin
orta dikey hatt~~ sa~~ na ve alttan bak~ld~~~~zaman ayni hatt~n
soluna kaçm~~~bulunmas~ , ayr~ca dipten ba~layan ve uca kadar
devam eden yonga yüzü s~rt çizgisinin bu yat~~a uygun görünü~ü ayr~~bir teknik özelliktir. Bu surette, bu alet, elimizdeki oval
sivri oval ve geni~~orta oval formlardan ayr~ lmaktad~r.
Pirin (Pirun) çevresinde toplad~~~m ta~~aletlerin mühim bir
k~sm~~ küçük yonga aletler te~kil eder. Bunlardan Musteriyen teknikle yap~ lm~~~olanlar~n~~ lev. C de ve üst Orinyasiyen teknikle
yap~lm~~~kö~eli, i~ri çevreli, k~ r~ k ham çak~lar~, kaz~y~c~lann~~ da
lev. CI de gösterdik. Çakal suyu vadisinin alt ve üst sekileri
üzerinde toplanm~~~olan bu sileks aletlerin Klaktoniyen ?, A~öleen,
Musteriyen ve Orinyasiyen teknik göstermesi de üzerinde durulacak bir sonuçtur. Tipolojiye dayanan bu Paleolitik devir kronolojisinin aç~ klanmas~ , soru halinde kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Burada
bir devirde bütün bu teknikle aletlerin i~lendi~ini veya bütün
devirlerin burada ayr~~ ayr~~ ya~am~~~oldu~unu kabul etmek zorunday~ z. Bir devirde bütün devirlerin teknik özelliklerini bir arada
görüp birle~tirme~e imkân olmad~~~ na göre, burada Eskita~~devirlerinin ayr~~ ayr~~ varl~~~n~~ dü~ünmek ve bu kar~~~kl~~~n sular
tesiriyle da~~lm~~~kültür katlar~n~n art~~~~oldu~unu kabul etmek
yahut ayni çevrenin, Ad~ yaman çevresine Paleolitik malzeme haz~rl~yan aç~ k bir paleolitik atölye oldu~unu eklemek en do~ru
bir görü~~olur kanaatindeyim.
Pirin çevresi ara~t~ rmalar~ ndan sonra Kuyucak buca~~~- Komur - Varikeran - Mazil - Salah - Beza - Alut köylerini geçerek
Kâhta'ya geldim. Geçti~im yol boyunda ve Kâhta çevresinde
Prehistorya ile ilgili bir eser göremedim.
Kâhta'dan Malatya'ya dönerken T~ rpal köyünde Neojen yataklar için ç~kard~~~ m fosillerden de biraz bahsetmek istiyorum.
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Lev. CII da bir araya toplanan fosillerden 1, 2, 3 numara
ile gösterilen di~ler, ayak t~ rnak ve parmak kemikleri di~li çene
parças~~ Hipparion'a, 4 numaral~~ k~ vr~ ml~~ boynuz parças~~
da Oioceros Rothi'ye aitdir. Bunlar~ n yan~ nda bulunan üç tane di~~parças~~
çok k~ r~ k ve üstleri de a~~ nm~~~olduklar~ ndan resimleri çizilememi~tir.
Hipparion'a aid oldu~unu ihtimalle kaydettip,imiz
fosilleri, Pikermi'nin Hipparion Gracil isimli hayvan ~ n di~ leri ve ayak t~ rnak
~ekilleriyle e~ imsedik. Bu hayvan bugünkü atlardan kafas~ n~
n hususi karakterleriyle ayr~ l~ r. Üç t~ rnakl~~ olup ikisi yukardad
~ r. Yükseklikleri 130 cm. olarak tesbit edilmi~ tir (Marcellin Boule Les
Fossiles 1935 Paris s. 664, res. 1058).
4 numaral~~ boynuz resmi, koyunun eski ceddi oldu~u ~üphe
ile kabul edilen Oioceros Rothi'nin boynuzuna benzemektedir
(Ayn~~ eser, S, 728, res. I 1174).
Resimleri çizilemiyen üç di~ in incelenmesini, sa~lam kalan yan
minelerine ve köklerine bakarak yapt ~ k. Kök ve mine bak ~ m~ ndan
insan di~ lerine yak~ nl~ k gösteren bu üç k ~ r~ k di~i, ~
üpheli olarak
Mesopithecus'un di~ lerine benzettik. Bu fosil maymun Anadolu'da
Miocen tabakalarda s~ k s~ k rastlanan ve iskeleti tam olarak bulunan tek maymundur (ayni eser s. 803, res. 1901).
Fosilleri pek fazla olm~yan T~ rpal çevresi jeolojik katlar~~ 50 60 metre yüksekli~indedir. Katlarda yatayl~ k bozulmam ~~t~
r. Silisli
ve kalkerli sularla birbirine kaynam~~~olan sert konglomera (çak~ l ve kum) tabakalar~~ üstte bulunur. Killi ve kumlu tabakalar bu
kat~~~~ alt~ ndad~ r. Kal~ nl~~~~üst tabakadan çok fazlad ~
r ve fosillerin
yata~~d~ r.
Levha CIII de gösterilen çanak çömlek Uluova'da Mollakendi hüyü~ünden (Elâz~~) toplanm~~t~ r. Ayni hüyükte buldu
~um
renkli çanak çömlek parças~ n~~ Ievha LXXXXIV de 1 numara ile
tan~ tm~~t~ k.
Levha CIII de çizilen parçalar~ n iç ve d ~~lar~~ kahve renklidir. Çamuruna saman ve kum kar~~t~ r~ lm~~t~ r. Renkleri matt~
r, bu
renk çamurun kendi rengidir. Yaln ~ z bunlardan 2 numaral~~ parçan~ n içinde mat bir karal~ k göze çarpar. Renk, pi
~irme, kulp ve
biçim bak ~ m~ ndan Anadolu'nun bu cins Bak ~ r ça~~~
parçalar~ na
çok benzer.
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Levha CIV de gösterilen parçalar ayni ovada "Kugank„
hilyü~ünde aç~lm~~~olan yarmalar~n Bak~r ça~~~kesitlerinden ç~kar~lm~~t~r. D~~lar~~ siyah ve perdahl~d~ r. 2, 4, 5 numaral~~ parçalar
içlerindeki aç~ k kahve renkli boya astar d~~~yüze iki santim kadar
ta~~kt~ r. 6 numaral~~parça üzerindeki üçgenli ve paralel çizgi süslerle di~erlerinden ayr~ l~r. Bu türlü süs i~çili~inin örneklerini Samsun'da da Bak~ r ça~~~parçalar~~ aras~nda görmü~tük.
Levha CV da gösterilen 5 aletten üst s~radakiler Pa~nik
köyü yak~nlar~ nda, F~rat'~ n ilk sekilleri üzerinden toplanm~~t~r.
Çakmak ta~~d~rlar. 4 numaral~~ alet Liz köyü çevresinde ( Mu~~)
bulundu. Yap~ s~~obsidiyendir. Hepsi Lövalvaziyen ? teknik göstermektedir. Elaz~g ve Mu~~çevresinin ilk paleolitik buluntular~~
olmas~~ bak~?n~ ndan önemli örneklerdir.
Levha CVI, bu levhada gösterilen parçalar Mu~~çevresindeki
hüyüklerin yüzlerinden topland~. Bak~r ça~~ na aid olmalar~~muhtemeldir. Renk ve yap~ l~~lar~~ Kugank hüyügünde ( Elaz~g ) bulunan
parçalara çok benzer.
Bugünkü gözlemlerimize göre Malatya, Elaz~g ve Mu~~çevresi
çanak çömleklerinde büyük bir benzerlik oldu~u gibi Orta, Kuzey
ve Do~u Anadolu buluntular~na yak~nl~k ve uyarl~ k gösterenleri
de az de~ildir. Güneydo~u Anadolu'nun renkli Prehistorik çanak çömleklerine benziyenlerini ise gelecek sene yap~lacak gezilerle aç~ klamak mümkün olacakt~r. 1945 y~l~~ Tarihöncesi ara~t~rmalar~= en önemli noktalar~n' ~öyle özetliyebiliriz
Malatya-Elaz~ g-Mu~~ve Karaköse aras~n~n birkaç da~~köprüsü hariç Çoruh - Kelkit ve Kars - Erzurum - Erzincan - Sivas aras~~
yerle~ me alanlar~ ndan daha elveri~li tabii bir koridor oldu~u,
gidi~-geli~leri daha çok kolayla~t~rd~~~~anla~~lm~~t~r.
Prehistorik yerle~me say~s~n~n çoklu~u, malzeme zenginli~i
bu hakikat~~ teyid eder. Hüyükler daha büyük ve daha s~kt~r.
Tümülüsler daha çok ve çe~itlidir. Zengin ve renkli çanak çömlek
say~s~~ dikkati çeker. Bunlar Klasik, Eti, Bak~ r ve pek az mikdarda
daha eski ça~lara aittir.
Paleolitik aletler daha çok Keysun ve Ad~ yaman (Malatya)
çevresinde bulunmu~tur. Elaz~~, Mu~~çevresi buluntular~n~~bugün
birer istasyon olarak bildirmek zamans~z olur. Yaln~z Besni-Keysun
aras~ ndaki sileks ve Soluhan çevresinin obsidiyen ( Devegözü )
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yumru tarlalar~n~~ Prehistorik devirlerin tabii kaynaklar~~ olarak
göstermek yerinde olur.
Aslantepe hiiyü~ünde ( Malatya ) tesbit edilen Bak~r ve
Kalkolitik ça~~çanak çömlek parçalar~~ yeni ve tamamlay~c~~ bulu~lar aras~ndad~ r.
Malatya'da "Imaml~ „, Elaz~ g'da "Ali~am„ , Mu~'ta "Alikirpo
ve Liz„ Uzunyayla'da "S~ çan„ büyükleri örnek kaz~~ yerleri olacak
durumdad~ r.
Orta Anadolu'da Aya~~çevresinde ça~lar~~ ~imdilik aç~ klanam~ yan kaya an~ tlar~~ ( Dikta~, Dikdönek ta~lar); ~ark~~ la çevresindeki ok uçlar~ ; Bak~r ça~~~ e~yas~~~~ n büyük bir benzerlikle bu
bölgede di~er bölgeler gibi hemen her hüyükte bulunmu~~olmas~
;
Eti ça~~~çanak çömleklerinin Malatya güneyine ve oradan Elaz
~g
çevresine kadar yay~ lmak suretiyle s~ n~ r~ n~~ do~uya ve güney
do~uya geni~letmesi 1945 y ~l~~ Prehistorya ara~t~ rmalar~ m~z~
n özünû
te~ kil eder. Gezilerimizi bulu~lar~ m~za dayanarak s~ ra ile daha
güneye de intikal ettirmek zorunday~z. ~üpheli ve kesin olarak bu
k~ sa raporda aç~klanma~a çal~~t~~~ m~ z gözlemler, ancak 1946
y~l~ nda Güney-do~u Anadolu'da yap~ lacak incelemelerle daha çok
anla~~lacakt~r.

