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1973 y~l~ ndan beri hocam Prof. Dr. Tahsin Özgüç taraf~ndan

yürütülen Ma~at Höyük (eski Tapigga) kaz~lar~nda, 1975 y~l~ndan
bu yana heyet üyesi olarak görev ald~m. Ma~at Höyük'de geni~~
ölçüde varl~~~~saptanan 2 ve yer yer aç~~a ç~kart~lan Eski Tunç Ça~~~
üstünde çal~~mama ve buluntular~~ burada yay~nlamama izin veren
say~n hocama te~ekkürlerimi sunar~m.
Tahsin Özgüç, önce, Ma~at Höyük'de ke~fedilen Hitit saray~n~n
tam plan~~ile aç~~a gkart~lmas~m, ondan sonra a~a~~~ ~ehirdeki Hitit
ve Eski Tunç Ça~~~ ~ehirlerini incelemeyi amaçlamaktad~r. Bu güne
kadar yap~lan çal~~malarda, tepenin en yüksek k~sm~na kurulmu~~olan
Hitit saray~n~n y~k~nt~lar~~üstündeki iki Hitit yap~~kat~~ile Demir
Devrinin üç yap~~kat~~incelenmi~~ve saray ele geçti~i ~ekliyle yerinde
b~rak~lm~~t~r 3. Tahsin Özgüç, sitadeldeki III. Hitit kat~n~~simgeleyen
bu saray~n derin temellerinin yap~m~~ s~ras~nda, alttaki Eski Tunç
Ça~~~yap~lar~n~n bozularak kald~r~lm~~~ oldu~unu bildirmektedir 4.
Ancak, bu geni~~yap~n~n avlusu ve kuzey revak~n~n taban düzeyleri
alt~ndaki kesimlerde, Eski Tunç Ça~~~yap~lar~n~n kesik parçalar haT. Özgüç, Ma~at Höyük Kaz~lar~~ve Çevresindeki Ara~t~rmalar (Excavations at Ma~at Höyük and Investigations in its Vicinity). T. T. K. Y. V, 38. Ankara
1978, S. X; S. Alp, Ma~at Höyük'te ke~fedilen Hitit tabletlerinin ~~~~~~alt~nda Yukar~~Ye~il~rmak bölgesinin co~rafyas~~ hakk~nda. Belleten 164 (1977), S. 640.
2 T. Öz güç, Ma~at Höyük Kaz~lar~, s. X.
3 Ayn~~eser, s. IX, 3.
4 Ayn~~eser, S. 3.
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linde korundu~u görülmektedir. Ayr~ca, tepenin, saray~n kurulu~~
alan~~ d~~~nda kalan kuzey - bat~~kesiminde, Eski Tunç Ça~~n~n son
yap~~kat~, birinci kültür kat~~olarak ele geçmi~ tir. Bu durum, sitadelin
baz~~bölümlerinin, Hitit ve Demir Devri'nde bo~~alanlar halinde
b~rak~ld~~~n~~göstermektedir.
Henüz geni~~alanlar içinde yürütülmemekle birlikte, saray~n
kuzey revak~n~ n kuzey - bat~~kö~esinde, tepenin bat~~yar~s~nda, kuzey,
bat~~ve güney - do~u yamaçlar~nda yap~lan kaz~lar, Ma~at Höyük'ün
E.Tunç Ça~~~yap~lar~, mezarlar~, pi~mi~~topraktan ve madenden yap~ lm~~~eserleri konusunda önemli bilgileri ortaya koymu~tur. Ma~at Höyük'te Eski Tunç Ça~~~uygarl~~~~da, Hitit döneminde oldu~u gibi,
Höyü~ün her tarafina yay~lm~~ t~r 5. Höyü~ün yamaçlar~~ y~llardan
beri tarla olarak kullan~ld~~~~için, çift sürme ve erozyon sonucunda
çok a~~nm~~t~r. Hitit yap~lar~n~n temel ta~lar~~sökülmü~~ve Eski Tunç
Ça~~~kal~nt~lar~~toprak yüzeyine çok yalunla~m~~ur. Demir Devrinde
höyü~ün yamaçlar~nda yerle~me olmad~~~ 6 için a~~nma daha kolayla~m~~t~r.
I — Mimarl~ k kal~ nt~ lar~ :
B - C plankarelerinde aç~~a ç~kart~ lan E. T. Ç. yap~lar~n~n?,
A-B/5-6 plankarelerinde devam etti~i belirlenmi~tir (Plan ~ ). Yukarda da aç~kland~~~~gibi, höyük yüzeyine çok yak~ n olan E. T. Ç.
yap~lar~~bu kesimde ilk kültür kat~ m olu~turmaktad~ r. Bunlar~n
bir k~sm~, yay~nlanm~~~planda da görüldü~ü gibi, "sunakl~~bina"
(II. Hitit kat~) taraf~ ndan tahrip edilmi~tir. E. T. Ça~~n~n son
yap~~katuu temsil eden bu evler, höyü~ün her taraf~na yay~ld~~~~
anla~~lan ~iddetli bir yang~nla tahrib edilmi~ tir. Temellerin ço~u
i~lenmemi~, iri kireç ta~~~bloklar~n~n, bir s~ra halinde, bir k~sm~~da
küçük ta~lar~n iki s~ ra halinde düzenlenmesiyle yap~lm~~lard~r (Lev. IIII). Baz~lar~n~n kal~n s~vah kerpiç duvarlar~~da korunmu~tur (Lev.
II, 2). Kare planl~~odalar~n en büyü~ünün uzunlu~u 3.5 metreden
fazla de~ildir. Dikdörtgen planl~~odalar ise genellikle 3 x 2.5 m. boyutundad~ r. Temel derinlikleri ~~m. dir. Tabanlar~~s~k~~t~r~lm~~~toprakur. Odalar~n ikisinde f~r~ n tabanlar~~korunmu~tur. Duvarlar~~ ele
5 Ayn~~eser, s. X.
° Ayn~~eser, s. 16.
7 Ayn~~eser, Plan ~ .
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geçmeyen bir evin, çift tand~ r taban~~yerinde kalm~~t~ r (Lev. III, ~ ).
Temel ta~lar~~düzeltilmedi~i için örgü, özenli bir i~çilik izlenimi
vermemektedir. Bu yap~lar~n tabanlar~~üstünde, iri erzak küpleri,
çanaklar, çömlekler, testiler, fincan ve ma~rapalar, a~~r~aklar, tunçtan
i~neler ele geçti. Orta ve kuzey Anadolu'da da oldu~u gibi, ~iddetli
bir yang~ nla sona erdirilen bu ça~~n 8 yap~lar~, Orta Anadolu'daki
ça~da~lar~ ndan teknik ve plan aç~s~ndan farkl~l~ k göstermemektedir.
Tepe'nin bat~~ yar~s~n~ n ortas~nda aç~lan alanda, E. T. Ç. n~n
evlerinin temelleri, bu kesimde yüzeye çok yak~n olan, anakaya
üstüne kurulmu~ tur (Lev. III, 2). Demir Devrine ait derin çöp çukurlar~~taraf~ ndan tahrib edilen bu kesik ta~~temeller de özel yap~lara aittir. Taban~~kaplayan yang~n y~~~nt~s~~içinde bir kap~~söve mili ta~~~ile tam kaplara rastland~. Kaz~~alan~n~n güney - do~u kö~esinde
E. T. Ç. ait iki yap~~kat~n~n varl~~~~belirlendi (Plan 2). Bu durum
1945 Ma~at Höyük kanunda saptanan sonuca uygunluk göstermektedir 9.
Saray~n temeli, H-I/8 plankarelerinde ve tüm güney kanad~nda
da E. T. Ç. evlerinin y~k~nt~s~~üstüne kurulmu~ tur. H-I/8 plankaresindeki bir evin taban~~ alt~nda bir yeti~ kinin iskeleti aç~~a ç~kart~ld~~(Lev. IV, ~ ).
Kuzey yamac~ nda, iki küçük kaz~~alan~n~ n ilkinde E. T. Ça~~na
ait iki yap~~kat~n~n varl~~~~saptand~~(Lev. IV, 2). Temel ta~lar~, çift
s~ras~ nda saban demirine tak~ld~kça sökülmü~ tür. Ilerde bu kesimde
yap~lacak kaz~lar~ n E. T. Ç. yap~~katlar~n~~artt~rmas~~olas~d~r.
II — Mezarlar:
Kuzey yamac~nda aç~ lan ikinci kaz~~alan~ nda, yüksekli~i ~~m. yi
geçen kesik bir temelle temsil edilen son yap~~kat~n~n taban~~alt~nda
bir "toprak" (Lev. V, ~ ) ve bir grup olu~ turan üç "küp" mezar
(Lev. V, 2) aç~~ a ç~kart~ld~ . Toprak mezardaki iskelet, ba~~~do~uya,
ayaklar~~bat~ya yönelik "hocker" durumundad~r. Yan~ nda yuvarlak
ba~l~~ bir tunç i~ne ele geçmi~ tir. Yukarda sözü edilen mezardaki
8 Tahsin Öz güç, Yeni Ara~t~rmalar~n ~~~~~ nda Eski Anadolu Arkeolojisi (Early
Anatolian Archaeology in the Light of Recent Research). Anadolu/Anatolia VII
(1963), s. 36-40.
Toplant~s~~- Ma~at Höyük
9 Haberler: T. T. K. "Genel Kurulu"nun Y~ll~k
.
Belleten
37
(1946),
s.
220.
Kaz~s~
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iskelet de ba~~~bat~ya ayaklar~~do~uya yönelik hocker durumunda
ele geçmi~tir (Lev. IV, ~ ). Yanyana gömülmü~~durumdaki üç küp,
kal~n cidarl~, koyu kahverengi astarl~~ve perdahl~d~r. A~~zlar~~do~uya, dipleri bat~ ya bakmaktad~r. Iskeletler, ba~~~küp dibine gelecek
~ekilde, yani bat~~- do~u yönünde ve hocker durumunda yerle~tirilmi~tir. Ikisinde birer tunç i~ne, üçüncüde bir i~ne, bir tunç küpe ve bir
çift yivli tunç bilezik ele geçti. Küplerin a~~zlar~~ve kenarlar~~d~~dan
ta~larla desteklenmi~tir.
Saray avlusunun güneyinde, ele geçen di~er bir küp mezara da
ölü, ba~~~bat~ya, ayaklar~~do~uya gelecek ~ekilde ve çömelik durumda
yerle~tirilmi~tir. Bu küp içinde de, tunç i~ne, bir çift küpe ve bilezikten ba~ ka iskeletin boynunda tunç, da~~kristali ve fayans hamurundan yap~lm~~~boncuklar (M~ t. 78/157) bulunmu~tur. Da~~kristali
boncuklar i~lenmemi~~düzensiz parçalar halinde olup, delinmi~~
fayans hamurlar~ na yerle~tirilmi~ lerdir. Fayans hamurundan boncuklar~n yass~ca yuvarlak veya silindir biçiminde olanlar~~da vard~r.
Mezarlar~n hiç birine silah b~rak~ lmam~~t~r. Mezarlar da~~n~k
olup her evde bulunabilir. Yerle~im yeri içinde topluca bir alana
gömme âdeti saptanamam~~t~r.
Bu mezarlar~n önemi, E. T. Ça~~nda Ma~at Höyük bölgesinde
de yerle~im yeri içine gömme âdetinin varl~~~n~~kan~tlamasmdad~r.
Bu adet Kaledoru~u (Kavak)" ve Ikiztepe'de °I saptand~~~~gibi
Kuzey Anadolu'da da yayg~nd~ r. Bununla beraber Horoztepe 12,
Tekeköy 13, Kal~nkaya" buluntular~~göz önüne al~n~rsa, yerle~im yerinin hemen d~~~ na gömme adetinin de varl~~~~olas~d~r. Bu bölgelerde
Bat~~Anadolu'nun aksine yerle~ im yeri içi gömmelerle yerle~im yeri
d~~~~gömmeler/ mezarl~ klar aras~nda çok kesin bir ay~r~ m gözetilme10 T. Ozgüç, On Tarih'te Anadolu'da ölü Gömme Adetleri. T. T. K. Y. VII,
17. Ankara 1948, S. 57-58: T. Ozgüç, Samsun Hafriyat~n~n 1941-1942 y~l~~neticeleri. III. Türk Tarih Kongresi. Ankara 15-20 Kas~m 1943. T. T. K. Y. IX, 3.
Ankara 1948, s. 440.
il U. B. Alk~m, Haberler: T. T. K. "Genel Kuru"lunun Y~ll~k Toplant~s~,
Ikiztepe'deki Kaz~ . Belleten 1 6o (1976), S. 718.
12 T. Ozgüç - M. Akok, Horoztepe. Eski Tunç Ça~~~Mezarl~~~~ve ~skân
Yeri. (An Early Bronze Age Settlement and Ccmetery). T. T. K. Y. V, 18. Ankara
1958, s. 6.
13 T. Ozgüç, ölü Gömme Adetleri, s. 56.
14 T. Ozgüç, Ma~at Höyük, s. 35, Not 38.
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mi~tir. Ma~at Höyük'de bu ça~a ait gömmelerde yön birli~i bulunmamaktad~r. Ölü hediyeleri zengin de~ildir. Bu bak~mdan Kaledoru~n ve Tekeköy deki duruma paralellik gösterirler.
III —Buluntular:
A—Seramik:
Ma~at Höyük'de tepede ve kuzey yamac~ nda E. T. Ça~~na ait
iki yap~~kat~n~n saptanm~~~oldu~u ve sonuncunun büyük bir yang~ nla
sona erdi~ini yukarda aç~klam~~t~ k. Ancak, a~a~~~ ~ehirde yap~lan
sondajlar~n tümünde ana topra~a veya kayaya eri~ilemedi~i için
yap~~katlar~n~n say~s~n~n artmas~~ve da~~n~k buluntular~n yard~m~~ile
varl~~~~anla~~lan daha eski uygarl~k katlar~n~n ke~fedilmesi olas~d~r.
Ma~at Höyük'de Eski T. Ça~~~serami~i, Orta ve Kuzey Anadolu'
da, özellikle Ye~il~rmak - K~z~l~rmak aras~ndaki bölgede yayg~n olan
seramik türünden farkl~~de~ildir. Örne~in Ma~at Höyük'ün E. T. Ç.
serami~ini, 126 km. bat~s~ ndaki Alaca Höyük serami~inden tümüyle
ay~rmak olanaks~zd~ r. Burada incelenen kaplar Tokat Müzesindedir.
Bu ça~~çanak çömle~inin hepsi elde yap~lm~~t~ r. Hamuru ince
i~lenmi~~küçük boylu kaplar d~~~ ndaki serami~in ço~unlu~unu orta ve
kaba teknikte olanlar olu~turur. Hamura, katk~~olarak kum ve saman
kat~lnu~t~r. Kaplar~n büyük ço~unlu~u k~rm~z~~astarl~~olup az veya
çok özenle perdahlanm~~lard~r. K~rm~z~~astar~n çe~itli tonlar~na
rastlanmaktad~ r. Kahverengi, gri ve sar~~astarl~lar~n say~s~~ daha
azd~r. Derinli~i az çanaklar~n, Ali~ar ~6 dakilerin aksine, hem içleri
hem de d~~lar~~astarlanm~~t~r. Alaca Höyük 17 ve Ali~ar 18 da oldu~u
15

T. Ozgüç, Ölü Gömme Adetleri, S. 76.

16 H. H. von der Osten, The Alishar Hüyük, Seasons of 1930-32. Part I.
OIP XXVIII. Chicago 1937, s. 154.
17 H. Z. Ko~ay - M. Akok, T. T. K. Taraf~ndan yap~lan Alaca Höyük Kaz~s~~
1940-48 deki çal~~malara ve ke~ iflere ait ilk rapor (-Ausgrabungen von Alaca Höyük
Vorbericht über die Forschungen und Endeckungen von 1940-48. T. T. K. V, 6.
Ankara 1966, Lev. 48-52; H. Z. Ko~ay - M. Akok, T. T. K. taraf~ndan yap~lan
Alaca-Höyük Kaz~s~~ 1963-67 çal~~malar~~ve ke~iflere ait ilk rapor (Alaca Höyük
Excacavations, Preliminary Report on Research and Discoveries 1963-1967).
T. T. K. Y. V, 28. Ankara 1973, Lev. 54-65.
18

H. H. von der Osten, OIP XXVIII, S. 151. Lev. VIII
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gibi, Ma~at Höyük'de de bu ça~a ait kap ~ekilleri oldukça basittir.
Kap ~ekillerinin say~s~~azd~r. Çanak - çömle~in önemli bir bölümü,
özellikle iri kaplar odalar~n tabanlar~~üstünde ele geçmi~tir (Lev. VI).
~ ekiller:
Lev. VII, 1-2). Ço~unlu~u k~rm~z~, az~~
Fincanlar : (~ek.
kahverengi ve siyah astarl~, parlak perdahl~d~rlar. Dipleri yuvarlak
veya hafif içbükeydir. A~~z kenarlar~~ d~~a çekik, kulplar~~ ~erit
biçimindedir. Baz~lar~n~n a~~z kenarlar~~alt~nda (~ek. 4) veya omuzlar~~üstünde (~ek. 7-8) dü~mecikler vard~r. Bir k~sm~n~n gövdesi yatay, dikey ve diyagonal yivlerle bezenmi~tir.
Ma~rapalar : (~ek. 10-22; Lev. VII, 3-4). ~ekil ve teknikleri
bak~m~ndan fincanlara benzerler. Ancak daha iri boylu olmalar~~ile
onlardan ayr~l~rlar. Gri ve siyah astarl~~iki ma~rapa parças~~(~ek oI yivlerle bezenmi~tir. Di~er bir örne~in omuzu çizilerek yap~lm~~~
hatlarla süslüdür (~ek.12). Dipler ço~unda yuvarlak, az~nda düzdür.
Kulplar~~oval, düzensiz dörtgen ve üçgen kesitlidir.
Çanaklar : (~ek. 23-34; Lev. VIII, 1-3). A~~z kenarlar~~çe~itlidir. (~ek. 29) da basit a~~z kenarl~, (~ek. 28, 30-31) de içe çekik,
(~ek. 32-34) de d~~a çekik a~~z kenarl~~çanaklar örneklendirilmi~lerdir. Bu kaplar~n önemli bir grubunu da keskin omuzlular (~ek.3234) olu~turur. Baz~lar~n~n omuzlar~nda (~ek. 23-25) veya a~~z kenarlar~~üstünde dü~meler yer alm~~t~r. Çanaklardan bir tanesi (Lev.
VIII, 3) çarkta yap~lm~~~olup Kültepe'de Eski Tunç Ça~~nda bulunan
çark i~i çanaklara paralellik gösterir 19.
Gaga a~~zl~~testiler : (~ek. 38-40; Lev. IX, 1-4, X, 1-2). Tam
olarak bulunan bu türdeki on testiden sekizinin yüksekli~i 7.5-12.5,
geni~li~i 7-1 ~~cm. aras~nda de~i~mektedir. Daha iri boylu örneklerin
yüksekli~i ise 22 cm. eri~mektedir. Ço~unlu~u k~rm~z~~astarl~, perdahl~d~r. Kulp kesitleri oval, ~erit veya üçgen biçimindedir. Bir bölümünde hafifce yass~la~t~r~lan boynun kesiti ovale dönü~türülmü~tür
(M~t. 78/25, 142).
Çaydanl~klar : (M~t. 77-123) (Lev. XI, 2) Kahverengi astarl~,
parlak perdahl~, sepet kulplu bu çaydanl~k yayg~n bir tipi örnek" T. Ozgüç, Anatolia VII, S. 33; M. Mellink, Anatolian Chronology (Chronology in Old World Archaeology). Chicago 1965, S. 113.
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lendirmektedir 2°. Bunlar, Alaca Höyük 21, Kayapmar 22, Horoztepe 23 ve Bat~~Anadolu'da 24 bulunmu~~olan madenden çaydanl~klar~n pi~mi~~topraktan benzerleridir. Bilindi~i gibi, Assur Ticaret
Kolonilerinin geli~mi~~çaydanl~k tipleri Eski Tunç Ça~~~çaydanl~klarmdan kaynaklanmaktad~r 25. Isli, k~rm~z~~astarh olan ikinci bir çaydanhk parças~~(Sek. 41) sepet kulplu de~ildir.
f. Çift kulplu bardaklar: Ma~at Höyük'de son yap~~kat~n~n y~~~nt~s~nda iki ayr~~ kaba ait iki parça "Depas Amphikypellon" tipini
örneklendirmektedir. Ince cidarl~, hamuruna kum kat~lm~~~olan ilk
parçan~n (Sek. 45) bej renkteki astar~, geni~~k~rm~z~~bantlarla nak~~land~r~lm~~t~r. ~kinci örnek siyah astarl~, parlak perdahl~d~r. (Lev.
XIII, 2). Korunan yuvarlak dibinden ç~kan simetrik çift kulbunun
ba~lang~c~~bellidir. Ayr~ca bu tür kaplar~n kulplar~~da ele geçmi~tir.
Her iki parçan~n da benzerleri Ali~ar 26 ve Kültepe'de 27 bulunmu~tur.
Söz konusu olan bu parçalar, in - situ durumda ele geçmemelerine kar~~n Anadolu'da yayg~n oldu~u bilinen bu tipin yay~l~~~alan~n~n
Ma~at Höyük'e kadar uzand~~~n~~kan~tlamaktad~r. Ayr~ca Oymaa~aç'da bulundu~u bildirilen 28 ve Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesinde sergilenmekte olan "Depas Amphikypellon" ile aradaki
bo~lu~u doldurmakta ve mezarl~~~n kronolojisini aydmlatmaya yard~mc~~olmaktad~r.
20 H. H. von der Osten, OIP XXVIII, ~ek. 196, d 1331.
21 H. Ko~ay, Alaca Höyük 1937-39 Lev. 178.
33 R. Temizer, Kayap~nar Höyü~ü buluntular~. Belleten 71 1954 s. 325,
~ek. 15.
33 T. özgiiç, Horoztepe, S. 10, Lev. IV, 5; ~ek. 6.
24 K. Bittel, Beitrag zur Kenntnis anatolischer Metalgefsse der zweiten
M.lfte das dritten Jahrtausends v. Chr. JdI 74 (1957), S. 2-5. ~ek. 7-20.
35 K. Emre, The Pottery of the Assyrian Colony Period According to the
Building Levels of the Kani~~Karum. Anatolia/Anadolu VII (1963), S. 88.
36 H. H. von Osten, OIP XXVIII, s. 158, ~ek. 164, 2, Lev. IV, 7; P. Z.
Spanos, Untersuchungen über den bei Homer "depas amphikypellon" genannten
Gefsstypus. Ist. Mitt. Beiheft 6. Tübingen 1972, S. ~ o8, III, (AB ~li).
67 N. özgüç, Kültepe Kaz~lar~nda bulunan Mermer Idol ve Heykelcikler
(Marble Idols and Statuettes from the Excavations at Kültepe). Belleten 8~~(1957),
s. 69, ~ek. 28-29.
26 P. Z. Spanos, "depas amphikypellon", s. 69, Lev. 1-4.
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rapaklar : (~ek. 46-47). Kahverengi ve gri astarl~, perdahl~~
olan bu kaplar, Alaca Höyük 29 kapaklar~~tipindedir. Kenarlar~~dik,
üst k~s~mlar~~düzdür. Üzerlerindeki simetrik iki veya dört tutamaklar~~ip deliklidir.
Vazolar : (~ek. 48-55). Yuvarlak a~~zl~, d~~a çekik a~~z kenarl~,
dik boyunlu, yuvarlak gövdeli, yuvarlak diplidirler (~ek. 55; Lev. IX,
2). Kar~n üstündeki simetrik tutamaklar~~genellikle ip deliklidir. "g"
tipinde incelenen kapaklarla birlikte kullamlmalar~~olas~d~r.
D~~a çekik a~~z kenarl~, dik boyunlu, geni~~kar~nl~~ve yumurta
gövdeli iri vazolar~ n tek kulplu örnekleri de vard~r. (~ek. 51-52).
Küp/er: (Lev. XII, 1-2). Mezar veya iri erzak küplerinin
yüksekli~i genellikle yar~ m metrenin üstündedir. Küçük kaplara
oranla daha kaba harnurludurlar. Kahverengi, gri ve az~~ k~rm~z~~
astarl~, perdahl~d~r. ~yi pi~irilmemi~lerdir. Basit a~~z kenarlar~~ d~~a
çekik, geni~~boyunlu, yumurta gövdeli, düzensiz düz diplidirler.
Omuzlar~~üstünde simetrik dü~me kulbu olanlar da vard~r.
Ma~at Höyük'de, Alaca Höyük 3° ve Dündartepe wye oranla
kertikli serami~in say~s~~azd~r (Lev. XIII, 3). Bunun nedenini kaz~lar~n
henüz E. T. Ça~~~~ehrinde geni~~bir alan~~kapsamamas~nda aramal~d~r.
Bu tür bezeme daha çok k~rm~z~~astarl~, perdahl~~kaplara uygulanm~~t~r.
Ma~at Höyük'de d~~~~siyah astarl~, parlak perdahl~~kaplar~n
beyaz boya ile süslendi~i görülmektedir (Lev. XIII, ~~). Bu kaplar~n
bir yüzü siyah, di~er yüzü k~rm~z~~astarl~, perdahl~~olmaktad~r.
Paralel çizgi gruplar~, baklava dilimi ve zigzag motiflerini olu~ turan
bezemeler ve kaplar~n tekni~i Dündartepe'de 32 bol örnekler halinde
görülen benzerlerinden farkl~~de~ildir. Karao~lan'da 33 oldu~u gibi,
29 H. Z. Ko~ay, T. T. K. taraf~ndan yap~lan Alacahöyük Hafriyat~. 1936
daki çal~~malara ve ke~iflere ait ilk rapor. T. T. K. Y. V, 2. Ankara 1938, S. 92-93,
Nr. 159-16o, 168.
3° H. Z. Ko~ay, T. T. K. taraf~ndan yap~lan Alacahöyük Kaz~s~. 1937-39
daki çal~~malara ve ke~iflere ait ilk rapor (Les Fouilles d'Alacahöyük, entreprises
par la Societe d'Histoire Turque. Rapport preliminare sur les Travaux en 1937-39.
T. T. K. V, 5. Ankara 1951, Lev. ioo; Alaca Höyük 1963-67, Lev. LXXII, Al. 57.
31 T. Özgliç, III. Türk T. Kongresi, S. 403, Lev. VII, 3.
32 Ayn~~eser, s. 400.
33 R. O. Ar~k, AA (1939), ~ek. 9.
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Ma~at Höyük'de de küçük çanaklardan baz~lar~n~n içleri bu türde
nak~~land~r~lm~~t~r. Bilindi~i gibi beyazla nak~~l~~ kaplar kuzeyden
güneye inildikçe azalmaktad~r.
Ma~at Höyük'de Eski Tunç Ça~~nda, ço~unlu~u ana kayaya
yak~n y~~~nt~~içinde, yukarda üzerinde durdu~umuz seramikten daha
arkaik bir seramik türüne rastlanm~~t~r. D~~~~siyah, içi gri (~ek. 37),
içi-d~~~~kahverengi (~ek. 35), d~~~~ boz, içi siyah (~ek. 36) astarl~,
perdahl~~olan irice çanaklar veya meyveliklerin omuzlar~~çok keskindir. Benzerleri Alaca Höyük 34 ve Ali~ar'da 35 bulunmu~tur.
Ma~at Höyük'de bulunan d~~~~siyah, içi boz astarl~, parlak perdahli di~er bir vazocuk Horoztepe 36 ve Ali~ar 37'da bulunanlara
benzemektedir. Tahsin Özgüç, bu serami~in Kuzey Anadolu'da
daha uzun bir süre kullan~ld~~~n~~belirtmi~tir 38. Bilindi~i gibi, ~ç
Anadoluda Geç Kalkolitik olarak adland~r~lm~~~olan bu dönem, Eski
Tunç Ça~~n~n I. evresi olarak kabul edilmektedir 39.
Ma~at Höyük'de bunlar~n yan~nda bulunan gri astarl~, derin
çizgi ve noktalarla bezeli bir vazo parças~~ (~ek. 43) ile boz renkli,
derin ve geni~~yivlerle nak~~l~~çanak parças~~ (~ek. 42) nemliyken
düzeltilmi~lerdir. Bunlar Büyük Güllücek 4° ve Alaca Höyük 41
türünde örnekler olup Ma~ at Höyük'de Geç Kalkolitik Ça~~n varl~~~na tan~kl~k etmektedirler.
Ma~at Höyük'de serami~in d~~~nda, pi~mi~~topraktan yap~lan
Eski Tunç Ça~~~eserleri: ~ . A~~r~aklar, 2. Dokuma a~~rl~klar~,
3. F~rçalar, 4. Küçük hayvan heykelcikleri, 5. Silindir biçimindeki
H. Z. Ko~ay, Alacahöyük 1936, Lev. 12 2.
H. H. von der Osten, OIP XXVIII, ~ek. 75, e 1704.
ne T. Özgüç, Horoztepe, s. 34. ~ek. 120.
37 H. H. von der Osten. OIP XXVIII, ~ek. 67.
38 T. Özgüç, Horoztepe, s. 36.
39 W. Orthmann, Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien.
Berlin 1963, S. 16; J. Mellaart, Ancien Cambridge History (1962), S. 7.
4° H. Z. Ko~ay - M. Akok, T. T. K. taraf~ndan yap~lan Büyük Güllücek
Kaz~s~. 1947 ve 1949 çal~~malar~~hakk~nda ilk rapor (Ausgrabungen von Büyük
Gullucek ausgeführt durch die Turkische Historische Gesellschaft. Vorb. über die
Arbeiten von 1947 - und 1949. T. T. K. Y. V. 16. Ankara 1957.
41 Alacahöyük 1936, S. 157 v.d.; Alacahöyük 1940-1948, S. 92 v. d.; Alacahöyük 1963-1967, s. 56.
34
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gövde üstünden yükselen üç ayaktan olu~an kap kaideleri olarak
grupland~r~labilir. Yak~n benzerlerine, bilinen E. T. Ç. merkezlerinde
rastlanan bu eserlerden, ~imdilik, yaln~z 5. gruptakiler Ma~at Höyük'e
özgü bir biçimi yans~tmaktad~rlar.
B — Madenden yap~ lm~~~eserler:
Ma~at Höyük'de evlerde ve ço~unlukla mezarlarda aç~~a ç~kart~lan maden eserler küpe, bilezik, boncuk ve i~ne türünden ki~isel süs
e~yas~~niteli~indeki eserlerden olu~mu~ tur. Hepsi tunçdan yap~lm~~~
olan bu eserlerin d~~~nda, ~imdilik, silahlara ve kaplara rastlanmam~~t~r.
i~neler : Ço~unlukla yuvarlak ba~l~d~r. Mezarlarda bulunmu~~
olan iki tanesinin gövdesi özel olarak bükülmü~tür (Lev. XIV, 1-2;
Sek. 61-62). Oymaa~aaç'ta bulunan iki i~nenin de gövdesi bu ~ekilde
bükülerek mezarlara b~rak~lm~~t~r 42 . Bu durum, Eski T. Ça~~nda
silah ve kaplara da uygulanan yayg~n bir "ölü gömme âdeti"dir ".
Ma~at Höyük'de bulunan di~er bir i~ne (Lev. XIV, 3; Sek. 63) nin
ba~~~yivlerle bezelidir. I~ne bu haliyle Oymaa~aç'da bulunan i~neye" tam benzerlik göstermektedir.
Sistemli kaz~lar~n ortaya koydu~u bu paraleller, Oymaa~aç
mezarl~~~n~n durumuna aç~kl~ k getirmede yard~mc~~olacakt~r. Ma~at
Höyük i~nelerinin yuvarlak ba~lar~, gövdelerine geçme olarak yerle~tirilmi~tir.
.Ki~peler : M. Ö. III. ve II. Bin y~llar~nda ölü hediyesi olarak
çok kullan~ lan halka biçimindeki küpeler, yuvarlak kesitli bir telin
bükülerek uçlar~= üstüste getirilmesiyle olu~turulmu~tur.
Bilezikler: Hem evlerde hem de mezarlarda ele geçmi~tir. Ölü
hediyesi olarak aç~~a ç~kart~lan ikisi, yiv gruplar~~ile bezenmi~, birisi
spiral biçiminde ~ekillendirilmi~tir.
Gerdanl~k taneleri: Yukarda, mezarlar bölümünde de belirtildi~i gibi, da~~kristali ve fayans hamuru yan~ nda tunçtan yap~lm~~~
spiral biçiminde boncuklar da bulunmaktad~r.
Af0 21 (1966), s. 176, ~ek. 59 C.
T. Ozgüç, Horoztepe, s. 25.
44 T. özgt~ç, Ma~at Höyük, S. 95, ~ek. 92-94.
42

43
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C— ICemikten yap~ lm~~~eserler :
Ma~at Höyük'de Eski Tunç Ça~~~yap~~katlar~nda, Anadolu'nun
di~er Eski Tunç Ça~~~merkezlerinde de görülen kemikten yap~lm~~~
eserlere rastlanm~~t~r 45. Bunlar~ : I. Delgi, 2. Okucu, 3. Geyik boynuzundan çekiçler olarak s~rufland~rabiliriz.
Yukarda k~saca üzerinde durdu~umuz ilk belirtilere göre ~u
sonuçlar ortaya ç~kmaktad~r. Ma~at Höyük'ün her yönünü kaplam~~~
olan Eski Tunç Ça~~~dönemi, büyük bir yerle~me yeri olarak kar~~m~za ç~kacakt~r. Burada, E. T. Ça~~n~n bütün evreleri ile ara~t~r~lmas~, bölgenin bu zaman sürecindeki özelli~inin ortaya ç~kmas~n~~
ve co~rafya konumu gere~i kolayca ili~ki kurdu~u bölgelerle ba~lant~s~n~n saptanmas~n~~sa~layacakt~r.
in - situ durumda ele geçmi~~olsun veya olmas~n, eldeki veriler
Ma~at Höyük'de Eski Tunç Ça~~n~n ~ç Anadolu'nun Geç KalkolitikEski Tunç Ça~~~I, Eski Tunç Ça~~~II ve Eski Tunç Ça~~~III ün ilk ve
Orta evreleri ile ça~da~l~~~n~~ortaya koymaktad~r.
IV—Buluntular ~ n katalo~ u:
A— Seramik:
a. Fincanlar :
M~t. 78/139
y. 5.9, g. 6.3 cm. Boz renkte hamurlu. Kal~ n cidarh. Elde yap~lm~~. Hafif d~~a çekik a~~z kenarl~. Yuvarlak gövdeli ve dipli. ~erit biçiminde tek kulbu k~r~k.
B/4 plankare. Bat~~ yamac~~çukuru. Ana kaya üstü.
Tokat Müzesinde
M~t. 78/64 (Lev. VII, 2; ~ek. 8)
y. 7.5, g. 8.3 cm. Soluk k~rm~z~~astarh. Kabaca i~lenmi~. Yuvarlak a~~zl~, dik boyunlu. Yuvarlak dipli. Oval kesitli kulbu k~r~k.
Omuzunda 4 dü~mesi var.
C/6 plankare, E. T. Ç. son yap~~kat~ndan.
Tokat Müzesinde.
45

T. özgüç, III. T. T. Kongresi, s. 402 ve Not 15.
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M~t. 78/58 (Lev. VII, ; ~ek. g)
y. 7, g. 9.3 cm. Siyah astarl~, parlak perdahl~. ~nce cidarl~.
Yuvarlak a~~zl~ . Boyun zigzag olu~ turun nokta dizileri, gövde yiv
gruplar~~ile bezenmi~. ~erit kulplu.
Kuzey yamac~ , 2. sondaj çukuru
Tokat Müzesinde
M~t. 78/116 (~ek. 7)
y.2.9, g. 8 cm. Kahverengi astarl~, parlak perdahl~. Boyun
girintisi derin.
Keskin omuzu iki~ erden üç gk~nt~~grubu ile süslü. ~erit kulplu.
~çbükey dipli.
H-I plankare, saray~ n güney - do~u temelleri alt~ndan.
Tokat Müzesinde.
b. Ma~rapalar :
M~ t. 78/73 (Lev. VII, 3; ~ek. 18)
y.7.8, g. 15. 7 cm. Aç~k k~rm~z~~astarl~, isli. D~~a çekik a~~z kenar~~
düz bir yüzey olu~turmu~. Düzensiz yuvarlak dipli. ~erit kulplu.
C/6-7 plankare, ilk yap~~ kat~ndan.
Tokat Müzesinde
M~t. 78/26 (~ek. 17)
y. ~ , g.I2 .9 cm. K~rm~z~~astarl~. Parlak perdahl~. D~~a çekik
a~~z kenarl~. Geni~~ve k~sa boyunlu. Yuvarlak gövdeli. Düzensiz dipli. Tek kulplu.
C/6 plankare.
Tokat Müzesinde
M~t. 78/60 (Lev. VII, 4; ~ek. 16)
y. 14.8, g. 16. 7 cm. K~ rm~z~~ astarl~. Parlak perdahl~. Kal~n
cidarl~. K~saca dik boyunlu. Yuvarlak gövdeli ve dipli. ~erit kulplu.
B/5 plankare, yang~ n y~~~nt~s~ ndan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 77/go
y.8.2, g.9.2 cm. K~rm~z~~ astarl~, parlak perdahl~. D~~a çekik
a~~z kenarl~. Geni~~boyunlu. Yuvarlak kar~nl~ . Ufak, düzensiz düz
dipli. A~~z kenar~~önde hafifçe yükseltilmi~. Tek ~erit kulplu. Omuzunda iki~er iki~ er düzenlenen üç dü~mecik grubu yer alm~~.
G/8 plankare. Hitit saray~~revak ba~lang~c~~taban~~ alt~ndan.
Tokat Müzesinde
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M~t. 78 /144
y.12.4, g.18 cm. Kahverengi astarl~, perdahl~. Hafif d~~a çekik
a~~z kenar~~kal~n, yuvarlak gövdesi daha ince cidarl~. Düzensiz dipli.
Tek kulbunun kar~~tmda, a~~z kenar~~üstünde bir sivri dü~mesi var.
B/5 plankare.
Tokat Müzesinde
M~t. 77/128
y.24,5, g.27.7 cm. Kahverengi astarl~, perdahl~. D~~a çekik
a~~z kenarh. K~sa geni~~boyunlu. ~i~kin yuvarlak gövdeli. Yuvarlak
dipli.
A~~z kenar~n~~omuza ba~layan tek kulbunun kar~~t~nda, a~~z
kenar~~üstünde iki dü~mesi var.
C/5 plankare, oda taban~~üstü.
Tokat Müzesinde
c. Ç anaklar :
M~t. 77/120
y.5.6, g.15 cm. içi-d~~~~ k~rm~z~~astarl~, parlak perdahl~. D~~a
çekik a~~z kenar~~düz bir yüzey olu~turmu~. Boyun girintisi derin.
Yuvarlak omuzlu. Yuvarlak kar~nl~. Yuvarlak dipli. Omuzuna düzenli aral~klarla 3 dikey dü~me oturtulmu~.
C/5 plankare. Taban üstü.
Tokat Müzesinde
M~t. 77/121
y.7, g.16.3 cm. içi d~~~~kahverengi astarl~. Parlak perdahl~.
M~t. 77/120 nin benzeri. Omuzuna 4 dü~me simetrik olarak yerle~tirilmi~.
C/5 plankare. M~t. 77/120 ile beraber bulundu.
Tokat Müzesinde
M~t. 77/89
y.6 . 1, g .15 .2 cm. Içi d~~~~ k~rm~z~~astarl~. Perdahl~. Kal~n
cidarl~. Basit a~~z kenarl~. Düzensiz düz dipli. A~~r dönen çarkta
~ekillendirilmi~. D~~~yüzeyinde kal~n aral~kl~~yivler olu~mu~.
D/6 plankare.
Tokat Müzesinde
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M~t. 78/76 (Lev. VIII, 3)
y.4.9, g.16 .4 cm. Boz renkteki hamuru iyi i~lenmi~. Iyi pi~irilmi~. Içinde ve d~~~nda çark izleri belli. Hafif d~~a çekik a~~z kenar~~
düz bir yüzey olu~turmu~. Düz dipli.
D/6 plankare, yan~k taban üstünden.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/149 (Lev. VIII, 2)
y.7.3, g. 17.6 cm. Içi d~~~~ k~rm~z~~astarl~. Perdahl~. Astar~~
a~~nm~~. Basit ve hafif içe çekik a~~z kenarh. Yuvarlak gövdeli. Düzensiz dipli. Keskince omuzlu.
B/5 plankare, çocuk küp mezar~~üstünden.
Tokat Müzesinde.
d. Gaga a~~zl~~ testiler :
M~t. 781140 .
y . 7 . 5, g 7 . ~~ cm. K~rm~z~~astar~~çok a~~nm~~. Gaga ucu düz
kesik. Geni~, k~sa boyunlu. Yuvarlak gövdeli ve dipli. A~~z kenar~n~~
omuza ba~l~yan tek ~erit kulplu.
Bat~~yamac~~sondaj~. Anakaya üstünden.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/56
y.8, g .8.7 cm. K~rm~z~~astarl~. Perdahl~. Geni~~boyunlu. Yuvarlak gövdeli ve dipli. Kulp kesiti üçgen biçimli.
B/5 plankare, E. T. Ç. yang~n~.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/142 (Lev. IX, 2).
y . 10. 9, g 9 . ~~cm. K~rm~z~~astarl~. Parlak perdahl~. Geni~~gagas~n~n ucu hafif kavisli.
Geni~~boynu oval kesitli. Yuvarlak kar~nl~. Yuvarlak dipli.
Kulpu kesiti oval.
B - C plankare, yan~k oda taban~~üstünden.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/143
y . ~ o .8, g . 10 cm. K~rm~z~~astarl~. Parlak perdahl~. Geni~~gaga
ucu hafif k~r~k. ~i~kin ve keskince kar~nl~. Yuvarlak dipli.
M~t. 78/142 nin yan~ndan.
Tokat Müzesinde.
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M~t. 78/62 (Lev. X, I)
y. 10.9, g 9.5 cm. K~rm~z~~ astarl~, perdahl~. Geni~~boyunlu.
Yuvarlak gövdeli, yuvarlak dipli.
C/5 plankare. Son yap~~kat~ndan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/63 (Lev. IX, 3)
y. 12.4, g . 10.4 cm. K~rm~z~~astar~~çok a~~nm~~. Küçük gagal~.
Uzunca boyunlu. Yuvarlak gövdeli. Yuvarlak dipli. Kulbu k~r~lm~~.
C/5 plankare, son yap~~ kat~ndan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 77/117
y. ~~o .3, g 8.2 cm. Kahverengi astarl~. Iyi perdahl~. Kal~n cidarl~. Geni~~ve dikce gagal~. K~sa ve geni~~boyunlu. Yuvarlak kar~nl~.
Yuvarlak dipli.
B/5 plankare.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/25 (Lev.
y. 1 1 . 2, g. 9.9 cm. K~ rm~z~~astarl~. Parlak perdahl~. K~sa boynu
oval kesitli. Küçük gagal~. Yuvarlak kar~nl~~ve yuvarlak dipli.
11/8 plankareden..
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/59
.8 , g. 1 1 .2 cm. K~rm~z~~astarl~, parlak perdahl~. Geni~~
boyunlu. Küçük gagal~. Yuvarlak dipli.
C/5 plankare. Son yap~~ kat~ndan.
M~t. 78 /147
y. 1 1 . 4, g . 8.7 cm. Aç~k k~rm~z~~astarl~. Perdahh. K~smen islenmi~. Geni~~gagal~. Uzunca boyunlu. Yuvarlak gövdeli. Yuvarlak
dipli. Omuzunda, iki~erden olu~an üç dü~me grubu yer alm~~.
~erit kulplu.
A/4 plankare. Son yap~~ kat~ndan.
Tokat Müzesinde.
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M~ t. 77/115 (Lev. IX, 3)
g.~ o.2 cm. Kahverengi astar~~k~rm~z~~alacal~. Islenmi~.
sa
Geni~~ve k~ boyunlu. Dik gagah. Yuvarlak kar~nl~~ve yuvarlak
dipli. Kulbu oval kesitli.
B/5 plankare.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/29 (Lev. X, 2)
y.21.7, g.23.2 cm. K~z~l kahverengi astarl~ . Çok parlak perdah11. Perdah izleri belirli. Küçük gagah. Dar ve k~sa boyunlu. Yuvarlak omuzlu. ~i~ kin, yuvarlak gövdeli. Düz dipli.
C/5 plankare.
Tokat Müzesinde.
M~t. 77/129
y.22, g.22.7 cm. K~rm~z~~astarl~. Perdahl~ . Küçük gagah. Dar
ve k~sa boyunlu. ~i~kin, yuvarlak kar~nl~ . Yuvarlak dipli. Kulp kesiti
oval.
C/5 plankare. Taban üstünden.
Tokat Müzesinde.
e. Çaydanl~k :
M~t. 77/123 (Lev. XI, 4)
y. 7.1, g.g cm. Kahverengi/gri astarl~. Parlak perdahl~. D~~dan
hafifçe kal~nla~t~r~lm~~~ a~~z kenarl~. Yuvarlak gövdeli ve yuvarlak
dipli. Sepet kulpu ve küçük emzi~inin ucu k~r~k.
B/5 plankare. Oda taban~~üstünden.
Tokat Müzesinde.
g. Kapaklar :
M~t. 78/20 (Sek. 46)
y.2, g.5.3 cm. Gri astarl~ , perdahh. Basit a~~z kenarl~. Hafif
kavisli üst k~sm~ ndaki simetrik iki kulbu ip delikli.
C/5 plankare. Altarl~~Hitit yap~s~n~n güneyindeki oda taban~~
üstünden.
Tokat Müzesinde.
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M~t. 78/65 (~ek. 47)
y.6.7 , g.26.4 cm. Aç~k kahverengi astarl~. Perdahl~. Ost k~sm~n~n kenarlar~na simetrik olarak yerle~tirilen dört tutama~~~ip delikli.
H/8 Plankare, Hitit saray~n~n güneydo~u temelleri alt~ndan.
Tokat Müzesinde.
Vazolar :
M~t. 78127 (Lev. IX, 2; ~ek. 55)
y. ~~~.2, g. ~~~.7 cm. Koyu gri astarl~. Parlak perdahl~. Basit a~~z
kenarl~. K~sa ve geni~~boyunlu. Yuvarlak gövdeli. Yuvarlak dipli.
Kar~n geni~li~i üstüne simetrik olarak ba~lanan iki tutama~~~ip
delikli.
C/6 plankare.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/148
y. 11.5, g.8 .5 cm. K~rm~z~~astarl~. Parlak perdahl~. K~smen isli.
Basit a~~z kenarl~. K~sa ve dikçe boyunlu. Geni~~kar~nl~. Yuvarlak
dipli. Kar~n geni~li~i üstüne simetrik olarak ba~lanan iki tutama~~~
ip delikli.
A/5 plankare.
Tokat Müzesinde.
Küpler :
M~t. 78167 (Lev. XII, ~ ; ~ek. 59)
y.47.8, g.49 cm. K~z~lkahverengi astarl~. Perdahl~. Basit a~~z
kenarl~ . Yuvarlak gövdeli. Küçük, düz dipli. Omuzu üzerindeki iki
simetrik tutama~~~aras~na yuvarlak iki dü~me; kar~~l~kl~~yerle~tirilmi~.
B/5 plankare. Altarl~~ Hitit yap~s~n~n güneyindeki E. Tunç ç.
oda taban~ndar~~ (plan~).
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/66 (Lev. XII, 2; ~ek. 6o)
y.56, 7, g 42 . 8 cm. Kahverengi astar~~siyah alacal~. Parlak
perdahl~. Basit a~~z kenar~~hafif d~~a çekik. Dik boyunlu. Yumurta
gövdeli. Hafif içbükey dipli.
Güney teras~~sondaj~ndan.
Tokat Müzesinde.
Benden C. XLIII,

2
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B— Madenden yap~ lm~~~eserler:
a. i~neler :
M~t. 78/52 (Lev. XIV, ~ ; ~ek. 62)
u.6.5, k.o.9/o. ~~cm. Yuvarlak ba~l~. Sivri uçlu. Gövdesi
istenerek bükülmü~.
Kuzey sondaj~~No. 2. Ikinci küp mezardan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/53 (Lev. XIV, 2; ~ek. 6~ )
u.7.3, k. ~~.3 cm. Yuvarlak ba~l~ . Sivri uçlu. Gövdesi bükülmü~.
Kuzey sondaj~, No. 2. Ikinci küp mezardan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/54 (Lev. XIV, 3; ~ek. 63)
u.9.2, k. I . 2 cm. Yuvarlak ba~l~ . Ucu k~r~k. Ba~~~ve gövdesinin üst k~sm~~yivli.
Kuzey sondaj~, No. ~ . Toprak mezardan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/153
u. ~~~ , k.o.8/o.3 cm. Yuvarlak ba~l~ . Sivri uçlu. Gövdesi k~vr~lna~.
D/8 plankare, küp mezardan.
Tokat Müzesinde.
M~ t. 78 /159
u.8. 2, k.o.6 cm. Yuvarlak ba~l~ . Sivri uçlu. Gövdesi bükülmü~.
D/8 plankare. Küp mezardan.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/16o
u.9.7, g.o.8 3m. Yuvarlak ba~l~. Sivri uçlu. Gövdesi bükülmü~.
Çok oksitli.
D/8 plankare, M~ t. 78/159 la beraber bulundu.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/162,
u . 6 . 6, k . o . 7 cm Yuvarlak ba~l~. K~vr~k gövdeli. Ucu k~ r~ k.
D/8, E. T. Ç. y~~~nt~s~ndan.
Tokat Müzesinde.

MASATHOYÜK'TE ESK~~TUNÇ ÇA~~~

~g

M~t. 77/118
u 'o . , o . 3 cm. Yuvarlak ba~l~ , sivri uçlu. Gövdesi hafif
bükülmü~. Boyun 5 s~ral~~ince yivli bezenmi~. Tam.
Tokat Müzesinde.
M~t. 77/119
u.8.4, k.o.4 cm. Yuvarlak ba~l~. Sivri uçlu. Tam.
77/118 yak~n~ndan.
Tokat Müzesinde.
Kiipeler :
M~t. 78/158 a-b
a) ç . ~~.8, k . o .2 ; b) ç . ~~.8, k . o . 4 cm. Her ikisi de yuvarlak
kesitli bir telin bükülüp, uçlar~n~n üstüste getirilmesiyle ~ekillendirilmi~.
D/8 plankarede, M~t. 78/159, ~ 6o, 161,157 ye beraber bulundu.
Tokat Müzesinde.
Bilezikler:
M~t. 78/161
ç.6. ~, g.o.5 cm. Yass~ ca ve enli bir tel üç kez bükülerek spiral
haline dönü~türülmü~. Uçlar~~ aç~k.
D/8 plankare, M~t. 157, 159-161 le beraber küp mezarda bulundu (kol kemi~i üstünde).
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/50 (~ek. 64, Lev. XIV, 4)
ç.6.1, k.o.4 cm. Kesiti oval bir telden olu~an tam halka.
'üzeri, düzenli üç yiv gurubu ile bezenmi~.
Kuzey sondaj~, No. 2 . Küp mezarda kol kemi~i üzerinde bulundu.
Tokat Müzesinde.
M~t. 78/51
ç.6, k.o.4 cm. M~ t. 78/50 nin benzeri ve ayn~~ mezarda, ayn~~
kol kemi~i üzerinde bulundu.
Tokat Müzesinde.

KUTLU EMltE
M~t. 78/7o
g.7, k.o.4 cm. Yuvarlak kesitli bir telin, düzensiz bükülmesiyle ~ekillenmi~. Uçlar birle~tirilmemi~.
C-7/6 plankare. E. T. Ç. y~~~nt~s~ndan.
d. Gerdanl~k taneleri:
M~t. 78/157, Tümü
Tümünün birle~ imi 14 cm. 6 adet spiral biçimli tunç boncuk, 5
tane fayans hamurundan yass~~ve yuvarlak boncuk, ayr~ca i~lenmemi~~
da~~kristali ve fayans hamurundan olu~an boncuklarla, fayans hamurundan silindir biçimli boncuklar.
D/8 plankare, M~ t. 78/158-161 in yan~ ndan, iskeletin boyun
hizas~ndan.
Tokat Müzesinde.

