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ÖZDEMIR KOÇAK" — MUSTAFA BILGIN*"
içbat~~Anadolu Bölgesi'nde, Afyonkarahisar ili s~mrlan içinde, 2002 y~l~nda ba~latm~~~
oldu~umuz yüzey ara~t~rmalan 2012 y~l~na kadar 11 sezon devam etmi~tir. Ara~t~rmalar
s~ras~nda Neolitik Ça~'dan Roma Dönemi'ne kadar 204 yerle~im yeri/mezarl~k tespit
edilmi~tir. Tespit edilen bu yerle~im/mezarl~ldar aras~nda ~lk Tunç Ça~~'na (~TÇ) ait olanlar
dikkati çekecek kadar fazla olmas~na kar~~l~k GNÇ/EKÇ yerle~melerinin daha az oldu~u
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, GNÇ/EKÇ kültür tabakalar~n~n daha geç
dönemlere tarihlendirilen tabakalar tarafindan üstünün kapat~lm~~~olmas~d~r.
Ancak yap~lan aynnt~l~~ ve sistemli çal~~malar, bölgenin erken dönemlerine ait
yerle~melerin varl~~~n~~ortaya ç~karmaya ba~lam~~t~r. Nitekim bölgede hem GNÇ hem de
EKÇ'a ait verilerin tespit edilmesi, Bat~~ Anadolu ve Ege kültürlerinin tekrar
de~erlendirilmesini gündeme getirmi~tir. Ayr~ca, yüzey ara~t~rmalar~~ d~~~nda, bölge
yerle~melerinden birinde yap~lacak bir kaz~, tabakaya ba~l~~malzemeler ile daha sa~l~kl~~
yorumlar yap~labilmesine olanak sa~layacak ve konuyu daha bilimsel temeller üzerine
oturtacakt~r. Önceki çali~malannnzda tespit edilen boya bezemeli çanak çömlekler bu
ba~lant~lar için bir ba~lang~ç olu~turmaktad~r.' Bugüne kadar Hac~lar türü olarak adland~r~lan
boya bezemeli çanak-çömle~in Balkanlar'da görülen Sesklo-Karanovo-Starçevo boya
bezemeli kültürleri ile olan ili~kisi tart~~mal~~bir konu olarak kalm~~t~r. Bunun nedeni yukanda
da i~aret edildi~i gibi Bat~~Anadolu Bölgesi'ndeki ara~t~rmalar~n yetersiz olmas~d~r. Erken
dönem kültürleriyle ilgili bölgede yap~lan son ara~t~rmalar sonucu, art~k varl~~~~bilinen bu
malzemelerin, bölgeler aras~ndaki ili~kilerin daha iyi anla~~lmasma katk~~ sa~layaca~~n~~
göstermektedir. Tespit edilen bu yerle~meler, özellikle bölgeler aras~ndaki yol güzergâ'hlann~n
belirlenmesinde, eksik olan bölümlerin tamamlanmas~na katk~~sa~layacakt~r2.
Bu çal~~mada, Afyonkarahisar ili s~n~rlar~~ içinde GNÇ~EKÇ'~~temsil eden yerle~meler
aras~nda iyi ara~t~r~lan ve nitelikli çanak-çömlek örnekleri veren, bölge için model
olu~turabilecek dört yerle~me üzerinde durulacakt~r. Bunlar:
* Bu proje Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara~t~rma Projeleri Koordinatörlü~ü tarafindan desteldenmektedir:
"Içbat~~Anadolu Bölgesinde Yeni Geç Neolitik Ça~~ve Erken Kalkolitik Ça~~Yerle~meleri- The New Late
Neolithic Age and Early Chalcolithic Age Settlements Inland Mid-west Anatolia" (Proje no: 11701086).
"Afyonkarahisar ~li ve ilçeleri 2010-2012 Y~llar~~Arkeolojik Yüzey Ara~t~rmalar~" (Proje no: 10401008). Proje
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Döner Sermaye i~letmesi Merkez Müdürlü~ü taraf~ndan da desteklenmektedir. Bu
çal~~ma 20-23 Nisan 2011 tarihleri aras~nda Atina'da yap~lan "4th Annual International Conference on
Mediterranean Studies in Athens, Greece" isimli kongrede bildiri olarak sunulmu~tur ve yarnlanmam~~t~r.
** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Konya, okucak@selcuk.edu.tr
*** Uzman Arkeolog, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Denizli, bilgin-arke@yahoo.com
O. Koçak- M. Bilgin, "Afyonkarahisar'da ~ki Önemli Son Neolitik / ~lk Kalkolitik Yerle~me Yeri: Eyice
ve Parti Höyük", TtIBA-AR, 13, 2010, 26.
2 TriBA-AR, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi-Turkish Academy of Sciences Journal of
Archaeology, 13, 5 vd.
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~~

Bekta~~Uyuk Tepe
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N 38°24.921' E 030°18.824'
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taban
seviyesinden 19

2

(kin
(Sand~ld~)

N 38'23.567' E 030°16.802'
H: 1160

KG: 80
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Düz yerle~me

3

Asarm Tepe
(Hocalar)

N 38'40.130' E 029°57.808'
H: 1331

KG: 120
DB: 180

6

4

Devlethan
(Hocalar)

N 38°33.783' E 029°56.899'
H: 1128

80x80

6

Bölgede yap~lan ara~t~rmalar~n ilk y~llar~nda, Eyice ve Pani Höyük yerle~meleri tespit
edilerek üzerlerinde aynnt~l~~ çal~~malar yap~lm~~t~r (Harita)3. Bunlardan Eyice Höyük'te
yap~lan çal~~malar bölgenin GNÇ seramik kültürü hakk~nda en iyi bilgi verebilecek
yerle~melerden birisidir.
Eyice Höyük'te tespit edilen çanak çömlelderin hamur özellikleri incelendi~inde, hamur
renginin k~rm~z~, kahverengi, kahverengimsi gri renkler ile bu renlderin tonlanmn hakim
oldu~u gözlenir. Hamurun yap~s~nda, yo~un ta~ç~k d~~~nda fazla katk~~görülmez. Astar daha
çok kahverengi ve tonlanndad~r. Karakteristik form d~~a dönük kalinla~t~nlm~~~a~~z kenarli,
küresel gövdeli derin kaselerdir. Ayr~ca buluntular aras~nda sepet kulplu örnekler de
görülmektedir4.
Yerle~menin EKÇ kültürünü temsil eden malzemeleri aras~nda ise üç ana grup vard~r:
1-Krem ya da beyaz astar üzerine k~z~l kahverengi, mor ya da k~rm~z~~ve tonlan ~eklinde
boya bezemeliler.
2-Astan griye çalan zemin üzerine kahverengi boya bezemeliler.
3-Morumsu k~rm~z~~astarh ya da boyahlars.
Bunlardan son iki grup, Aslanapa yerle~mesinde de görülmektedir. Morumsu k~rm~z~~
çanak-çömlek, kuzeydeki Porsuk kültürünün en belirleyici mal gruplar~ndan birisidir.
Bölgede Eyice ve Pani Höyük yerle~meleri d~~~nda, 2010 y~l~nda yap~lan yüzey
ara~t~rmalar~nda, bu dönemlerle ili~kili olarak dört yeni yerle~me daha tespit edilmi~tir6.
Yerle~melerden ikisi Sand~kh ~lçesi'nde yap~lan ara~t~rmalar s~ras~nda kay~t alt~na
al~nm~~t~r. ~lk yerle~me Karahöyük olarak da bilinen Bekta~~°yük Tepe'dir (Harita, Resim
1)7. Bekta~~Köyü'nün 1.5 km güneybat~s~nda kalan yerle~menin hemen kuzeybat~s~nda
Karap~nar Çe~mesi, bat~s~nda ise Karap~nar Çay~~olup su kaynaklar~na oldukça yak~nd~r.
3 O. Koçak, "Afyonkarahisar ~li ve ilçeleri 2008 Y~l~~Yüzey Ara~t~rmas~", Ara~t~= Sonuçlar~~Toplant~s~~2010,
XXVII/2, 287 vdd., O. Koçak-M. Bilgin, a.g.m., 26 vd.
4 Koçak-Bilgin, a.g.m., 25 vd.
5 Koçak- Bilgin, a.g.m., 26 vd.
6 O. Koçak, "Afyonkarahisar ili ve ilçeleri 2010 Y~h Yüzey Ara~t~rmas~", Ara~t~rma Sonuçlar~~Toplant~s~~ 2012,
XXIX/1, 236 vd.
7 Koçak, a.g.m., 236.
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Höyü~ün alt eteklerinde tar~m yap~ld~~~~için büyük oranda zarar görmü~tür. Yerle~menin
genelinde ve tahrip edilen bölümlerinde yap~lan çal~~malarda, Neolitik Ça~, Kalkolitik Ça~,
~lk Tunç Ça~~, Orta Tunç Ça~~~ve Roma Dönerni'ne tarihlendirilen çanak-çömlek parçalar~~
ile obsidyen ve çakmakta~~ndan yap~lm~~~ta~~aletler tespit edilmi~tir. Çanak-Çömlek parçalan
aras~nda, GNÇ'a ait dört parça de~erlendirmeye al~nm~~t~r. Bu örnelderden bir tanesi
polikrom di~erleri ise monokrom boyahd~r (Resim 4, Çizim 1).
Sand~kl~'da yap~lan ara~t~rmalarda GNÇ/EKÇ ile ili~kilendirilen di~er höyük Üçin'dir
(Harita, Resim 2)8. Yerle~me Akin Köyü'nün 1.5 km güneybat~s~ndaki yamaç üzerine
kurulmu~~olup en önemli özelli~i kayal~k bir alan üzerinde olmas~d~r. Yerle~menin hemen
yak~n~nda bulunan ve günümüzde yata~~~kurumu~~olan bir dere ile çevre halk~~tarafindan
Üçin Çe~mesi olarak isimlendirilen kayna~m varl~~~, su kaynaklar~n~n prehistorik dönem
yerle~meleri için ne kadar önemli oldu~unu bir kez daha göstermektedir. Yap~lan incelemeler
s~ras~nda yerle~meyi çevreleyen kayahldann alt~nda, bugün erozyonla dolmu~~olan
ma~aralar~n oldu~u bilgisi al~nm~~t~r. Bugün için toprakla dolan bu ma~aralar~n Neolitik
Ça~'da iskân edildi~ine dair herhangi bir kamt yoktur. Ancak burada yap~lacak bilimsel bir
kaz~~çah~mas~~erken dönemlerde bu ma~aralann kullan~l~p kullanilmacl~~~na ili~kin sorulan
cevaplayacakt~r. Yerle~me üzerinde ve ma~aralar~n çevresinde tespit edilen GNÇ/EKÇ(?)'a
tarihlendirilen seramik buluntular, konuya ~~~k tutabilecek nitelikte arkeolojik kan~tlar olma
özelli~i ta~~maktad~rlar. Yerle~me üzerinde, bu dönemlere tarihlendirilen monokrom boyal~~
sekiz adet nitelikli seramik parças~~de~erlendirmeye al~nm~~t~r (Resim 5, Çizim 2).
Sancliklfdaki çah~malann tamamlanmas~ndan sonra ara~t~rmalara Hocalar ~lçesi'nde
devam edilmi~tir. ilçenin s~mrlan içinde bölgenin prehistoryas~yla ili~kili iki höyük tespit
edilmi~~olup bunlar Asann Tepe ve Devlethan Ören yerle~meleri olarak kay~t alt~na
al~nm~~t~-8.
Yerle~melerden ilki olan Asann Tepe, Çalca Köyü'nün 500 m bat~s~nda yer almaktad~r
(Harita, Resim 3). Höyü~ün 150 m bat~s~nda bugün de su kayna~~~olarak kullan~lan bir
çe~me vard~r. Çalca Köyü'ne do~ru uzanan bir s~rt üzerinde kurulan yerle~mede GNÇ,
EKÇ, ~TÇ ve Roma Dönemi kültürlerine ait malzemeler bulunmaktad~r. GNÇ/EKÇ'a ait
seramik parçalan höyü~ün köye bakan do~u yamaçlannda tespit edilmi~tir.
Asann Tepe'de özellikle EKÇ boya bezemeli seramik grubu dikkati çekecek kadar
yo~undur. Bunlar, Eyice Höyiik'te tespit edilen ve üç grup alt~nda de~erlendirilen
seramilderle ayr~l kültür bölgesine aittir (Resim 6, Çizim 3)18.
Bu bölgede ara~t~r~lan ikinci höyük, Hocalar ~lçesi'nin güneyinde, Devlethan Köyü
snurlan içinde kalan Ören Mevkiindedir (Harita). Devlethan Ören olarak isimlendirilen
yerle~me, Hocalar'~n 3 km kadar güney bat~s~nda, Devlethan Köyü'nün ise 400 m
kuzeybat~s~nda kalmaktad~r. Höyü~ün 200 m güneydo~usunda günümüzde de su kayna~~~
olarak kullan~lan bir çe~me vard~r.
8 Koçak,

a.g.m., 237.
a.g.m., 240 vdd.
10 Bu höyükle ili~kili, GNÇ'a ait monokrom boyal~~ 3 adet a~~z parças~~ile 12 adet EKÇ'a tarihlendirilen
boya bezemeli seramik parçalan de~erlendirmeye al~nm~~t~r
9 Koçak,
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Yerle~me üzerinde GNÇ'dan itibaren Roma Dönemi'ne kadar tespit edilen seramikler,
buras~run uzun süre kullan~ld~~~n~~göstermektedir. Bu uzun süreli kullan~m sonucu höyiikte 6
m yüksekli~inde bir tabakala~ma meydana gelmi~tir. Yerle~menin son evresi olan Roma
Dönemi'ne ait yap~~ kal~nt~lan höyü~ün üzerini kapatarak, erken dönemlere ait verilere
ula~~lmas~n~~ zorla~t~rmaktachr. Ancak höyük üzerinde yap~lan sistemli çal~~malar, prehistorik
dönemlere ait arkeolojik malzemelere ula~~lmas~n~~ sa~lam~~t~r. Höyü~ün, güneydo~ukuzeybat~~ yönünde uzanan kayal~k bir s~rt~n, güneydo~u ucundaki bölümlerinde
GNÇ/EKÇ, ~TÇ'a tarihlendirilen malzemeler ele geçirilmi~tir (Resim 7, Çizim 4).
Makaleye konu olan dört höyü~ün prehistorik döneme ait seramik buluntular~~
incelendi~inde, bölgenin GNÇ çanak-çömlek kültürü üzerine bir ön de~erlendirme yapmak
mümkündür. Bu yerle~melerde özellikle Hac~lar ve Kuruçay ba~ta olmak üzere Burdur
Yöresi iskânlanndan tan~d~~~m~z fonnlar kar~~m~za ç~kmaktad~r". Bunlar aras~nda daralan
a~~zl~~çömlek ve çömlekçikler ana form grubunu olu~turmaktad~r (Çizim 2). Ayr~ca "S"
profilli çömlekçikler ile basit kenarl~, a~~z kenan d~~a kahnla~t~nkru~~kaseler de görülmektedir
(Çizim 1, 4).
Bu döneme ait seramilderin hamur ve astar özellilderine bak~ld~~~nda, özellikle
kahverengi hamur belirleyici gr~~ptur. Ancak kiremit, devetüyü ve gri hamurlu örnekler de
vard~r. Hamurlannda rnika, ta~ç~k, kireç, bitki katk~lar~~görülmektedir ve fazla gözenekli
de~ildir. ~ozü pi~irilme s~ras~nda karbonizasyona u~ram~~t~r. Tespit edilen tüm örnekler yal~n
astarh olup astan genellilde hamunmun renginde ve açk~l~d~r.
Bölgenin GNÇ çanak-çömle~inin en yak~n benzerleri yukanda da belirtti~imiz gibi
Hac~lar ve Kuruçay ba~ta olmak üzere Burdur Yöresi yerle~melerinden bilinmektedir. Bunun
yan~nda Aslanapa ve Orman Fidanl~~~" ile Bat~~Anadolu yerle~melerinde de benzerleri
vard~r 3.
Yerle~melerde GNÇ seramilderi d~~~nda prehistorik dönem kültürüyle ili~kili olarak
EKÇ'a ait seramilder de ele geçirilmi~tir. özellikle Asann Tepe'deld bu döneme ait
buluntular, bölgenin EKÇ seramik kültürünün ön de~erlendirmesi için önemlidir (Çizim 3).
Tespit edilen seramik parçalar~~genellikle aç~k kaplara ait örneklerdir (Çizim 3-4). Bunlardan
a~~z kenan olan parçalar dikkate al~nd~~~nda özellikle d~~a çekik kenarl~~kase ve çömlekçikler

II J. Mellaart, Excavations at Hac~lar
Edinburgh, 1970, 8 vd., fig 99 vd., R. Duru, Kuruçay Höyük I, 19781988 Kaz~lar~= Sonuçlar~~Neolitik ve Erken Kalkolitik Ça~~rerle~meleri, Ankara, 1994, 19 vd., R. Duru, M O. 8000'den
M O. 2000'e Burdur-Antalya Bölgesi'nin Alt~bin T~h, Suna-Inan K~raç Akdeniz Medeniyetleri Ara~t~rma Enstitüsü,
~stanbul, 2008, 11 vd., R. Duru- G. Umurtak, Höyücek, 1989-1992 rillan Aras~nda Tap~lan Kaz~lar~n Sonuçlar~, Türk
Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara, 2005, 27 vd.
12 T. Efe, "Chalcolithic Pottery from the Mounds Aslanapa (Kütahya) and K~n~k", Anaffilica 19, 1993, 19
vd., T. Efe, "The Settlement, Its Architecture and Pottery", The Salvage Excavations at °iman Fulanh~t, A Chalcolithic
Site in Inland Northwesk~n Anatolie!, 2001, 1 vd.
13 Z. Derin, "Ye~ilova Höyü~ü", Anadolu'da Uygarl~~~~Do~up ve Avnipaya ray~l~m~~Türkiye'de Neolitik Dönem,reni
Kaz~lar, reni Bulgular, 2 cilt, 2007, 377 vd., A. Çilingiro~lu, Z. Derin, E. Abay, H. Sa~lamtimur, ~. Kayan, Ulucak
Hoyuk. Excavations Conducted Between 1995 and 2002, Peeters, 2004, A. Çilingiro~lu- Ç. Çilingiro~lu, "Ulucak",
Anadolu'da Uygarl~~~n Do~u,n~~ve Avrupaya ray~l~m~~Türkiye'de Neolitik Dönem, reni Kaz~lar, Yeni Bulgular, 2 cilt, 2007, 361
vd., H. Sa~lamtimur, "Ege Gübre Neolitik Yerle~imi", Anadolu'da Uygarl~~~~Do~up ve Avrupa:ya reytlunt Türkiye'de
Neolitik Dönem,reni Kaz~lar,reni Bulgular, 2 cilt, 2007, 373 vd.
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dikkati çekmektedir. Ancak bu buluntular bölgenin genel form repertuvar~n~~belirlemede
bugün için yetersizdir.
Bu seramilderde görülen boya bezemeli örnekler Burdur Yöresi ve Aslanapa
kültürleriyle ili~kili görtilmektedir14. Bu dönemi temsil eden örnelderde, kahverengi ve kiremit
rengi mallar bask~n grubu olu~turur. Genellikle mika, kireç, ta~ç~k, bitki katk~l~~olup özü
karbonizasyona u~ram~~t~ r. Krem astar üzerine kahverenginin ya da lurm~z~mn tonlanndaki
bezemeli örnekler karakteristiktir. Bezemeler, aç~k kaplarda her iki yüzeye, kapal~~ kaplarda
ise d~~~yüzeye uygulanm~~t~r. Genellikle yar~m ya da tam konsantrik olabilecek daireler, içi
dolgulu üçgen, birbirine paralel bantlar, birbirini farkl~~aç~larla kesen bandar ile dalgal~~hat
tercih edilen bezemelerdir (Çizim 1, 3-4).
~ç-bat~~Anadolu Bölümü'nde EKÇ boya bezemeli çanak-çömle~i problemli bir
konudur. Bu bölge boyaldanmn Burdur Yöresi ya da Kütahya-U~ak-Eski~ehir çevresi ile
ili~kisi konusu tart~~mal~d~r. Son y~llarda morumsu k~rm~z~~astarh ya da boyal~~grup yan~nda,
krem üzerine kahverengi ya da k~z~l kahverengi boya bezemeli çanak çömlekler Burdur
Yöresi'nden ziyade Aslanapa kültür grubu içerisinde de~erlendirilmektediri 5. Bölgede EKÇ
boyaldanna ait (Burdur ya da Aslanapa Kültürü) en yo~un malzeme Eyice Höyük ve Asarm
Tepe yerle~mesinde ele geçirilmi~tir. Asann Tepe yerle~mesi bat~s~nda U~ak Selçilder,
kuzeydo~usunda ise Eyice Höyük ile yak~n bir konumdad~r (Harita). Afyonkarahisar'~n
bat~s~ndaki bu yerle~melerde ele geçirilen buluntular özellikle Aslanapa Kültürü'nün güney
yarhm~m belirlemek aç~s~ndan yararl~~olacalu~r16.

Sonuç

~ç-bat~~Anadolu Bölgesi'nde yapt~~~m~z yüzey ara~t~rmalar~~ bölgede GNÇ/EKÇ
yerle~melerinin çok say~da oldu~unu ortaya koymaktad~r. Bu güne kadar bölgenin bu
dönemlerinin iyi bilinmemesinin nedeni, yap~lan ara~t~rmalann yetersiz olmas~d~r.
Bölgenin erken yerle~melerinin büyük bir k~sm~~dere yataklar~~ kenannda, bir s~rt
üzerinde ve ovaya hakim konumda yer al~r. Bunlardan Bekta~~Oyuk Tepe ve Üçin, Kumalar
Da~~silsilesine do~ru uzanan ilk yükseltiler üzerinde yer al~rlar. Ayr~ca yerle~melerin tercih
edildi~i alanlardaki su kaynaklar~n~n varl~~~~bu dönem yerle~melerinde su ihtiyac~n~n
kar~~lanmas~~ve tar~m için çok önemlidir.
Bu bölgede tespit edilen malzemeler üzerinde yapt~~~m~z ilk de~erlendirmeler,
Afyonkarahisar'da Hocalar-Sinanpa~a kesiminin GNÇ/EKÇ buluntulann~n Kütahya-U~ak
çevresi ile daha yak~ndan ili~kili oldu~unu göstermektedir. Güneyde Sand~kl~~kesimine do~ru
inildikçe, özellikle Neolitik Ça~'a ait malzemelerin Burdur Yöresi kültürünün etkisinde
kald~~~m göstermektedir. Nitekim Bekta~~Üyük Tepe ve Üçin Neolitik Ça~~malzemelerinin
Burdur Yöresi buluntular~~ ile benzerli~i bu durumu desteklemektedir. Hocalar'daki Çalca
Mellaart, a.g.e., 8 vd.
Efe, "Chalcolithic Pottery from the Mounds Aslanapa (Kütahya) and K~n~k", 20, Efe, "The Settlement,
Its Architecture and Pottery", 48 vd.
16 Koçak-Bilgin, a.g.m., 24 vd.
14
15
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Asarm Tepe ve Devlethan Ören yerle~meleri ise bat~da U~ak-Sivash kesimine do~ru uzanan
yolla ili~kili görülmektedir. Ayr~ca Asarm Tepe yerle~mesi kuzeydo~udaki da~~s~ralar~~
aras~nda yer alan do~al geçitler arac~l~~~yla Sincanh Ovas~'yla ba~lant~ya sahip olmal~d~r.
Yapt~~~m~z yüzey ara~t~rmas~~s~ras~nda bu do~al geçitler üzerinden Sincanh Ovas~'na uzanan
bir yolun günümüzde de kullan~ld~~~~görülmü~tür. Asarm Tepe'nin özellikle EKÇ
buluntular~mn Sivash-Selçikler ve Sinanpa~a-Eyice malzemesiyle benzerli~i bu olas~~
ba~lant~yla ili~kili görülmektedir.
Afyonkarahisar'm do~usunda yapt~~~m~z yüzey ara~t~rmalar~~s~ras~nda mortu-nsu k~rm~z~~
astarh ya da boyal~~grup yan~nda, hem üzerine kahverengi-k~z~lkahverengi boya bezemeli
çatlak çömle~e rasdamam~~t~k. Yukar~da belirtti~imiz gibi, Aslanapa kültür grubu içerisinde
de~erlendirilen bu malzemeleri Afyonkarahisar'~n bat~s~ndaki Hocalar-Sinanpa~a kesiminde
tespit ettik (Eyice Höyük ve Asarm Tepe). Bu durum, bu kültürün güneyde HocalarSinanpa~a-U~ak/Sivash kesimine kadar yarld~~~m göstermektedir.
Yapt~~~m~z çal~~malar Neolitik Ça~-Kalkolitik Ça~~Burdur Yöresi kültürleri ile Ege ve
Balkan kültürleri arasmdaki ili~kiye de ~~~k tutabilecek niteliktedir. Özellikle EKÇ boya
bezemeli örnekleri, Göller Bölgesi üzerinden Afyonkarahisar'a, buradan da Ege çevresine
olan ba~'lant~ya i~aret etmektedir. Ancak daha kesin de~erlendirmelerin yapabilmesi için
bölgenin kültürel durumu ile bölgeler aras~ndaki ba~lant~lar~~daha iyi vurgulayacak bir
yerle~mede kaz~~çal~~mas~nm yap~lmas~~yerinde olacakt~r.
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Katalog
Çizimi:

(309.16.10.297) Bekta~~Üyük: (R: 9 cm) Kiremit hamurlu, orta kumlu, mika, ta~ç~k, bitki
katk~l~, k~rm~z~~astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.16.10.324) Bekta~~Üyük: Kahverengi hamurlu, orta kumlu, rnika, kireç, ta~ç~k,
bitki katk~l~, kahverengi astarl~, kötü pi~mi~, el yap~m~, silik açk~h, gövdede tutamakh.
(309.16.10.320) Bekta~~Üyük: (R: 14 cm) Kahverengi hamurlu, orta kumlu, mika, ta~ç~k,
bitki katk~l~, koyu kiremit astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.16.10.281) Bekta~~Üyük: (R: 12 cm) Devetüyü hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, kahverengi astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h, a~z~n alt~nda devetüyü
renkte üçgen ~eklinde bezemeli.
Çizim 2:

(309.18.10.12) Akin-Üçin: (R: 16 cm) Devetüyü hamurlu, orta kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, kiremit astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.18.10.47) Akin-Üçin: (R: 8 cm) Kahverengi hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, kahverengi astarh, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.18.10.46) Akin-Üçin: (R: 13 cm) Devetiiyü hamurlu, ince kumlu, mika, ta~ç~k
katk~l~, aç~k kahverengi astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h, a~z~n hemen alt~nda dikey ip
delikli tutamakh.
(309.18.10.45) Akin-Üçin: (R: 12 cm) Kahverengi hamurlu, ince kumlu, mika, ta~ç~k,
bitki katk~l~, kiremit astarl~, kötü pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.18.10.20) Akin-Üçin: (R: 15 cm) Kahverengi hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, koyu kiremit astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.18.10.50) Akin-Üçin: Aç~k kahverengi hamurlu, ince kumlu, mika, kireç, ta~ç~k,
bitki katk~l~, k~rm~z~ms~~kahverengi astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.18.10.56) Akin-Üçin: (R: 15 cm) Gri hamurlu, ince kumlu, mika, ta~ç~k, bitki
katk~l~, k~rm~z~~astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(309.18.10.44) Akin-Üçin: (R: 17 cm) Gri hamurlu, ince kumlu, mika, ta~ç~k, bitki
katk~l~, gri astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
Çizim 3:

(310.02.10.129) Asann Tepe: (R: 11 cm) Aç~k gri hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, aç~k gri astarh, kötü pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(310.02.10.157) Asann Tepe: (R: 18 cm) Aç~k kahverengi hamurlu, ince kumlu, mika,
ta~ç~k, bitki katk~l~, aç~k kahverengi astarl~, iyi pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
(310.02.10.40) Asann Tepe: (R: 15 cm) Kiremit hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, kiremit astarl~, kötü pi~mi~, el yap~m~, açk~h.
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(310.02.10.318) Asann Tepe: (R: 18 cm) Devetüyü hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, koyu devetüyü astarh, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, a~~z alt~nda koyu
kahverengi bant bezemeli.
(310.02.10.145) Asann Tepe: (R: 12 cm) Kiremit hamurlu, ince kumlu, mika, ta~ç~k,
bitki katk~l~, kiremit astarl~, iyi pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, d~~ta a~z~n alt~nda iç içe geçmi~~koyu
k~rm~z~~~evron bezemeli.
(310.02.10.233) Asann Tepe: (R: 14 cm) Koyu kahverengi hamurlu, ince kumlu, mika,
kireç, ta~ç~k, bitki katk~l~, kiremit astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, d~~ta a~z~n alt~nda
k~rm~z~~renkte bant bezemeli.
(310.02.10.298) Asann Tepe: Kahverengi hamurlu, orta kumlu, mika, ta~ç~k, bitki
katk~l~, aç~k kahverengi astarh, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, içte ve d~~ta koyu k~rm~z~~bant
bezemeli.
(310.02.10.160) Asann Tepe: Kiremit hamurlu, ince kumlu, mika, kireç, ta~ç~k, bitki
katk~l~, krem astarh, iyi pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, iç içe geçmi~~koyu k~rm~z~~dairesel bant
bezemeli.
(310.02.10.278) Asann Tepe: Kiremit hamurlu, ince kumlu, mika, kireç, ta~ç~k, bitki
katk~l~, krem astarl~, kötü pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, iç içe geçmi~~aç~k kahverengi ~evron
bezemeli.
(310.02.10.76) Asann Tepe: Devetüyü hamurlu, orta kumlu, mika, ta~ç~k katk~l~, hem
astarh, kötü pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, d~~ta gövde üzerinde kahverengi bant bezemeli.
(310.02.10.321) Asann Tepe: Kahverengi hamurlu, orta kumlu, mika, ta~ç~k, bitki
katk~l~, kirli beyaz astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, iç içe geçmi~~koyu k~rm~z~~dairesel
bant bezemeli.
(310.02.10.149) Asann Tepe: Kiremit hamurlu, orta kumlu, mika, kireç, ta~ç~k, bitki
katk~l~, kiremit astarl~, iyi pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, paralel koyu k~rm~z~~bant bezemeli.
(310.02.10.147) Asann Tepe: Kiremit hamurlu, ince kumlu, mika, kireç, bol ta~ç~k, bitki
katk~l~, aç~k kahverengi astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, d~~ta k~rm~z~~bant bezemeli.
(310.02.10.152) Asann Tepe: Kahverengi hamurlu, orta kumlu, bol mika, kireç, iri
ta~ç~k, bitki katk~l~, koyu krem astarl~, iyi pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, iç içe geçmi~~koyu k~rm~z~~
dairesel bant bezemeli.
(310.02.10.320) Asann Tepe: Kiremit hamurlu, ince kumlu, mika, ta~ç~k katk~l~, hem
astarh, iyi pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, koyu kahverengi dairesel bant bezemeli.
Çizim 4:
(310.07.10.199) Devlethan Ören: (R: 13 cm) K~rm~z~~hamurlu, ince kumlu, mika, kireç,
ta~ç~k, bitki katk~l~, koyu k~rm~z~~astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~.
(310.07.10.198) Devlethan Ören: Devetüyü hamurlu, ince kumlu, mika, kireç, ta~ç~k,
bitki katk~l~, kirernit astarh, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, dip lusma yak~n k~rm~z~~ spiral
bezemeli.
(310.07.10.200) Devlethan Ören: Kahverengi hamurlu, ince kumlu, ta~ç~k, bitki katk~l~,
kahverengi astarl~, orta pi~mi~, el yap~m~, açk~l~, devetüyü renkte üçgen bant bezemeli.
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