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rencisi Ay~ egül Obut, Heidelberg Üniversitesi Önasya Arkeolojisi Bölümü stajyer
lisans ö~rencisi Nihan Büyükakmanlar'dan olu~tu. Ayr~ca Iran uyruklu Demir Ça~~~
uzman~~ arkeolog Dr. Farshid ~ ravani Ghadim kaz~~ heyetinde yer ald~.
Orta Karadeniz Bölgesi'nin kara kesiminde yer alan Amasya ilinin güneybat~~
kesimindeki Oluz Höyük, Amasya-Çorum Karayolunun 27. km'sindeki Gökhöyük
Tar~ m ~~letme Müdürlü~ü arazisi içinde bulunmaktad~ r. Ye~il~ rmak'~n (Hitit metinlerinde Kummeg~naha, antik Iris) önemli kollar~ ndan olan Çekerek Irma~~'n~ n (Hitit
metinlerinde Zuliya', antik Skylax) güneyinden geçti~i verimli Geldingen Ovas~ 'n~ n
içinde konumlanrm~~olan Oluz Höyük (Res.1), Gözlek Köyü'nün 2 km kuzeybat~s~ nda, Toklucak (eski Oluz) Köyü'nün yakla~~ k 5 km do~usunda, Amasya-Çorum
karayolunun ise 3 km güneyinde yel' almaktad~ r (bkz. Harita 1 ve Harita 2). 280 x
260 m boyutunda, ova seviyesinden yakla~~ k 15 m yüksekli~indeki (deniz seviyesinden yüksekli~i 478,78 in) Oluz Höyük (Res.2) yakla~~ k 45 dönümlük bir alana sahiptir (bkz. Topografik Plan 1).
Oluz Höyük 2008 sezonu çal~~malar~~ üç a~amal~~ olarak gerçekle~tirildi;
A~ama: Arkeojeofizik Ara~t~ rma Çal~~malar~: Arkeolojik alanlar~ n genel yap~s~nda özellikle mimari kal~ nt~lar~~ olu~turan yap~~ malzemelerinin, bunlar~~ örten dolgu topra~~ndan farkl~~ olmas~, toprakalt~ n~ n fiziksel özelliklerinin incelenmesi esas~na dayanan jeofizik bilim dal~ n~ n arkeolojik çal~~ malarda da geni~~uygulama alan~~
bulmas~ n~~ sa~lam~~ t~r. Son y~ llarda jeofizik yöntemlerden arkeolojik yerle~im alanlar~ nda toprak alt~ ndaki kal~ nt~ lar~ n bilgilerini ortaya koymak için yo~un bir ~ekilde
yararlan~lmaktad~ r. Ara~t~ rmalarda özellikle s~~~derinliklere ait bilgilerin çabuk,
güvenilir ve ayr~ nt~ l~~ olarak elde edilmesine yönelik talebe ko~ut olarak cihaz ve
yaz~ l~ mlarda yüksek bir geli~im gözlen~nektedir. Bu geli~meler do~rultusunda Oluz
Höyük'te hem bu dönem ve hem de gelecek y~ llardaki sistematik arkeolojik kaz~ lar
için bir stratejik planlama yapabilmek amac~yla 19-29 A~ustos 2008 tarihleri aras~ nda Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve jeomorfolog Zafer Keçeli'den olu~an bir
ekip taraf~ ndan D 13-16, E 13-16, F 13-16, Z 18-25, Q 18-25 ,AA 16-17, AB 16-17,
AC 16-17 ve AD 16-17 plankarelerinde 3600 m2lik bir alanda (bkz. Topografik
Plan 2) jeoelektrik manyetik ve K 14 plankaresinde 100 m2 lik bir alanda jeoradar
yöntemi ile toprakalt~ ndaki olas~~ yap~~ kal~ nt~lar~ na ait ayr~ nt~l~~ derinlik, uzan~ m ve
konum bilgilerine ula~~lmaya çal~~~ld~~ (Res.3-4).
Oluz Höyük'ün jeofizik ara~t~rmalar~~ ile ilgili de~erlendirme çal~~malar~~ halen
~ stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli~i Bölümü, Yerbilimleri Veri i~lem Laboratuar~'nda devam etmektedir.
A~ama: Jeolojik, Jeomorfolojik, Sedimantolojik ve Palinolojik Ara~t~ rma Çal~~ malar~: Oluz Höyük'ün konumlan~~~oldu~u verimli Gelginden Ovas~'nda, höyü~ii~ ntiziin ova seviyesinde yer alan AD 16-17 plankarelerinin kesi~ti~i alanda, bir
Alp 1980: 48, 58.
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a~a~~~~ehir yerle~mesi olup olmad~~~~ve bunlara ilaveten ovamn jeolojik, jeomorfolojik, sedimantolojik ve palinilojik özellikleri hakk~nda bilgi toplamak amac~yla 26
A~ustos 2008 tarihinde Merzifon'dan kiralanan bir sondaj makinas~~ile 10 m derinli~e kadar inildi ve 10 cm çap~nda karotlar al~nd~~(Res.5-6). Bu karotlar~n inceleme
ve de~erlendirme çal~~malar~~ halen ~stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
Laboratuarfnda Yrd.Doç.Dr. Hülya Caner ile ~stanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisli~i Bölümü Laboratuar~'nda Jeoloji Yüksek Mühendisi
M. Ziya Görücü taraf~ndan sürdürülmektedir.
3. A~ama Arkeolojik Kaz~~Çal~~malar~: Oluz Höyük kaz~~çal~~malar~~ 4 bölgede
gerçekle~tirildi. A, B, C ve D açmalar~~ (bkz. Topografik Plan 1).
A Açmas~'nda 2007 sezonunda ba~lanan çal~~malara bu y~lda geni~leyerek ve
derinle~erek devam edildi. J 14-15, K 14-16, L 14-15 plankarelerinden olu~an A
Açmas~'nda toplam 700 m2lik bir alanda ortalama 2,00 m derinle~ildi. 478,22
m'den 476,50 m'ye kadar gerçekle~tirilen bu derinle~me çal~~malar~~sonucunda 3
mimari tabakaya rastland~. A Açmas~~gibi geçen dönem ba~lan~lan B Açmas~'ndaki
çal~~malar sonucunda da geni~leme ve derinle~me çal~~malar~~gerçekle~tirildi. Z 1617, Q 16-17, W 16-17, X 16-17 plankarelerinde toplam 650 m2lik bir alanda
473,15 m'den 466,70 m'ye gerçekle~tirilen söz konusu bu geni~leme ve derinle~me
çal~~malar~nda 7 mimari tabaka ortaya ç~kar~ld~. C Açmas~'n~n kaz~~çal~~malar~na ilk
defa bu dönem ba~land~. R 16-17 plankarelerinin kesi~ti~i bölgede toplam 100
m2'lik bir alanda gerçekle~tirilen C Açmas~~ kaz~~ çal~~malar~nda ortalama 0,75 m
derinle~ildi. 473,75 m'den 472,50 m'ye kadar gerçekle~tirilen bu derinle~me çal~~malar~~sonucunda 3 mimari tabakaya rastland~. C Açmas~~gibi bu dönem çal~~malar~~s~ras~nda ilk defa ba~lan~lan ve F 17 plankaresinde yer alan D Açmas~'nda toplam
50 m2.1ik bir alanda ortalama 1,25 m derinle~ildi. 476,10 m'den 474,30 m'ye kadar
gerçekle~tirilen bu derinle~me çal~~malar~~sonucunda tek mimari tabakaya rastland~.
Kaz~~çal~~malar~~öncesi gerçekle~tirilen yüzey temizli~i ile kaz~~çal~~malar~~s~ras~nda kald~r~lan yüzey topra~~~içinde belirli say~da s~rl~~çanak-çömlek parçalar~na
rastland~. Herhangi bir mimari tabaka ile ili~kisi kurulamayan söz konusu bu çanak-çömlek parçalar~n~n (Res.7) çok büyük olas~l~kla Oluz Höyük'ün en son yerle~im tabakas~na ait oldu~u, ancak tar~m faaliyetleri ile erozyon sonucunda günümüze kadar ula~amad~~~~kanaatine var~ld~. Yo~un bir yerle~ime i~aret etmeyen, büyük
olas~l~kla bir ya da iki konutluk bir iskâna ait oldu~u dü~ünülen çanak-çömlek parçalar~n~n, 2007 dönemi çal~~malar~nda saptanan "O" Tabakas~'na ait oldu~u anla~~ld~. Çanak-çömlek parçalar~~üzerinde gerçekle~tirdi~imiz ilk gözlemler sonucu bunlar~n M.S. 10-14. yüzy~llara tarihlenebilece~i dü~ünüldü. Bu tarihler Oluz Höyük'te
bir Ortaça~~daha do~rusu Orta-Geç Bizans Dönemi yerle~mesine i~aret etmektedir.
Yüzey topra~~~içinde ayr~ca pi~mi~~toprak 2 boncuk (OLZ 08 019, OLZ 08
034), 1 f~ r~n ayrac~~ (OLZ 08 039), 1 t~ kaç (OLZ 08 051), 1 nesne (OLZ08 038), 1
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çömlek (OLZ 08 080); ta~~1 a~~r~ak (OLZ 08 024); tunç 1 sikke (OLZ 08 0602), 1 çivi
(OLZ 08 061); demir 2 keski (OLZ 08 102, OLZ 08 165) ve 1 km n (OLZ 08 147) ele
geçti.
A AÇMASI (J 14-15, K 14-16, L 14-15 Plankareler)
A Açmas~nda (bkz. Topografik Plan 1-2, Res.8) 2007 sezonunda ba~lanan çal~~malara bu y~lda geni~leyerek ve derinle~erek devam edildi. J 14-15, K 14-16, L
14-15 plankarelerinden olu~an A Açmas~'nda toplam 700 m2lik bir alanda 478,22
m'den 476,50 m'ye kadar gerçekle~tirilen bu derinle~me çal~~malar~~ sonucunda 3
mimari tabaka ile 11 adet mezara rastland~.
A Açmas~'nda "O" Tabakas~'ndan sonra ve yüzey topra~~n~n hemen alt~ndan
ba~layan 1. Mimari Tabaka, 478,22 m ile 477,17 m seviyeleri aras~nda yer almaktad~r. Yüzeye yak~nl~~~~nedeniyle tar~m faaliyetleri, yo~un bir ~ekilde gerçekle~tirilmi~~
yasad~~~~kaz~lar ve büyük olas~l~ kla "O" Tabakas~'n~n yerle~imcileri, ayr~ca yerle~me
terk edildikten sonra gerçekle~tirilmi~~gömüler nedeniyle yo~un bir ~ekilde tahrip
edilmi~~olan 1. Mimari Tabaka'daki mimari kal~nt~lar oldukça düzensiz ve da~~n~ k
bir görünüm verdi. Bu mimari, kal~nt~lar özellikle K 14, 15 ve 16 plankarelerinde
ortaya ç~kar~ld~. Yo~un bir tahribata u~rad~ klar~~ için, 1. Mimari Tabaka'da ortaya
ç~kan mimari kal~nt~lar, düzenli bir plan olu~turmaktan uzak; irili ufakl~~moloz ta~lardan olu~turulmu~~duvar temelleri parçalar~~ ve dö~eme kal~nt~lar~ndan olu~maktad~r (bkz. Plan 1). b.0201, b.0202, b.0203, b.0206, b.0207, b.0208, b.0209, b.0210,
b.0211, b.0212, b.0221, b.0223, b.0226, b.0233, b.0237, b.0249 ve b.0416 numaral~~
buluntu yerlerinin olu~turdu~u bu mimari tabakadan, 2007 döneminde ele geçen
Apameia (Dinar; Phrygia) kökenli tunç bir sikke3 ile 2007 ve 2008 dönemlerinde
elde edilen çanak-çömlek parçalar~~ nedeniyle, 1. Mimari Tabaka'n~n M.Ö. 2. yüzy~l
sonu ile M.Ö. 1. yüzy~l ba~lar~na tarihlenebilece~i sonucuna var~ld~. 1. Mimari Tabaka dolgusu içinde pi~mi~~toprak 1 yaz~tl~~keramik parças~~ (OLZ 08 009), 1 bo~a
riton parças~~ (OLZ 08 104), 1 bo~a ba~~~(OLZ 08 028), 3 boncuk (OLZ 08 017, OLZ
08 054, OLZ 08 122), 1 tabak (OLZ 08 074), 2 minyatür kap (OLZ 08 161, OLZ 08
162), 2 çömlek (OLZ 08 088, OLZ 08 160); ta~~1 kap (OLZ 08 142), 1 el de~irmeni
(OLZ 08 179), 1 ezgita~~~(OLZ 08 013), 2 sapanta~~~(OLZ 08 015, OLZ 08 053),
kumta~~~1 nesne (OLZ 08 123); kemik 1 amulet (OLZ 08 040), 1 delici (OLZ 08
020); demir 1 mi~fer (OLZ 08 155, Res.9-10) ve 1 kabza (OLZ 08 145) ele geçti.
1. Mimari Tabaka kaz~lar~~ s~ ras~nda hepsi basit toprak türünde 5 mezara rastland~. ~lk mezarda bat~-do~u yönünde s~rtüstü yat~ r~lm~~~bir çocuk iskeleti (Sk.19)
saptand~. Uzat~lm~~~pozisyondaki iskeletin sa~~kolunun gövde üzerinde çapraz olu~2

3

Çok büyük olas~l~ kla 1. Mimari Tabaka'ya ait olan Amisos kökenli bu tunç sikke (OLZ 08 060) VI. Mithradates
Dönemi'ne aittir. M.Ö. 100-50 ya da 85-65 olarak tarihlendirilebilir. Ön yüz: Defne dal~ ndan çelenk takm~~~sakall~~Zeus. Arka yüz: ~im~ek demeti üzerinde sola dönük duran, kanatlar~~ aç~ k, ba~~~sa~a dönük kartal. Sol taraf~ nda monogram yer almaktad~r.
Dönmez/Naza-Dönmez 2007: Res.6.
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turacak ~ekilde dirsekten bükülerek sa~~el sol omuz üzerine yerle~tirilmi~~oldu~u
gözlendi. Buna kar~~n iskeletin sol kolunun gövdenin yan~ndan uzat~lm~~~ve dirsekten hafif d~~a do~ru bükülmü~~oldu~u görüldü. ~kinci mezarda bat~-do~u yönünde
yat~nlm~~~eri~ldn erkek iskeleti (Sk.20) saptand~. Yüzü güneye bakan iskeletin sa~~
kolu ve baca~~~altta kalacak ~ekilde yan yat~nlm~~~oldu~u ve bacaklar~n~n uzat~lm~~~
bulundu~u gözlendi. iskeletin sol kolu gövdenin üzerine kaym~~~olup, sol eli pelvis
üzerinde yer almaktad~r. Üçüncü mezarda yine bat~-do~u yönünde yat~nlm~~~olan
yeti~kin bir erkek iskeleti (Sk.21) saptand~. iskeletin mezar çukuruna yaslanacak
~ekilde yerle~tirilmi~~oldu~u gözlendi. Yan yat~nlm~~~olan iskeletin yüzü ve gövdesinin güneye çevrilmi~~oldu~u ve kollar ile bacaklar~n gövdeye ko~ut olarak uzat~lm~~~oldu~u görüldü. Dördüncü mezarda güneydo~u-kuzeybat~~yönünde yan yat~r~lm~~~bir iskelet (Sk.23) saptand~. Yüzü do~uya bakan iskeletin sa~~tarafina hafif
yan yat~nlm~~~oldu~u anla~~ld~. iskeletin sol baca~~mn olas~l~kla mezar çökmesi nedeni ile pelvisten ayr~~olarak dü~mü~~oldu~u saptand~. Büyük olas~l~kla ayn~~nedenle kaburgalann da anatomik pozisyonlar~ndan kaym~~~olduklar~~gözlendi. iskeletin
kafatas~n~n arka bölümünde farkl~~yerlerde kesik izlerine rastland~. Bu kesikler ki~inin öldürülmü~~olabilece~ine i~aret etmektedir. Be~inci ve son mezarda güneybat~-kuzeydo~u do~rultusunda yat~nlm~~~olan iskelet (Sk.24) s~rt üstü yatmaktad~r
(Res.11). Ancak kafan~n sa~~omuzun üzerine do~ru çevrilerek yüzü güneydo~uya
döndürülmü~~oldu~u gözlendi. iskeletin bacak ve kollar~n~n gövdeye ko~ut olarak
uzat~ld~~~~saptand~.
Mimari Tabaka'dan sonra 477,17 m ile 476,70 m seviyeler aras~nda ortaya
ç~kar~lan mimari kal~nt~lar 2. Mimari Tabaka olarak isimlendirildi. b.0204, b.0213,
b.0215, b.0216, b.0217, b.0218, b.0219, b.0220, b. 0221, b. 0222, b. 0224, b. 0225,
b. 0227, b. 0228, b. 0229, b. 0230, b. 0231, b.0232, b. 0234, b. 0235, b.0236, b.
0237, b. 0239, b. 0240, b. 0241, b.0242, b. 0243, b. 0244, b. 0245, b.0246, b. 0247,
b.0248, b.0250, b. 0401, b. 0402, b. 0403, b. 0404, b. 0405, b. 0406, b. 0407, b.
0408, b.0410, b.0411, b. 0412, b.0413 ve b.0415 no'lu buluntu yerlerinden olu~an
2. Mimari Tabaka'mn 1. Mimari Tabaka düzeyinde olmasa da yine de yerle~me
sona erdikten sonra yap~lm~~~olan gömüler, çöp çukurlar~~ve yasad~~~~kaz~lar nedeniyle oldukça tahrip edilmi~~oldu~u gözlendi. 2. Mimari Tabaka'da ortaya ç~kar~lan
mimari kal~nt~lar basit yap~lar ile ta~~dö~emelerden olu~maktad~r. 2. Mimari Tabaka'n~n yap~lar~nda kullan~lm~~~olan ta~lar~n k~smen yontulmu~~ya da hiç i~lenmemi~~
moloz ta~lar oldu~u gözlendi. Bu ta~lar~n basit çamur harç kullan~larak duvar örgülerinin olu~turuldu~u saptand~. 2. Mimari Tabaka dolgu topra~~~içinde ve yap~lar~n
civar~nda bir kaç küçük parça d~~~nda kerpiç kal~nt~s~na rastlanmamas~, yap~lar~n
büyük olas~l~kla ta~~duvarlara sahip oldu~unu dü~ündürdü.
Mimari Tabaka'n~n en önemli yap~s~~olarak K 14 plankaresinde kal~nt~lar~~
ortaya ç~kar~lan bir yap~~dikkati çekmektedir (bkz. Plan 2). Kuzeydo~u-güneybat~~
yönünde uzanan bu yap~n~n mevcut boyutu 9,20 x 8,30 m, ortalama duvar kal~nl~~~~
0,80 m'dir. b.0216 olarak kodlanan ana mekan 7,40 x 6,20 ~rn boyutundad~r. Yer
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yer tahrip olmas~na kar~~n, korunmu~~bölümlerinden anla~~ld~~ma göre özenli olarak ta~~dö~emeye sahip ana mekan~n kuzey devam~mn plankarenin kuzey kesiti
içine do~ru uzand~~~~gözlendi. Ana mekan~n bat~~duvar~n~n mevcut uzunlu~u 7,40
m, kal~nl~~~~0,80 m, güney duvar~n~n uzunlu~u 4,70 m, kal~nl~~~~ise 0,50 m'dir. Büyük k~sm~~tahrip olmu~~do~u duvar~n~n izlenebilen uzunlu~u 4,30 m, kal~nl~~~~0,60
m'dir. Do~u duvar~n~n sa~lam bölümün biti~ik olarak dö~enmi~~kald~r~m biçimli ta~~
dö~eme, yap~ya giri~in yap~n~n güneydo~udan olabilece~ine i~aret etmektedir. Ana
mekana ko~ut olarak yerle~tirilmi~~ba~ka bir mekan~n varl~~~, güney duvardan güneye do~ru uzanan tahrip olmu~~iki duvardan anla~~lmaktad~r. b.0220 olarak kodlanan bu mekan~n do~u duvar~n~n mevcut uzunlu~u 2,20 m, kal~nl~~~~ise 0,50 m,
bat~~duvar~n~n mevcut uzunlu~u 1,40 m, kal~nl~~~~ise 0,40 m'dir. Bu mekan~n da
taban~n ta~~dö~emeye sahip oldu~u çok büyük bir k~sm~~tahrip edilmi~~olsa da,
mevcut dö~eme izlerinden anla~~ld~. Ana mekan~n bat~~duvar~ndan 90°'lik bir aç~~ile
bat~ya do~ru uzanan oldukça tahrip olmu~~2,10 m uzunlu~unda ve 0,60 m kalmh~~ndaki bir duvar parças~, yap~n~n bat~s~ndaki baz~~mekanlar~n varl~~~na i~aret etmektedir. Bu duvar~n 1,30 m kuzeyinde yer alan 1,60 m uzunlu~unda 0,40 m kal~nl~~~ndaki bat~-do~u yönünde in~a edilmi~~k~sa bir duvar parças~~yap~ya zaman
zaman eklenen duvar parçalar~~ile onar~m evreleri oldu~una i~aret etmektedir (bkz.
Plan 2).
Bu yap~n~n bat~~ve güneybat~s~nda bu yap~yla ayn~~do~rultuda uzanan ta~~bir
dö~eme kal~nt~s~~ortaya ç~kar~ld~~(Res.12). J 14-15 plankarelerinde kuzeyden güneye do~ru e~imli olarak uzanan ve b.0218, b.0239 olarak kodlanan bu ta~~dö~emenin yar~~ i~lenmi~~molozta~lar ve çayta~lanyla olu~turulmu~~oldu~u gözlendi. Çok
büyük k~sm~~tahrip olmu~~dö~emenin kuzeydeki bölümünün en geni~~mevcut k~sm~~
oldu~u anla~~ld~. Ayr~ca, dö~emenin bir k~sm~n~n bat~~kesiti içinde devam etti~i gözlendi. Mevcut uzunlu~u 17,70 m, mevcut en geni~~yeri 4,80 m'dir. Kuzeyden güneye 0,80 m kot fark~~yapan dö~emenin güneybat~~kö~esinde 0,70 x 0,55 m boyutunda
düzgün kesilmi~~bir ta~~blo~un yer ald~~~~gözlendi. Bir e~ik ta~~~olarak de~erlendirilebilecek bu ta~, dö~emenin büyük olas~l~kla bir avluya ait oldu~u ve giri~inin güneybat~dan aç~ld~~~na i~aret etmektedir. Dö~eme daha ayr~nt~l~~olarak incelendi~inde kuzey bölümünde J 14 plankaresinin ortas~ndaki bölümünün kuzey kenar~mn
testere di~i ~eklinde in~a edilmi~~oldu~u gözlendi. Bu k~sm~n bat~, kuzey ve güney
kenarlar~nda düzgün kesilmi~~blok ta~lara yer verildi~i saptand~. Güney kenar~mn
orta k~sm~nda kumta~~ndan ~ekillendirilmi~~bir sütun ald~~~~saptand~. Özenle in~a
edilmi~~bu k~s~mla daha kuzeydeki dö~eme aras~nda yakla~~k 2,00 m bir bo~luk yer
almaktad~r. Bu durum da dö~emenin belli bölümlerinin toprak tabanl~~oldu~una
i~aret etmektedir. Dö~emenin kuzey k~sm~~ile güney k~sm~n~n i~çilik bak~m~ndan
farkl~l~k göstermesi, avlu dö~emesinin ya birbirine yak~n farkl~~ dönemlerde in~a
edildi~ini ya da dö~emenin güney k~sm~n~n bir onar~m evresi geçirdi~ini dü~ündürmektedir. Dö~emenin 1. Mimari Tabaka yerle~imcilerine ait 8 adet çöp çukuru
(b.0217, b.0222, b.0224, b.0229, b.0231, b.0232, b.0243, b.0250) ile tahrip edilmi~~
oldu~u saptand~~(bkz. Plan 2).

AMASYA-OLUZ HÖYÜK KAZISI 2008 DÖNEMI ÇALI~MALARI

7

2. Mimari Tabaka'n~n di~er yap~lar~~büyük yap~n~n güneyinde yer almaktad~r
(bkz. Plan 2). K 15 plankaresinin güney k~sm~nda bat~-do~u yönünde 1,80 m uzunlu~unda ve 0,30 m kal~nl~~~nda k~sa ve zay~f bir ta~~duvar ortaya ç~kar~ld~. Bu duvar~n 0,50 m güneybat~s~nda 1,60 m çap~nda ve 0,70 m derinli~inde, molozta~larla
in~a edilmi~~bir silo (b.0417) saptand~. K 15 plankaresinin güneydo~usunda ve k~smen de K 16 plankaresinin kuzeydo~usunda yer alan küçük bir yap~~(b.0418) ortaya ç~kar~ld~. Kuzey duvar~~ di~erlerinden daha kal~n olan hücre biçimli yap~n~n boyutu 2,20 x 2,00 m.dir. Yap~n~n kuzey duvar~~0,60 m kal~nl~~~nda, di~er duvarlar~~
ise ortalama 0,30 m kal~nl~~~ndad~r. 2. Mimari Tabaka'n~n di~er mimari kal~nt~lar~~
K 16 plankaresinde yer almaktad~r. Bu plankaredeki en önemli yap~~kuzey bölümdedir. Burada dikdörtgen planl~~ bir yap~~ kal~nt~s~~(b.0419) yer almaktad~r. 3,40 x
2,20 m boyutundaki yap~n~n taban~n~n yar~~ ~ekillendirilmi~~iri moloz ta~larla dö~enmi~~oldu~u saptand~. Bat~, kuzey ve do~u duvarlar~n~n tahrip edilmi~~oldu~u,
do~usunda yer alan b.0235 kodlu bir çöp çukurundan anla~~lan yap~n~n güney duvar~~mevcuttur ve 0,40 m kal~nl~~~ndad~r. Bu yap~n~n bat~s~~ile güneyindeki alanda
ise tahrip olmu~~çe~itli duvar kal~nt~lar~~(b.0402, b.0403, b.0404, b.0405, b.0406,
b.0415) yer almaktad~r. b.0405 kodlu kal~nt~n~n bir yap~n~n kuzeybat~~kö~esi oldu~u
gözlendi. Mevcut boyutu 2,00 x 1,80 m olan bu yap~~ kal~nt~s~n~n ortalama duvar
kal~nl~~~~0,40 m'dir. b.0415 kodlu duvar ise bu yap~~ kal~nt~s~n~n 1,10 m bat~s~nda,
b.406 kodlu yap~n~n ise 0,30 m kuzeyindedir. b.0406 kodlu duvar parças~~ b. 0405
yap~~kal~nt~s~n~n 1,00 m güneybat~s~nda yer almaktad~r. b.0404 kodlu duvar kal~nt~s~~ plankarenin ortalar~nda yer almaktad~r ve 0,80 m uzunlu~unda, 0,50 m kal~nl~~~ndad~r. b.0402 ve b.0403 kodlu duvarlar birbirlerine ko~ut olarak bat~-do~u yönünde uzanmaktad~r. Bu duvar parçalar~n~n plankarenin do~u kesitine do~ru devam etti~i gözlendi (bkz. Plan 2). K 16 plankaresinin güney kenar~n~n ortas~nda
b.0237 olarak kodlanan bir pithos ortaya ç~kar~ld~. b.0236 olarak kodlanan taban~n
güneyine yerle~tirildi~i anla~~lan pithosun gövdesinin orta k~sm~na kadar topra~a
gömülmü~~oldu~u saptand~.
2. Mimari Tabaka'n~n 12 çöp çukuru (b.0217, b.0222, b.0224, b.0225, b.0229,
b.0230, b.0231, b.0232, b.0235, b.0243, b.0246, b.0250) ile tahrip edilmi~~oldu~u
gözlendi (bkz. Plan 2). 1. Mimari Tabaka'n~n yerle~imcileri taraf~ndan aç~lm~~~olan
ve 2. Mimari Tabaka'n~n yap~lar~, ta~~dö~emeleri ve avlular~n~~ tahrip etmi~~olan bu
çöp çukurlar~nda ele geçmi~~olan malzemenin M.Ö. 6. yüzy~ldan M.Ö. 1. yüzy~la
kadar olan bir sürece ait olmas~, büyük olas~l~kla bunlar~n kaz~lmas~~s~ras~nda topra~~n altüst edilmesinden kaynaklanmaktad~r. Bu çöp çukurlar~~içinde özellikle 2 tanesi dikkat çekicidir. b.0239 kodlu ta~~dö~emeyi tahrip etmi~~olan çukurlardan biri
olan b.0232 olarak kodlanm~~~çöp çukuru 1,60 m çap~nda ve 1,70 m derinli~indedir. Bu çöp çukuru içinde 1,40 m derinlikte düzgün olarak yerle~tirilmi~~iri ve
özenli olarak i~lenmi~~bir ta~~(OLZ 08 178) saptand~. Üst yüzeyi oldukça düzgün
olan 0,57 x 0,37 m boyutundaki ta~~n hemen yan~nda bir ata (Equus cabablus L.) ait
ön ve arka bacak kemikleri bulundu. Yüzeylerinde b~çak izleri bulunan bu kemiklerin bu ta~~n hemen yan~nda bulunmu~~olmas~~kesim i~leminin söz konusu ta~~üze-
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rinde ve bu çukurun içinde gerçekle~tirilmi~~olabilece~ine i~aret etmektedir. Bu
çukurun hayvan kesimlerinde kullan~lan basit bir yer mi oldu~u yoksa kutsal bir
özelli~i olup olmad~~~~gibi sorular, çukurdan ç~ kar~lan di~er hayvan kemiklerinin
inceleme çal~~ malar~~ tamamland~~~ nda anla~~ labilecektir. b.0225 olarak kodlanan
çöp çukuru bo~alt~ld~~~ nda, oldukça düzgün i~lenmi~~blok ta~larla olu~turulmu~~
güçlü bir duvar~n bir bölümü çukur içinde saptand~. 4. Mimari Tabaka'ya m~~ yoksa
3. Mimari Tabaka'n~ n altyap~s~na m~~ ait oldu~u bu a~amada anla~~ lamayan bu ta~~
duvar kal~ nt~lar~~ ilgili sorular, 2009 döneminde bu alanda yap~lacak olan derinle~me ve geni~leme çal~~ malar~~ sonucunda yan~ t~ n~~ bulacakt~ r (blcz. Plan 2).
2. Mimari Tabaka dolgusu içinde pi~mi~~toprak 1 riton (OLZ 08 077, Res.13),
1 kartal ba~~~(OLZ 08 029). 2 bo~a ritonu parças~~ (OLZ 08 063, OLZ 08 092), 1 gazel biçimli kulp (OLZ 08 070), 1 geyik biçimli ak~ tacak (OLZ 08 148), 1 pota (OLZ
08 056), 2 a~~a~~ rl~~~~(OLZ 08 118, OLZ 08 132), 1 boncuk (OLZ 08 125), 1 tuta~ nak (OLZ 08 031), 1 çanak (OLZ 08 150), 1 kadeh (OLZ 08 078), 1 minyatür kap
(OLZ 08 128), 2 çömlek (OLZ 08 086, OLZ 08 153), 1 ma~rapa (OLZ 08 166), 1
amfora (OLZ 08 154, Res.14), 3 testi (OLZ 08 079, OLZ 08 090, OLZ 08 151);
mermer 1 havaneli (OLZ 08 046), ta~~1 a~~a~~rl~~~~(OLZ 08 137), 2 ö~ütme ta~~~
(OLZ 08 170, OLZ 08 176), 1 nesne (OLZ 08 177), çakmakta~~~1 kesici (OLZ 08
085), kireçta~~~1 nesne (OLZ 08 173); tunç 1 kepçe (OLZ 08 037), 1 fibula (OLZ 08
048), 1 yüzük (OLZ 08 140), 1 çivi (OLZ 08 041); demir 2 kesici (OLZ 08 101, OLZ
08 141), 1 ustura (OLZ 08 146), 1 kanca (OLZ 08 103), 1 halka (OLZ 08 143) ve
kemik 1 alet (OLZ 08 094) ele geçti.
2. Mimari Tabaka kaz~lar~~ s~ ras~nda 3 adedi çömlek 3 adedi ise basit toprak olmak üzere 6 mezar saptand~. Çömlek mezarlardan ilk ortaya ç~ kar~ lan' iki adet bebek iskeleti (Sk.18a ve Sk.18b) içermektedir. Bebek iskeletlerinin yerle~tirildi~i
çömlek (OLZ 08 160) asl~nda dar boyunlu ve uzun yumurta biçimli olup, gömü için
a~z~~ ve gövdesinin özellikle k~ r~lm~~~oldu~u gözlendi. Bebeklerden birinin (Sk.18a)
kuzey-güney yönünde yan yat~ r~ lm~~~oldu~u ve yüzünün bat~ya döndürülmü~~oldu~u saptand~. Di~er bebe~in (Sk.18b) ise ilk bebe~e dik olarak yani do~u-bat~~ yönünde yan yat~ r~ lm~~~oldu~u ve yüzünün güneye döndürülmü~~oldu~u gözlendi.
Bebeklerin kol ve bacak durumu tam olarak saptanamad~~~ndan yat~~~pozisyonlar~~
anla~~lamad~ . ~ kinci çömlek mezarda (Res.15) bir bebek iskeleti (Sk.27) saptand~.
A~z~~ do~uya bakan dikey kulplu bir çömle~in (OLZ 08 158) içerisinde yerle~tirilmi~~
olan bebe~in ba~~~çömle~in a~z~na, bacaklar~~ dibine yerle~tirilmi~~olup, iskeletin
yüzünün güneye bakacak ~ekilde do~u-bat~~ yönünde yat~r~lm~~~oldu~u görüldü.
Kollar~ n ve bacaklar~ n durumu tam olarak anla~~ lamad~. Üçüncü çömlek mezarda
bebek iskeletinin di~er iki mezarda kullan~ lanlara göre çok daha özenli bir üretim
oldu~u görülmektedir. Üzerindeki tamir deliklerinden birkaç onar~m geçirdi~i
anla~~lan çömlek (Res.16) stilize da~~keçisi ba~~~ve boynuzlar~ n' yans~ tan simetrik
olarak yerle~tirilmi~~2 yatay kulba sahiptir (OLZ 08 153, Res.17). Bebek iskeleti
(Sk.29) çömlek içine hoker tarzda yerle~tirilmi~~olup, büyük bir olas~l~ kla yeni do~-
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mu~~bir bebe~e aittir. Çömle~in a~~z k~sm~~do~uya bakmaktad~r. Bebe~in kafas~mn
çömle~in a~~z k~sm~na, bacaklar~n~n ise dip k~sm~na yerle~tirilmi~~oldu~u saptand~.
Do~u-bat~~yönünde yaur~lm~~~bebe~in yüzü kuzeye bakmaktad~r.
2. Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinde saptanm~~~olan 3 adet toprak gömünün hepsi, çömlek mezarlarda oldu~u gibi yine bebeklere aittir. ~lk mezarda
saptanan bebek iskeletinin (Sk.22) güneybat~-kuzeydo~u yönünde yat~r~lm~~~oldu~u
görüldü. iskeletin yüzü ve gövdesinin hafif güneye çevrilmi~~oldu~u saptand~. iskeletin mezar çukuruna yaslanm~~~pozisyonda yerle~tirilmi~~oldu~u gözlendi. ~kinci
mezarda ele geçen ve bir bebe~e ait oldu~u anla~~lan iskelet (Sk.26) da~~mk bir ~ekilde bulundu. Bu nedenle bebe~in yat~~~pozisyonu bilinmemektedir. Üçüncü ve
son mezarda ele geçen bebek iskeletinin (Sk.28) sonraki dönemde in~a edilen bir
ta~~duvar tarafindan tahrip edilmi~~oldu~u anla~~ld~. Bu nedenle bebe~in yat~~~pozisyonu belirlenemedi.
Mimari Tabaka kal~nt~lar~n~n alt~ndan 3. Mimari Tabaka'ya ait mimari kal~nt~lar 476,70 m ile 476,50 m.ler aras~nda ortaya ç~kar~ld~. b.0205, b.0214 ve b.0238
no'lu buluntu yerlerinden olu~an 3. Mimari Tabaka'da, özellikle K 14 ve 15 plankarelerinin kesi~ti~i alan ve civar~nda düzgün plan veren kerpiç duvar kal~nt~lar~na
rastland~. Bu dönem çal~~malar~nda yaln~zca hatlar~~belirlenen bu kerpiç duvarlar~n
olu~turdu~u mekanlar~n tüm yönleri ve ayr~nt~lar~~ile aç~~a ç~kar~lma i~i kaz~~çal~~malar~n~n son günlerine rastlad~~~~için 2009 dönemine b~rak~ld~. ~ki parça duvar~n
ortaya ç~kar~ld~~~~bu a~amada, bat~da bir yap~n~n kö~esini olu~turacak ~ekilde uzanan kal~nt~lar saptand~~(Res.18). Bu kesimde kuzeybat~-güneydo~u yönünde uzanan duvar 2,00 m'den sonra 90°'lik kö~e yaparak güneye dönmektedir. Bu k~s~mda
duvar 2,40 m uzunlu~unda ve 0,40 m kalml~~~ndad~r. Güneye uzanan duvar daha
sonra tekrar bir kö~e yaparak yine kuzeybat~-güneydo~u yönünde 2,50 m uzanmaktad~r. Bu duvar~n kuzeyinde bir mekan oldu~u dü~ünülebilir. Di~er kerpiç
kal~nt~lar bu duvar~n hemen do~usunda yer almaktad~r. Bu kal~nt~~kuzey-güney
yönünde uzanan 4,40 m uzunlu~unda ve 0,40 m kal~nl~~~nda bir duvar ve bu duvar~n kuzey ve güney uçlar~ndan bat~ya dönen kö~elerinden olu~maktad~r. Kuzey
kö~e 1,30 m uzunlu~unda ve 0,35 m kal~nl~~~nda, güney kö~e ise 1,35 m uzunlu~unda ve 0,40 m kal~nl~~~ndad~r. Duvarlar~~olu~turan kerpiç bloklann standart ölçüleri olmad~~~, yap~lar~n çe~itli boyutlarda imal edilmi~~bloklardan in~a edilmi~~
olduklar~~gözlendi.
Mimari Tabaka'n~n dolgu topra~~~içinden pi~mi~~toprak 1 a~~r~ak (OLZ 08
059), 1 boncuk (OLZ 08 136), 1 a~~a~~rl~~~~(OLZ 08 095), 1 sapan tanesi (OLZ 08
016), 1 yer dö~eme tu~las~~(OLZ 08 168), 1 çanak (OLZ 08 089); 2 ö~ütmeta~~~(OLZ
08 169, OLZ 08 172); kemik 1 delici (OLZ 08 120) ve tunç 1 okucu (OLZ 08 119)
ele geçti.

10

~EVKET DÖNMEZ - E. EM ~ NE NAZA-DÖNMEZ

B AÇMASI (Z 16-17, Q 16-17, W 16-17, X 16-17 Plankareler)
Kaz~~ çal~~ malar~ m~ z~ n ikinci bölgesini olu~turan B Açmas~~ (bkz. Topografik
Plan 1 ve 2, Res.19) höyü~ün do~u yamac~ nda yer almaktad~r. Bu alanda 473,20
m.den 466,78 m'ye kadar bir derinle~me gerçekle~tirildi. Höyü~ün tabakala~mas~~
konusunda ipuçlar~~ elde etmek amac~ yla 2007 döneminde yamaç üzerinde basamakl~~ kaz~~ yöntemi kullan~ larak çal~~~ lan I() x 30 m boyutlarmdaki alanda toplam
alt~~ mimari tabaka saptannu~t~. 2008 dönemi çal~~malar~~ sonucunda ayn~~ alandaki
çal~~ malar devam ettirilerek, alan 20 x 40 m'ye geni~letildi. B Açmas~~ çal~~ malar~~
sonucunda mimari tabaka say~s~~ 7'ye ula~t~.
2007 dönemi çal~~ malar~~ sonunda B Açmas~~ olarak adland~ rd~~~ m~ z do~u kenardaki basamakl~~ açman~ n ilk basama~~ nda 1. Mimari Tabaka'da önemli bir yap~~
kompleksi ortaya ç~ karm~~t~ k. Esasen do~u-bat~~ yönünde uzanan bir duvar~ n kuzey
ve güneyine yerle~tirilmi~~kapal~~ ve aç~ k mekanlardan olu~tu~u dü~ünülen bu
kompleksin, gerek M.Ö. 2. yüzy~l sonu-M.Ö. I. yüzy~l ba~~ na tarihlenen sikkelerden
ve gerekse mimari ve çanak-çömlek özellikleri bak~ m~ndan Orta Anadolu ve Orta
Karadeniz Bölgeleri aç~s~ ndan Helenistik Dönem'le ilgili bilgilerimize önemli katk~lar yapacak bir yap~~ oldu~unu fark etmi~tik. Bu duruma do~ru orant~ l~~ olarak söz
konusu yap~~ kompleksinin yer ald~~~~alanda çal~~malar~ m~z~~ bu yap~y~~ tamam~~ ile
ortaya ç~ karmak amac~ yla 10 x 10 m'den 20 x 20 m'ye yani 400 m2'ye ç~ karmay~~
planlad~ k ve çal~~ malar~ m~ z~~ bu do~rultuda devam ettirdik. b.0252, 13.0253, b.0255,
b.0256, b.0257, b.0258, b.0259, b.0260, b.325 ve b.0326 no'l~~~ buluntu yerlerinden
olu~an ve 473,20 m ile 472,30 n~~seviyeler aras~ nda yer alan bu kompleksin bulundu~u alanda Z 16-17 ve Q 16-17 plankarelerinde kuzeye, do~uya, güneye ve bat~ ya
do~ru geni~leyerek bu yap~~ kompleksi ilgili olas~~ kal~ nt~~ ve bulgular~~ ortaya ç~ karmay~~ amaçlad~ k. Bu dönem çal~~ malar~~ sonucunda kuzey ve güney yönlerinde yeni
mekanlar ile kal~ nt~lar ortaya ç~ kar~ ld~~ (bkz. Plan 3, Res.20-21). Bu duruma ek olarak kompleksin tek bir evresi olmad~~~, en az üç onar~ m ve de~i~im evresi geçirdi~i
saptand~. Bu dönem ortaya ç~ kar~lan yeni mekanlarla birlikte kompleksin gerçekte
kuzey ve güney olmak üzere iki bölümden olu~tu~u anla~~ ld~. Kuzey ve güney bölümlerin aras~ nda bölgenin asl~ nda bir avlu alan~~ oldu~u, ancak bir onar~ m evresi
sonucu buraya bat~-do~u yönünde uzanan bir duvar yerle~tirildi~i anla~~ ld~. 2007
dönemi çal~~malar~~ s~ ras~nda ortaya ç~ kard~~~ m~ z bu duvar~ n uzunlu~u 8,70 rn'dir.
Bu duvar~n kuzeyinde b.0259 olarak kodlanan üç adet mekan~ n varl~~~~saptand~.
Uzun duvar~ n hemen kuzeyinde bulunan ilk mekan~n zeminin ta~~dö~enmi~~oldu~u
görüldü. Büyük bölümü tahrip edilmi~~olan ta~~dö~emenin, özellikle mekan~ n do~usunda iki yerde çukurlarla tahrip edilmi~~oldu~u gözlendi. Sonradan eklendi~ini
dü~ündü~ümüz uzun duvar~ n konumu nedeniyle trapezoid bir ~ekil alm~~~olan bu
mekan~ n mevcut do~u-bat~~ uzunlu~u 8,20 n~~iken, bat~~ kenardaki geni~li~i 1,10 n~,
do~u kenardaki geni~li~i 2,80 in ve ortalama duvar kal~nl~~~~0,60 m'dir. Bu mekan~ n kuzeyinde 7,50 x 4,50 rn boyutunda taban~~ yine ta~~dö~eli ba~ka bir mekan yer
almaktad~r. Ortalama duvar kal~ nl~~~~0,60 m olan ve güney duvar~~ ayn~~ zamanda
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güneyindeki mekan~ n kuzey duvar~~ olan bu mekan~n sonraki bir evrede kuzey duvar~ n~ n iç kesimine 1,00 n~~kal~ nl~~~ nda eklen~ ni~~bir iç duvarla küçültülmü~~oldu~u
gözlendi. Zeminindeki ta~~dö~eme yer yer tahrip edilmi~~olan mekan~ n ortalar~ nda
yer alan 0,45 x 0,40 m boyutunda ve 0,35 m yüksekli~indeki düzgün yüzeyli iri bir
ta~, mekan~ n üstünün kapal~~ oldu~una ve tavan~~ ta~~yan ah~ap dire~in bu ta~~n üzerine oturdu~una i~aret etmektedir. Her iki mekan~ n ortak oldu~u anla~~ lan do~u
duvar~n~n yerle~me yamac~mn zaman içinde a~~ nmas~~ nedeniyle günümüze kadar
gelemedi~i anla~~ld~. Bu mekan~ n kuzeyinde yer alan ba~ ka bir mekan kompleksin
kuzey k~sm~ n~ n bu dönem çal~~ malar~ nda ortaya ç~ kar~lan üçüncü mekan~ n~~ olu~turmaktad~r. Bat~~ duvar~~ güneyindeki di~er iki mekan~ n bat~~ duvar~n~ n kuzey uzant~s~d~ r. Mevcut boyutu 5,40 x 2,60 n~~ olan mekan~n kuzey kesit içinde devam etti~i
gözlendi. Z 16 plankaresinin kuzeybat~~ kö~esinde ortaya ç~ kar~ lan birtak~ m k~sa duvar kal~ nt~lar~ n~ n kuzey ve bat~~ kesitler içine devam etmesi nedeniyle, bunlar~ n nas~l
bir yap~ya ait olduklar~~ ya da kompleksin bir parças~~ olup olmad~ klar~~ gibi sorunlar~ n çözümü gelecek dönem geli~tirilecek çal~~malar sonucunda sa~lanacakt~r.
Yap~~ kompleksini ikiye bölen uzun duvar~ n güney kenar~na biti~ik olan atnal~~
biçimindeki f~ r~ n kal~ nt~s~~ 2007 dönemi çal~~malar~ nda ortaya ç~ kar~lm~~t~. F~ r~n~ n
güney ve bat~s~ nda Z 17 plankaresinde devam ettirilen geni~leme ve derinle~me
çal~~malar~~ sonucunda, bu bölgenin bir avlu niteli~inde oldu~u ve bu avluya güneybat~~ ve bat~dan ula~an yar~~ i~lenmi~~molozta~lar ve çayta~larlyla in~a edilmi~~iki
sokak kal~nt~s~~ ortaya ç~ kar~ld~. Di~erine göre daha geni~~ve sistemli olarak in~a
edildi~i gözlenen, 12,20 n~~uzunlu~unda, 2,80 m geni~li~inde olan ve b.0255 olarak
kodlanan ilk sokak kal~ nt~s~ n~ n oldukça sa~lam olarak günümüze ula~m~~~oldu~u
gözlendi. Bu sokak kal~ nt~s~ n~ n kuzey bölümünün f~ r~ n~ n hemen do~usundaki alana
kadar uzand~~~~görülmektedir. Bu k~sm~nda bat~s~ n~ n mevcut uzunlu~u 3,00 m,
geni~li~i 0,30 m ve derinli~i 0,35 m olan bir at~ k su kanal~, do~usunun ise 0,60 m
geni~li~i ve 0,20 m yüksekli~i ile bir refüj donat~ld~~~~saptanan sokak kal~ nt~s~ n~ n
yüzeyinin düzgün ta~larla oldukça düzenli bir biçimde in~a edildi~i saptand~. 6,00
n~~uzunluktan sonra bat~ya do~ru büyük olas~l~ kla bir kö~e yaparak uzand~~~~dü~ ünülen sokak kal~ nt~s~ n~ n, bu bölümlerinin oldukça tahrip edilmi~~oldu~u gözlendi.
Bat~~ kesit önünde bir k~sm~~ korunmu~, bir bölümü ise kö~esi ortaya ç~ kar~lm~~~bir
ta~~duyarl~~ yap~~ taraf~ ndan tahrip edilmi~~oldu~u saptanan sokak kal~ nt~s~ n~n, açman~ n bat~~ kesiti içinde devam etti~i görüldü. Sokak kal~ nt~s~ n~ n kuzeyindeki avlunun f~ r~ na kadar olan k~sm~ n~ n zeminin ta~~ile dö~enmi~~oldu~u ortaya ç~ kar~lan yer
yer tahrip edilmi~~ta~~dö~eme kal~ nt~lar~ ndan anla~~ld~. F~r~n~n do~usunda, Z 16
plan karesinin güneybat~~ kö~esinde yer alan di~er sokak dö~emesi, di~erine oranla
daha küçük ta~larla in~a edilmi~~olup oldukça düzgün kenarlara sahiptir. Bat~~ kesit
içinde devam etti~i gözlenen ve b.0253 olarak kodlanan bu sokak kal~nt~s~n~ n mevcut uzunlu~u 3,30 n~~ve geni~li~i ise 1,80 ~~~'dir. Sokak kal~nt~larm~ n ve avlular~ n
temizlik çal~~malar~~ s~ ras~ nda tunçtan 7 sikke (OLZ 08 001, Res.22 a-b; OLZ 08 002,
Res.23 a-b; OLZ 08 003, OLZ 08 004, Res.24 a-b; OLZ 08 005, Res.25 a-b; OLZ 08
023, Res.26 a-b; OLZ 08 131), 2 dü~me (OLZ 08 021, OLZ 022), 1 küpe (OLZ 08
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100), 1 çivi (OLZ08 126); kur~un 1 master model (OLZ 08 062); pi~mi~~toprak 1
tezgah a~~rl~~~~(OLZ 08 018), 1 a~~r~ak (OLZ 08 098), 3 a~~a~~rl~~~~(OLZ 08 042,
OLZ 08 043, OLZ 08 130), 3 boncuk (OLZ 08 012, OLZ 08 033, OLZ 08 035), 1
bo~a ba~~~kabartmal~~kulp (OLZ 08 144), 1 çömlek (OLZ 08 076), 1 kapak (OLZ 08
075); çakmakta~~~2 kesici (OLZ 08 057, OLZ 08 058); cam 2 boncuk (OLZ 08 011,
OLZ 08 033) ele geçti. Bu sokak kahnt~sm~n 0,50 m güneyinde ko~ut olarak in~a
edilmi~~olan mevcut uzunlu~u 2,40 m, geni~li~i ise 0,70 m olan düzgün bir ta~~duvar kal~nt~s~~ortaya ç~kar~ld~~(bkz. Plan 3, Res.21).
Büyük sokak kahnt~sm~n (b.0255) do~usunda ve uzun duvar~n güneydo~usunda yer alan kompleksin güney k~sm~, kuzey-güney do~rultusunda yerle~tirilmi~~
iki müstakil mekandan olu~maktad~r. ~lk mekamn bat~~duvar~~5,70 m uzunlu~unda
ve 1,20 m geni~li~indedir. Kompleksi olu~turan di~er mekanlar~n duvarlar~na
oranla oldukça kal~n oldu~u gözlenen bu duvar~n en az üç onar~m evresi geçirdi~i
duvar~n teknik özelliklerinden anla~~ld~. Mekamn güney duvar~n~n mevcut uzunlu~u 5,05 m, geni~li~i ise 0,60 m'dir. Kuzey duvar~n~n uzun duvar in~a edilirken kald~r~lm~~~oldu~u, uzun duvar~n mekamn kuzeyini kapatmas~ndan anla~~ld~. Do~u
duvar~n~n ise yerle~menin yamaç k~sm~n~n erozyonu nedeniyle tahrip oldu~u dü~ünüldü. Bu mekamn güneyinde zemini ta~~dö~eli küçük bir avlu bulunmaktad~r.
b.0326 olarak kodlanan bu avlu 7,10 x 1,10 m boyutundad~r. Avlunun güneyinde
ise mevcut boyutu 5,30 x 3,60 m olan dikdörtgen planl~~bir mekan yer almaktad~r.
b.0325 olarak kodlanan ve ortalama duvar kal~nl~~~~0,70 m olan yap~n~n Q 17 plankaresinin güney kesiti içine do~ru uzand~~~~görüldü (bkz. Plan 3). Zeminin ta~~dö~eli oldu~u kenarlarda ortaya ç~kar~lan dö~eme kal~nt~lar~ndan anla~~lan yap~ya giri~in kuzeydo~uda yer ald~~~, bu k~s~mda yer alan 0,80 m'lik bir aç~khktan anla~~ld~.
Bu mekamn içinden pi~mi~~toprak bo~a boynuzu biçiminde 1 nesne (OLZ 08 081)
ele geçti.
Q 16-17 plankarelerinin yamaç e~iminin ba~lad~~~~bölümdeki do~u kesiminde
yakla~~k 5 x 10 m'lik alanda 472,30 m ile 471,50 m'ler aras~nda derinle~me çal~~malar~~gerçekle~tirilerek erken mimari tabakalara ula~~lmaya çal~~~ld~. 2007 dönemi
çal~~malar~nda 2. Mimari Tabaka'da saptad~~~m~z ta~~dö~eme parças~n~n (b.0048)
seviyesinde, herhangi bir mimari kal~nt~ya rastlanmay~nca, derinle~me çal~~malar~na
devam edildi. 471,50 m ile 470,10 m aras~nda gerçekle~tirilen derinle~me çal~~malar~nda 3. Mimari Tabaka kal~nt~lar~~aç~~a ç~kar~ld~. b.0322, b.0323, b.0324, b.0329
ve b.0330 no'lu buluntu yerlerinden olu~an 3. Mimari Tabaka'ya ait 2007 döneminde Q 16 plankaresinde ortaya ç~kar~lan mimari kal~nt~lar üzerinde yap~lan geni~leme, derinle~me ve temizlik çal~~malar~~sonucunda kuzeybat~-güneydo~u yönünde yan yana ve ko~ut olarak uzanan iki duvar kal~nt~s~~saptand~. ~ki tek s~ra ta~~
dizisinden olu~an bat~daki duvar~n mevcut uzunlu~u 7,70 m, geni~li~i ise 1,20
m'dir. Di~erine oranla daha düzgün i~çilikle in~a edildi~i gözlenen oldukça düzgün
konturlara sahip di~er duvar~n mevcut uzunlu~u 4,20 m, geni~li~i ise 0,80 m'dir. 3.
Mimari Tabaka'ya ait di~er mimari kal~nt~lar Q 17 plankaresinin güneydo~u kö~e-
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sinde ortaya ç~kar~ld~. Kuzeydo~u-güneybat~~yönünde uzanan 7,30 m uzunlu~unda
ve 1,00 m geni~li~inde bir ta~~duvar kal~nt~s~mn bat~s~nda b.0324 ve ve b.0323 olarak kodlanan mekanlar ile birtak~m ta~~dö~emeler saptand~. b.0324 no.lu mekamn
bat~-do~u yönündeki 2,10 m uzunlu~unda ve 0,50 m geni~li~inde bir duvarla kö~e
yapt~~~~gözlendi (Res.27). Bu mekamn kuzey duvar~n~n bir onar~m geçirdi~i bu
k~sm~n üzerinde yer alan 471,10 m ile 471,00 m seviyelerindeki bat~-do~u yönünde
uzanan 2,30 m uzunlu~unda ve 0,60 m kal~nl~~~ndaki düzgün konturlu ta~~duvardan anla~~ld~. Yerle~menin do~u yamac~nda bulunmas~~nedeniyle 3. Mimari Tabaka kal~nt~lar~n~n yamaç erozyonu nedeniyle tahrip olduklar~~gözlendi.
3. Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden tunçtan 1 okucu (OLZ 08 133);
pi~mi~~toprak keklik figürlü 1 krater parças~~(OLZ 08 087, Res.28), 1 a~~r~ak (OLZ
08 105), 1 a~~a~~rl~~~~(OLZ 08 113), 1 t~kaç (OLZ 08 106); ta~~1 havaneli (OLZ 08
175) ile kur~un 1 küpe (OLZ 08 114) ele geçti.
Mimari Tabaka kaz~lan s~ras~nda bir iskelete (Sk.30) rastland~. Bir ta~~ve moloz y~~~m alt~nda saptanan eri~kin kad~n iskeletinin (Res.29) enkaz alt~nda kalm~~~
olmas~~yüksek bir olas~l~kt~r. iskeletin sol kolunun ba~~n~n koruma amac~yla kafan~n
üzerine gelmi~~oldu~u anla~~ld~. Kafas~~güneyde pelvis kuzey yönünde olup, yana
çevrilmi~~kafa do~uya bakmaktad~r. Fakat vücut belden itibaren dönmü~~olup, pelvis s~rtüstü yat~nlm~~~gibi üstten yani önden görünmektedir. Sol kol kafan~n üzerinde iken, sa~~kolun dirsekten hafif k~r~lm~~~oldu~u ve sa~~elin yüze yakla~m~~~bulundu~u saptand~. iskeletin sol baca~~mn gövdenin do~rultusuna 45°'lik bir aç~~
yaparak öne uzat~lm~~~oldu~u görüldü. Sa~~baca~m dipten k~r~larak gövdeye do~ru
çekilmi~~oldu~u, sa~~aya~~n ise dizin alt~nda kald~~~~gözlendi.
Yamaçtaki e~imde B Açmas~~10 x 10 m daha do~uya do~ru uzat~larak W 16-17
plankarelerinde üçüncü basamak kaz~ld~. Bu basamakta 471,50 m ile 469,90 m aras~ndaki derinle~me çal~~malar~~sonucunda b.0358 no'lu buluntu yerinden olu~an 4.
Mimari Tabaka'ya ait net plan vermeyen birtak~m zay~f duvar parçalar~~ile tabanlardan olu~an mimari kal~nt~lara ula~~ld~. Bu mimari kal~nt~lar~n özellikle W 17
plankaresinin güneybat~s~nda ortaya ç~kt~~~~ve bat~~kesit içinde devamlar~n~n yer
ald~~~~görüldü.
Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden pi~mi~~toprak 1 bo~a ba~~~kabartmas~~(OLZ 08 124), pi~mi~~toprak 4 a~~a~~rl~~~~(OLZ 08 097, OLZ 08 107, OLZ
08 108, OLZ 08 115), 1 boncuk (OLZ 08 111); ta~~1 salyangoz biçimli süs nesnesi
(OLZ 08 083) ve 1 havan (OLZ 08 174) ele geçti.
W 16-17 plankarelerinde devam ettirilen derinle~me çal~~malar~~sonucunda
469,90 m ile 469,30 m'ler aras~nda 5. Mimari Tabaka kal~nt~lar~na ula~~ld~. W 17
plankaresinin bat~~yar~s~nda aç~~a ç~kar~lan mimari kal~nt~lar ta~~temelli iki mekandan olu~maktad~r. b.0360 olarak kodlanan bu mekanlardan kuzeyde olan~~5,30 x
4,40 m boyutunda olup, güneybat~~kö~esi ile kuzey duvar~~noksan bir ~ekilde ortaya
ç~kar~ld~. Do~u duvar~n~n yamaç erozyonu nedeniyle tahrip oldu~u gözlenen bu
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mekan~n bat~s~nda bat~~ duvar~n~~ ortak olarak kullanan bu yap~ya ait ba~ka bir mekan~n varl~~~~saptand~. Mevcut boyutu 3,50 x 1,90 m olan bu mekamn bat~~ kesit
içinde devam etti~i görüldü. b.0360 kodlu mekamn taban~~üzerinde insitu durumda
ele geçen pi~mi~~toprak bir askos (OLZ 08 152, Res.30) ile gri renkli bir testi (OLZ
08 167) bu mimari tabakamn tarihlenmesi aç~s~ndan önemli bilgiler sa~lam~~t~r. Bu
mekamn güneydo~u kö~esinin tahribine k~smen bat~~ kesit içinde de saptanan 1,35
m çap~nda ve 1,80 m derinli~inde, büyük olas~l~kla 3. Mimari Tabaka'ya ait bir çöp
çukurunun neden oldu~u anla~~ld~. b.0362 olarak kodlanan çöp çukurunun içinde
ele geçen pi~mi~~toprak 1 testinin (OLZ 08 164) yan~~s~ra çok say~da hayvan kemi~i
bulundu. Daha küçük olan di~er mekan bu mekandan 1,10 m güneyde yer almaktad~r. 2,80 m uzunlu~unda ve 0,50 m kal~nl~~~nda kuzey-güney do~rultusundaki
bir duvardan ve do~uya dönerek kö~e yapan 2,40 m uzunlu~unda ve 0,50 kal~nl~~~ndaki do~u-bat~~ yönünde di~er bir duvardan olu~an mekan~n~n güney duvar~~ile
do~u duvar~n~n yamaç erozyonu nedeniyle günümüze ula~amad~~~~dü~ünüldü.
Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden ayr~ca pi~mi~~toprak 1 a~~a~~rl~~~~
(OLZ 08 135), 1 testi (OLZ 08 149) ve ta~~1 a~~rl~ k (OLZ 08 138) ele geçti.
Yamaçtaki e~imde B Açmas~~10 x 10 m daha do~uya do~ru uzat~larak X 16-17
plankarelerinde dördüncü basamak kaz~ld~. Sürdürülen derinle~me çal~~malar~~
sonucunda 469,90 m ile 467,40 m'ler aras~nda b.0261 ve b.0359 no'lu buluntu yerlerinden olu~an 6. Mimari Tabaka kal~nt~lar~na ula~~ld~. X 17 plankaresinin güneybat~s~nda net plan vermeyen çok zay~f ta~~duvarlar~n olu~turdu~u bu kal~nt~lar~n
(b.0261) devam~mn yamaç erozyonu nedeniyle yok oldu~u anla~~ld~.
Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden pi~mi~~toprak bo~a boynuzu biçimli 1 nesne (OLZ 08 084), 2 a~~r~ak (OLZ 08 116, OLZ 08 117), 1 sapan tanesi
(OLZ 08 127), 2 boncuk (OLZ 08 082, OLZ 08 129); çakmakta~~~2 kesici (OLZ 08
099, OLZ 08 112), kemik 1 alet (OLZ 08 093), boynuz 1 kaplama parças~~(OLZ 08
091) ve tunç 1 orak (OLZ 08 109, Res.31) ele geçti.
X 16-17 plankarelerinde devam ettirilen derinle~me çal~~malar~~ sonucunda
467,40 m ile 466,78 m'ler aras~nda b.0262, b.0263 ve b.0264 no'lu buluntu yerlerinden olu~an 7. Mimari Tabaka kal~nt~lar~na ula~~ld~. X 17 plankaresinin kuzeyinde bat~-do~u yönünde uzanan 1,90 m uzunlu~unda ve 0,80 m geni~li~indeki çok
k~sa bir ta~~duvar ortaya ç~kar~ld~. Bu kal~nt~lar~n devam~n~n yamaç erozyonu nedeniyle günümüze kadar ula~amad~~~~anla~~ld~.
Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden çakmakta~~~1 kesici (OLZ 08 110)
ve kemik 1 delici (OLZ 08 139) ele geçti.
C ACMASI (R 16-17 Plankareler)
Oluz Höyük'ün orta k~sm~nda yer alan R 16-17 plankarelerinin kesi~ti~i alanda
kaz~lmas~na ba~lanan C Açmas~~ (Res.32) çal~~malar~~ sonucunda 3 mimari yap~~ kat~~
saptand~. Gerçekte höyükte 2007 döneminde gerçekle~ tirilen arkeojeofizik çal~~ma-
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lar~~s~ras~nda jeomanyetik ölçümleri sonucu söz konusu alanda do~u-bat~~do~rultusunda kal~n bir duvar olabilecek veriler elde edilmesi sonucunda, kaz~~ çal~~malar~na
bu alanda da ba~lanmas~na ve bu alan~n C Açmas~~ olarak adland~r~lmas~na karar
verildi.
10 x 10 m boyutundaki açmada yüzey topra~~mn kald~r~lmas~ndan sonra ortaya ç~kan mimari kal~nt~lar 1. Mimari Tabaka olarak adland~r~ld~. 473,70 m ile
473,00 m'ler aras~nda ortaya ç~kar~lan ve b.0301, b.0302, b.0303, b.0304, b.0305 ve
b.0310 no'lu buluntu yerlerinden olu~an 1. Mimari Tabaka'da R 17 plankaresinin
bat~~kesiminde do~u-bat~~ yönünde uzanan iki ta~~duvar ve ta~~dö~eme kal~nt~s~~ile
bir çöp çukuru ortaya ç~kar~ld~~ (Res.33). R 17 plankaresinin orta k~sm~ndan yer
alan ve b.0304 olarak kodlanan ilk duvar kal~nt~s~~ve ta~~dö~eme kal~nt~s~~birbirleri
ile ili~kili gibi görünmektedir. 1,50 m uzunlu~unda ve 0,50 m kal~nl~~~ndaki duvar~n açman~n bat~~kesiti içinde devam etti~i görüldü. ~~lenmemi~~ya da yar~~i~lenmi~~
molozta~larla in~a edilmi~~duvar~n bitiminde ba~layan ve kuzeye do~ru da geni~leyen ve duvar~n in~as~nda kullan~lm~~~karakterde ta~larla olu~turulmu~~dö~emenin
büyük k~sm~n~n yüzeye yak~nl~~~~nedeniyle tahrip edilmi~~oldu~u gözlendi. Bu duvar~n yakla~~k 2,30 m güneyinde ayn~~ do~rultuda uzanan ve benzer malzeme ve
tekniklerle in~a edilmi~~2,50 m uzunlu~unda ve 0,60 m kal~nl~~~nda ba~ka bir duvar
ortaya ç~kar~ld~. b.0310 olarak kodlanan bu duvar~n yine bat~~kesit içinde devam
etti~i görüldü. Her iki duvar~n ortas~ndaki alanda b.0305 olarak kodlanan alan bir
çöp çukuru ortaya ç~kar~ld~~(Res.33-34). Yakla~~k 0,90 m çap~ndaki çöp çukurunun
473,30 m'de ba~lay~p 471,85 m'de sona erdi~i saptand~. Bu çöp çukuru içinden
pi~mi~~toprak 1 kandil (OLZ 08 030), 4 kalypter (OLZ 08 065, OLZ 08 066, Res.35;
OLZ 08 067, OLZ 08 068), 1 stroter (OLZ 08 069, Res.36), 1 çömlek (OLZ 08 159)
ve demir 1 keski (OLZ 08 050) ele geçti.
1. Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden ayr~ca pi~mi~~toprak 3 t~kaç (OLZ
08 008, OLZ 08 010, OLZ 08 045), 1 testi (OLZ 08 071); kumta~~~2 kandil (OLZ 08
014, OLZ 08 064, Res.37), tunç 2 sikke (OLZ 08 006, OLZ 08 007, Res.38 a-b), 1
fibula (OLZ 08 049) ve demir 1 orak (OLZ 08 055) ele geçti.
1. Mimari Tabaka'dan sonra devam eden derinle~me çal~~malar~nda 473,00 m
ile 472,70 m'ler aras~ndaki seviyede b. 0306, b.0307, b.0308, b.0309 ve b.0314 no'lu
buluntu yerlerinden olu~an 2. Mimari Tabaka kal~nt~lar~~ortaya ç~kar~ld~~ (bkz. Plan
4). Bu kal~nt~lar içinde kuzeydo~u-güneybat~~ yönünde uzanan ta~~dö~emeli bir yol
kal~nt~s~~oldukça dikkat çekicidir (Res.33). 2007 dönemi jeomanyetik ölçümleri s~ras~nda saptanan kal~ntlyla ayn~~konumda ortaya ç~kar~lan bu yol kal~nt~s~, düzgün bir
hat üzerinde uzanmakla birlikte, düzgün konturlara sahip de~ildir. Yüzeye yak~nl~~~~nedeniyle büyük olas~l~l~kla kenar k~s~mlar~~ tahrip edilmi~~olan yol kal~nt~s~n~n
yar~~ i~lenmi~~moloz ta~larla özenli bir ~ekilde in~a edilmi~~oldu~u gözlendi. b.0308
olarak kodlanan yol kal~nt~s~~ 10,40 m uzunlu~unda ve ortalama 1,30 m geni~li~indedir. Do~u ucunun açman~n do~u kenar~~ önünde büyük olas~l~kla bir tahribat
sonucu sonland~~~~gözlenen yol kahnt~s~n~n bat~~ kesit içinde ise devam etti~i göz-
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lendi. R 17 plankaresinin orta k~sm~nda ve yol kal~ nt~s~mn hemen güney kenar~ nda
b.0314 olarak kodlanan bir pithos ortaya ç~kar~ld~ . Boya bezeme ile olu~turulmu~~
yatay bantlarla özenli bir ~ekilde bezenmi~~olan pithosun a~~z k~sm~n~n eksik oldu~u
görüldü.
Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinde pi~mi~~toprak 1 matara (OLZ 08
156), pi~mi~~toprak keramik parças~~(OLZ 08 044) ve ta~~1 havaneli (OLZ 08 036)
ele geçti.
Bu yol kal~nt~s~n~n ve b.0314 olarak kodlanan pithosun güneyindeki alanda
gerçekle~tirilen derinle~me çal~~malar~~ sonucunda 472,70 m ile 472,30 m'ler aras~nda b.0311, b.0312, b.0313 ve b.0316 no'lu buluntu yerlerinden olu~an 3. Mimari
Tabaka kal~nt~lar~na rastland~. Bu derinle~me çal~~malar~~ sonucunda R 16 plankaresinin ortalar~nda güney kesit içinde yar~m daire plan veren ve yontulmam~~~moloz ta~larla in~a edilmi~~bir yap~~ kal~nt~s~na rastland~. b.0311 olarak kodlanan bu
yap~~ kal~nt~s~~ 3,00 m uzunlu~unda ve 1,40 m geni~li~indedir. Devam~n~n güney
kesit içinde oldu~u gözlenen yap~~ kal~nt~s~mn do~usunda b.0313 olarak kodlanan
bir pithos (OLZ 08 163) ortaya ç~kar~ld~.
Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinden pi~mi~~toprak 1 tabak (OLZ 08
073), pi~mi~~toprak 2 çömlek (OLZ 08 072, OLZ 08 157); tunç 1 fibula (OLZ 08
052) ve demir 1 çivi (OLZ 08 047) ele geçti.
3. Mimari Tabaka kaz~lar~~ s~ras~nda bir çömlek mezar (Res.39) ortaya ç~ kar~ld~.
A~z~~kuzeybat~~ yönünde olan bir çömle~in (OLZ 08 157) içinde çok küçük bir bebe~e ait iskelet (Sk.25) saptand~. Bebe~in kafas~n~n a~~z, bacaklar~n~n ise dip k~sm~na
gelecek ~ekilde çömle~in içine yerle~tirilmi~~oldu~u anla~~ld~. Çömle~in a~z~~ ba~ka
bir kab~n k~r~ k dip k~sm~~ ile kapat~lm~~~oldu~u saptand~.
D AÇMASI (F 17 Plankaresi)
2008 dönemi kaz~~çal~~malar~ n~ n dördüncü alan~~ D Açmas~~ (Res.40) olarak adland~rd~~~m~z ve ilk defa bu sezon çal~~ maya ba~lad~~~m~z bat~~yamac~ndaki F 17
plankaresidir. Burada 476,00 m ile 474,30 m'ler aras~nda gerçekle~tirilen derinle~me çal~~malar~~sonucunda yaln~zca tek bir yap~~ kat~na rastland~. Ele geçen çanakçömlek özelliklerinden A ve B açmalar~n~ n 3. Mimari Tabakalanyla benzerlik gösterdi~i anla~~lan ve b.0351, b.0352, b.0353, b.0354, b.0355, b.0356 ve b.0357 no'lu
buluntu yerlerinden olu~an bu mimari tabakada, yar~~ i~lenmi~~moloz ta~larla in~a
edilmi~~olan, kuzey-güney yönünde uzanan bir yap~~ kal~nt~s~~ ortaya ç~ kar~ld~~ (bkz.
Plan 5). F 17 plankaresinin güneydo~u kö~esinde bu yap~n~n en sa~lam durumundaki mekan~~ ortaya ç~ kar~ld~. b.0353 olarak kodlanan hücre biçimli ve kareye yak~ n
planl~~ ve kal~ n duyarl~~ bu yap~~ 3,20 x 2,80 m boyutundad~r (Res.40). Bu yap~n~n
kuzeyinde ayn~~eksen üzerinde daha büyükçe bir mekan ortaya ç~kar~ld~. b.0353'ün
kuzey duvar~~ bu mekan~n güney duvar~n~~ olu~turan ortak bir duvard~r. b.0356 olarak kodlanan bu ikinci mekan yakla~~k 3,05 x 3,95 n~~ boyutundad~r. Bat~~ duvar~n~n
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yamaç erozyonu nedeniyle tahrip oldu~u bu k~s~mdaki 1,30 m uzunlu~unda ve
0,55 m kalmli~~ndaki duvar kal~nt~s~ndan anla~~ld~. Bu mekan~n do~u duvar~~üzerine aç~lm~~~olan 1,60 m çap~ndaki bir çöp çukuru (b.0355) büyük olas~l~kla 2. Mimari Tabaka yerle~imcilerine ait olmal~d~r. Söz konusu bu çöp çukuru 475,42
m'den ba~lay~p 474,54 m derinlikte son bulmaktad~r (Res.40). Bu yap~n~n üçüncü
mekan~~en kuzeyde ve eksen üzerinde olup, di~erlerine göre büyük olan~d~r. Mevcut boyutu 3,70 x 3,15 m olan ve do~u duvar~~ sa~lam olarak ortaya ç~kar~lan
mekân~n kuzey duvar~~plankarenin kuzey duvar~~içinde devam etmektedir
(Res.40). Mekân~n bat~~duvar~n~n ise yamaç erozyonu nedeniyle yok oldu~u gözlenmektedir. b.0357 olarak kodlanan bu mekamn güney duvar~~ise karma~~k bir
durum sergilemektedir. Güneye do~ru kal~nla~t~r~lm~~~olan duvar~n bir onar~m
evresi nedeniyle güçlendirildi~i sonucuna var~ld~.
Derinle~me çal~~malar~~s~ras~nda 475,00 m seviyesinde açman~n kuzeydo~u kö~esinde b.0352 olarak kodlanan bir köpek iskeleti ortaya ç~kar~lm~~t~r.
3. Mimari Tabaka'mn moloz topra~~~içinden 1 papuç biçimli kap parças~~(OLZ
08 032), 2 a~~a~~rl~~~~(OLZ 08 096, OLZ 08 134); ta~~1 a~~rl~k (OLZ 08 026), 1
ö~ütmeta~~~(OLZ 08 171) ve çakmakta~~~1 kesici (OLZ 08 027) ele geçti.
De~erlendirme ve Sonuç
Sonuç olarak toplam 34 gün süren ve dört açmada (A, B, C, D) yakla~~k 1500
m2lik bir alanda gerçekle~ tirilen Oluz Höyük 2008 dönemi kaz~~çal~~malar~~sonucunda toplam 7 mimari tabaka saptand~ . A, B ve C açmalar~mn ilk üç tabakalar~n~n
birbirleri ça~da~~olduklar~~özellikle ele geçen sikke ile çanak-çömlek parçalar~n~n
de~erlendirilmesinden anla~~ld~ . Buna ilave olarak D Açmas~'mn tek mimari tabakas~n~n A, B, ve C açmalar~mn 3. Mimari Tabakas~yla ça~da~~oldu~u saptand~. Bu
ba~lamda Oluz Höyük'ün O Tabakas~~Ortaça~'a (M.S. 10-14. yüzy~l), 1. Mimari
Tabaka's~~Helenistik Ça~'a (M.Ö. 2. yüzy~l sonu ile M.Ö. 1. yüzy~l ba~~), 2. Mimari
Tabaka's~~Geç Demir Ça~~'mn Geç Evresi'ne (M.Ö. 4-3. yüzy~llar), 3. Mimari Tabakas~~ise Geç Demir Ça~~'mn Erken Evresi'ne (M.Ö. 5. yüzy~l) tarihlenebilir. B Açmas~'nda saptad~~~m~z 4. Mimari Tabaka'mn da Geç Demir Ça~~~Erken Evre'ye
(M.Ö. 6. yüzy~l) tarihlenebilece~i ele geçen çanak-çömlek ve küçük buluntulardan
anla~~lm~~t~r. 5. Mimari Tabaka Orta Demir Ça~~'na (M.Ö. 7. yüzy~l), 6. Mimari
Tabaka ise tam kesin olmamakla birlikte Geç Tunç Ça~~~yani Hitit imparatorluk
Ça~~'na tarihlendirilebilir. Bu dönem çal~~malar~nda saptad~~~m~z 7. Mimari Tabaka'n~n ise özellikle çanak-çömlek parçalar~n~n de~erlendirilmesi sonucunda kabaca
Erken Tunç Ça~~'na (M.Ö. 4. biny~l) tarihlenebilece~i söylenebilir.
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Oluz Höyük Tabakala~mas~~Ön Sonuçlar
Dönem
Ortaça~~
Helenistik Ça~~

Geç Demir Ça~~~
Geç Evre
(Akhaimenid)
Geç Demir Ça~~~
Erken Evre
(Akhaimenid)
Geç Demir Ça~~~
Erken Evre (Geç
Phryg Kültürü)
Orta Demir Ça~~~
(Klasik Phryg
Kültürü)
Erken Demir Ça~~?
Geç Tunç Ça~~?
Erken Tunç Ça~~~

M. Tabaka Tarihler
(1
10-14. yy
1
M.Ö. 2. yy.
sonu
M.Ö. 1. yy.
ba~~~
2
M.O. 4. ve 3.
yy.

Açma
A
A, B ve
C

Yorumlar
S~rl~~ç-ç
Pontus ~ehir sikkeleri,
Mi~fer, Yap~~
kompleksi

A, B ve
C

Boya bezekli ç-ç
Matara

3

M.Ö. 5. yy.

A, B, C
ve D

Boya bezekli ç-ç

4

M.Ö. 6. yy.

A ve B

Boya bezekli ç-ç

5

M.Ö. 8. ve 7.
yy.

B

Boya bezekli ç-ç

6

M.Ö. 14-12.
yy.
M.Ö. 9. yy.

B

Ta~~mühür, tunç orak

B

Siyah ve kahverengi
astarl~~ç-ç

7

Oluz Höyük'te 2008 dönemi arkeolojik kaz~lar~~ sonucunda henüz Demir Ça~~~
öncesi bir mimari kal~nt~~ ortaya ç~kar~lamad~. A Açmas~'ndaki kaz~lar s~ras~nda 3
mimari tabaka saptand~. M.Ö. 2-1.yüzy~llara tarihlenen ve Bat~~Anadolu arkeolojisinde Helenistik Ça~~olarak adland~r~ lan dönemle ça~da~~olan 1. Mimari Tabaka'da
ele geçen sikkeler, demir bir mi~fer ve özellikli çanak-çömlek parçalar~, bu mimari
tabakan~n tarihleyici önemli bulgular~~ aras~ndad~r. Özellikle C Açmas~ 'nda ortaya
ç~kar~lan bir çöp çukurunda (b.0305) ele geçen 4 kalypter (Res.35) ile 1 stroter
(Res.36), Oluz Höyük'ün bugüne de~in 1 ve 2. mimari tabakalar~ nda parçalar halinde ele geçen çat~~kiremitlerinin tüm örneklerinin ~ekil ve boyutlar~n~~göstermesi
bak~m~ ndan son derece önemlidir. Bu kiremit çe~itlerinde 62 cm uzunlu~undaki
kalypterler ile 52 cm uzunlu~undaki stroterin oldukça büyük olduklar~~göz önünde
tutulursa, çat~lar~nda kullan~ld~klar~~ yap~lar~ n da basit düzeyde binalar olmad~klar~~
dü~ünülebilir. Her ne kadar A Açmas~ 'nda bu derece büyük kiremitlerin kullan~lm~~~olabilece~i boyut ve sa~laml~kta bir yap~~ henüz ortaya ç~kar~lamadlysa da, B
Açmas~'n~n 1. Mimari Tabakas~'nda aç~~a ç~kar~ lmaya devam edilen yap~~kompleksi,
Oluz Höyük'te bu büyük kiremit çe~itlerini ta~~ yacak boyut ve kalitede yap~lar~n
varl~~~na i~aret etmektedir. Orta Karadeniz Bölgesi'nde M.Ö. 6. yüzy~l~n ba~lar~n-
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dan itibaren pi~mi~~toprak mimari kaplama levhalar~n~n kullan~ld~klar~~bilinmektedir. Phrygia kaynakl~~olarak Orta Anadolu üzerinden ula~t~~~n~~ dü~ündü~ümüz bu
mimari kaplama levhalar~~ile birlikte bölgeye geldi~i anla~~lan çat~lan kiremitlerle
kaplama gelene~inin bölgedeki en erken örnekleri Pazarl~', Akalan/Pterid, Zindankaya' ve Köyiçi Tepesi/~kizari'nde7 görülmektedir. Henüz Oluz Höyük'te M.Ö. 6.
yüzy~l yap~lar~na ula~amam~~~olmam~zla birlikte, 1 ve 2. mimari tabaklarda ele geçen kalypter ve stroterlerin teknik ve ~ekil bak~m~ndan yukar~da an~lan merkezlerde ele geçenlerden çok farkl~~olmamas~, Amasya yöresinde de Samsun ve Çorum
bölgesi ile birlikte bu gelene~in e~~zamanl~~ olarak ba~lad~~~n~~ dü~ündürmektedir.
Ayr~ca stroterlerin uçlar~na yak~n k~s~mlarda yer alan + ya da x biçimindeki i~aretler, e~er atölye i~aretleri olarak de~erlendirilirse, bunlar~ n Orta Karadeniz Bölgesi'nde belli atölyelerde imal edildiklerini ve pazarland~klar~ m göstermektedir.
Bu dönem çal~~malar~~s~ras~nda B Açmas~~aç~~a ç~kar~lmaya devam edilen 1.
Mimari Tabaka yap~s~ nda ve bunun güneyinde yer alan cadde kal~nt~s~ nda ele geçen 5 adet tunç sikke (OLZ 08 s0018-Res.22 a-b, OLZ 08 002-Res.23 a-b, OLZ 08
003, OLZ 08 005°-Res.25 a-b ve OLZ 08 023-Res.26 a-b) ile C Açmas~'n~n 1. Mimari Tabakas~ 'nda bulunan 1 adet tunç sikke (OLZ 08 007-Res.38 a-b)1° genel olarak
M.Ö. 120-63 y~llar~ na tarihlenmektedirler. VI. Mithradates Dönemi'ne ait olan Amisos kökenli bu sikkelerin, 2007 y~l~~çal~~malar~nda A Açmas~'nda ele geçirdi~imiz ve
M.Ö. 2. yüzy~l~n sonu ile 1. yüzy~l~n ba~~na tarihledi~imiz Apameia (Dinar) sikkesinin
i~aret etti~i Oluz Höyük 1. Mimari Tabakas~'n~n tarihlemesinin do~ru oldu~unu
çok sa~lam ~ekilde teyit etmi~lerdir".
Anadolu arkeolojisinde bir yan~lg~~ sonucunda "Galat" olarak adland~r~lan ve
Helenistik Ça~~ile ili~kilendirilen M.Ö. 4-3. yüzy~ llara, Oluz Höyük 2. Mimari Tabaka's~~yerle~tirilebilir. Kaz~lar s~ras~nda 1 ve 2. mimari tabakalar aras~nda herhangi
bir bo~lu~a ve söz konusu bu yap~~katlar~nda ciddi bir yang~n izine rastlan~lmad~.
M.Ö. 5. yüzy~l~n ba~lar~ndan itibaren K~z~l~ rmak kavsi içinde geleneksel özelliklerini sürdüren, ancak bir yanda da d~~~etkileri bünyesinde toplayan kimi çanak4

Ko~ay 1941: Lev.XVII

5

Dönmez 2004: 67-91.

6

Dönmez 2007: Fig.10.

7

Dönmez 2005: 70, Res.3I-33.
OLZ 08 001, OLZ 08 002 ve OLZ 08 003: VI. Mithradates Dönemi M.Ö. 85-65. Ön yüz: Medusa veya Gorgon.
Arka yüz: Palmiye dal~~tutan Nike.
OLZ 005 ve OLZ 08 023: VI. Mithradates Dönemi M.Ö. 100-85 ya da M.Ö. 85-65. Ön yüz: Sa~a dönük mi~ferli Ares ba~~~ya da sa~a dönük mi~Terli Ares olarak Mithradates. Arka yüz: K~nda k~l~ç, sol üst kö~ede hilal ve
y~ld~z, sol altta monogram.
I° OLZ 007: VI. Mithradates Dönemi. M.Ö. 85-65. Ön yüz: Sa~a dönük mi~ferli Dionysos olarak Mithradates
sarma~~kl~~çelenk takmakta. Arka yüz: Cista Mystica (Sihirli sepet), thyrsos, panter derisi (Bunlar~n üçü de Dionysos sembolü), sol üstte monogram.
~~
Sikkeler hakk~ nda inceleme yaparak ön bilgileri sunan Marmara Ünivesitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiça~~
Tarihi Anabilim Dal~~doktorant~~Bülent Öztürk'e te~ekkür ederim.
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çömlek atölyelerinin üretim yapmaya devam ettikleri anla~~lmaktad~r. Kara Samsun/Amisos", Ma~at Höyük'', Bo~azköy'', Alaca Höyük'', Eskiyapar'6, Hac~~ Bekta~~
Höyük'', Kaman Kalehöyük", K~r~ ehir Höyük'', Ali~ar Höyük2° ve Büyüknefesköy/Tavium'da2' ele geçmi~~olan aç~ k renk zeminli bezemeye sahip çanak-çömlekler
bu durumu aç~kça belgelemektedir.
Yukar~da sundu~umuz de~erlendirmeler ile Oluz Höyük 2007 ve 2008 dönemi çal~~malar~nda ele geçirilen çanak-çömlekler (Res.41-44), K~z~l~rmak kavsi Geç
Demir Ça~~~ve Helenistik Ça~~kronolojisi ile çanak-çömlek terminolojisinin yeniden
gözden geçirilmesi gereklili~ini aç~kça ortaya koymu~tur. Uzun bir süreden beri
ara~t~rmac~lar~n ilgilerini çekmi~~bulunan söz konusu boya bezekli çanak-çömlek
grubu için Galat Serami~i", Galat denilen Seramik23, Hellenistik Ça~'da K~z~l~rmak
Havzas~~Boyal~~ Kaplar~/Seramikleri24, Hellenistik Ça~'da K~z~l~rmak Havzas~~Boyal~~
Yerli Serami~i25 ve K~z~l~rmak Havzas~~ Kaplar~26 terimler kullan~lm~~t~r. Bu çanakçömle~in Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki türevleri için ise Pontus Yerli Serami~i'
terimi önerilmi~tir. Önceleri Helenistik Ça~'da Orta Anadolu Bölgesi'nde yani Galatia'da ya~ad~klar~~bilinen Orta Avrupa kökenli Galatlar'la ili~ kilendirilen bu çanakçömlek grubu için bu do~rultuda bir isim verilmeye çal~~~lm~~t~ r. Ancak daha sonra
söz konusu bu çanak-çömlek grubunun yerel ve geleneksel özellikleri fark edilerek
bu isimden vazgeçilmi~~ve birçok de~i~ik terim üzerinde durulmu~tur. Bunlar içinde özellikle konuyla ilgili bir doktora tezi" haz~rlam~~~olan ve pekçok yaz~~ kaleme
alm~~~bulunan L. Zoro~lu'nun önermi~~ve kullanm~~~oldu~u terimler göze çarpmaktad~r.
Özellikle Oluz Höyük 2. Mimari Tabaka'da ele geçen çanak-çömlek parçalar~~
(Res.41-44) de~erlendirildi~inde, ayr~nt~lardaki baz~~motif de~i~imlerine kar~~n Geç
Demir Ça~~~gelene~inin M.Ö. 3. yüzy~l~n ortalar~na yani Helenistik Ça~~içlerine
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Akarca 1960: 142-146.
Özgüç 1982: Lev.72/5-6.
Bossert 1957: Abb.54a.
Ko~ay/Akok 1966: Lev.71-72.
Bayburtluo~lu 1979: Lev.181/31-33.
Balkan/Sümer 1968: Res.17, Çiz.12.
Mikami/Omura 1988: Res.14/8; Mori/Omura 1990: Res.10/5; Omura 1991: Res.9/6.
Alk~m 1956: Res.17 a-b, 19, 20 a-b, 21-23.
Osten 1937: Fig.63/22, 64/4-5, 65, PI.V/3.
Bittel 1942: Abb.17/a-d; Strobel/Gerber 1999: Abb.14.
Zahn 1907: 638.
Maier 1963: 238; Bittel 1974: 227.
Zoro~lu 1979: 345, 354.
Zoro~lu 1981: 239; Zoro~lu 1983: 135.
Zoro~lu 1986: 459.
Akarca 1960: 142.
Zoro~lu 1978.

AMASYA-OLUZ HÖYÜK KAZISI 2008 DÖNEMI ÇALI~MALARI

21

kadar güçlü bir ~ekilde devam etmi~~oldu~u gözlenmektedir. Bu süreç, M.Ö. 7.
yüzy~l~n ba~lar~ndan devam eden bezeme özellikleri nedeniyle Geç Demir Ça~~'mn
Geç Evresi olarak dü~ünülebilir. Çünkü, Geç Demir Ça~~~ile Helenistik Ça~~aras~nda herhangi bir zaman bo~lu~unun gerçekte olmad~~~, özellikle çanak-çömlek geli~imi temelinde izlenen bir kültür devaml~l~~~n~n bulundu~u ve Orta Demir Ça~~'ndan beri var olan çanak-çömlek atölyelerinin varliklar~m Hellenistik Ça~~içlerine kadar kesintisiz olarak sürdürmü~~olduklar~~Amasya yöresi yüzey ara~t~rmalar~~
ile Oluz Höyük çanak-çömleklerinin varl~klar~~ile aç~k bir biçimde kan~danm~~~olmaktad~r. Bu durumda do~al olarak Geç Demir Ça~-fn~n zamansal alt s~n~r~~M.Ö. 3.
yüzy~l ortalar~na de~in uzanmaktad~r. "K~z~l~rmak Kavsi Geç Demir Ça~~~Geç Evre
Boya Bezekli Çanak-Çömle~i" olarak isimlendirebilece~imiz söz konusu bu çanakçömlek grubunun yay~l~m alan~~dikkate al~nd~~~nda ise, K~r~ehir (Hac~~Bekta~~Höyük ve K~r~ehir Höyük), Çorum (Bo~azköy, Alaca Höyük, Eskiyapar), Yozgat (Ali~ar Höyük, Büyüknefesköy/Tavium ve Çengeltepe), Tokat (Ma~at Höyük) ve Amasya (Oluz Höyük, Müze örnekleri) ile Samsun (Kara Samsun/Amisos) illerini kapsayan oldukça geni~~bir co~rafi alan kar~~m~za ç~kmaktad~r. K~z~l~rmak kavsinin çok
büyük bir bölümünü kapsayan bir bölgede yay~l~m bulmu~~olan bu çanak-çömlek
grubunun, Orta Demir Ça~~'ndan beri üretim yapan ve yukar~da ad~~geçen yerle~melerin çanak-çömlek atölyelerinin imalatlar~n~~kesintisiz olarak sürdürmü~~olduklar~na da i~aret etmektedir.
Geç Demir Ça~~~Geç Evre sürecinin devam~nda, özellikle M.Ö. 3. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan M.Ö. 1. yüzy~l içlerine kadar, K~z~l~rmak kavsi içinde yer alan söz konusu bu çanak-çömlek atölyeleri, bezemelerde Demir Ça~lar' gelenekleri ile yerel
özelliklerini tümüyle kaybetmeden kimi motif ile boya renklerini kullanarak üretimlerini büyük ölçüde sürdürmü~lerdir. Bu nedenle de söz konusu çanak-çömle~e
"K~z~l~rmak Kavsi Post-Demir Ça~~~Boya Bezekli Çanak-Çömle~i" gibi bir isimlendirme yap~lmas~~do~ru bir yakla~~m olacakt~r.
2. Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içinde ele geçen pi~mi~~toprak bir amfora
(OLZ 08 154, Res.14), söz konusu mimari tabakamn tarihlemesi aç~s~ndan önemli
bilgiler sa~lamaktad~r. 22,5 cm yüksekli~indeki amforan~n a~~z çap~~13,2 cm'dir.
Devetüyü hamuru ince mineral katk~l~~olan amphora k~rm~z~ms~~kahverengi boya
astarl~d~r. D~~a ta~k~n a~~z kenarli, kö~eli dudakl~, k~sa ve geni~~boyunlu, yuvarlak
gövdeli olan amforan~n a~~z kenar~~ d~~~ndan ba~layan yass~~kesitli simetrik dirsek
kulplar omuza birle~mektedir. Gövdesi ko~ut ve dikey oluk hatlarla bezenmi~~olan
amforan~n kulplar~n~n omuza birle~ti~i yerden a~a~~~do~ru uzanan kaz~~tekni~inde
basit yaprak dizileri yer almaktad~r. Halka dipli amforan~n mal grubu aç~s~ndan
olmasa da, form bak~m~ndan bir benzeri29 Sadberk Han~m Müzesi'nde muhafaza
edilmektedir. Genel formu ve gövde üzerindeki dikey ko~ut yivleri Oluz Höyük
amforas~mn and~ran bu eserin geli~~yeri belli de~ildir. Genellikle Atina Akropolisi
Hurmuzlu 2007: 74, 118. Katalog No: 58.
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Bat~~Yamac~'ndan bilinen amforalar~n bir benzeri olan" ve siyah firnisli özelli~i ile
büyük olas~l~kla Athena'dan ithal olabilece~i anla~~lan Sadberk Han~m Müzesi amforas~~ M.Ö. 4. yüzy~l~n sonuna tarihlenmektedir31. 2007 y~l~nda ba~lad~~~m~z Oluz
Höyük kaz~lar~nda söz konusu dönemde saptad~~~m~z 2. Mimari Tabaka'n~n moloz
topra~~~içinde ele geçen özellikli çanak-çömlek parçalar~~nedeniyle M.Ö. 4-3. yüzy~llara tarihlenebilece~ini belirtmi~tik". Genellikle "Galat" kerami~i adland~r~lan, ancak gerçekte Demir Ça~~~gelene~inin devam~~olan boya bezekli çanak-çömleklerle
(Res.41-44) karakterize olan bu mimari tabakada ele geçmi~~olan amforan~n teknik
aç~s~ndan, özellikle k~rm~z~ms~~kahverengi boya astarl~~olu~u ve ko~ut dikey yivlerin,
siyah firnisli benzerine göre daha özensiz yap~lm~~~olmas~, Oluz Höyük amforas~n~n
belki de yerel bir üretim oldu~una i~aret etmektedir. Bununla birlikte genel olarak
k~rm~z~ms~~ ya da k~z~l~ms~~ kahverengi astarl~~ mallar~n, bugünkü bilgilerimize göre
en az~ndan 3. Mimari Tabaka'dan itibaren ortaya ç~km~~~oldu~u saptanm~~t~r. Oldukça kaliteli üretimlere sahip olan bu mal grubunun 2. Mimari Tabaka'da da yo~un bir ~ekilde devam etti~i gözlenmi~tir. Bu k~rm~z~ms~~ya da k~z~l~ms~~ mal grubunun bir türevi olarak de~erlendirilebilecek Oluz Höyük amforas~n~n di~er bir özelli~i ise, metal kap taklidi olmas~d~r. Orta Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde
metal kap taklidi pi~mi~~toprak üretimler Erken Tunç Ça~~~II'den (M.Ö. 28002450) beri uygulanmaktad~r". Oluz Höyük amforas~n~n bu gelene~in bir devam~~
olmas~~ oldukça önemlidir.
A Açmas~'mn 3. Mimari Tabakas~, K~z~l~rmak/Ha/ys'in bat~s~ndan ve kavsi içinden çok iyi tan~d~~~m~z Phryg kültürüne aittir. 3. Mimari Tabaka'ya ait kerpiç mimari önceki mimari tabakalar~n belli bir oranda i~lenmi~~moloz ta~lar~~ile çayta~lar~n~n çamur kullan~larak olu~turulmu~~olan mimarisinden oldukça farkl~~ bir görünüm vermektedir. Bu mimari tabakada ele geçen çanak-çömle~in özellikleri ile ~skit tipine benzeyen birtak~m tunç okuçlar~~ bu yap~~ kat~n~n bugünkü verilerimize
göre M.Ö. 5. yüzy~la tarihlenebilece~i dü~ündürmektedir.
Oluz Höyük'ün do~u kenar~nda yer alan B Açmas~'nda ise bugüne de~in 7
mimari tabaka saptanm~~t~r. A Açmas~~ ile B Açmas~'n~n ilk üç mimari tabakalar~n~n
ça~da~~olduklar~~ ele geçen sikke, özellikli çanak-çömlekler ile ~skit tipine benzeyen
okuçlar~ndan anla~~lmaktad~r. A Açmas~'mn 1. Mimari Tabaka's~n~n yasad~~~~kaz~lar
ve yo~un tar~m faaliyetlerinin yan~~ s~ra sonraki dönemlerde mezarl~k olarak kullan~lm~~~olmas~~ nedeniyle oldukça tahrip edilmi~~olmas~na kar~~n, B Açmas~'mn 1.
Mimari Tabakas~'mn nispeten sa~lam bir ~ekilde korunmu~~oldu~u ortaya ç~ kar~lan
an~tsal yap~~ kompleksinden anla~~lmaktad~r.

30
31
32
33

Hürmüzlü 2007: 74.
Hürmüzlü 2007: 118.
Dönmez/Naza-Dönmez 2007: 57.
Dönmez 2001: 27-30.
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Oluz Höyük'ün do~u yamac~na denk geldi~i için geni~~alanlarda ara~t~r~lamayan B Açmas~'n~n 2. Mimari Tabakas~'na ait, 2007 dönemi çal~~malar~nda saptanan
basit bir ta~~dö~eme d~~~nda herhangi bir mimari kal~nt~~ortaya ç~kar~lamad~. Bu
dönem çal~~malar~nda yaln~zca bu dö~emenin güneyinde basit bir toprak taban saptanabildi. Ancak özellikle çanak-çömlek parçalar~n~ n karakterinden, bu mimari tabakan~n M.Ö. 4-3. yüzy~llara tarihlenebilece~ini ve A Açmas~'n~n 2. Mimari Tabakas~~ile ça~da~~oldu~unu söyleyebiliriz.
Açmas~'n~n 3. Mimari Tabakas~, do~ru orant~l~~bir ~ekilde A Açmas~'n~n henüz belirmeye ba~layan 3. Mimari Tabakas~~ile ça~da~~olmal~d~r. Her iki tabakada
ele geçen boya bezekli çanak-çömle~in benzerli~i ile ~skit tipine benzeyen tunç
okuçlar~~ bu durumu kan~tlar nitelikte bulgulard~r. Bu dönem çal~~maya ba~lad~~~m~z bat~~yamaçtaki D Açmas~'nda ortaya ç~kan tek mimari tabakan~n da, özellikle
boya bezekli çanak-çömlek parçalar~~nedeniyle A ve B açmalar~n~n 3. Mimari Tabakalar~~ ile ça~da~~oldu~unu ve M.Ö. 5. yüzy~la tarihlenebilece~ini söyleyebiliriz. D
Açmas~'n~ n en ilginç bulgusu ise bir köpek gömüsüdür. b.0352 olarak kodlanan
köpek gömüsü ile birlikte ele geçen koyun astragallari üzerinde Oluz Höyük kaz~s~n~n arkeozoologu Prof.Dr. Vedat Onar tarafindan yap~lan incelemelerde, bunlar~n biyolojik art~k niteli~i ta~~mad~klar~, i~lenmi~~olduklar~~ve baz~lar~na delikler
aç~larak üzerilerine birtak~m kemik nesneler monte edildi~i saptanm~~t~r. Ephesos
Artemisionu'nda ele geçen örneklerle benzer özellikler ta~~d~~~~ve Artemision'dakilerin de~i~ik i~levleri nedeniyle, D Açmas~'nda ele geçmi~~astragallerin
belki de kehanet ya da oyun amaçl~~olabileceklerine dikkat çekilmi~~ve bunlar~n bir
köpek gömüsü birlikte ele geçmi~~olmas~n~n ilginçli~ine vurgu yap~lm~~t~r".
Açmas~'n~n 4. Mimari Tabakas~'nda M.Ö. 6. yüzy~la tarihlenebilecek özellikte çanak-çömlekler ele geçmi~tir.
Açmas~'n~n 5. Mimari Tabaka'da taban üzerinde birlikte ele geçen boya bezekli bir askos (Res.30) ile gri renkli bir testi tarihleme ve daha da önemlisi Oluz
Höyük'ün K~z~l~rmak/Hdys'in bat~s~ndaki gerçek Phryg kültürü ile ili~kisi aç~s~ndan
son derece önemlidir.
6. Mimari Tabaka, 2007 dönemi çal~~malar~~ s~ras~nda Hitit Ça~~'na ait dü~me
biçimli ta~~bir mühürün ele geçti~i seviyeyi yans~tmas~~bak~m~ndan oldukça önemlidir. Bu tabakamn yer ald~~~~basamakta geli~tirilen derinle~me çal~~malar~~s~ras~nda
yüzey topra~~n~n hemen alt~nda ele geçen tunç bir orak (Res.31), yine bir Hitit Ça~~~
buluntusu olmas~~ve bu dönemin Oluz Höyük'teki güçlü varl~~~n~~ bir kez daha i~aret etmesi bak~m~ndan dikkat çekicidir.
2008 dönemi çal~~malar~n~n yeni ve önemli sonuçlar~ndan birisi de, bugüne
de~in yüzey buluntular~ndan varl~~~~bildi~imiz Erken Tunç Ça~~'mn, mimari tabaBu konuda daha ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. V. Onar: "Oluz Höyük Kaz~s~~2008 Dönemi Arkeozoolojik Sonuçlar~",
Höyiik, 5.2, 2010, s. 29-54.
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ka olarak B Açmas~'nda belirmeye ba~lamas~d~r. 6. Mimari Tabaka'n~n saptand~~~~
basama~~n alt~nda, ~u an için ova seviyesine en yak~n basamakta ortaya ç~kar~lan ve
yamaç yüzeyine yak~nl~~~~nedeniyle çok büyük k~sm~~ tahrip olmu~~olan ta~tan olu~turulmu~~basit duvar kal~nt~lar~~ile siyah ve kahverengi el yap~m~~çanak-çömlek parçalar~, 7. Mimari Tabaka'n~n Erken Tunç Ça~~'na tarihlenebilece~ine i~aret etti.
Kaz~~çal~~malar~n~n sonlar~na do~ru belirmeye ba~layan bu tabakamn Erken Tunç
Ça~~' n~n hangi dönemine ait oldu~u sorunu 2009 çal~~malar~~ s~ras~nda netlik kazanmaya ba~layacakt~r.
~ki dönemdir (2007-2008) gerçekle~tirilen Oluz Höyük kaz~lar~, höyü~ün M.Ö.
1. yüzy~l~n ortalar~nda terk edilen 1. Mimari Tabaka yerle~iminden sonra en az iki
kez mezarl~k olarak kullan~ld~~~n~~ göstermi~tir. Bu dönem çal~~malar~nda ortaya
ç~ kar~lan ve bebek iskeletleri içeren 3 adet çömlek mezar (Sk.18, Sk.27 ve Sk.29) 2.
Mimari Tabaka, 1 adet çömlek mezar ise (Sk.25) 3. Mimari Tabaka'n~n moloz topra~~~içerisinde aç~~a ç~ kar~lm~~t~r. Bu çömlek mezarlar~n üzerinde 1 ve 2. Mimari
Tabakalar~n yerle~imi olsa da, söz konusu mimari tabaka insanlar~n~n yerle~me
alanlar~~içine gömü yapma olas~l~klar~~ oldukça zay~ft~r. Bu durumda 3 adedi A Açmas~'nda (Sk.18, Sk.27 ve Sk.29) ve 1 adedi ise C Açmas~'nda (Sk.25) aç~~a ç~kar~lan çömlek mezarlar~n Geç Helenistik ya da Roma Dönemi'ne ait olabilece~i dü~ünülmelidir. Mezar çömlekleri üzerinde yap~lacak de~erlendirme çal~~malar~~ tarihleme konusuna yard~mc~~olacakt~r. B Açmas~~ ile D Açmas~'ndaki kaz~lar s~ras~nda
çömlek mezarlara rastlan~lmamas~, höyü~ün tümünün de~il, yaln~zca yüksek olan
orta-bat~~ k~sm~~ ile bu k~sm~n eteklerinin çömlek mezar gömülerinde tercih edildi~ini bugünkü bulgulara göre i~aret etmektedir.
Bugüne de~in yakla~~k 25 adede ula~an basit topra~a gömülerin çok büyük bir
k~sm~n ~slami olduklar~~yat~~~pozisyonlar~ndan anla~~lm~~t~r. Yaln~zca A Açmas~'nda
ortaya ç~kar~lan bu gömüler büyük olas~l~kla "O" Tabakas~'n~n terk edilmesinden
(14 yüzy~l) sonra, Oluz Höyük'e yak~n bir yerle~meden insanlar taraf~ ndan yap~lm~~~
olmal~d~r.
Kaz~~ çal~~malar~~ sonunda açmalar~n hepsi ve tüm mimari kal~nt~lar jeotekstil
kapat~larak koruma alt~na al~nd~~ (Res.45-46). ~ kinci a~ama olarak yüzeylerine ince
kum tabakas~~serildi. Böylece kapat~lan mimari kal~ nt~lar~n oksijen almalar~~ sa~land~.
Oluz Höyük sistematik arkeolojik kaz~lar= gerçekle~tirmemize izin veren Kültür Varl~klar~~ ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'ne te~ekkürü bir borç bilirim. Kaz~lar
için finanssal destek sa~layan Kültür Varl~klar~~ ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Döner Sermaye i~letmeleri Merkez Müdürlü~ü (DÖS~MM) ile ~stanbul Üniversitesi
Bilimsel Ara~t~rma Projeleri Birimi'ne te~ekkür ederim. Ayr~ca kaz~evi tahsisi için
Amasya ~l Milli E~itim Müdürlü~ü'ne, kaz~~ s~ras~nda yapt~ klar~~ yard~m ve gösterdikleri yak~nl~k nedeniyle Amasya ~l Kültür ve Turizm Müdürlü~ü, Amasya Müze
Müdürlü~ü, Samsun Kültür ve Tabiat Varl~klar~n~~ Koruma Bölge Müdürlü~ü,
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Amasya Valili~i, Amasya Belediye Ba~kanl~~~, Gökhöyük Tar~m i~letmeleri Müdürlü~ü, Gökhöyük Tar~m Meslek Lisesi Müdürlü~ü, Göynücek Sa~l~k Meslek Lisesi
Müdürlü~ü ile Gözlek Köyü Muhtarl~~~na te~ekkürlerimi sunar~m. Kaz~evinin lojman k~sm~~ile yemekhane binas~nda yap~lan tadilatlar için maddi destek sa~layan
Amasya Organize Sanayi Müdürü Say~n Hakk~~Gözta~'a, kaz~~çal~~malar~~s~ras~nda
erzak yard~m~~yapan Say~n Ayten Çöl'e ve Oluz Höyük kaz~lan= tan~t~m~nda etkin
rol oynayan Gözlek Termal Otel'in i~letmecisi ve Amasya eski Belediye Ba~kan~~
Say~n Hüseyin Ba~'a te~ekkürü bir borç biliriz.
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~evket Dönmez — E. Emine Nam-Dönmez
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1. 2008 Dönem nde Çal~~~ lan Alanlar
Topografik Plân 1
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l 2007 Döneminde Çal~~~lan Alanlar

~.2008 Döneminde Çal~~~ lan Alanlar

[] 2008 Döneminde Jeof~z~k Çal~~mas~~ Yap~ lm~~~Alanlar

Topografik Plân 2
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~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 1: Otuz Höyük ve verimli Geldingen Ovas~, Hava Foto~raf~~

Resim 2: Oluz Höyük'ün Genel Görünü~ ü, Kuzeydo~udan

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 3: Oluz Höyük Arkeojeofizik Çah~malar~~

Resim 4: Oluz Höyük Arkeojeofizik Çal~~malar~~

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 5: Oluz Höyük Jeolojik, Jeomorfolojik, Sedimantolojik ve Palinolojik
Ara~t~rma Çal~~malar~~

~evket Dönmez — E. Emine Nam-Dönmez

Resim 6: Oluz Höyük Jeolojik, Jeomorfolojik, Sedimantolojik ve Palinolojik
Ara~t~rma Çal~~malar~~

Resim 7: S~rl~~Çanak-Çömlek Parças~, "O" Tabakas~, Ortaça~, 10-14. yy, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 8: Genel Görünüm, 2. Mimari Tabaka, MÖ 4-3. yy, Geç Demir Ça~~~Geç
Evre, A Açmas~, Oluz Höyük

Resim 9: Demir Mi~fer (OLZ 08 155), Helenistik Ça~, 1. Mimari Tabaka, A Açmas~~

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

012 011 158

Resim 10: Demir Mi~fer (OLZ 08 155), Helenistik Ça~, 1. Mimari Tabaka, A Açmas~~

Resim 11: Basit Toprak Gömü (Sk.24), 1. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Nam-Dönmez

Resim 12: Ta~~Dö~eme Kal~nt~s~, 2. Mimari
Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

Resim 13: Pt Riton (OLZ 08 077), 2.
Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 14: Anafora (OLZ 08 154), 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

r

OLUZ HÖYUK
A Açmas~~ / J15
SK 27
Derinlik: 476.97
Koord: 0.70/3.55
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Resim 15: Çömlek Mezar (Sk.27), 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 16: Çömlek Mezar (Sk.29), 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

Resim 17: Mezar Çömle~i (OLZ 08 153), 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 18: Genel Görünüm, 3. Mimari Tabaka, MÖ 5. yy, Geç Demir Ça~~~Erken
Evre, A Açmas~, Oluz Höyük

Resim 19: Kuzeydo~udan Genel Görünüm, B Açmas~, Otuz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 20: Genel Görünüm, 1. Mimari Tabaka, MÖ 2. yy Sonu — MÖ 1. yy Ba~~,
Helenistik Ça~, A Açmas~, Oluz Höyük

Resim 21: Genel Görünüm, 1. Mimari Tabaka, MÖ 2. yy Sonu — MÖ 1. yy Ba~~,
Helenistik Ça~, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 22a: Tunç Sikke (OLZ 08 001), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~,
Oluz Höyük

Resim 22b: Tunç Sikke (OLZ 08 001), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 23a: Tunç Sikke (OLZ 08 002), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~~

Resim 23b: Tunç Sikke (OLZ 08 002), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~~

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 24a: Tunç Sikke (OLZ 08 004), 1. Mimari Tabaka, B Açmas~, Helenist~k Ça~,
Oluz Höyük

Resim 24b: Tunç Sikke (OLZ 08 004), 1. Mimari Tabaka, B Açmas~, Helenist~k Ça~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 25a: Tunç Sikke (OLZ 08 005), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~,
Oluz Höyük

Resim 25b: Tunç Sikke (OLZ 08 005), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 26a: Tunç Sikke (OLZ 08 023), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~,
Oluz Höyük

Resim 26b: Tunç Sikke (OLZ 08 023), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, B Açmas~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

--

Resim 27: Yap~~Kal~nt~s~, 3. Mimari Tabaka, MÖ 5. yy, Geç Demir Ça~~'mn Geç
Evresi, B Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Nam-Dönmez

Resim 28: Pt Krater Parças~~(OLZ 08 087), 3. Mimari Tabaka, B Açmas~,
Oluz Höyük

Resim 29: Enkaz Alt~nda Kalm~~~~skelet (Sk.30), 3. Mimari Tabaka, B Açmas~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 30: Pt Askos (OLZ 08 152), 5. Mimari Tabaka, B Açmas~, Oluz Höyük

IEEE 1111
OLZ 08 109

Resim 31: Tunç Orak (OLZ 08 109), 6. Mimari Tabaka, B Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 32: Genel Görünüm, C Açmas~, Oluz Höyük

Resim 33: Çöp Çukuru (1. Mimari Tabaka) ve Yol Kal~nt~s~~(2. Mimari Tabaka), C
Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 34: Çöp Çukuru, 1. Mimari Tabaka, C Açmas~, Oluz Höyük

Resim 35: Pt Kalypter (OLZ 08 066), Çöp Çukuru, 1. Mimari Tabaka, C Açmas~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emi~m Naza-Dönmez

Resim 36: Pt Stroter (OLZ 08 069), Çöp
Çukuru, 1. Mimari Tabaka, C Açmas~,
Oluz Höyük

Resim 37: Kumta~~~Kandil (OLZ 08 064),
1. Mimari Tabaka, C Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 38a: Tunç Sikke (OLZ 08 007), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, C Açmas~,
Oluz Höyük

Resim 38b: Tunç Sikke (OLZ 08 007), 1. Mimari Tabaka, Helenistik Ça~, C Açmas~,
Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Nam-Dönmez

OLUZ

6.512_
05.08.2_008

Resim 39: Çömlek Mezar (Sk.25), 3. Mimari Tabaka, C Açmas~, Oluz Höyük

Resim 40: Yap~~Kal~nt~s~, 3. Mimari Tabaka, MÖ 5. yy, Geç Demir Ça~~~Erken Evre,
D Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 41: Boya bezekli ç-ç parças~, 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

b. 0236
Resim 42: Boya bezekli ç-ç parças~, 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 43: Boya bezekli ç-ç parças~, 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

Resim 44: Boya bezekli ç-ç parças~, 2. Mimari Tabaka, A Açmas~, Oluz Höyük

~evket Dönmez — E. Emine Naza-Dönmez

Resim 45: Açmalar~n Jeotekstil ile Koruma Alt~na Al~nma Çal~~malar~~

Resim 46: Açmalar~n Jeotekstil ile Koruma Alt~na Almma Çal~~malar~~
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