KURUÇAY HOYO~~I- KAZILARI
1988 ÇALI~MA RAPORU
Prof. Dr. REFIK DURU
Kuruçay Höyü~ii'nd42 31 Temmuz - 18 Eylül 1988 tarihleri aras~nda yürütülen 11. dönem çal~~malar~~ile 1978 y~l~ndan beri, kesintisiz devam eden kaz~lar bitirilmi~tir. I. Ü. Edebiyat Fakültesi ad~na, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün büyük ölçüdeki parasal deste~iyle sürdürülmü~~olan kaz~lar~n son mevsiminde, Edebiyat Fakültesi Dekanl~~~, Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~~ve Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Ba~kanl~~~~da baz~~önemli harcamalar~m~z~~ kar~~lam~~t~r.
Ba~kanl~~~m~z alt~nda Dr. Gülsün Umurtak, mimarlar Ay~e ve
Süreyya Saruhan, arkeologlar Muharrem K~c~, Semra Koçak, ö~rencilerimiz Hakan Özçelik, Deniz Usta, Oya ~enkarde~ler, Berna Tuncer ve foto~raf Güven ürkmez ile Genel Müdürlük Uzman~, Arkeolog
Mustafa Oral Erbay'dan olu~an kaz~~kurulumuz, bir yandan höyükteki çal~~malar~~geli~tirirken, öte yandan Kuruçay Köyü'ndeki kamp~m~zda, kaz~~sonuçlar~n~n yay~n~~için gerekli çizim ve di~er i~leri tamamlam~~t~r. Programlanan i~lerin büyük bölümü yap~lm~~, mevsim sonunda kaz~~alan~n~n etraf~~tel örgü ile çevrilerek, höyük terkedilmi~tir.
Son kaz~~mevsiminde çal~~malar, höyü~ün kuzey ve kuzeydo~u
kesimlerinde yo~unla~t~. Bu alanlarda 1987 kaz~~mevsiminde baz~~temeller izlenmi~, ancak bunlar~n planlar~~tam anla~~lamadan kaz~lar
bitmi~ti. Bu y~l kuzey yamaçtaki toprak atma yerinin hemen biti~i~inde derinle~ildi ve söz konusu 1987 duvarlar~~izlendi. Bu kesimde höyü~ün en eski yerle~melerine ait oldu~unu saptad~~~m~z ve 12.
yap~~kat~~ad~n~~verdi~imiz temeller bütünüyle ortaya ç~kart~ld~. Erken Neolitik Ça~'a (ENÇ) tarihledi~imiz ve çok uzun bir süre baz~~
ekler ve düzeltmelerle kullan~lan bu yap~lar~n en az iki mimarl~k evresi geçirdi~i anla~~lm~~t~r. 12. kat~n eski olan yap~m evresinden, bugün kuzey duvar~~yamaçtan a~a~~~ UÇMU~~ olan büyük bir ev ele geçmi~tir (Lev. 1; 2/1). D~~tan d~~a uzunlu~u 10 m. ve geni~li~i 8 m. ciF. 1
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var~nda, trapez planl~~olan evin d~~~duvarlar~~1 m. kal~rd~ktad~ r. Evin
her duvar~~bir ba~ka usta taraf~ndan farkl~~büyüklükte ta~lar ve teknikle örülmü~tür. Kap~~yeri belli de~ildir. Oda içinde, taban üzerinde çok say~da ezgi ta~~~ile el de~irmeni parçalar~~bulunmu~tur. Bu
yap~ya bir süre sonra, do~udan ikinci bir ev eklenmi~ tir (Lev. 2/2).
Bu ikinci evin temelleri birincinin temelinden biraz yukar~da kalm~~t~r. Daha küçük olan evin do~u duvar~~hafif kavislidir. ~ki ev aras~nda geçi~i sa~layan bir kap~~bulunmaktad~r. Oda ortas~nda at nal~~planl~~bir ocak ile de~i~ik yerlerde ate~~yakma yerleri saptanm~~t~ r. Bu
odada da pek çok ezgi ta~~~ in-situ durumda ele geçmi~tir.
12. kat~ n üst evresinde ilk iki eve güneyden bir ba~ka yap~~birle~tirilmi~ tir (Lev. 1). Duvarlar~~büyük ölçüde y~k~k olan bu yap~n~n
ölçüleri 8 x 6 m. dir. Evin kuzeydo~u kö~esine aç~lm~~~olan bir kap~,
bir süre sonra küçük bir ek ile kapat~ lm~~~veya çok daralt~lm~~t~ r. Bu
yap~m evresinin sonuncu mimarl~k kal~nt~s~, üçüncü evden güneye
do~ru ba~~ms~z olarak geli~en, 8 m. uzunlu~undaki duvard~r. Hiçbir
yönden bir ba~ka duvar~n birle~medi~i 1 m. kahnl~~~ndaki bu duvar,
iki uçta düzenli biçimde kesilmektedir. I~levini saptayamad~~~m~z
bu duvar~n daha güneyinde ve do~usunda, herhangi bir yap~~bulunmad~~~~gibi, iki yöne de dönü~~yapmad~~~~anla~~lmaktad~r.
12. kat yerle~ mesinde çok s~n~rl~~say~da halk~n veya çok kalabal~ k olmayan bir ailenin oturmakta oldu~u söylenebilir. Evler gereksinmeye göre ardarda yap~lm~~lar ve kendilerini korumak amac~yla
evlerin duvarlar~~kal~n tutulmu~tur. Yerle~menin etraf~n~~çevirecek
ayr~~bir surun dü~ünülmedi~i anla~~l~yor.
Höyü~ün do~u yamac~~yak~nlar~nda 1987 y~l~ nda bir derin sondaj yapm~~~ve ana topra~a benzeyen birikim içinde baz~~seramik parçalar~~bulmu~tuk (Duru, R., Belleten 203, s. 655 v.d.). Bu y~l bu çukuru (A Sondaj') geni~ lettik. Geçen y~l oldu~u gibi, bu çal~~ma mevsiminde de, çok küçük parçalar halinde keramik toplad~k. 1988'de
ayr~ca 12. kat yap~lar~n~ n temellerinin alt~na inen baz~~sondajlar yapt~k. 1/4 karesinde açt~~~m~ z C çukurunda (Lev. 1), yine ana toprak
görünümlü toprak içinde A çukurundaki kerami~in benzeri olan parçalar bulduk. Bu iki çukurdan toplanan keramik 12. kattan daha
derinden gelmektedir ve dolay~s~ yla daha eski oldu~unda ku~ku yoktur. Ancak bu malzemenin ait olacaklar~~hiçbir yerle~menin yap~~izine rastlandmam~~t~ r. Acaba çukurlar çok dar olduklar~~için ini mima-
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ri kal~nt~~bulunmam~~ t~r? Biz bu kerami~in, bulundu~u yerlerde in-situ
oldu~unu sanm~ yoruz. Bunlar büyük bir olas~l~kla daha do~udaki biraz yüksek kesimlerden sürüklenerek gelmi~~olmal~d~ rlar. Kuruçay'~ n
en eski buluntular~~olan bu kerami~in ait oldu~unu varsayd~~~m~z
yerle~ melere, 13. yap~~kat~~ad~n~~verdik. Bu yerle~ me de ENÇ'ye aittir.
Erken Neolitik Ça~~buluntular~~
13. kat buluntular~~tümüyle keramikten ibarettir ve 150 kadar,
çok küçük parça toplanm~~t~r. Bu keramik genellikle kabaca hamurlu, iyi pi~irilmemi~~gevrek mallard~ r. Yüzeylerde bazen bo~luklar olu~mu~tur. Açk~lama her parçada olmakla birlikte pek iyi de~ildir. Bir
iki parçada kenarlar~n çok ince olmas~~ilginçtir. Keramik kendi içinde baz~~alt gruplara ayr~labilirse de, ço~unun yap~ m teknik ve biçimlerinin birbirine benzedi~i gözlenmektedir. Örne~in baz~~parçalar üzerinde k~rm~z~ms~, silik ve zay~ f bir boya astar varken, baz~lar~nda bu
astar~ n sürülmedi~i, ancak bunlar~ n hamurlar~n~n ve kap biçimlerinin ayn~~oldu~u görülmektedir. Kapanan a~~zl~, S profilli çanaklar,
geni~~kar~nl~, hafif boyunlu çömlekler çok tekrarlanan biçimlerdir.
Dikine ip delikli silindirik tutamaklar da çok yap~lm~~lard~r. Bir iki
parça üzerinde k~ rm~z~~pembe boya ile bezek yap~lm~~t~ r. Koyu yüzeye yap~lan bu bezeme zorlukla seçilebilmektedir. Bir a~~z parças~~
üzerinde, boya bandlar~n a~~ zdan dibe, kal~ n bandlar halinde indi~i
görülmektedir.
12. katta keramik bol ve 13. kata oranla çok geli~kindir. 12. kat
çanak çömle~inin say~ca en büyük grubunu gri-bej hamurlu olanlar
olu~tururlar. Bu grup mallar üzerinde bazen k~ rm~z~~boya astar, bazen de hamur renginde bej astar vard~ r. Bej astarldarm üzerinde genellikle k~rm~z~~boya ile bezek yap~lm~~t~ r. Hamurlar iyi denmi~~ve
katk~~konmam~~t~r. Kenarlar baz~~parçalarda ola~anüstü incedir. Açk~lama genellikle iyi ve pi~me oldukça yüksek ~s~~veren f~r~nda yap~lm~~t~ r. Bezemeli olanlarda bezek ço~u kez kal~n band, ~evron (Lev.
3/6) ve geometrik olmakta, baz~~örnelderde de k~vr~ k bandlar ve anlam~n~~bilemeyece~imiz sembolik-fantastik bezekler kullan~lm~~t~r.
Kaplar biçim aç~s~ndan çok çe~itlenmi~tir. Kuruçay Höyü~ü'
nün Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik Ça~lar~ nda çok sevilen, ayn~~
zamanda tüm Burdur Bölgesinin çok tekrarlanan S profilli çanaklalar~, oval çanaklar~~ bu katta ba~lamaktad~r. Ayr~ ca kapanan a~~zl~,
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hafif boyunlu, k~sa boyunlu çömlekler, ak~tacaklar~~hafifçe belli edilmi~~testiler de (?) ortaya ç~kmaktad~ r. Dikine ip delikli tutamaklar
çok yayg~nd~ r. Bunlar yan~ nda yatay delikli, ortalar~~bas~lm~~, yandan bak~ld~~~nda hayvan ba~~n~~hat~ rlatan tutamaklar, yalanc~~ kulp.
lar da yap~lm~~ t~r. Kaplar~ n dipleri ço~u kez basitçe düzle~ tirilmi~,
bazen de düz dipler hafifçe kal~nla~t~r~larak belirtilmi~lerdir. 12. kat~ n ikinci evresinde, keramik geli~ mesi kesintisiz sürmektedir. BoyaMar artmakta, bu arada yeni biçimler ortaya ç~kmaktad~r. 13 ve 12.
katlardan gelen keramik yan~ nda bu evrede yeni bir mal türü de görülmeye ba~lamaktad~r. Bu yeni türler k~rm~z~~hamurlu, kaba, kal~n
kenarl~~bir mald~r. D~~~yüzler bir aletle düzeltilirken derince çizikler
olu~maktad~ r. Bu tür mallarda daha çok derin tabaklar yap~lmaktad~r. Pi~ meler daha iyi gibidir.
12. kat kerami~i aras~ nda üzeri kabartma bezeli baz~~parçalar da
vard~r. Bunlar~n baz~lar~, çömleklerin iri silindirik tutamaklar~n~n
üst uçlar~ndan a~a~~ya sark~t~lm~~~k~vr~k kabartmalar halindedir. (Lev.
3/1). Bir bo~a ba~~~ve boynuzlar~~betimlenmek istenmi~~olmal~d~r.
~ ki küçük parça üzerinde ku~~(Lev. 4/3) ve deve ( ?) (Lev. 4/4) tasviri görülmektedir. ~ ki amorf kar~n k~r~~~~üzerinde ise, insana benzeyen kabartmalar yer alm~~t~r. Birinde kollar~ n~~ve bacaklar~n~~iki
yana açm~~~bir figür vard~ r (Lev. 3/2 : 4/1). Ba~~belirtilmemi~, ba~~n
olmas~~gereken yer sivrile~tirilmi~tir. Gö~üsler kabar~kt~r ve bel kemi~inin yeri derince bir çizgi ile vurgulanm~~t~r. ~ kinci parçadaki kabartma, bir hayvan postunu da hat~rlatmaktad~r (Lev. 3/3; 4/2).
ENÇ katlar~n~ n küçük buluntu aç~s~ ndan zengin oldu~u söylenemez. Buluntular aras~nda 12. kat~ n eski evresi tabanlar~~üzerinde bulunmu~~baz~~ ta~~aletler önemli bir yer tutmaktad~r. Say~lar~~30 civar~ nda olan bu eserler yass~ , yuvarlak dere ta~lar~n~n kenarlar~ndan
yongalar ç~kart~lmas~ yla elde edilmi~~kaz~y~c~lard~ r. Çaplar~~4 — 10
em. aras~nda de~i~ en bu kurs biçimli kaz~y~c~larm baz~lar~~çok iri ve
kabaca yapilm~~lard~r (Lev. 4/8). Ta~lar~n sadece bir kenar~ndan özensiz ~ ekilde yongalar ç~kart~lm~~t~ r. Bu görünümleri ile Paleolitik Ça~~n çalulta~~~aletlerine (Pebble tool) benzemektedirler. Ancak büyük
bir k~sm~n~ n yap~m~ nda kullan~lan ta~lar çok zariftir ve kenarlardan
ç~kart~lan yongalar küçük ve özenlidir (Lev. 3/4-5; 4/5-7). Kaz~y~c~lar~ n kenarlar~~keskinle~tirilmi~tir.
1988 kaz~~mevsiminde çal~~~lan 13 ve 12. katlar~n tarihlenmesi
için yeterli arkeolojik belgeye sahip de~iliz. Kuruçay'm yak~n çev-
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resinde ve Anadolu'nun di~er bölgelerinde söz konusu katlar~n buluntu ve kerami~ini kar~~la~t~rabilecek malzeme yok denecek kadar
azd~r. 13. kat~n kerami~i, Kuruçay kaz~~kurulunun 1985/86 y~llar~nda Hac~lar'da yapt~~~~nekropol arama çal~~ malar~~ s~ras~nda buldu~u
k~rm~z~~boyal~~tabanlar üzerinde ele geçen az say~daki keramik ile
çok yak~n bir benzerlik içindedir (Duru, R. a.g.y., s. 656). Ne var ki,
Hac~lar'daki kerami~in de tarihlenmesi için, Kuruçay 13. kat buluntular~nda oldu~u gibi, kar~~la~t~rma yap~labilecek malzeme yoktur.
Hac~lar'da saptad~~~m~z k~rm~z~~boyal~~tabanlar, James Mellaart'~n
kaz~lar~~ s~ras~nda bulunmu~~olan ve Akeramik olarak isimlendirilmi~~
olan yerle~ melerin uzant~lar~~olmal~d~r. Biz bu tabanlar~n ait oldu~u
yerle~melerin keramildi olduklar~n~~saptad~ktan sonra, bu kültürün
ENÇ olmas~~gerekti~ini önermi~tik. Bu durumda Kuruçay 13. kat~~
da ayn~~ ~ ekilde Erken Neolitik olarak tan~mlamak gerekmektedir.
12. kat mimarl~~~~Anadolu'da benzersizdir. Hac~lar'da bu tür
bir mimari bilinmemektedir. Bu kattan gelen küçük buluntular Hac~lar Geç Neolitik katlarmda bulunmu~~malzeme ile baz~~ili~kiler içinde gibi görünmektedir. Genelde keramik yap~m~~her iki merkezde
birbirine çok benzemektedir. Ancak bu benzerlik, bölgede keramik
gelene~inin ENÇ'den Erken Kalkolitik sonuna kadar kesintisiz sürmesi nedeniyledir. Silindir kulplara boynuzlar eklenerek bo~a ba~~na benzetilmesi, Hac~lar VI. kat kerami~inde de görülmü~ tür (Mellaart, J., Hac~lar II, Fig. 56/3). Bizce Kuruçay örnekleri Hac~lar örnelderine oranla daha arkaiktirler ve daha erkene ait olmas~~büyük
olas~l~kt~r.
12. kat~n kabartmal~~parçalar~~aras~ndaki insana benzeyen tasvirler Anadolu'da tam paralel vermi~~de~ildir. Son y~llarda baz~~merkezlerde kurba~aya benzetilen kabartmalarm varl~~~ndan söz edilmi~~olmakla birlikte, henüz yay~nlanm~~~örnek bilmiyoruz.
ENÇ tabakalar~n~n önemli buluntularmdan olan yuvarlak kaz~rc~larm Anadolu ve yak~n çevresinden yay~nlanm~~~malzeme içinde benzerlerini bilmiyorduk. Meslekta~~m~ z Doç. Dr. Mehmet ozdo~an bize Çayönü ve Fikirtepe malzemesi içindeki yuvarlak kaz~rc~lar~~gösterdi. Biçimlerde baz~~de~i~iklikler bulunmakla beraber Çayönü, Fikirtepe ve Kuruçay kaz~rc~lar~~tip olarak birbirinden farks~zd~r. Birbirinden çok uzak üç merkezin, böylesine ortak buluntu vermesini, çok ilginç ve önemli buluyoruz. Çayönü'nde bu eserler Kera-
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miksiz Neolitik evreden gelmi~lerdir. Fikirtepe kültürü bilindi~i gibi,
tart~~mal~~olmakla beraber, Erken Neolitik Ça ~'a tarihlenmektedir. Bizim buluntular~m~z~ n ENÇ'ye ait oldu~unu dü~ünüyoruz. Kan~m~ zca bu
aletler Neolitik öncesi geleneklerin devam~~niteli~indedir ve Anadolu
Neoliti~i içinde ilerde say~lar~n~n artmas~~ ~a~~rt~c~~olmayacakt~r.
ENÇ'ye tarihledi~imiz 13 ve 12. katlar~ n birbirini aral~ks~z izledi~ini sanm~ yoruz. Hatta 13. katla 12. kat aras~nda, süresini tam
olarak bilemeyece~imiz, ancak uzunca oldu~unu dü~ündü~ümüz bir
tarih fark~n~n oldu~unu varsay~ yoruz. 13. kat kerami~i ile Hac~lar'~n
"Sözde Akeramik" katlar~~kerami~i aras~ ndaki benzerlikten yukar~da söz etmi~ tik. Bu benzerlik e~er gerçek ise iki tabakamn ça~da~~
olduklar~~da kabul edilmelidir. Hac~lar Akeramik kat~~için J. Mellaart'~n verdi~i C 14 tarihi M. O. 7040-180 dir (Hac~lar I, s. 93). E~er bu tek
ölçüme güvenecek olursak, Kuruçay 13. kat~~da M. O. 8. bin y~l~~sonlar~ na koymak gerekecektir. Bizim 13. katta buldu~umuz hayvan
kemiklerinden henüz C 14 tarihlemesi yap~lmam~~t~ r. Ilerde hem 13.
kat hem de 12. kattan al~ nacak yeni tarihlerle bu konularda daha kesin konu~aca~~m~z~~umuyoruz.
Son kaz~~mevsiminde elde edilen bilgiler, Anadolu'nun bat~~kesiminde hiç bilinmeyen ENÇ kültürünün Kuruçay'da varl~~~n~~kan~tlamaktad~ r. Bu durumda Kuruçay Höyük, küçük ölçülerine kar~~n,
Anadolu'nun bu bölgesi için Erken Neolitik'ten kesintisiz Geç Neoliti~e, Erken Kalkoliti~e ve oradan yepyeni bir kültürel sürecin ba~lad~~~~Geç Kalkoliti~e ve giderek ~lk Tunç Ça~~içlerine kadar devam
eden bir geli~ imi tek ba~~ na temsil etmektedir. Bu süreçte baz~~kesintiler olsa bile, sa~lam stratigrafik saptamalarla Kuruçay, Anadolu
prehistoryas~~için çok önemli bir sit, bir anahtar merkez konumunu
kazanm~~~olmaktad~r.
~stanbul, Ocak 1988
Prof. Dr. Refik DURU

Refik Duru
~~
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