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özGüç

Çorum - Amasya - Tokat çevresinde tesadüfen veya kaçak kaz~larla bulunmu~~olan Eski Tunç Ça~~~eserlerini uzunca zamandan beri
incelemekteyiz 1. Bu makalede, ad~~geçen bölgede bulunduklar~~kesinlikle bilinen ve ~imdi ~stanbul ve Çorum Arkeoloji Müzelerinde
sergilenmekte olan madeni eserler yay~ nlanmaktad~r. Bu eserleri
yay~nlamama izin veren ~stanbul Arkeoloji Müzeleri eski müdürü
meslekta~~ m Arkeolog Necati Dolunay'a ve Çorum Müzesi müdürü
A. Ertekin'e içtenlikle te~ekkürlerimi sunar~m.
Eski Anadolu Arkeolojisinin çok önemli sorunlar~~vard~r. ~imdi
ülkemizde tar~m metodlar~~modernle~mekte, i~in önemli bir bölümü
makinelerle yürütülmektedir. Örne~in Çorum - Amasya - Tokat bölgesinde yeni geli~ meler sunucu yeni yollar, barajlar, fabrikalar ve
di~er tesisler kurulurken de höyüklerin ve özellikle mezarhklar~n ve
düz yerle~ im birimlerinin tahribine neden olunmaktad~r. Sanayile~menin neden oldu~u bu tesadüfi tahribat~n yan~nda kaçakç~lar~n,
eski eser bulmak için, yapt~klar~~kaçak kaz~ lar bu tehlike ve tahribat~~
Tahsin Özgüç - Mahmut Akok, Horoztepe Eserleri (Belleten XXI/82,
s. 20 ~~v.d.; Tahsin Özgüç - Mahmut Akok, Horoztepe, Eski Tunç Devri Mezarl~~~~
ve Iskan Yeri (Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, V. Seri, No. 18) Ankara 1958
(Bundan sonra: Horoztepe); Tahsin Özgüç, Yeni Horoztepe Eserleri (Anatolia
VIII, 1964, s. ~~ v.d.); Tahsin Özgüç, Ma~at Höyük Kaz~lar~~ve Çevresindeki
Ara~t~ rmalar (Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, V. Dizi - Sa. 38) Ankara 1978, S.
31-36.

460

TAHSIN OZGeç

çok artt~rmaktad~ r. Oymaa~aç ve Göller'deki Eski Tunç Ça~~~eserleri
müzelere getirilmeden önce kaçak kaz~lar~n ko~ullar~~ alt~nda gün
~~~~~ na ç~kar~ lm~~~durumda idi.
*

*

Istanbul Müzesindeki eserlerin hepsi 1971 y~l~nda sat~n al~nm~~t~ r.
Bu koleksiyon bir güne~~kursu, bir asa - ba~~ , bir kabza, bir çengel,
be~~gümü~~fincan, bir hançer, bir sap delikli baltadan olu~maktad~r.
Müzenin notunda bunlar~ n Çorum'un 50 km. kuzeydo~usundaki
Oymaa~aç mezarl~~~nda bulunmu~~olma ihtimalinin kuvvetli oldu~u
belirtilmekle beraber, Merzifon yak~n~ndaki Göller mezarl~~~ nda da
bulunmu~~olabilirler. Çünkü, her iki mezarl~kta da ayn~~tür eserler
bulunmu~tur. Oymaa~aç ve Göller'deki Eski Tunç Ça~~~mezarl~klar~~
tahrip edilmi~, ölü hediyeleri da~~t~lm~~, ço~u antikac~lara, özel koleksiyon sahiplerine, çok az~~da müzelere sat~lm~~t~ r. Yass~~bir tepenin
güney s~rtlar~ na kurulan Göller mezarl~~~~daha çok küp mezarlardan
olu~maktad~ r. Küplerin a~~zlar~n~~kapatan iri, düzensiz yass~~ta~lar ve
aç~lan mezarlar~n kapat~lmayan çukurlar~~s~rt~ n büyük bir bölümünü
kaplamaktad~ r (Lev. I, 1-2).
Istanbul Müzesindeki eserlerin ilkini tunç veya bak~rdan yap~lm~~~iki bo~al~~ güne~~kursu temsil etmektedir (Lev. II-IV). 13061
envanter numaral~~kursun yüksekli~i 15.8 cm., geni~li~i 13.3 cm. dir.
Bo~alar~ n boyu 8.5 cm. yüksekli~i 6.2 cm. dir. Kursun çemberi 51
adet bilezik ~eklindeki halkan~ n yanyana dökülmesiyle meydana
getirilmi~ tir. Çemberin iki alt ucunu birbirine ba~layan dört sat~ hl~~
çubu~a bir çift bo~a basmaktad~r. Bo~alar~n ba~lar~~ve arka k~s~mlar~~
çemberin d~~~na ta~maktad~ r. Bo~alar~ n birbirine dayal~ /birle~ik birer
boynuzu üstünde 2.6 cm. çap~nda, ii di~ li küçük bir kurs vard~ r.
Küçük kursun üç di~ i çemberin alt~na dayal~d~r. Bo~alar~ n boynuzlar~~
alt~ndaki iri kulaklar~ , burunlar~~ ve a~~z delikleri, kuyruklar~~korunmu~~olmas~na ra~men, yüz ve ayaklar~ n detaylarm~~görmek mümkün
Oksitle~menin fazlal~~~na ra~men, hayvan uzuvlar~n~n,
detayl~~olarak i~lenmedi~i anla~~lmaktad~ r. Kurs ve bo~alar dökümdür. Kursun, uçlar~~sivri olmayan ve dört sat~ hl~~oldu~u anla~~lan iki
aya~~~ince bir çubukla birbirine ba~lanm~~~t~r.
Ilk bak~~ta da görüldü~ü gibi, kurs içindeki çift bo~a figürü
Alaca Höyük'te B, A, D ve L mezarlar~nda bulunmu~~olan kurs
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içindeki tek, ve üç geyik ve bo~a figürlü güne~~kurslar~~grubuna girmektedir 2. Yaln~z bizimkinde kursu alttan içine alan bir çift bo~a
boynuzu yoktur. Bilindi~i gibi, Alaca Höyük kurslar~n~n pek az~nda
da bu tür bo~a boynuzlar~~yoktur 3. Horoztepe'de ke~fedilmi~~olan
kursun da do~rulad~~~~gibi 4, tunç veya bak~r kurslar~n yaln~z Alaca
Höyük'e özgü olmad~~~, kuzeye do~ru yay~ld~~~~ve büyük bir ihtimalle Karadeniz k~y~lar~na kadar eri~ti~i anla~~lmaktad~r. Bunlar~n her
zaman kral veya prens mezarlar~nda bulunabilece~ini dü~ünmek
do~ru de~ildir. Bu Orta Kuzey Anadolu'da, Orta Pontus bölgesinde
yayg~n bir adet oldu~una göre, halk~n mezarlar~na da b~rak~ld~~~ndan
~üphe edilmemelidir.
Bu kursun en önemli özelli~i, boynuzlar üstündeki ikinci küçük,
di~li kurstur. Bu bize mezarlara b~ rak~lan kurslar~n nerelerde ve ne
~ekilde kullan~ld~~~~hakk~nda yard~mc~~olmaktad~r. W. Orthmann,
Alaca Höyük kurslar~n~n mezarlara ölülerle beraber gömülen a~aç
arabalar~n ok ve boyunduruklar~na tak~lm~~~olabileceklerini dü~ünmektedir 2. Kan~mca, bu yeni buluntu W. Orthmann'~n görü~ünü
destekleyen çok önemli bir özelli~e sahiptir.
~kinci eserin önemi Alaca Höyük d~~~nda ilk kez elde edilmi~~
olan bak~r veya tunçtan bir çengeli temsil etmi~~olmas~ndad~r (Lev. V;
Res. 2). Envanter Nr. ~ 3o63. Çap~~11.2 cm., kal~nl~~~~ 2 cm., kesiti
yuvarlak, üç küçük deli~i ve ucu sivri mahmuzu vard~r. Alaca Höyük
mezarlar~nda bu çengellerden 31 tane bulunmu~tur 6. Bunlar~~ da
2 Remzi O~uz Ar~k, Alaca Höyük Hafriyat~~1935 (Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, V. Seri, No. ~ ) Ankara 1937, Lev. 196, Al. 656; ~~99, Al. 657; Hâmit Ko~ay
Alaca Höyük Hafriyat~~1936 (Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, V. Seri - No. 2)
Ankara 1938, Lev. go ve Hâmit Ko~ay, Alaca Höyük Kaz~s~~1937-1939 (Türk
Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, V. Seri - No. 5), Ankara 1951, Lev. 151-152,
1 93-194.
3 Alaca Höyük 1937-1939, Lev. 193.
4 Horoztepe, Eski Tunç Devri Mezarl~~~~ve Iskan Yeri, S. 14, Lev. VII, 2.
W. Orthmann, Zu den "Standarten" aus Alaca Höyük (Istanbuler Mitteilungen 17/1967), s. 34 v.d.
6 B mezar~nda 5 tane (Alaca Höyük 1935, S. 208-209 Al. 659-661); T'de 6
tane (Alaca Höyük 1935, S. 272-273 Al. 1096-1100, Al. 1738. A'da 4 tane (Alaca
Höyük 1936, S. 102, 7, 23; S. 104, 57-59). A'da ~~tane (Alaca Höyük 1936, 114,
17). H'de ~ , D'de 5, E'de 2, K'de 1, L'de 3, S'de 4 tane (Alaca Höyük 1937-1939,
Lev. 135, ~~"95"; 149, 1-6; 163, 5; 164, 4; Lev. 183, 3; Lev. 193-194; 20, Al. 56,
s. 75 (biri gümü~ten).
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kendi aralar~nda tali tiplere ay~ rmak mümkündür. Aralar~ndaki
önemsiz ayr~l~klar mahmuz ~ ekillerinde, çengelin iki ucunun birbirine
bir daireyi and~racak ~ekilde çok yakla~t~r~lm~~~olmas~nda, veya iki
ucun birbirinden çok aç~k olmas~ nda görülmektedir. Alaca Höyük
çengelleri aras~ nda bizimkinin de tam e~leri az de~ildir. Ba~lang~çta
bu çengellerin kültte kullan~lm~~~aletler oldu~u belirtildi 7; çengellerin
mezarlarda kurslar~n yan~ nda bulunmu~~olmas~na dayanan W. Orthmann, bunlar~ n kurslarla fonksiyonel bir ba~lant~s~~oldu~unu ve
hatta boyunduru~un ba~lanmas~nda kullan~lm~~~olabileceklerini
dü~ünmektedir 8 . Oymaa~aç ve Göller mezarl~klar~ , sistemli bir
~ekilde, kaz~lm~~~olsalard~~bu çengellerin anlam~n~~ve kullan~ld~~~~
yerleri ö~renmek mümkün olurdu.
Asa ba~~~veya kabza Alaca Höyük'ün bu tür eserlerini yaln~zl~ktan kurtarm~~t~r. Envanter Nr. 13062. Uzunlu~u 5.8 cm., çap~~6 cm.
olan silindirin üstü mantar ~eklindeki dü~meeiklerle süslenmi~tir
(Lev. VI-VII). Sap deli~inin d~~~çap~~2.6 cm., içten çap~~ 2 cm. dir.
Kabzan~n a~~z kenar~~ve gövdesi d~~ tan derin yivlerle süslenmi~tir.
Bu yivler gövdede düzenli baklava dilimi ve üçgen motiflerini olu~turmu~tur. Sap deli~inin içinde sert bir macunun izi korunmu~tur. Bu
kabzan~n en yak~ n paraleli olan ve Alaca Höyük'te B mezar~nda
bulunmu~~olan alt~n kabzan~ n içinde de macun kal~nt~s~ na rastlanm~~t~r 9. Bu kabza bir madene veya k~ymetli a~aca geçirilmi~~olarak
kullan~ lmakta ve Anadolu'da Alaca Höyük d~~~ nda ilk kez ele geçmektedir.
Sap delikli baltan~n uzunlu~u ~~7.2 cm., yüzünün keskin k~sm~n~n
geni~li~i 3.2 cm. (Envanter Nr. 13065). Kesiti yuvarlakça; sap deli~i
gövdenin ortas~nda. Sap deli~inin kenarlar~, paralellerine bak~nca,
yüksekçe olarak dökülmü~ tür (Lev. VIII, a-b; Res. ~ ). Bu balta
Alaca Höyük'te alt~nc~~yap~~ kat~na ait E mezar~nda bulunmu~~olan
gümü~~bakan~n 1° ve Amasya Müzesindeki tunç bakan~ n n grubuna girmekle beraber, yerel bir özelli~i de göze çarpmaktad~r.
7 Alaca Höyük 1935, s. 208-209, 273; Franz Hancar, Wiener Beitrâge zur
Kunst und Kulturgeschichte Asiens 12. 1938, s. 20 ve Tahsin Ozgüç, Ontarihte
Anadolu'da ölü gömme âdetleri, Ankara 1948, s. 91.
8 W. Orthmann, s. 53, Not: go.
Alaca Höyük 1 935, s. 172, Al. 243.
10 Alaca Höyük 1937-1939, Lev. 166, ~ .
~~~Ma~at Höyük, s. 34, Res. 87, Lev. 70, ~ .
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20.1 cm. uzunlu~undaki hançerin çok kal~n bir orta z~h~~vard~r
(Envanter Nr. 13064). Düz yüzün yukar~~ k~sm~nda iki çivi deli~i
vard~r (Lev. IX ; Res. 3). Omuzlar~~kö~elidir. Yüzü iki geni~~ve iki
dar sat~hl~d~r. Bu hançerin döküm tekni~i, Alaca Höyük'te K mezar~nda bulunmu~~olan gümü~~hançerin 12 veya Bay~nd~ r Köy '3 hançerinin
yüksek döküm tekni~ine rekabet etmektedir.
Gümü~ten yap~lm~~~fincan ~eklindeki be~~küçük eser çok ince
cidarlid~r. Iki tanesinin çap~~6 cm. (13067, 13068) ; üç tanesinin de
4.5 cm. ( ~ 3o69, 13070, 13071) dir (Lev. X, 1-5). Derinlikleri ~~cm. dir.
Kenarlar~nda bir yere dikilmelerini sa~layacak delikleri yoktur.
Kan~mca, bunlar iri gümü~~kaplar~n küçük örnekleridir. Iri eserlerin
ucuz, sembolik örnekleri olan çok küçük boylu eserlerin mezarlara
çok b~rak~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Bunlar~n kapak olabilecekleri de
dü~ünülebilir.

Çorum Müzesinde sergilenmekte olan Eski Tunç Ça~~~eserleri
de bu bölge hakk~ndaki bilgimizi artt~rmaktad~r. Bunlar~n da bulunduklar~~yerler bilinmemektedir. Eserleri müzelere satanlar, Iskilib
civar~nda bulunmu~~olduklar~n~~bildirmekle beraber, hangi mezarl~ktan veya hangi höyükten ç~kar~lm~~~olduklar~~hakk~nda hiçbir
bilgi vermemi~lerdir.
Müzedeki 32-203-74 envanter numaral~~tunç kursun geni~li~i
12 cm., sap~~ile birlikte yüksekli~i 14 cm. dir (Lev. XI, ~~). Çemberin
içi birbirini kesen dört yass~~çubukla, kafes ~eklinde, dokuz düzensiz
parçaya bölünmü~. Bu basit kurs Alaca Höyük'te, B, T, C ve D
mezarlar~nda bulunmu~~olan kurslar~n paralelidir 14. Bu, Horoztepe'
de bulunandan sonra 15, Alaca Höyük d~~~nda ele geçirilmi~~olan
ikinci kursu temsil etmektedir.
32-43-74 envanter numaral~~ tunç bo~a heykelinin yüksekli~i
19 cm. dir. Ön bacaklar~~arkaya bükülmek suretiyle dört baca~~~da
Alaca Höyük 1937-1939, Lev. 183, 2.
D. B. Stronach, The development and diffusion of metal types in Early
Bronze Age Anatolia (Anatolian Studies VII, 1957, S. 98, Fig. 2 , 14 ve Lev. VII
b, ~~).
14 Alaca Höyük 1935, Lev. 262-263; Alaca Höyük 1936, Lev. ~ o~ , 32 ve Alaca
Höyük 1937-1939, Lev. ~~ 54, 6.
15 Horoztepe, s. 14, Lev. VII, 2 ; ayr~ca bk. Af0 XXII, p. 102, Abb. 3.
12

13
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bir arada küçük bir kaide üstünde durmaktad~r (Lev. XII, la, b, c).
Yüzü silindir biçiminde, a~z~~derin bir çizgi ile gösterilmi~ ; yüzünün
ba~ka bir detay~~yok. Kulaklar~, iyi ~ekillendirilmi~~boynuzlar~~alt~nda.
Uzun boyunlu; kuyru~u gövdesine yap~~~k. Gövdenin geni~li~i
boynun geni~li~i ile orant~l~~de~il. Dizleri belirtilmi~. Alaca Höyük'te
ve Horoztepe'de ke~fedilmi~~olan bo~a heykellerinin daha kaba i~lenmi~~bir örne~ini temsil etmektedir.
32-1-74 envanter numaral~~emzikli tunç çaydanl~~~n kulp kesiti
dört kö~elidir (Lev. XI, 2). Dibi, hafifçe yuvarlak. Uzun boyunlu;
d~~ar~~ta~k~n a~~z kenar~~kal~nla~t~r~lm~~. Uzunlu~u ~~o.5 cm., geni~li~i
12 cm. Eski Tunç Ça~~n~n ayn~~tipe giren pi~mi~~toprak kaplan,
madenden yap~lanlar~n taklididir.
32-2-75 envanter numaral~~sap delikli tunç baltan~n uzunlu~u
12 cm., önden uca do~ru tedricen geni~leyen gövdenin geni~li~i 3
cm. dir. Arka/küt k~sm~~uzun ve silindir biçiminde olan baltamn sap
deli~i beyzidir (Lev. XIII, I). Anadolu'da çok ender görülen bu tip,
Eski Tunç Ça~~n~n son çeyre~ine ait olan sap delikli baltalar~n birçok tall tiplerinden birini temsil etmektedir. Baltan~n yüzü daha
ince olmas~na ra~men, Horoztepe'de bulunmu~~sap delikli baltay~~16
hat~rlatmaktad~r. Eski Tunç Ça~~na ait olan bu baltalar~n çe~itli
tall tipleri ve yerel özellikleri vard~r. ~imdi iskilib bölgesi bunlara çok
ilginç bir örnek daha ilave etmektedir. Bu örnek, di~er Anadolu
baltalar~ndan daha dard~r. Sap deli~inin yan~ndaki küt k~sm~, bir çekiç
gibi, yass~la~t~r~l~rken ucu da sivrice bir ç~k~nt~~halinde geni~letilmi~tir.
35-1-75 envanter numaral~~baka, bugüne kadar yaln~z Mahmatlar'da bulunmu~~olan sap delikli bir balta tipini temsil etmektedir
(Lev. XIII, 3). Yüksekli~i 8.6 cm., geni~li~i 8 cm. dir. K~sa, çok
bükülmü~~çengelli sap k~sm~~ile karakterlenen bu balta tipi 1949
y~l~nda Mahmatlar'da yap~lm~~~kaçak kaz~larda meydana ç~kar~lm~~t~~17.
Sap delikli baltalar~n bu çok mütekâmil tipine Alaca Höyük'te ve
Horoztepe'de rastlanmam~~t~r. Mahmatlar baltalar~nda da oldu~u
gibi, bunun da yüzünün/keskin k~sm~n~n sapa do~ru olan bölümü
boyunca ve çok iyi durumdaki küt sap~n~n yanlar~nda çok belirgin
çevre ~eridi vard~r.
Horoztepe, s. 16, Lev. 8, ~ o.
H. Ko~ay - M. Akok, Amasya, Mahmatlar Köyü definesi (Belleten XIV/
55, 1950, s. 485, Lev. 41, 15 ve D. B. Stronach, S. 121-122.
le

17
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~.Yç m~zrak ucu, bu bölgede çok yayg~n tipleri temsil etmektedir 18
(7-190-70; 32-2-74; 32-3-74). Uzunluklar~~26.5 cm., 24 cm., ve 15
cm.; geni~likleri 6.7 cm., 3.5 cm. dir (Lev. XIV, I-3). Dikdörtgen
kesitli kabzalarm~n uçlar~~ k~vr~kt~r. Hepsinin orta z~h~~olmas~na ra~men, bir tanesinde çok belirgindir (32-2-74). Yüzlerinin en geni~~
k~s~mlar~~ iki~er deliklidir. Biri (32-2-74) dört sat~hl~, di~er ikisi iki~er
sat~hl~d~r (32-3-74; 7-19c-70). Kenardaki sat~hlar dar, ortadaki
geni~tir. M~zrak uçlar~n~n omuzlar~~yuvarlakt~r.
Sap delikli üçüncü balta (7-188-70), Çorum'a ba~l~~Yeni Hayat
Köyü'nde bulunmu~tur. Uzunlu~u 10.3 cm., keskin k~sm~n~n geni~li~i 4 cm. dir. Kabzas~n~n yukar~~k~sm~~ yuvarlak; sap deli~i beyzidir
(Lev. XIII, 2). Amasya Müzesindeki sap delikli baka 19, Yeni Hayat
Köyü'nde bulunmu~~baltan~n tam e~idir.
Iskilib civar~nda ve Yeni Hayat Köyü'nde bulunduklar~~bildirilen
bu eserlerden pek ço~unun kaçak kaz~larla tahrip edilmi~~olan mezarlardan ç~kar~ld~~~n~, yani, ölü hediyeleri olduklar~n~~kabul ediyoruz.
Bununla beraber, buluntu durumlar~, katlar~~bilinmeyen, Mahmatlar
madeni eserler koleksiyonunda da oldu~u gibi, bu yeni eserlerden
baz~lar~n~n (35-1-75) bir defineye ait oldu~undan ~üphe edilemez.
Bilim heyetlerinin bu bölgeyi, sistemli bir ~ekilde, ara~t~rmalar~~zorunlu
bir hal alm~~t~r. Burada inceledi~imiz eserlerin ço~u müzelere 19701971, ve 1974-1975 y~llar~nda sat~lm~~t~r. Müzelerimize bu tarihten
tonra, bu tür eserler getirilmemi~tir.
* *
Ankara Arkeoloji Müzesinde Oymaa~aç mezarl~~~nda bulundu~u
bildirilen tunç eserlerden olu~an zengin bir koleksiyon vard~r. Tunç
eserler koleksiyonunu silahlar (hançerler, m~zrak uçlar~, baltalar,
yass~~baltalar, k~l~çlar), çalparalar, hayvan figürinleri, i~neler, a~~r
kur~un kaplar ve kirrrienler olu~turmaktad~r. Burada, bu koleksiyondan ilginç bir örne~i- sap delikli bir baltay~, ilk kez, tan~tmak istiyorum (Lev. XIV, 4). Baltay~~ yay~nlamama izin veren Ankara Arkeoloji Müzesi müdürü meslekta~~m Raci Temizer'e te~ekkürlerimi sunar~m. Eserin uzunlu~u. 13.5 cm., geni~li~i 3.7 cm.dir.
Bakan~n en önemli özelli~i, kabzas~~ucunun a~a~~ya do~ru bir çen18

19

Höyük, S. 32
Ma~at Höyük, S. 34, Lev. 70, 5.
Belirten C. XLIV, 30
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gel ~eklinde k~vr~lm~~~olmas~ndad~r. Müzede bunlardan pek çok örnek vard~r. Eski Tunç Ça~~n~n bu tipe giren baltalar~na Önasya'mn
di~er bölgelerinde, Avrupa'da rastlanmamaktad~r. Anadolunun bu
bölgesinde ve Eski Tunç Ça~~n~n son safhas~nda, yani M. ö. 3. binin
son çeyre~inde sap delikli balta tipleri çok çe~itlidir. Ayr~ca, bu bölgeye özgü tati tiplerinin say~s~~ da az de~ildir.
Eserlerin kronolojisi veya bölgenin bu ça~daki önemi üstünde
daha fazla durmayaca~~m. Çünkü bu konular daha önceki yay~nlar~m~zda gere~i kadar tart~~~lm~~t~r 2°.

20 Horoztepe, s.
Höyük, S. 35-36.

20

v.d.; Horoztepe eserleri (Belleten 82, s. 208-209.); Ma~at

