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FERZANT HITIT MEZARLI~INDA BULUNMU~~
ESERLER HAKKINDA YENI GÖZLEMLER
TAHSIN OZGCÇ
Arkada~~m U. Bahad~ r Alk~m'~n aziz an~s~na.
1978 y~ l~nda Ferzant-Büget mezarl~~~~hakk~nda bilgi vermi~tim
Bunlar birbirine yak~ n iki büyük köydür. O zaman bu bölgedeki Hitit
mezarl~ klar~ n~n kaplad~~~~alanlar~n büyük olmad~~~ n~~yazm~~t~ m. Mezarl~ klar~ n uygun yerlere, 40-60 mezardan olu~an gruplar halinde da~~ld~~~~
anla~~ lmaktad~ r. Yeni ara~t~ rmalar~m Ferzant'da oldu~u gibi, Büget
arazisinde de Hitit mezarl~~~ n~n varl~~~ n~~ ortaya koymu~tur. Mezarlardan
sa~lam olarak ç~kar~ lan seramik, müzelere ve özel koleksiyonlara
da~~lm~~t~r. Maden, ta~~ve kemik eserler hakk~nda hiç bilgimiz yoktur.
Ferzant, yeni ad~~Konakl~, Çorum'un 35 km. kuzeydo~usunda (Hrt. 1),
Çorum-Merzifon-Samsun anayolunun 500 m. bat~s~nda, taban~~kalker olan
yüksek s~ rta kurulmu~. ~osenin bat~s~ ndaki bereketli ovay~~ kuzeyden ve
bat~dan kayal~ k tepeler, kayal~ k s~ rtlar çevirmektedir.
Mezarl~ k, Ferzant ile kuzeyindeki Ayval~~köyü s~ n~ rlar~~ aras~ ndaki K~r
Mevkii denilen yerde Kisliklepe'ye 400-500 m. uzakl~ ktaki Körp~ nar'~ n
yan~ndaki kayal~ k tepenin üstünde ve kuzeydo~uya bakan s~ rt~ nda kurulmu~~olmal~d~ r (Res. A-B). Bu kesimde köylüler taraf~ ndan çok düzensiz
kaz~lar yap~lm~~t~ r. Aulan toprakta Ferzant tipi Hitit seramik parçalar~~
bulunmu~tur. Ayr~ca köyün 500 m. kuzeybat~s~ ndaki Gökdere'cle de kaz~lar
yap~lm~~t~ r. Buradaki kaz~lm~~~ toprakta da Hitit seramik parçalar~~
toplanm~~t~ r. Onun için biz tamamen kald~ r~lm~~, soyulmu~~olan Hitit
I Tahsin ~pzgüç, Ma~athöyük Kaz~lar~~ ve Çevresindeki Ara~t~ rmalar-Excavations at
Ma~athöyük and investigations in its vicinity, Ankara 1978.
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mezarl~~~n~ n, köyün kuzey ve kuzeybat~s~ ndaki bu kesimde oldu~unu kabul
ediyoruz.
Burada önemli nokta, at~lm~~~toprak y~~~nlar~~içinde insan kemi~ine
veya yak~lm~~~insan kemikleri art~ klanna ve küp parçalar~na raslanmam~~~
olmas~d~ r. Biz Ferzant'da ölülerin topra~a ve kaya oyuklanna gömülmü~~
olduklar~n~~ dü~ünüyoruz. Bu konularda köylüler bilgi vermemektedirler.
Kazankaya mezarl~ k alan~nda oldu~u gibi, Ferzant mezarl~~~~da kisdi
bir alana kurulmu~ tur. Onun için, say~lar~~ ~~ooleri geçen her kab~n üstünde
kalkerli topraktan gelen beyaz hsfin izleri vard~r. Bu, astara, boya banyo'ya
kaynam~~t~ r; temizlenmeleri çok zordur. Arazinin ~ekline göre, ölülerden
baz~lar~n~n toprak çukura, baz~lar~ n~n kayalar aras~ndaki bo~luklara
konuldu~u anla~~lmaktad~ r. Büget mezarl~~~n~ n da bu karakterdeki bir
arazide oldu~unu yazm~~t~k 2. Mezarlar~n ke~f~ni erozyon sa~lam~~t~ r. ~nce
toprak örtüsü ya~mur ve rüzgar~n tesiri ile a~a~~ya, vadiye do~ru kaym~~t~r.
Bu mezarlardaki seramik ~ekilleri çe~itli de~ildir. Hitit müzesindeki
koleksiyona göre ço~unlu~u kulpsuz ve kulplu çanaklar, gaga a~~zl~~testiler,
çift kuplu derin çömlekler te~kil eder. Bunlar~n say~s~~28o'i bulmaktad~r.
Bunlar aras~ nda yuvarlak gövdeli, uzun boyunlu, yuvarlak a~~zl~~4 testi, üç
çaydanl~ k, üç meyvelik ve çift kulplu-uzun boyunlu bir vazo da
bulunmaktad~r. Bu koleksiyonun aras~ na Ferzant grubuna ait olmayan
kaplar~ n da kar~~t~~~~görülmektedir. Ayn~~hamurdan, ayn~~tekni~e göre
yap~lm~~~olan bu kaplar~n çok s~n~rl~~tipleri temsil ettikleri görülmektedir.
Bunlar uzun süre kullan~lm~~~kaplar de~ildir. Seramikteki bu birlik,
mezarl~~~n k~sa ön~ürlü oldu~unu kan~tlamaktad~r. Seramikler mezarlara
hiç kullan~lmadan, yeni olarak b~rak~lm~~lard~r. Ölü hediyeleri zengin
mezarlar de~ildir. Kesinlikle halka ait mezarl~ klard~r.
Hitit Müzesindeki koleksiyonun tamam~n~, meslekta~~m Raci Temizer
ile beraber ayr~ca yar nlayaca~~z. Ben burada Amerikan müzelerindeki baz~~
Hitit kaplan münasebetiyle Ferzant mezarl~~~~ve serami~i üstünde, k~saca
durmay~~faydal~~buldum.
Ferzant serami~i Dünya müzelerine ve özel koleksiyonlara da~~lm~~t~r.
Ben Brüksel'de, Musk-s Royaux d'Art et d'Histoire'da ve ~stanbul Eski ~ark
Eserleri Müzesinde te~hir edilenleri yay~nlad~m 3. ~~980-81 y~llar~nda The
Metropolitan Museum of Art, Department of Ancient Near Eastern Arr~n bana
sa~lad~~~~imkan süresince Ferzant buluntular~~üstünde de çal~~t~m. Bu arada
müzenin Eski ~ark Eserleri Bölümü Ba~kan~~ Dr. Prudence O. Harper,
2
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lbid, s. 29.
Ibid, s. 29, Lev. 63, 4; 67,
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Ferzant mezarl~~~ ndan ç~ kar~ld~~~ na ~üphe etmedi~im gaga a~~zl~~ bir testiyi
yay~ nlamama izin verdi. Meslekta~~ m~ n bu nazik hareketine, içtenlikle
te~ekkür ederim. Ayr~ ca, Dr. Prudence O. Harper, Princeton University, the Art
Museum'da bu gruba ait oldu~ unu bildirdi~i bir vazonun da tarafimdan
ne~ redilmesi iznini, Princeton'Iu meslekta~lar~ mdan ald~. Kendilerine
te~ekkürlerimi sunar~ m. Boston, Museum of Fine Arts'da sergilenmekte olan
gaga a~~zl~~ iki Hitit testisini de meslekta~~ m Dr. Timothy Kendall burada
yay~ nlamama müsaade etti; kendisine te~ ekkür borçluyum. Dostum Prof.
Dr. Haldun Gürmen'in müsaadesiyle özel koleksiyonundaki çift kulplu bir
çana~~~da burada yay~ nl~yorum. Te~ekkürlerimi sunar~m.
Serami~in ince elenmi~~hamuruna mika taneleri kar~~ t~ r~lm~~ t~ r. Hiçbiri
Kani~~serami~inde oldu~u gibi, kal~ n-parlak astarl~~ de~ildir. Çanaklarm
omuzlar~, a~~z kenarlar~~ ve kulplar~; gaga a~~zl~~ testilerin bütün gövdeleri;
çift kulplu vazo gövdelerinin yukar~~ yar~s~~ pembemsi k~ rm~z~~ boya
banyoludur. Bu çok suland~ r~lm~~~boya banyo, Ferzant serami~inin ortak
karakteridir. Gövdelerinin geri kalan kesimleri hamurlarm~ n renginde ve
perdahl~d~ r. Hamurun rengi boz, devetüyü, aç~ k kahverengi ve soluk
k~ rm~ z~d~ r. Nemli iken düzeltilmi~~kaplar~ n say~s~~ azd~ r. En çok kulpsuz
çanaklar nemli iken düzeltilmi~ lerdir. Bunlardan ba~ ka teknik özelli~i olan
kaplar metinde aç~ klanacakt~ r.
. Mezarlara en çok kulpsuz çanaklar b~ rak~lm~~t~ r. Bunlardan Ankara
Hitit Müzesinde 126 örnek vard~ r. Bunlar 9 tâli tipe ayr~l~ r:
içeri çekik basit a~~z kenarl~, yuvarlak dipli. A~~z çaplar~~ 15'6 cm., yükseklikleri 2.5-4.5 cm.
A~~z kenarlar~~ içten kal~ nla~ t~ r~lm~~~iri çanaklar. A~~z çaplar~~
18-23 cm, yükseklikleri 8-9 cm. (Res. 34).
Içeri çekik a~~ z kenarl~, keskin omuzlu, yuvarlak dipli olanlar.
A~~z çaplar~~ 23-24 cm., yüksekli~i 8-9 cm. (Res. ~~).
Basit a~~z kenarlar~~ d~~ar~~ çekik, derince boyunlu, düz dipli.
~ çIeri ve d~~lar~~ koyu ve aç~ k k~ rm~z~~ astarl~. Küçüklerin a~~z
çaplar~~ 9.5-12 cm., büyüklerin 2-19 cm., yükseklikleri 2-3 ve 3-7
cm. Bunlardan Müzede 20 tane vard~ r (Res. 36). Eski Tunç Ça~~~
çanaklar~ n~ n çarkta yap~lm~~~Hitit örnekleridir.
e tipinin daha küçükleri. Düz dipli. Çok az~~ sivri dipli.
Aralar~ nda hamurlar~~ kaba olanlar da var. A~~z çaplar~~ ~~ o-13.5
cm., yükseklikleri 5.5-7.5 cm. (Res. 37).
A~~z kenarlar~~ d~~dan ~erit ~eklinde kal~ nla~t~ r~lm~~~olanlar.
Omuzlar~~ yuvarlak (Res. 2, 39). Ço~unun dipleri düz; az~ n~n
Belleten C. L, 25
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yuvarlakça. Mezarlara en çok b~ rak~lm~~~çanaklardand~ r.
Müze'de bunlardan 6o tane var. A~~z çaplar~~ 10.5-18.5 cm.;
yükseklikleri 5-9 cm. aras~nda de~i~ ir. Iki çanak çok ince cidarl~,
içleri-d~~lar~~ k~ rm~z~~ astarl~, parlak perdahl~ , halka diplidirler
(Res.3,35)A~~z çaplar~~30 ve 28 cm., yükseklikleri 8 ve 9 cm. dir.
Bunlar ayr~~ bir atölyenin mal~d~ r. Ferzant mezarl~~~ ndan ba~ka
bir yerde bulunmu~~olabilirler. Satanlar Ferzant serami~ine
kar~~ t~ rm~~~olmal~d~ r.
Hitit Müzesinde tek kulplu iki çanak vard~ r. Içleri ve d~~lar~~
pembemsi k~ rm~z~~ boya banyolu. A~~z kenarlar~~ d~~ar~~ ta~k~ n
(Res. 4, 38). K~sa boyunlu, keskin omuzlu. A~~z çaplar~~13 ve t 9
cm., yükseklikleri 2.5 ve 4.5 cm. dir.
Çift kulplu çanaklar mezarlara çok b~rak~lm~~t~ r (Res. 5-8).
Müzede bunlardan 22 tane vard~ r. A~~z kenarlar~~ d~~tan ~erit
~eklinde kal~ nla~t~ r~lm~~. Ço~u keskin, az~~yuvarlakça omuzlu.
Ço~u halka, çok az~~ düz dipli. Omuzlar~~ üstündeki simetrik çift
yatay kulplar~~ küçük ve V ~eklinde. Çok az~ n~n içi ve d~~~~boya
banyoludur. Orta ve iri boyludurlar. A~~z çaplar~~ 15.5-20;
yükseklikleri 4- ~~ o cm. aras~ nda de~i~ir.
Prof. H. Gürmen koleksiyonundaki çanak bu tipe girmektedir. içi-d ~~~~
pembemsi k~rm~z~~ boya banyolu (Res. 8). Perdahl~. A~~z çap~~ 17.2 cm.,
yüksekli~i 6.7 cm. Bunlar Kani~~Karum'unda la kat~~ mezarlar~ nda
'bulunmaktad~ r 4 . Kazankaya'mn aksine, Ferzant'da a~~z kenar~~ içeri çekik
olan çift kulplu çanaklardan çok az bulunmu~tur.
i. Hitit müzesinde 4 kulplu çanaklardan iki örnek vard~ r (Res.
Mezarlara az b~ rak~ld~ klar~~ anla~~lmaktad~ r. Simetrik 4 kulpdan ikisi a~z~~
omuza dik olarak ba~lar; omuzu üstündekiler yatayd~ r. Keskin gövdeli,
halka dipli. A~~z çap~~ 1 o.4 cm., yük. 5.1 cm. Ikincisi düz dipli. A~~z çap~~
15.cm., yük. 8.5 cm. dir. Bunlar Assur Ticaret Kolonileri ça~~nda çok
kullan~lm~~~olan çanaklar~ n yerli özellikler gösteren ornekleridir.
Çifl kulplu vazolar veya çömlekler (Res. ~~o- 2): 5
Mezarlara çok b~ rak~lm~~~olan kaplardand~ r. Müze'de 50 örnek vard~ r. Ço~ unun gövdeleri keskin profilli; çok az~n~ nki yuvarlakçad~ r. Gövdeleri dibe do~ru daral~ r. A~~z kenarlar~~ d~~ar~~ ta~k~ n; derin, çok k~sa
boyunludurlar. Hepsi küçük düz diplidir. Çok az~ n~ n bütün gövdeleri boya
2.

4
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Ibid, s. 118, Lev. 65, 2.
lbid, s. 118, 1.ev. 67, I.
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banyoludur. V ~eklindeki simetrik kulplar~~ gövdenin en geni~~kesimine
daima yatay olarak oturmaktad~ r. Küçük, orta ve büyük boyludurlar.
Küçüklerinin yüksekli~i 11-13, geni~li~i 12.5-15 cm.; orta boylular~ nki 1516, 15-18; büyüklerinki 16-19 ve 15-22.8 aras~nda de~i~ir. Bu tipe giren tek
örnek kulpsuz ve di~erlerinden küçüktür. Yük. 8.6, gen. 9.8 cm.
Princeton University, The Art Museum'daki çömlek de Ferzant
grubuna aittir (Res. ). Yüksekli~i 16 cm., geni~li~i 17.2 cm. dir.
3. Testiler:
a) Gaga a~~zl~~testiler (Res. 13-23):
Çanaklardan ba~ka, mezarlara en çok b~ rak~lm~~~ölü hediyelerindendir.
Hitit Müzesinde 58 testi vard~ r. Ço~unun yar~ m koni biçimli gövdeleri
keskin profilli, az~ n~ nki yuvarlakça veya keskincedir. Bir tanesi oval gövdeli,
yüksekçe halka diplidir (Res. 16). Boyunlar~~ silindiriktir. Ço~unda gaga
uçlar~~ince ve sivri. Baz~lar~n~ n gagalar~~ geni~~ve uçlar~~ düz olarak kesilmi~~
(Res. 20-22). Gagalar~~ a~a~~ya do~ru hafifçe e~iktir. Yaln~z bir tanesi dik
gagal~d~ r (Res. 14). Bir tanesinin gagas~~ içi, al~~~lm~~~ n d~~~ nda, çift olarak
gösterilmi~tir (Res. 17). Bu testilerde Kazankaya'da oldu~u gibi 6, gaga
uçlar~ n~ n alt~ nda a~a~~ya do~ru sarkan üçgen ~eklinde ç~ k~ nt~lar yoktur.
Ayr~ca, hiçbirinin gagas~~ süzgeçli olmad~~~~gibi, gö~üslerinde de meme
uçlar~ na benziyen ç~ k~ nt~lar yoktur. A~~z kenarlar~ n~~ omuza ba~layan
kulplar~ n kesiti ovaldir. Kulbun omuza ba~land~~~~kesimi, düz bir sat~ h
halindedir (Res. 17). Bu, bu ça~~ n önemli bir özelli~idir. Büyük ço~unlu~u
halka diplidir; düz dipliler çok azd~ r. Çok az~ nda gövdenin a~a~~~kesimi
hamurunun renginde b~ rak~lm~~t~ r. ~ ri boylular aras~ nda nemli iken
düzeltilenler de vard~ r. Ço~u orta, az~~ küçük boyludur. Büyük boylular~~
daha azd~ r. Büyüklerinin yükseklikleri 30-35 cm., geni~likleri 17-20 cm., orta
boylular~ n 24-30, 15-18 ve küçüklerinki 14-15, 9-10 cm. aras~ nda de~i~ir.
The Metropolitan Museum ofArt ve Boston, Museum of Fine Arts'daki
(yük. 29.5 cm.) gaga a~~zl~~ iki testi de her bak~ mdan Ferzant testilerinin tam
e~leridir. Ben bunlar~ n da bu mezarl~ ktan ç~ kar~ ld~ klar~ ndan ~üphe
etmiyorum (Res. 18-19).
Hitit Müzesindeki Ferzant testilerinden bir tanesi k~ rm~z~~ astarl~, düz
dipli ve ince boyunludur (Res. 23). Gövdesinin üst yar~s~~çift yivden olu~an
zikzak motifi ile süslüdür. Testi, bu detay özellikleri ile Ferzant-Kazankaya
grubunda tek örne~i temsil eder.
6

Ibid, s.

118,

Lev. 62.
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Hitit Müzesindeki notlara göre, Hitit seramik sanat~ n~ n ~aheserlerinden biri de (Res. 25) Ferzant mezarl~~~ndan ç~kar~lm~~t~r Yük. 50, gen.
22.5 cm. Disk ~eklindeki kaide çap~~ 11.3 cm. dir. K~ rm~z~~ astar'', ayna gibi
parlak perdahl~. Bu astar tekni~i, pembemsi k~ rm~z boya banyo tekni~inden
çok farkl~d~ r. Çok uzun, ince silindir boyunlu gagas~~ ucu a~a~~ya do~ru dik
olarak sivri bir ç~k~ nt~~halinde uzam~~. üst yar~s~~bas~k yar~m koni biçiminde.
Çok keskin profili gövde, disk kaideye do~ru, içbükey olarak, çok
daralmakta. Böylece, gövdenin a~a~~~kesimi huniyi and~ rmaktad~ r. A~~z
kenarm~~ omuza ba~lam~~~kulbun kesiti üçgen. Gö~sünde sivri uçlu iki üçgen
kabartma. Alacahöyük 8, Bo~azköy 9 ve Eskiyapar'da (Raci Temizer,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, s. ~oo) bu tekni~e ve bu tipe giren
testiler az de~ildir. Eskiyapar testisi (Res. 26) kahverengimsi koyu k~ rm~z~~
astarl~, isli, ayna gibi parlak perdahl~ . Uzun ince boyunlu. Keskin gaga,
fevkalâde bir ~ekilde, a~a~~ya do~ru k~vr~larak sivri bir uç olu~turmakta.
Yukar~~kesimi koni biçimli gövde, çok keskin prof~linden itibaren, a~a~~ya
do~ru daralmakta ve içbükey profille disk kaideye ba~lanmakta. üst
kesimde, boyun alt~ nda ve her iki yanda, kabartma halinde, birer keskin
üçgen. Testinin boyu 50 cm.'yi biraz a~ makta. Ankara Arkeoloji Müzesi.
~ nand~ k mabedinde bulunmu~~olanlar da bizimkinin benzeridirler. Meslekta~~ m Raci Temizer, gaga a~~zl~~~nand~ k testilerini burada yay~nlamama
müsaade etti. I Hattu~ili~~zaman~ na ait ve gövdesi koni biçimli olan ~nand~ k
testisi (51 x 16.5 cm.), bu tip testilerin parlak dönemini temsil eder (Res.
28). Ayn~~ tipe giren ikinci ~ nand~k testisinin gövdesi oval, k~sa pedestali disk
kaideye basmakta (40 x 14 cm.) (Res. 27). Bu testiler kendi aralar~nda tâli
tiplere ayr~l~ r. Ben bunlar~ n kültte kullan~lm~~~olduklar~ na inan~ r~m.
~ekilleri günlük i~lerde kullan~lmaya uygun de~ildir. Tanr~lara içki bu tipe
benziyen testilerle de sunulmaktad~r. Bunlar libasyon kab~~ olarak kullan~lm~~lard~ r; mezarlara b~ rak~lmam~~lard~ r.
Boston, Museum of Fine Arts'da sergilenen 28 cm. yüksekli~indeki gaga
a~~zl~~ testi, yukar~dakilerden farkl~d~ r (Res. 29). K~ rm~z~~ astar'', perdahl~.
Gövdesi, di~erlerinin aksine ince-uzun, keskin prof~li de omuzunda
(gövdenin ortas~ nda de~il). Geni~~gagas~ n~ n ucu düz olarak kesilmi~. ~erit
kulbu k~sa-silindirik boynunu omuzun keskin kesimine ba~lam~~. Halka
Raci Temizer, Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Museum of Anatolian Civilizations,
Ankara, 1979, s. 36.
8 Hamit Z. Ko~ay, Mahmut Akok, Alacahöyük Kaz~s~~ t940-1948-Ausgrabungen von
Alacahöyük 1940-1948, Ankara 1966, Lev. 13, e 236, h 93, h 94.
9 Franz Fischer, Die hethitische Keramik von Bo~azköy, Berlin 1963 (75. WVDOG),
Lev. 23, 242; 24, 244-247; 27, 275-277; 30, 243, 278.
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dipli. En yak~ n paralelleri Karum'da mezarlarda bulundu '°. ölçüleri
birbirine çok yak~ nd~ r (Res. 24). Yaln~z, Kani~~testileri ince c~darl~~ ve
baz~lar~ n~ n gagalar~~ süzgeçlidir. Astar ve perdah kaliteleri de daha
yüksektir. Bunlar detay ayr~l~ klar~d~ r. Esâsda ayni tipin
b) Yuvarlak a~~zl~, uzun bo_yunlu testiler:
Müzede 4 örnek var. Ikisi yumurta gövdeli, biri nemli iken düzeltilmi~;
di~eri boz astarl~, perdahl~ . Yük. 22.5, 16.5 cm.; Gen. 15.5, 15.1 cm. ve
28 x ~~ 7 dir (Res. 30). Kesitleri oval kulplar~~boyun ortas~ n~~omuza ba~lar.
Pembemsi k~ rm~z~~ boya banyolu. Kani~~Karum'unda Ia-b kat~~ evlerinde,
mezarlar~ nda bulunmu~~olanlar~ n e~leridir ~~ Di~er ikisinden biri yuvarlak
gövdeli, yuvarlak dipli (Res. 31). Ikincisi keskin prof~lli, düz dipli. A~~z
kenarlar~, bilerek, düzeltilmeden b~ rak~ lm~~. Üçgen kesitli kulplar~ n~ n
boyuna ba~lan~~~tekni~i di~erlerinden farkl~. Kal~ n cidarl~~ gövdeleri
düzensiz, dikkatsiz i~lenmi~ . Yük. 16.5, 15.1; gen. 19.6, 17.4 cm. Kani~~
Karum'unda Ib kat~~ mezarlar~ nda bulunmu~~olan parlak, güzel testilerin
paralelleridir ' 2.
Meyvelikler (Res. 32):
Ferzant'dan iki meyvelik getirilmi~ tir. Bunlar~ n üst k~sm~~ çift kulplu
çanaklar~ n ~eklindedir. Içbükey ayaklar~~ a~a~~ ya dogru geni~ler. Gövde
astarl~ , pedestalleri hamurunun renginde. Birinin yük. 18.9 cm., gen. 14.2
cm.; di~erininki ~~ 8.1 ve 20.8 cm. dir. Bu küçük kulplu Ferzant meyvelikleri,
di~er kap ~ekillerinde oldu~u gibi, Koloni Ça~~~meyveliklerinin gelene~ini
ya~atmaktad~ r 13 .
Çaydanl~klar (Res. 33):
Ferzant'dan müzeye üç çaydanl~ k getirildi~i not edilmi~tir. Iki tanesi
aç~ k k~ rm~z~~ boya banyolu, üçüncüsü nemli iken düzeltilmi~ . Gövdeleri
keskince profilli. Kulp kesitleri oval. Ikisi küçük (yük. 4.7 ve 5.8 cm.; gen.
8.8 ve 9.4 cm.) biri büyük (yük. 11.4 ve gen. 20.6 cm.). Assur Ticaret
Kolonileri Ça~~~çaydanl~ klar~ n~ n tipinde, fakat onlardan kabad~ rlar.
I° Tahsin Özgüç, Kültepe-Kani~ , Assur Ticaret Kolonilerinin merkezinde yap~lan yeni
ara~ t~ rmalar-New researches at the center of the Assyrian trade colonies, Ankara 1959, s. 6o,
Lev. 37, 3.
11 Tahsin-Nimet özgüç, Kültepe Kaz~s~~ 1949-Ausgrabungen in Kültepe 1949, Ankara
1953, S. 38 v.d., Lev. 25, 117-121.
12 Tahsin özgüç, The art and architecture of ancient Kanish (Anatolia 8, ~~
964), s. 41, Lev.

14, 2.

13 Tahsin özgüç, Kültepe Kaz~s~~ 1948-Ausgrabungen in Kültepe 1948,
Ankara 1950,
s. 65
v.d., Lev., 43, 189-190.
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Büget köylülerinin anlatt~klar~ na ve Kazankaya kaz~lar~ na göre 14 ,
Ferzant mezarl~~~ na da ölülerin yak~lmadan gömüldü~ünü, ölü yakma /
cremation âdetinin yoklu~u anla~~l~yor. Kazankaya-Ferzant mezarlar~ n~ n
derinde olmay~~~, kemiklerin çürüyüp da~~lmalar~ n~~ kolayla~t~ rm~~ t~ r.
Yanarlar mezarl~~~ nda ölüler, küplere çok emniyetli olarak gömülmü~~
olmalar~ na ra~men 15, satha yak~ n olmalar~, su ve rutubetin küplere girmesi
iskeletlerin çürüyüp da~~lmalar~ m kolayla~t~ rm~~t~ r. Gömü âdetleri
bak~m~ ndan Ferzant-Kazankaya mezarl~klar~~Gordion 16, Yanarlar mezarl~ klar~ na ve Kültepe-Ali~ar ~ehir içi mezarlar~ na benzemektedirler 17.
Osmankayas~~18 ve Il~ca mezarl~klar~~ " birbirinden farkl~~ iki âdetin ayn~~
mezarl~ kta uyguland~~~ n~~gösteren de~i~ik karakterde iki mezarl~kt~ r.
Kazankaya'da kaya kristali ba~l~~ tunç elbise i~nesi bulundu 20.
Köylüler bunlardan ç~ kt~~~ n~, fakat k~ r~lm~~~olduklar~~ için almad~klar~ n~;
ayr~ca, küçük ta~~boncuklar~ n da bulundu~unu söylediler. Buluntulara göre,
Ferzant da Osmankayas~, Gordion ve Yanarlar mezarl~ klar~ ndan daha
zengin de~ildir. Hâfirlerinin de aç~ klad~ klar~~gibi bunlar halk mezarl~ klar~d~ r. Cremation'nun uyguland~~~~Osmankayas~~ ve Il~ca mezarl~ klar~ nda
çanak-çömlek d~~~ nda, tunç tel parçalar~, bir mühür 21 ve maden halkalar 22
bulunmu~tur. Bütün buluntular~~ detayl~~ bir ~ekilde yay~ nlanm~~~olan
Gordion ve Yanarlar mezarl~ klar~ ndaki durum biraz daha farkl~d~ r.
Gordion Hitit mezarl~~~ nda çanak-çömle~in yan~ nda: bak~ r elbise i~neleri, 2
alt~ n, 3 gümü~, 9 kur~un, 7 bak~ r halka (yüzük-küpe), 4 bak~ r bilezik; çe~itli
tipte frit, maden ve ta~~boncuklar; y~ld~z ve rozet motifleriyle süslü bak~ r
madalyonlar ve fayans mühür bulunmu~tur 23. Yanarlar mezarl~~~ n~ n
durumu Gordion'a benzemektedir. Burada da çanak-çömle~in yan~ nda:
tunç elbise i~neleri, tunç halkalar, çe~itli tiplerde frit, fayans, akik, kaya

Ma~athöyük Kaz~ lar~-Excavations at Ma~athöyük 1978, S. 21 v.d.
Kutlu Emre, Yanarlar, Afyon yöresinde bir Hitit mezarl~~~-A Hittite cemetery near
Afyon, Ankara 1978, s. 5 v.d.
16 Machteld J. Mellink, A Hittite Cemetery at Gordion, Philadelphia 1956.
Kültepe 1948, S. 51 v.d.; Kültepe 1949, S. 28 v.d; H.H. von der Osten, The Alishar
Höyük, Seasons of 1930-32 (0IP 29) Chicago 1937, s. 84 v.d.
18 Kurt Bittel, W. Herre, H. Otten, M. Röhrs, J. Schaeuble, Dic hethitischen Grabfunde
von Osmankayas~, Berlin 1958 (71. WVDOG).
16 Winfried Orthmann, Das Graberfeld bei Il~ca, Wicsbaden 1967.
20 Ma~athöyük Kaz~lar~-Excavations at Ma~athöyük 1978, S. 25, Le'. 59, 6.
21 Osmankayas~, Lev. 22,5.
33 Das Grffl3erfeld bei H~ ra, S. 53-55, Abb. 6.
23
A Hittite Cemetery at Gordion, s. 40 v.d., I.ev. 17-23.
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kristali ve tunç boncuklar, kurs biçimli alt~n safiha bulunmu~tur 24 .
Halbuki, Kani~~Karum'unda yerli veya Assur'lu birkaç tüccann tahribe
u~ramam~~, soyulmam~~~mezarlar~ nda bulunmu~~olan eserler, zengin birer
koleksiyon olu~tururlar. Ancak, Kani~~sitadelinde, Alacahöyük'te,
Bo~azköy'de, Acemhöyük'te, Inand~ k'da, Ma~athöyük'te ça~~n yüksek
kültürünü temsil edenlerin mezarl~klar~~ hakk~nda bilgimiz yoktur.
Yukar~daki mezarl~klar da bu bo~lu~u dolduramamaktad~r.
Daha önce yazd~~~m~z gibi 25 , Ferzant-Büget mezarl~klan Kazankaya
mezarl~~~~ile ça~da~t~r. Çanak-çömle~e göre, Ferzant mezarl~~~~Karum'da
Ib kat~n~n son safhas~ndan veya Ia'dan daha eski de~ildir. En çok ~~ so y~ll~k
bir ömrü vard~r ve en geç m.ö. 1600 y~llar~ nda terk edilmi~tir.
Çevrede mezarl~kla ça~da~~düz yerle~im yeri veya höyük tesbit
edilemedi. Yerle~im yerinin mezarl~klar~ndan çok uzak olmamas~~gerekir.
Yak~n çevrede höyük yoktur. Onun için biz, mezarl~kla ça~da~~düz yerle~im
yerinin bugünkü Ferzant köyü alt~nda kald~~~n~~ ve tahribe u~rad~~~n~~
dü~ünüyoruz.
EK:
Sadberk Han~m Müzesi'nin merhum Hüseyin Kocaba~~koleksiyonunun
tamam~na sahip olmas~~ ve bu de~erli eserlerin da~~lmas~n~~zaman~nda
önlemi~~olmas~, örnek bir müzecilik olay~d~r. Bu zengin koleksiyonun te~hiri,
yaln~z müzecili~imize de~il, arkeolojimize de yap~lm~~~önemli bir katk~d~r.
Sadberk Han~m Müzesi'nde Hüseyin Kocaba~~koleksiyonuna ait üç
Ferzant kab~~sergilenmektedir. Bunlardan biri gaga a~~zl~~testi (yük. 28 cm.,
gen. ~~7 cm.), ikisi çift kulplu çömlektir (yük. 14.5 cm., gen. 13.4 cm. ve 13.2
cm., 12.6 cm.). Hamur teknikleri, ~ekil, renk ve ölçüleri, yukar~da tetkik
ettiklerimizden farks~zd~ r (Res. 40 ve 41). Bunlar da Ferzant-Büget
mezarlanna b~rak~lm~~~olan kaplar~n belirli tipleri tekrar etti~ini, ~ekil
zenginli~inin görülmedi~ini kan~tlamaktad~r.
Bu çanak çömle~i burada yay~nlamama izin veren Sadberk Han~m
Müzesi Müdürü meslekta~~m Çetin Anla~an'a içtenlikle te~ekkür ederim.
Ferzant kaplanna uygulanan boya banyonun renkleri hakk~nda bir
fikir verebilmek için, Istanbul Müzesi'ndeki gaga a~~zl~~testinin 26 renkli
resmini burada yay~nl~ yoruz (Res. 42).
24

Yanarlar, Bir Hitit Mezarl~~~ -A Hittite Cemetery, s. 34 v.d., ~ek. ~~10-183.

25 Ma~athöyük Kaz~lar~-Excavations at Ma~athöyük 1978, s. 27-28.
26

Ma~athöyük Kaz~lar~-Excavations at Ma~athöyük 1978, s.

29, 120;

lev. 85, 2a-b.
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