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ÖZ 

 

KOYU YÜZLÜ ÇİZİ-KAZI BEZEMELİ ÇANAK ÇÖMLEK 

IŞIĞINDA ORTA ANADOLU’DA ORTA KALKOLİTİK’E GEÇİŞ 

SORUNU 

 

M. OZAN ÖZBUDAK 

 

Koyu yüzlü, çizi-kazı bezemeli çanak çömlek, elli yılı aşkın bir süredir Volkanik 

Kapadokya Bölgesi’nde yer alan Gelveri yerleşmesinden bilinmektedir. Daha önceki 

yıllara dayanan araştırmalarda yerleşme, Son Kalkolitik ve Prof. Ufuk Esin’in 

1990’ların başında gerçekleştirdiği çalışmalarla Orta Kalkolitik’e tarihlendirilmiştir. 

Bölgede son on yılda gerçekleştirilen ve aralarında Gelveri sondajlarının da 

bulunduğu yeni araştırmalar ve devam eden kazılar, MÖ 6. binyılın ilk yarısına 

tarihleyebilinecek kronokültürel yapıyı gözler önüne sermektedir. Tepecik-Çiftlik’in 

4 ayrı yerleşim evresinden izleyebildiğimiz Kalkolitik 2. tabakası, bölgenin geçirdiği 

sosyo-ekonomik yapının çanak çömlekler üzerinden okunmasını mümkün kıldığı 

kadar, Gelveri Kültürü’nün tanımlayıcı ögesi olan çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömleğin Neolitik devamlılığa sahip bir yerleşmede geçirdiği aşamaları da gözler 

önüne sermektedir. Söz konusu tabakanın evrelerinin tanımlanması ve daha sonraki 

aşamada Orta Anadolu ile ilişkili bölgelerle beraber ele alınmasıyla İlk Kalkolitik 

Dönem’in krono-kültürel yapısı daha iyi etüt edilebilir hale gelmiş ve çizi, kazı ve 

noktalama bezemelerin Orta Kalkolitik Dönem’den daha öncesine dayanan kültürel 

bağları ortaya konulmuştur. Yerleşmenin Kalkolitik tabakasının son evresi kültürel 

anlamda gerçek bir kesintinin varlığını işaret etmektedir. Bu evredeki kültürel 

göstergeler, kabaca MÖ 5500’le beraber Anadolu’nun genelinde görülen kökten bir 

değişimi işaret etmektedir. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu, Kalkolitik Dönem, Gelveri, Tepecik-Çiftlik, 

çanak çömlek, çizi-kazı ve nokta bezeme. 
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ABSTRACT 

 

THE PROBLEM OF THE MIDDLE CHALCOLITHIC 

TRANSITION IN CENTRAL ANATOLIA IN THE LIGHT OF 

DARK FACED INCISED POTTERY 

 

M. OZAN ÖZBUDAK 

 
Since over fifty years, dark faced incised pottery is known from Gelveri, a settlement 

which was situated in the region namely “Volcanic Cappadocia”. Previously, the site 

had been dated different time periods within several researches and finally in the 

light of the current studies which reveal Northwestern ties based on the distribution 

area of the incised pottery assemblages, the settlement was dated to Middle 

Chalcolithic Period. New archeological researches emerged in past decade in the 

region, including Gelveri short-term excavations and general chronological 

framework became clearer with the help of continuous works at Tepecik-Çiftlik and 

Köşk Höyük. Especially Tepecik-Çiftlik’s last occupation levels (Level 2) and its 4 

different occupation phases both reveals new socio-economic aspects of pottery 

repertoire and Neolithic origins of incised pottery examples were formerly ignored in 

archaeological debates. Relevant occupation phases not only helps to reconstruct 

Volcanic Cappadocian chronological framework but also demonstrates cultural ties 

established with other regions especially Central Anatolian steppes. The last 

occupation phase also points out similar changing tendencies in other parts of 

Anatolia which usually called “cultural interruption” or Middle Chalcolithic in other 

sense. 

 

Keywords: Central Anatolia, Chalcolithic Period, Gelveri, Tepecik-Çiftlik, pottery, 

incised decoration 
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ÖNSÖZ 

Kronolojik bir problemin üzerine gitmeye çalıştığım ve şu an elinizde tuttuğunuz bu 

çalışma, 2003 yılının Eylül ayında Doç. Dr. Erhan Bıçakçı başkanlığında kazılan 

Tepecik-Çiftlik’te başlayan ve arkeoloji eğitimimim önemli bir parçasını teşkil eden 

sürecin bir sonucudur. Çizi, kazı ve nokta bezeme ismine indirgemeye çalıştığım 

çanak çömlek bezeme geleneği, ilk karşılaştığım andan itibaren içerdiği basit ama bir 

o kadar karmaşık motifleriyle arkeolojiye olan ilgimi canlı tutmama yardım etmiş, 

gizemli bulduğum bu işaretlerin geçmişte yaşamış insanlar için ne ifade ettiğini ve 

bizim bundan onların yaşamı hakkında ne gibi bilgiler elde edebileceğimizin 

cevaplarını arattırmıştır. Tez çalışmasının sonunda bu arayışın analitik altyapısını 

oluşturacak  bazı kronolojik gözlemlerde bulunulmaktadır. Kalkolitik Dönem’leri 

İlk-Orta-Son olarak üç ara periyoda indirgeyen geleneksel kronoloji adlandırmaları 

artık sadece Anadolu’nun belli bölgeleri ve Levant için kullanılsa da Orta 

Anadolu’dan çıkarılan arkeoloji literatürünün kümülatif bir biçimde 

değerlendirilebilmesi için geçerliliğini korumak zorundadır. Bu amaçla özellikle 

Kalkolitik Dönem’in erken safhası ve Anadolu yarımadasının genelinde kültürel 

anlamda ani değişimlerin görüldüğü Orta Kalkolitik hakkındaki yeni bilgilerle, eski 

bilgilerimizin bir arada değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çizi, kazı ve nokta 

bezemeli çanak çömlek ise bağımsız bir kolon içinde değerlendirilerek kronolojik 

süreçlerle ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Tezi yazarken en çok zorlandığım kısım 

sonuç oldu. Kronoloji-Yerleşme-Çanak Çömlek ve Sembolizmanın iç içe geçtiği 

farklı konuları tek bir çatıda toplamak çok zaman aldı. Yaklaşık altı yıl süren tez 

süreci her ne kadar kafamın içerisinde şekillense de aşağıda bahsedeceğim isimlerin 

katkısı olmasa sürecin tamamlanması mümkün olmayacaktı. Öncelikle Doç. Dr. 

Erhan Bıçakçı’ya Tepecik-Çiftlik’in konumla ilgili buluntu topluluğunu çalışmama 

izin verdiği için teşekkür etmeliyim. Aynı şekilde Prof. Sevil Gülçur’un 

danışmanlığında gerçekleştiğim yüksek lisans tezime başlamam için beni 

cesaretlendirdiği ve işler yolunda gitmediği anlarda bana kucak açtığı için çok 

müteşekkirim. Çanak çömlek çalışmalarına getirdiği yeni bakış açılarıyla Dr. Martin 

Godon, Gelveri yüksek lisans tezimden bu yana çok şey öğrendiğim insanların 

başında gelmektedir. Çanak çömleğin formuyla olduğu kadar yapım süreci 
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ayrıntılarına duyduğu ilgi, dolayısıyla onu üreten insanlarla kurduğu bağlantılar, 

benim için ufuk açıcı nitelikte olmuştur. On yılı aşkın bir süredir içinde bulunduğum 

ve herşeyi konuşabildiğim İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Anabilim Dalı’nın tüm 

üyelerine, Mehmet Özdoğan’a arkeolojiye karşı hiçbir zaman kaybetmediği merakı, 

Savaş ve Sema Hoca’ya kendine has üsluplarıyla biz gençleri destekleyici tavırları, 

Necmi Karul’a pragmatik çözümleri, Nur Balkan-Atlı’ya Göllüdağ gibi bir projeyi 

her alanda sürdürdüğü ve Mihriban Özbaşaran’a cevapların subjektifliğine 

takılmadan önce soruları önplana getiren bakış açısıyla ayrı bir pencere açtığı ve yine 

genç kuşakları cesaretlendirici kişiliği için ayrıca teşekkür etmek isterim. Son olarak 

ilk hocam Turan Efe’ye arkeolojiye karşı azalmayan tutkusuyla oldukça ilham verici 

olduğunu dile getirmek ve teşekkür etmek isterim. 

Bu tez çalışmasının bir de kazan dairesi var tabii ki. Kendilerini orada dumana 

boğmama rağmen ısrarla bana yardım eden ve benden umudu kesmeyen insanlar var. 

Örneğin Nurcan Kayacan. Bundan 10 sene sonra bu dönemleri hatırladığımda aklıma 

ilk gelecek kişidir. Kendisine burada sayamacağım sayıda sebepten ötürü teşekkür 

ederim. Orkun Kaycı’ya tezin krize girdiği anlarda gösterdiği destekler ve 

arkadaşlığımız, Yasin Çakan’a zahmeti çok olan foto ve çizim düzeltmelerini 

gerçekleştirdiği, Ebru Pamukçu Şimşek’e buluntu çizimleri, Hale Tümer ve Salih 

Üstündağ’a fotoğraf çekimleri için, Nihan Büyükakmanlar Naiboğlu ve Berkay 

Dinçer’e yazılı metni gözden geçirdikleri için de sonsuz teşekkürü borç bilirim. 

Canay Alpagut, Bogdana Milic, Selen Nur Çalışkan’ı anmadan geçemem. Burçin 

Erdoğu, Ali Umut Türkcan, Işıl Demirtaş, Cevdet Merih Erek, Isabella Caneva’ya 

arkeolojik bilginin paylaşımı konusundaki hassas tavırları için ayrıca teşekkürler. 

Laboratuvardaki işler için yardıma gelen anabilimdalı öğrencilerimize de çok 

teşekkürler.  

Bu tez projesine destek veren tek kurum Hitit Üniversitesi’dir.  Beni destekledikleri 

ve bünyesine kattıkları için teşekkürler. 

 Son olarak aileme de çok teşekkür ederim. 

Ozan Özbudak- İstanbul, 2016 
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GİRİŞ 

Anadolu yarımadası
1
 tarihöncesi dönem araştırmaları, son 20 yılda yeni 

çalışmalarla beraber hızla artmıştır(Özdoğan-Başgelen:1999,2007,Özdoğan 

vd.:2012). Eldeki veriler, Orta Anadolu’da MÖ. 9. binyılın başıyla beraber izlerini 

takip etmeye başladığımız ve Çanak Çömleksiz Neolitik adını verdiğimiz ilk 

yerleşik topluluklara ait kültürün, belli bir bütünlüğü koruduktan sonra olasılıkla 

besin elde etme stratejilerinin gelişmesiyle çanak çömlek kullanımını da bünyesine 

kattığını (Çanak Çömlekli Neolitik Dönem), MÖ 7. binyılın ortalarından itibaren 

Anadolu yarımadasının diğer bölgelerine de nüfuz etmeye başladığını (Son Neolitik 

Dönem) ve bu kırılmadan sonra ortak geleneklerden beslenen fakat farklı kültürel 

çıktılar üretmeye başlayan toplulukların ortaya çıktığını koymaktadır (İlk Kalkolitik 

Dönem). Orta Kalkolitik adını verdiğimiz süreç ise, yaklaşık 3000 yıl süren 

Neolitik kültürün MÖ. 5500 civarında kesintiye uğradığı, kültürel kodlarının 

tamamen değişmeye başladığı ve hakkındaki verilerin henüz olgunlaşmadığı bir 

dönemdir. Anadolu yarımadası krono-kültürel sürecine dair tatmin edici bilgi 

eksikliği takip eden Geç Kalkolitik Dönem’de de devam etmiş, İlk Tunç Çağı ve 

sonrası nispeten daha iyi araştırılmıştır (Düring, 2011:797).  

Orta Anadolu ve hatta Volkanik Kapadokya tarihöncesi dönem çalışmalarının 

sayısı ülkemizdeki birçok bölgeye göre fazladır. Fakat bölgede cevaplandırılmayı 

bekleyen sorular henüz önümüzde durmaktadır. 2000 yılından bu yana Doç.Dr. 

Erhan Bıçakçı başkanlığında sürdürülen Tepecik-Çiftlik kazıları, yaklaşık 2500 

yıllık kesintisiz tabakalanmasıyla bölgedeki Çanak Çömleksiz Neolitik topluluklar 

ve bu toplulukların oluşturduğu kültürün nasıl sonlandığı ile ilgili sorularımızın 

yanıtlandırılması için ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, 

yerleşmenin son tabakasında evrelenmiş bir şekilde ilk kez ortaya çıkarılan ve Orta 

Kalkolitik Dönem’in ayırt edici özelliklerinden biri olarak algılanan koyu yüzlü 

çizi-kazı ve nokta bezeli örnekler diğer çanak çömlek buluntularıyla beraber 

                                                           
1
 İskenderun’dan Trabzon’a çizdiğimiz hattın batısıyla, Ege-Marmara denizlerinin batı kıyısı arasında 

kalan, güneyde Akdeniz, kuzeyde Karadeniz ile sınırlanan bölge. Tarihsel anlamda “Anadolu” bu 
sınırlar içerisinde tanımlanmaktadır. Tarihöncesi dönemler için de bu ayrım geçerliliğini 
korumaktadır(During, 2011:796).  
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incelenerek,  Orta Anadolu MÖ 6. binyıl krono-kültürel sürecinin daha net 

anlaşılmasına katkılar sağlanması amaçlanmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KONUNUN TANITIMI, AMAÇ ve YÖNTEM 

 

1.1.Konunun Tanıtımı ve Amacı 

Bu çalışma kapsamında, “koyu yüzlü çizi, kazı ve nokta bezemeli” ismiyle 

etiketlendirilen çanak çömlek, Anadolu tarihöncesi dönem araştırmalarının 

başladığı yıllardan bu yana gerçekleştirilen araştırmalarda sıkça rastlanılan bir 

ögedir. Mevcut arkeolojik veriler, bezemeli çanak çömlek yapım geleneğinin MÖ 

7. binyılın sonuyla beraber Anadolu ve etrafındaki coğrafyada eş zamanlı olarak 

ortaya çıktığını gösterir. Neolitik yaşam tarzının daha geniş bir bölgeye yayılmaya 

başladığı döneme denk gelen bu süreçte, Akdeniz kıyıları boyunca impresso, Toros 

Dağ silsilesi ve bununla ilişkili bölgeler boyunca boya, Anadolu içlerinden Orta 

Avrupa’ya uzanan coğrafyada da çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin 

yayıldığını görmekteyiz. Anadolu yarımadası bu üç farklı geleneğin kesişme 

noktası olarak ön plana çıkmaktadır.  

Bölgede Neolitik Dönem’in varlığına şüphe ile bakıldığı yıllarda, J. Mellaart, D. 

French ve I. Todd’un öncü çalışmalarıyla Anadolu Platosu’nda Tunç Çağı öncesi 

dönemlerin varlığı ilk kez sağlam verilerle ortaya konmuştur. Canhasan III ve 

Aşıklıhöyük (Todd, 1966) Çanak Çömleksiz Neolitik (French, 1962,1968), 

Çatalhöyük ve Hacılar Çanak Çömlekli Neolitik (Mellaart 1967, 1970), Batı 

Çatalhöyük (Mellaart, 1965), Hacılar (Mellaart 1970) ve Canhasan I İlk Kalkolitik, 

yine Canhasan I Orta Kalkolitik (French, 1968) ve Beycesultan (Lloyd-Mellaart, 

1962) Geç Kalkolitik-İlk Tunç dönemlerine dair ilk kez tatmin edici verilerin 

sağlandığı yerleşmeler olarak kronokültürel yapının temellerini oluşturmuşlardır. 

Söz konusu çalışmalarda elde edilen veriler, uzun bir süreci kapsayan 

tabakalanması ile Mersin-Yumuktepe kazılarından elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılarak Mezopotamya kronoloji şemasına uygun hale getirilmiştir. Çanak 

çömlekte görülen değişimler bu şemanın oluşturulmasında kilit rol oynamıştır. 

Örneğin Hacılar’da monokrom çanak çömleğin görüldüğü tabakaların üzerinde 

bulunan krem astar üzeri boya bezemeli tabakalar Yakındoğu’da Halaf kültürü ile 
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beraber görülen boyalı gelenekle bir tutulmuştur.  Benzer bir değişimin Doğu 

Çatalhöyük’ten Batı Çatalhöyük’e geçişte, daha da önemlisi Mersin-Yumuktepe’de 

görülmesinden de aldığı güçle Mellaart, boyalı tabakaları İlk Kalkolitik Dönem’e 

tarihlemiştir (Mellaart, 1975). 

Anadolu platosunun güneyi için monokrom-boyalı ayrımı, günümüze dek yapılan 

diğer çalışmalar ve radyokarbon tarihleri sonuçlarıyla da geçerliliğine devam 

etmektedir. Peki, platonun geri kalanında görülen ve boyalı çanak çömlek 

kullanmayan topluluklar?  

1980’li yıllardan sonra özellikle M. Özdoğan ve T. Efe’nin çalışmalarıyla 

yarımadanın batısındaki Neolitik ve Kalkolitik kültürler hakkında ilk veriler ortaya 

çıkmaya başlar. Yakın Doğu kültürleriyle ilişkilendirilecek verilerin bulunmaması, 

emekleme aşamasındaki bölge arkeolojisinin odağını Balkanlar’ın ve dolayısıyla 

Avrupa’nın neolitikleşmesi sorunun bir parçası haline getirir. Özellikle Marmara 

Bölgesi ve Trakya’da gerçekleştirilen araştırmalar sonucu elde edilen veriler, 

kronolojik anlamda Yakındoğu şemasından koparak bölgenin Kıta Yunanistan-

Balkan silsilesi içinde değerlendirilmesi, yarımadanın doğusu ve batısı arasında algı 

açısından bir makas oluşturmuştur. Bu örnekte de bezemeli kap yapımı, kültürel 

süreçlerin daha iyi anlaşılması için başvurduğuz kronolojik dönem bölümlemesinde 

ayraç işlevi görmektedir. İlk Neolitik Dönem monokrom çanak çömlekle 

karakterize olmuşken, Kıta Yunanistan’da krem astar üzeri kırmızı, Balkanlar’da 

ise kırmızı üzeri beyaz boyalı bezemeli çanak çömlek Orta Neolitik Dönem’in 

önemli göstergeleri arasında yer almaktadır (Özdoğan, E.,2009). 

Çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin farklılıkların tespitinde belirleyici 

olma (ayraç) özelliği de yine Balkan arkeolojisinin temel meselelerinden biridir. 

Bölge kronolojisi için Orta-Son Neolitik geçişinin simgesi olan bu tip bezemeli 

çanak çömlek, bölgenin neolitikleşme sürecinin olgun bir seviyeye ulaşıp, kendi 

dinamiklerini yarattığının da göstergesi olarak kabul edilmiştir. T. Efe’nin 1980’li 

yılların sonunda başladığı yüzey araştırmaları ve Orman Fidanlığı kurtarma 

kazılarında bir arada bulduğu koyu yüzlü çizi, kazı ve nokta bezemeliler ve Orta 

Anadolu tipi beyaz üzeri kırmızı boyalılar Vinça fenomeninin Anadolu’ya 
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taşmasının önünü açacaktır (Efe, 1990a, 1996). Anadolu ve Balkanlar arasında 

önceleri daha alçak sesle konuşulan ilişkiler, M. Özdoğan’ın Trakya’daki 

çalışmaları (Özdoğan, 1989) ve Ilıpınar kazılarıyla daha somut verilerle tartışılmaya 

başlanmıştır (Roodenberg vd., 1990). Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Hacılar ve 

Çatalhöyük’ten önce keşfedilmiş olan ve kabaca “Kalkolitik” olarak tanımlanan 

Büyük Güllücek, Alişar gibi yerleşmelerde ele geçen malzeme de bu tartışmanın 

içinde kendine yeniden yer bulmaya başlar (Özdoğan, 1993,1996; Thissen, 1993; 

Steadman, 1995; Parzinger, 1993). Anadolu-Balkan ilişkilerinin Vinça tipi 

bezemeliler üzerinden tartışılmaya başlaması, Orta Anadolu’nun güneydoğusunda 

yer alan ve Balkanlar’a yaklaşık 1000 km uzaklıktaki, fantastik üslupta çizi-kazı ve 

nokta bezemeli Gelveri
2
 yerleşmesinin de tekrar hatırlanmasını sağlar. Bezeme 

motifleri Balkanlar’ın Vinça sonrası örneklerini hatırlatan Gelveri, göreceli 

karşılaştırma yöntemleri dikkate alınarak, biraz da Alişar Kalkolitik’i göz önünde 

bulundurularak Anadolu kronolojisi içinde Son Kalkolitik Dönem’e 

tarihlendirilmiştir (Steadman, a.e.; Parzinger a.e).  

Avrupa’ya Neolitik yaşam tarzını nasıl ulaştığı sorunsalına Marmara ve Eskişehir 

bölgesinden gelen yeni bilgilerin verdiği cevaplar, gözlerin Batı Anadolu ve Ege 

kıyılarına çevrilmesine neden olmuştur (Meriç, 1993; Seeher, 1990a). Kıyı 

jeomorfolojisinin elverişsizliği (deniz seviyesindeki değişimler, alüvyal ovaların 

oluşum süreçleri) 1990’lı yılların sonuna kadar bölgede Neolitik yerleşimlerin 

varlığına şüphe ile bakılmasına yol açmıştır (Özdoğan, 1989; Seeher, a.e.). Fakat 

Anadolu-Balkan kültürel ilişkilerinin ne denli yakın olduğunun anlaşılmaya 

başlanması, araştırmacıları cesaretlendirmiş ve bölgeye ait tarihöncesi çalışmalar 

hız kazanmıştır. Bu çerçevede Ulucak, Ege Gübre ve Yeşilova kazılarına 

başlanmıştır. Göller Bölgesi’nden tanıdığımız monokrom ve boyalı çanak çömlek 

örnekleri ile beraber, Akdeniz kıyı Neolitik’ine özgü impresso tipi çanak çömlek de 

söz konusu araştırmalarda ele geçmiştir.  İmpresso tipi çanak çömlek Ilıpınar ve 

                                                           
2
 1957 yılında biim dünyasına tanıtılan Gelveri, 90’lı yıllardan önce araştırma eksikliğinden ötürü 

Anadolu’daki herhangi bir yerleşme ile karşılaştırılamadan doğrudan Balkan kültürleriyle 
ilişkilendirilmekteydi(Tezcan,1957; Schachermeyr, 1976). Gelveri’nin araştırma tarihçesi içindeki yeri 
3.2.1 numaralı bölümde daha ayrıntılı incelenecektir. 
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Aktopraklık kazılarından da bilinmektedir. Bu verilere dayanarak Marmara Bölgesi 

ve Akdeniz kıyıları arasında bir bağ olduğu anlaşılmıştır.  

Anadolu yarımadası üzerinde görülen diğer bir çanak çömlek bezeme tipi de 

kabartma insan ve hayvan betimlemeli örneklerdir. 1980’li yıllarda ilk kez 

Köşkhöyük’te ortaya çıkan (Silistireli, 1985; Silistireli-Ogün, 1989) ve genellikle 

kırmızı astarlı yüzeyler üzerine işlenen bu bezeme stili, başlangıçta tekil bir 

örnekken, 2000 yılında kazılmaya başlanan Tepecik-Çiftlik (Bıçakçı, 2001) ve 

2007’de tekrardan kazılan Gelveri’de (Gülçur-Kiper, 2009) de benzerlerinin 

bulunmasıyla yayılım alanı genişlemiştir. Bu tip bezeme örnekleri, yarımadanın 

diğer bölgelerinde henüz bulunamamıştır ve Volkanik Kapadokya bölgesine özgü 

bir öge gibi durmaktadır. 

Tez çalışmasının odak noktası olan çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin 

gelişimi ve kabaca MÖ 6. binyılın ortasına denk gelen İlk-Orta Kalkolitik Dönem 

geçişi ile ilgili potansiyel çözümler üretebilecek bölgelerden birisi Volkanik 

Kapadokya’dır. Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’den Geç Kalkolitik’e kadar 

krono-kültürel süreci kesintisiz bir biçimde izleyebildiğimiz bölge, Yakındoğu’da 

bulunan en zengin obsidyen yataklarından bazılarını barındırması açısından da 

önem teşkil etmektedir. Obsidyen yataklarına hakim bir konumda bulunan Tepecik-

Çiftlik yerleşmesi kendine has buluntu toplulukları ve farklı bezeme tiplerini bir 

arada bulunduran dolgularıyla MÖ. 6. binyılın ilk yarısıyla beraber görülen kültürel 

değişimlerin doğasını anlama çabalarımıza cevap verebilecek şimdilik yegane 

yerleşmedir. Höyüğün son tabakasının çanak çömlek buluntuları, bölge içi verilerle 

beraber incelenerek; çizi, kazı ve nokta bezeme kullanımının belli bir kültürle 

ilişkilendirilip ilişkilendirilemiyeceği, kültürel bir değişim varsa bunun bölgeler 

arası gelişmelerle bir bağlantısının olup olmadığı irdelenerek, Son Neolitik 

topluluklarla yakın bağı olan İlk Kalkolitik Dönem’in doğası anlamaya ve hakkında 

az şey bildiğimiz Orta Kalkolitik Dönem kültürleriyle olan ilişkileri gösterilmeye 

çalışılacaktır. 
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1.2. Yöntem 

Araştırmanın konusu, Tepecik-Çiftlik’in 2. tabaka çanak çömlek buluntularını 

detaylı bir şekilde incelemek olduğu kadar, bölgeler arası krono-kültürel bir soruna 

çözüm önerileri getirmek olduğu için, Anadolu yarımadasının coğrafi şartlarının 

etüt edilmesi konunun çerçevesi niteliğindedir. Bu kapsamda, 2. bölümde Orta 

Anadolu’nun genel çevresel özellikleri, bitki coğrafyası, eski iklim çalışmaları ve 

doğal hayat kısaca tanıtılacaktır. 5. bölümde Volkanik Kapadokya ile coğrafi ve 

kültürel anlamda ilişki içerisinde olan altbölgelerin yüzey şekilleri ve yerleşme yeri 

seçimleri daha ayrıntılı anlatılacaktır.  

4. bölümde Tepecik-Çiftlik yerleşmesinin genel özellikleri, 2. tabakaya ait 

arkeolojik veriler ve son olarak Kalkolitik Dönem çanak çömleği tanıtılmadan 

önce, araştırma konusunun kronolojik anlamdaki sorunları, araştırma tarihçesi ve 

kronolojik dizin sorunu-kronokültürel sorunlar olmak üzere iki başlık altında 

3.bölümde incelenecektir. Bu bölümde yine Orta Anadolu’ya bağlı alt bölgeler  ve 

ilişkili kültür coğrafyaları kendi içinde değerlendirilecektir.  

Coğrafi şartlar ve kronolojik altyapı tanıtıldıktan sonra, Tepecik-Çiftlik’in 

Kalkolitik tabakası ve buna bağlı evrelerine dair arkeolojik sonuçlar, 4. bölümde 

detaylı bir şekilde ele alınmıştır. İlk etapta yerleşmenin Neolitik tabakalarından 

süregelen kültürel ögeleri mimari ve tabakalanma, çanak çömlek, geçim ekonomisi 

ve zanaatçılık gibi başlıklar altında kısaca bahsedildikten sonra, bu çalışmayla 

beraber ilk kez tanıtılacak olan Kalkolitik Dönem buluntularına geçilecektir.  

4.2. bölümde de altı çizileceği üzere, bugüne kadar sağlam bir şekilde 

belgenemeyen Kalkolitik Dönem’e ait evrelerin saptanabilmesi için iki ayrı 

kulvarda çalışmalar yürütülmüştür. Çanak çömlek analizlerine başlamadan önce, 

2013 yılında höyükte kazılar devam ederken, kazıevine gelen malzemenin tanımlı 

parçaları ayrılıp numaralandırılmış, tanımsız parçalar ise açkı, renk, astar gibi temel 

kriterlere göre ayrılıp sayımı yapılmıştır. Bu esnada tespit edilen bezemeli parçalar 

ise ayrılarak farklı bir şekilde etiketlendirilmiştir. İstanbul’da devam eden 

çalışmalarda tanımlı parçaların tamamı incelenmiştir. Açma defterleri, günlük 

planlar ve fotograflar takip edilerek höyük üzerinde bulunan ve farklı seviyelerden 
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açılan çukurların içinden gelen buluntuların, sağlam dolgulardan gelen örneklerle 

karşılaştırılabilmesi için, çukurlar, sabit buluntular, yaşam düzlemleri, ara dolgular 

ve buna bağlı toplama birimleri gruplara ayrılmıştır. İlk yapılan gözlemler, SB 4 ve 

SB 6 adı verilen büyük çukurun içinden gelen malzemenin diğer dolgularda 

rastlanmadığını göstermiştir. Çalışılan iki açmanın da yüzey toprağı altında beliren 

yaşam düzlemine ait toplama birimleri bir araya getirilerek burdan gelen çanak 

çömlekler bir arada değerlendirilmiş ve çok güçlü ortaklıklar barındırdığı 

anlaşılmıştır. Höyük üzerine açılan çukurların bazılarında yine bu tip malzeme 

bulunurken, pulluk toprağından ve yaşam düzlemi üzerindeki bozuk dolgulardan 

gelen çanak çömleğin farklı mal grupları ve çok farklı kap bezeme tipleri 

barındırdığı tespit edilmiştir. Benzer malzemeye yine farklı çukurlarda 

rastlanılmıştır. Arkeolojik dolgular höyüğün üst kesiminde 3 farklı evreye işaret 

etmiştir ve ilgili dolgulardan gelen malzeme sandık grupları altında toplanarak 

diğerlerinden ayrılmıştır. Bu gruplardan gelen bezemeli örnekler de etüt edilmiş, 

söz konusu üç evrenin altından gelen dolgularda çok az sayıda çizi bezemeli örneğe 

rastlanılmıştır. Bu dolguların altı ise en alttaki sağlam mimari yaşam düzlemine 

kadar tamamen ikincil dolgulardan meydana geldiği görülmüştür. Kazılan alanların 

en derine ulaştığı alanda üç adet yapıya rastlanılmış, bu yapıların içinden gelen 

toplama birimleri de gruplara ayrılmıştır. Yapı içlerinden gelen birincil öneme 

sahip güvenilir dolgulardan gelen malzeme tanımlandıktan sonra, diğer tanımsız 

dolgularla ilişkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak hem kazı esnasındaki 

gözlemler ve çanak çömlek çalışmaları bir araya getirildiğinde toplamda 4 ana evre 

tespit edilmiştir. İlerde daha geniş alanlarda gerçekleştirilicek çalışmalarda bu 

evrelerin sayısının artma ihtimali bulunmakla beraber çanak çömlekten gelen 

veriler rahatlıkla yeni yapılacak evrelendirmeye yardımcı olacaktır.  

5. bölümde Volkanik Kapadokya’ya komşu ve Orta Anadolu ile ilişkili bölgelerin 

Son Neolitik Dönem’den Orta Kalkolitik’e dek süregelen çanak çömlek verileri 

tanıtıldıktan sonra 6. bölümde bölgesel karşılaştırmalar yapılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ORTA ANADOLU’NUN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 

Orta Anadolu, doğu-batı yönünde uzanan Anadolu yarımadasının merkezinde, dört 

tarafı dağlarla çevrili; güney kesimi düz, kuzey kesimi ise engebeli bir görünüm arz 

eden bir bölgedir. Eski Dünya’da step bitki örtüsünün görüldüğü en batı noktadır 

(Schoop, 2005c: 42).  İran-Turan Stepleri adı verilen bu sistem kendi içinde 4 ayrı alt 

bölgeye ayrılmaktadır. Orta ve Doğu Anadolu’yu da kapsayan alt step tipi İT 2 

ismiyle anılırken, Güneydoğu Anadolu ve “Bereketli Hilal” için ayrı bir alt bölge 

önerilmektedir (Djamali vd. 2011).  

Şekil 1: Güneybatı Asya Bitkicoğrafyası Haritası 

 

Djamali vd., 2011:2, Fig.1 

Orta Anadolu’yu coğrafi anlamda kendi içinde 3 ana bölgeye ayırmak mümkündür. 

Bunlardan ilki Tepecik-Çiftlik’in de içinde bulunduğu Volkanik Kapadokya iken  

Konya Ovası ve Kuzey Orta Anadolu diğer altbölgeleri oluşturmaktadır. Volkanik 

Kapadokya levha tektoniği ve buna bağlı olarak volkanik hareketliliklerle 

şekillenmiş, düzlük ve yüksek kesimleri barındırırken, Konya Ovası, Pleistosen’den 

Holosen’e geçişle beraber kurumuya başlayan Eski Konya Gölü’nün ardında 
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bıraktığı düzlüklerle karakterize olmuştur (Erol, 1978). Kapadokya’daki volkanik 

hareketlerin bir parçası olan oluşumlar, kuzeydoğu- güneybatı doğrultusunda devam 

ederek, düzlük alanda yer yer yükseltilerin görülmesine neden olur. Konya 

Ovası’nda step bitki örtüsü hakimken bölgenin batısına Seydişehir-Beyşehir 

havzasına girildiğinde Akdeniz tipi bitki örtüsü belirmektedir. Kuzey Orta Anadolu 

ise engebeli bir görünüm arz etmekle beraber bölgede bulunan dağların yüksekliği 

2000 metreyi geçmemektedir. Bölgenin bitki örtüsü ise yine step özellikleri gösterir 

fakat kuzeyine doğru gidildikçe Avrupa-Sibirya tipi yazın yapraklarını dökmeyen 

tipte ağaçları bulunduran ormanlar görülmektedir. Araştırmamızın konusu oluşturan 

zaman diliminde söz konusu ormanların bölgenin genelinde yaygın olduğu 

düşünülmektedir (Roberts, 2014:84). Tuz Gölü ise bu üç bölgenin kesiştiği alanda 

yer almaktadır. 

Orta Anadolu Platosu’nun kuzeyinde Kızılırmak ve Sakarya, güneydoğusunda 

Seyhan ve Ceyhan gibi sularını denize ulaştıran nehir havzaları bulunurken, bölgenin 

merkezi ve güneyi farklı boyutlardaki kapalı havzalarla karakterize olmaktadır 

(Bıçakçı, baskıda). Volkanik Kapadokya’da Melendiz ve Karasu, Konya Ovası’nda 

May ve Çarşamba nehirlerinin birikinti yelpazeleri üzerinde yer alan çok sayıda 

yerleşme, bu alanların tarihöncesi topluluklar tarafından tercih edilen alanlar 

olduğunu göstermektedir. Bölgede çok sayıda irili ufaklı göl ve nehirlerin 

oluşumunda Aladağlar ve Bolkarlar gibi kar sularını yıl boyu tutan dağlık alanların 

varlığı önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu dağlık alanlar taş, yakacak odun gibi 

hammadde kaynaklarını da barındırdığından bugüne kadar tespit edilen Neolitik-

Kalkolitik yerleşmelerin yüksek kesimlere de belli bir yakınlıkta olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Hammadde kaynakları içerisinde obsidyenin tarihöncesi topluluklar açısından kritik 

bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Yakındoğu’nun en büyük obsidyen 

kaynakları arasında Volkanik Kapadokya’da bulunan yataklar yer almaktadır. Bu 

kaynaklar Göllüdağ ve çevresinde (Bozköy, Kayırlı ve Kömürcü) ve bunların hemen 

kuzeyinde yer alan Nenezi ve Acıgöl’dür. Nur Balkan-Atlı tarafından gerçekleştirilen 

yüzey araştırmalarında söz konusu kaynakların hemen yakınına konuşlanmış çok 

sayıda işlik alanı belgelenmiştir. Kaletepe obsidyen atölyesinde gerçekleştirilen 
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kazılar, naviform adı verilen ve belli bir teknikle dilgiler çıkarılan çekirdeklerin 

Kıbrıs, Kuzey Suriye ve Levant’a kadar ulaştığını ortaya koymuştur (Balkan-Atlı-

Binder 2007:220). Ayrıca D. Mouralis ve A. Türkecan tarafından gerçekleştirilen 

analizler, kaynakların kimyasal bileşenlerini kimliklendirmiş bu sayede bölge içinde 

de kaynak kullanımı ve obsidyen dağılımı ilişkisini sağlıklı bir şekilde 

yorumlanabilmektedir (Mouralis vd, 2001). 

Bölgenin paleocoğrafya verileri polen ve buzul kayıtlarından gelen bilgilere 

dayanmaktadır (Roberts, a.e.:74-75). Acıgöl’den elde edilen polen analizi sonuçları 

Neolitik Dönem’in başından itibaren bölgenin olası iklim ve bitki örtüsünü 

anlamamıza yardımcı olmaktadır. Nevşehir Acıgöl sonuçlarına ek olarak Van 

Gölü’nden elde edilen kayıtlar, Yonger Dryas adı verilen kuru soğuk dönemin 

ardından MÖ 9700 yılı civarından sonra hava sıcaklıklarının 4 derece arttığını ortaya 

koymaktadır. İklimdeki ılımanlaşma step tipi bitki örtüsü üzerinde ani etkiler 

yaratmış, step ortamının yabani bitkileri yerini çayırlıklara bırakmıştır. Ağaçlık 

alanlar ise daha yavaş bir genişleme döngüsüne sahiptir. Orta ve Doğu Anadolu’da 

ağaçlık alanların genişleyip maksimum sınırına ulaşması MÖ 5. binyıla kadar 

sürerken, Kuzey ve Batı Anadolu’da buzul sonrası dönemle beraber hızlı bir ilerleyiş 

göstermektedir. Acıgöl polen kayıtları ve kazılan yerleşmelerde ele geçen yanmış 

organik kalıntılar bölgede hangi tip ağaçların yetiştiğini ortaya koymuştur. Yapı 

malzemesi, ısınma ve besin tüketimi açısından hayati öneme sahip bu ağaçlar 

içerisinde en sık rastlananlar meşe, ardıç, karaağaç, ıhlamur, badem, çitlenbik ve 

menengiçtir(Roberts, a.e: 82-83). Neolitik Dönem’in sonlarına doğru sedir ve çam 

ağaçlarının artışı gözlemlenmektedir. Woldring’e göre Toroslar ve Melendiz arasında 

yüksek kesimler bu tip ağaçlarla kaplı olmalıdır (Woldring, 2002).  

Eldeki veriler MÖ 9700-6200 yılları arasına Orta Anadolu’daki yıllık yağış 

ortalamasının günümüz şartlarına göre % 25 daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu 

nemli iklim koşulları MÖ 6200 civarında kesintiye uğramaktadır. Yaklaşık 200 yıl 

süren ani iklim değişikliği, Kuzey Yarımküre’nin genelinde daha kuru ve soğuk 

havayı beraberinde getirmiştir. İklimbilimciler tarafında 8.2 k kısa süreli iklimsel 

değişimi (8.2 k climatic event) ismiyle adlandıran bu durumun tarihöncesi 

topluluklara olan etkisiyle ilgili tartışmalar devam etmektedir (Clare-Wenninger, 
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2014). MÖ 6200-6000’e denk gelen süreçte, iklim koşullarının ani değişmesiyle 

Neolitik yaşam tarzınının daha batıya aktarımı arasında ilişki kurmayı hedefleyen bu 

çalışmalar, bu durumun bir tesadüf olmayabileceğini belirtse de eldeki arkeolojik 

veriler söz konusu süreçte kültürel anlamda bir devamlılığa işaret etmektedir (Biehl 

vd., 2012). MÖ 6. binyılda ise eski nemli ortam tekrar geri gelmiştir. İlginç bir 

şekilde MÖ 6200 için önerilen kültürel değişimlerin yaşanması, Anadolu’dan 

dışarıya göç gibi kavramları arkeolojik olarak tartışabileceğimiz veriler kronolojik 

anlamda bölgedeki iklim koşullarının optimuma ulaştığı nemli dönemden 

gelmektedir. Krono-kültürel manada İlk ve Orta Kalkolitik olarak adlandırdığımız 

süreçte ağaçlık-koruluk alanların azami yayılımı polen kayıtlarına bağlı olarak 

gözlemlenmektedir(Roberts, 2014: 85). 

İklim ve çevre koşullarının yarattığı uygun ortam, insanlar kadar hayvanların da 

yaşamı için olumlu şartlar sunmaktadır. Bölgede gerçekleştirilen kazılarda elde 

edilen hayvan kemikleri Neolitik Dönem’in başından itibaren süregelen evcilleştirme 

sürecinin Son Neolitik-İlk Kalkolitik Dönem’le beraber tamamlandığını 

göstermektedir. Geniş düz çayırlık alanları ve irili ufaklı göletler barındıran bölgenin, 

koyun, sığır ve at gibi sürüler halinde yaşayan hayvan türleri ve bu hayvanları 

avlamak isteyen yırtıcılar için uygun koşullar sağladığı düşünülebilir. Sürüler halinde 

gezen yırtıcıların en güçlüsü olan insanoğlunun diğer yırtıcılar için de tehdit 

oluşturması, evcilleştirmenin erken safhalarında insanlar ve evcilleştirdikleri hayvan 

türleri arasında kurulan ilişkiyi tetiklemiş olmalıdır. Bu tip çayırlık step ortamlarında 

sıkça görülen atgillere ait bulgular arkeolojik kazılarda yaygın görülmesine karşılık, 

morfolojik açıdan evrimleşmeyle ilgili bir veri bulunmamaktadır. Fakat bu 

hayvanların etleri için avlanıp avlanmadığı konusu açık değildir. At kemiğinin 

görülme sıklığı Canhasan I’in 2b ve Tepecik-Çiftlik’te Kalkolitik dönem tabakasında 

artış göstermektedir (Martin vd., 2002
3
). Yine bu tabakada atların çanak çömlekler 

üzerinde betimlendikleri görülmektedir. Canhasan I’in 2B tabakasında heybe 

geçirilmiş bir atgilin betimlendiği bir figürin bulunmuştur. Tüm bu bilgilere rağmen 

atgillerin evcilleşmesiyle ilgili kesin bir şey söylenememektedir. İnsanlarla atgiller 

                                                           
3
 H. Buitenhuis’un ilgili makaledeki tartışma bölümüne bakınız. Ayrıca Schoop 2005c :46 
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arasında olasılıkla bir ilişki vardı fakat bunun doğası bugün tarif ettiğimiz evcilleşme 

kavramıyla açıklanamayabilir. 

Dağlık alanlar ise keçi, geyik gibi otçullar kadar kurt ve ayı gibi yırtıcılar için uygun 

yaşam bölgesidir. Keçinin zaman içerisinde koyunla beraber evcilleştiğini 

görmekteyiz. Geyik ise özellikle alet yapımını kolaylaştıran yapıdaki boynuzlarıyla 

insan topluluklarının ilgisini çekmiş hayvanların başında gelmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORTA ANADOLU “KALKOLİTİK” DÖNEM 

KRONOKÜLTÜREL SORUNLARI 

3.2.1. Araştırma Tarihçesi  

Anadolu yarımadası üzerindeki ilk sistematik arkeolojik kazı ve araştırmalar 

cumhuriyetin ilk yıllarına dayanmaktadır. Hititler’in kültür coğrafyası içerisinde yer 

alan Kızılırma Kavsi içindeki alanda Osten tarafından gerçekleştirilen Alişar (Von 

der Osten, 1937) ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen Alacahöyük (Koşay, 

1951) ve Büyük Güllücek kazıları (Koşay-Akok, 1948) uzun soluklu Boğazköy 

kazılarından belgelenen Hitit Dönem’ine ait veriler ortaya koymakla birlikte, Tunç 

Çağı öncesi dönemler hakkında da yeni bilgiler vermiştir. Monokrom, genellikle 

koyu renkli, çizi bezemeli ve yüksek ayaklı meyvalık formundaki çanak çömlekle 

karakterize olan bu buluntu toplulukları “Anadolu Kalkolitiği”
4
 adı altında 

toplanmıştır. 1950 yılı öncesi dönemde gerçekleştirilen diğer bir kazı da Mersin-

Yumuktepe’dir. J. Garstang başkanlığında yürütülen kazılar, Kızılırmak Kavsi 

içinden bilinen kültürlerden farklı bir oluşumu göstermiştir (Garstang, 1953). 

Neolitik Dönem’in varlığı Yakındoğu kültürleriyle eşzamanlı bir biçimde Kilikya’da 

da ortaya konulmuş, Üç Çağ Sistemi esas alınarak Mezopotamya için oluşturulan 

kronoloji silsilesi bu yerleşmeye de adapte edilmiştir. Oldukça tanımlı olan Halaf ve 

Obeyd çanak çömleğinin yerleşmedeki varlığı bu adaptasyonun sağlanmasında 

önemli bir dayanak olmuştur. Yumuktepe dışında Neolitik Dönem’i yansıtan 

yerleşmelerin Anadolu Yarımadası’nın iç kesimlerinde bulunmayışı, yaz-kış sıcaklık 

farkının yüksek olmasından ötürü bölgenin erken dönem yerleşmecileri tarafından 

iskan görmediği şeklinde yorumlanmıştır (Lloyd, 1957).   

1950’lerin sonu ve 1960’lı yılların başıyla beraber bu varsayımı ortadan kaldıracak 

gelişmeler yaşanmıştır. Araştırma bölgesi olarak Batı Toroslar’ın kuzey eteklerini 

seçen J. Mellart, Denizli’den Konya’nın doğusuna kadar yayılan araştırma bölgesi 

                                                           
4
 S. Omura’nın Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir illerini kapsayan yüzey araştırmalarında bu kültüre ait 

buluntular “Alişar Kalkolitiği” adı altında tanıtılmıştır. bkz. Omura 2000-2005. 
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içinde çok sayıda yeni yerleşmeyi bilim dünyasına kazandırmıştır (Mellaart, 1954). 

Bunların içinde Hacılar ve Çatalhöyük’te gerçekleştirdiği kazılarla Neolitik 

Dönem’in Anadolu içindeki varlığını ilk kez ortaya koyduğu gibi, bölgenin 

güneyinde kuzeydekinden farklı özellikleri yansıtan bir Kalkolitik kültürü de 

belgelemiştir. Mellaart’la eş zamanlı olarak araştırmalarını sürdüren D. French de bu 

yeni Kalkolitik kültürün varlığını Canhasan kazılarında gözler önüne sermiştir 

(French, 1962, 1963). İlk önce Hacılar’da aynı höyük üzerinde görülen ağırlıkla 

monokrom çanak çömleğin üzerine gelen boyalı çanak çömleğin daha basit motifleri 

içeren muadilleri Batı Çatalhöyük ve Canhasan’da da bulunması bölgenin tamamını 

etkileyen kültürel değişimlerin bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Söz konusu 

boyalı çanak çömleğin kronolojik silsilesi gayet tanımlı olan Mersin-Yumuktepe 

kazılarından da bilinmesi, araştırmacıların bu kültürel değişimi Neolitik Dönem’den 

ayırarak Yumuktepe kronolojisine uyum sağlayacak şekilde bu oluşuma “İlk 

Kalkolitik” adı vermelerinin önünü açmıştır. Bu çalışmaların hemen sonrasında, Orta 

Anadolu’nun doğu kesiminde yüzey araştırmaları gerçekleştiren I. Todd, boyalı 

çanak çömlek bulunan yerleşmelere rastlamazken, daha önceden bilinen fakat 

dönemi bilinmeyen Aşıklıhöyük, Pınarbaşı-Bor ve Köşkhöyük gibi yerleşmeleri 

tekrardan ziyaret etmiş ve Tepecik-Çiftlik, Sapmazköy gibi Neolitik Dönem’e 

tarihlendirilebilecek yeni yerleşmeleri bilim dünyasına tanıtmıştır (Todd, 1966, 

1980).  

1970’li ve 1980’li yıllarda Göller Bölgesi’nde araştırmalar gerçekleştiren R. Duru, 

Kuruçay ve Höyücek’te gerçekleştirdiği kazı çalışmalarıyla (Duru, 1994a, 1994b, 

1995) Mellaart’ın Hacılar kazılarından aldığı sonuçları daha sağlam bir zemine 

oturtmuştur. Yine aynı bölgede yüzey araştırmalarına başlayan M. Özsait, Hacılar 

tipi boyalı çanak çömleğe birçok yeni yerleşmede rastlamış, bu kültürün yayılım 

alanını ortaya koymuştur (Özsait, 1991). 1990’lı yıllarda Eskişehir-Kütahya illerinde 

yüzey araştırmları yürüten T. Efe, Hacılar tipi çanak çömleğin bu bölgede az da olsa 

rastlandığını ortaya koymakla beraber, yürütmüş olduğu kısa süreli Orman Fidanlığı 

kazılarıyla bölgenin hakim kültürünün koyu yüzlü monokrom gelenekli, çizi, kazı ve 

nokta bezemeli çanak çömlekle karakterize olduğunu ortaya koymuştur (Efe, 2001). 

Daha önceden kazılan Demircihöyük’ün bağlamından kopmuş İTÇ öncesi çanak 
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çömleğinin Marmara Bölgesi’nin ilk yerleşimci topluluklarını simgeleyen Fikirtepe 

çanak çömleği ile yakın ilişkisi Eskişehir Bölgesi’nde Neolitik-Kalkolitik geçişinin 

Göller Bölgesi’nden farklı bir şekilde geliştiğinin anlaşılmasını sağlamıştır (Seeher, 

1990). M. Özdoğan tarafından yürütülen ve günümüze kadar devam eden Trakya 

tarihöncesi araştırmaları, bölgede Anadolu’dan farklı bir Kalkolitikleşme sürecinin 

yaşandığını ortaya koymuştur. Anadolu kronolojisine göre İlk Kalkolitik Dönem’e 

denk gelen süreç Trakya’da ve Balkanlar’da ilk yerleşik toplulukların görüldüğü 

zamana denk geldiği anlaşılmıştır (Özdoğan, 1999). 

1990’ların sonu 2000’li yıllarla beraber yukarıda sayılan bölgelere ek olarak Ege ve 

Kapadokya’da tarihöncesi döneme dair yeni kazı çalışmalarının başladığını 

görmekteyiz. 1990 yılında U. Esin tarafından başlatılan Aşıklı Höyük kazılarının 

hemen ardından(Esin vd.,1991) Nur Balkan-Atlı başkanlığında geniş bir kapsamda 

yürütülen “Kapadokya Obsidyen Araştırmaları Projesi”(Balkan-Atlı vd., 1999), 

S.Gülçur tarafından yürütülen Aksaray İli Yüzey Araştırmaları ve Güvercinkayası 

kazıları (Gülçur, 2004b), M. Özbaşaran başkanlığında Musular kazısı (Özbaşaran, 

1999) ve E. Bıçakçı yönetiminde Tepecik-Çiftlik kazılarıyla (Bıçakçı, 2001) 

Volkanik Kapadokya bölgesinin tarihöncesi dönemleri hakkında önemli bilgiler 

edinilmiştir. 1991 yılında U. Esin, 2007 yılında ise S. Gülçur başkanlığında Gelveri-

Yüksekkilise’de yürütülen sondaj çalışmalarından elde edilen sonuçların farklılığı, 

bölgedeki kazı ve araştırmalardan elde edilen yeni sonuçlara paralel bir şekilde 

farklılık göstermiştir (Gülçur-Kiper, 2009, Özbudak, 2010). İlk kez B. Tezcan 

tarafından 1957 yılında bilim dünyasına tanıtılan yerleşmede U. Esin’in çalışmaları, 

çizi, kazı ve nokta bezemeleriyle karakterize olan bu kültürü MÖ 5. binyıl Balkan 

kültürleriyle olan ilişkisini ortaya koyarken (Esin, 1993), 2007 yılında yapılan 

çalışmaların sonucu benzer kültürel ögelerin bölge içindeki paralelliklerini gözler 

önüne sermiştir. Hiç şüphesiz bu duruma aradan geçen süre zarfında Köşkhöyük 

kazılarının olgunluğa ulaşması ve Tepecik-Çiftlik, Güvercinkayası gibi yeni 

kazılardan ele geçen yeni bilgilerin sağladığı olumlu ortam önayak olmuştur. 

Volkanik Kapadokya’da bu gelişmeler yaşanırken bölgenin kuzeyinde Yozgat, 

Kırşehir ve Nevşehir illeri ve çevresinde yüzey araştırmaları yürüten S. Omura 

Neolitik Dönem kültürlerinin Kızılırmak’ın kuzeyine geçmediğini, Alişar’dan 
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bildiğimiz Kalkolitik Dönem ögelerinin bu bölgede yoğunluk gösterdiğini 

belgelemiştir. (Omura, 1993, 2008) 

3.2.2. Kronolojik Dizin - Kronokültürel Sorunlar 

Anadolu yarımadası tarihöcesi dönem (Neolitik-Kalkolitik) arkeolojik araştırmaları 

kendine has soru ve sorunlar barındırmaktadır. J. Mellaart’ın 1963 yılında 

Çatalhöyük’ü bilim dünyasına tanıttığı günden bu yana, Neolitik’in tanımı da dahil 

olmak üzere birçok şey değişmiş ve değişmektedir. Arkeoloji bilimine yardımcı alt 

disiplerin de günden güne daha çok işin içine dahil olması ve daha önce 

araştırılmayan bölgelerde yapılan çalışmalar, tarihöncesi dönemlere ait bilgilerimizi 

arttırmasına karşılık, bu çalışmaların arkeolojik bilgiye dönüştürülmesi konusunda 

sorunlar devam etmektedir. Bu sorunların temelinde yatan faktörlerden biri Anadolu 

coğrafyasının arkeolojik literatürdeki algılanma biçimidir. Prof. M. Özdoğan’ın altını 

çizdiği üzere: 

 

 “Anadolu Yarımadası’nın doğudan batıya doğru uzanan özel coğrafi konumu, Yakındoğu’da ortaya 

çıkan kültürel oluşumları Ege ve Güneydoğu Avrupa’ya aktaran bir köprü olarak görülmesine neden 

olmuştur. Anadolu’nun bu şekilde, Doğu ile Batı kültürleri arasındaki basit bir aktarım yolu olarak ele 

alınması, kendine özgü kimliğinin de gözardı edilmesi anlamını taşımaktadır. Buradaki yanılgının 

temelinde Anadolu kültür coğrafyasının doğru olarak algılanmaması yatmaktadır; Anadolu sanıldığı 

gibi tekdüze bir birim değil, farklı özelliklere sahip coğrafi ortamların 

bileşkesidir”(Özdoğan,2007:17).  

 

Eldeki çalışmalar, Neolitik Dönem’in başından beri Anadolu’nun Mezopotamya ya 

da Yakındoğu’dan bağımsız kültürel model(ler) yansıttığını göstermesine karşın, 

başka bir kültür coğrafyasından adapte edilmiş, 1950 yılı öncesine dayanan 

kronolojik şema geçerliliğini sürdürmektedir.  

Bundan 50 sene önceye dayanan ve Anadolu’yu tek birim bir halinde algılayan ve 

buna uygun bir biçimde bölgenin tamamını kapsayıcı çözümler ve terminoloji üretme 

kaygısı, bugün yerinin yavaş yavaş bölgesel kronolojilerin önemine bırakmaktadır. 
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2001 yılında Orta Anadolu Neolitik’i üzerine gerçekleştirilen atölye çalışmasında 

(Gerard-Thissen, 2002), ilk kez tanımlı bir kültür coğrafyası üzerine çözümlemeler 

üretilmeye çalışılmıştır. Kapadokya’daki kazıların sonuçlarının henüz olgun bir 

seviyeye ulaşmadığı o günlerde, batıda Beyşehir Gölü’nden doğuda Erciyes Dağı’na, 

güneyde Toros Dağları’ndan kuzeyde Tuz Gölü’nü kapsayan geniş bölge “Orta 

Anadolu” ismiyle tanımlanmıştır. Bölgenin kronolojisi için M. Özbaşaran ve H. 

Buintenhuis tarafından MÖ 9. ile 6. binyıllar arasını kapsayan zaman dilimi için 5 

aşamalı yeni bir kronoloji şeması önerilmiştir (Özbaşaran-Buitenhuis, 2002). 2005 

yılında U. Schoop’un Anadolu Kalkolitik Dönem’i üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı 

çalışmada Orta Anadolu’yu “Step Bölgesi” ismiyle tanımlamış, Kapadokya ve 

Konya Ovası’nı tek bir bölge altında değerlendirmiştir. Araştırma konusunun 

temelini oluşturan Kızılırmak Kavsi İçi’nin Kalkolitik Dönem’ini ortaya koymayı 

amaçlayan çalışmada, yarımadadaki diğer bölgelerin kültürel oluşumları zaman 

ölçeği içerisinde yeniden ele alınmıştır. Kronolojik terminoloji sorununun içinden ise 

“MÖ 6. biyılın ilk çeyreği” gibi tanımlamalarla çıkılmıştır (Schoop, 2005a). C14 

tarihlendirme yönteminin zamanla yaygınlaşması ve eskiye dönük sonuçların 

kalibrasyonu günümüzde bunu mümkün kılmaktadır.  

Orta Anadolu’nun kendi içindeki bölgesel ve kültürel ayrımlarına geçmeden önce 

diğer bölgelerdeki duruma bakıldığında, Göller Bölgesi’nde artan kazı çalışmaları ve 

göreceli tarihlendirme verilerindeki çeşitlilik, Mellaart tarafından Hacılar için ortaya 

konulan monokrom-boyalı ayrımının kültürel bir kesinti anlamına gelmediğine işaret 

etmektedir. Bölgenin krono-kültürel yapısı üzerine gerçekleştirilen araştırmalar, 

monokrom evreden bilinen çanak çömlek grubunun, az sayıda boyalı örneği ve “İlk 

Kalkolitik’in yaygın formlarının öncüllerini barındırdığını göstermiştir (Thissen, 

2010: 272). Mellaart, Hacılar II ile I arasında bir boşluk olduğunu öne sürmektedir. 

Schoop bu önermeye katılmakla beraber, R. Duru tarafından ortaya atılan ve 

radyokarbon sonuçlarıyla desteklenmeyen Kuruçay’ın 12-7 arası tabakalarının Erken 

Neolitik-İlk Kalkolitik sürecinin tamamını yansıttığı görüşüne karşı çıkmaktadır. 

Schoop’a göre Kuruçay buluntuları Hacılar II ile I ögelerinin bir karışımıdır ve bu iki 

tabakanın arasındaki boşuğa tarihlendirilmelidir (Schoop, 2002:425). Hacılar V-

II’deki kültürel göstergeleri yansıtan başka bir yerleşmenin henüz bulunmadığının 
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altını çizmektedir (Schoop, 2011:153).  Thissen ise Kuruçay’ın 12-8 arası 

tabakalarını Hacılar’ın V-II ile, 7. tabakanın ise Hacılar I ile çağdaş olabileceğini 

belirtmektedir (Thissen, 2010:272). Bademağacı örneğini bir kenara koyduğumuzda, 

her iki araştırmacı da bölgede Erken Neolitik’in varlığına şüphe ile yaklaşmaktadır 

ve bölgedeki kültürel ögelerin devamlılığının MÖ 6300 ile 5700 yılları arasında 

gerçekleştiğini ortaya koymaktadırlar. MÖ 5700’den sonrasıyla ilgili bölgede çok az 

veri bulunmaktadır.  

Marmara Bölgesi’nin MÖ 7.-6. binyıl geçişi ise Fikirtepe Kültürü ile 

özdeşleşmektedir. Bu kültüre ait ögeler bölgenin doğu kesiminde yoğunlaşmaktadır. 

Koyu tonlarda, monokrom, kap formlarının Göller Bölgesi’ne göre sınırlı olduğu 

Fikirtepe çanak çömleğinin başlangıçta az sayıda, daha sonra gitgide artan oranda 

çizi bezemeli örnekleri de barındırdığı görülmektedir (Özdoğan, 2013: 194-195). 

Barcın Höyük’ün MÖ 6400’e tarihlendirilen en alt tabakasından itibaren bölgedeki 

diğer yerleşmelerden de takip edilebilinen Fikirtepe ögeleri için Arkaik, Klasik ve 

Gelişkin ismiyle tanımlanan gelişim evreleri önerilmektedir. Bu üç evreyi de 

barındıran yerleşmeler Ilıpınar ve Aktopraklık’tır. Her iki yerleşmede de MÖ 5500 

civarında kültürel anlamda bir kesintiye rastlanılmaktadır (Thissen, 2008; Karul-

Avcı, 2013:53). Söz konusu kesinti Vinça ögelerinin bölgeye girmesiyle 

bağdaştırılmaktadır ve bölgenin güneydoğusunda bulunan Orman Fidanlığı’nda da 

benzer ögeler V. tabakayla beraber ortaya çıkmaktadır. (Efe, 2001: 51).  

Konya Ovası yerleşmelerine bakıldığında Göller Bölgesi’nde olduğu gibi açık renkte 

astar üzeri kırmızı renkte boyalı çanak çömlek grubuyla İlk Kalkolitik Dönem’in 

ilişkilendirildiği görülmektedir. Doğu Çatalhöyük’ün MÖ 6400-6000 arasında 

tarihlenen Geç Neolitik üst tabakalarında çok az sayıda çizi, kazı ve nokta bezeme 

bulunurken boya bezemenin temsil edilmediği görülmektedir. Batı höyük ise boyalı 

çanak çömleği ile karakterize olsa da Göller Bölgesi’ndeki gibi boyalı çanak 

çömleğin gerek sayısal gerekse üslup anlamında gelişimine rastlamamaktayız. 

Yerleşmede geniş ölçekte açılan alanlar Mellaart tarafından EC I ve II olarak 

tanımlanan üst tabakalara aittir (Melaart, 1965; Biehl vd. 2012) . Radyokarbon 

sonuçlarına göre MÖ 5700’de başlayan bu sürecin öncesini aydınlatmak amacıyla 

açılan derin açmada boyalı çanak çömleğe rastlanmazken çizi, kazı ve nokta 
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bezemeli çanak çömleğin doğu höyükteki örneklere göre artış gösterdiği anlaşılmıştır 

(Franz, 2007:129). Benzer bir durum Canhasan için de geçerlidir. French tarafından 

Orta Kalkolitik’e geçiş sürecini yansıttığı belirtilen 2B tabakası öncesi, boyalı çanak 

çömleğe rastlanılmazken, yerleşmenin erken evrelerinden beri monokrom çanak 

çömlekle beraber çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin görüldüğü 

anlaşılmaktadır (French, 2005). Batı Çatalhöyük ve Canhasan’dan bildiğimiz boya 

bezemeli çanak çömleğin yakın benzerleri Mersin-Yumuktepe’nin MÖ 6. binyılın 

ikinci çeyreğine tarihlenen XXV-XX arası tabakalarından da bilinmektedir. Schoop’a 

göre bu durum Çatalhöyük’ün araştırıla gelmiş tabakaları arasında hakkında çok az 

şey bildiğimiz ve 400 yıla yakın süre devam eden bir boşluğu işaret etmektedir. 

Bölgenin Orta Kalkolitik Dönem’ini yansıtan Canhasan’ın 2A tabakasına ait 

radyokarbon analiz sonucu bulunmamaktadır. Fakat bu tabakada ele geçen birden 

farklı renkte boyalı (polychrome) çanak çömleğin yakın benzerlerine, kalibre edilmiş 

radyokarbon sonuçlarına göre MÖ 5200-4750 yılları arasına denk gelen 

Güvercinkayası ve Köşkhöyük I’de ele geçmiş olması, Canhasan’ın 2B ve 2A 

tabakalarının 500 yıla yakın bir süreci yansıttığını gösterir ki bu pek gerçekçi bir 

sonuç değildir (Schoop, 2011:154).  

Kapadokya’daki duruma baktığımızda ilk dikkat çekici nokta bölgedeki kazılara 

dayalı araştırma tarihçesinin diğer bölgelere kıyasla daha kısa oluşudur. Konya Ovası 

ve Göller Bölgesi’nden aşina olunan boya bezemeli örnekler bu bölgede 

bulunmazken, kırmızı astarlı kabartma bezemeli çanak çömlek diğer bölgelerde 

görülen benzerlerine göre oldukça gerçekçi bir üslupta yapılmıştır ve buluntu 

topluluğu içerisinde daha sık rastlanan bir ögedir. Bu tip örneklere MÖ 7. ile 6. binyıl 

arasındaki süreci yansıtan Köşkhöyük ve Tepecik-Çiftlik’te rastlamak mümkündür. 

Konya Ovası yerleşmelerinden de tanınan çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömleğin varlığı ise bölgede kazılar başlamadan çok önce Gelveri’den bilinmekteydi. 

Schoop tarafından Step Bölgesi yerleşmeleri arasında gösterilen ve bezeme 

motiflerinin bölgedeki erken varlığından yola çıkılarak Doğu ile Batı Çatalhöyük’ün 

arasına tarihlediği yerleşme, daha önceleri yine bezeme motiflerinden yola çıkılarak 

MÖ 5. binyıl Balkan kültürleriyle ilişkilendirilmiş ve Geç Kalkolitik’e 

tarihlendirilmişti (Steadman, 1995:17). 1991 yılında Gelveri’de kısa süreli sondaj 
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çalışması gerçekleştiren U. Esin bezemeli örneklerin Balkan bağlantısını 

yadsımamakla beraber çanak çömlekteki diğer ögeleri de değerlendirerek yerleşmeyi 

Orta Kalkolitik’e tarihlendirmiştir (Esin, 1993:51). 2007 yılında yerleşmede S. 

Gülçur başkanlığında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının en önemli sonucu, 

Gelveri çanak çömleğinin meşhur bezemeli örneklerinin iki aşamalı gelişim 

gösterdiğidir. “Arkaik” ismiyle tanımlanan ilk evrede ele geçen gerek kabartma 

bezemeli gerekse çizi, kazı ve nokta bezemeli örneklerin benzerlerine yerleşmenin 

yakınında bulunan Köşkhöyük ve Tepecik-Çiftlik kazılarından da biliniyor olması 

Gelveri’nin bölge kronolojisi içindeki pozisyonu hakkında ilk kez tatmin edici veriler 

sağlamıştır. Fakat sondaj çalışmalarının sınırlı alanlarda gerçekleştirilmesi ve birincil 

dolgulardan gelen radyokarbon analiz sonuçlarının bulunmayışı Gelveri’nin 

tarihlendirilmesi için bölgedeki diğer yerleşmelerdeki verilere bakılması 

gerekmektedir. “Klasik” ismiyle tanımlanan bir üst evrenin çanak çömlek buluntu 

topluluğu form, mal ve şekillendirme teknolojisi anlamında bir önceki evreye göre 

farklılık göstermezken, bezemelerin motifleri zenginleşmiş ve yeni bezeme teknikleri 

ortaya çıkmıştır (Özbudak, 2012). Bölgenin Orta Kalkolitik Dönemini ise 

radyokarbon sonuçlarının da onayladığı şekilde Güvercinkayası ve Köşkhöyük’ün I. 

tabakası yansıtmaktadır. Bu iki yerleşimin kültür envanteri bölgeden başka 

yerleşmelerden bilinmemektedir. Arkaik evredeki ögelerin bölgedeki varlığı 

Gelveri’yi Schoop’un da önerdiği gibi MÖ 6. binyılın ilk çeyreğine tarihlendirirken, 

Klasik ögelerin eksikliği Köşkhöyük’te yerleşimin görülmediği zaman aralığına, 

kabaca MÖ 5700-5200 arası bir tarihe işaret etmektedir. Gelveri’yle yakından 

benzeşen Canhasan 2B ve 2A’nın da benzer tarihlendirme problemleri yaşaması 

durumu daha da zorlaştırmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TEPECİK-ÇİFTLİK YERLEŞMESİ ve KALKOLİTİK DÖNEM ÇANAK 

ÇÖMLEĞİ 

 

4.1. Tepecik-Çiftlik 

4.1.1. Konumu, Tabakalanma Düzeni ve Mimarisi 

 

Tepecik-Çiftlik höyüğü, Orta Anadolu Platosu’nun güney-güneydoğusunda, 

Kapadokya’nın güneybatı sınırında, Mio-Pliosen’e tarihlenen volkanik aktivitelerle 

şekillenmiş bir bölgede yer almaktadır (Bıçakçı vd.,2012:89). Jeologların Orta 

Anadolu Volkanik Sahası, coğrafyacıların Niğde-Kayseri Platosu olarak andığı 

bölge, arkeoloji literatüründe Volkanik Kapadokya ismiyle tanımlanmaktadır. Zengin 

obsidyen yatakları, yıl boyu güvenilir su kaynakları, tuz ve avlanabilir hayvanların 

doğal yaşam alanlarını barındıran bölge, tarihöncesi insanın yaşamı için oldukça 

elverişlidir. Bölgenin batı ucunda, etrafı ortalama 2000 metreyi bulan ve obsidyen 

yataklarını da içeren dağlarla çevrili Melendiz Ovası’nın merkezinde bulunan 

Tepecik-Çiftlik yerleşmesinin denizden yüksekliği 1570 metredir(ae:89). 

 

Şekil 2 -Melendiz Ovası’nın güneyden görünümü.  

 

Tepecik-Çiftlik Kazı Arşivi  
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Höyük, 1966 yılında Ian Todd tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında ilk 

kez tespit edilmiş ve arkeoloji dünyasına tanıtılmıştır (Todd, 1966:44). 2000 yılından 

beri İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Anabilim Dalı üyelerinden Doç.Dr. Erhan 

Bıçakçı başkanlığında kazı ve araştırmalar devam etmektedir.  

 

300x170 metre boyutlarında ve oval bir şekle sahip höyük, ova seviyesinden 9.6 

metre yüksekliğindedir. Kazı çalışmaları başlamadan önce, üzerinde ve çevresinde 

yoğun tarım faaliyetleri gerçekleştirilen höyüğün güney kesimi düzleştirilmiştir.  

 

Etrafı dağlarla çevrili olan Melendiz Ovası’nın bugünkü yapısı, bin yıllar boyunca 

dağlardan taşınan suyun getirdiği sel dolgularının birikmesiyle biçimlenmiştir 

(Kuzucuoğlu vd. 2013: Fig. 1). Höyüğün güney kesiminde açılan 16 V açmasında 

tespit edilen sel dolguları da bu durumu destekler niteliktedir. Yüksek rakımlı arazi 

şartları ve yaz-kış sıcaklık farkının araziyi erozyon faaliyetlerini de düşündüğümüzde 

höyüğün orijinal şeklinin yıllar içinde bozulduğu anlaşılmaktadır. Yerleşmenin 

etrafında gerçekleştirilen sondajlar ova seviyesi altında arkeolojik tabakaların 

varlığını ortaya koymaktadır, bu çalışmalar sonucu höyüğün orijinal boyutunun en az 

6 hektarlık bir alanı kapsadığı tahmin edilmektedir (Bıçakçı vd.,2012:90). 

 

Yerleşmede gerçekleştirilen kazılarda, höyüğün tepe noktasından, aşağıya doğru -

7.30 metre inilmiş, henüz ana toprağa ulaşılamamıştır. Çanak Çömleksiz Neolitik 

Dönem’den İlk Kalkolitik Dönem’e kadar kesintisiz yerleşimin görüldüğü höyüğün, 

üst kesiminde Erken Roma-Bizans mezarları
5
 da dahil olmak üzere toplam 14 tabaka 

açığa çıkartılmıştır (Çakan, 2013:27). Tarihöncesi dönem yerleşiminin son bulduğu 

ve araştırmamızın konusunu teşkil eden 2. tabaka dolguları üzerinde tespit edilen 

çukurlar ve bozuk dolgular içinde ele geçen çanak çömlek topluluğu ile 2007 yılında 

höyüğün güney kesiminde kazılan 16 V açmasında bulunan tarihlendirmesi henüz 

gerçekleştirilememiş buluntular, İlk Kalkolitik Dönem sonrası da höyükte 

yerleşilmeye devam edilmiş olabileceğine işaret etmektedir.  

                                                           
5
 Bu döneme ait mezarlar için ayrıntılı bilgi için bkz. Büyükkarakaya vd. 2009 



 
 

24 

 

 

Şekil 3 - Güncel verilere göre oluşturulmuş tabakalanma düzeni: 

 

Çakan, 2013: 29, Tablo 3 

 

Yukarıdaki tabloda özetlenen 7-14 tabakalarına ait dolgular tamamıyla 16 K 

plankaresi içine açılan derin açmadaki çalışmalarla ortaya konulmuştur. 7-9 arası 

tabakalar 5.00 x 4.00, 10-14 arasındakiler ise 4.00 x 2.00 metre genişliğinde dar bir 

alanda tespit edilmiştir. 10-14 arası tabakalarda mimari ögelere ve çanak çömleğe 

rastlanmamış, buna karşılık yoğun miktarda obsidyen ve kemik buluntu ele 

geçmiştir. Küllü dolguların tespit edildiği bu kesimde söz konusu tabakalar 2.40 

metre yüksekliğindedir. Bu dolguların çanak çömlek içermemesinin yanında bir adet 

Canhasan III tarzı okucu bulunması, söz konusu tabakaların Çanak Çömleksiz 

Neolitik Dönem’e tarihlendirilmesinin önünü açmıştır (Çakan, ae:40). Höyüğün geri 

kalanında ileride gerçekleştirilecek çalışmaların bu konu hakkında daha sağlam 

veriler ortaya koyması beklenmektedir.  
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7-9 arası tabakalar yukarıda bahsedildiği gibi derinlik açmasının içinde dar bir alanda 

tespit edilebilmiştir. Birbirinden farklı doku ve renk özellikleri içeren bu tabakalara 

ait herhangi bir mimari ögeye rastlanmamıştır (Bıçakçı vd.,2012: 96). Yerleşmede 

çanak çömlek yapımının en erken örnekleri bu dolgulardan gelmektedir (Godon, 

2010).  

 

5 ve 6. tabakalar ise alttaki tabakalara göre daha geniş bir alanda ortaya çıkarılmıştır. 

Höyükte çalışılan alanların merkezinde yer alan bölümde, yaklaşık 500 m
2’

lik bir 

alanda bulunan bu tabakalara ait sınırlı sayıda mimari öge belgelenmiştir. Söz 

konusu tabakalar, obsidyen yongalama alanları, yoğun organik materyal içeren 

çukurlar, ateş yerleri ve açık alan dolgularıyla karakterize olmuştur. 5. tabaka, açık 

alanın güneyinde toplamda 60 bireyin gömülü olduğu BB mekanı ilginçtir. 1.65 x 

1.50 metre boyutlarındaki bu mekânın duvarlarının bazı iskeletlerin üzerine inşa 

edilmiş olması, mekânın inşasından önce de bu alanın gömü işlemleri için 

kullanılmış olduğunu göstermektedir (Çakan, 2013:38). Mekanın çevresinde de tespit 

edilen birincil ve ikincil gömütler 5. Tabakada yerleşmenin bu kesiminin “mezarlık” 

alanı olarak kullanılmış olduğunu düşündürmektedir. 

 

Tepecik-Çiftlik’in 4. tabakasıyla birlikte mimari düzeni ortaya koyan yapı 

kalıntılarına dair ilk veriler de ortaya çıkar. 5 ve 6. tabakalarda gördüğümüz açık 

alanın bu tabakada da işlevini koruduğu anlaşılmaktadır. Genel yerleşme düzenin 

açık alanlarla çevrili yapılardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu tabakaya ait kazı alanın 

kuzey kesimindeki yapı kalıntıları mimari bir bütünlük sergileyemeyecek derecede 

tahrip olmuştur. Buna karşın, güney kesimde Yapı 21 olarak adlandırılan, taş 

subasman duvarlar üzerine kerpiçle yükseltilen duvarlara sahip yapı, iyi korunmuş 

vaziyette ortaya çıkartılmıştır. Yapı 21, AK mekanı ile bu mekana sonradan 

eklendiği anlaşılan AY, BA ve BM mekanlarından oluşan bir yapı kompleksidir. 

Sonradan eklenen mekanların duvar kalınlıkları yaklaşık 50 cm genişliğinde iken, 

AK mekanının yaklaşık 1 metre genişliğe sahip kalın duvarlara sahip olduğu 

görünmektedir.  Yapının en geniş mekanı olan AK mekanında yoğun miktarda 

karbonlaşmış bitki kalıntısı ele geçmiştir. Yine mekanın güneybatı köşesinde 

küçükbaş hayvana ait çok miktarda boynuz, doğu duvara yakın kesimde obsidyen 
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mızrak uçları ve bir adet taş mühür bir arada ele geçmiştir. Aynı mekanda yaklaşık 

10 adet phalanx kemiğinden yapılmış idol bulunmuştur. Bu buluntular dışında mekan 

içerisinde ocak, seki, fırın gibi herhangi bir yapı donanımına rastlanmamıştır. BA 

mekanında in situ öğütme taşı ve çok miktarda yanmış tahıl kalıntısı ele geçmiştir. 

AY mekanında bebek ve yetişkinlerden oluşan 20 kişi defnedilmiştir. AK mekanının 

içinden alınan C14 örnekleri sonuçları, MÖ 6400’lerde binanın yangın geçirdiğini ve 

bu aşamadan sonra terk edildiğini ortaya koymaktadır (Bıçakçı vd.,2012:94).  

 

4. tabaka yerleşmesinin son bulmasıyla birlikte, 3. Tabakada höyükte yeni bir 

yapılanma sürecinin başladığı anlaşılmaktadır. 3. Tabaka olarak tanımlanan bu 

tabakanın iki evreli olduğu anlaşılmaktadır. İlk evrede (3.2) açık alanlarla birbirinden 

ayrılan, Fırınlı Yapı tipinde inşa edilmiş yapıların oluşturduğu bir yerleşme düzeni 

görülmektedir. Bu evrenin sonlarında açık alanlara yeni yapıların inşa edilmesiyle 

yapı kümelerinin ortaya çıktığı ve bu sebeple açık alanların daraldığı anlaşılmaktadır. 

3.2 Evresi kendine özgü bir yapı tipi ile öne çıkmaktadır. Fırınlı Yapı olarak 

tanımlanan bu yapı tipinde önemli olan özelliklerden biri merkezi mekâna açılan 

odacıklar yani alkovlardır. Yapı tipinin diğer bir önemli özelliği ise yapıların her 

birinde en az bir fırının bulunuyor olmasıdır. Bu yapılarda fırınlar ana mekândan 

dışarıya doğru çıkıntı yapan alkovlara inşa edilmiştir. Mekân içi düzenlemeler 

açısından yapılar birbirleri ile benzerlik göstermektedir. Her yapıda en az bir 

depolama birimi ya da farklı amaçlar için kullanılmış küçük bölme duvarlarından 

inşa edilmiş yapı donanımları yer almaktadır (Çakan, 2013: 163). Yapılar taş 

subasman duvarlar üzerine kerpiç ile inşa edilmiştir. Kazılar sırasında ortaya 

çıkartılan duvarlar yaklaşık 50 cm genişlikteki taş subasman duvarlarıdır. Çok iyi 

korunmuş olmasa da mekan tabanlarının çamur ile sıvanmış olduğu tespit edilmiştir. 

 

3. tabaka yerleşiminin ikinci evresinde (3.1) yeni bir inşa sürecinin başladığı 

anlaşılmaktadır. Bu evrede de yapılar dörtgen planlıdır; Fırınlı Yapı tipinde inşa 

edilmiş yapılara rastlanmamıştır. Yerleşmenin bir yapı çekirdeği etrafında gelişen, 

çekirdeğe eklenerek inşa edilmiş ve zamanla yapı kompleksi haline gelmiş birimler 

ve birbirine yakın konumlandırılmış tek yapılardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu 

özellikleriyle bir önceki evreden kolaylıkla ayırt edilebilen yerleşmede duvar yapım 
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tekniklerinde de ufak değişiklikler tespit edilmiş; önceki evreye kıyasla duvarların 

daha itinalı ve düzgün inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır (ae.:108).  

 

Son Neolitik Dönem’e tarihlendirilen 3. tabaka mimarisinin en önemli özelliği 

yapılarda sürekli bir yenileme, tamir ve iptal gibi müdahalelerin sıkça tekrarlandığı 

hareketli bir yapılanmaya sahip olmasıdır. C14 analiz sonuçları, 3. Tabakanın alt 

evresinin (3.2) MÖ 6400-6300 kal., üst evresinin ise (3.1) ise MÖ 6300-6100 kal. 

tarihleri arasına tarihlendiğini göstermektedir. (Bıçakçı vd., 2012:104). 

 

4.1.2. Geçim Ekonomisi 

 

Yerleşmenin mimari düzenini sağlıklı bir şekilde takip edebildiğimiz 4. tabakadan 

Kalkolitik 2. tabakaya kadar bütün yapılarda depolama amaçlı birimler açığa 

çıkarılmıştır. Bunun yanında öğütmetaşı endüstrisinin hem çeşit, hem de sayıca 

zengin olması, bugüne kadar depolama üniteleri ve organik içerikli dolgulardan 

yüzdürmeyle toplanan örnekler, taneli bitki kalıntılarının dönem insanı tarafından 

tüketildiğini ortaya koymaktadır (Bıçakçı,vd.,2007:247). Neolitik Dönem’de tarıma 

alınmış bitki kalıntılarına baktığımızda kavuzlu arpa ( hordeum vulgare), altı sıralı 

arpa (hordeum vulgare ssp. vulgare), buğday (triticum turgidum ssp. dicoccon) ve 

durum buğdayının (triticum turgidum ssp. durum) yerleşmede tüketilen başlıca 

tahıllar olduğunu görürüz. Baklagillere baktığımızda öncelikli olarak karaburçak 

(vicia ervilia) ardından mercimek (lens culinaris), bezelye (pisum sativum) ve 

mürdümlük(lathyrus sativus) tükettikleri anlaşılmaktadır.  Yerleşmenin etrafındaki 

çevrede doğal bir biçimde yetişen ağaç ve bitkileri de tükettikleri anlaşılmaktadır. 

Çitlenbik (celtis), fıstık (pistacia), pelitli meşe(quercus), kızılcık (rosa) ve 

böğürtlen(rubus) bunların başlıcalarıdır (Cappers, 2014:212-213, Cappers-Çilingir, 

baskıda).  

 

2007 yılından önce gerçekleştirilen zooarkeolojik çalışmalar, sırasıyla koyun-keçi, 

sığır, atgiller ve kızıl geyiğin yerleşim dolgularında en sık rastlanan hayvan türleri 

olduğu belirtilmektedir. Koyun-keçi, sığır ve domuzun 5. tabakadan itibaren evcil 
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olduğu, bunun yanında yabanıl türlerden alageyik, karaca, köpekgiller (kurt, köpek 

ve tilki), ayı, tavşan, domuz, kemirgenler ve birkaç kuş türünün de tespit edildiği 

bildirilmektedir. Et tüketiminin  Neolitik’ten beri besin ekonomisinde önemli bir rol 

üstlendiği 3. tabakanın son evreleriyle beraber av hayvanlarının tüketiminin artış 

gösterdiği rapor edilmektedir (Bıçakçı vd., 2007: 246). Bu evreyle beraber 

görünmeye başlayan kabartma bezemeli çanak çömlekler üzerinde resmedilen av 

sahneleri bu durumu destekler niteliktedir.  

 

4.1.3. Küçük Buluntular ve Zanaatçılık 

 

Tepecik-Çiftlik yerleşmesinin Neolitik Dönem tabaka ve evreleri; çok sayıda 

yontmataş, sürtmetaş ve kemik alet yapımına yönelik toplu buluntu alanları ve işlik 

yeri barındırmaktadır. 4. tabakaya ait ve tamamı ortaya çıkarılmış Yapı 21’de 

yukarıda da sözü edildiği gibi çok sayıda toplu buluntu ele geçirilmiştir. Toplu 

buluntu alanlarının varlığı 3 ve Kalkolitik 2. tabakada da devam etmektedir. İşlik 

alanı veya atölye olarak tanımlayabileceğimiz bağlamların ise özellikle 3. tabakada 

yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.  

 

Sürtmetaş aletler, yakın çevreden kolaylıkla temin edilebilecek, çoğunlukla bazalt, 

kuvarts ve daha nadiren de riyolitten imal edilmektedirler (Ridky-Bıçakçı,2008:339). 

Bu tip aletlere ait ilk kategori “işlenmiş taşlar”dır.  Kuvars ve çaytaşı gibi ince taneli 

hammaddenin düzeltisiz doğal haliyle kullanıldığı bu örnekler kemik alet yapımında 

ve çanak çömlek açkılamada kullanıldıkları düşünülmektedir. İkinci grup, besin 

hazırlama, aşı boyası elde etme gibi işlerde kullanılan, gözenekli yapıda bazalttan 

yapılan “kaba aletler”dir. Havan, tekne gibi büyük ölçekli örneklerin işlevleri 

bittikten sonra devşirme olarak binaların duvarlarında kullanıldıkları 

gözlemlenmiştir. Büyük boyutlu örneklerin yanında havaneli, ezgi taşı, keser ve 

çekiç gibi daha ufak boyutlu örnekler de bulunmaktadır. Üçüncü grup ise yassı 

baltalardır. Yassı baltalar toplu bir şekilde bulunduğu gibi bu tip aletlere ait atölye 

alanları da açığa çıkarılmıştır. İnce taneli bazalt ve çoğunlukla serpantin, yassı balta 

üretiminde tercih edilen hammaddedir. Bu atölyelerde yassı baltalarla beraber; 
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patinalı, pürüzlü yüzeylere sahip obsidyenler, geyik boynuzları, havanelleri ve taş 

çekiçler bir arada belgelenmiştir (Bıçakçı vd.,2012:101).  

 

Tepecik-Çiftlik’in Neolitik tabakalarının kemik alet endüstrisi de oldukça çeşitlidir. 

Deri işçiliğinde kullanıldığı düşünülen bızlar höyük dolgularında sıkça rastlanan bir 

öğedir. Bunun yanısıra, kimi zaman hayvan şekli verilmiş spatulalar, kaşıklar, 

mablaklar ve iğneler de sıkça ele geçen diğer kemik alet tipleridir. Yabani atgillerin 

phalanx kemiğinden, ön yüzü aşındırılıp düzleştirilerek son formu verilen figürinlere 

tüm Neolitik tabakalar boyunca sıklıkla rastlanılmaktadır (ae.:102). Bu tip figürinler 

Anadolu Neolitik’inde başka yerleşmelerden tanınmamaktadır.  

 

Obsidyen alet teknolojisine dair çalışmalar halen devam etmektedir. Ok ve mızrak 

ucu gibi obsidyen aletler de toplu bir şekilde ele geçebilmektedirler. Bunların dışında 

Orta Anadolu Neolitik’inde benzer örneklerine sıklıkla rastlayabileceğimiz türde 

boncuklar, mühürler ve  taş figürinler gibi küçük buluntulara ait yapımlar oldukça 

çeşitlidir (ae.:102). İlgi çekici bir durum olarak Çatalhöyük ve Hacılar gibi çağdaşı 

yakın bölge topluluklarında sıklıkla rastlayabileceğimiz, pişmiş toprak ana tanrıça 

figürinlerine Tepecik-Çiftlik’in Neolitik tabakalarında pek rastlanmaz. Bu tip 

figürinler Kalkolitik Dönem’e tarihlenen 2. tabakayla beraber yerleşmede 

görülmektedir. 

 

Özetle, Tepecik-Çiftlik’in Neolitik tabakalarındaki zanaat faaliyetlerinin niteliği ve 

yoğunluğunun ortaya koyduğu tablo, arkasında ciddi bir organizasyonun yattığına 

işaret etmektedir. Toplu buluntuların ve açık alan işlik yerlerinin fazlalığı, 

yerleşmenin kurulduğu bölgenin hammadde kaynaklarına olan yakınlığıyla beraber 

düşünüldüğünde Tepecik-Çiftlik’in, dönem insanlarının zanaat faaliyetlerinin 

organizasyonunu sağlıklı bir şekilde yürütmek için ideal bir yerleşme olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır.  
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4.2. Tepecik-Çiftlik’te Kalkolitik Dönem  

 

Hacılar, Batı Çatalhöyük ve Canhasan I’in beyaz astar üzeri kırmızı boyalı çanak 

çömleğinin Orta Anadolu’nun Kalkolitik dönemi için üstlendiği belirleyici rol, bu tip 

çanak çömleğin bulunmadığı Volkanik Kapadokya Bölgesi’ndeki Köşkhöyük ve 

Tepecik-Çiftlik’in Neolitik-Kalkolitik dönem ayrımını göreceli tarihleme esasına 

bağlı gerçekleştirme çabalarının erken safhalarında sorun teşkil etmekteydi. Tepecik-

Çiftlik’te 2000 yılından bu yana sürdürülen kazılarda, yüzey toprağının hemen 

altında ortaya çıkarılan, bozuk dolgular ve çukurlarla karakterize olan 2. tabaka, 

kazının erken safhalarında Gelveri tarzında çizi-kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömlek içerdiğinden dolayı Orta Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilmiştir (A.e.:91). 

Söz konusu bozuk dolguların hemen altında belirmeye başlayan yapı kalıntıları ve bu 

kalıntılar içinde yoğunlaştığı gözlemlenen kırmızı astarlı kabartma bezekliler ve 

beraberinde bulunan depolama amaçlı kullanılan boyunlu çanak çömleklerin farklı 

bir kültüre ait olduğu düşünülmüştür. Bu sebepten dolayı bu tabaka da İlk Kalkolitik 

Dönem’e tarihlendirilmiştir.  

 

Gelveri-Yüksekkilise yerleşmesinde 2007 yılında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, 

yerleşmenin kendine has saban baskı tekniğiyle yapılmış spiral motifli 

bezemelilerinin altında Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasından bilinen çizi, kazı ve nokta 

bezemelileriyle, 3. tabakasının ayırt edici özelliği olduğu düşünülen kabartma 

bezekliler bir arada bulunmuştur. Bu durum akla Köşkhöyük’teki benzer bir şekilde 

kümelenen bezemelileri getirmiştir. Fakat Köşkhöyük’ün çizi ve kabartmalıları bir 

arada barındıran II-IV arası tabakalarının, kazı başkanı Prof. Aliye Öztan tarafından 

Son Neolitik Dönem’e tarihlendirmesi (Öztan, 2012: 31-32), Volkanik Kapadokya 

Bölgesi’nde Kalkolitik Dönem’in algılanmasını daha karışık bir hale getirmiştir. 

 

Tepecik-Çiftlik’in 3. tabakasının mimari tabakalanma düzeninin Yasin G. Çakan 

tarafından yüksek lisans tezi kapsamında tanımlanmasının ardından, daha önceki 

çalışmalarda kabartma bezeklilerin tespit edildiği ve 3. Tabakaya dahil edilen PQR 

ve O mekanın 3. tabakadan daha sonra inşa edildiğini anlaşılmıştır (Çakan, 2013). 
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Ayrıca 3. Tabakadan elde edilen güncel C14 analiz sonuçları ile, bu tabakanın MÖ. 

6400-6100 yıllarına yani Anadolu geleneksel tarihöncesi kronolojisi çerçevesinde 

Son Neolitik Dönem’e tarihlenmesi gerektiği kesinleşmiştir. Fakat kabartma 

bezeklilerle çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin tabakalanma düzeni 

açısından ilişkisi ucu açık bir soru olarak bir kenarda durmaktaydı. Bu ilişkinin 

sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için 2013 yılı kazı sezonunda, kazı alanının 

batısında kısmen açığa çıkarılan PQR ve O mekanlarının ilişkili olduğu yapıların 

devamını ortaya çıkarmak için höyükteki çalışmalar batıya doğru genişletilmiştir. Bu 

çalışmalar çerçevesinde ilk etapta 15 J ve 15 K plankareleri kazılmış, 2015 yılındaki 

çalışmalarda ise bu alan kuzeye ve güneye doğru genişletilerek 15 L ve 15 İ 

plankareleri de kazılarak, 5x 40 metrelik bir alanda 2. tabaka dolguları ilk kez mimari 

yapı kalıntıları ile sağlıklı bir biçimde ilişkilendirilmiştir. Tez çalışması kapsamında 

2013 yılında alanın merkezinde yürütülen (15 J-K) çalışmaların verileri 

değerlendirilerek 2. tabaka kendi içindeki alt evreleri tespit edilmiştir. Buna ek olarak 

2015 yılındaki çalışmaların sonuçlarıyla, 2013 yılı çalışmaları sonucunda tespit 

edilen evrelerin sağlaması yapılabilmiştir. 

 

4.2.1.Kalkolitik Dönem Evreleri  

 

Tepecik-Çiftlik’in höyük formasyonu, kendine has bir takım özellikler 

barındırmaktadır. Şimdilik Akeramik Neolitik Dönem’de en azından MÖ 7500 

yılından 2. tabakanın başına MÖ. 6100’e kadar kesintisiz yerleşildiği anlaşılan 

höyükte, Kalkolitik Dönem’de görülen iskanın düz bir zeminin üzerine 

başlamadığını, yıllar içerisinde şekillenen topografik şartlara göre dönem insanlarının 

yerleşme düzenini höyüğün üzerine kurduklarını anlamaktayız. 4. tabakadan bu yana 

açık alan kullanımı ve mimari şemanın sık sık değişime uğraması höyükteki 

dolguların birikme ritmini de etkilemiş, yerleşmenin farklı kesimlerinde farklı 

höyükleşmeleri de beraberinde getirmiştir. Ayrıca yapı malzemesi olarak 

yükseklikleri 1 metreyi bulabilen subasman görevi gören taş duvar kullanımı; 

binaların yenilenirken, tamamı kerpiçten yapılan çağdaşı örneklerine göre daha yavaş 

bir höyükleşme hızını da sağlamış olmalıdır. Yüzey üzerinde yüksek yaz-kış sıcaklık 
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farkının sonucu zaman içerisindeki aşınmalar ve yer yer görülen sel birikintileri 

höyükten günümüze kalan dolguların oldukça karışık bir görünüm arz etmesini 

sağlamıştır. Geniş bir alanda açılan Neolitik tabaka ve buna bağlı evreler tüm bu 

zorluklara karşın artık sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmektedir. Fakat Kalkolitik 

tabakalar hem yüzey üzerindeki çevresel etmenler hem de geçmişteki tahribatlar ve 

günümüze kadar süren tarım faaliyetlerini etkisiyle dağınık bir görünüm arz 

etmektedir.  

 

Şekil 5: Yüzey Toprağının Hemen Altındaki Düzlemler ve Çukurlar 

 

Tepecik-Çiftlik Kazı Arşivi 

2013 yılındaki çalışmalar höyüğün tepe noktasına yakın bir konumda 

gerçekleştirilmiştir. Bu alanda Kalkolitik dolguların korunduğu anlaşılmaktadır. 2015 

yılındaki çalışmalarla kapsamı genişletilen bu dolguların yamaçlara doğru yerini 

tekrardan 3. tabaka evrelerine bıraktığı gözlemlenmektedir. Yerleşmenin 

tabakalanma ve mimari düzeni ile ilgili doktora çalışmasını sürdüren Yasin G. 

Çakan, bu durumun yukarıda bahsedilen höyük formasyonu ile doğrudan ilişkili 

olabileceğini belirtmektedir. 6. tabakadan 4’e kadar açık alan olan kullanılan ve doğu 

batı hattında ilerleyen ve yerleşmenin ortasına düşen kesimin, höyükte iki farklı 

yükselme alanı yarattığı, 3. tabaka ve devam eden süreçte 2. tabaka yapılarının ortada 
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kalan alçak alanı doldurduğu düşünülmektedir
6
. İleride gerçekleştirilecek 

araştırmalar bu yorumu daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Çanak çömlek üzerine 

gerçekleştirilen çalışmalar Çakan’ın bu öngörüsünü haklı çıkarmaktadır. 

Araştırmanın konusunu oluşturan alanda,  yakın mesafelerde 3 ve 2. tabaka çanak 

çömleğinin aynı düzlemde bulunabildiği gözlemlenmiştir.  

 

Tüm bu olumsuzlukları alt etmek için malzemenin geldiği toplama birimleri ve 

bunların birbiriyle ilişkisinin anlaşılabilmesi için bir metodoloji geliştirilmiştir. 15 J 

ve 15 K plankarelerinin doğu yarısını ve güneyden kuzeye tamamında yürütülen 

çalışmalarda(5x20 m.) kazılan alanlar toplam 355 sandık birimine ayrılarak, 

içerisindeki buluntular toplanmıştır. Kazı esnasında gerçekleştirilen gözlemler, 

günlük planlar, profil çizimleri ve genel fotoğraf çekimlerinin de yardımıyla söz 

konusu sandık birimleri; sağlam dolgular, tahribat alanları, çukurlar, tabanlar ve 

mimari öğeler baz alınarak kimliklendirilmiş, yatay ve dikeyde belirli gruplar 

oluşturulmuştur.  

 

Şekil 5 - 15 J Açması- Sandık Grupları ve Birbiriyle İlişkileri 

 

 

2. tabakanın kazılan dolguları yukarıdan aşağıya tahribat dolguları, farklı amaçlara 

yönelik sığ ve derin çukurlar, genel ve lokal tahribat dolguları, ateş yeri, işlik, çakıl 

döşeme gibi öğeler barındıran açık alan düzlemleri, ara dolgular ve mekan içi 

                                                           
6
 Yasin G. Çakan ile özel görüşme. 
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dolgular başlıkları altında sınıflandırılabilir. Yukarıdaki şemada da görüldüğü üzere, 

kimliklendirilen dolgulara bağlı sandık birimlerinin dikey düzlemde birbiriyle 

ilişkisi; silo, duvar ve fırın gibi taşınmazlarla bir araya getirilerek yerleşme 

dolgularının nasıl biriktiğini anlamımıza yardımcı olacak bir altlık sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

 

Çalışılan buluntular, bu gruplar altında toplanmıştır. Çanak çömlek tipolojisini 

belirlemeye yönelik parçalarla beraber, yapım teknolojisine dair izler taşıyan parçalar 

ayrılarak tek tek numaralandırılmıştır. Metnin ilerleyen kısımlarında bunlar “Çalışma 

No.” etiketiyle karşımıza çıkacaktır. Bezemeli parçalar da numaralandırılarak 

ayrılmıştır. Bunlar ise “Bezemeli No.” ismiyle metinde yer alacaktır.  İlk etapta her 

bir grubun numaralandırılan çanak çömleği kendi içinde değerlendirmeye 

tutulduktan sonra, ikinci etapta gövde parçaları elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

incelenmiştir.   

 

Malzeme üzerinde gerçekleştirilen analizler, ilk önce dikey gruplara uygulanmıştır. 

Buradaki amaç, sürekli aynı alanda üst üste yer alan sandık alanlarından gelen 

malzemenin birim alanda zaman içerisinde gösterdiği değişimi anlamaktır. 

Mekanların tabanları, taş döşemeler ve fırınlar gibi güvenilir bağlamlar, birbiriyle 

ilişkilendirilen sandık gruplarını evrelere indirgemek için birincil önem 

taşımaktadırlar. Bu gruplardan elde edilen sonuçlar çöp ve tahribat çukurları gibi 

ikincil dolgularla, ardından da ara dolgularla karşılaştırılarak çanak çömlek sonuçları 

ve mimari ögelerin pozisyonları esas alınarak 2. tabaka içinde “ana evreler” 

saptanmıştır.  

 

15 K Açması 

 

2013 yılında kazılan alanın güney yarısını teşkil eden 15 K açmasının; kuzey-güney 

doğrultusunda 10, doğu-batı doğrultusunda 5 metrelik bir alanı kazılmıştır. Açmanın 

pulluk toprağı sıyrıldığında, tam ortasında doğu batı yönünde uzanan ve kuzeye 

doğru kıvrılan kalın bir duvar parçasının varlığı göze çarpmaktadır(SB 12). Bu 

duvarın güney kesimi, sarı-sert bir dolgunun üzerine döşenmiş çakıl taşlı bir düzlem 
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ve bu düzlemi yer yer kesen çukurlarla karakterize olmuştur. Açmanın kuzey 

diliminde ise büyük bir tahribat alanı açığa çıkartılmıştır. Bu tahribat alanında 

bulunan çok sayıdaki çöp çukurunun açmanın güneyinde görülen taş döşemeli 

düzlemi bozduğu anlaşılmaktadır. Bu alanda derinleşildiğinde diğer çukurları da yer 

yer bozan büyük boyutlu bir çukurun varlığı tespit edilmiştir (SB 6). 

 

Açmanın güney dilimine tekrar döndüğümüzde, taş döşeme kaldırılıp derinleşilmeye 

devam edildiğinde sarı sert dolgunun herhangi bir yaşam düzlemi barındırmadan SB 

12 duvarı yüksekliği boyunca aşağıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır. SB 12 

duvarının sarı-sert dolguya bakan yüzündeki taşların düzgün bir yüzey vermemesi ve 

dolgu içerisinde yaşam düzlemlerinin bulunamadığı gibi diğer toplama birimlerine 

göre daha az buluntu içermesi, söz konusu dolgunun arazideki eğim farklarını 

ortadan kaldırmak amacıyla dökülen kerpiç bir blokaj olma ihtimalini 

doğurmaktadır. SB 12 duvarının ise bu dolguyu bir arada tutan istinat duvarı 

amacıyla inşa edildiği Dr. Erhan Bıçakçı tarafından önerilmektedir. Kerpiç blokajın 

altında doğrudan 3. tabaka yapısının belirmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

İstinat duvarının doğusunda  “Toplu Buluntu Alanı” ismiyle etiketlendirilen bir 

düzlem bulunmuştur. Yanıklı, küllü bir karakterde bir dolguya sahip bu alandan 

toplam 26 adet küçük buluntuyla beraber çok sayıda çanak çömlek parçası 

bulunmuştur. Bu alandaki çanak çömlekler kerpiç blokajdaki örneklere göre farklı 

özellikler barındırmaktadır. Olasılıkla kerpiç blokaj, bu alandaki dolguyu kilitleyerek 

buluntuların in situ durumda korunmasını sağlamış olmalıdır. Bu alanın altında ise 3. 

tabaka özellikleri gösteren çanak çömlekle beraber olasılıkla yine bu tabakaya ait 

duvar parçaları açığa çıkartılmıştır. 

 

Kerpiç blokajın güneydoğu kesiminde yine çok büyük ölçekli derin bir tahribat 

çukuru bulunmaktadır(SB 3). Bu çukur 15 K ile beraber 15-16 L ve 16 K açmalarının 

da bir kısmını içermektedir. 15 K içinde kalan kesimi 1x1 metre genişliğinde 1.40 

metre derinliğindeki bu çukur taş döşemeli düzlemin de üzerinden açılmıştır. Bu 

çukur SB 6 çukuruna kıyasla farklı bir karakterdedir. SB 6 kendine has çanak çömlek 

özellikleri barındırırken, SB 3 taş döşemeli düzlemler ve kerpiç blokajda tespit edilen 
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çanak çömlek özelliklerinin ters bir şekilde tabakalandığı bir görünüm arz 

etmektedir.  Olasılıkla modern zamanlarda açılmış, sonradan kapatılmıştır
7
. 

 

Açmanın kuzey kesiminde ise SB 6 çukurunun 2. tabakanın tüm dolguları boyunca 

açmayı yardığını, çanak çömleğe bağlı gözlemlerle bu çukurun altındaki sağlam 

düzlemlerin ise 3. tabakaya ait olduğunu söyleyebiliriz. Çukur alanı dışında kalan 

sandıklar “Bozuk Kuzey” ve “Sağlam Kuzey” sandık grubu altında toplanmıştır. 

Bozuk kuzeyde ele geçen malzeme 15 J açmasının BY ve PQR yapılarında bulunan 

örneklerle benzerlik gösterirken, Sağlam Kuzey grubu taş döşemeli düzlemdeki 

örneklere daha yakındır. 

 

15 K açmasında 2. tabakaya ait olabilecek istinat duvarı (SB 12) ve açmanın 

güneybatı köşesinde çok ufak bir bölümü açığa çıkarılan duvar(SB 1) hariç hiçbir 

yapı kalıntısı bulunamamıştır. 

 

15 J Açması 

 

15 J açması kuzey-güney doğrultusunda 10, doğu-batı doğrultusunda 5 metre 

genişliğindedir. 15 K açmasında olduğu gibi, yüzey toprağı sıyrıldıktan sonra, 

açmanın güney yarısında gri-sarı sert bir dolgunun üzerinde taş döşemeli bir düzlem 

bulunmuştur. Bu düzlemde ayrıca bir fırın da bulunmuştur. Yine bu düzleme açılmış 

iki adet çöp çukuru da belgelenmiştir. Açmanın kuzey kesiminde ise taş döşemeli 

düzlemin kesintiye uğradığını görmekteyiz. Bu 5x5 genişliğindeki kuzey dilimin 

tamamı, gevşek dokulu, gri renkte 15 K’dekinden farklı yapıda bir tahribat dolgusu 

içermektedir. Kazılara devam ettikçe bu tahribat dolgusunun yaklaşık 80 cm. 

boyunca devam ettiğini, dolgunun tamamen kaldırıldıktan sonra ise 2. tabakaya ait 

ilk yapı ögelerinin belirdiğini görürüz. Yapı ögelerini meydana getiren duvarların 

etrafı kazılıp iyice ortaya çıkartıldığında dörtgen planlı bir mekan ortaya 

çıkarılmıştır. BY adı verilen bu mekanın içinde üzerleri kabartma insan ve hayvan 

betimleriyle süslü olan ve in situ bir halde bulunan 14 adet tüm ve tüme yakın kap 

                                                           
7
 Çiftlik’in yaşlı insanları, son 40 yıl öncesine kadar höyük dolgularından bina yapımında kullanılmak 

üzere taş alındığını belirtmektedir. 



 
 

37 

 

bulunmuştur. Açmanın güney diliminde ise taş döşeme ve fırın kaldırıldıktan sonra 

yine duvar parçaları belirmiştir. Bu duvarlar içinde derinleşildikçe daha önceleri P-

Q-R adı verilen küçük bölmeleri bulunan yapının ana odası ve buna bağlı birimler 

açığa çıkarılmıştır. Şimdilik BY ve P-Q-R yapısı adı verdiğimiz bu yapının içinde ele 

geçen çanak çömlek, taş döşeme üzerinde bulunan örneklerle form anlamında yakın 

benzerlikler gösterdiği, mal olarak biraz daha kaba çanak çömleğin ağırlıkta olduğu 

bir görünüm arz etmektedir. Taş döşemeli düzlemde çizi, kazı ve nokta bezemeli 

çanak çömlek sık rastlanan bir öge iken, BY ve P-Q-R’nin bulunduğu düzlemde bu 

tip çanak çömlek çok az sayıda tespit edilebilmiştir.  

 

Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde iki açmanın tabakalanma ve evrelenme 

şeması farklı özellikler vermektedir. 15 K açmasında 2. tabakanın olası alt evreleri 

kerpiç blokaj ve büyük tahribat çukurunun varlığı sebebiyle silik bir görünümdeyken, 

15 J açmasında bu evrelere ait yapı kalıntıları bulunmuştur. Bunu takip eden evrenin 

taş döşemeli düzlem olduğu anlaşılırken, taş döşemeli evrenin üzerine gelen evreyi 

yalnızca 15 K açmasının kuzey kesiminde bozuk alan içindeki çukurlardan takip 

edebilmekteyiz. Dördüncü ve son evre ise 15 K açmasının yine kuzey kesiminde 

görülen ve üçüncü ve ikinci evreyi kesen büyük çukurdan bilinmektedir.  

 

Şekil 6 – Yerleşme ve Çanak Çömlek Evreleri 

 

 

 

 

 

Kazı 

Evresi
Açma İlgili Birimler Çanak Çömlek Grubu

Çanak Çömleğe 

Dayalı Evrelendirme

1 15 K SB 6 BÇ
4

2 15 K SB 4-5-6-7-11 BÇ
3

3 15 K- 15 J Taş Döşeme ve Diğer Çukurlar TD
2

4 15 J BY ve PQR mekanları BY
1
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4.2.2. Kalkolitik Dönem Kültürel Öğeleri  

 

2. tabaka mimarisi henüz çok dar bir alandan bilinmektedir. Bugüne kadar 

gerçekleşen çalışmalarda 15 İ ve 15 J açmalarında bu tabakaya ait yapılar ortaya 

çıkarılabilmiştir. P-Q-R ve BY adını verdiğimiz bu yapıların duvarlarının 3. tabaka 

yapılarına göre daha itinalı olduğunu söyleyebiliriz. Duvar kalınlıkları 3. tabakada 

olduğu gibi yine 50 cm. genişliğindedir. Bu iki yapı da dörtgen planlıdır ve birbirine 

oldukça yakın konumda inşa edilmiştir. 3. tabakadaki tek mekanlı yapıların aksine 

her yapının birden fazla odası olduğu anlaşılmaktadır. Buna ek olarak yine her iki 

yapıda da duvarlarla bölümlendirilmiş hücre biçimli depolama birimleri mevcuttur. 

BY yapısındaki örneklerin içi sıvalı olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey yarısı tahribata 

uğramış BY’nin içinde herhangi bir fırın ya da ocak bulunamamışken, PQR yapısının 

içinde bir adet fırın belgelenmiştir.  

 

2. tabaka yapıları, depolama stratejilerinin 3. tabakadan bu yana mimari bağlamların 

içindeki gelişimi yansıtması bakımından ilginçtir. 3. tabakada ilk kez görünen tek 

mekanlı yapıların içindeki petek ve depolama ünitelerin, 2. tabakayla beraber yapını 

etrafında kümelenen diğer odalara taşındığını gösterir.  Hücre planlı bölmelere ek 

olarak BY örneğinde olduğu gibi silo ve depolama kaplarının da besin saklama 

stratejileri içinde yer aldığı görülür
8
. Olasılıkla her birimde farklı ürünler 

depolamaktaydılar. BY mekanın tabanı üzerindeki 160 numaralı sandık birimi içinde 

bulunan iki adet dibi delikli, hafif kaideli çanak çömlek parçası, dönem insanlarının 

hayvansal yağ elde etme çabalarının bir göstergesi olmalıdır. Aynı alanda bulunan 14 

adet tüm kap ise, yörede günümüzde de kullanılan “patlak” adı verilen formu 

hatırlatmaktadır. Bu tip kapların peynir depolamada kullanıldığı bilinmektedir. Uzun 

boyunlu olan bu çömleklerin ağzı deri parçasıyla kapatılıp bağlanmak için çok 

elverişlidir. Kapların üzerinde bulunan kabartma keçi bezemeleri de, süt ürünleriyle 

                                                           
8
 Tubitak yurt içi lisans araştırma projeleri kapsamında Tepecik-Çiftlik’teki toprak kimyası iz element 

analizlerini  Doç.Dr Rana Özbal’ın yönetiminde Pınar Özükurt ve Sibel Özcan gerçekleştirmiştir. 
Alandan topladığı toprak örneklerinin sonuç raporu, BY mekanın insanların yaşam alanından ziyade, 
depolama amaçlı kullanılabileceğini belirtmektedir(Özükurt ile özel görüşme). 
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ilgili çıkarımları güçlendirmektedir. Kuru bakliyat ya da tahıl depolamak için ise 

sıvalı durumdaki hücre planlı bölmeler kullanıldığı tahmin edilmektedir
9
.  

 

2. tabakanın çanak çömleği bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. 

Çanak çömlek haricindeki diğer buluntu toplulukları içerisinde figürin ve idoller 

dikkat çekmektedir. Neolitik tabakalarda örneklerine rastladığımız phalanx idoller bu 

tabaka içerisinde de varlıklarını sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Bunun yanında 

Neolitik tabakalarda örneklerine hiç rastlamadığımız sokmabaş kadın figürinleri 2. 

tabaka ile beraber ortaya çıkmaktadır. Bugüne kadar üç ayrı örneği bulanan bu 

figürinlerdeki ortak özellik baş kısmının koparılmış ve sol eli göğüsünün üzerinde 

betimlenmiş olmalarıdır. Gerdan kısımları çizi ve nokta bezeme ile süslenmiştir. 

Buna ek olarak BY mekanın içinde bir adet erkek figürini in situ bir şekilde 

bulunmuştur. Hammadde olarak bazalt kullanılmış bu fügirin sadece baş ve 

gövdeden oluşmaktadır. Ön kısımında boynundan beline çapraz bir şekilde inen bir 

kuşak betimlenmiştir.  

 

Bunlara ek olarak, 3. tabakadan bu yana zengin çeşitleme içeren sürtmetaş ve kemik 

aletler 2. tabakanın tüm evrelerinde bulunmuştur. Bugüne kadar gerçekleştirilen 

çalışmalarda, Neolitik tabakalarda çeşitli örnekleri bulanan mühürler henüz 

bulunamamıştır. 

 

4.3. Tepecik-Çiftlik Kalkolitik Dönem Çanak Çömleği 

 

Tepecik-Çiftlik 2. Tabaka çanak çömleğinin tamamı el yapımıdır. Yerleşmenin çanak 

çömlek buluntu topluluğunu 2003 yılından bu yana çalışan Dr. M. Godon’un da 

belirttiği üzere (Godon, 2005:92; Bıçakçı vd. 2012: 96) çanak çömlek yapımında 

toplumun kil tercihinde tutarlı olmadığı ve kil elde ediniminin başlı başına bir görev 

olmadığının altını çizilmektedir. Melendiz Ovası’nın değişken jeolojisi kil 

kaynaklarının homojenlikten uzak yapısı, 2. Tabaka çanak çömleğininin hamur 

bileşenlerine de yansımıştır; bu durum standartlardan uzak rastgele tercihlerin 

                                                           
9
 Yukarıda bahsedilen depolama stratejileri ile ilgili veriler üzerine arkeometrik bir analiz henüz 

gerçekleştirilmemiştir.  
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ağırlıkta olduğu bir görünüm sunmaktadır. Çanak çömleğin genel görünümü ve 

üzerlerine uygulanan işlemlerin de tıpkı kil tercihinde olduğu gibi “çalakalem” yapısı 

malzemeyi mal gruplarına ayırırken karşılaşılan zorluklardan biridir. Tamamına 

yakına özlü olan çanak çömleğin oksijen sirkülasyonu düzensiz bir ortamda 

pişirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum %90’ı astarsız yüzeylere sahip buluntu 

topluluğunun dış görünümlerine bağlı renk sınıflandırmasını da problemli bir hale 

getirmektedir. Hamur içerikleri ve genel mal özelliklerinin belirleyicisi olabilecek 

yüzey işlemleri ne kadar standartlardan uzaksa kapların tasarlanan formları bir o 

kadar standart ve tekdüzedir. Tepecik-Çiftlik’in Kalkolitik Dönem tabaka ve 

evrelerinde görülen mal grupları hamur özelliklerinden ziyade kapların üzerlerine 

uygulanan yüzey bitirme işlemleriyle birbirinden ayrılmaktadır. 

 

4.3.1. Hamur Özellikleri ve Fırınlama 

 

Yukarıda da değinildiği üzere, yerleşmenin bulunduğu Melendiz ova düzlüğü ve 

etrafının mevsimlik su hareketliliği ve yaz-kış sıcaklık farklılığı göz önüne 

alındığında sürekli hareketlilik gösteren değişken bir yapısı olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu durum kil kaynaklarının sık sık yer değiştirmesine ve içeriklerinin 

farklılaşmasına yol açmış olmalıdır. Yerleşmenin 2. Tabakasından toplanan çanak 

çömlek üzerinde gerçekleştirilen makroskopik gözlemlere göre, kil bileşenlerinin 

içinde mika, irili ya da ufaklı taşçık ve az sayıda örnekte ince kalsit taneleri hatta 

obsidyen içerdiği görülmüştür. Bu içeriğe ek olarak bazı kil bileşenlerinin “kumlu” 

yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Bu tip kumlu killer üzerlerine uygulanan açkının 

oluşturduğu tabakayı genellikle kabın üzerinden döktüğü anlaşılmaktadır. Dökülen 

açkı tabakasının altında ince taneli kumlu yapılı örnekler, yerleşmenin özellikle BY 

evresinde sıkça görülmektedir. Son iki evrede ise bu tip kil bileşene sahip hamurların 

kullanımının terkedildiği anlaşılmaktadır. Kil bileşenin içine sonradan eklendiğini 

anladığımız tek öğe ise ince kıyılmış bitkisel katkıdır. Dr. Godon’un da belirttiği 

üzere, Kalkolitik tabakalar boyunca görülebilen bu tip katkının varlığı , BY 

evresinden  BÇ’ye azalarak devam etmiştir.  
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Tepecik-Çiftlik Kalkolitik Dönem çanak çömleğinin genel kil bileşenine 

baktığımızda, daha ince taneli olasılıkla elenmiş kil kullanımı, özenle açkılanmış ve 

parlak yüzeyler kazandırılmış bazı kase yapımlarının dışında pek tercih edilmemiştir. 

Buna karşılık bütün özenli görünümlü kaseler de ise bu tip kille imal edilmemiştir. 

Elenmiş kil kullanımı olasılıkla astar hamuru hazırlamak amacı dışında, tercih edilen 

hamur anlamında kültürel bir öğe olmaktan çok, kişisel tercihe bağlı bir uygulama 

gibi gözükmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla, ince bitkisel katkı ve bazı özel durumlarda 

elenmiş kil kullanımı dışında kap kacak yapımında kilin doğadan alındığı şekliyle 

kullanıldığı öngörülmektedir.  

 

İlerdeki bölümlerde de değinileceği üzere Tepecik’teki ilk çanak çömlek 

yapımlarından araştırma konumuz kapsamında olan 2. Tabaka sonuna kadar Konya 

Ovası ve Marmara’dan Bölgesi’nden sıkça örneklerini gördüğümüz “yemek pişirme 

kapları” kullanmamışlardır. Bu tip kapların ateşle doğrudan temas ettiği 

düşünülmekte ve buna bağlı olarak kil içeriklerinde bulunan taşçıkların bilinçli bir 

tercih olarak kile katıldıkları düşünülmektedir. 2. Tabaka çanak çömleğinin 

tamamında doğrudan ateşe maruz kalmış olabilecek parçalar bulunamadığı gibi, bu 

tip kaplarda sıkça görülen kulpların tüm yığın içindeki sayısı da oldukça düşüktür.
10

 

Çalışılan buluntu topluluğunda rastlanılan taşçık içerikli kil bileşeni her kap 

formunda görülebilmektedir. Yerleşmenin civarındaki doğal ortamı 

düşündüğümüzde irili-ufaklı taşçıkların kil yataklarında depolanması olağan 

karşılanmalıdır. Kil bileşenlerinde rastlanan obsidyen parçaları da bu durumu 

destekler niteliktedir.  

 

Kil bileşenleri içinde en çok rastlanan öğelerden biri de mikadır. Arkeolojik 

literatürde mika adını verdiğimiz madde, biotit mineralinin pul biçimindeki halidir. 

Çanak çömlek kil bileşeninde iki farklı renkte kendilerini gösterirler. Bunlardan ilki 

ve daha sık görüleni gümüş renginde olanlardır. Diğeri ise koyu sarı rengindedir ve 

tane boyutu gümüş rengi olanlara göre daha iridir. Mika içerikli örnekler, BY 

evresinde tamamı gümüş renginde ve koyu yüzlü kaselerin yapımında 

                                                           
10

 Çanak çömleğin tamamında kulp çeşitleri sınırlı sayıdadır.  
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gözlemlenirken, TD evresinde üretilen kapların tamamında gümüş rengi mikalı 

örneklerle beraber bulunur. BÇ evresinde ise daha ince taneli bir biçimde her iki renk 

grubundan da örnekler görmek mümkündür.  

 

Kil bileşenlerinin içinde bulunan ve sonradan kile eklenildiği düşünülen ve bu 

yönüyle mika ya da taşçıktan ayrılan tek öğe bitkisel katkıdır. BÇ evresi hariç her iki 

evrede de mika ve taşçık katkıyla beraber kil bileşenine eşit oranda katıldığı görülür.. 

BY’nin hemen iki öncesindeki evrede (olasılıkla 3. tabakanın son evresi) kil 

bileşenlerindeki diğer kirleticilerden daha yüksek oranda kil bileşenlerinin içinde 

gözlemlenir. Bu durum Dr. Godon tarafından 3. Tabakadan 2’ye saman katkılının 

kademeli olarak azaldığına dair gözlemi haklı çıkarmaktadır (Godon 2007, Bıçakçı 

vd.). Çalışmanın kapsamına giren BY evresinin altındaki olası 2. Tabaka evrelerinde 

ince kıyılmış bitkisel katkı görülürken BY ve sonrasında bitkisel katkı tanelerinin 

daha gelişigüzel boyutlarda olduğu anlaşılmıştır. 

 

Kalsit içerikli kil bileşeni BY evresinde hiç gözükmezken, TD evresinde standart 

hamurların içerisinde % 25 oranında görülmeye başlar. BÇ’ye geçildiğinde ise ayrı 

bir mal grubu kategorisi oluşturacak düzeyde kalsit içerikli yapımlara rastlanılır. 

Kalsit içerikli kil bileşeni, devam eden süreçte Gelveri’de yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Tepecik Çiftlik 2. Tabakasında bulunan kil bileşenleri ve hamurları ilk iki evrede 

(BY-TD) benzer bir geleneği barındırırken, BÇ evresinde çanak çömlek yapım 

geleneğindeki diğer değişimlerle beraber kil bileşenleri ve fırınlamanın da farklı 

esaslara dayandığı görülmektedir. İlk iki evredeki hamurları oluşturan kil bileşenin 

geneli tamamı özlü, kilin doğadan alındığı haline ince saman katkı eklenerek 

oluşturulmuştur. Elenmiş kilden özenli yapımlar, lar BY evresinde görülmezken, TD 

evresinde çizi-kazı nokta bezemeli çanak çömlekle beraber ile kez ortaya 

çıkmaktadır. İlk iki evrede görülen yapımların tamamının oksijen sirkülasyonu 

düzensiz bir ortamda pişirildikleri anlaşılmaktadır. BÇ evresinde ise özlü yapımlar 

devam etmekle beraber, % 67 oranında özsüz yapımlar görülmektedir. Fakat bu 

özsüz yapımlar, gerçek bir çanak fırınında değil olasılıkla açık hava ateşinin daha 
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kontrol edilebilir bir durumda, olduğu bir çukur içinde pişirilmiştir. diği 

düşünülmektedir. TD evresinden sonra özellikle BÇ evresinde düşük ısıda pişirilmiş 

özsüz yapımlar % 5’in altında görülebilmektedir. Bir sonraki bölümde bu tip 

yapımlar “Sarı Hamurlu Mallar” adıyla tanıtılacaktır. 

 

4.3.2.Mal Grupları 

 

Tepecik-Çiftlik’in Kalkolitik Dönem tabaka ve evrelerinde görülen mal grupları, 

hamur bileşenlerinden ziyade yukarıda da belirtildiği üzere kapların üzerlerine 

uygulanan yüzey bitirme işlemleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Mal gruplarını 

ayırırken ilk kıstasımız astardır. Astar uygulaması iki farklı şekilde görülmektedir. 

Bunların ilki, astar işlemi için kullanılacak temiz, elenmiş kile boya ekleyerek 

oluşturulan gruptur. Renk olarak %99.9 kırmızı tercih edilmiştir. Çok az sayıda 

beyaz astar kullanımı gözlemlenmiştir ve bunların tamamı ikinci evreden 

gelmektedir.  

 

Boya kullanılmayan diğer astar yöntemi ise “kendinden astarlı”lardır. Saf kil ve 

suyla hazırlanan astar çamuru genellikle kabın üretildiği hamurdan yapıldığı için bu 

tip yapımların ayırt edilmesi güçtür. Yüksek ısıya maruz kaldığı anlaşılan bazı 

örneklerde, ince bir kabuk halinde yüzeyin kendini diğer hamurdan attığı 

gözlemlenebilmektedirler. Genellikle iyi açkılanmış özenli yapımlarda rastlanılan bu 

uygulamanın örnekleri monokrom açkılı malların tümünde görülebildiğinden bu 

uygulama için ayrı bir mal grubu oluşturulmamıştır. Beyaz astarlı örneklerin tamamı 

(5 parça) ayrışık öğelerin içinde değerlendirilmiştir. Kısacası, astar ve buna bağlı 

olarak rengiyle diğerlerinden ayrılan ilk grup “Kırmızı Astarlılar”dır. Kırmızı astar, 

gerek renk gerekse uygulama tekniği açısından farklı biçimlerde kapların üzerine 

uygulanmıştır. Bazı örneklerde açkılı yüzey üzerine boya astar uygulanırken; açkısız, 

düzeltili yüzey üzerine astarın yapıldığı da gözlemlenir. Bir diğer temel uygulama da 

özellikle levha tekniğiyle oluşturulmuş ham yüzey üzerine, yapım aşamasındaki 

hataları kapatmak için uygulanan “hata kapama tabakası” için hazırlanan kile boya 

katılmasıyla oluşturulan astarlılardır.  
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Renk faktörüne bağlı olarak ayrışan diğer bir mal grubu ise “Siyah Yüzeyli Açkılı 

Mallar”dır. Daha önce de belirtildiği gibi oksijen sirkülasyonu düzensiz fırınlama 

şartlarına sahip çanak çömlek grubunun yüzeylerinin siyah ya da siyaha yakın 

tonlarda renklenmesi olağan bir durumdur. Kabaca “koyu yüzlü açkılı” ismiyle 

sınıflandırılabilen bu grubun içerisindeki parçaların % 35’i tamamen siyah yüzeylere 

sahip yapımlardır. Oksijen dolaşımının kontrol edilemediği şartlarda tamamen siyah 

bir yüzey elde etmek bilinçli bir tercihe bağlı olarak belli bir uzmanlaşma gerektirir 

(Godon özel görüşme). Siyah yüzeyli yapımların önemi, çizi, kazı ve nokta 

bezemesiyle ön plana çıkan ve araştırma konumuz için kilit öneme sahip Gelveri 

yerleşmesinde ele geçen bezemeli yapımların %90’ının bu tip yüzeylere sahip 

olmasıdır.  

 

Tepecik-Çiftlik 2. Tabakasından gelen çanak çömleğin % 65’ini “Yalın Mallar” 

oluşturmaktadır. Orijinal hamur rengini yansıtan bu parçalar kendi içinde farklı 

yüzey uygulamalarına göre ayrılmaktadırlar. Yalın yapımlar kaba-sıvazlı-açkılı 

olmak üzere temelde üç kategoriye indirgenebilirler. Bunlara ek olarak daha az 

rastlanılan “İsli Mal” ve “Tarazlı Mallar” da yalın yapımlar kategorisine girebilecek 

diğer öğelerdir.  

 

Yukarıda özetlenen gruplara ek olarak çanak çömlek topluluğu içerisinde gerek 

hamur özellikleri gerekse yüzey uygulamaları anlamında farklı özellikler barındıran 

toplamda % 2 yi geçmeyecek örnekler, de “Ayrışık Mallar” sınıflandırması altında 

anlatılacaktır.  

 

Dört ana grupta ele alınan Mal Grupları, alt ayrımlarıyla beraber, aşağıda anlatılacak 

özelliklerdedir:  

1- Kırmızı Astarlı Mallar 

2- Koyu Yüzlü Açkılı Mallar 

 2a- Siyah Renkliler 

 2b- Koyu Kahve- Boz Tonları 
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3- Yalın Mallar 

 3a-Standart Mallar   

 3b- İsli Yüzeyliler 

 3c-Tarazlı Mallar 

 

4- Ayrışık Mallar 

Kırmızı Astarlı Mallar 

 

Orta Anadolu Son Neolitik çanak çömleğinin ayırt edici özelliklerinden biri olan 

kırmızı astarlı çanak çömlek, Tepecik-Çiftlik’te Neolitik dönemde, 4. tabakadan 

itibaren kullanılmaya başlayan ve hatta mezar hediyesi olarak da çok kez tercih 

edilen bir öğedir. 2. tabakayla beraber kapların üzerine kırmızı astar uygulama biçimi 

artarak ve yöntemsel olarak şekillenerek TD evresinin sonuna kadar varlığını 

sürdürmüştür. BÇ evresinde ise çanak çömleğin tamamında görülen değişikliklere 

paralel olarak kırmızı astarlı kapların üretimi de durma noktasına gelmiştir. 

 

Kırmızı astarlı yapımlar, ilk kez yerleşmenin 5. tabakasının son evresinde görülmeye 

başlar ve 3. tabakayla beraber sayılarında ciddi bir artış gözlemlenir. Dr. Godon Bu 

aşamada var olan iki tip astar tekniğinden (Godon: 2010) bahseder. Bunlardan ilki, 

kalın bir tabaka halinde kırmızıya yakın tonlarda,  olanlarken, diğeri ince bir tabaka 

halinde morumsu kırmızı renkte olanlardır. 5 ve 4. tabaka örnekleri daha çok kase 

formu üzerine, yüzeye baskı uygulanarak yapılan (wiped-back) geometrik kabartma 

bezemelerle temsil edilirken 3. Tabaka ile beraber çanak çömlek üretimindeki diğer 

değişimlerle beraber boyunlu çömleklere de uygulanmaya başlandığını 

belirtmektedir başlar (Bıçakçı vd.:97-98). 2. tabakayla beraber kırmızı astarlılar, kase 

formlarında artık hiç temsil edilmez. Çoğunlukla boyunlu çömlekler, kaideli tabaklar 

ve az sayıda örnekte konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplar tipi formların iç 

yüzeylerine kırmızı astar uygulanmaktadır. Neolitik tabakalarda var olan kalın tabaka 

halinde kırmızının çeşitli formlarındaki astar uygulaması devam ederken morumsu 

kırmızı renkli örnekler artık görülmez. Kırmızı astarlı yapımlar değerlendirmeye 

tutulan parçaların %10’unu oluşturmaktadır.  
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Yerleşmenin 2. tabakasındaki çanak-çömlek dağarcığındaki tüm yapımlarda olduğu 

gibi kırmızı astarlılar da yerleşme içi dinamiklerle üretilenler ve yerleşme dışından 

gelmesi kuvvetle muhtemel yapımlar olarak temelde ikiye ayrılabilir. Yerleşmenin 

kendi üretimi olan kırmızı astarlıları değerlendirirken elimizdeki kriterler kullanılan 

boyar maddenin kimyasal bileşeni ve bunun ısıya verdiği tepkiye bağlı olarak renk, 

yüzeye kırmızı rengin verilme biçimi, astar kalınlığı ve açkı önceliğidir. Bu 

kıstasların kombinasyonuna bağlı olarak “kırmızı görünüme sahip kap” üretiminin 

çok çeşitli sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.  

 

Tarihöncesi dönem çanak çömleğinde kullanılan kırmızı astarlı kaplarda boyar 

madde olarak aşı boyasının yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Farklı renklere 

ve tonlara sahip olabilen aşı boyasının kırmızı renkli olanları kimyasal anlamda 

demir-oksit (hematit) olarak tanımlanır. Kırmızı boyanın doğadan temin edilebildiği 

bir diğer madde de zincifredir (cinnabar). Civa sülfür bileşeni olan bu maddenin 

Tepecik-Çiftlik’te kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkaracak henüz bir analiz 

yapılmamıştır. Fakat bazı şüpheli parçaların varlığı bildirilmektedir
11

. Olasılıkla 

kırmızı astarlı yapımların büyük çoğunluğunda demir-oksit kullanılmıştır. Kırmızı 

astarlıların renk çeşitliliğine baktığımızda turuncumsu kırmızıdan (10 R 5/8), 

pembemsi kırmızı (10 R 5/6), kırmızı (10 R 4/8), koyu kırmızı (10 R 4/4) ve 

bordomsu kırmızıya (10 R 3/6)  doğru tonlar koyulaşmaktadır. Fırınlama ortamındaki 

ısı hareketliliğine ve malzemenin toprak altında geçirdiği dış etmenlere bağlı olarak 

kırmızının farklı tonları aynı kabın üzerinde de görülebilmektedir. 

 

Kırmızı astarlıları değerlendirirken ikinci kriter, de rengin yüzeye uygulanma 

biçimidir. Tasarlanan form ve bunu inşa etme yapma/gerçekleştirme yöntemine bağlı 

olarak Tepecik-Çiftlik 2. Tabaka çanak çömleğinin yüzeylerinin farklı şekillerde 

bitirildiği anlaşılmaktadır. Kırmızı görünümlü kaplara rengini veren astar hamuru, 

düzeltilmiş yüzeylerin üzerine uygulanıp yüzey boyayı çektikten hemen sonra 

açkılanıp kap fırınlandığı gibi, açkılanmış yalın yüzey üzerine boyanın fırça benzeri 

                                                           
11

 Tarihöncesi dönemde renk kullanımı ile ilgili doktora tezi hazırlamakta olan Ayşe Eyigör, zincifre ile 
renklendirilmiş olabilecek bazı örnekleri makroskopik gözlemlerine dayanarak belirtmektedir. Konu 
ile ilgili sağlıklı bilgiye, ileride gerçekleştirilecek kimyasal analizlerden sonra ulaşabilecektir. 
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bir alet yardımıyla uygulandığı örnekler de mevcuttur. Astarın kalınlığı da buna bağlı 

olarak değişmektedir. Açkısız yüzeylere uygulanan astar daha kalınken, açkılı 

yüzeyler üzerine sürülen örneklerde astar tabakası daha incedir. Bu tip örnekler 2. 

Tabakanın BY öncesi tabakalarında görülebiliyorken, BY-TD arası süreçte “ayrışık” 

örnekler hariç açkı üzeri boya astar uygulaması görülmemektedir.  

 

Şerit-levha tekniğiyle yapılan kapların dış yüzeyindeki girintili çıkıntılı yüzeyi 

düzleştirmek için bazı örneklerde de görüldüğü üzere yüzeye yedirilen kilin 

doğrudan açkılanarak kaplara istenen görünümün verildiği görülmektedir. Çanağı 

yapan kişi kırmızı görünümlü bir kap yapmak istediğinde, yüzeye sürdüğü “hata 

kapama kili”ne boya ekleyerek düzleştirme, açkı ve boya işlemini tek seferde 

hallettiği örnekler de mevcuttur. Bu tip örneklerde açkı aletinin baskı izleri yüzeyde 

yatay izler bırakmaktadır. Kırmızı boyar maddeli ya da kendiliğinden astarlı örnekler 

bu tip bir işleme tabi tutulduğunda, toprak altında geçirdiği dış etkenlere de bağlı 

olarak “hata kapama kili” adı verdiğimiz tabakanın zamanla döküldüğü 

anlaşılmaktadır. Bazı örneklerin kırmızı astarlı yapılmış olmalarına karşın açkı-astar 

tabakasının tamamına yakının döküldüğü görülür. Bu durum, çalışılan parçalar içinde 

kırmızı astarlı yapımların istatistiksel değerinin hesaplanmaları problemli bir hale 

getirmektedir sorunlu kıldığı açıktır.  Boyunlu çömleklerin yapımında sıkça 

rastlanılan bu uygulama 3. Tabakanın son evrelerinden TD’nin sonuna kadar 

görülebilmektedir.  

 

Yukarıda bahsedilen kırmızı astarlılar, yerleşmeye özgü hamur bileşeni ve fırınlama 

teknolojisiyle imla imal edilmişlerken, bunların dışında daha farklı çanak çömlek 

yapım geleneğine sahip topluluklar tarafından üretilmiş örnekler de buluntu 

topluluğu içerisinde yer almaktadır. Bunlardan ilki özsüz, beyaz kalsit katkılı kızıl 

portakal rengi hamurlara sahip açkı öncesi astar uygulanmış gruptur (levha X-15 K 

56/62-322). Toplamda 4 parça ile temsil edilen bu gruba ait örneklerin tamamı TD 

evresine denk dolgulardan ele geçmiştir. Bir diğer grup yine ince kalsit katkılı, bu 

sefer kez özlü hamurludur. Astar, “film” inceliğinde kabın yüzeyine uygulanmıştır ve 

oldukça iyi açkılanmıştır. Bu tip yapımlar BY evresine denk gelen dolgularda 

bulunmuştur (levha X 15 K 126/156). Ayrışık nitelikli kırmızı astarlı malların son 
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örneği, özlü pişmiş, mineral katkı boyutlarının gözle zor seçildiği kumlu yapıda 

kilden yapılmış ve yine “film” metoduyla kap yüzeyine uygulanmış olanlardır. Bu tip 

yapımlar hem BY’de hem de TD’de görülebilmektedir (levha X 15 K 49/139/138). 

 

 

 

Koyu Renkli Açkılı Mallar 

 

Koyu Yüzlü Açkılı Mallar terimi 1930’lu yıllarda Amik Ovası’nda yüzey araştırması 

ve kazılar gerçekleştiren Robert Braidwood tarafından önerilen bir terimdir. 

Braidwood bölge kronolojisini A-F harfleriyle 6 ana dilimde ele almış, koyu yüzlü 

açkılı malların Erken Neolitik Dönem’e tarihlendiği, Amuk A-B’de yaygın olarak 

kullanıldığını belirtmiştir (Braidwood-Braidwood, 1960). Benzer çanak çömlek 

grubu John Garstang’ın 40’lı yıllarda gerçekleştirdiği Mersin-Yumuktepe 

kazılarından da bilinir; Garstang, benzer çanak çömlek grubuna ait örneklerin yine 

Erken Neolitik tabakalarında yoğunlukta olduğunu belirtir (Garstang, 1953:18). Daha 

sonraki süreçte gerçekleştirilen Ras Shamra ve Rouj Havzası kazılarında bulunan 

koyu yüzlü açkılı mallar, Amuk A-B ve Mersin Yumuktepe sonuçlarıyla 

karşılaştırılarak Doğu Akdeniz ve Kuzey Suriye bölgeleri özelinde ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir (Balossi, 2004).  Söz konusu çalışma, Amuk A sürecinin yaklaşık 

MÖ. 7000-6300, B sürecinin ise 6300-5700 arası süreçte devam ettiğini, A 

sürecindeki bu mal grubunun malın bölgenin erken çanak çömlek üslubunu 

yansıttığı, B evresindeki örneklerin ise açkısız ve çok iyi açkılı örnekleriyle beraber 

çeşitlendiğini ve farklı formlarla zenginleştiğini ortaya koymaktadır.  

 

Koyu yüzlü açkılı malların erken örneklerine Orta Anadolu Platosu ve çevre 

bölgelerinde yalnızca Erbaba yerleşmesinde rastlanılmıştır (Özdol, 2012: 55). 

Tepecik-Çiftlik’te ise 5. Tabakada tırnak baskı impressolarla beraber organik katkı 

içermeyen sayıca az “ithal” örnekler bulunabilmektedir (Bıçakçı vd.,2012:97). Amuk 

B evresine denk örneklerin benzerleri Tepecik-Çiftlik’te 3 ve 2. Tabakalarda daha sık 

rastlanılan, yerelleşmiş bir öğe olarak karşımıza çıkar. Fakat “Koyu Yüzlü Açkılı 

Mal” terimi Suriye-Kilikya Bölgesi’ndeki Erken Neolitik kökenli bir çanak çömlek 
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üslubuyla ilişkilendirilen geniş anlamlı bir terim olduğundan, çalışma bölgemizin ise 

bu bölge dışında, farklı bir bölge olmasından dolayı, bu çalışmamız içerisinde 

değerlendirilen siyah-kahverengi, alacalı-boz açkılı yapımlar, “Koyu Renkli Açkılı 

Mallar” ismiyle ayrılmıştır. 

 

Teknolojik anlamda değerlendirildiğinde, kabın yüzey renginin siyah ve siyaha yakın 

tonlarda sonuçlar vermesi öncelikle fırınlama ortamına bağlı bir faktördür. Tepecik-

Çiftlik 2. tabaka çanak çömleğinin % 97’sini siyah özlü yapımlar teşkil etmektedir. 

Cidar kalınlığına bağlı olarak özün kalınlığı da değişmektedir. Koyu Renkli Açkılı 

Mallar %85 oranında kase formlarında görülürken, %15 oranında boyunlu 

çömleklerle temsil edilir. Kase yapımları ince cidarlara sahiptir ve içindeki öz 

tabakasının yüzeye de nüfuz ettiği çok sayıda örnek bulunur. Bu tip yapımlar, üretim 

aşamasının sonunda, yüzeyde siyah ve siyaha yakın tonlarda koyu renkli sonuç verir. 

Fakat bununla beraber özün yüzeye ulaşmadığı, açık tonlu renklerde kase yapımları 

bulunabildiği gibi, yüzeyin hemen altında, okside olmuş açık renkli hamurun 

üzerinin siyah ve siyaha yakın tonlarda olabildiği örnekler de bulunmaktadır. M. 

Godon, Tepecik-Çiftlik’te siyah yüzeyli kap oluşturma tekniklerinin 3. Tabakadan 

2’ye geçildiğinde çeşitlenerek arttığını belirtir. Kabın pişme aşamasının sonunda 

fırınlama ortamına bağlı doğal koşullar siyah renkte ürün vermezse, soğuma 

aşamasındaki müdahalelerle istenilen siyah tonlarda yüzeylerin üretilebildiği 

yöntemler, 3. tabakadan bu yana gözlemlenmektedir (Godon-Özbudak, baskıda). Bu 

durum koyu renkli çanak çömlek yapımının bilinçli tercihler doğrultusunda 

üretildiğini ortaya koymaktadır.  

 

Açkılı kase yapımları, değerlendirmeye alınan parçaların toplam % 23’ünü oluşturur. 

Açkılı kaselerin % 60’ı koyu renkli yapımlardır. Siyah yüzeye sahip yapımlar açkılı 

kaselerin %25’ini oluştururken, koyu renkli kaselerin % 38’ini teşkil eder. Bu 

yüzdeler gövde dahil tüm çanak çömlek parçaları üzerinden oluşturulmuştur. 

Malzeme üzerine gerçekleştirilen gözlemler fırınlama ortamına bağlı olarak aynı 

çanak üzerinde farklı renklenmelerin oluşabileceğini göstermiştir. Burada yüzdelerle 

ifade edilen değerler, koyu-kahve-siyah-boz-alacalı yapımların gerçek değerini tam 
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olarak veremese de gerçek anlamda siyah renkli olanların sayısında çok büyük 

değişiklikler beklenmemelidir.  

 

Koyu Renkli Açkılı Mallar, iki ana kategoride değerlendirilebilir. Bunlardan ilki 

Koyu Kahve- Boz Tonları’ndaki gruptur. Bu tip koyu yüzeyliler, fırınlama 

ortamındaki indirgenmiş atmosfer koşullarına bağlı olarak boz tonlarda, alacalı 

görünüme sahiptirler. Yer yer siyah yüzeyli bir görünümleri olsa da kabın tamamı 

siyah renkte sonuçlar vermez. Bu tip malların koyu yüzey amacı gütmeksizin, 

tamamen tesadüfi sonuçlarla koyu görünüme kavuştukları düşünülmektedir. Diğer 

bir deyişle bu durum, yarı indirgenmiş atmosferik koşulların yüzeye yansımasıdır. 

Siyah görünümlü kapların sadece kaselere özgü olması, Koyu Kahve-Boz 

Tonları’ndaki malın ise boyunlu çömlekler dahil tüm formlarda rastlanabilen bir öğe 

olması bu görüşü destekler niteliktedir.  

 

Koyu Renkli Açkılı Mallar üst başlığında incelenen çanak çömleğe ait diğer grup ise 

Siyah Mallar’dır. Daha önce de değinildiği gibi sadece kase formuyla temsil edilen 

bu mal grubu, diğer grupta olduğu gibi, pişme ortamındaki atmosferik şartların doğal 

sonucu olarak siyah renkte ürünler verdiği gibi, soğuma aşamasındaki müdahalelerle 

de istenilen rengin elde edilebildiğini göstermektedir. 

 

Yalın Mallar: 

 

Kırmızı Astarlılar ve Koyu Renkli Açkılı Mallar’ı bir kenara ayırdığımızda, hamurun 

orijinal renginde görünümlü, herhangi özel bir formla ilişkilendiremeyeceğimiz 

yapımların tümü Yalın Mallar kategorisinde değerlendirilmektedir.    

 

Hamur renkleri pişme derecesi ve katkı bileşenine bağlı olarak koyu sarı, krem, 

devetüyü ve açık kahve tonlarında değişiklik gösterir. Yalın Mallar’ın çanak çömlek 

repertuvarı içerisindeki temsil edilme oranı % 70’dir. Kapların biçimlendirme 

çeşitleri ve işlevlerine göre farklı yüzey özelliklerine sahiptirler. Ana kap formlarının 

% 30’unu oluşturan konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplara ait yapımların tamamı 
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Yalın Mallar’dan üretilirken, % 32 oranına sahip boyunlu çömleklerin % 85’i, 

kaselerin ise % 15’i aynı mal grubunun örneklerini teşkil eder.  

 

Yüzey işlemlerine göre alt gruplara ayırabileceğimiz Yalın Mallar’da sıkça tekrar 

eden kaba bırakılmış, ıslak sıvazlanmış ve açkılanmış yüzeyli örnekler Standart 

Yalın Mallar ismiyle adlandırılırken, daha ender görülen İsli Mallar ve Tarazlı 

Mallar diğer kategorileri oluşturmuştur. 

 

Standart Yalın Mallar: 

 

Yalın Mallar’ın % 96’sını yüzey bitirme işleminin herhangi özel bir uygulama 

gözlemlenmeyen, standart usüllerle oluşturulan örneklerdir. Çanağa istenilen şekil 

verildikten sonra özellikle dış yüzeyine herhangi bir düzeltme, pürüzsüz hale getirme 

işleminin uygulanmadığı, şekillendirildiği şekliyle fırınlanan kaplara ait parçalara 

kaba yapımlar adı verilmiştir. Kaba yapımlara sadece konik gövdeli yayvan geniş 

ağızlı kaplar tipinde örneklerde rastlanmaktadır. Levha ve kalıp tekniğinin beraber 

kullanıldığı bu örneklerin dış yüzeyleri oluşturulan levhaların kalıp baskısının negatif 

izlerini barındırır. Çanak çömlek üretim teknolojisinin yapım ayrıntılarını ortaya 

koyan bu tip örnekler, konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplar formları içerisinde % 

40 oranında rastlanabilmektedir. Kaba yapımlar, hızlı üretilen çanak çömlek 

üretiminin bir göstergesi şeklinde de algılanabilir.  

 

Islak sıvazlamayla bitirilmiş yüzeylere ait örnekler ise oldukça yaygındır. Çanak 

biçimlendirilip, formunu aldıktan sonra, yüzeyi düzleştirmek ve istenmeyen 

kalıntıları temizlemek amacıyla su ile ıslatılan yüzeyi sıvazlama esasına dayandığı 

düşünülmektedir. Boyunlu çömlekler ve yine konik gövdeli yayvan geniş ağızlı 

kaplar formlarında sıkça rastlanılan bir uygulamadır. BY evresinde kase formlarında 

da sıkça rastlayabildiğimiz bu uygulama, TD evresi kaselerinde yerini açkıya 

bırakmaktadır.  

 

Standart Yalın Mallar’ın açkılanmış yüzeye sahip örnekleri de oldukça yaygındır. 

“Yapım Süreci Ayrıntılar” bölümünde daha detaylı anlatılacak açkı uygulaması, 
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konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplar tipi formların iç, boyunlu çömleklerin dış, 

kaselerin ve kaideli tabakların her iki yüzeyinde görülebilmektedir.   

İsli Mallar: 

 

Yalın Mal kategorisi içinde değerlendirilen ender gruplardan ilki İsli Mallar’dır. 

Kaba bırakılmış ya da hafif sıvazlanmış hatta tarazlı yüzeylere sahip bu mal grubuna 

ait örnekler yerel kil ve fırınlama esaslarına uygun bir şekilde üretilmiştir. Bu malın 

ayırt edici özelliği, hamuru okside olmuş özgün rengini yansıtırken, dış yüzeyin koyu 

gri renkte ayrı bir çamur-kil tabakasıyla kaplanmış olmasıdır. Bu mal grubu sadece 

BY evresinde görülmektedir. Birbiriyle daha uyumlu ve belli bir bütünlük sağlayan 

BY-TD evrelerinin geneli içinde % 2’den az alan bu örnekler, BY evresindeki temsil 

edilme oranı % 4’tür. 

 

Tarazlı Malllar: 

 

Tarazlı mallar, % 1’i geçmeyecek oranda temsil edilmektedir. Tamamı yerel kil ve 

fırınlama teknolojisiyle üretilmiş olan tarazlılar, çalışmamanın ana konuları arasında 

yer alan Orta Anadolu Orta Kalkolitik’inin ayırt edici öğelerinden biri de olduğunda 

bir sonraki bölümde ayrıntılandırılacak olan “Ayrışık Mallar” içerisinde 

değerlendirilmemiştir. Traşlama yöntemiyle yüzeylerin düzeltilmediği Tepecik-

Çiftlik 2. Tabaka çanak çömleğinde, yüzeyin tamamının traşlanarak pürüzlü bir 

görünüm kazandırılan tek yapım bu mallardır. Konik gövdeli yayvan geniş ağızlı 

kaplar formuna ait birkaç parçanın dış yüzeyinde ve boyunlu çömleklerde tarazlı 

yüzeyli örnekler görülmektedir. BÇ hariç iki evrede de görülen bu malların malzeme 

içindeki toplam oranı % 2’dir. 

 

4.3.3.Formlar 

 

Tepecik-Çiftlik 2. tabaka çanak çömleğinin formlarını temelde kaseler, boyunlu 

çömlekler, konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplar ve kaideli tabaklar teşkil 

eder. Kaseler kendi içinde boyutlarına ve gövde biçimlerine göre ayrılırken, boyunlu 
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çömlekler, boyunlarının uzunluğuna, konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplar ise 

yüksekliklilerine göre alt gruplara ayrılmaktadırlar. Kaideli tabakları ise kaide 

genişliklileri ve derinliklerine göre sınıflara ayırmak mümkündür. Bu dört form 2. 

tabaka çanak çömleğinin toplam % 92’sine denk gelmektedir. Bunun dışında kalan 

% 8’lik dilimin büyük bir kısmını formu tanımlanamayan küçük parçalar, geri 

kalanını ise ender görünen görünen tipler oluşturmaktadır.  

 

Kaseler : 

Bu forma ait örnekler boyutlarına küçük, orta ve büyük sıfatları altında üç kategoride 

incelenmektedir. Ağız çaplarının genişlikleri kaselerin boyutları için belirleyici 

etmendir. Ağız çap genişliği 12 cm.’den küçük kaseler “Küçük Kaseler”, 12 cm. ile 

18 cm. arasındakiler “Orta Boyutlu Kaseler”, 18 cm. ve üzerindekiler ise “Büyük 

Kaseler” olarak adlandırılmıştır.  

 

Gövdelerinin yaptığı kıvırıma göre Basit Küresel Gövdeli, Omurgalı, “S” Profilli ve 

“C” profilliler sınıfları altında toplanmaktadırlar. Omurgalı kaseler ise iki alt gruba 

daha ayrılabilirler. Bunlardan ilkini keskin omurgalılar oluştururken, hafif omurgalı 

kaseler de mevcuttur.  

 

Kaselerin cidar kalınlıkları boyutlarıyla uyumlu bir şekilde artış göstermemektedir. 

Cidar kalınlığı 0.7 mm. ve üzerinde olan örnekler küçük kaseler içinde oldukça 

yaygındır. Büyük kaseler içinde özellikle kabın omurga kısımları kimi örnekte 

olduğu gibi 0.3 mm. ve altında olabilmektedir.  

 

Evrelere göre dağılımlarına bakıldığında 4. evrenin kaselerinin tamamı “C” 

profillidir. Bu tip kaselere diğer  evrelerde rastlanmamaktadır. Bu tip kaselerin gövde 

şekline ek olarak ağızlarının düz bir şekilde bitirilmiş olması da karakteristiktir. 

Ayrıca geniş ağız çapına sahip örneklere rastlanılmamışken, tamamı küçük ve orta 

boyutludur. 4. evrede yer alan büyük boyutlu kaseler ise yine düz ağızlıdır fakat basit 

küresel gövdelidirler. 1-3 arası evrelerde ise düz ağızlı C profilli kaseler dışında 

farklı boyut ve gövde şekillerine sahip kaseler görülebilmektedir.  
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Mekan içi depolama alanlarıyla karakterize olan 1. evrenin kaseleri söz konusu 

evrenin diğer yapımları gibi genellikle özensiz bir şekilde yapılmışlardır. Açkılıma 

kalitesi ve sıklığı oldukça düşüktür. Özellikle küçük boyutlu kaseler bu tip özensiz 

yapımlara iyi birer örnektirler ve bu evrede sık görülmektedirler. İyi açkılanmış 

özenli kase yapımlarına 2. ve 3. evrede sıklıkla rastlanabilinirken, bu evrede oldukça 

az bulunmuştur. Ele geçen parçalar ise oldukça küçük boyutlu ve ince cidarlıdır. 

Ayrıca içlerinde az da olsa kırmızı astarlı örnekleri de barındırmaktadır. Kırmızı 

astarlı kaseler yerleşmede yalnızca Neolitik tabakalarda görülebilmektedir. Fakat söz 

konusu örnekler Neolitik tabakaların saman yüzlü kırmızı astarlılarından oldukça 

farklıdır ve “ayrışık” olarak adlandırılan yerleşme dışı özellikler barındırmaktadır. 

Bu evreye ait açılan alanların genellikle depolama alanları olması, diğer evrelerde 

sıklıkla ele geçen kaselerin azlığının bir nedeni olabilir. 

 

2. ve 3. evrede ise kaselerin temsil edilme oranında ciddi bir artış görülmektedir. 

Hafif ve keskin omurgalı kaseler yaygın bir biçimde görülürken bunları “S” profilli 

kaseler takip eder.  

 

Boyunlu Çömlekler:  

 

Boyunlu çömlekler kaselerle beraber İlk Kalkolitik Dönem’de Anadolu 

yarımadasının genelinde görülen yaygın formlardan biridir. Tepecik-Çiftlik’in 3. 

tabakasının son evrelerinde ortaya çıktığı anlaşılan boyunlu çömlekler, 2. tabakanın 

tüm evrelerinde görülebilmektedir. Bu tip kaplar kendi içinde boyunlarının 

uzunluğuna ve dönüş biçimlerine  göre alt kategorilere ayrılmaktadırlar.  

 

 

Konik Gövdeli Yayvan Geniş Ağızlı Kaplar: 

 

30 cm ve üzerinde ağız çapına sahip, kalın cidarlı, düz dipli, yüksekliği en az 25 cm. 

olan, dipten ağıza 45 derecelik (± 10) açıyla genişleyen, içi daima açkılı dışı kaba ya 

da açkısız yüzeylere sahip çanak çömlek formu, 2010 yılında tamamladığım “Gelveri 

Kültürü” başlıklı tezde tespit edilen, “kovamsı” ismiyle tanımlanan örneklerle yakın 
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benzerlikler göstermektedir ve Tepecik Çiftlik 2. tabakasının BY ve TD evrelerinde 

de sıkça kullanılan bir öğedir. BÇ evresinde konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kap 

yapımı yoktur. 

 

Gelveri’de çalışılan çanak çömlek grubu içerisinde dipten ağıza eksiksiz formu 

yalnızca 1 parça ile temsil edilen ve bu örnekten yola çıkılarak kesik fıçılara 

benzetilmiştir. Söz konusu formun tüme yakın örneklerine Tepecik-Çiftlik 

dolgularında rastlanabilmektedir. Gelveri’deki tanıma eksiksiz uyan parçalar buluntu 

grubu içerisinde görülebildiği gibi, daha düşük ağız-dip çaplarına ve daha kısa 

yüksekliğe sahip örneklerin dış yüzeyleri açkılı çeşitleri, Tepecik-Çiftlik 2. tabaka 

çanak çömlek buluntu topluluğunda görülebilmektedir. Bu durum Tepecik-

Çiftlik’teki örneklerin tipolojik üst başlığını belirlerken “kovamsı” dışında bir üst 

başlık arayışını da beraberinde getirmektedir
12

. Dış yüzeylerinin açkılanması kapların 

işlevine etkide bulunmazken, daha kısa yüksekliğe ya da daha geniş dip çapına sahip 

olması formuna ve işlevine doğrudan etkide bulunmaktadır. Kısa yükseklik ve daha 

geniş dip çapına sahip örnekler, kesik fıçıdan çok “derin tabak” tanımına daha 

uygundurlar. Tüme yakın form veren parçaların sayısı sınırlı olduğundan bu 

kategoride değerlendireceğimiz formları sınıflandırırken, 25 cm.’den 40 cm.’e 

ulaşabilen ağız parçalarından ziyade dip parçalarının çapları ve yükselme açısı daha 

uygun bir kıstas olarak seçilmiştir. 

 

4.3.4. Teknoloji ve Yapım Süreci Ayrıntıları 

 

Yerleşmenin 2. tabakasında nispeten dar bir alanda çalışılmasına karşın toplamda 

38.000’e yakın parça tespit edilmiştir. Çanak çömlek üretiminin bu denli yoğun 

olabilmesi, yapım teknolojilerindeki verimli çözümlerle ilgili olmalıdır. 

 

3. tabaka çanak çömleğinin teknolojik özelliklerini ve yapım süreçlerini detaylı bir 

şekilde doktora tezi kapsamında çalışan Dr. Godon, bu tabakayla beraber çeşitlenen 

kap formlarıyla beraber biçimlendirme tekniklerinin de buna paralel olarak arttığını 

                                                           
12

 Prof. Dr. Turan Efe tarafından doktora tez jürisinde bu tip formlar için Düz Profilli Yayvan Kase 
tanımı daha uygun bulunmuştur.  
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belirtmektedir (Godon, 2005;2010). Yerleşmenin 2. tabakasında, Son Neolitik 

Dönem’de kullanılan bazı formlar terk edilmiş, yeni formlar ortaya çıkmıştır. Fakat 

kap biçimlendirme teknolojisi aynı esaslara bağlı olarak değişmeden varlığını 

koruduğu anlaşılmaktadır.  

 

Büyük ölçekli kapların yapımında kalıp ve levha tekniğinin bir arada kullanıldığı 

örnekler yoğunluktayken vurma tekniği nadir de olsa görülebilmektedir. Küçük 

boyutlu kapların çimdiklenerek biçimlendirildiği anlaşılırken, şerit tekniği tıpkı 3. 

tabaka örneklerinde görüldüğü gibi boyunlu çömleklerin ve torba biçimli formların 

dışa dönük ağız ve dudaklarının yapımında kullanılmaktadır(Bıçakçı vd, 2012:98). 

 

Bir önceki bölümde de altı çizildiği gibi kase, konik gövdeli yayvan geniş ağızlı 

kaplar ve boyunlu çömleğin ağırlıkta olduğu kap formları belirli prensiplerle 

şekillendirilmiştir. Konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplar ve boyunlu çömlek 

örneklerinin boyutları belli normlardayken, kase formlarının boyutları çok çeşitlidir. 

Bu durum doğrudan şekillendirme teknikleriyle alakalıdır. Kalıp olarak örme 

hasırdan sepet kullandıkları, kapların diplerinde ve nadiren iç ve dış yüzlerindeki 

negatif izlerden anlaşılmaktadır. Kalıp içinde şekillendirilen kaplar daha standart dip 

ve gövde çaplarına sahipken, çimdikleme yöntemiyle şekil verilen kaselerin boyutları 

çok çeşitlidir. 

 

Konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kapl formuna sahip kapların yapım yöntemi, 

kapların kesitlerinden çok net okunabilmektedir. Kil hamuru, dik duran kalıbın iç 

yüzeyine iyice yedirildikten sonra, aşağı yukarı 10 x 4 cm genişliğinde 1.5 cm 

kalınlığında önceden hazırlanmış levhalar üst üste gelecek şekilde kabın iç yüzeyine 

döşenir. Ardından üzeri kil levhalarla döşeli ön form halindeki kap, bu sefer ters 

duran başka bir kalıbın üstüne yerleştirilir ve ilk kalıp hamurdan sökülür. Bu kez içi 

kalıpla sabitlenen ön form halindeki kabın dış yüzeyine levhalar yerleştirilir ve ıslak 

sıvazlamayla levhalar birbirine iyice kaynaştırılır. Bir süre kalıp üstünde bekleyen ön 

form halindeki kabın hamuru yeteri kadar dinlendikten sonra dış yüzeyi isteğe bağlı 

olarak açkılanır, ıslak sıvazlanır ya da tarazlanır. Ardından tekrar dik duran bir 

kalıbın içine yerleştirilen ön form halindeki kabın yüzeyi açkılanarak levhalar iyice 



 
 

57 

 

birbirine geçer ve kabın iç yüzeyi pürüzsüz bir görünümde olur. Açık havada 

pişirildiği anlaşılan bu kaplar, kabın pişirileceği alana baş aşağı yerleştirildikten 

hemen sonra ateşe verilerek pişirilir. Bu tip kapların yukarıdaki yolları izleyerek 

şekillendirildiğini gösteren en önemli kanıt, dış yüzeylerinin ağıza yakın kısmının 

ağza göre daha ince cidarlı olmasıdır. En son iç yüzeyi açkılandığından, açkının 

verdiği baskı sonucu ağız kenarındaki hamur hafifçe dışarı taşar. Ateşe verilmeden 

önce, kalıbı yüzeyden alabilmek için kapların ters bir şekilde ateş alanı yüzeyinde 

durması gerekmektedir. Kapların ters durması içeride hava dolaşımını düzenli bir 

ortam sağladığından, iç yüzeyleri çoğunlukla hamurun orijinal renginde ya da 

tamamı aynı renkte yarı okside olmuş sonuçlar verir.  

 

Boyunlu çömleklerde üç farklı teknik bir arada kullanılmıştır. İlk etapta kalıp ve 

levha tekniği bir arada kullanılarak, bir tane konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kap ön 

formunda kap, bir tane de aynı ön formun dipsiz modelini oluşturduktan sonra, yine 

hamurlar kalıp içinde dinlendirilip dış yüzeylerine istenilen yüzey işlemi uygulanır. 

Ardından iki ön form, ağız kısımlarından birleştirilerek çömleklerin gövde kısmı 

istenilen şekle getirilir. Son olarak boynun altından başlanıp ağza kadar şerit 

tekniğiyle kaba istenilen son form verildikten sonra fırınlama işlemine geçilir. Dış 

yüzeylerdeki hasır kalıpların birbirine sıkıca bağlanarak hamurları hala pişmemiş 

kabın formunu koruması sağlanmış olmalıdır. Bazı örneklerin tüm bu çabalara 

rağmen formunda kaymalar gerçekleştiği de gözlemlenmiştir. Fırına verilmeden 

hemen önce kalıpların çözülerek yüzeyden ayrıldığı tahmin edilmektedir. Bugüne 

kadar tüm ve tüme yakın bir şekilde bulunabilen çömleklerin tümü, yukarıda yapım 

aşamaları betimlenen şekilde konik gövdelidirler. Bu tip kapların genellikle eklenti 

yerlerinden kırıldığı görülmektedir.  

 

Şekil 7 : Boyunlu Çömlek ve Konik Gövdeli Geniş Ağızlı Yayvan Kap İlişkisi 
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4.3.5. Çizi, Kazı ve Nokta Bezemeli Çanak Çömlek  

 

Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasında bulunan ve “Çizi, Kazı ve Nokta Bezemeli Çanak 

Çömlek (ÇKNB)
13

” başlığı altında değerlendirilen çanak çömleklerin yapımı, 

pratikte basit prensiplere dayansa da özelde çok farklı uygulamalar barındırmaktadır. 

2013 yılından önce, Tepecik-Çiftlik’in bozuk dolgulara sahip 2. tabakasından gelen 

bu tip bezemeli örnekler, yerleşmenin 15 km. kuzeybatısında yer alan Gelveri-

Yüksekkilise örnekleriyle karşılaştırılmaktaydı. 2010 yılında bitirmiş olduğum 

yüksek lisans tezi Gelveri örneklerinin motif, üslup ve teknik anlamda iki grup 

olduğunu açığa çıkarmış; “Arkaik” adı verilen örneklerin Tepecik-Çiftlik ve 

Köşkhöyük örnekleriyle yakın benzerliğini ortaya koymuştu (Özbudak, 2012:279). 

2013 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarda tabakalanmış halde bulunan ve 

çalışmamızın temel dayanaklarından biri olan Tepecik-Çiftlik ÇKNB örneklerinin 

çoğunluğunda Gelveri çalışmalarıyla tanımlanan “Klasik” üsluba uygun örnekler 

bulunmamaktadır. Ayrıca Tepecik-Çiftlik örneklerinin Arkaik Gelveri’de 

bulunmayan yapısal çeşitliliği, Arkaik-Klasik ayrımının Gelveri özelinde kalması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 

                                                           
13

 Buradan sonra ÇKNB. 
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ÇKNB’nin yerleşme dolgularında yatay ve dikey düzlemdeki dağılımına 

baktığımızda, erken örneklerinin Son Neolitik 3. tabakanın son evrelerinde ortaya 

çıktığını görmekteyiz. Yerleşmede çalışılan 22 plankarenin 16’sında açığa çıkarılan 

3. tabaka dolguları içerisindeki örnekleri yalnızca 12 parçayla sınırlıdır. 2. tabakanın 

BY öncesi erken evreleri ve BY evresinde de yine aynı oranda devam eden ÇKNB 

örnekleri, TD evresiyle beraber ani artış gösterir ve Arkaik  Gelveri’de tanımlanan 

örneklerle benzeşmeye başlar. BÇ evresinde ise sayı olarak oranını korumakla 

beraber, teknik anlamda değişikliklere uğrar ve motifleri sadeleşir. 2. tabakanın 

sağlam dolgularında ele geçen çanak çömlek içinde ÇKNB’nin görülme oranı % 1’in 

altındadır. Gelveri’de bu oran % 10’dur (Özbudak, 2010:65).  

 

Gelveri-Yüksekkilise ÇKNB örneklerinin büyük çoğunluğu koyu, siyah ve siyaha 

yakın renkte yüzeylere sahip, iyi açkılanmış kaselere işlenmişken; Tepecik-Çiftlik’in 

2. tabakasındaki muadillerinde böyle bir seçicilik gözlemlenmemektedir. Konik 

gövdeli yayvan geniş ağızlı kap, kaideli tabak gibi ana formlar üzerine hiç 

işlenmeyen bezemeler, BY ve TD evresinde yoğunlukla kaseler ve az sayıda açkılı 

ve açkısız yüzeyli, kimi örnekte kırmızı astarlı boyunlu çömlekler üzerine işlenirken, 

BÇ evresiyle beraber tamamı açkılı boyunlu çömleklerin üzerine işlenir, kaseler 

üzerine hiç işlenmezler.  

 

Bezemelerin yapım tekniklerine baktığımızda TD öncesi ve sonrası arasında önemli 

farklılıklar göze çarpmaktadır. BY evresine denk dolgularda ele geçen örnekler çok 

ince uçlu bir aletle, açkılı yüzeyin üzerine saplama-çekme yöntemiyle 

uygulanmışlardır. Oldukça sığ ve ince çizgilerden oluşmaktadırlar. Noktalamalar dik 

bir açıyla değil, kenarlardan baskı oluşturmak suretiyle oluşturulmuştur. İçleri beyaz 

macunla doldurulmuştur. TD evresinde de bu teknikle yapılan bezemeler devam 

eder. Noktalamaların boyutları ve baskı açıları çeşitlilik gösterir. Dik açıyla 

uygulanan ince noktalamalar ilk kez görülür. Yandan açıyla uygulanan noktalama 

örnekleri de devam eder. BÇ evresinde ise ince alet kullanımının tamamen ortadan 

kalktığı anlaşılmaktadır. Daha önceki evrelerde “V” profilli yivlerin 1 mm.’den az 

olduğu görülürken, bu evreyle beraber 2mm.’den daha ince yivler görülmemektedir. 

“U” profilli bu oluklar oldukça derindirler, kaba ilk şekli verildikten hemen sonra 
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yüzey daha ıslakken açılmış olmalıdır. Oldukça sert bir şekilde güç kullanarak 

açkılanan yüzeyler üzerine derin ve geniş oluklar açmak yüzeyden kilin alınmasını 

gerektirir ve açkıyla pekişmiş bir yüzeyden bu miktardan kil alınması çok zordur. Bu 

sebepten ötürü BÇ evresinde gördüğümüz derin oluklu bezemelerin, açkı öncesinde 

uygulandığı düşünülmektedir. Motiflerin basit doğası da bu görüşü destekler.  

 

Motiflere baktığımızda, BY ve önceki evrelerde çok az sayıda bulduğumuz örneğin, 

ağız altından bir çizgi ile sınırlandırıldığı ilk göze çarpan özelliktir. Bu çizgiden 

çıkan hatların gövdeye doğru birleştirilerek üçgenler oluşturduğu ve bu üçgenlerin 

içinin noktalamalarla doldurulduğunu görmekteyiz. Bir diğer örnekte, ağız altına iki 

adet paralel çizgi çekildiğini, birbirine yakın ve paralel bu iki çizgi arasına herhangi 

bir noktalama yapılmadığını, alttaki çizginin üçgenin taban kenarını oluşturacak 

şekilde bezendiğini görmekteyiz. Ayrıca bu örnekte, içleri noktalama ile doldurulmuş 

birbirine paralel iki çizginin dikey zikzaklar oluşturacak şekilde gövde boyunca 

kabın etrafında döndüğü anlaşılmaktadır. Bu motif, Volkanik Kapadokya’ya uzak bir 

öge olup, yakın benzerlerine Canhansan I’in tüm tabakalarında rastlamak 

mümkündür (French, 2005:Fig: 96:29).  

 

4.3.6. Kabartma ve Boya Bezemeliler 

 

Kabartma Bezemeliler 

 

Kabartma bezemeli yapımlar, Tepecik-Çiftlik 2. tabaka çanak çömleğinin ayırt edici 

özelliklerinin başında gelir. Geometrik stilde yapılmış örnekleri, 4. tabakaya kadar 

uzanır ve 2. tabakanın sonuna kadar devam eder. 3. tabakayla beraber natüralistik 

üslupla yapılış insan ve hayvan figürlerinin kapların yüzeylerine işlenmeye 

başladığını görmekteyiz. Geometrik örnekler de aynı şekilde yerleşmede iskan bitene 

kadar varlıklarını sürdürür.  

 

MÖ 7. binyılın ortasına denk düşen 4. tabaka geometrik kabartmaları başlangıçta 

kabın üzerine kil eklenmeden, yüzeye baskı uygulanarak oluşturuldukları 
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anlaşılmaktadır (Bıçakçı vd., 2012:97). Bu tip kabartmalı bezekli çanak çömlekler 

başlangıçta yalnızca kırmızı astarlıların üzerine uygulanmışlardır. 3. tabakada da 

örneklerini görebildiğimiz bu örnekler, 2. tabakanın erken evrelerine kadar 

varlıklarını korurlar. 3. tabaka ile beraber geometrik kabartma bezeklilerin, kap 

yüzeyine kil eklenerek oluşturulan örnekleri de ilk defa ortaya çıkar. Kırmızı astarlı 

yüzeylerin yanında, astarsız açık renkli açkılı yüzeylerde de görülmeye başlar. Bazı 

örneklerin üzerine çizi bezeme de uygulandığı görülebilmektedir ki bu uygulama 2. 

tabakaya kadar varlığını koruduğu gibi Gelveri’de de örneklerine rastlanmaya devam 

etmiştir.  

 

Geometrik kabartmaların motifleri çizi bezemeler üzerinde gördüğümüz motiflerle 

yakın benzerlikler gösterir. İçiçe üçgenler, paralel hatlar, yatay ve dikey zikzaklar, iç 

içe eşkenar dörtgenlerden (baklava) oluşan göz şekli, Tepecik-Çiftlik’in Neolitik 4. 

ve 3. tabakalarında görülen motiflerdir. Bu motifler için, İlk Kalkolitik Orta 

Anadolu’sunun gerek boya gerek ise çizi bezeme ile yapılmış örneklerindeki 

sembolizmanın erken yansımaları diyebiliriz. Tepecik-Çiftlik Kalkolitik Dönem 

çanak çömleği içerisinde varlıklarının devam ettiği anlaşılmaktadır. Fakat Neolitik 

tabakalarda bulduğumuz örnekler daha iyi korunagelmişken, Kalkolitik tabakadakiler 

çok küçük parçalar halindedir. Bu durum motiflerin algılanmasını problemli hale 

getirse de az sayıda örneğin motifi algılanabilir niteliktedir. 2. tabaka dolgularında 

toplam 120 adet kabartma bezemeli parça ele geçmiştir. Bunların 45 tanesinin insan 

ve hayvan motiflerine ait olduğu anlaşılırken, 15 tanesinin kesin olarak geometrik 

desenler içerdiği, 60 tanesinin ise parça boyutlarının ufaklığından kabartma tipi 

belirlenememiştir.  

 

İnsan ve hayvan figürleri içeren kabartma bezemelilerin yerleşme içindeki en erken 

örnekleri Son Neolitik Dönem 3. tabakaya dayanır. Bu tabaka içinde az sayıda 

rastlanılan bu tip kabartma bezeklilerde hayvan motifi henüz bulunamamıştır. 

Astarsız açkılı yüzeyler üzerine işlenmiş bir adet kadın figüri çarpıcıdır. Göller 

Bölgesi ve Konya Ovası yerleşmelerinden tanıdığımız vücut hatları abartılı bir 

şekilde tasvir edilen “tanrıça”lara benzetebileceğimiz bu figürin karın kısmı çizi 

bezemelerle yeni doğum yapmış bir kadına benzetilmeye çalışılmıştır. Yine çizi 
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bezemelerle iç içe ters üçgenlerle vulva kısmı belirtilmeye çalışılmıştır(Bıçakçı vd., 

2012:132, Fig. 57). Başka bir örnekte de kabın ağız kısmına elleriyle tutmuş arkadan 

tasvir edilen yine kadın figüri görülmektedir. Tepecik-Çiftlik Kalkolitik 

tabakalarında örneklerine henüz rastlanmayan bu uygulamanın yakın benzerini 

Gelveri-Yüksekkilise’de bulmak mümkündür (Özbudak, 2012: 149,Res. 39). 

 

2. tabakanın erken evreleriyle beraber kabartma insan ve hayvan figürlü kabartma 

bezekli çanak çömlek yapımında ani bir artış gözlemlenir. Üslup anlamında bu 

uygulamaları üç kategori altına sokabiliriz. Bunlardan ilki, insan biçimli kaplardır. 

Boyunlu çömleklerin, boyun kısmının insan yüzü şeklinde olduğu, gövde kısmında 

kadın tasvirlerinde göğüslerinde bulabildiği, kollar ve ellerin gövdeyi saracak bir 

şekilde resmedildiği bu tip kaplara ait tüme yakın bir örnek, 2. tabaka’nın orta 

evresine denk gelen BY mekanın içinde bulunmuştur. Bu tip kapların başka 

örneklerini tüm olarak ele geçmemiştir, fakat tüme yakın örneğin ellerine benzer 

parçalar kırık halde bulunmuştur.  

 

İkinci kategori, kap gövdelerine işlenen ve bazen tekil bir şekilde hayvanların tasvir 

edildiği ya da insan ve hayvanların aynı kap üzerinde, belli bir sahneyi canlandırdığı 

örneklerdir. Bu tip sahnelerde ilk göze çarpan özellik kadınların hiç tasvir 

edilmemesidir. Tamamı erkeklerden oluşan insan motiflerinde, hayvan kürküyle 

belden aşağısı giyinik halde bulunan bireyler ellerinde ok-yay ya da bumerang 

benzeri av aletleriyle resmedilmiştir. Bazı örneklerin kafalarında başlık benzeri bir 

aksesuar görülebilmektedir. Bazı örneklerde gözlere de vurgu yapıldığı, kahve 

çekirdeğine benzer bir şekilde gözlerin belirginleştiği görünür. Gerçekçi üsupla 

yapılan örneklerin yanında stilize örnekler de bulunabilmektedir. Gerçekçi üslup, 2. 

tabakanın erken evrelerinden TD evresine kadar varlığını korurken, TD ve 

sonrasında stilize örnekler ortaya çıkar.  

 

Hayvan motiflerine baktığımızda, yabani ve evcil hayvanlar arasında önemli bir oran 

farkı göze çarpmamaktadır. Yabani hayvanlar arasında geyik, dağ keçisi, leylek ya 

da turna ? benzeri kuşlar, ayı, tilki, at ? ve stilize yılanlar göze çarpar. Evcil 

hayvanlar ise dişi sığır, koyun ve keçidir. O dönemki doğal çevre hakkında doğrudan 
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ipuçları veren bu örnekler içinde domuz ve leopar gibi yabani hayvanlarla, Orta 

Anadolu’da Çatalhöyük’ten örneklerini bildiğimiz boğa figürlerine ise hiç 

rastlanmaz. Bu uygulama Neolitik 3. tabaka dolgularında kapların ağız kenarlarına 

aplike edilmiş az sayıda koç ve kuzu örnekleriyle sınırlıdır. 2. tabakada ise tüm 

çeşitliliği ile sergilenmektedir. 

 

Son kategori ise stilize edilmiş hayvan uzuvlarına ait örneklerdir. Bu tip motifler TD 

evresinden sonra daha sık görülmeye başlar. Boynuz, baş, testis ve meme gibi 

hayvan uzuvları, genellikle özensiz kapların üzerine, kap gövdeleri üzerine küçük 

boyutlarda işlenmiştir. 

 

Kabartma bezeklilerin hakim mal grubu kırmızı astarlı yapımlardır. BY ve TD 

evrelerinde görülen yapımların % 95’i kırmızı astarlı yüzeylere, % 5 oranında ise 

Yalın Mallar üzerine işlendiği görülmektedir. TD evresinin üzerinde bozuk bir 

görünüm arz eden ve daha çok çukurlarda görülen kayıp evrede kırmızı astarlıların 

azalmasıyla beraber Yalın Mallar’daki kabartma bezeme oranı % 25’e çıkarken, BÇ 

evresinde kırmızı astarlıların tamamen ortadan kalkmasıyla % 100’e çıkmıştır. Fakat 

örnek sayısı da çarpıcı bir şekilde azalmıştır. Toplamda 110 parça ile temsil edilen 

kabartma bezekliler, BY-TD evrelerinde 90, TD üzerindeki bozuk dolgularda 16, BÇ 

evresinde ise yalnızca 4 parça ile temsil edilir.  

 

Boya Bezemeler 

 

Tepecik-Çiftlik’te 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda hiç boya bezeme 

bulunamamıştı. 2013 yılındaki çalışmalarda açığa çıkarılan 2. tabaka dolgularında 

gelen sonuçlarda bu durum değişmiştir. BY ve öncesi evrelerde yine hiç bulunmayan 

boyalı çanak çömlek yapımına dair örnekler, BY-TD arası süreçte ilk kez ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen kazılarda 2. tabakaya ait 

toplamda 247 adet bezemeli parça ele geçmiştir. Bunların 38 tanesi boya bezemeli 

yapımlardır (%15). 
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38 parçanın 31’i yerleşmede tanımlanan kırmızı astarlı mallar üzerine, ince yivlerle 

sınırları belirlenmiş alanların içinin beyazla boyanmasıyla oluşturulmuştur. BY-TD 

arası süreçte 5 parça ile temsil edilen bu tip yapımlar, TD evresindeki örneklerinin 

sayısı 26’dır. BÇ evresinde kırmızı üzeri beyaz boyama örnekleri görülmezken, her 

biri birbirinden farklı teknikle yapılmış toplamda 7 parça boya bezeme örneği tespit 

edilmiştir. Bu parçaların tamamı Tepecik-Çiftlik’in çanak çömlek yapım anlayışının 

uzağında olasılıkla yerleşme dışından gelmiş öğelerdir.  

 

Kırmızı üzeri boya bezemeli kaplar bölgede Köşkhöyük’ün çağdaş tabakalarından 

bilinmektedir. Her biri farklı çanak çömlek yapım bilgisini yansıtan diğer boya 

bezemeli örneklerin ikisi hariç benzerleri henüz Tepecik-Çiftlik dışında bir 

yerleşmede rastlanılamamıştır. Söz konusu iki parçanın yakın benzerleri J. 

Mellaart’ın EC II olarak tanımladığı, Batı Çatalhöyük’ün en üst evresindeki 

örneklerle birebir aynıdır. 

 

4.4. Evrelere Göre Çanak Çömleğin Genel Hatları 

 

15 J Açmasında BY Mekanı ve buna bağlı açık alanlarla (Toplu Buluntu Alanı), çok 

sayıda in situ durumda çanak çömlek içeren 1. Evre’nin çanak çömleği az sayıda 

ÇKNB örneği barındırmaktadır. Ele geçen bezemelilerdeki genel eğilim, çok ince 

profilli çizilerle uygulanmış olmalarıdır. Bu evredeki diğer kapkacağın diğer 

evredekilere göre daha az özenli olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle çok hafif açkılı ya 

da açkısız kaseler bu özensizliğin en önemli göstergeleridir. Daha sonraki hiçbir 

evrede ve Gelveri’de açkısız kase çok çok az bulunur. Açkılı kaselerin bazılarının ise 

daha farklı bir açkılama tekniğini yansıttığı, olasılıkla kap yüzeyi ıslatılarak 

açkılandığı gözlemlenmiştir. Konik Gövdeli yayvan geniş ağızlı kapların da bölgede 

ilk kez bu evrede ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Daha sonraki evrelerde standart bir 

biçimde kalıp-levha tekniğiyle biçimlendirilen bu forma ait örneklerin bazılarının bu 

evrede kalıp-fitil tekniğiyle de şekillendirildiğini görürüz. 1. evre çanak çömleğinin 

ana prensiplerini kaybetmeden giderek daha özenli bir şekilde imal edildiğini 2. 

Evre’den anlamaktayız. Bu evreyle beraber ÇKNB örneklerinin de ani artış 
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gösterdiği tespit edilmiştir. Kırmızı astarlılar yaygınlaşırken, elenmiş kilden 

üretilmiş, gerçek siyah renkte kaseler de ilk kez bu evrede görülür. Kabartma 

bezemeliler naturalistik üslupla uygulanmaya devam ederken, kırmızı astar üzeri 

beyaz boya bezeme de ilk kez görülür. Çizi bezemeler genellike açılı paralel 

çizgilerin arasının noktalarla doldurulmasıyla karakterize olmuştur. Büyük oranda 

bozuk dolgularla temsil edilen 3. evrede, 2. tabaka çanak çömleğindeki ilk köklü 

değişimleri görürüz. Kırmızı astarlılarda ani bir düşüş görülürken, ÇKNB örnekleri 

büyük bir çeşitlik sergilemektedir. Kabartma bezemeli örnekler daha stilize hale 

gelirken, boya bezeme çeşitlenir. Kap formları arasında kutu biçimli kaplar ilk kez 

görülürken, konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kapların içi açkısız örnekleri ilk defa 

görülürken, bu kapların sayısında ciddi bir azalma da gözlenmiştir. Bu evrenin bir 

önemli özelliği de olasılıkla kontrollü bir şekilde fırınlanmış özsüz pişimli kapları 

barındırıyor olmasıdır. Pişme derecesine göre kurşuni portakal ve daha yaygın bir 

biçimde sarı hamurlu olan bu kapların hamurları genellikle kaba mineral katkı 

barındırmaz. Bu eğilim bir sonraki evrede de devam eder. 

 

4. Evre Çanak Çömleği 

 

Bu evreyle beraber çanak çömlek tamamen değişmektedir. Höyük yüzeyinde 

herhangi bir dolgusu kalmamış, olasılıkla 3. evrenin üstüne gelen bu evrenin 

buluntuları yüzey üzerindeki birkaç çukurdan bilinmektedir. Bu çukurların içinde 

diğer evrelere ait olabilecek parçalarla karışık bir halde bulunan oldukça karakteristik 

mal grubu ve formlara sahip bu evrenin çanak çömleği kolaylıkla ayırt edilebilir 

niteliktedir. Saman ve kaba mineral katkı barındırmayan hamurlara sahip 4. evre 

çanak çömleği genellikle çok iyi fırınlamıştır. Oldukça sert dokulu olan bu örneklerin 

üzeri de yoğun bir biçimde açkılanmıştır.Kabartma ve boya bezeme hiç 

görülmezken, çizi bezemeli örnekler  oldukça kalın oluklarla, basit çizgilerden 

oluşmaktadır. Bir önceki evrenin karmaşık motif ve uygulamaları tamamen ortadan 

kalkar. Bezemeliler dışındaki kap repertuvarı da yerleşme için tamamen yenidir. C 

profilli küçük kaseler, dışa doğru dar bir açıyla dönen boyunlu çömlekler ve ağız 

çapları 30 cmyi aşan düz ağızlı büyük kaseler tipiktir. Söz konusu çanak çömlek 
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topluluğunun benzerlerine bölge gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmalarında 

rastlanılmamıştır.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

ORTA ANADOLU ve ÇEVRESİNDE ÇİZİ, KAZI ve NOKTA 

BEZEME GELENEĞİ GÖRÜLEN DİĞER YERLEŞMELERLE 

KARŞILAŞTIRMA 

 

5.1. Volkanik Kapadokya Bölgesi 

 

Harita 1 

 

 

 

Kaynak: geomapapp.com’un yazılımıyla hazırlanmıştır. 

 

 

1960’lı yıllarda I. Todd’un batıda Tuz Gölü, güneyde Bor Ovası ve Aladağlar, 

doğuda Sultan Sazlığı ve kuzeyde Kızılırmak’la sınırladığı araştırma alanındaki öncü 

çalışmalar bölgede Neolitik ve Kalkolitik dönemlerin varlığı ilk kez ortaya 
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koymuştur. 90’lı yıllardan bu yana devam eden yüzey araştırmaları ve kazılarla 

bölgenin Çanak Çömleksiz Neolitik’ten Geç Kalkolitik Dönem’in başına kadar 

iskanı belgelenmiştir.  

 

Gelveri  

Aksaray’ın Güzelyurt ilçe merkezinin 2 km. batısında yer alan yerleşme doğal bir 

yükseltinin yamaçlarına kurulmuştur. 1991 yılında U. Esin, 2007 yılında ise S. 

Gülçur başkanlığında sondaj çalışmalarıyla yerleşmenin kültür envanteri ortaya 

çıkarılmıştır. Yerleşmenin doğu yamacına açılan 4 adet test açmasının tamamında 

mimari yapı kalıntılarına rastlanılmıştır. Taş duvarlarla yükseltilmiş yapılar yamacın 

eteğinde doğrudan ana kaya üzerine inşa edilmişken, yamacın üst kesimlerindeki 

örneklerin kültürel dolguların üzerine inşa edildikleri tespit edilmiştir. Açmaların 

birbirine uzak mesafesi ve darlığı sebebiyle yerleşim düzeni tam olarak 

anlaşılamamıştır (Özbudak, 2010:41).  

 

Şekil 8 : Gelveri Mimari Kalıntıları  

  

Gelveri-Yüksekkilise Kazı Arşivi 

 

Yamacın üst kotlarına açılan A1 ve A2 açmasında ortaya çıkarılan, yapıların üzerine 

oturtulduğu kültürel dolgu ve yapılar içine biriken dolgulardan alınan çanak çömlek 
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verilerinin karşılaştırılması, iki aşamalı bir yerleşim olduğunu ortaya koymuştur. İlk 

evre İlk Kalkolitik Dönem’e, ikinci evresi Orta Kalkolitik’e geçiş aşamasına 

tarihlendirilmiştir (Gülçur 2008, Özbudak, 2012:281). 

 

Bu çalışmaların sonunda spiral motifler içeren, basma-çekme yöntemiyle yapılmış 

“meşhur” örneklerin ikinci evreye ait olduğu anlaşılmıştır. İlk evrede ise yalnızca 

Volkanik Kapadokya Bölgesi’nden bilinen kabartma bezekli örneklerle beraber, daha 

basit motif ve teknikleri barındıran çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömlekler bir 

arada ele geçmiştir. Tamamı kase tipi formlarda görülen çizi, kazı ve nokta bezemeli 

örneklerin çanak çömleklerin üzerinde görülme sıklığı iki evrede de % 10 

oranındadır. Bezemeli örneklerin dışındaki çanak çömlek repertuvarı her iki evrede 

de değişmeden devam eder (Özbudak, 2010: 69-70).  

 

Şekil 9 : Gelveri Erken ve Geç Evre Çanak Çömleği Örnekleri 

 

 

 

 

 

Gelveri-Yüksekkilise Kazı Arşivi 

 

Form ve mal grubu açısından belli prensiplerle üretilen Gelveri çanak çömleğinin 

tamamı oksijen dolaşımı düzensiz bir ortamda pişirildiği anlaşılmaktadır. Kapların 

yapımında kullanılan kil hamurlarının tamamında bitkisel katkı görülmektedir. 
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Bitkisel katkının yoğunluğuna göre iki ana hamur grubu belirlenmiştir. Bölgenin 

volkanik yapısı dolayısıyla her iki grupta da mika ve irili ufaklı taşçık kil bileşenleri 

içinde görülürken, bitkisel katkının bol olduğu örnekler “Baskın Bitkisel 

Hamurlular” adı altında toplanmışken, daha az olduğu örneklere “Baskın Mineral 

Hamurlular” kategorisi altında incelenmiştir. Astar uygulamasına nadiren 

rastlanılmaktadır. Krem rengi astarın hiç kullanılmadığı, kırmızı astarlıların ise % 

1’in altında olduğu tespit edilmiştir. Boya bezemeli herhangi bir parça 

bulunamamıştır. Formlar oldukça kısıtlıdır. Kase, boyunlu çömlek, “konik gövdeli 

yayvan geniş ağızlı kaplar” adı verilen konik biçimli derin kaseler ve kaideli tabaklar 

ana formlardır. Bunlar kendi içinlerinde boyutlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu 

formlar dışında çok az sayıda form “ayrışık” adı altında toplanmıştır. Pişirme kabı 

olabilecek ısıyı tutabilecek nitelikte hamurlara sahip örneklere hiç rastlanılmazken 

kulplu parçalar çok nadirdir (A.e.: 46-57). 

 

Köşkhöyük 

 

Niğde Geçidi’nin Bor Ovası’na açıldığı eşiğin güney kenarında, hafif yüksek kayalık 

bir zemin üzerine kurulan Köşkhöyük, 1964 yılında Richard Harper ve Margaret 

Ramsden tarafından saptanmıştır (Öztan 2007: 223). 1981 yılında Niğde Müzesi 

adına U. Silistireli’nin bilimsel başkanlığında kazı çalışmalarına başlanmış, 

Silistireli’nin vefatı ardından bir süre ara verilen kazı çalışmalarına 1995 yılında A. 

Öztan tarafından devam edilmiştir. Yerleşmedeki kazı çalışmaları 2012 yılında sona 

ermiştir. Deniz seviyesinden 1100 metre yukarıda yer alan höyüğün hemen kenarında 

yer alan tatlı su kaynağından ötürü yerleşme, eski yayınlarda “Köşk Pınarı” adıyla 

anılmaktadır (Todd,1980;Öztan, 2012:31).  

 

100 x 90 metre boyutlarındaki höyükte tarihöncesi dönemlere ait 5 tabaka tespit 

edilmiştir. C14 analiz sonuçlarına göre en altta yer alan V. tabaka MÖ. 6300 yılına 

tarihlendirilmektedir. Bir başka değişle yerleşmede iskan, Tepecik-Çiftlik’in 3. 

tabakasının “Fırınlı Yapılar” evresinin bitimiyle beraber başlar. Ana kayaya oturan 

bu tabakanın üzerine gelen IV-II arası tabakalar, V. tabakanın hemen üzerinde yer 

almaktadırlar. MÖ 5600’de II. tabakanın sonuyla beraber yerleşmede iskana bir süre 
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ara verildiği, olasılıkla MÖ 6. binyılın sonunda I. tabakayla beraber tekrar 

yerleşildiği görülmektedir. C14 sonuçlarına göre MÖ 5000’de büyük ölçekli bir 

yangının ardından yerleşmenin terk edildiği anlaşılmaktadır (Öztan, 2012: 32). 

 

Köşkhöyük’ün ilk sakinleri, yerleşmelerini doğal bir kayalık yükseltinin üzerine 

kurmuşlardır. Kayalık zemini düzleyerek, su kaynağının hemen altında yer aldığı 

kuzey yamaç boyunca teraslandırdıkları 3 adet düzlem üzerine binalarını inşa 

ettikleri anlaşılmaktadır. Batıdan ve kuzeyden kayalıklarla sınırlanan yerleşmenin, 

doğu ve güneye doğru zaman içinde genişlediği görülmektedir. V. tabaka yapılarının 

taş subasman kullanılmadan doğrudan ana kaya üzerine kerpiç duvarlarla 

yükseltildiği anlaşılmaktadır. Kerpiç sıvalı tabanlara sahip yapıların etrafında ana 

kayaya oyulmuş, çapları 60 ile 120 cm arasında değişen çok sayıda çöp çukuru ve 

işlik alanları tespit edilmiştir. Tek veya iki odalı planlara sahip yapıların birbirinden 

bağımsız bir şekilde, belli bir planlama olmaksızın inşa edildikleri anlaşılmaktadır. 

Benzer mimari verilerin IV. tabakada da devam ettiği görülmektedir (A.e.:32).  

 

III. Tabakada ise daha yoğun bir yapılanma sürecinin başladığı görülmektedir. Bu 

dönemde yerleşim dar ve düzensiz sokaklarla birbirinden ayrılmış yapı adalarından 

ya da düzensiz küçük meydanlar çevresindeki konutlardan oluşmaktadır. Duvarların 

orta boy taşlardan tek ya da çift sıra halinde çamur harçla örülerek ve üzerinin 

çamurla sıvanarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapılarda oda sayısı iki ile dört 

arasında değişmektedir. Evlerde her zaman büyük odada olmak üzere en az bir seki 

bulunduğu saptanmıştır. Sekiler çoğunlukla mekânın bir köşesindedir. Bazen de 

girişin karşısındaki duvarın ortasına dayandırılarak inşa edilmiştir. Yapılarda en az 

bir ocak ve hemen her odada çamurdan yapılmış farklı ölçülerde depolama birimleri 

yer almaktadır. Kare veya dikdörtgen biçimli küçük odacıklar yine her yapıda 

bulunur. Bu odacıklarda genellikle öğütme taşı ve havanelleri gibi aletler depolanmış 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılarda bazı mekânlar zaman içinde değişikliğe uğramış, 

kimi mekânlar ara duvarlarla daha küçük bölümlere ayrılmış, bazen de tersi işlemler 

yapılarak mekânlar birleştirilmiştir. Kimi zaman kapı yerleri örülerek oda bir iç 

mekân haline getirilmiş, kimi zaman da dolaşıma uygun olarak yeni kapılar 

açılmıştır. Bu durum yapıların uzun süre kullanılmış olduklarını göstermektedir. 
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Höyükteki II. tabaka ise I. tabaka yapılarının inşası sırasında büyük ölçüde tahrip 

olmuştur(Öztan vd. 2008: 7-9).  

 

Şekil 10 : Köşk Höyük III. Tabaka Yerleşim Şeması

 

(Öztan vd. 2008: Resim 4) 

 

Y. Çakan, Tepecik-Çiftlik’in 3. tabaka yapıları ile çağdaşı olan Köşk Höyük 

yapılarında kullanılan malzeme ve yapım teknikleri benzerlik gösterdiğini 

belirtmektedir. Köşkhöyük’ün IV-V. tabaka yapılarının birbirinden bağımsız ve belli 

bir plana bağlı olmaksızın inşa edilme halinin Tepecik-Çiftlik’in 3.2 (Fırınlı Yapılar) 

evresindeki durumla ilişkilendirilebileceğini işaret eden Çakan, Köşkhöyük’ün ilgili 

tabakalarının mimari planlarının henüz yayınlanmamış olmasından dolayı kesin bir 

analoji kurmaktan çekinmektedir. Köşkhöyük’ün III. tabakasıyla beraber görülen dar 



 
 

73 

 

sokak ve geçitlerle birbirine bağlanan yapı adalarına ise Tepecik-Çiftlik’te hiç 

rastlanmadığını bildirir (Çakan,2013:160).  

 

Köşkhöyük’ün çanak çömleğini inceleyen A. Öztan, V-II arası tabaka çanak 

çömleğini hamur özelliklerine göre 3 grup altında toplamıştır. Yaygın olan ilk grup 

gri, kahverengi ve devetüyü tonlarında, özlü, küçük ve orta boyutlu taşçık katkı 

içermektedir. Hamurun kendi renginde ıslak sıvazlanmış örnekleri olduğu gibi 

kırmızı, kahve ve gri renkte astarlı olanları da sıkça görülür. Tıpkı Tepecik-Çiftlik 

çanak çömleğinde olduğu gibi, kolayca dökülebilen astarı yüzeyde tutma için 

açkılanmışlardır. İkinci grubun hamurları ise daha özenli ve pekişmiştir. İnce taneli 

kum ve mika haricinde katkı barındırmaz ve fırınlanması bir önceki gruba göre daha 

iyidir. Bu gruba ait kapların tamamının yüzeyleri siyahtan griye, kırmızıdan 

kırmızımsı kahverengiye dönen renklerde astarlanmış ve parlak açkılanmıştır. 

Üçüncü grup ise kurşuni gri ve devetüyü-kahve tonlarında yüzeylere sahip özlü 

yapımlardır. Orta ve iri taneli taşçık ve kalsit katkılı hamurların iyi pekişmediği 

dağılgan yapıda olduğu görülmektedir. Kaba bırakılmış dış yüzeylerde taşçık ve 

kalsit taneleri görülebilmektedir.  

 

İlk hamur grubunun tüm form çeşitlerinde görülebildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu 

formlar orta ve büyük ölçekli çömlekler, vazolar, çanaklar, kaseler, kaideli ve kaidesi 

tabaklar, kutular, kepçeler ve bardaklardır. Özenli hamur ve yüzey işlemine sahip 

ikinci grupta ise kalın cidarlı formların sınırlı olduğu, tamamının kaseler ve kutularla 

temsil edildiği görülmektedir. Kaba yapım özellikleri gösteren üçüncü grubun 

formları ise kaseler ve vazolarla sınırlıdır.  

 

Köşkhöyük çanak çömleği çoğunlukla depolama, yemek pişirme, yeme ve içme gibi 

amaçlara uygun kapları barındırmaktadır. Boyunlu çömlekler ve vazolar diğer 

çömleklere göre daha küçük boyutludur. İçbükey yüzlü, yüksek veya kısa dik 

boyunludurlar. Boyunların dibinde yer alan oyuklar bu formda olduğu kadar hafif 

dışa dönük ağızlı kaplar için de karakteristiktir. Kapların gövdeleri omugalı veya 

küreseldir. Omurga dibe yakındır. Dipler genellikle düzdür, çanak ve kaselerde 

yükseltilmiş düz dipler görünebilmektedir. Kutu biçimli kaplar az da olsa 
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bulunmaktadır. İlginç olarak bunların kaideli olanları da vardır. Son yıllarda iki yeni 

kap formu tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Yumuktepe’den de bildiğimiz kulplu sığ 

kaselerdir. Diğeri omurganın dibe yakın olduğu çanaklardır. Bu tip kaplar genelde 

kabartma bezeklidir. Antropoformik ve zoomorfik kaplar az da olsa görülmektedir. 

zoomorfik örnekler II. ve III. tabakalarda, antropomorfik kaplar ise sadece III. 

tabakadan bilinmektedir.  

 

Şekil 11 : Köşk Höyük Boyalı ve Kabartma Bezeme Örnekleri 

 

 

 

 

Öztan, 2012: 63, Fig.34; 65, Fig.38 

 

Çizi, kazı ve nokta, boya ve kabartmalı bezemeliler V-II arası tüm tabakalarda bir 

arada bulunmaktadırlar. Birbirine olan oranlarının zaman içerisinde değişikliğe 

uğradığı rapor edilmekle birlikte bu oranlar hakkında sayısal veriler 

bulunmamaktadır. Fakat boya bezemenin tüm tabakalar da en az görülen bezeme tipi 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Çizi, kazı ve nokta bezemeli örneklerin motif ve tekniklerinin sınırlı olduğu 

belirtilmektedir. Sarmal, yarı-sarmal, üçgen ve baklava motifleriyle sınırlı olan 

motiflerin noktalamalarla zenginleştirildiği görülmektedir. Köşkhöyük hamur 

gruplarının ilk ikisinde görülebilmektedirler, kaba malların üzerinde bu tip bezemeler 



 
 

75 

 

bulunmamaktadır. Buradaki örnekler de Gelveri’de olduğu gibi çoğunlukla kase ve 

kutu formundaki parçalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çok az sayıda örnekte, insan 

ve hayvan biçiminde kaplar ve küçük çömlekler üzerinde de bu uygulamaya 

rastlanabilmektedir. Kalın oluk, basma-çekme yöntemiyle uygulanan hiçbir örneğe 

rastlanılmazken, tamamı ince bir alet yardımıyla çizilerek oluşturulmuşlardır.  

 

Şekil 12 : Köşkhöyük ÇKNB Örnekleri 

 

Öztan-Özkan, 2003: 456, Fig.2 

 

Köşkhöyük, kabartma bezemeli çanak çömleği ile öne çıkan bir yerleşmedir. Kaplar 

üzerinde insan da dahil canlı hayatı betimleyen tasvirlerin varlığı, kazının 

başlangıcından beri Çatalhöyük’teki duvar resimlerinin bölgedeki yansıması olarak 

kabul edilmiştir. Neolitik Dönem’le özdeşleşmiş sıvalı kafatasları, ana tanrıça 

figürinleri ve süs eşyalarının da bu tip çanak çömlekle beraber bulunması, 
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yerleşmenin MÖ 6300-5600 yılları arasında izlenen ilk yerleşim sürecinin Neolitik 

Dönem’e tarihlendirilmesini sağlamıştır. Yaklaşık 400 yıl yerleşilmeyen höyüğün 

üzerine oturan I. tabaka ise İlk Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilmiştir. Hiatus’tan 

öncesi ve sonrası birbirinden oldukça iki farklı kültürü yansıttığından farklı dönem 

adlarının tercihi gayet anlaşılabilir bir çıkarım olsa da, bu durum Anadolu için geçerli 

olan geleneksel kronoloji şemasına uymamaktadır. 

 

Güvercinkayası 

 

C14 analiz verilerine dayanılarak, bölgede net biçimde Orta Kalkolitik’e 

tarihleyebileceğimiz tek yerleşmedir. S. Gülçur’un gerçekleştirdiği yüzey 

araştırmalarında tespit edilmiştir. 1996 yılından bu yana yine Gülçur başkanlığında 

kazılar devam etmektedir. Melendiz Suyu’nun kenarında bulunan yüksek kayalık 

burunlardan birinin üzerine konuşlanan yerleşmenin bir bölümünün Mamasun 

Barajı’nın inşasından sonra hızlı bir şekilde tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Baraj 

sularının tahribatından etkilenmeyen yüksek kayalık alandan elde edilen verilere 

göre, yerleşmenin ilk sakinleri arkalarında çok sayıda kazık deliği bırakmıştır. Fakat 

bu evrenin buluntu topluluğu henüz net bir şekilde tanımlanamamıştır. Kazık delikli 

evreden sonra ise taş örgü arası çamur harç edilerek inşa edilmiş duvarlara sahip 

yapıların bulunduğu “ana evre” gelmektedir. Birbirinden sokak ve dar geçitlerle 

ayrılmış yapı adaları ve kayalığın burnuna sırtını veren kalın duvarlarla ve kule 

benzeri burçlarla bunlarla ayrılan daha büyük bir yapı grubuna sahip bir mimari 

düzeni bulunmaktadır. Kendi içinde iki evre barındıran bu yerleşimin MÖ 5200’de 

başladığı ve büyük bir yangınla MÖ 4750’de bittiği elde edilen C14 analizlerine 

bağlı olarak ortaya konmaktadır (Gülçur, 2004). Yerleşmenin son evresinin ise baraj 

suyu tahribatından çok etkilendiği görülmektedir. Korunageldiği kısımlardan ele 

geçen bulgular, bu evrede farklı kültürel altlığa sahip bir topluluğun yerleştiğini 

ortaya koymaktadır. Kerpiç teras duvarları, Coba kaseleri ve mühürler Mersin 

Yumuktepe’nin XVI-XV arası tabakalarında da net bir şekilde gözlemlenen Obeyd 

Kültürü’nün doğuya nüfus etmesinin bölgedeki bir yansıması şeklinde 

algılanmaktadır(Demirtaş, 2015:28).  
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5.2. Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin Yakın Çevresi 

 

5.2.1. Tuz Gölü-Kırşehir Masifi 

Harita 2 

 

 

Kaynak: geomapapp.com’un yazılımıyla hazırlanmıştır. 

 

Kızılırmak Kavsi, Volkanik Kapadokya ve Konya Ovası gibi farklı coğrafyaların ve 

kültür bölgelerinin kesişiminde bulunan bölgede gerçekleştirilen çalışmalar yüzey 

araştırmalarıyla sınırlıdır. J. Mellaart, I. Todd, S. Omura ve B. Erdoğu tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen yerleşmeler özellikle Tuz Gölü’nün doğu 

kıyıları boyunca yoğunluk gösterir.  

 

Tuz Gölü’nün batısında yakasından bilinen tek yerleşme, J. Mellart tarafından tespit 

edilen Ilıcapınar’dır. Tuz elde edinimi ve ticaretiyle ilişkilendirilen yerleşme, Çanak 

Çömlekli Neolitik Dönem’e tarihlendirilmektedir (Mellaart, 1958). S. Omura, Tuz 

Gölü’nün kuzey kesiminde Çatalhöyük 2, Ayvaz Höyük, Küçük Hüseyin Tepe 2 

ve Höyük yerleşmelerinde geç dönem malzemesiyle beraber bulduğu siyah renkli 

çanak çömleğin Alişar’ın koyu yüzeyli Kalkolitik buluntularından farklı olduğu için 
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Neolitik Dönem’e tarihlemektedir (Omura, 1993,2008). Melendiz Nehri’nin Tuz 

Gölü’ne ulaştığı ve tatlı su kaynaklarıyla beslenen teraslar, bölgenin Volkanik 

Kapadokya ile temas noktasıdır. Daha önceden Todd ve Omura tarafından ziyaret 

edilen Sapmazköy ve civarından sistematik yüzey araştırmaları gerçekleştiren B. 

Erdoğu, bu alanda Çanak Çömleksiz Neolitik’e tarihlendirdiği Sontepe’nin yanı sıra, 

yontmataş alet tipolojisine bağlı olarak Sapmaköy ile çağdaş olabilecek Karabatak, 

Yavşanlık ve Has Süleyman buluntu noktalarını bilim dünyasına 

tanıtmıştır(Erdoğu-Kayacan, 2004). Ilıcapınar örneğinde olduğu gibi tuz elde edinimi 

ve ticareti ile ilişkilendirilen ve çok sayıda sürtmetaş alet parçası içeren bu noktalar 

yerleşmeden ziyade atölye alanları olarak yorumlanmıştır.  

 

Tuz Gölü’nün kuzeydoğusunda, göl ile Kızılırmak arasında kalan ve bugün 

Şereflikoçhisar ilçesi sınırları içerisinde kalan bölgeden elde edilen sonuçlar ilginçtir. 

Konya Ovası ve Göller Bölgesi’nden bilinen krem üzeri kırmızı astarlı çanak çömlek 

Elemenli Höyük (Todd, 1966:47,Fig.4:35) ve Durupınar (Totak)’da 

(French,1964:37,Fig1-5:1) çizi, kazı ve nokta baskı bezemeli örnekler Karakuyu 

2’de (Omura, 1991:383) ve Volkanik Kapadokya’nın kabartma bezemeli çanak 

çömleği Yayla Höyük’te (Omura, 2008:213) gerçekleştirilen yüzey toplamalarında 

ele geçmiştir.  

 

Şekil 13 : Karakuyu 2 Çanak Çömleği 
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Omura, 1993:383, Res. 7 

Şekil 14 : Totak Buluntuları 

 

French, 1964: 37, Fig. 1-2 

 

Yukarıda adı geçen buluntu noktalarından gelen bilgilerin büyük çoğunluğu detaylı 

bir biçimde çalışılmamış malzemelere dayanmaktadır. Bu anlamda Sapmazköy 

istisnai bir örnek olarak karşımıza çıkar. Daha önce Todd tarafından analizi 

gerçekleştirilen çanak çömlek buluntularına ek olarak, 2003 yılında yerleşme 

üzerinde sistematik yüzey toplaması gerçekleştiren Erdoğu, Sapmazköy’ün çanak 

çömleğini 5 mal grubuna ayırmıştır.  

 

Şekil 15 : Sapmazköy Mal Grupları 

Mal Grubu Hamur Katkı Yüzey Rengi Yüzey İşlemi 

Gri ve Siyah Renkli 

Özenli 
ince 

ince taneli taşçık 

ve saman 
Gri veya siyah iyi açkılı 

Devetüyü- Kırmızımsı 

Kahve Kaba 
ince 

yoğun taşçık ve 

saman 

devetüyü, 

kırmızımsı 

devetüyü-açık 

kahve 

açkısız veya hafif 

açkılı 

Pembemsi Gri Orta Özenli  ? taşçık ve saman pembemsi gri 

iç yüzey açklı/ dış 

yüzey 

kabalaştırılmış 

Açık Kahve-Devetüyü 

Özenli 
ince  

ince taneli taşçık 

ve saman 

açık kahve ve 

devetüyü 
iyi açklı 

Kırmızı Astarlılar 
1 ve 4. grubun astarlanmış hali. Dış yüzeyin tamamı, iç yüzeyin ise ağız 

kenarı astarlı ve açkılı
14

. 

  

 Erdoğu-Kayacan, 2004 

 

Sapmazköy’den toplanan çanak çömleklerin formları kase ve çömlek olarak iki 

kategoriye ayrılmıştır. Kase formları içinde düz veya dışa açılanlar, kısa boyunlular 

                                                           
14

 Todd, 1980:51, Fig:12:13 
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ve düğme dudaklı (bead rim) kapalı derin kaseler görülmektedir. Çömlekler ise kısa 

boyunlular ve kalınlaştırılmış dudaklı dikey boyunlu, dışa dönük ağızlılar olarak 

ikiye ayrılırlar(Erdoğu-Kayacan,2004:221). Omura tarafından toplanan malzeme 

içerisinde omurgalı kaseler ve kısa kaideli dipler de ele geçmiştir (Omura, 1991: 77, 

Res. 3: 4,6). 

 

Çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömlek de Sapmazköy yüzey buluntularında 

sıkça rastlanan bir ögedir. Basma-çekme yöntemiyle uygulanan örneklere hiç 

rastlanmamışken tamamı çizi yöntemiyle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Üçgen ve 

baklava motifi içi noktalama, köşeli paralel hatlar başlıca motiflerdir (Erdoğu-

Kayacan, 2004:221). Ağız kenarlarının da bezemelerle işlendiği görülmektedir 

(Omura, 1991: 77, Res. 3: 2). Yukarıda bahsedilen özellikler açkılı kase yapımlarıyla 

temsil edilirken, Sapmazköy’de görülen diğer farklı bir uygulama da açkısız yüzeyler 

üzerine, olasıkla parmakla bastırılarak oluşturulmuş geniş-sığ noktalamalardır. Yine 

bu tip yüzeyler üzerine çizi bezeme uygulandığı da görülmektedir Erdoğu-Kayacan, 

2004:221, Fig. 3). 

 

Omura tarafından gerçekleştirilen yüzey toplamasında 1 adet impresso bezeme de 

bulunmuştur(Omura, 1991:837, Res. 12). Bezeme çeşitliliğinin bununla sınırlı 

kalmadığı anlaşılmakta, Erdoğu tarafından gerçekleştirilen yüzey toplamalarında bir 

adet kabartma bezemeli parça bulunduğu belirtilmektedir (Erdoğu-Kayacan, 

2004:221). 

.  

Tuz Gölü havzasının Kızılırmak’la kesiştiği alanda yer alan Karakuyu 2’nin çizi, 

kazı ve nokta bezemeleri, Sapmazköy ve Volkanik Kapadokya bölgesi örnekleriyle 

benzeşmektedir. 1991 yılında S. Omura başkanlığında gerçekleştirilen yüzey 

araştırmalarında tespit edilen höyük, Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi, Yusufkuyusu 

köyünün 2 km güneydoğusunda yer almaktadır. Doğal bir yükseltinin üzerine 

kurulan düz yerleşme niteliğindeki Karakuyu 2, 350 metre çapındadır 

(Omura,1993:370). Üzerinde çok az sayıda II. ve I. binyıl malzemesi de 

bulunmuştur.  
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Bu yerleşmeden toplanan malzemede basma-çekme yöntemi görülmemekte, bezeme 

motifleri ince çizgilerle işlenmektedir. Sapmazköy’den farklı olarak keskin kenarlı 

hatlarla beraber, kıvrımlı motifler de kullanılmaktadır. Ağız altına işlenen dikey 

şevronlar Gelveri örneklerini hatırlatmaktadır. Üçgen içi noktalama ile beraber 

kıvrımlı hatlara sahip alanların içinin de noktalarla süslendiği anlaşılmaktadır(a.e: 

383, Res. 7: 6, 8-10). Bunlara ek olarak, ayrıntıları bilinmeyen bir adet boya 

bezemeli parçanın motifleri Alişar ve Orman Fidanlığı’ndaki beyaz üzeri kırmızı 

tarzda yapılmış örnekleri andırmaktadır (a.e: 383, Res. 7: 13; Efe, 2001: 123, Pl. 

XIIIf, Osten, 1937:56, Fig.64). 

 

Bölgenin doğusuna doğru ilerlediğimizde Kızılırmak tarafından ikiye bölünen 

Kırşehir Masifi’nde yüzey araştırmalarıyla tespit edilen Neolitik ve Kalkolitik 

yerleşmelere rastlanılır. Güney kesimde, Kızılırmak’ı besleyen derelerle sulanan ve 

denizden yüksekliği 1300 metreyi bulan arazide iki adet yerleşme bu dönemi 

yansıtmaktadır. Todd tarafından tespit edilen bu yerleşmeler Değirmenözü ve 

Kabakulak’tır. 

 

Değirmenözü, Aksaray iline bağlı Ortaköy İlçesi'nin yaklaşık 5 km kuzeydoğusunda 

Gökler Köyü'nde yer almaktadır. Alçak höyükleşmenin gerçekleştiği bir yamaç 

yerleşmesi olarak nitelendirilmektedir (Todd,1980:40). Todd, buradan topladığı iki 

adet parçayı yayınlamıştır. Bunlardan ilki benzerlerini Köşkhöyük’te 

bulunabileceğinin altını çizdiği, açık kahverengi-sarımsı renkte boyunlu çömlek 

parçasıdır. Diğeri ise kırmızı astarlı düğme dudaklı kasedir (a.e:53). Bu tip kaseler, 

Erdoğu tarafından Sapmazköy’de de bulunmuştur. Todd yerleşmeyi Son Neolitik 

Dönem’e tarihlemektedir. 
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Şekil 16 : Değirmenözü örnekleri.Sağda düğme dudaklı kase parçası. 

                                                                                        

Todd, 1980 

 

Yakın çevrede bulunan ve Değirmenözü’nün 11 km doğu-güneydoğusunda yer alan 

diğer bir yerleşme de Kabakulak’tır. Bu yerleşme de I. Todd tarafından 

bulunmuştur. Ortaköy ilçesine bağlı Yukarı Kabakulak köyünün kuzeybatısında 

bulunmaktadır. İrili ufaklı bir akarsu sisteminin beslediği kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda uzanan bir vadinin içinde yer alan höyük, 200 metre çapında 7 metre 

yüksekliğindedir (Summers, 1991:125). 

 

Yerleşmenin çanak çömleği üzerine ilk gözlemlerde bulunan Todd, çizi, kazı ve 

nokta bezemeli çanak çömleklerin Büyük Güllücek’teki örneklere benzediğini fakat 

kap formlarının Büyük Güllücek’ten farklı olduğunu belirtmiştir. Bu sebepten ötürü 

yerleşmenin tarihlendirilmesi konusunda çekimser kalmıştır (Todd, 1980:151).  

. 

Bu yerleşmeden ele geçen çanak çömleğin detaylı tanıtımını G. Summers 

gerçekleştirmiştir. Yüzey toplamasında yalnızca bezemeli ve açkılı örnekler 

toplandığı belirtilmektedir. Bu örnekleri Summers iki mal grubu altında 

değerlendirmiştir. İlk grup bitkisel ve mineral katkının bir arada görüldüğü bezemeli 

yapımlarken, ikincisi yalnızca mineral katkı içeren kırmızı ya da koyu kırmızı astarlı 

gruptur. 

 

Birinci gruptaki örneklerin yüzeyleri griden-devetüyüne farklı renklerdedir. İç ve dış 

yüzeylerin renkleri aynıdır. Çoğunluğu düzgün ve parlak açkılıdır. Daha kabaca 

açkılanmış parçalarda bitkisel katkının negatif izleri yüzeyde görülebilmektedir.  
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Kabakulak’ın bezemeli örnekleri bu mal grubuna aittir. Motifler çeşitlidir. Ağız 

altına işlenen şevronlar ve noktalamalar bu yerleşme için tipiktir. Gövde üzerinde iç 

içe paralel köşeli ve kıvrımlı hatlar sıklıkla işlenmiştir. Bazı örneklerde bu hatların 

arasının noktalarla süslendiği de görülür. Köşeli kıvrımlı hatlar ve baklava 

motiflerine aynı parça üzerinde rastlanabilmektedir. Genellikle ince bir aletle kap 

açkılanmadan önce uygulanan bezeme işleminin, bir örnekte de görüldüğü üzere 

kazıma yöntemiyle kap açkılandıktan sonra da yapılabildiği anlaşılmaktadır. 

Yerleşmenin 20 km güneyinde bulunan Sapmazköy’de ve Volkanik Kapadokya’da 

sıklıkla rastlanan üçgen içi noktalama tarzı Kabakulak’ta bulunmaz. 

 

Bu grubun kap formları çeşitlilik göstermektedir. Kaseler, düz boyunlu ve dışa dönük 

dudaklı çömlekler, boyunlu çanakların yanı sıra Volkanik Kapadokya’da nadiren 

rastlanan ağız altından tutamaklı torba ağızlı pişirme kapları da form repertuvarı 

içinde yer almaktadır. Düz ve çukur diplerle beraber kaideli dipli örneklere de 

rastlanmaktadır. Bezemeli çanaklar kaseler, çömlekler ve torba ağızlı biçimler 

üzerine işlenirken, omurgalı formlar üzerinde de görülebilmektedir.  

 

Diğer mal grubunun ise birinci mal grubunun hamur özelliklerinden farklı olarak çok 

az sayıda bitkisel katkı barındırmasıdır. Aradaki en önemli fark bu mal grubunun 

kırmızı-koyu kırmızı astarlı olması ve üzerine bezeme işlenmemesidir. Kap 

formlarında ise herhangi bir değişiklik göze çarpmamaktadır(Summers, 1991). 

 

Kırşehir Masifi’nin doğusunda, Kızılırmak’ın birbirinden ayırdığı 4 adet tarihöncesi 

dönem yerleşmesi bulunmuştur. Nehrin kavis yaptığı kesimin kuzeyinde, Seyfe 

Gölü’nün de yer aldığı Çerçiçölü düzlüğünde S. Omura tarafından tespit edilen ve 

Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’e tarihlendirilen Hassanlar bulunmaktadır. 

Hassanları’ın hemen kuzeyinde ise Neolitik ile beraber Kalkolitik Dönem tabakaları 

da barındırdığı iddia edilen Samsun Höyük bulunmaktadır (Omura, 1991). Sazlık-

bataklık alanlar içeren arazi Orta Anadolu’nun güneyinden bildiğimiz arazi şartlarını 

barındırması bakımından önemlidir. İki yerleşmenin de buluntu toplulukları çok az 

bilinmektedir. Hassanlar’ın çanak çömleği ile ilgili herhangi bir belgeleme 

bulunmazken, baskı düzeltili uçlar ve dilgiler yerleşmenin tarihlendirilmesi açısından 
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fikir vermektedir. Orta Anadolu’nun doğu kesiminde ve Kızılırmak’ın kuzeyinde 

bulanan tek Neolitik yerleşme olması bakımından mutlaka daha iyi araştırılması 

gerekmektedir.   

 

5.2.2. Kızılırmak Kavsi İçi 

 

Batı ve güneyden Kızılırmak, kuzeyden Yeşilırmak ve doğuda Doğu Anadolu 

Platosu’nun batı sınırıyla çevrelenen bölge, antik kaynaklarda Galatya, Pontus ve 

Kapadokya illerinin bir kısmını da içine almaktadır. Kızılırmak ve Delice ve bunların 

irili ufaklı kolları tarafından sulanan bölge, Orta Anadolu’nun güneyine kıyasla 

oldukça engebeli bir görünüm arz etmektedir. Kızılırmak ve Delice gibi büyük 

nehirlerin kenarlarında bugüne kadar herhangi bir yerleşme saptanamamışken, 

tarihöncesi dönemde iskanın ortalama yüksekliği 1300 metreyi bulan ve küçük 

nehirlerle aşınmış Bozok Platosu’nun iç ve kenar kesimlerinde bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda Neolitik Dönem’in izine henüz 

rastlanmamıştır
15

. Kalkolitik Dönem ise kazı ve yüzey araştırmalarıyla belgelenmiş 

birçok yerleşmeden bilinmesine karşılık krono-kültürel anlamda henüz sağlıklı bir 

yere oturamamıştır
16

. Orta Anadolu’daki tarihöncesi dönem çalışmaları Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra hız kazanmış, Boğazköy, Alacahöyük, Alişar 

ve Büyük Güllücek kazılarında Kalkolitik ve Tunç Çağları’na dair buluntu 

envanterleri belgelenmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısının başında K. Bittel ve W. 

Orthmann, Anadolu için taban tarih olarak kabul edilen MÖ 3000 ve sonrasının 

kronolojik şemasını oluşturmuştur. Bölgenin güneyinde Mellaart ve French’in 

çalışmalarıyla MÖ 3000 tarihi MÖ 6000’e kadar çekildikten sonra, bugüne kadar 

gelen süreçte Parzinger, Steadman ve Schoop’un çabalarıyla MÖ 6000-3000 arası 

diğer bir değişle Kalkolitik Dönem krono-kültürel silsilesi yeniden 

değerlendirilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen en son ve güncel kazı olan Çadırhöyük, 

Geç Kalkolitik-İlk Tunç Dönem geçişine dair somut veriler ortaya koysa da bölgede 

                                                           
15

 Neolitik Dönem’in bölgede bulunanamış olmasıyla ilgili bkz. During, 2008. 
16

 3. bölümde bu konu ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Ayrıca detaylı bilgi için bkz. Schoop 2005a 
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Orta Kalkolitik Dönem’e geçişle ilgili soruları şimdilik yanıtsız bırakmaktadır 

(Steadman vd., 2008). 

 

Alişar 

 

Yozgat ili, Sorgun İlçesi’nin 23 km. güneyinde bulunan Alişar, 520 x 350 metre 

genişliğinde ve 30 metre yüksekliğinde bir höyüktür. Chicago Üniversitesi Doğu 

Bilimleri Enstitüsü adına H.H. von der Osten başkanlığında 1927-1932 yılları 

arasında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kendi zamanın şartlarına göre oldukça 

titiz bir biçimde belgelenmiş kazı çalışmaları, 10x10 plankareler ve derinlik 

açmasında sürdürülmüş, höyükte ana toprağa ulaşılmıştır. Toplamda 19 tabaka tespit 

edilmiştir. 19-12 arası tabakalar “Kalkolitik”, 12-7 arası ise “Bakır Çağı” na 

tarihlendirilmiştir.  

 

Alişar buluntuları ve tabakalanma düzeni, daha sonraki süreçte bölgede 

gerçekleştirilen çalışmalardan sonra tekrar ele alındığında, 19-15 arası tabakalar Orta 

Kalkolitik, 14-12 arası ise Son Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilmiştir (Steadman, 

1995). Söz konusu tabakalara ait veriler oldukça sınırlı bir alanda ele geçmiştir. 
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Şekil 17 : Alişar Buluntu Toplulukları Tabakalanma İlişkisi 

 

Osten-Henning, 1937:29 

 

Osten tamamı el yapımı olan Alişar Kalkolitik çanak çömleğini temelde üç mal 

grubuna ayırmıştır. Gri-devetüyü, siyah ve kırmızı astarlıları adı altında topladığı bu 

mal grupları yalın ve bezemeli olarak alt ayrımlarının bulunduğunu belirtmektedir. 

Düşük ısıda pişirimli oldukları kadar yüksek ısıyla pişirilen örneklerin varlığından 

bahsetmektedir. Bezemeler içinde boyalılar azken, çizi-kazı bezemeli örneklerin 

geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunun altını çizmektedir (Osten-Henning, 1937:52-54). 

Formlar arasında kabaca şekillendirilmiş kaselerle beraber, 15. tabakadan itibaren 

ayaklı meyvalıkların yoğun bir şekilde üretildikleri anlaşılmaktadır. Ağızdan 

omurgalılar ve bant tutamaklar da diğer yaygın formlardır.  

 

Şekil 15’te de görüldüğü üzere von der Osten, ayaklı meyvalık, siyah ve kırmızı 

astarlı mallar ve boya ve çizi bezemelerin kendi içindeki bir devamlılıkla Kalkolitik 
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tabakalar boyunca devam ettiğini belirtmektedir (Osten-Henning, a.e: 29) . Bugünkü 

bilgilerimizle beraber değerlendirildiğine, ayaklı meyvalıklarla kaideli dipler iki 

farklı forma işaret etmektedir. 19-16 arası tabakalarda (29 ile 24.8 metre arası) 

görülenler kaideli diplerdir. Kaideli dipler Orta Anadolu’nun güneydoğu kesiminde 

Son Neolitik-İlk Kalkolitik dönemlerde ortaya çıkan ve yaygın kullanıma sahip 

formlardır. Ayaklı meyvalıklar ise 16. tabaka sonrasında ortaya çıkar ve bölgenin 

Son Kalkolitik’i için tipik formlar arasında yer alır. Aynı şekilde boya bezemeli 

kaplar da Osten tarafından tek bir gelenek olarak algılansa da Alişar’ın erken 

tabalarında görülen açık yüzey üzeri kırmızı boyalılar da benzer şekilde İlk 

Kalkolitik Dönem’de Orta Anadolu’nun batı kesiminde görülen yaygın bir ögedir.  

 

Alişar’ın “Kalkolitik” tabakalarında ele geçirilen çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömlek de Büyük Güllücek, Alacahöyük ve Gelveri ile teknolojik ve biçimsel 

anlamda aynı kültürel pakette MÖ 5. binyıl içinde değerlendirilmiştir. Gelveri’de 

gerçekleştirilen son çalışmalar ve Kuzeybatı Anadolu’da Orman Fidanlığı 

kazılarında belgelenen örnekler bu tip çanak çömleğin Neolitik sonrası topluluklarla 

ilişkilerini ortaya koyar. Basma-çekme yöntemiyle yapılmış, paralel kıvımlı motifler 

Alişar’ın 19-12 arası tabakalarında görülmektedir(Steadman,1995:26; 

Gorny:1995:120). Bu tabakalara dair bezemeli örnekler bir arada değerlendirilip 

yayınlandığı için daha erken üslubu yansıtan “Gelveri tipi” bezemelerin, daha 

karmaşık motifler içeren örneklerle olan kronolojik ilişkisi tam olarak anlaşılamasa 

da, 19-16 arası tabakalarda görülen İlk Kalkolitik özellikli kaideli formlar ve açkı izli 

çanak çömlek Alişar’da Orta Kalkolitik Dönem öncesine tarihlenebilecek tabakalar 

olabileceğini ortaya koymaktadır. 
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Şekil 18: Alişar’ın basma-çekme yöntemiyle yapılmış ÇKNB örnekleri 

 

Steadman, 1995: 26. 

 

Büyük Güllücek 

 

Yerleşme Çorum il merkezinin güneybatısında, Büyük Güllücek Köyü'nün yakınında 

yer almaktadır. 1947 ve 1949 yıllarında H.Z. Koşay ve M. Akok tarafından kazı 

çalışmaları yürütülmüştür. Üst kesimde bulunan Frig yerleşmesinin altında iki tabaka 

halinde Kalkolitik Dönem’e ait yapı katları bulunmaktadır. Küçük derelerle sulanan 

engebeli bir arazi üzerinde yer alan höyük 50 metre çapındadır. 400 metrekarelik bir 

alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Höyüğün kültürel dolgusunda 4.5 metre 

kalınlığında olduğu anlaşılmıştır (Koşay-Akok, 1947:475). 

 

Mimari yapılar iki tabakada da taş subasman üzeri kerpiçle inşa edilmiş duvarlarla 

örülmüştür. Duvar kalınlıklarının 50 cm olduğu belirtilmektedir. Kazılan alanların 

darlığı yerleşmenin mimari düzenini anlamamızı zorlaştırsa da, bitişik bir nizamda 

bağımsız duvarlara sahip iki-üç odalı yapıların varlığı rapor edilmiştir. Yapıların 

güney cepheye baktıkları ve içlerinde tandır veya ocaklar barındırdıkları 

anlaşılmaktadır (Koşay-Akok, 1957:3). 

 

Siyah, kırmızı, gri ve devetüyü renginde monokrom çanak çömleğe sahip Büyük 

Güllücek çanak çömleğinin % 44’ünü kaba mallar oluşturmaktadır. Kırmızı astarlılar 
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ise kaba mallardan sonra en çok görülen mal grubudur. Çanak çömleğin % 6’sı ise 

koyu renkli açkılı ve açkısız yüzeyler üzerine çizi-kazı-nokta ve beyaz boyalılar 

oluşturmaktadır.(Koşay-Akok, 1947:476).   

 

Kap tiplerine baktığımızda, farklı çeşitlemeleriyle kulplu çanaklar ön plana 

çıkmaktadır. Düğme şekline kulplar, hayvan biçimli kulplar ve basit kabartma 

tutamaklar bulunmuştur. Kaideli dipli çanaklar Alişar’ın 19-16 tabakalarını 

hatırlatmaktadır. Uzun ayaklı meyvalıklar yerleşmede bulunmamıştır. Basit kase 

formlarıyla beraber omurgalı kaseler de görülmektedir. Akıtacaklı çömlekler 

yerleşmeye özgü olabilir, Alişar’da ya da Orta Anadolu’nun güneyindeki Kalkolitik 

yerleşmelerden bilinmemektedir. Bununla beraber boyunlu ve dışa dönük ağızlı 

çömlekler tespit edilmiştir. Pişmiş topraktan kaşıklar da bu yerleşme için tipiktir. Bu 

son iki öge Volkanik Kapadokya’nın İlk Kalkolitik yerleşmelerinde de 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 19 : Büyük Güllücek - Sık Rastlanılan Formlar 

 

Koşay-Akok, 1957 

 

Çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömlek içinde basma-çekme yöntemiyle yapılmış 

örnekler bulunmamaktadır. Koşay’ın belirttiğine göre kap piştikten önce yapılmış 

çizi bezemelerle beraber kap piştikten sonra oluşturulmuş kazı bezemeler de 

mevcuttur (Koşay-Akok, 1957:5). Noktalamaların çapları İlk Kalkolitik örneklere 

nazaran kalındır. Paralel köşeli çizgiler, baklava motifleri yaygındır. Dalgalı hatlar 

tercih edilmemektedir. Ağız altında şevron bezemeler sıklıkla kullanılmıştır. Çizi-
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kazı bezeme ile birlikte benzer motifleri içeren ince beyaz boyalı örnekler az da olsa 

görülmektedir. Yoğunlukla siyah ve koyu yüzeyli çanak çömleğin üzerinde 

görüldüğü gibi kırmızı ve devetüyü renkte yüzeylilerin üzerine de uygulanmışlardır. 

 

Şekil 20 : Büyük Güllücek ÇKNB Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koşay-Akok, 1957 

 

Koşay, Büyük Güllücek bezemelilerinin birebir benzerlerinin Alacahöyük’te 

bulunabileceğini belirtmektedir. Bugünkü verilerle beraber bakıldığında 

Güvercinkayası ve Kabakulak örneklerini de buna dahil edebiliriz. Ağız altı şevron 

bezeme ve iri çaplı noktalamalarla oluşturulan motifler Güvercinkayası için de 

tipiktir. Ayrıca ağız altına yerleştirilmiş çift kulplu çömlekler, her iki yerleşmede de 

görülen diğer bir ortak özelliktir. Beyaz boyalı örnekler ise Kızılırmak Kavsi’nin 

güneyine inmediği anlaşılmaktadır. Bu tip bezemeyi Orman Fidanlığı’nın 5. binyıl 

başına tarihlenen VI. tabakasında görmekteyiz. Uzun ayaklı meyvalıkların 

bulunmayışı ve Güvercinkayası ve Orman Fidanlığı ile ortaya konulan paralellikler, 

yerleşmenin Son Kalkolitik Dönem’den ziyade Orta Kalkolitik Dönem’e 

tarihlendirilebileceğini göstermektedir.  
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Alacahöyük 

 

Yerleşme Çorum il merkezinin güneyinde, Alaca ilçesine bağlı Höyük köyünde 

bulunmaktadır. Alacahöyük’te kazı çalışmalara Türk Tarih Kurumu adına R.O. Arık 

başkanlığında 1935 yılında başlanmış, 1936 ile beraber H.Z. Koşay tarafından devam 

edilmiştir. Etrafındaki yükseltilerden gelen derelerin birleşip Kızılırmak’a kavuşan 

Horam Özü deresinin aktığı verimli arazide bulunan yerleşmenin yakınında 

Çiğdemlik adında bir de pınar bulunmaktadır. 310 x 270 metre genişliğinde 15 metre 

yüksekliğindeki Alacahöyük’te toplam 12 tabaka tespit edilmiştir. Kalkolitik Dönem 

9-14 arası tabakalarda bulunmaktadır (Koşay-Akok, 1973:15). Sınırlı bir alanda 

çalışılan Kalkolitik tabakalara ait mimari hakkında çok az bilgi verilmektedir. 

 

Kalkolitik Dönem çanak çömleği ayrıntılı bir biçimde yayınlanmamıştır. Yüzey 

renkleri siyah, kırmızı-kahve, soluk kırmızı ve alacalıdır. Kap formları arasında 

yüksek ayaklı meyvalıklar, uzun boyunlu çömlekler, boyunlu çanaklar ve tek ve çift 

kulplu testiler bulunmaktadır. Çizi, kazı ve nokta bezemeli parçalar % 5 oranında 

temsil edilmektedir (Koşay-Akok,1947:152). Koşay tarz anlamında Büyük Güllücek 

ile karşılaştırsa da iri nokta bezeme ve şevronlar Alacahöyük’te görülmemektedir. 

İnce uçlu bir aletle çizi ve kazıma yöntemiyle oluşturulan bezeme motifleri arasında 

dikey paralel çizgiler, zikzaklar görülür. Basma-çekme yöntemi ve dalgalı çizgili 

örneklere rastlanılmamaktadır.  

 

Alacahöyük buluntularının Kalkolitik Dönem’in hangi aşamasına denk geldiği henüz 

net anlaşılamamıştır. Fakat yüksek ayaklı meyvalıklar ve kulplu testiciklerin varlığı 

Alişar 16 sonrasını işaret etmektedir.  

 

Boğazköy - Büyükkaya 

 

1950’li yıllarda Hititler’in başkenti Hattuşa’da gerçekleştirilen kazı çalışmaları 

esnasında Büyükkaya kaya kütlesinde Aşağı ve Orta Plato adı verilen alanda Hitit 

dolgularının içine karışmış, “Büyükkaya Gri Malları” adı verilen tarihöncesi çanak 
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çömlek ele geçirilmiştir. 1990’larda bu kez Yukarı Plato’da gerçekleştirilen 

araştırmalarda da bu malla ilgili fakat biraz daha eski bir döneme 

tarihlendirilebilecek malzemeye taban ve ocak kalıntılarından oluşan mimari 

buluntularla beraber rastlanılmıştır. Söz konusu buluntu grubu U. Schoop tarafından 

yayınlanmıştır (Schoop,2005b)
17

.  

 

Yerleşmenin kurulduğu alan, 100 metreyi aşan Büyükkaya kütlesinin güney 

kısmında 2 metrelik kaya yükseltisinin arkasındadır. Taş ya da kerpiç duvar 

kalıntılarına rastlanmamış fakat çok sayıda yanık küllü dolgu tespit edilmiştir. Olası 

mimari yapıların ahşap gibi organik malzemeden inşa edildikleri düşünülmektedir. 

Taban kalıntılarının birinin altında hocker pozisyonunda gömülü bir adet küçük 

çocuk mezarı herhangi bir mezar hediyesi bulunmaksızın bulunmuştur. 

 

Ufak çapta olduğu tahmin edilen Yukarı Plato yerleşiminin etrafı bir dizi çöp 

çukuruyla çevrelenmiştir. Doğu yamaçta tespit edilen hendek kalıntısının drenaj 

sistemiyle alakalı olduğu, su taşkınlarına karşı yapıları koruduğu düşünülmektedir. 

Dolguların ana karakterini kerpiç döküntüler ve küllü alanlar oluşturmaktadır. Taş 

duvar kalıntılarının bulunmadığı yerleşmenin kısa süreli olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Çok az sayıda küçük buluntu ele geçmiştir. Obsidyen buluntulara hiç rastlanmazken 

uzun dilgi ve ok uçlarının bulunmadığı yontmataş alet endüstrisinin tamamı yerel 

çakmaktaşından ibarettir. Mermer bilezikler ilgi çekici buluntular arasındadır. İlgi 

çekici bir biçimde sürtmetaş alet endüstrisine dair hiçbir iz yoktur. 

 

Büyükkaya Yukarı Plato çanak çömleğinin ana mal grubu %96 oranında temsil 

edilen “Büyükkaya Standart Malları”dır. Tamamı siyah özlü olan bu malın özenli ve 

kaba yapımları arasında keskin farklılıklar görünmemektedir. Kırmızı astarlı ya da 

siyah yüzeylerin bulunmadığı, monokrom karakterdeki çanak çömleğin kahverengi 

ve grinin alacalı tonlarında olduğu belirtilmektedir. Açkı izli yüzeylilere de sıklıkla 

rastlanabilmektedir. Kil bileşenleri içinde organik katkı bulunmazken, ince kalsit ve 

                                                           
17

 Boğazköy-Büyükkaya buluntularının ilk kez MÖ 6. binyıl içeresinde değerlendirildiği bu yayın 
yerleşme için tektir. Bu bölümde kullanılan tüm bilgiler söz konusu yayından alınmıştır. 



 
 

93 

 

mika yoğun oranda görülmektedir. Schoop, hamurlar içinde görülen mikanın kilin 

doğal bileşeninde bulunmadığını, kaplara parlak bir görünüm kazandırmak için 

sonradan eklendiğini belirtmektedir. 

 

Şekil 21: Büyükkaya Temel Kap Formları 

 

Schoop, a.e.:34, Fig.8 

 

Kap formlarının sınırlı çeşitlilikte olduğu anlaşılmaktadır. Ağız çapları 30 cm’yi 

bulan, dudak kısmına doğru sivrilen geniş kaseler ayırt edici bir özellik olarak 

görülmektedir. Bu tip kaselerin gövde kısımlarında aycık biçimli tutamaklar da 

tipiktir. Daha dar ağız çaplarına sahip basit yuvarlak gövdeli kaseler de 

bulunmaktadır. Bununla beraber ince cidarlı, omurgalı ve içe doğru kapanan geniş 

kaseler dikkat çekicidir. Bu kaselerin ağız çaplarının 40 cm’yi geçkin olduğu 

saptanmıştır. Kase grubuna ait son örnekler standart bir şekilde 9 cm ağız çapına 

sahip ufak kaselerdir. Gövde kısmında yer alan hafif omurgalarının bir önceki 

örnekte olduğu gibi içe doğru değil düz ya da hafif dışa doğru yükseldiği 
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anlaşılmaktadır. Bu tip kapların da üzerlerinde düğme biçimli tutamaklar 

gözlemlenmiştir. Bu tutamakların haricinde gerçek anlamda kulplu örneklere 

rastlanılmamıştır. Aynı şekilde torba ağızlı birkaç örnek hariç kapalı formların pek 

tercih edilmediği görülmektedir. Dışa dönük ağızlı kısa, sıkma boyunlu çanaklar da 

diğer bir kap formudur. Depolama amaçlı olabilecek yükseklikte ve uzunlukta da 

herhangi bir örneğe de rastlanılmamıştır.  

 

Şekil 22: Büyükkaya Çanak Çömleği Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoop, 2005b: 36,Fig. 12; 37: Fig.16 

 

Çizi ve kazı bezemeli çanak çömlekler sınırlı sayıda da olsa ele geçmiştir. Kızılırmak 

Kavsi içinde Alişar’ın alt tabakalarından sonra basma-çekme yöntemiyle yapılmış 

diğer örnekler yalnızca Büyükkaya’da bulunmaktadır. Bu teknikle yapılmış 

bezemelerin içleri soluk kırmızı renkte hamurla doldurulmuştur. Basma-çekme 

yöntemi dışında basit tırnak baskı ve basit çizi yöntemlerinin de kullanıldığı 

görülmektedir. Kapların dış kısmında ağız altına yapılmış tırnak baskı bezeme 

örnekleri mevcuttur. Motifler birbirine paralel çizgisel hatlardan oluşmaktadır. 

Çizgiler genellikle köşelidir. Yuvarlak hatlara sahip bir örnek de mevcuttur fakat 

spiral ya da dalgalı motifler bulunamamıştır.  
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Schoop Yukarı Plato çanak çömleğinin içinde % 4 oranında bulunan “ithal” özellikli 

iki mal grubunun da olduğu belirtmektedir. Bunlardan ilki bej astarlı organik katkılı 

maldır. Sert hamurlu, yüzeyi sarımsı beyaz renkte astarlı açkısız olan bu malın ince 

kıyılmış bitkisel katkı içerdiği yüzeylerinde oluşan negatif izlerden anlaşılmaktadır. 

Buna karşılık fırınlamanın daha yüksek kalitede, hamurların oldukça sert olduğunu 

belirtmektedir. Bazı örnekler gri öz üzeri portakal renginde hamurlara sahip olsa da 

çoğunluğu siyah özlüdür. İç yüzeylerinin özenli bir biçimde kazınarak 

düzleştirilmiştir. Sığ kaseler ve sıkma boyunlu dışa dönük ağızlı çanaklarla temsil 

edilen bir mal grubudur. Üzerleri kahverenginde boyalı örneklerine sıklıkla 

rastlanılmaktadır. Kap gövdesini yatay ve dikey bir biçimde dolaşan çizgisel hatlar 

ana motifleri oluşturmaktadır. 

 

Bir diğer ithal mal grubu,  Büyükkaya standart mallarıyla bej astarlı organik katkılı 

mallar arasında duran yapımlardır. Yüzey işlemi anlamında ithal malın özelliklerini 

gösterir. Formlar ise standart mallardaki özellikleri yansıtır. Hamurları ise yerel kil 

özelliklerinin yanında ithal mallardaki gibi organik katkılıdır. Schoop bu malın ithal 

malların yerel imitasyonları olarak değerlendirmektedir. 

 

Aşağı ve Orta Plato’da bulunan tarihöncesi dönem çanak çömleğini de inceleyen 

Schoop, bu alanlarda ele geçen malzemenin Yukarı Plato’daki buluntularla yakın 

ilişkilerini ortaya koymuştur. Cidar kalınlıklarının daha fazla olduğunu, hamur 

bileşenleri içine katılan katkıların da arttığını belirtmektedir. Yüzeylere uygulanan 

açkının daha az özenli olduğunu, kapların iç kısımlarının açkılanmadığının da altını 

çizmektedir. Yüzeye yapılan son işlemlerin daha az özenli olduğunu, negatif sepet 

izlerine dayanarak da söylemektedir.  

 

Kap formları birbirine yakındır. Yukarı Plato kaseleri omurgalı ve daha basit 

profilliyken, diğer gruptakilerin S profilli olduğu anlaşılmaktadır. Düğme biçimli 

tutamakların devam ettiği görülmektedir. Kulplar bu grup içinde de 

bulunmamaktadır. Kısa boyunlu çömleklerin omuz kısımlarındaki pervazlar Yukarı 

Plato’da bulunmayan bir öğe olarak göze çarpmaktadır. Basma-çekme yöntemiyle 

yapılmış bezemeler devam etmektedir. Fakat motiflerde bazı değişiklikler 
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gözlemlenmiştir. İçi noktalamalarla doldurulmuş paralel hatlar ve birbirine paralel 

üçgenler Aşağı ve Orta Plato’da görülürken, Yukarı Plato’da bulunmayan ögelerden 

biridir. Ayrıca bu grup içinde “ithal” boyalı kapların devam ettiği de anlaşılmaktadır.  

 

 

Büyükkaya çanak çömleğinden aldığı verileri Göller Bölgesi, Konya Ovası ve 

Kuzeybatı Anadolu buluntularıyla karşılaştıran Schoop, Yukarı Plato’yu Kuruçay 12 

ile Hacılar I arasına, MÖ 6. binyılın ilk çeyreğine, Orta ve Aşağı Plato buluntularını 

ise Canhasan 2B’ye diğer bir değişle MÖ 6. binyılın ikinci çeyreğine tarihlemektedir. 

Büyükkaya’nın, bölgenin şimdilik en eski yerleşmesi olduğunu belirten Schoop, 

Thissen’in Büyük Güllücek için önerdiği “MÖ. 5 binyıl başı” tarihinin uygun 

olduğunu, Büyükkaya buluntularının Büyük Güllücek’le kurduğu biçimsel 

benzerliklere dayanarak dile getirmektedir. Bölgede gözlemlenen tarihöncesi ilk 

yerleşimlerin, höyüklerle temsil edilmediğini, kısa süreli, ufak boyutlarda, engebeli 

arazilerdeki dere sistemleri içindeki yüksek kesimlere kurulduğunu ortaya koyan 

Schoop, Son Tunç Çağı’na kadar sık ormanlarla kaplı bölgenin erken 

yerleşimcilerinin ufak gruplar halinde yaşamlarını sürdürdüğünü belirtmektedir
18

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18

 Büyükkaya’da yassı balta dahil hiç sürtmetaş alet bulunmayışı MÖ 6. binyılda bölgedeki 
toplulukların ormanı yakarak yerleştiklerini Schoop, hipotez olarak öne sürmektedir. Bu anlamda 
Orta Avrupa LBK topluluklarını hatırlatmaktadır. 
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5.2.3. Konya Ovası ve Beyşehir – Suğla Havzası 

 

Harita 3 

 

Kaynak: geomapapp.com’un yazılımıyla hazırlanmıştır. 

 

Bugün Konya Ovası adını verdiğimiz bölge, Pleistosen sonuna kadar göl olan ve 

Holosenle beraber mevsimsel sazlık ve bataklık alanlarına dönüşen, bugün ise 

tamamı kurumuş geniş düzlükleri barındıran bir coğrafi birimdir. Bölgenin batısı 

Erenler-Alacadağ adı verilen volkanik oluşumlarla şekillenmiş dağ silsilesi bulunur. 

Bu dağ silsilesinin diğer yakasında ise coğrafi anlamda “Göller Bölgesi” içinde kalan 

fakat kültürel anlamda daha çok Konya Ovası ile benzeşen ve bugün de Konya ili 

sınırları içerisinde bulunan Beyşehir-Suğla göl havzası yer almaktadır. Bu coğrafyayı 

batıdan ve güneyden sarmalayan Toros Dağları, Burdur örneğinde olduğu gibi iki 

bölge arasında doğal bir sınır oluşturduğu gibi Akdeniz kıyı şeridi kültürleriyle 

bağlantı noktası oluşturmaktadır. 

 

Daha önce de sıkça vurgulandığı gibi, Mellaart ve French’in gerçekleştirdiği yüzey 

araştırmaları ve kazılarla bölgenin ve Orta Anadolu’nun tarihöncesi dönemleri 

hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. Şüphesiz Çatalhöyük kazıları yalnızca 

bölgenin değil, Yakındoğu’dan bilinen Neolitik dönem algısı üzerine önemli katkılar 
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yapmış bugün de I. Hodder başkanlığındaki çok ortaklı projeyle ufuk açmaya devam 

etmektedir. D. French başkanlığındaki Canhasan kazıları da özellikle MÖ 6. binyıla 

dair önemli bilgiler vermektedir. Beyşehir-Suğla havzasında gerçekleştirilen 

kazılarda ise Kalkolitik Dönem’in varlığı bulunamamış fakat J. Bordaz başkanlığında 

Suberde ve R. Solecki tarafından yürütülen Erbaba kazılarıyla MÖ 7. binyıla dair 

Çatalhöyük buluntuları kadar “görkemli” olmayan gerek benzer gerekse farklı 

kültürel ögeler saptanmıştır. Bölgenin bir diğer özelliği de Epi-Paleolitik döneme 

dair kazıların gerçekleştirilmiş olmasıdır. T. Watkins’in Pınarbaşı ve D. Baird’in 

Boncukluhöyük kazıları, Anadolu’nun bu az araştırılabilmiş dönemine ışık 

tutmaktadır. Bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmaları Neolitik ve Kalkolitik 

dönemlere ait buluntu yerlerinin Çatalhöyük ve Canhasan gibi yerleşmelerin 

etrafında yoğunlaştığını gösterirken, Beyşehir-Suğla havzasında yerleşimin daha sık 

dokuda olduğu göze çarpar. 

 

Çatalhöyük 

 

Konya il merkezinin 52 km güneydoğusunda yer alan yerleşme iki höyükten 

ibarettir. Eski Konya Gölü kurumaya başladıktan sonra Beyşehir-Suğla havzasından 

gelen Çarşamba ve Erenler Dağı’ndan gelen May derelerinin biriktirdiği alüvyon 

yelpaze üzerine MÖ 8. binyılın sonunda doğu höyükte yerleşim başlamış, 

Çarşamba’nın akış yönünün değiştiği dönemde MÖ. 7. binyılın sonunda ise doğu 

höyük terkedilerek iskana batı höyükte devam edilmiştir. 1961-65 yıllarında James 

Mellaart başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına, Ian Hodder başkanlığında 

1993 yılından bu yana devam edilmektedir. Mellaart’ın gerçekleştirdiği kazılarda 

toplamda 14 tabaka saptanmış, aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere yerleşmenin iki 

farklı kesiminde devam eden Hodder dönemi kazılarında farklı bir tabakalanma 

düzeni önerilmiştir. Her iki çalışmada da MÖ 6400’e denk gelen zaman diliminden 

sonra yerleşmenin kültürel öğelerinde belirgin bir farklılaşma olduğu 

vurgulanmaktadır.  
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Şekil 23 : Doğu Çatalhöyük’ün Güncel Tabakalanma Verileri 

 

Hodder, 2014:4 

 

Çatalhöyük’ün Neolitik mimarisine bakıldığında, birbirine bitişik nizamda kerpiçten 

inşa edilmiş yapıların genellikle bir adet kare planlı ana oda ve bu odaya bitişik 

diktörtgen biçimli ek odadan meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ana odada kilden 

sekiler ve ocak yerleri bulunmaktadır. Bazı yapıların içleri av sahneleri, geometrik 

motifler gibi çeşitli betimlemelerle süslendiği de görülmüştür. Yerleşmede bulunan 

insan iskeletleri genellikle bu sekiler içinde bulunmaktadır. Binaların içine damdan 

girildiği anlaşılmaktadır. Çatalhöyük sakinlerinin gündelik işlerini damlarda 

gördüğü, yapılar arasında avlu benzeri boşlukların olmayışı nedeniyle 

önerilmektedir. Binalar işlevini yitirdikten sonra temizlenerek gömüldüğü ve geride 

kalan duvarlar üzerine tekrar inşa edildiklerinden içlerinde pek fazla buluntu 

bulunmamaktadır. Buluntu yoğunlukları genellikle yapılar arasında kalan dar 

boşlukların içinden gelmektedir. Yerleşmenin mimari düzeni alt tabakalardan bu 

yana değişmeden devam ederken, üst tabakalarda ilk kez sokak benzeri geçitler 

saptanmıştır. Ayrıca yine MÖ 6400’ten sonra yapı içlerindeki sembolik anlatımın 
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azaldığı var olanların ise sadeleştiği göze çarpmaktadır. Yerleşmedeki iskan batı 

höyüğe taşındığında ise bitişik nizamın devam ettiği fakat yapıların artık iki katlı 

oldukları anlaşılmaktadır. Payandalarla güçlendirilmiş binaların ana malzemesi yine 

güneşte kurutulmuş kerpiçtir. Yapı içi sembolik öğeler neredeyse tamamen bitmiş, 

bazı yapıların içlerinde kırmızı boyalı duvarlar haricinde sembolik anlatımın çanak 

çömlekler üzerine devam ettiği gözlemlenmiştir (Erdoğu, 2009; Marciniak-Czerniak, 

2007:122, Fig.8).  

 

Çatalhöyük’ün Mellaart tabakalanmasına göre VIII ve önceki tabakalarında çok az 

sayıda çanak çömlek buluntusuna rastlanmaktadır. Ele geçenlerin ise devetüyü, krem 

ve kurşuni tonlarda monokrom ve saman katkılı olduğu bildirilmektedir.VII. 

tabakayla beraber VIA’ya kadar çanak çömleğin sayısında bir artış görüldüğü gibi 

genellikle koyu tonlarda renklere sahip oldukları ve mineral katkılı oldukları 

anlaşılmaktadır. V. tabakayla beraber ise krem, kırmızı ve siyah renkte astarlı kaplar 

ortaya çıkmaktadır. Mellaart tarafından gerçekleştirilen bu gözlemler (Mellaart, 

1967:64-70), S. Özdol tarafından özellikle mal özelliklerini daha zenginleştirerek 

çalışılmıştır (Özdol, 2012). Özdol’a göre Mellaart’ın da vurguladığı bu özelliklere 

göre Çatalhöyük çanak çömleğini Erken-Orta ve Geç başlıklarıyla üçe ayırmak 

mümkündür. J. Last da Çatalhöyük neolitik çanak çömleğini incelemiş çanak çömlek 

mal gruplarını kil içeriklerine bağlı olarak mineral-bitkisel-kumlu-çanak kırığı 

içerikli olarak 4 gruba ayırmıştır (Last, 1996). Son olarak N. Yalman tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalarda renk, katkı, doku ve kil özellikleri gibi farklı özellikler 

bir araya getirilerek toplamda 17 mal grubu belirlenmiştir. Son Neolitik Dönem kap 

formları temelde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki torba ağızlı derin 

çömleklerken diğeri ise kaselerdir. Kaseler kendi içinde 5 gruba ayrılmaktadır. 

Bunlara kapalı, açık, dik kenarlı, S profilli ve oval kaseler ismi verilmiştir (Yalman 

vd. 2013:151). 

 

Çatalhöyük’te bezemeli çanak çömlek, neolitik höyüğün V. tabakası ve sonrasında 

ortaya çıkmaya başlar, batı höyükte ise krem üzeri kırmızı boyalılarla çok güçlü bir 

geleneğe dönüşür. Neolitik höyükte az sayıda ele geçen örneklerde kazı, boya ve 

kabartma bezeme gibi farklı örnekler sınırlı sayıda da olsa ele geçmektedir. Bunların 
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içinde sepet kulplu, çizi bezemeyle insan yüzü şeklinde betimlenmiş kap oldukça ilgi 

çekicidir.  

 

Şekil 24: Doğu Çatalhöyük’ten çizi-kazı bezeme örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalman vd., 2013: 153 

 

IV. tabakada görülen bu kap dışında daha sonraki evrelerde çizi bezeme ile yapılmış 

antropomorfik örneklere rastlanmazken, höyüğün üst tabakalarında ve batı höyüğün 

alt tabakalarında Tepecik-Çiftlik 2. tabakasındakilere benzer teknik ve motifte 

bezemeli çanak çömlek görülmeye başlar. Fakat çeşitlemesi çok daha sınırlıdır. 

Tamamı kase formu üzerine işlenmiştir. İnce kazı bezeme görüldüğü gibi, daha kalın 

hatlar içeren oluk bezemenin de uygulandığı gözlemlenmektedir. Doğu höyüğün üst 

tabakalarında spiral motifler içeren kap bezemeleri görülmemektedir. Ağız kenarı 

altında kabın etrafını dolaşan düz paralel hatlar, başı ve sonu belli paralel ve çapraz 

hatlı motifler uygulandığı gibi, çizgilerle sınırlandırılmış alanların içi noktalamayla 

bezemeli örnekler de göze çarpmaktadır.  



 
 

102 

 

 

Spiral motifler çanak çömleklerin üzerinde görülmemekle beraber, doğu höyüğün 

Mellaart tabakalanmasına göre III.tabakasında, Bina 74 ismiyle tanımlanan yapıya 

bağlı  Mekan 77’nin –diğer bir adlandırmayla “mezar odası”- iç duvarının spiral 

motiflerle süslendiği görülmektedir. Bu mekanın başlangıçta yapı içindeki odalardan 

biri olduğu daha sonra mezar odası olarak kullanıldığı öngörülmektedir (Marciniak-

Czerniak,2007:119). 

 

MÖ 6000 yılı civarında doğu höyükteki yerleşimin sonlandığı anlaşılmaktadır. Bu 

tarihten sonra Çatalhöyük’teki yerleşimin batı höyüğe kaydığı ön görülmektedir. Batı 

Çatalhöyük 400 metre çapında ve ova seviyesinden 7.5 metre yüksekliğindedir. 

Mellaart, 1960’lı yıllarda bir sezon höyüğün üzerinde çalışmalar yürütmüştür. 

Höyüğün tepe noktasında ve güney yamacında iki farklı alanda kazıları sürdürmüş ve 

buradan elde ettiği sonuçlara bağlı olarak yerleşmede iki farklı yerleşim evresi 

saptamıştır. Her iki alanda da sağlam mimari öğelere rastlamamış, tepe noktasındaki 

açmada açık alanlar ve tabanlar, yamaçtaki çalışmalarda ise çukur dolguları tespit 

etmiştir. İki alanın küçük buluntuları arasında bir fark olmadığını fakat çanak 

çömleğinde bazı farklılıklar olduğunu bildiren Mellaart, tepe noktası üzerinde 

kazdığı alanı İlk Kalkolitik 1 (EC I), yamaçta kazdığı alandan gelen malzemeyi ise 

İlk Kalkolitik 2 (EC II) adıyla tanımlamıştır (Mellaart, 1965:137).  

 

Her iki evrenin çanak çömleğinin yarısından fazlası boyalıdır. EC I çanak çömleği 

devetüyü ve kırmızı renkli hamurlu, ince taneli kum ve mika katkılıdır. Kaba 

mallarda saman katkı da görülebilmektedir. Büyük ölçekli kaplar kangal tekniğiyle 

yapılmışlardır. Kap yüzeyleri genellikle astarsız yeşilimsi krem veya kırmızımsı 

turuncu renklerdedir. Bazı özenli yapımlarda krem rengi astar da görülebilmektedir. 

Bezemeler büyük oranda boyayla oluşturulur. Boyamalar soluk ve mat tonlarda 

genellikle kırmızı ve açık kahverengindedir. Koyu renkli boyamalara hiç 

rastlanılmamaktadır. Açkı işlemi genellikle kap boyandıktan sonra uygulanmıştır. 

Neolitik tabakalara göre kap formları geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Yaygın 

formlar arasında kısa kaideli ya da düz dipli omurgalı, basit, derin kaseler, sığ 
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tabaklar, düz kenarlı, küresel gövdeli kısa-hafif dışa dönük boyunlu, sepet kulplu, 

geniş boyunlu çift kulplu çömlekler bulunmaktadır.  

 

Mellaart, EC II çanak çömleğinini EC I’den türediğinin altını çizmektedir. Bu 

evrenin çanak çömleğinin Canhasan I’in 2b tabakasıyla yakın benzerlikler 

gösterdiğini de eklemektedir. Bu evrenin formlarının bir öncekine göre daha kısıtlı 

olduğunu belirten Mellaart, buna karşılık boya bezemelerin daha çeşitli ve sofistike 

olduğunu belirtmektedir. Pembemsi kırmızı ve devetüyü renginde hamurlu mallar bu 

evrede ağırlıktadır. Saman katkılı hamurlar tamamen ortadan kalkarken, kum ve 

mikalı hamurlar devam etmektedir. Gri özlü yapımların tamamen ortadan kalkması 

fırınlamanın daha iyi olduğunun bir göstergesi olarak kabul görmektedir. Kapların 

çoğunun beyaz renkte astarlandığı gözlemlenirken, kırmızı ve pembe tonlarda 

bezemelerin azaldığı, açık-koyu kahve ve mat siyah renkteki örneklerin çoğunlukta 

olduğu belirtilmektedir (Mellaart, a.e.:138)
19

.  

 

Mellaart’ın sınırlı alanlarda gerçekleştirdiği kazı çalışmalarından sonra yeni dönem 

kazıları çerçevesinde batı höyükte de yeni kazı çalışmalarına başlanmıştır. P.Biehl ve 

E. Rosenstock ortaklığında gerçekleştirilen çalışmalar daha çok EC I evresine denk 

alanlara yoğunlaşmışken (Açma 5), B. Erdoğu tarafından yürütülmekte olan 

çalışmalar, Mellaart’ın höyüğün güneyinde çalıştığı açmanın genişletilmesiyle 

(Açma 8) devam etmiş, her iki periyoda dair dolgular ve mimari buluntular açığa 

çıkarılmıştır( Biehl vd.,2012; Erdoğu, 2007). Her iki çalışmadan elde edilen bilgiler 

Mellaart’ın çalışmalarını doğrulamış ve zenginleştirmiştir. Ayrıca Biehl-Rosentock 

tarafından höyüğün kuzey eteğinde yürütülen ayrı bir operasyonla, höyüğün alt 

tabakalarını ortaya çıkarma amacıyla derinlik sondajı (Açma 7) açılmıştır. Buradan 

elde edilen bilgiler ve C14 sonuçları doğu ve batı höyükte kısa bir süre aynı anda 

yerleşildiğini ortaya koymuştur. Her iki çalışmada da Mellaart’ın daha önce rapor 

etmediği çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğe ait örnekler ele geçmiştir 

(Franz-Ostaptchouk, 2007).  

 

                                                           
19

 Batı Çatalhöyük’ün EC II evresinin çanak çömleği 3 sezon boyunca kısa sürelerle çalışılmıştır 
(Özbudak, 2009) 
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Batı Çatalhöyük’te bulunan çizi bezemeler boyalı örneklere kıyasla çok daha kısıtlı 

sayıdadır. Doğu höyüğün üst tabakaları da dahil 2007 yılına kadar Çatalhöyük’te 

bulunan 100 adet çiz, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin 75’i batı höyükten 

gelmektedir (Franz, 2007: 129). Derinlik açmasında bulunan ve “Gelveri Stili” 

olarak adlandırılan spiral motifli örneklerin höyüğün üst kotlarından değil de Geç  

Neolitik Dönem’e tarihlendirilen dolgularından gelmesi Kapadokya’daki 

yerleşmelerden gelen verilerle uymaması ilginçtir. Yerleşmede Gelveri benzeri 

motiflerin yanı sıra genellikle boya bezemelerden aşina olduğumuz motiflerin çizi 

bezemeyle de uygulandığını görmekteyiz. Basma-çekme yöntemiyle uygulanmış 

örnekler hiç görülmezken genellikle ıslak yüzey üzerine ince hatlarla oluşturulmuş 

bezeme tekniği ağırlıktadır. Çanak çömleğin yanı sıra Batı Çatalhöyük’e özgü 

buluntu topluluklarından biri olan kap ayaklarının da çizi bezemelerle süslendiği 

görülmektedir.  

 

Şekil 25 : Batı Çatalhöyük ÇKNB Örnekleri 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Franz, 2007:130, Fig. 89-91(Arşiv Raporu) 

 

 

 

 



 
 

105 

 

Can Hasan I 

Can Hasan 1, Torosların kuzey eteklerine yakın, Karaman İli’nin yaklaşık 12 km 

kadar kuzey doğusunda geniş ve verimli bir ovada yer almaktadır. Can Hasan 

Köyü’nün hemen yakınında bulunan aynı isimle anılan üç höyükten biridir. Can 

Hasan I höyüğü  1961-67 yılları arasında İngiliz Arkeoloji enstitüsü tarafından D. 

French başkanlığında kazılmıştır (French, 1962,1963,1966,1967a,1968).  

Sekiz tabakadan oluşan höyüğün 1. tabakası Son Kalkolitik, iki evreli olan 2. 

tabakanın 2A evresi Orta Kalkolitik, 2B evresi İlk Kalkolitik’ten Orta Kalkolitik’ e 

geçiş, 3. tabakası İlk Kalkolitik, 4 ve 7. tabakalar arası ise Son Neolitik döneme 

tarihlendirilmektedir.  

Yerleşmedeki mimari buluntular 3 ile 1 arası tabakalarda sağlıklı bir şekilde 

izlenebilmektedir. 3-2A arası tabakalarda yapıların birbirine bitişik nizamda inşa 

edildikleri anlaşılmaktadır. Yapı içlerinde genişlikleri 80 cm.’yi bulan payandaların 

varlığı, söz konusu binaların iki katlı olabilecekleri fikrini doğurmuştur. French’e 

göre payandaların bulunduğu seviye, sokak düzleminden biraz daha aşağıda “bodrum 

kat” vazifesi görmektedir. Üst katın çökmüş tabanlarının dolgular içinde bulunması 

ve kapı girişlerinin bulunmaması bu görüşü destekler niteliktedir. Benzer yapılar Batı 

Çatalhöyük’ten de bilinmektedir (French, 2001:67) 

Canhasan I höyüğünün çanak çömlek buluntularına
20

 gelince, Son Neolitik Dönem 4-

7 arası tabakalarda kahverengi, siyah ve koyu kırmızı renkli gayet iyi açkılı bir çanak 

çömleğin hakim olduğu görülmektedir. Biçim olarak dar ağızlı kaplar, dışa dönük 

dudaklı kaseler yaygın formlar arasındadır. French bu tabakalardan ele geçen çanak 

çömleğin Mersin-Yumuktepe XXVI-XXVII arasına ve Doğu Çatalhöyük’ün en üst 

tabakaları ile Batı Çatalhöyük EC I evresi arasına tarihlendirilebileceğine vurgu 

yapmaktadır (French,1967:176).  

İlk Kalkolitik 3. tabakaya tarihlenebilecek çanak çömlek buluntularına ise oldukça 

sınırlı sayıda ve az güvenilir bağlamlarda rastlanmaktadır. Bundan dolayı French, 

                                                           
20

 Bu bölüm Canhasan I’in nihai yayınlarından oluşturulmuş (French, 2005,2010), zaman zaman 
Çatalhöyük ve Tepecik-Çiftlik ile karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. 
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yerleşmenin nihai yayınında bu tabaka çanak çömleğini değerlendirmeye almamıştır. 

Ancak yerleşmenin ilk raporlarında bu tabaka çanak çömleğine dair tanımlar bulmak 

mümkündür. Bu raporlarda astarsız yüzey üzerine kırmızı ya da kahverengi bir 

grupla beraber, beyaz astar üzeri açık kırmızı boyalı diğer bir mal grubunun 

varlığından bahsedilmektedir (French, 1968-AS XVIII:48). Buradaki tanım, Batı 

Çatalhöyük’ün EC I evresinde tarif edilen özelliklerle uyum göstermektedir.   

İlk Kalkolitik Dönem’den Orta Kalkolitik’e geçişi yansıtan 2B tabakası ise geniş bir 

alanda açılmıştır ve çok sayıda in situ çanak çömlek buluntusu vermektedir. Bu 

tabaka çanak çömleği temelde 6 mal grubu altında toplanmıştır. Bunlar: Kırmızı 

Bezemeliler, Kırmızı/Siyah Mat Bezemeliler, Kahve/Siyah Bezemeliler, 

Devetüyü/Gri, Kahve/Kırmızı ve Kahve/Devetüyü Mallar’dır.  Form çeşitlemesi 

tıpkı Batı Çatalhöyük’te olduğu gibi oldukça çeşitlidir. Kaseler içinde kıvrımlı 

kenarlılar, omurgalılar, düz kenarlılar daha yaygınken, geniş ve omurgalılar, 

kalınlaştırılmış dudaklılar, torba ağızlı küresel gövdeli biçimlere de rastlanmaktadır. 

Çömlekler arasında sepet kulplular, geniş omuzlular, omurgalı geniş formlar, uzun ve 

kısa boyunlu dışa dönük ağızlı olanlar yaygın olarak görülebilmektedir. Neolitik 

tabakalarda sıkça rastlanılan torba ağızlı çömleklerin az da olsa görülmesi 

devamlılığa işaret etmektedir. Bu formlar dışında fıçı biçimli kaplar (tub) da yaygın 

olarak görülebilmektedir. 

Orta Kalkolitik 2A tabakasında boya bezemeli mallar renk anlamında ufak 

değişikliklerle devam etmektedir. Bunların arasında Kahve/Kırmızı Bezemeliler ve 

Koyu Kahve Bezemeliler’in mat ve açkılı örnekleri sayılabilir. Monokrom mallar 

arasında ise Devetüyü/Gri Açkılılar, Kırmızı Banyo Astarlılar ve Devetüyü/Turuncu 

Mallar ön plana çıkmaktadır. Bu tabakayla ilişkilendirilen son mal grubu ise Çok 

Renkli Bezemeliler’dir. Açık tonlu yüzeyler üzerine kırmızı ve siyah renkte boya 

bezemenin uygulanması bu mal için tipiktir. Bu mal “ithal” bir biçimde Kapadokya 

Orta Kalkolitik yerleşmelerinde de bulunabilmekte olduğundan, göreceli tarihleme 

açısından önemlidir (French, 2005:25; Gülçur-Endoğru 2001:57, Çiz. 6). 

2B ve 2A tabakasında farklı bir yüzey işlemi de dikkat çekmektedir. Yalın yüzeyli, 

açkısız ve astarsız yüzeyli kapların dış yüzeylerinin tarazlanarak düzeltildiği bu 
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yapımlara Çatalhöyük’te hiç rastlanmazken Kapadokya yerleşmelerinde oldukça sık 

rastlanan bir ögedir.  

Canhasan’ın 2B ve 2A tabakalarının boya bezemeleri arasındaki biçimsel farklılıklar 

Batı Çatalhöyük’te EC I-II arasında görülen değişimle ortak özellikler taşımaktadır. 

Canhasan örneğinde de bir sonraki tabakanın boya bezemeleri kabın yüzeyi üzerinde 

daha geniş bir alan kapsamaktadır ve daha karmaşık motifler içerir. Ağız altında 

yatay ve dikey zikzaklar 2B için tipikken, 2A’nın tipiği çapraz bir biçimde kesişen 

hatlardan oluşan kafes motifleridir.  

Çizi bezeme, Çatalhöyük örneğinde olduğu gibi Son Neolitik tabakalarla beraber 

ortaya çıkmakla beraber, yerleşmenin ilgili dönemini yansıtan 7-4 arası tabakalarında  

Çatalhöyük’e göre daha yoğun oranda görülmektedir. Bu tabakalardan ele geçen 

örneklerin bir diğer farkı da belli motif ve tekniklerin dışına çıkmamasıdır. Bu 

bezemelilerin tamamı, birbirine paralel bir biçimde giden ve yatay zikzaklar 

oluşturarak kap etrafında turlayan iki çizginin arasının noktalamalarla 

doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Çizgiler ince kazı bezeme tekniğiyle 

oluşturulurken, noktalamalar dik bir açıyla değil hafif çapraz bir şekilde 

uygulanmışlardır. Canhasan Son Neolitik çizi bezemelilerinin tamamı 

Siyah/Kahve/Kırmızı Açkılı ismiyle tanımlanan mal grubuyla temsil edilmektedir. 

Bu mala ait örneklerin arasında kabın ağız kenarına stilize bir üslupla işlenmiş 

kabartma yılan motifi de bulunmaktadır (French, 2005: 189,Fig.0058).  

2B tabakasındaki çizi, kazı ve nokta bezemeli örneklerde sayısal olarak bir artış 

görülmektedir. 4-7 arası tabakaların zigzag yapan paralel çizgiler arası noktalı 

örnekleri varlığını devam ettirirken, üçgen ve baklava içi noktalamalar ilk kez 

görülmeye başlar. Fakat bu tabakanın en sık işlenen motifi iç içe geçmiş tek kenarı 

açık dikdörtgenlerle oluşturulmuş “labirent” benzeri motiflerdir. Bu motifin 

görüldüğü kaplardan bir oldukça ilginçtir. Dış yüzeyde omurga üzerinde labirent 

benzeri motifin altında paralel çizgiler arası noktalamayla ayrılan ve kabın dibinin 

hemen üzerinde yer alan alanın içi birtakım düz, kısa çizgilerle beraber “güneş” 

benzeri motiflerle süslenmiştir. Kabın iç yüzeyi de dış kısmındaki şablona uygun 

olarak aynı motiflerle bezenmiştir. Dış yüzeyde olmayan tek motif keçi benzeri bir 
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hayvana aittir. Yine içi ve dışı bezenmiş diğer bir örnekte dış yüzeyde omurganın 

üzeri labirent benzeri motifle işlenmişken, alt kısmında svastika benzeri süslemeler 

bulunur. Kabın iç yüzeyinin tamamı ise oldukça karmaşık bir yapıya sahip geometrik 

bir düzen arz eder. Bu motifin birebir aynısı Bina 3’ün duvar sıvası üzerine kırmızı 

boyayla işlenmiş bir şekilde bulunmuştur. 

2B tabakasının motiflerinin tamamına yakını düz ve köşeli çizgilerle 

oluşturulmuştur. Noktalamaların baskı açıları ve boyutları oldukça çeşitlidir. Damla 

şeklinde iri noktalamalar görülebildiği gibi, dik bir açıyla uygulanan ince 

noktalamalar da göze çarpar. Çizi bezeme oldukça özenli bir şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. Çizgiler oldukça düzgün bir şekilde çizilmişlerdir. Basma-çekme 

yöntemine hiç rastlanılmazken, tamamının kap ıslakken ince oluklar halinde 

kazınarak yapıldıkları görülmektedir. Bezemelerin görüldüğü kapların tamamı 

Devetüyü/Gri Mal’a ait yapımlardır. 

2A tabakasına ait örnek sayısı 2B’ye göre çok daha azdır. Ele geçen örnekler yine 

Devetüyü/Gri Mal’ların üzerine işlenmiştir. Motif ve teknikte devamlılık söz 

konusudur. Bu tabakada görülen bir örnek, yatay zikzakların yerine dikey zikzakların 

içine ince yatay noktalamalarla işlenmiştir. Bu parçanın yakın bir örneği Tepecik-

Çiftlik’in 2. tabakasında da görülmektedir.  

Canhasan’ın ÇKNB örnekleri motif ve teknik açısından kendi içinde tutarlıdır. Buna 

karşılık az sayıda örnekte özellikle motif anlamında farklı özellikler görülmektedir. 

French tarafından bu örnekler tabaka dağılım bilgisi verilmeksizin “Ayrışıklar” 

arasında değerlendirilmiştir. Bunlar arasında kalın hatlı, kıvrımlı motifli bir adet 

örnek Gelveri Stili ismiyle anılmaktadır.  

Canhasan I’in küçük buluntuları Kapadokya Bölgesi ile gerçekleştirilecek 

karşılaştırmalar açısından önemlidir. Pişmiş toprak kaşıklar, çizi bezemeli figürinler, 

piyon biçimli kil nesneler Canhasan’ın Kapadokya ile olası kültürel bağlarını ortaya 

koyması bakımından önemlidir. Ayrıca 2B tabakasında bulunmuş ve heybe 

bağlanmış bir şekilde betimlenmiş at benzeri hayvan figürini oldukça ilginç bir 

buluntudur (French, 2010: İç Kapak). 
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5.2.4 Kilikya ve Amik Ovası 

 

Kilikya ve Amik Ovası, coğrafi anlamda Amanos Dağları ile birbirinden ayrılan ve 

farklı ekolojik özellikler barındıran iki ayrı bölge olsa da Çanak Çömlekli Neolitik ve 

sonrasında ortak kültürel özellikler göstermektedir. Özellikle çanak çömlekte bu 

benzerlikler daha net sergilenmektedir. MÖ 7. binyılla beraber “Koyu Yüzlü Açkılı 

Mal” ve impresso tipi çanak çömlek her iki bölgede görülürken, Kalkolitik Dönem’le 

beraber doğudan gelen Halaf etkisinin Amik Ovası’nı aşarak Kilikya’ya kadar 

ulaştığı anlaşılmaktadır. Benzer bir durum Obeyd çanak çömleği için de geçerlidir. 

Özetle her iki bölge de kültürel anlamda Anadolu Yarımadası’ndan ziyade 

Yakındoğu kültürel etkileşim alanının bir uzantısı niteliğindedir. Fakat olasılıkla 

Kapadokya obsidyeninin değiş tokuş yoluyla güneye aktarılması özellikle Kilikya ile 

Orta Anadolu arasında doğrudan kültürel bağlar kurulmasına yol açmış olmalıdır. 

 

Kilikya dağlık ve ovalık olarak iki birimden oluşmaktadır. Dağlık Kilikya’da yapılan 

az sayıdaki yüzey araştırmasında erken dönemlere ait fazla veri bulunamamıştır. 

Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı ovalık kısımda gerçekleştirilen yüzey 

araştırmalarında ise daha çok Tunç Çağları ve sonrasına dair bilgilere ulaşılmıştır. 

Neolitik ve Kalkolitik’e ait verilerin büyük çoğunluğu sınırlı sayıda kazısı yapılan 

geç dönem höyüklerinin altından gelmektedir. Bölgenin söz konusu dönemlerine ait 

tüm bildiklerimiz Mersin-Yumuktepe ve Tarsus-Gözlükule kazılarına 

dayanmaktadır. Her iki yerleşmede dağlık ve ovalık alan sınırı üzerinde yer 

almaktadır.  

 

Mersin-Yumuktepe 

 

Yerleşme Mersin il merkezi sınırları içeresinde, Müftüderesi’nin doğu kenarında yer 

almaktadır. 300 metre çapında ve 25 metre yüksekliğindedir. J. Garstang tarafından 

1936 yılında tespit edilen höyük, ilk kez 1937-1948 yılları arasında yine Garstang 

başkanlığında kazılmıştır. 1994 yılından bu yana ise I. Caneva tarafından kazılara 

devam edilmektedir.  
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Höyükte gerçekleştirilen son çalışmalar sonucunda MÖ 7. ve 6. binyılları yansıtan 

güncel tabakalanma ve kronolojik dizin şu şekildedir (Caneva, 2012) : 

 

XXXIII-XXVIII Erken Neolitik  MÖ 7000-6200 

XXVII-XXVI  Orta Neolitik   MÖ 6200-6000  

XXV   Geç Neolitik   MÖ 6000-5800 

XXIV   Final Neolitik   MÖ 5800-5700 

XXIII-XVII  İlk Kalkolitik-Halaf Etkisi MÖ 5700-5000 

XVI   Orta Kalkolitik   MÖ 4900 

 

Yumuktepe’nin Erken Neolitik Dönem’i oldukça sınırlı bir alanda çalışılmaktadır. 

Bu alandan elde edilen veriler, Erken Neolitik mimarisinin dal-örgü tekniğiyle 

yapılmış yuvarlak kulübelerden oluştuğunu göstermektedir. Bu dönemin çanak 

çömleği ince taşçık katkılı, erken evrelerde devetüyü daha üst evrelere doğru ise 

koyu kahverengi renkte açklı mallarla karakterize olmaktadır. Form çeşitliliği 

oldukça sınırlıdır. Yine ilk evrelerde kalın cidarlı küresel gövdeli çömleklerin üst 

evrelere doğru ince cidarlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer form ise basit 

dudaklı kaselerdir. İmpresso bezeme de Yumuktepe Erken Neolitik Dönem çanak 

çömleğinin diğer tipik bir özelliğidir.  

 

Orta Neolitik Dönem ise daha geniş bir alandan bilinmektedir. Yerleşmenin bu 

safhasında taş temelli dörtgen yapılar ilk kez görülmeye başlar. Yaygın mal grubu 

portakal renginde açkısız ince taşçık katkılı kaba yapımlardır. Bu mal grubuyla 

temsil edilen çanakların formları genellikle orta büyüklükte, yuvarlak dipli kısa ve 

geniş boyunlu çömleklerdir. Bu tip kapların omuzlarının üzerinde görülen küçük 

dikey tutamaklar tipiktir. Daha az oranda görülse de bu dönemin Yumuktepe ve 

Amik için en tipik çanak çömlek grubu “Koyu Yüzlü Açkılı Mallar”dır. Bu mal 

grubu kendi içinde kahverengiler, siyah açkısız pişirme kapları ve siyah özenli 

açkılılar olmak üzere üç kategori altında toplanmaktadır (Balossi, 2004:132). Orta 

Neolitik’le beraber impresso bezemenin ortadan kalktığı ve yerine çizi ve açkı 

bezemenin geçtiği gözlemlenmektedir. Çizi bezemenin görülme oranı oldukça azken 

açkı bezeme Amuk B’ye paralel bir biçimde Yumuktepe’de de tercih edilen bir 
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bezemedir. Bu bezemelerin örnekleri henüz yayınlanmadığından elimizde ayrıntılı 

bilgiler mevcut değildir.  

 

Yerleşmenin Geç Neolitik ismiyle tanımlanan XXV. tabakasında, kültürel anlamda 

köklü değişimler gözlemlenmektedir. Yerleşme içi mimari düzenin yeniden ele 

alındığı, yaklaşık 1000 yıllık kültür dolgusunun biriktirmesiyle oluşan eğimleri 

iskana uygun bir biçime getirmek için teraslama yapıldığı görülmektedir. Bu alanlar 

arasında taş döşemeli sokaklar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu dönemde ilk kez 

yerleşme içi gömüler ortaya çıkmaktadır. XXV. tabaka yapıları Garstang tarafından 

hayvan ağılı olarak kullanıldığı düşünülse de yeni dönem kazılarında dikdörtgen 

planlı ve bir kenarı yuvarlatılmış yapıların içinde ocaklar, sıvalı duvarlar ve in situ 

çanak çömlekler bulunmuş ve bu yapılarda insanların iskan ettiğini ortaya 

koymuştur. Olası açık alanlarda depolama birimleri ve işlik alanlarının varlığına 

işaret eden atık dolguları tespit edilmiştir. Bu atık dolgularında özellikle kemik ve 

sürtmetaş işçiliğini yansıtan boynuz, bocuk, bilezik ve bileytaşı gibi buluntular çanak 

çömlek kırıklarıyla beraber bulunmuştur
21

. 

 

Yumuktepe Geç Neolitik tabakasında görülen değişimler çanak çömlek buluntuları 

için de geçerlidir. Koyu Yüzlü Açkılı Mallar ani bir şekilde azalırken, kum katkılı, 

iyi fırınlanmış, krem rengi veya portakal rengi yüzeyler üzerine kırmızı boyalı çanak 

çömlek ortaya çıkmaktadır. Bu tabakanın çanak çömleğinde kaplar üzerine açkı 

işlemi genellikle uygulanmamıştır. Yaygın bir biçimde açkısız, kaba ve kalın cidarlı 

mallar görülürken bunlar genellikle sepet biçimli veya geniş boyunlu çömlek 

formunda şekillendirilmiştir. Açkı işlemi daha çok bardak benzeri küçük boyutlu 

kaplar üzerine uygulanmıştır. Boya bezemeli kaplar şevronlar, dikey ve kesişen 

çizgisel hatlar ve noktalamalara dayanan basit geometrik motifler içermektedir. 

Açkısız yüzeyler üzerine elle veya fırça benzeri bir aletle işlenmiş oldukları anlaşılan 

bezemeler genellikle koyu kırmızı ya da kahverengindedirler. Çizi bezemeler az 

sayıda da olsa devam etmektedir.  

 

                                                           
21

 Benzer bir dolgu Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasında da bulunmuş, Toplu Buluntu Alanı ismiyle 
tanımlanmıştır. 
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Caneva tarafından Final Neolitik ya da Neolitik’in Bitim Evresi olarak tanımlanan 

safha, XXIV. tabakaya denk düşmektedir ve kültürel anlamda bir önceki dönemin 

devamı niteliğindedir. Bu tabakanın yapılarının duvarları daha anıtsal bir biçimde 

inşa edilmiştir. Kum katkılı, iyi fırınlanmış açık yüzeyler üzerine boyalı çanak 

çömleğin devam ettiği görülmektedir. Fakat söz konusu çanak çömleğin daha özenli 

oldukları anlaşılmaktadır. Açkılı örnekler artarken boya bezemenin daha özenli bir 

şekilde uygulandığı ve daha karmaşık motifler içerdiği göze çarpmaktadır. Kap 

formları çeşitlenirken, boyutlarının da büyüdüğü bildirilmektedir. En yaygın biçim 

küresel gövdeli, dışa doğru açılan ağızlı geniş boyunlu çömleklerdir. Siyah ve 

kahverengi yüzeyler üzerine çizi bezemeler yine az sayıda da olsa devam etmektedir. 

Bunlara ek olarak pişirme ve depolama amaçlı kaba yapımlar da düşük bir oranda 

görülmektedir. 

 

Yumuktepe’nin İlk Kalkolitik Dönem’e tarihlenebilecek tabakaları üzerine henüz 

güncel bir yayın bulunmamaktadır. Garstang’ın çalışmalarından bildiğimiz kadarıyla 

Halaf çanak çömleğinin bugüne kadar ele geçtiği en batıdaki yerleşme 

Yumuktepe’dir. XXIII-XVII arası tabakalarda bu çanak çömleğe rastlanırken, XVI. 

tabakayla beraber yerleşmedeki kültürel yapının tekrar farklılaştığını görmekteyiz. 

Gerek çanak çömlek buluntuları gerekse savunma duvarları içeren mimarisiyle 

Güvercinkayası’ndan bildiğimiz kültürel öğeler Yumuktepe’de görülmektedir. 

Yumuktepe’nin XVI. tabakası Orta Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilmektedir.  

 

Amik Ovası  

 

Amik Ovası’nda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında bugüne kadar toplam 236 

adet höyük tespit edilmiştir (Özşahin-Kaymaz, 2014: 32). Fakat bu höyüklerin 

arasında Neolitik ve Kakolitik Dönem’leri yansıtan yerleşme sayısı sınırlıdır. Ovanın 

jeolojik yapısından ötürü erken dönem yerleşmelerinin alüvyon birikintileri altında 

kalma ihtimali oldukça yüksektir. R. Özbal’a göre bu faktöre ek olarak erken dönem 

yerleşmelerinin geç dönem höyüklerinin altında kalarak tespiti zor bir hale geldiğini 

bildiren Özbal, bir diğer olası açıklama olarak, tarihöncesi dönemde nüfusun daha 

seyrek olması ve yerleşme sayısının buna paralel bir biçimde zaten az olduğunu öne 
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sürmektedir. Bölgede MÖ 6. binyılla beraber 15 hektarlık alana yayılan Tell Kurdu 

gibi höyüklerde iskanın yoğunlaşarak küçük boyutlu yerleşmelerin ortadan kalkması 

da Amik Ovası’nda erken dönem yerleşimlerinin seyrekliğine dair bir diğer 

açıklamadır (Özbal, 2014:43).  

 

1930’lı yıllarda bölgede yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları gerçekleştiren Linda 

ve Robert Braidwood, Neolitik Dönem’e tarihlendirilebilecek 11 höyük tespit etmiş, 

Tell Cüdeyde ve Tell Dhabab’ta sürdürdükleri kazılarla bölge kronolojisinin 

temelleri atmışlardır. Bu iki yerleşmeye ek olarak Çatal Höyük, Tell Tayinat ve Tell 

Kurdu’daki kazı çalışmalarıyla Amik Ovası’nın tüm kronolojik sürecini kapsayacak 

bir şema oluşturmuşlarıdır (Braidwood-Braidwood, 1960) : 

 

Çanak Çömlekli Neolitik Amik A-B 

İlk Kalkolitik (Halaf)  Amik C 

Orta Kalkolitik (Obeyd) Amik D-E 

Geç Kalkolitik (Uruk) Amik F 

 

A ve B evreleri, benzer örneklerini Amik Ovası çevresindeki bölgelerden de 

bildiğimiz Koyu Yüzlü Açkılı Mallar ve Çanak Çömleksiz Neolitik’ten beri tercih 

edildiği anlaşılan Amik tipi ok uçlarıyla karakterize olmaktadır. Amik  A evresinin 

çanak çömleği içerisinde Koyu Yüzlü Açkılı Mallar % 80 oranında temsil edilirken, 

Kaba Basit Mallar diğer mal grubunu oluşturmaktadır. Dönemin çanak çömleğinde 

basit formlu kaseler ve ağız altından geniş yatay kulplu çanaklar sık tercih edilmiştir. 

Baskı bezemeli çanak çömlek (impresso) iki mal grubu içinde de görülebilmektedir. 

Koyu Yüzlü Açkılı Mal grubu içinde görülme oranı daha sıktır (%11). Genellikle 

ağız altına işlenen şevron benzeri motifler görülmektedir (a.e.:53).  

 

Amik B evresi ile beraber çanak çömleğin mal, form ve bezeme anlamında 

çeşitlendiğini görmekteyiz. % 50 oranıyla temsil edilen Koyu Yüzlü Açklı Mallar’ın 

bu evrede de hakim mal grubu olduğu anlaşılmaktadır. Baskı bezemenin yanında çizi 

bezemeli örneklerin bu mal grubu içinde rastlanmaya başlar. Açkı bezeme de 

Braidwood’a göre bezemeli örnekler bu evrede daha “zarif” bir görünümdedir ve 
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sayısal olarak bir önceki evreye göre artmıştır. Açkı bezeme de yine bu evreyle 

beraber Koyu Yüzlü Açkılı Mallar’la beraber görülmektedir. Kaba Basit Mallar 

azalarak devam ederken, Kaba Kırmızılar, Kaba Çizi Bezemeliler, Koyu Yüzlü 

Açkısızlar, Gevrek Dokulu Boyalılar ve Parlak, Kırmızı Film Astalılar genellikle % 

7-10 oranının altında görülen diğer mal gruplarını oluşturmaktadır(a.e.:71) 

 

Amik C evresi ise bölgeye Halaf etkilerinin girişiyle karakterize olmaktadır. Tell 

Kurdu’da gerçekleştirilen güncel kazılar, Amik krono-kültürel süreci hakkında 

güncel bilgiler sunmaktadır. A. Yener başkanlığında 1996-2001 yılları arasında 

kazılan höyük 15 hektarlık bir alana yayılmıştır ve olasılıkla bölgenin en büyük 

tarihöncesi yerleşmesidir (Yener vd., 2000). Kazı çalışmalarında 800 metrekarelik 

bir alan açığa çıkarılmıştır. MÖ 6. binyıla tarihlendirilen yerleşmede sokaklar 

tarafından kesilerek yapı adalarına ayrılmış bitişik planlı binalar açığa çıkarılmıştır. 

Her ne kadar Halaf Kültürü’nü yansıtan çanak çömlekler bulunsa da yerleşme düzeni 

anlamında Anadolu ve Kuzey Levant kültürlerine daha yakın olduğu 

bildirilmektedir. Yerleşmede Halaf tipi boyalı çanak çömleğin görülme sıklığı % 6’yı 

geçmemektedir. Bu yerleşmede ve Braidwood’un diğer çalışmalarında Amik C 

evresinin hakim mal grubu yüne Koyu Yüzlü Açkılı Mallar’dır (Özbal, 2014:45).  

 

Amik Ovası A-C evrelerini Yumuktepe verileriyle beraber ele aldığımızda MÖ 7. 

binyılda her iki bölgenin maddesel kültür bağlamında ortak değerleri taşıdığını 

impresso bezemeli çanak çömlek ve Koyu Yüzlü Açklı Mallar’ın varlığına 

dayanarak dile getirebiliriz (Balossi, 2004:133). MÖ 6. binyılla beraber 

Yumuktepe’nin Geç ve Final Neolitik evrelerinde görülen çanak çömleğin tamamen 

farklılaştığını görmekteyiz. Portakal renkli açkılı mal gibi yerel öğelerle beraber 

Konya Ovası boya bezemelileri bir arada bulunmaya başlar. İmpresso ve Koyu 

Yüzlü Açkılı Mallar artık görülmezler. Amik Ovası’nda B-C geçişine denk gelen 

MÖ 6. binyılın başıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Fakat B evresinde görülmeye başlayan 

çanak çömlekteki çeşitlilik çarpıcıdır. Her iki bölgede de portakal renkli zemin 

üzerine Halaf öncesi boya bezemeli yapımları görmek mümkündür. C evresiyle 

beraber Halaf çanak çömleğinin bölge nüfus ettiğini fakat B evresinden gelen 

unsurların tutarlı bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Yumuktepe’de bu dönemle 
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ilgili tabakalarıyla ilgili elimizde az bilgi olsa da boya bezemelileri Canhasan’ın 2A-

B ve Batı Çatal EC II örneklerinde olduğu gibi daha karmaşık motifler içeren “yerel” 

ögeleri taşıdığı gibi, orijinal Halaf çanak çömleğine dair örnekleri de 

barındırmaktadır. Çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömlek Yumuktepe’de yine 

Orta Anadolu ilişkisini gösterecek bir şekilde MÖ 6. binyıl başına kadar daha daha 

yaygınken, Amik’te motif ve teknik anlamında impresso çanak çömlekten 

türemişçesine bu geleneğe daha yakındır.  

 

 

5.3. Diğer Kültür Bölgeleri 

 

Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin daha batısına doğru ilerlediğimizde İç Batı 

Anadolu’da çizi, kazı ve nokta bezemeye rastlayabildiğimiz yerleşmelere ve kültürel 

oluşumlara tanık olmaktayız. Bir sonraki bölümde bu bölgenin kültürel süreci 

ayrıntılı bir şekilde tanıtılacaktır. Bölgenin güneyinde yer alan Göller Bölgesi’nde ise 

iki farklı kültürel oluşum gözlenmektedir. Eğirdir Gölü’nün batısından itibaren 

“Hacılar Kültürü” diyebileceğimiz boya bezemeli kültür hakimken, Akşehir- Suğla 

Gölü arasında ise çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğe sahip çok sayıda 

yerleşme tespit edilmiştir. Göller Bölgesi kültürlerini değerlendirirken bölgenin 

doğusuna ağırlık verilecektir. Batı Anadolu ve Ege kıyılarında ise Kapadokya tarzı 

çizi kazı ve nokta bezemeli örnekler hiç bulunmadığından bu bölgeden kısaca 

bahsedilecektir. Marmara ve Trakya ise gerek çizi bezemeli örnekleri gerekse İç Batı 

Anadolu ile kurduğu kültürel ilişkiler dolayısıyla biraz daha geniş yer bulacaktır.  

 

5.3.1. İç Batı Anadolu 

 

Kuzeyde Porsuk Çayı ve Sündiken Dağları, güneyde Emir Dağı, doğuda Sakarya 

Nehri ve batıda ise Gediz ve Bakırçay’ın su toplama alanını oluşturan yüksek 

kesimler, İç Batı Anadolu’nun sınırlarını oluşturmaktadır. Bölgedeki tarihöncesi 

dönemlerin varlığı K. Bittel tarafından bulunmuş ve kısa süreli kazılmış 

Demircihöyük’ün 1975-1978 yılları arasında M. Korfmann tarafından 
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gerçekleştirilen çalışmalarda ilk kez belgelenmiştir (Seeher, 1987). Devam eden 

yıllarda Kütahya-Bilecik ve Eskişehir illerini kapsayan alanda yüzey araştırmaları 

gerçekleştiren T. Efe, bölgede Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’den Tunç Çağları’na 

birçok yeni yerleşmeyi arkeoloji literatürüne sokmuştur. Bu yüzey araştırmalarıyla 

beraber Orman Fidanlığı’nda kurtarma kazıları gerçekleştirilmiş, bölgenin MÖ 6. 

binyılıyla ilgili yeni verilere ulaşılmıştır (Efe, 1990a,2001). Son dönemde ise Ö. 

Koçak tarafından Afyonkarahisar ili sınırlarında gerçekleştirilen yüzey araştırmaların 

bölgenin güneyi ile ilgili de yeni bilgiler sunmaktadır (Koçak-Bilgin, 2010). 

Bölgedeki en güncel çalışma ise A.U. Türkcan tarafından gerçekleştirilen Kanlıtaş 

kazılarıdır (Efe, 1990b; Türkcan 2015)  

 

Harita 4 

 

 

Kaynak: geomapapp.com’un yazılımıyla hazırlanmıştır. 

 

Tıpkı Kızılırmak Kavsi İçi’nde olduğu gibi Anadolu Neolitik-Kalkolitik’i için tipik 

diyebileceğimiz göl kenarı yerleşmeleri burada da görülmez. Sakarya Nehri ve 

kolları üzerindeki düzlük alanlarda Demircihöyük örneğinin de gösterdiği gibi Tunç 

Çağı yerleşmeleri altında bulunan höyükler, Akmakça gibi düz yerleşimler ve daha 
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sık bulunan kaya üzeri yerleşmeler (Orman Fidanlığı, Kanlıtaş, Kes Kaya vb.) 

bölgenin iskan dokusunu gözler önüne sermektedir. Demircihöyük’te yapılan 

çalışmalarda Neolitik dönemin varlığı tespit edilmiş olsa da taban suyu sebebiyle ana 

toprağa ulaşılamamıştır. Sakarya Nehri havzasının topografyası, alüvyon dolguların 

hızlı bir şekilde birikmesini tetiklemiş olmalıdır. Bu durum Neolitik-Kalkolitik 

yerleşimlerin bulunabilmesini de doğrudan etkilemiştir. T. Efe’nin yüzey 

araştırmasında tespit ettiği yerleşmelere, bölgenin batı ve güney kesimindeki Porsuk 

Havzası’nın yüksek kesimlerinde rastlanırken, doğuda yer alan Sakarya Havzası’nda 

Kalkanlı hariç bugüne kadar Neolitik-Kakolitik buluntu noktası tespit edilememiştir. 

Kısacası Demircihöyük’ün araştırılamayan daha erken tabakalarıyla çağdaş erken 

yerleşmeler bölgedeki diğer Tunç Çağı höyüklerinin altında ya da tamamen alüvyon 

dolgular altında kalmış olabilir.  

 

Demircihöyük 

 

Eskişehir il merkezinin 25 km batısında, Eskişehir Ovası’nı Bozüyük vasıtasıyla 

Marmara’ya bağlayan geçide açılan alanda yer almaktadır. Günümüz ova 

seviyesinden 5,8 metre yüksekliğindeki höyükte gerçekleştirilen çalışmalar, İlk Tunç 

Çağına’ ait 14 tabakayı ortaya çıkarmıştır. İlk Tunç Çağ’a ait ilk tabakanın altında 

4,5 metre kalınlığında kültürel dolguların devam ettiği anlaşılmış fakat ova taban 

suyunun gelmesi sebebiyle İTÇ öncesi dönemlere ait mimari kalıntılara 

ulaşılamamıştır. Bu alanın tarihlemesi çanak çömlek buluntuları yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

 

İTÇ öncesi çanak çömleği A-G arası 6 mal grubu altında inceleyen J. Seeher, 

monkrom ve bezemeli ayrımını da göz önünde bulundurarak A-C arası monokrom 

malları Neolitik’e, D-E arası boya, çizi ve kabartma bezekli malları İlk Kalkoltik 

Dönem’e tarihlemiştir. F-G ise Son Kalkolitik Dönem’e ait olduğu düşünülmektedir.  

 

A Malı (44 parça) ya da diğer adıyla “Şist Katkılı Mal”, kırmızı renkte astarlıdır. 

Hamurlarında şist katkı bulunan bu mala ait formlar arasında içe dönük ağızlı kaseler 

yoğunluktadır. “Mikalı Mal” ismiyle de anılan B Malı (473 parça) ise formları 
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açısından bir önceki mala benzemektedir. Farklı olarak torba ağızlı kaplar 

bulunabilmektedir. Genelde gri, grimsi bej gibi renklerde yüzeylere sahip bu malın 

içine ince parçalar halinde mika katıldığı düşünülmektedir. Mika yüzeyin parlak bir 

görünüme sahip olmasını sağlamıştır. C Malı (416 parça)ise “Fikirtepe Malı”’dır. 

Kiraçtaşı ve kalsit içerikli hamurları, yüzey işlemi ve renkleri, formları ve üçgen-

baklava içi çapraz çizgi motifleriyle Fikirtepe ve Menteşe’de yakın benzerleri 

bulunan bu çanak çömlek (Seeher, 2011:50) Demircihöyük’te MÖ 7. binyılın son 

çeyreğindeki iskanın da bir kanıtıdır. 

 

Seeher’in İlk Kalkolitik Dönem’e tarihlendirdiği mal gruplarının başında D Malı 

gelir. “Kırmızı Boya Bezemeli” ismiyle de anılan bu malın ayırt edici özelliği beyaz-

bej renkte astarlı yüzeyler üzerinde görülen kırmızı ya da kahverenginde boyalı 

geometrik motifler içermesidir. S profilli kaseler bu mal için tipiktir. Bu dört grup da 

mal özelliği ve formlar açısından belli standartlar göstermektedir. Daha önceki 

yayınlarda İlk Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilen E Malı, diğer mallarda görülen 

form tutarlığına sahip değildir. Neolitik çanak çömlek yapım geleneğinin 

standartlardan uzak olduğunun altını çizen Seeher, “Taşçık Katkılı” ismiyle 

tanımladığı mal grubunun formlarının ve bezemelerinin çok çeşitli olduğunu belirtir. 

Diğer mal gruplarına oranla daha fazla parça (7231) bu mal grubu altında 

değerlendirilmiştir. Diğer mallarda gördüğümüz torba ağızlı çanaklar ya da düz 

dudaklı içe kapanan ağızlı veya S profilli kaselerle birlikte boyunlu çömlekler, 

omurgalı ve yuvarlak basit gövdeli kaseler, kaideli dipler ve kutular da bu mal 

atfedilen formlar arasındadır.  

 

Eski formlarla, yeni formların E Malı içinde bir arada bulunmasının eskilerinin uzun 

bir zaman boyunca kullanıldığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirten Seeher, aynı 

zamanda U. Schoop’un Demircihöyük A-E malları için önerdiği kısa dönemli tek bir 

kültür yorumuna da Fikirtepe, Pendik ve Menteşe yerleşmelerinden gelen farklı 

kültürel oluşumları örnek göstererek karşı çıkmaktadır (a.e.,51). 
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Orman Fidanlığı 

 

Orman Fidanlığı, Eskişehir il merkezinin 6 km güneybatısında, Porsuk Vadisi’nin 

Eskişehir Ovası’na açıldığı alanda, yamaç üzerinde yer almaktadır. Orman 

Fidanlığı’nın bulunduğu alanın stratejik konumu Orta Çağ’da da devam ettiği, 

Porsuk Nehri’nin ikiye ayırdığı vadinin karşı yamacında bulunan Osmanlılar’a ait bir 

kaleden anlaşılmaktadır. T. Efe, bölgede yüzey araştırmalarına devam ettiği yıllarda, 

iş makinesinin yol açtığı tahribatlarla ortaya çıkan buluntuları incelemiş ve kayıt 

altına almıştır. Tahrip olmaya devam eden yerleşmede 1992-1994 yılları arasında 

kurtarma amaçlı arkeolojik kazılar gerçekleştirmiştir (Efe, 1990a, 2001) 

 

.Şekil 26: Orman Fidanlığı ve yakın bölgesi için önerilen kronoloji tablosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efe, 2001:57 
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Yerleşmenin doğu ve batı kısmında 2 alanda kazı çalışmaları yürütülmüş, toplamda 7 

evre saptanmıştır. I-IV arası evreler İlk Kalkolitik Dönem’e, V. tabaka Orta 

Kalkolitik’in başına, VI ise dönemin sonuna tarihlendirilmektedir. İki evre arasında 

kültürel anlamda bir kesinti olduğu, yerleşmenin 11 km güneybatısında bulunan 

Keskaya’nın bu boşluğu doldurduğu Efe tarafından bildirilmektedir(Efe, 2001:54). 

VII. evre ise Son Kalkolitik Dönem’e atfedilmektedir. Söz konusu tarihlendirmeler 

Efe’nin “Porsuk Kültürü” adıyla tanımladığı, Orman Fidanlığı ile birlikte aynı 

bölgede yer alan Kanlıtaş, Keskaya, Asmainler ve Aslanapa gibi yüzey buluntuları da 

içine alarak oluşturulmuştur. İç Batı Anadolu’ya komşu bölgelerden gelen 

tabakalanmış verileri de değerlendirerek yerleşmenin krono-kültürel dizilimini 

belirlemiştir. Orman Fidanlığı kazılarında gerek tahribatlar gerek ise yamaç eğimi 

dolayısıyla tabakalar her alanda aynı dizilimi vermemektedir. Yerleşmenin 

tabakalanma düzeni yukarıda bahsedilen yollar izlenerek çanak çömlek 

buluntularının değerlendirilmesiyle nihai sonuca ulaşmıştır.  

 

Ele geçen mimari buluntular ise çoğunlukla yamaç akımı ve sel suları dolayısıyla 

bozulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Doğrudan kayalık zemine oturtulmuş ilk evreye ait 

yalnızca bir adet çukur belgelenebilmiştir. II. evrede dal-örgü yöntemiyle yapılmış 

kerpiç sıvalı duvar izleri ve küllü, siyah renkli dolgulara rastlanılmıştır. III. evrede 

kayalık alanları teraslamak için inşa edildiği düşünülen taş temelli duvarlar ele 

geçmiştir. IV. evrede ise yerleşmeye ait en iyi korunagelmiş yapının kalıntılarına 

ulaşılmıştır. “Apsidal Ev” adı verilen bu yapının tek odalı, yuvarlatılmış formda ve 

taş temelli olduğu anlaşılmıştır. V. evreye ait mimari öğeler ele geçmemiş fakat çok 

sayıda kazık deliği belgelenmiştir(Efe, a.e.:5-14).  

 

Orman Fidanlığı’nın I-V arası evrelerinin çanak çömleği üç ana kategori altında 

tanımlanmıştır. Bunlar Koyu Yüzlü Açkılılar, Kırmızı Astarlı ve Kırmızı Boyalı 

Mallar ve Beyaz Astarlı Mallar’dır. V ve sonrası evreler içinde toplamda 10 mal 

grubu belirlenmiştir. Koyu Yüzlü Açkılı Malllar’ın kendi içinde renk ve hamur 

içeriklerine bağlı olarak 6 adet alt grup oluştururken, diğer mal grupları daha spesifik 

özellikler çerçevesinde belirlenmiştir (Efe, a.e.:22-26).  
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I-IV evreleri arası çanak çömleğinin yapım tekniklerinin sınırlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Kaseler çimdikleme tekniğiyle imal edilirken, diğer formların 

kangal tekniğiyle oluşturuldukları anlaşılmaktadır. Yerleşmede bulunan çanak 

çömleğin büyük çoğunluğu açkılıyken az sayıda parçanın yalın olduğu 

görülmektedir. Koyu yüzlü çanak çömleğin kahverengi, kahverengimsi gri ve grinin 

tonlarında olduğu gözlemlenirken, “gerçek siyah” rengin daha az olduğu 

anlaşılmaktadır. Hamur renkleri genellikle kahveyken, koyu gri ve siyah özler de 

yerleşme için tipiktir. Kuvars ve kireçtaşı hamur bileşenlerinde sıkça rastlanan bir 

ögedir. Mika çeşitli şekillerde görülebilirken organik katkıya VI. evreye kadar hiç 

rastlanılmamaktadır. Genellikle iyi pekişmiş hamurlar iyi pişirilmiştir. Yüksek ısıda 

fırınlanmış, kalın cidarlı
22

 koyu yüzlüler ilk kez IV. evreyle beraber ortaya çıkarken 

V. tabakada Keskaya Malı’yla bu geleneğin devam ettiğini görmekteyiz (Efe, 

a.e.:22). Orman Fidanlığı’nın erken evrelerinin karakteristik malı olan koyu 

yüzlülerin Ia kodu verilen Gri-Kahverengi Mal’dır. Söz konusu evrelerde %75 

oranında temsil edilen bu malın hamurları elenmiş kilden ve küçük taneli taşçık ve 

kum katklıdır. Mikaya da sıkça rastlanabilmektedir. Açkı izlerinin de görülebildiği 

bu malı yüzeyleri genellikle iyi açkılanmıştır. Üzerleri bezemeli olan kapların büyük 

bir bölümü bu mala aittir. Efe bu malın Demircihöyük’ün Taşçık Katkılı Mal’ından 

(E) geliştiği yorumunda bulunmaktadır (a.e.,23) 

 

Orman Fidanlığı çanak çömleğinin formları da mal özelliklerine paralel bir şekilde 

evreler arasında değişmektedir. Efe yerleşmeden ele geçene çanak çömleğin 

formlarını 27 grup altında toplamıştır. Bu formlar arasında I-IV arası tabakalardan 

gelenler bütünlük gösterirken, V. tabakayla beraber yeni formlar görülmekle beraber 

eski formlarında devam ettiği anlaşılmaktadır. VI. evrenin formları hakkında 

bilgimiz yokken, VII ile beraber eski formların neredeyse tamamen ortadan kalktığı 

ve yeni formların repertuvara girdiği görülmektedir (a.e.:49).  

 

                                                           
22

 BÇ çanak çömleğinin tipik malı 
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I-IV arasının tipik formları dışa açılan gövdeli tabaklar, S profilli ve düz açılan ağızlı 

kaseler, derin torba ağızlılar, dışa açılan dar ya da geniş ağızlı veya yüksek boyunlu 

çömlekler ve sıkma boyunlu çanaklardır. İlginç bir biçimde omurgalı kaselere 

neredeyse hiç rastlanılmaz. Bu tip formların ağız altından omurgalıları VII. evre için 

tipiktir. Bulunan tek kutu parçası ise VII. evreden gelmektedir(A.e.:108, Fig. 

20:308). 

 

Efe, Orman Fidanlığı’ndaki bezemeli yapımlar hakkında detaylı bilgiler 

aktarmaktadır. Açkı izi, çizi, kazı ve nokta, kakma, kabartma ve boya bezeme gibi 

çeşitli uygulamalar gözlemlenmektedir. Çizi, kazı ve nokta bezeme kendi içinde çok 

farklı teknikleri barındırmaktadır. Bunlar arasında çizi, kazı, ondüle, oluk ve baskıyla 

oluşturulmuş örnekler görülmektedir. Basma-çekme tekniği baskı bezeme sınıfı 

altında değerlendirilmiştir. Motifler arasında birbirine paralel üç ve daha fazla 

çizginin kap etrafında köşeli veya dalgalar halinde dolaştığı örnekler yoğunluktadır. 

Bu çizgisel anlatımın kabın etrafında dönmeden gövde kısmında başı sonu belli olan 

paralel dikey çizgilerle de tasvir edildiği örnekler görülür. Ağız altında “saçak” 

oluşturacak şekilde bezenmiş üçgen içi noktalamalara da rastlanmaktadır. Baklava ve 

iki paralel köşeli çizgi arası noktalamalar yine tipik motifler arasındadır (A.e.:43-48).  

 

Diğer bezeme tipleri daha nadir görülmektedir. Boya bezeme bunlar arasında en sık 

rastlanılanıdır. Astarsız yüzeyler üzeri kırmızı ve beyaz-krem astarlı yüzeyler üzerine 

yine kırmızı ve bazen siyah renktekiler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çizi, kazı ve 

nokta bezemelilere benzer motiflere sahip boyalı örneklerin içinde rastlanılan spiral  

ve dalgalı örnekler ilginçtir. VII. evrenin bezemelileri ise tamamen farklıdır. Bu 

tabakada koyu zemin üzeri ince beyaz boyalı örnekler görülmektedir (A.e.:49). 

 

İç Batı Anadolu’nun güney kesiminde Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde 

gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, Güneybatı Anadolu İlk Kalkolitik 

Dönem’inin Hacılar ile özdeşleşen krem astar üzeri kırmızı boyalıları ve Efe ve 

Özsait tarafından tanımlanan Pelitler Kültürü’nü yansıtan ÇKNB örnekleri farklı 

höyükler üzerinde bulunmaktadır. Batıya, Kütahya’ya doğru yaklaştıkça morumsu 

kırmızı astarlı çanak çömleğe ait örneklerin arttığı belirtilmektedir (Mellaart 1961, 
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Koçak-Bilgin 2010:25). T. Efe tarafından “Aslanapa” ismiyle tanımlanan bu kültüre 

ait çanak çömleğin bir diğer ayıt edici özelliği de krem astar üzeri kahve renkli 

boyalılarıdır (Efe, 1993: 20). Aslanapa kültürünün ögelerini yansıtan iki yerleşme 

arasında Eyice ve Pani Höyük’ bulunmaktadır. Pani Höyük’te Aslanapa mallarına 

ek olarak ÇKNB örnekleriyle ön plana çıkan Pelitler Kültürü’ne ait örnekler 

bulunmaktadır. Eyice Höyük ise Hacılar kültürüyle daha fazla benzemektedir. İki 

yerleşmenin bulunduğu konumu bu durumu açıklar niteliktedir. Pelitler Kültürü’nün 

batı sınırını Sultan Dağları ve Eğirdir Gölü’nün oluşturulduğu düşünülürse (Efe-

Özsait, 2012:34), Pani Höyük’ün bu hat üzerinde olduğunu görürüz, Eyice ise 

Aslanapa-Uşak- Çivril üçgeni üzerinde yer almaktadır. Yüzey araştırmaları 

sonucunda tespit edilen yerleşmelerin dağılımına baktığımızda Akşehir Gölü’nden 

Kütahya ve Porsuk Vadisi’ne uzanan ve bugünkü Eskişehir-Konya karayolu üzerinde 

yoğunlaştıklarını görmekteyiz. Koçak tarafından bulunan Asarcık’ın konumu biraz 

daha farklıdır. Sakarya Havzası ile Akşehir arasında bulunan Emirdağ’ının 

kuzeyinde engebeli bir arazide yer alan höyükten ÇKNB örnekleri ve az sayıda krem 

üzeri kırmızı boyalı çanak çömlek toplanmıştır. Pelitler’de görülen ince kesitli çizgi 

bezeme yerine daha kalın oluklu örneklere rastlanmıştır (Koçak-Işık, 2007:379).  

 

Şekil 27 : Asarcık ÇKNB örnekleri 

 

Koçak-Işık, 2007: 379 
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5.3.2 Marmara ve Doğu Trakya Bölgeleri 

 

Harita 5 

 

Kaynak: geomapapp.com’un yazılımıyla hazırlanmıştır. 

 

Marmara ve Doğu Trakya Bölgeleri, ülkemizde en fazla kazının ve yüzey 

araştırmasının gerçekleştirildiği bölgeler arasındadır. Yukarıdaki haritada 

öncekilerden farklı olarak yalnızca kazısı yapılmış yerleşmelerin konumu 

belirtilmiştir. Marmara’nın güneyi ve batısında denize yakın bölgelerde de çok 

sayıda orta büyüklükte göl bulunmaktadır. Söz konusu bölgenin batısı ise Doğu 

Trakya’dır. Bölgenin coğrafi yapısı Marmara’dan farklıdır. Ergene ve Meriç nehir 

havzalarının bulunduğu aşınmış düzlüklerle karakterize olmuştur. Sık orman örtüsü 

ve çakmaktaşı gibi hammadde kaynakları bölgenin yüksek kesimleri kuzeyde 

Istranca ve güneyde Ganos dağlarında bulunmaktadır. Doğu Marmara ise bu anlamda 

daha zengindir.  

  

Bölgede Paleolitik’ten tarihi dönemlere çok sayıda arkeolojik araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Neolitik Dönem’in varlığı Fikirtepe’nin 1952 yılında 

kazılmasından sonraki süreçle anlaşılmıştır. D. French’in Marmara bölgesindeki 
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yüzey araştırmalarının ardından (French, 1967b), Fikirtepe tipi çanak çömleğinin 

İznik ve çevresinde de bulunduğu ilk kez ortaya konmuştur. 1978 yılında Fikirtepe 

yerleşmesinden ele geçen çanak çömlek buluntularını doktora tezi kapsamında 

inceleyen M. Özdoğan, yerleşmeyi Son Neolitik Dönem’ e tarihlemiştir. Böylelikle 

ilk kez 1961 yılında Ş.A. Kansu tarafından deneme açmalarıyla kazılan Pendik’te 

bulunan benzer çanak çömleğin de bu kültürle ilişkisi ortaya konmuştur (Özdoğan, 

1979;Kansu, 1963). Ardından Marmara ve Trakya’da yüzey araştırmalarına başlayan 

Özdoğan,  Fikirtepe tipi çanak çömleğin ağırlıklı olarak Doğu Marmara’da 

bulunduğunun altını çizmiştir. İznik çevresinde Ilıpınar, Menteşe, Aktopraklık ve 

Barcın Höyük’te gerçekleştirilen kazılarda bulunan Fikirtepe çanak çömleğinin 

karakteristik özelliklerini yansıtan buluntular French’in önerisini haklı çıkarmıştır. 

Menteşe ve Barcın Höyük’ün erken tabakalarından ele geçen ve MÖ 7. binyılın 

ortasını işaret eden C14 analiz sonuçları, bölgedeki en eski tarihleri ortaya koymuş, 

Neolitik yaşam tarzının İstanbul ve civarındaki yerleşmelere İç Batı Anadolu’dan 

gelen verileri de hesaba kattığımızda Eskişehir-Bursa üzerinden yayıldığını 

göstermiştir (Gerritsen vd., 2013; Özdoğan, 2013: 194).  

 

Fikirtepe çanak çömleği kırmızımsı, tamamen siyah ya da açık gri tonlar da 

görülmekle beraber genellikle mat yüzeyli kırmızımsı kahve veya siyahın tonlarında 

yüzey renklerine sahiptir. Kaba ve taşçık katkılı mal özellikleri hakimken iyi 

düzeltilmiş yüzeyli ve açkılı örneklere de rastlamamak mümkündür. Yatay kulplar ve 

özenle oluşturulmuş üçgenler, kesişen hatlar ve dama motifleri içeren kazı bezemeler 

diğer karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Özdoğan, Doğu Marmara’nın 

genelinde MÖ 6400-5800 yılları arasında görülebilen bu çanak çömleğin iki gelişim 

aşamasına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. “Arkaik Fikirtepe”  adını verdiği ilk 

aşamada torba ağızlı çanaklar gibi basit formlara sahip çanak çömleğin kahverengi 

ve siyah tonlarında olduğunu belirtmektedir. Büyük tutamaklara sahip kaplarla 

beraber saman katkılı kiremit kırmızısı renkte açkısız yüzeyli, oval formda geniş 

tabakların ayrı bir grup oluşturduğundan bahsetmektedir. Bezemenin bu evrede daha 

nadir olduğunun da altını çizmektedir. “Klasik Fikirtepe” adını verdiği ve bir sonraki 

aşamayı yansıttığını çanak çömleğin en önemli ayracının S profilli kaseler olduğunu 

belirten Özdoğan, bu evreyle beraber ilk kez kırmızı astarlı çanak çömleğin de 
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görülmeye başladığını, yatay geniş tutamaklarla beraber tüp biçimli tutamaklarında 

repertuvara girdiğini, daha özenli açkılı siyah astarlı yüzeylerin görülmeye 

başlandığını, dört ayaklı kült masalarının yaygınlaştığını ve bezemenin yaygınlaşıp 

daha karmaşık motiflerle uygulandığını belirtmektedir (Özdoğan, a.e: 174). 

 

Doğu Trakya’nın neolitikleşme süreci ise daha farklıdır. Bölgede MÖ 7. binyılın 

üçüncü çeyreğine tarihlenen yerleşmeler Hocaçeşme (Karul-Bertram, 2005) ve 

Uğurlu’dur. Bir diğer önemli yerleşme ise Aşağıpınar’dır. Yerleşmenin en erken 

dönemi 8. tabakadan bilinmektedir ve 7. tabaka ise MÖ 7. binyılın son çeyreğine 

tarihlendirilmektedir (Özdoğan E, 2015:49). Bölgenin krono-kültürel süreci Ege 

kıyıları ve Karanovo Kültürü’nün evreleri içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 

anlamda Trakya kıyılarına kuş uçumu 50 km. mesafedeki Gökçeada’da bulunan 

Uğurlu aynı değerlendirme süreci içinde kendine yer bulmaktadır (Erdoğu, 2013).  

 

Tıpkı Doğu Marmara’da olduğu gibi bu bölgede de MÖ 7. binyıl sonunda monokrom 

bir evrenin varlığından söz etmek mümkündür. Fikirtepe Kültürü’nün mat açkılıları 

yerine daha özenli ve iyi açkılanmış yapımların görüldüğü, taşçık katkı oranının daha 

az olduğu anlaşılmaktadır. Kap cidarları daha incedir. Fikirtepe grubunda koyu renkli 

yüzeyler hakimken, buradaki monokrom gelenek kırmızı astarlılarla karakterize 

olmaktadır. Bunların halka dipli ve impresso veya kabartma bezemeli örneklerine de 

sıklıkla rastlanmaktadır. Kap formlarının ise benzer işlevlere sahip olduğu fakat 

küresel gövdeli kapların daha uzun gövdelere sahip olduğu, açık tabakların daha 

yaygın kullanıldığı görülmektedir (Özdoğan E., 2015:47). 
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Şekil 28 : Aşağıpınar 7. tabaka çanak çömlek buluntuları 

 

Özdoğan E., 2015: 51, Fig. 7 

 

MÖ 7. binyıldan MÖ 6. binyıl geçişte yukarıda bahsedilen özelliklerin çok fazla 

değişime uğramadan devam ettikleri anlaşılmaktadır. Doğu Marmara yerleşmelerinin 

kültürel özellikleri İç Batı Anadolu üzerinden Konya Ovası, Doğu Trakya’nın ise 

Ege Bölgesi üzerinden Göller Bölgesi’ndeki değişimlere paralel bir biçimde bir 

değişimlere uğradığı öngörülmektedir. MÖ 6. binyılın ikinci çeyreğiyle beraber ise 

Anadolu içlerinde yer alan ve “ikincil çekirdek” bölgelerde yerleşmelerin kesintiye 

uğradığı görülürken, Doğu Marmara kültürleri yerel özellikler ortaya koymaya, Doğu 

Trakya ise Balkan kültürleriyle daha yakınlaşmaya başlar. Doğu Marmara’da 

Aktopraklık ve Yarımburgaz’da görülen çizi bezeme örnekleri kendine has motifler 

ve teknik özellikler yansıtırken, Doğu Trakya’da özellikle Aşağıpınar 7. tabakanın 

son evresi ve 6. tabaka ile beraber öncül Vinça kültürü ögeleri ortaya çıkmaya başlar. 

İlginç bir biçimde Aşağıpınar’ın çizi, kazı ve nokta bezemeli örnekleri ve kap 

repertuvarı Ege Bölgesi’nden beslenen kültürel özellikleri artık barındırmazken, ilgili 

çanak çömleği Karanovo II-III geçişi ve hatta Volkanik Kapadokya’daki örnekleri 

daha çok anımsatmaktadır.  
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5.3.3. Göller Bölgesi 

 

Göller Bölgesi Anadolu yarımadasının güneybatı kesiminde yer alır. Bölge, Burdur, 

Eğirdir ve Akşehir gibi orta ölçekli göllerin yanı sıra Salda ve Kovada gibi daha 

küçük ölçekli gölleri barındırmaktadır. Toros Dağları’nın batı uzantısı üzerinde yer 

alan bölgenin civarında Elmalı, Bucak ve Tefenni ovaları gibi yüksek düz alanlar da 

bulunmaktadır. Bugüne kadar tespit edilen yerleşmeler bu alanlarda 

yoğunlaşmaktadır. 

 

Harita 6 : Göller Bölgesi Neolitik ve Kalkolitik Dönem Yerleşmeleri Haritası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: geomapapp.com’un yazılımıyla hazırlanmıştır. 

 

1950’li yıllarda J. Mellaart’ın Anadolu yarımadasının güneyini hedef alan yüzey 

araştırmalarıyla bölgenin tarihöncesi dönemlerine ilk kez ışık tutulmuştur. Mellaart 

tarafından yürütülen Hacılar kazıları bölgenin Neolitik-Kalkolitik Dönem krono-
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kültürel yapısı ilk kez belgelenmiştir (Mellaart, 1970). Devam eden yıllarda R. Duru 

başkanlığında kazılan Kuruçay, Höyücek ve Bademağacı kazıları Hacılar’da tespit 

edilen kültürel yapının bölgenin geneline nüfus ettiğinin ortaya koymakla beraber 

özellikle Bademağacı kazıları Hacılar Kültürü’nün öncül evresiyle ilgili önemli 

katkılar sağlamıştır (Duru, 1994a, 1994b, 1997). Mellaart’tan sonra bölgenin genelini 

kapsayan yüzey araştırmaları gerçekleştiren M. Özsait, boyalı çanak çömlek 

geleneğiyle karakterize olan Hacılar Kültürü’nün bölgedeki yayılımını, yüzey 

araştırmalarıyla bulduğu çok sayıda höyük ve düz yerleşmeyle ortaya koymuştur 

(Özsait, 1991). Bu araştırmaların diğer bir önemli sonucu ise, bölgenin doğusuna 

doğru gidildikçe boyalı Hacılar çanak çömleğinin, yerini çizi, kazı ve nokta bezemeli 

çanak çömleğe bırakmasının saptanması olmuştur. Eğirdir Gölü’nün batısından 

Akşehir’e uzanan alanda bulunan Teknepınar, Yaka-Köşkhöyük ve Pelitler’den 

toplanan çanak çömlek buluntuları Özsait ve T. Efe tarafından “Pelitler Kültürü” 

ismiyle adlandırılmaktadır. Pelitler çanak çömleği Hacılar’dan yalnızca bezeme 

anlamında değil form ve mal esasları bakımından da farklı özellikler göstermektedir 

(Özsait, 2001; Özsait-Efe, 2012).  
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Şekil 29: Göller Bölgesi’nde Kazısı Gerçekleştirilen Kazıların Kronoloji Tablosu 

 

Thissen, 2010: 280, Fig. 13 

 

Hacılar Kültürü çanak çömleğini Hacılar yerleşmesi üzerinden okuduğumuzda, Geç 

Neolitik IX-VI arası tabakalarda krem ya da bej astarlı monokrom mallar yaygındır. 

Boya bezeme az da olsa görülür ve oldukça basit motifler içerir. S profilli kaseler ve 

torba ağızlı çanaklar en yaygın form grubunu oluşturur. Bununla beraber tüp 

biçiminde tutamaklı ve sepet kulplu çanaklar da görülmektedir. Dört ayaklı sığ 

kaseler ve oval çömleklere de rastlanmaktadır. Boya bezeme ile birlikte az sayıda 

kabartma hayvan bezemeleri de kaplar üzerinde yer almaktadır. VI. tabakayla 

beraber kapların boyutları ve boyalıların sayısı artmaktadır. V-II arası tabakalarda 

boya bezemeler oldukça yaygınlaşır ve gerçek bir gelenek haline dönüşmektedir. 

Boyalı kaplar her çeşit form üzerinde görülmekle beraber yerleşmenin bu aşamasında 
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ortaya çıkan hafif omurgalı kapların üzerinde görülme sıklıkları daha fazladır. Bir 

önceki evrede görülmeye başlayan hayvan biçimli kaplar devam etmekle beraber 

insan biçimli kaplar da ortaya çıkmaktadır(Mellaart, 1970:99-118; Thissen, 2010: 

272). Çizi, kazı ve nokta bezemeli örnekler Hacılar Kültürü’nün hakim olduğu 

yerleşmelerde görülmemektedir.  

 

T. Efe ve M. Özsait tarafından Pelitler Kültürü ismiyle anılan çanak çömlek grubuna 

bölgenin kuzeydoğu kesiminde rastlanmaktadır. Söz konusu kültüre ait özellikler 

Eğirdir Gölü’nün doğu yakasında bulunan Yaka-Köşkhöyük ve Akşehir’in 12 km. 

kuzeydoğusunda yer alan Pelitler yerleşmelerinden toplanan yüzey buluntularının 

değerlendirilmesiyle tespit edilmiştir.  

 

Yaka-Köşkhöyük 

 

Yerleşme Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka kasabasında bulunmaktadır. 250 

x 300 metre boyutlarındaki höyük üzerine açılan su kanalları nedeniyle çok sayıda 

tarihöncesi döneme tarihlendirilen buluntu yüzeye çıkmıştır (Özsait-Efe, 2012:31).  

 

Yüzey buluntuları içerisinde az sayıda Neolitik Dönem çanak çömleği bulunmakla 

beraber yoğunlukla Kalkolitik’e tarihlenebilecek parçalar ele geçmiştir. Bu döneme 

tarihlendirilen çanak çömlekler genellikle yoğun taşçık katkılı ve özsüz hamurlara 

sahiptir. Yüzey renkleri kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarındadır. Bununla 

beraber az miktarda koyu gri renkli parçalar da tespit edilmiştir. Ana mal grubu ise 

portakalımsı kırmızıdan açık kahveye değişen renklerde astarlılardır. Bu mal grubu 

Pelitler Malı ismiyle tanımlanmıştır. Fırça İzliler ile birlikte Pelitler Malı’nın astarsız 

versiyonu olan Yalın Açkılılar da diğer mal gruplarını oluşturmaktadır. Az miktarda 

boyalı ve Koyu Yüzlü Açkılı Mal da bulunmaktadır. Yaygın formlar arasında sığ ve 

derin tabaklarla birlikte kaselerin önemli bir yer tuttuğu görülür. Dışa doğru açılan, 

düz veya hafif içbükey profilli ve hafif dışa dönük dudaklı kase formu tipiktir. Bu tip 

kaselerin bazılarının hafif omurgalı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir karakteristik 

form ise boyunlu çömleklerdir. Kulp ve tutamak kullanımının yaygın olduğu 

anlaşılmaktadır. Delikli at nalı biçimliler, deliksizler tipik tutamaklarken, gerçek 
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anlamda kulplu örnekler dikey ve sepet biçimliler olarak ikiye ayrılabilir. Yakın 

benzerlerini bugüne kadar yalnızca Batı Çatalhöyük’ten bildiğimiz bezemeli 

sacayakları adak masası şeklinde yorumlanmıştır (A.e.:32-33).  

 

Boya bezemeli örnekler, Hacılar grubundan ziyade Batı Çatalhöyük’teki çizgisel 

tarzı yansıtmaktadır. Kabartma bezeme olarak tanımlanan parçalar ise yarımay 

şeklinde tutamaklar ve ağız kenarı altına tutturulan memecikler gibi basit 

uygulamaları içerir. Pelitler Kültürü için karakteristik olan çizi, kazı ve nokta 

bezemeli örnekler ise yerleşmede daha sık rastlanılan bezeme biçimidir. Kabın 

yüzeyine açılan sığ çizgiler çizi, daha geniş ve derin olanlar ise yiv bezeme tekniğine 

konabilir. Bunlara ek olarak genellikle ağız altına işlenen şevron motifleri sokma 

yöntemiyle uygulandığı belirtilmektedir. Basma-çekme yöntemi ise hiç 

kullanılmamıştır. Bu yerleşmede ele geçen örneklerin ortak özelliği kap yüzeyinde 

fazla yer kaplamamalarıdır. Paralel zikzaklarla birlikte dalgalı motiflerinde görülmesi 

önemlidir. Ayrıca kulplar üzerinde çizi ve nokta bezeme görülmesi bu yerleşmeye 

özgü bir öge gibi durmaktadır (A.e.:33-34). 

 

Pelitler 

 

Akşehir ilçe merkezinin 12 km. kadar kuzeydoğusunda yer alan, 200 x 100 metre 

boyutlarında alçak bir höyüktür. 1990 yılında M. Özsait tarafından gerçekleştirilen 

yüzey araştırmalarında tespit edilmiş ve yüzeyden buluntular toplanmıştır (Özsait, 

1992).  

 

Özsait, Pelitler çanak çömleğinin genellikle açkılı ve astarlı olduğunu belirtmektedir. 

Yaka-Köşkhöyük’te de bulunan geçen Pelitler Malı, en sık rastlanılan mal grubudur. 

Çizi, kazı ve nokta bezemeli örnekler bir önceki yerleşmede de olduğu gibi genellikle 

bu mal üzerinde görülmektedir. Kırmızı astarlılar, yalın örnekler ve krem veya 

pembemsi devetüyü renginde astarlı yüzeyler üzerine siyah boyalılar diğer mal 

gruplarını oluşturur (Özsait, 2001:213-214). Siyah boyalı örnekler Batı 

Çatalhöyük’ün EC II evresinden de bilinmektedir. Kap formları Yaka-Köşkhöyük ile 

uyumluluk göstermektedir. Sığ tabakların yanı sıra hafif içe dönük ağızlı basit 
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kaseler, hafif dışa dönük ağızlı derin kase ve bardaklar ve boyunlu çömlekler yaygın 

formlardır. Kulp ve tutamaklara da sıkça rastlanabilmektedir (A.e.:214). Boya 

bezemeli örnekler nadirdir. Yine Canhasan 2B’den hatırlanabilecek kafes motifleri 

dikkat çekicidir. Çizi bezemeler Yaka-Köşkhöyük’le paralellikler gösterir. Pelitler 

bezemelilerindeki en önemli fark spiral motifin varlığıdır.  

 

Efe ve Özsait, Pelitler Kültürü ismiyle tanımladıkları çanak çömlek grubunun ele 

geçtiği yerleşmelerin Hacılar Kültür Bölgesi’ne daha yakın olmasına karşılık, 

kültürel ögelerinin Konya Ovası yerleşmelerine daha yakın olduğunu 

belirtmektedirler. Pelitler yerleşmesindeki buluntuların Yaka-Köşkhöyük’e göre daha 

gelişkin özellikler gösterdiğinin altı çizilmekle birlikte, çizi bezeme örneklerinin 

Eskişehir’de bulunan Keskaya’ya göre daha az gelişmiş olduğunu ortaya 

koymaktadırlar. Keskaya’nın Canhasan 2A ile çağdaş olması öngörüldüğünden, 

Pelitler Kültürü’nün üst sınırı Orta Kalkolitik’in hemen başı olarak belirlenmiştir. Alt 

sınır olarak ise Batı Çatalhöyük ile görülen belirgin paralelliklerden ötürü İlk 

Kalkolitik Dönem’in son safhası uygun görülmüştür (Özsait-Efe, 2012:36).  

 

SONUÇ 

Bezemeli çanak çömlekler, Yakındoğu’dan Balkanlar’a uzanan geniş coğrafya 

üzerindeki krono-kültürel değişikliklerin bir göstergesi olarak kabul gören buluntu 

toplululuklarının başında gelmektedir. Daha önceki çalışmalarda, MÖ 7. binyılın son 

çeyreğiyle beraber Orta ve Batı Toroslar’ın kuzey eteklerinde ortaya çıkan açık 

zemin üzeri kırmızı boyalı çanak çömlek İlk Kalkolitik Dönem’in başlangıcıyla 

ilişkilendirilirken, Orta Anadolu’da görülen ve Gelveri yerleşmesiyle özdeşleştirilen 

çizi, kazı ve nokta bezemeli örnekler ise Orta Kalkolitik Dönem’le beraber ortaya 

çıkan bir öge olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada Kalkolitik Dönem’in ana 

ögelerinden biri olan çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömleğin Orta Anadolu ve 

civarındaki zamansal gelişimi, mevcut arkeolojik literatür üzerinden incelenerek, 

dönemin başına tarihlenen Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasından gelen tüm verilerle 

beraber değerlendirilmiş, söz konusu dönemin doğası ve topluluklar arası olası 

ilişkiler anlaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tepecik-Çiftlik yerleşmesinin 
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bilinen son tabakasında görülen değişimleri açıklamaya çalıştığı kadar, daha önce 

yüzey araştırmaları ve sınırlı alanlarda kazılan yerleşmelerde ele geçen ve farklı bir 

ekonomiyi işaret eden çanak çömlek buluntu topluluğunun yerleşmede ortaya çıkışı 

ve gelişimi de gözler önüne serilmektedir. 

Daha çok Balkan kültürleriyle ilişkilendirilen çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömleğin Orta Anadolu’nun güneydoğusunda yer alan Volkanik Kapadokya 

Bölgesi’ndeki varlığı, uzun yıllar araştırmacıların kafasını kurcalayan konular içinde 

yer almıştır. 1980’li yıllarda Kuzeybatı Anadolu ve Trakya’da gerçekleştirilen 

kazılardan elde edilen sonuçlar Anadolu’daki kazı ve araştırma sayısının azlığı 

nedeniyle daha çok Balkanlar’ın neolitikleşme süreci ve daha sonra Güneydoğu 

Avrupa’nın tamamında görülen Vinça Kültürü’nün ortaya çıkışı eksenine kaymış, 

terminolojik anlamda yine bu çerçevede değerlendirilmiştir. Bölgenin Anadolu ile 

olan bağlantısı ise Göller Bölgesi ve Konya Ovası kültürleriyle beraber 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda ele geçen çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömlek, Güneydoğu Avrupa’nın genelinden türetilen yorumların içine adapte 

olurken, Gelveri ile özdeşleşen Orta Anadolu örnekleri, Anadolu-Balkan Kompleksi 

adı altında oluşturulan büyük bir bölgenin batıdan doğuya aktarılan kültürel ögeleri 

olarak değerlendirilmekteydi.  

Son 20 yılda özellikle Neolitik Dönem üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla beraber 

Neolitik’in tanımı da dahil ilk yerleşimci toplulukların yerleşme yeri tercihleri, geçim 

ekonomisi, maddi ve sembolik kültürel ögeleri dahil birçok yeni bulgu radyokarbon 

analiz sonuçlarının da yaygınlaşmasıyla matematiksel bir biçimde zaman silsilesi 

içinde belgelenmiştir. Bu çalışmaların en önemli sonucu, Neolitik yaşam tarzının 

belirleyici ögelerini teşkil eden besin üretimi ve yerleşiklik denkleminin daha 

önceden tahmin edildiğinden daha karmaşık bir yapıda olduğunun anlaşılmasıdır. 

Özellikle Göbeklitepe, Çayönü ve Jerf-el Ahmar gibi anıtsal mimarinin görüldüğü 

yerleşmelere ek olarak uzak coğrafyalar arası ticaret, belli bir uzmanlığı işaret eden 

zanaat eserleri ve diğer birçok buluntu, insanoğlunun henüz besin üretiminin 

başlangıç aşamasında olmasına rağmen “gelişkin” bir kültürel altyapıya sahip 

olduğunu göstermesi bakımından, söz konusu insan topluluklarını değerlendirirken 

daha farklı yaklaşımları formülize etmemiz gerektiğini göstermiştir. Kalkolitik 
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Dönem’e dair bakış açımızın, yeni çalışmalarla beraber da buna bağlı olarak 

değişmesi kaçınılmazdır. 

Orta Anadolu’ya geri döndüğümüzde Aşıklıhöyük, Pınarbaşı ve Canhasan III 

yerleşmeleri bölgedeki en erken yerleşik topluluklar olarak tanımlanmaktaydı ve 

“Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Etkileşim Alanı” içinde Yakındoğu’da başladığı 

anlaşılan neolitikleşme eğiliminin bir yansıması olarak kabul edilmekteydi. Aşıklı 

Höyük’te erken tabakaların tekrar kazılmaya başlanması ve Boncukluhöyük kazıları, 

Neolitik’in erken safhalarında bölgede yerleşen insan toplulukları hakkında yeni 

bilgiler ortaya koymuş, Yakındoğu yerleşmelerinde gözlemlenen “gelişkin” 

maddesel kültür ögeleri yerine daha farklı bir yapıyı gözler önüne sermiştir.  Bu 

durum H. Gebel tarafından ortaya atılan Neolitik Devrim yerine “Çok Merkezli 

Evrim” önermesini haklı çıkarmaktadır (Gebel, 2002). Özellikle Aşıklı Höyük ve 

Musular’da gerçekleştirilen çalışmalar, MÖ 8. binyılla beraber bölgede Neolitik 

yaşam tarzının oturmaya başladığını göstermesi bakımından önemlidir. MÖ 7. 

binyılın ilk yarısına dair bilgilerimiz Çatalhöyük ve Tepecik-Çiftlik’in alt 

tabakalarından gelen sınırlı bilgilere dayanmaktadır. Fakat çanak çömlek 

kullanımının sınırlı sayıda da olsa söz konusu zaman diliminde toplulukların kültür 

envanteri içinde yer aldığını görülmektedir. MÖ 7. binyılın ikinci yarısı, diğer bir 

değişle Son Neolitik Dönem’le beraber sadece Orta Anadolu’da değil daha önce 

kalıcı yerleşmelerin görülmediği (Ege kıyıları hariç) batı yarısında da yeni 

yerleşmelerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Neolitik’in erken safhalarında Aşıklı 

Höyük ve Çatalhöyük yerleşmelerinin benzer mimari yerleşim planına sahip olması 

ve obsidyen ticaretinin varlığı Volkanik Kapadokya Bölgesi ve Konya Ovası’nın 

“Orta Anadolu” ismiyle tek bir kültürel bölge olarak algılanmasına neden olmuştur. 

Son Neolitik – İlk Kalkolitik Dönem’de Konya Ovası yerleşmeleri monokrom- 

boyalı çanak çömlek geçişi ve payandalı yapıların ortaya çıkışı gibi bulgularla 

kültürel değişimleri barındırmasına rağmen Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin çağdaş 

yerleşmeleri hakkındaki bilgilerimiz Köşkhöyük kazılarına bağlıydı. Köşkhöyük’te 

bulunan sıvalı kafatasları ve küçük buluntuların Çatalhöyük’le karşılaştırılması 

(Sislistireli, 1989; Öztan, 2002:57) ve Orta Kalkolitik Güvercinkayası’nın sokaklarla 

birbirinden ayrılan yapı adalarının yine Neolitik mimari ile ilişkilendirilmesi (Schoop 
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2005b: Fig.3), söz konusu zaman aralığında iki bölgenin tek bir kültürel bölge olarak 

algılanmasına yol açmıştır. Fakat Tepecik-Çiftlik kazılarından gelen yeni sonuçlar ve 

bu sonuçların Köşkhöyük ve Gelveri’den gelen sonuçlarla olan uyumu, Volkanik 

KapadokyaBölgesi’nin en azından Son Neolitik – İlk Kalkolitik süreçte Konya Ovası 

kültürlerinden farklı bir oluşum süreci geçirdiğini göstermektedir.  

Bu çalışmanın odağındaki Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakası daha önce de bahsedildiği 

gibi MÖ 6000 - 5500 tarihleri arasına tarihlendirilmektedir. Söz konusu zaman 

aralığı, yukarıda bahsedilen tartışma konuları içinde değerlendirilirken, Volkanik 

Kapadokya bölgesinin ilk önceliği kültürel kimliğinin belirlenmesidir. Bu amaca 

yönelik elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:  

Tepecik-Çiftlik, henüz geniş alanlarda kazılıp tam olarak anlaşılamasa da Çanak 

Çömleksiz Neolitik tabakalar üzerinde gelen Çanak Çömlekli Neolitik tabakalar 

içermektedir. Yakındoğu’nun en önemli obsidyen kaynaklarından Göllüdağ’a olan 

yakınlığı, obsidyen değiş tokuş ağı ve buna bağlı olarak bölgeler arası ilişkileri 

anlama yönünde önemli bir potansiyel taşımaktadır. Fakat yerleşmeye dair doyurucu 

bilgilerimiz şimdilik Son Neolitik ve İlk Kalkolitik tabakalardan gelmektedir. 

Yerleşmeye dair verilerin sağlıklı bir şekilde okunabildiği 4. tabakadan 2. tabakanın 

sonuna kadar altı evre saptanmıştır. Bu evrelerin tamamında mimari düzenin 

tekrardan ele alındığı aktif bir değişim gözlenmektedir. Fakat buna karşın çanak 

çömlek ve diğer buluntu topluluklarının daha uzun aralıklı bir değişimden geçtiği 

görülmektedir. Son Neolitik 3. tabakayla beraber özellikle sürtmetaş ve kemik alet 

buluntu toplulukları oldukça yoğun bir şekilde çok sayıda işlik alanı içerisinde 

belgelenmiş bu buluntu topluluklarının 2. tabakada da önemini koruduğu 

anlaşılmıştır. Çanak çömlek ise iki kategoride değerlendirilebilir. İlk kategori çanak 

çömleğin ekonomik faaliyetlerle (besin tüketimi, depolama vb.) olan ilişkisidir. 4. 

tabaka ve öncesindeki çanak çömlek buluntuları basit ve göreceli olarak küçük 

boyutlu formlardan oluşmaktadır ve görülme sıklığı sonraki tabakalara göre oldukça 

düşüktür. 3. tabakayla beraber kap boyutları büyürken, formların çeşitlendiği 

anlaşılmaktadır. Fakat bu formların genel karakteri 4. tabakadan gelişmiş gibi 

görünmektedir. Depolama amaçlı olabilecek boyunlu çömlekler 3. tabakanın sonuyla 

beraber ortaya çıkmaktadır. Konya Ovası yerleşmelerinden tanıdığımız pişirme 
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kapları ve kulplu çanaklara ise hiçbir tabakada rastlanılmamıştır. 2. tabakayla beraber 

ise yeni bir kap reperatuvarı belirmektedir. İlk üç evrede görülen kapların % 95’i 

kase, boyunlu çömlek, konik gövdeli geniş ağızlı kaplar ve kaideli tabaklardan 

oluşmaktadır. Benzer kap repertuvarı Köşk Höyük’ün II-IV arası tabakalarından ve 

Gelveri’den de bilinmektedir. 2. tabakanın son evresinde ise bu kap repertuvarı 

ortadan kalkarken çanak çömlek teknolojisinin de tamamen değiştiği anlaşılmıştır. 

Yerleşmenin son evresinde olasılıkla farklı bir kültürel altyapıya sahip bir topluluk 

iskan etmiştir. 

 Çanak çömlek buluntu topluluğunu değerlendirirken bir diğer kategori de sembolik 

yansımaları barındıran bezemeli kaplardır. 4. tabakada ilk örneklerini gördüğümüz 

bezeli kaplar basit geometrik motiflerin kabartma yöntemiyle uygulanmasından 

ibarettir. Benzer geometrik kabartmalı kaplara yerleşmenin (son evre hariç) sonuna 

kadar rastlanabilmektedir. Kabartma insan ve hayvan tasvirleri içeren bezemeliler ise 

2. tabakanın başıyla beraber ekonomik anlamda kapların farklılaşmasıyla paralel bir 

biçimde ortaya çıkmaktadır ve yine son evre hariç tüm süreç içinde devamlılığını 

sürdürmektedir. Fakat 2. tabakanın ilk iki evresinde gerçekçi bir üslupla yapılan 

örnekler yerini 3. evrede daha stilize bir anlatıma bıraktığı gözlemlenmiştir. Çizi, 

kazı ve nokta bezemeli örnekler ise 3. tabakanın ikinci evresinden itibaren 

yaygınlaşarak yerleşmenin sonuna kadar görülebilen bir diğer bezeme tipidir. 3. 

tabakanın ikinci evresi ve 2. tabakanın ilk evresinde sayıca oldukça az olan çizi 

bezemeli örnekler, 2. tabakanının ikinci ve üçüncü evresinde daha sık rastlanılan bir 

öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu evrelerden gelen örneklerin benzerleri 

Göller Bölgesi’nin güney kesimi ve Ege kıyıları hariç tüm Anadolu yarımasında 

gözlemlenebilmektedir. 2. tabakanın son evresinde ise çok farklı bir çanak çömlek 

üretim/kullanım anlayışa sahip görülmesine rağmen yine bu tarz altında 

toplayabileceğimiz örnekler görülebilmektedir. Fakat bu bezemelerin üslubu çok 

daha basit bir anlayışı yansıtmaktadır. Noktalamalar görülmezken sadece kalın 

oluklarla oluşturulmuş ve paralel çizgilerle yapılmış bezemelerin kullanıldığı 

örnekler görülmektedir. Boya bezemeli yapımlar da yerleşmede görülen diğer bir 

bezeme türüdür. Yalnızca 2. tabakada görülen boya bezemeliler iki kategori altında 

incelenmiştir. İlk kategorideki örnekler kırmızı astar üzeri beyaz boyamalarla 



 
 

138 

 

oluşturulmuştur ve yerel özellikler gösteren hamur bileşenlerine sahiptir. Bu tip 

bezemelerin yakın örneklerine Köşk Höyük’ten de bilinmektedir. Bu örneklere 

yalnızca çizi bezemenin de yaygınlaştığı 2. ve 3. evrede rastlanabilmektedir.  Diğer 

boya bezeme örnekleri ise belli bir bütünlük göstermeksizin farklı üslupları 

yansıtmaktadır. Bunların içinde son evreye ait dolgulardan gelen Batı Çatalhöyük’ün 

EC I ve II evrelerinde sıklıkla rastlanan bezemelilerin varlığı bölgelerarası ilişkilerin 

boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Yukarıda özetlenen çanak çömlek sonuçlarını biraz daha açarsak, konuyla ilgili en 

önemli gözlem, 2. tabaka çanak çömleğinin niceliğidir. 2013 yılında yerleşmede 

gerçekleştirilen çalışmalarda 5 x 20 m. boyutlarında açılan açmalarda ortalama 1.5 

m. derinliğe ulaşılmış ve buradan elde edilen 38.000’e yakın çanak çömlek parçası 

çalışma kapsamının içinde değerlendirilmiştir. Tepecik-Çiftlik’in çağdaşı olan ve 

daha geniş alanlarda açılan yerleşmelerle karşılaştırdığımızda bu sayı oldukça 

fazladır. Gelveri’de 2007 yılında gerçekleştirilen  kazı çalışmalarında da yine benzer 

bir şekilde çok sayıda çanak çömleğe rastlanılmıştır. Fakat her iki yerleşmenin de 

evrelenme biçimi çağdaşı olan Canhasan ve Batı Çatalhöyük gibi yerleşmelere göre 

farklılıklar içermektedir. Kısacası çanak çömleğin fazlalığının olası nüfusla olan 

ilişkisini anlamamız için eldeki veriler yeterli değildir. Fakat Tepecik-Çiftlik ve 

Gelveri’deki kap repertuvarının Canhasan ve Batı Çatalhöyük’le olan farklılığı bu 

durumun olası nedenini açıklamaya yardımcı olabilir. Ayrıca Tepecik-Çiftlik ve 

Gelveri çanak çömleğinin niteliği de diğer bir etmen olarak değerlendirilmelidir. 

Konya Ovası yerleşmelerinde görülen çanak çömlekler dönemi için oldukça yüksek 

standartlarda fırınlanmış, tamamına yakını astarlı ve boyalıyken, Kapadokya 

yerleşmelerinde görülen çanak çömleğin kalitesi daha çalakalemdir. Tamamına 

yakını özlü olan Kapadokya çanak çömleği için seçilen kil de doğadan alındığı 

şekilde kullanıldığı anlaşılmakta ve içerisinde çok sayıda bitkisel katkı 

barındırmaktadır. Ayrıca kap repertuvarları da iki bölgenin farklı ekonomik 

ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Kısacası, Konya Ovası yerleşmelerinde pişirme 

kapları haricinde daha az ama özenli olan çanak çömlek görülürken, Kapadokya 

yerleşmelerinde daha yoğun fakat daha anlık çözümleri hedefleyen ve ekonomik 

olarak farklı amaçlara bağlı bir çanak çömlek anlayışı yaygındır. Çanak çömlek 
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görülme oranlarındaki farklılık nüfustan ziyade kullanım amaçlarıyla ilişkili 

olmalıdır.  

Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasının başıyla beraber görülen kap repertuvarı, yukarıda da 

vurgulandığı gibi bugüne kadar Orta Anadolu’nun batı ve güney kesimlerinden farklı 

özellikler içermektedir. Benzer örnekler ise Kapadokya’dan kuzeyde Boğazköy- 

Büyükkaya’ya çizebileceğimiz bir hat üzerinde çoğunlukla yüzey buluntularına 

dayalı yerleşmelerden gelmektedir. Söz konusu formlar içinde ayırt edici özellikler 

gösteren en önemli formlar konik gövdeli yayvan geniş ağızlı kaplardır. Kapadokya 

bölgesinde Gelveri ve Köşk Höyük, Tuz Gölü ve Kırşehir Masifi’nde Sapmazköy ve 

Kızılrmak Kavsi İçi’nde Büyükkaya’da örneklerine rastladığımız bu formlar 

arkeoloji literatürde “derin kaseler”, Gelveri’deki örnekler ise “kovamsı” adıyla daha 

önceki çalışmalarda tanımlanmıştı. Ayrıca kaideli tabaklar da yine Orta Anadolu’nun 

doğusuna özgü bir form olarak öne çıkmaktadır. Boyunlu çömlekler de kap 

repertuvarının bir diğer önemli ögesidir. Depolama işleviyle ön plana çıktığı 

düşünülen bu tip kaplar, yerleşmenin daha önce de bahsedildiği gibi 3. tabakasının 

son evresinde ortaya çıkmıştır. Tepecik-Çiftlik’teki depolama stratejilerini gözden 

geçirdiğimizde, 3. tabakanın ilk evresinde alkovlu yapıların içine açılan kerpiç 

bölümlendirmeleri görmekteyiz. İkinci evrede boyunlu ve büyük boyuttaki depolama 

kapları ortaya çıkarken yapı içlerinde petek tipi depolama birimleri da mevcuttur. 

Depolamaya verilen önemin 2. tabakada devam ettiği, peteklerle beraber yapılara 

eklenmiş taştan bölmelerin varlığıyla anlaşılmıştır. Ayrıca yine yapı içlerinde belirli 

alanlar içine bir önceki tabakaya göre daha küçük boyutta boyunlu çömleklerin, 

depolama stratejisinin bir parçası haline geldiğini görmekteyiz. BY mekanı içinde 

toplam 13 adet in situ durumda orta boyutta boyunlu çömlek ele geçmiştir. Bu 

çömleklerin on tanesinde kabartma bezeme görülmektedir. İçinde herhangi bir 

organik kalıntıya rastlanılmayan bu çömleklerin bulunduğu mekanda iki adet petek 

ve mekana bitişik bir şekilde dört adet taş bölmenin de bulunması çömleklerin 

tahıldan başka bir ürünü saklamak amacıyla burada bulunduğunu akla getirmektedir. 

Çömleklerin içinden alınan örnekler üzerindeki organik kalıntı analizleri devam 

etmekle beraber, bu tip forma sahip örneklerin sütten elde edilen ürünlerin 

depolanmasıyla ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. 2. tabakanın birinci evresine 
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denk gelen söz konusu buluntular, yerleşmedeki kap repertuvarının da değişime 

uğradığı dönemin ilk örnekleridir. Yine bu mekanda bulunan, yükseltilmiş dipli iki 

adet delikli çömlek parçası kırık halde bulunmuştur. 4. bölümde de tartışıldığı üzere 

konik gövdeli geniş ağızlı yayvan kapların en uygun amacı süt sağımı ve 

kaynatılmasına yönelik olmalıdır. Orta boyutlu boyunlu çömlekler ise ağız kısmına 

bez bağlayıp sütün süzdürülmesi için oldukça uygun bir formdur. Ayrıca bilindiği 

gibi tarihöncesi dönemlerde sütten üretilen yan ürünleri mayalamak için yeni doğmuş 

buzağıların midesi kullanılmaktadır (Schoop, 1998:27). BY mekanında in situ halde 

bulunan boyunlu çömleklerin üzerinde inek ve keçi gibi hayvanların tasvir edilmesi, 

Köşkhöyük’te bulunan süt sağma tasviri gibi bulguları da bir araya getirdiğimizde 

(Öztan, 2012:64, Fig. 36) Tepecik-Çiftlik’te tespit edilen kap formlarının 

hayvancılığa dayalı yan ürünlerin yapımı-depolanmasında kullanıldığı tahmin 

edilmektedir. Bu konu hakkında kesin sonuçlar organik kalıntı analizlerinin 

tamamlanmasından sonra açıklığa kavuşacaktır.  

Çanak çömlekle ilgili bir diğer sonuç da çalışmanın da odaklandığı konu olan çizi, 

kazı ve nokta bezemeli çanak çömlektir. Gelveri’de 2007 yılında gerçekleştirilen 

sondaj çalışmalarının sonucunda çanak çömleğe bağlı olarak iki ana evre tespit 

edilmişti. İlk evre Tepecik-Çiftlik ve Köşk Höyük’ten de bilinen basit üslupta çizi 

bezemelerle beraber kabartma bezekli çanak çömlek ve çok az sayıda kırmızı 

astarlıları da barındırması nedeniyle söz konusu yerleşmelerle çağdaş bir kültürü 

yansıttığı düşünülmüştü (Özbudak, 2012:283). İkinci evrede ise kabartma bezemeler 

ve kırmızı astarlı yapımlar ortadan kalkarken çizi bezemeli örneklerin daha marjinal 

bir üsluba ulaştığı ortaya konulmuş ve ikinci evre Köşkhöyük’teki hiatus’a 

tarihlendirilmişti. Gelveri’den ve doğrudan karşılaştırılan diğer yerleşmelerde  

radyokarbon analiz sonuçlarının bulunmaması yerleşmenin ve dolayısıyla bezemeli 

örneklerin tam olarak hangi zaman aralığına tarihlendirilmesi konusunu zorlaştırmış, 

Prof. Esin’in tarihlendirilmesi esas alınarak Orta Kalkolitik’in başına 

tarihlendirilmişti. Tepecik-Çiftlik’te çizi, kazı ve noktalama bezemenin yaygınlaştığı 

ve Gelveri’nin ilk evresiyle karşılaştırabileceğimiz örnekler 2. tabakanın ikinci 

evresinden gelmektedir ve bu evreden alınan radyokarbon analizleri MÖ. 5850 
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sonucunu vermiştir. Bu tarih geleneksel kronolojiye göre İlk Kalkolitik Dönem’in 

başını işaret etmektedir.  

Çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömlek, Gelveri’nin iki evresi de dahil her 

yerleşmede belli motif ve tekniklerin etrafına toplanıp belli bir geleneği işaret 

ederken, Tepecik-Çiftlik’teki örnekler belli bir bütünlükten uzak olup Son Neolitik 

ve İlk Kalkolitik Dönem’e tarihlenen diğer yerleşmelerdeki tüm ögeleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Gelveri’nin tamamında bu tip bezemelerin görülme sıklığı % 11 

iken, Köşk Höyük’te bu oran % 3, Tepecik-Çiftlik’te ise % 1’dir. Ayrıca Gelveri’de 

bu tip bezemeler birkaç örnek hariç tamamen kaseler üzerine işlenirken, Tepecik-

Çiftlik ve Köşk Höyük örneklerinde böyle bir seçicilik görülmemektedir.  

Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde MÖ 6. binyıla tarihlendirilen ve kazısı 

gerçekleştirilmiş üç yerleşmeyi zaman silsilesi içerisinde değerlendirdiğimizde 

Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasının ilk üç evresiyle Köşkhöyük’ün IV-II arası 

tabakalarının aynı süreci yansıttığı, Gelveri’de yerleşimin ise bu sürecin sonunda 

başladığı anlaşılmıştır. Tepecik-Çiftlik’teki veriler daha önceden ender olarak 

görülen çizi, kazı ve nokta bezemeli örneklerin 2. tabakanın ikinci evresiyle beraber 

sıklaşmaya başladığını, üçüncü evreyle beraber çok farklı teknik ve motifleri 

bünyesine aldığını son evrede ise farklı bir topluluğun yerleşmede iskan ettiğini ve 

buna bağlı olarak çizi bezemelilerin de tek tipleşip yerini sade bir üsluba bıraktığını 

görmekteyiz. Köşk Höyük’te ise Tepecik-Çiftlik 2. tabakanın son evresi hariç benzer 

gelişmeleri gözlemlemekteyiz. Kırmızı astarlı çanak çömlek için Tepecik-Çiftlik’teki 

bilgilerimiz daha doyurucu niteliktedir. Bu tip yapımlar yerleşmenin 4. ve 3. 

tabakalarından beri bilinilmekte olup 2. tabakanın ikinci evresinde büyük bir 

çeşitlilik gösterdikten sonra üçüncü evrede öz niteliklerini kaybederek azaldıktan 

sonra son evrede tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Kabartma bezemeli 

çanak çömlek de benzer bir süreçten geçmiş, üçüncü evreden önce kabartmalı 

bezemelilerin tamamı kırmızı astarlı yapımlar üzerine işlenmişken, üçüncü evrede 

hem daha stilize hale gelmiş hem de astarsız kaba yapımlar üzerine işlenmeye de 

başlanmıştır. Gelveri’de ise çizi, kazı ve nokta bezemeli örnekler ilk evrede diğer iki 

yerleşmeyle bütünlük göstermesine karşın, ikinci evrede tamamen marjinalleşir ve 

görülme oranı Konya Ovası’nın boya bezemeli çanak çömleği gibi daha yüksek 
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oranlara ulaşır. Kırmızı astarlı yapımlar her iki evrede de % 1’in altına düşerken, 

kabartma bezemeliler yalnızca ilk evrede görülür ve Tepecik-Çiftlik’in üçüncü 

evresinden de anlaşıldığı üzere astarsız kaba yapımlarla temsil edilmeye başlar. 

Bu verileri diğer bölgelerden gelen verilerle beraber okuduğumuzda kronolojik 

anlamda bazı önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlardan ilki, İlk Kalkolitik 

Dönem’in iki safhalı bir aşamada incelenmesi gerekliliğidir. Kabaca MÖ 6000 - MÖ 

5700 arasına denk gelen ilk aşamaya dair bilgilerimiz Volkanik Kapadokya Bölgesi 

yerleşmelerine ve Mersin Yumuktepe’ye dayanmaktadır. Bu zaman aralığına dair 

Konya Ovası’ndan gelen bulgular, Batı Çatalhöyük ve Canhasan’ın dar alanlardan 

gelen ve arkeolojik bilgiye sınırlı bir biçimde aktarılan verilerinden ibarettir. 

Yumuktepe’nin XXV. tabakası Geç Neolitik adı altında değerlendirilmektedir. Bu 

tabaka Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakasının ilk iki evresine denk gelmektedir. Bu iki 

yerleşmenin çanak çömlek kap repertuvarları arasında ciddi farklılıklar olsa da konik 

gövdeli geniş ağızlı yayvan kapların Yumuktepe’deki sönük de olsa varlığı ve 

Kilikya ve Amik Ovası’ndan bildiğimiz impressoların Tepecik-Çiftlik’te de 

bulunuyor olması iki yerleşmenin ilgili tabaka ve evrelerinin birbiyle ilişkisini açık 

bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca Yumuktepe’deki kültürel gelişimi Konya 

Ovası’ndan gelen verilerle beraber değerlendirdiğimizde ise Canhasan’ın 3. 

tabakasındaki henüz tam oturmayan boyalı geleneğin benzerini Yumuktepe’nin ilgili 

tabakalarında da görmekteyiz. Batı Çatalhöyük’te bu dönem “Açma 7” adı verilen 

derin açmadan gelmektedir ve henüz yayınlanmamıştır; fakat yıllık raporlar MÖ 

5700’ öncesinde boyalı çanak çömleğin monokromlara göre çok daha az sayıda 

olduğunu belirtmektedir. Bu iki bölgenin bir önceki sürecini yansıtan Canhasan 4-7 

ve Doğu Çatalhöyük’ün üst tabakaları ve Mersin XXVII-XXVI’de monokrom 

ağırlıklı yüzeylere sahip, torba ağızlı çanaklara ek olarak çizi bezemelerin silik 

varlığı da gözlemlenmiştir. Tüm bu verilerin İlk Kalkolitik’in ilk evresini 

oluşturduğunu, nasıl oluşturduğu sorusu ise ikinci evredeki gelişmelere bağlıdır. 

Tepecik-Çiftlik’te yalnızca çukurlar ve bozuk dolgulardan izleyebildiğimiz bu 

sürecin anahtar faktörü bezemeli çanak çömleğin yaygınlaşmasıdır. Kapadokya’da 

Gelveri ile beraber çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak çömlekteki artış, Konya 
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Ovası’nda Batı Çatal EC I ve Canhasan 2B’den, Mersin Yumuktepe’de ise XXIV. 

tabakada boya bezemelerde de görülmektedir.  

 

İlk Kalkolitik’in ikinci safhasıyla beraber bezemeli çanak çömlek gerçek bir gelenek 

haline dönüşmüştür. MÖ 5700’de başlayan bu eğilim yerini kabaca MÖ 5500’de 

yerini marjinalleşmeye bırakır. Bezemeler daha karmaşık kompozisyonlar içermeye 

başlar. Buna ek olarak çizi bezemelerde basma-çekme, boya bezemelerde ise farklı 

renk kullanımlarıyla söz konusu marjinalleşmenin teknik göstergeleridir. 

Kapadokya’da Gelveri’nin geç evresi, Batı Çatalhöyük’te EC II ve Canhasan’da 2A 

ile görülen bu değişim, Kilikya’da yerini tamamen bir önceki evrede düşük oranda 

görülen Halaf etkilerine bırakır. Fakat bu safhadan gelen maddesel kültür ögelerini 

Orta Kalkolitik Dönem’e de tarihlemek güçtür. MÖ 5500 sonrası gelen kültürel 

ögeler Mersin’de Halaf ve Obeyd kültürlerinin kolay ayırt edilebilir çanak çömleği 

ile mümkünken, Kapadokya’ya dair bilgilerimiz 200-300 yıllık bir aranın ardından 

yaklaşık MÖ 5200’le beraber tekrar okunabilir duruma gelmiştir. Orta Kalkolitik’e 

dair doyurucu bilgiler Güvercinkayası’nın iç kaleli yerleşimi ve Köşkhöyük’ün I. 

tabakasından gelmektedir. Fakat bu iki yerleşmenin maddi kültür ögeleri, kendi 

arasında bir bütünlük göstermesine rağmen Tepecik-Çiftlik, Gelveri, Canhasan ve 

Batı Çatalhöyük’ten gelen buluntu topluluklarıyla arasındaki bağlar çok zayıftır. MÖ 

6. binyılın ikinci yarısı kültürel anlamda iki farklı uca temas ettiği anlaşılmaktadır. 

Güvercinkayası ve Köşkhöyük’ün I. tabakasını karşılaştırabileceğimiz tek yerleşme 

Mersin-Yumuktepe’nin XVI. tabakasıdır. Mimaride görülen benzerlikler kadar çanak 

çömlekte de bazı paralellikler kurabildiğimiz bu ortak kültürün hemen üzerine her iki 

bölgede de Obeyd Kültürü’nün geldiği anlaşılmaktadır. MÖ 6. binyılın ilk 

çeyreğinde Kilikya’nın Toros Dağları üzerinden Orta Anadolu Platosu’nun batısıyla 

kurduğu ortaklık, söz konusu binyılın sonunda daha doğuya Kapadokya’ya doğru 

kaydığı görülmektedir. Özetle, iki evre altında incelenen kültürel göstergeler, üçüncü 

bir evre içinde devam etmesine rağmen bunun Orta Kalkolitik’e tarihlenen 

yerleşmelerle zamansal ilişkisi kurulamadığından, D. French’in Canhasan 2B için 

önerdiği Orta Kalkolitik’e Geçiş evresini 2A’ya kaydırmamızın doğru olacağı 

anlaşılmaktadır. Batı Çatalhöyük’ün EC II evresi ve Gelveri’nin geç evresi de benzer 

bir şekilde bu geçiş dönemi içinde değerlendirilmelidir. 
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İki safhalı değişim modeli daha uzak bölgelerde de gözlemlenebilmektedir. 

Kuzeybatı Anadolu ve Marmara civarında görülen çizi, kazı ve nokta bezemeli çanak 

çömlek Fikirtepe Kültürü’nün Klasik evresinde ilk kez görülmeye başlarken, 

Pendik’ten de izlendiği gibi Gelişkin Fikirtepe evresinde görülme sıklıkları 

artmaktadır. MÖ 5500 sonrasına denk gelen dönem geçişi ise Ilıpınar VA-B’de, 

Aşağıpınar 5-6 geçişinde ve Porsuk Kültürü’nün Keskaya evresinde 

gözlemlenebilmektedir. Kızılrmak Kavsi İçi’nde Kapadokya ile benzer kap 

repertuvarını içeren ve göreceli olarak en erken yerleşme olan Boğazköy-Büyükkaya 

ikinci safhaya uygun bir biçimde basma-çekme yöntemiyle oluşturulmuş çizi 

bezemeli örnekler içerir. Göller Bölgesi’nin boya bezemeleri de öncü örnekler- 

gelenekselleşeme ve marjinalleşme evrelerini içermekle beraber bölge için 

oluşturulan kronoloji tablosunda gelenekselleşme ve marjinalleşme aşamaları MÖ 

6100-5700 yılları arasında diğer bir değişle Hacılar’ın IV-II ve I. tabakalarıyla 

değerlendirilmektedir.  

 

Sonuç olarak Tepecik-Çiftlik’in 2. tabakası ve buna bağlı evrelerinde görülen 

değişimlerin, Orta Anadolu Platosu ile ilişkili olan diğer bölgelerden gelen dağınık 

bilgilerimizin bir araya getirilmesinde önemli katkılar sağlayabileceği anlaşılmıştır. 

Daha önceleri İlk Kalkolitik adı altında toplanan ve Neolitik Dönem’le 

ilişkilendirilen fakat Orta Kalkolitik ile aynı şekilde ilişkilendirilemeyen 

kronokültürel göstregelerimizi tekrar gözden geçirmek gerektiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca çizi bezemelerin en azından İlk Kalkolitik Dönem’,n tamamı ve Orta 

Kalkolitik’e geçiş döneminde tek bir kültürel yapının ürünü olmadığı anlaşılmıştır. 

Açık zemin üzeri kırmızı renkli bezemeliler Batı ve Orta Toroslar’ın kuzeyindeki 

bölgelerde, kabartma bezemelilerin de Kapadokya toplulukları için sembol-kültürel 

bir dışavurum aracıyken, çizi, kazı ve nokta  bezemeli çanak çömleğin kültürel 

kimliklerden bağımsız, topluluklar arası ortak bir dili işaret eden ve işlevi tam olarak 

henüz anlaşılamayan bir araç olarak algılamamız gerekmektedir.  
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KATALOG 

Evre: 1 Katalog No:  1 

Açma:  15K  Sandık: 86-183  Parça No:792 

Tanım: Geniş ağızlı yayvan kap parçası.Mal Grubu: Koyu Renkli Yüzeyli Hamur: İyi 

pekişmiş taşçık ve saman katkı bir arada.Fırınlama: Tamamı özlü hamura sahiptir. Yüzey: 

Her iki yüzey de parlak açkılıdır. Açkı izleri görülmektedir. Her iki yüzey de koyu kahve 

rengindedir. Teknolojik Özellikler: Ağız kısmına kadar kalıp-levha tekniği, ağız kısmı ve 

dudak fitil tekniğiyle şekillendirilmiştir. Çap: 34 cm. 

 

Evre: 1 Katalog No:  2 

Açma:  15K     Sandık:194      Parça No:1839 

Tanım: Ağız parçası. Mal Grubu: Kırmızı Astarlıdır. Hamur: İyi pekişmiş taşçık ve saman 

katkı bir arada. Fırınlama: Gri özlü pişimli. Yüzey: Her iki yüzeyde hata kapama açkısıyla 

düzeltilmiştir. Bu hamura katılan kırmızınaşı boyası yüzeye kırmızı rengini 

vermiştir.Teknolojik Özellikler: Fitil tekniği ile şekillendirilmiştir. Çap: 34 cm. 

 

Evre: 1            Katalog No:  3 

 Açma: 15K   Sandık: 154   Parça No: 1852            

Tanım: İnce cidarlı konik gövdeli geniş ağızlı kap. Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur:.Orta 

derecede pekişmiş kum ve saman katkılıdır. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür. Yüzey: 

Dış yüzey hafif düzeltilerek kabaca bırakılmış, iç yüzey iyi açkılanmıştır. Yatay ve birbirine 

paralel açkı izleri görülmektedir. İç yüzey açık kahve rengi, dış yüzey alacalıdır. Teknolojik 

Özellikler: Kalıp ve iri levha tekniği bir arada kullanılmıştır. Çap: 36 cm. 
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Evre: 1  Katalog No:  4 

Açma: 15K  Sandık: 124   Parça No: 1272 

 

Tanım:.Tümeyakın durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası.Mal Grubu: 

Yalın Mal. Hamur: Yoğun oranda irili ufaklı taşçık ve mika içermektedir. Daha düşük oranda 

saman katkı içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını özlü pişirimlidir. Orta derecede 

pekişmiştir. Yüzey: İç yüzeyi dikkatli bir biçimde açkılanmışken, dış yüzeye uygulanan açkı 

daha geçici nitelikte olup zamanla dökülmüştür. Teknolojik Özellikler: Bu tip kapların 

gövdesi genellikle levha tekniğiyle şekillendirilirken, bu örnekte dipten ağıza tamamen kangal 

tekniğiyle şekillendirilmiştir. Çap: 40 cm. 

 

Evre: 1 Katalog No:  5 

Açma: 15K   Sandık: 130   Parça No: 1314 

Tanım: Kırık durumda, ince cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: İçerisinde ince kalsit taneleri barındıran kumlu yapıda kile 

saman katkı eklendiği görülmektedir. Nadir olarak iri taneli taşçığa da rastlanmaktadır. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve oldukça iyi pekişmiştir. Yüzey: Dış yüzey bir alet 

yardımıyla traşlanmış, iç yüzey ise oldukça iyi açkılanmıştır. Dış yüzey koyu devetüyü renge 

sahip olup yer yer alacalı iken, iç yüzeyin tamamı kahverengindedir. Yatay açkı izleri kabın iç 

yüzeyinin tamamında görülmektedir. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği bir arada 

kullanılmıştır. Levhaların gelişigüzel bir şekilde birbirine geçirildiği ve farklı boyutlara sahip 

olduğu dış yüzeyde görülebilmektedir. İç yüzeydeki açkı tabakası olasılıla kilin kumlu 

yapısından ötürü kabuk biçiminde yüzeyi kapsamaktadır. Açkı tabakasıkabın dibine doğru yer 

yer dökülmüştür. Çap: 40 cm. 

 

Evre : 1 Katalog No: 6 

Açma: 15J  Sandık:115   Parça No: 1283 
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Tanım: Tümlenebilir durumda ince cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. 

Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur: Yoğun oranda taşçık, mika ve saman katkı içermektedir.Az 

pekişmiştir. Fırınlama: Dış yüzey hamurun kendi renginde pişmişken, kabın diğer kısımları 

tamamen siyah özlüdür. Yüzey: İç yüzey siyah renkte olup açkılanmışken, dış yüzey 

kahverengi-alacalı renkli ve ıslak sıvazlama ve traşlama ile düzeltilmiştir. Hamurun 

içerisindeki yoğun mika taneleri özellikle iç yüzeye parlak bir görünüm kazandırmıştır. 

Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada kullanılmıştır. Levhaların birleşme 

yerleri dış yüzeyde net olarak görülebilmektedir. Çap: 32 cm. 

 

Evre: 1    Katalog No: 7 

Açma: 15K   Sandık: 122  Parça No: 1551 

Tanım: Kırık durumda, ince cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Yoğun oranda mika içermekle beraber daha düşük oranda taşçık 

ve saman katkı da görülmektedir. Fırınlama: Tamamına yakını özlü, orta derecede 

pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey iyi düzeltilmiş, açkılanmıştır ve kahverengindedir. Dış yüzey ise 

kaba bırakılmıştır ve yine kahverengindedir. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği 

birarada kullanılmıştır. Dış yüzeyde kalıbın negatif izleri görülebilmektedir. Çap: 32 cm. 

Evre: 1   Katalog No: 8 

Açma: 15K   Sandık: 142   Parça No: 1563  

Tanım: Kırık durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kabın ağız parçası. Mal Grubu: 

Yalın Mal. Hamur: Düşük oranda katkı görülmektedir. İri taneli taşçık ve ince taneli saman 

katkılıdır. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: İç 

yüzey, açık kahverengindedir, iyi düzeltilmiş ve açkılanmıştır. Dış Yüzey ise ıslak 

sıvazlamayla düzeltilmiş olup, hafif açkılanmıştır. Açkı tabakası büyük oranda kabın 

yüzeyinden döklülmüştür. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada 

kullanılmıştır. Çap: 42 cm. 

 

Evre: 2 Katalog No: 9 

Açma: 15K  Sandık: 74  Parça No: 871 
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Tanım: Tümeyakın durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal Grubu: 

Yalın Mal. Hamur: Yer yer oldukça büyük boyutlu taşçıklar içeren hamurun içerisine yoğun 

oranda saman katkı da eklenmiştir. Fırınlama: Tamamına yakını özlü pişirimlidir. Orta 

derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzeye de özenli açkı uygulanmıştır. Ayrıca iç 

yüzeydeki açkı izleri yatay bir şekilde iken dış yüzeydeki açkı izleri dikey bir biçimde kabın 

açkılandığını göstermektedir. İç yüzey tamamen koyu gri-kahve rengindeyken dış yüzey 

portakalımsı devetüyünden siyaha alacalı bir görünüm arz etmektedir. Teknolojik Özellikler: 

Kalıp ve levha tekniği bir arada kullanıldığı, bu tip kapların genelinde görülen prensiplerle 

şekillendirilmiştir. Çap: 36 cm. 

 

Evre: 2 Katalog No: 10 

Açma: 15K  Sandık: 74  Parça No: 870 

Tanım: Kırık durumda, kalın cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Yoğun oranda çok küçük kalsit ve ince kıyılmış saman katkı 

içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür. Oldukça pekişmiş sert bir dokulu hamur 

olasılıkla yüksek derecede fırınlanmıştır. Yüzey: Her iki yüzey de hafif açkılanmış, kabın 

şekillendirme biçiminden ötürü girintili çıkıntılı yüzey üzerinde yer yer açkılanmayan 

kısımlar kalmıştır. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada kullanarak 

şekillendirilmiştir. Dudak kısmı ise fitil tekniği ile biçimlendirilmiştir. Çap: 38 cm. 

 

Evre: 2  Katalog No: 11 

Açma: 15 J   Sandık: 30   Parça No: 281 

Tanım: Kırık durumda, kalın cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Çeşitli boyutlarda taşçık ve saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlü olup iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzeyi oldukça iyi 

açkılanarak düzeltilmiştir ve kahverengindedir. Dış yüzey ise açık devetüyü renginde olup 

çok yüzeysel bir şekilde açkılanmıştır. Açkı izlerinin oluşturduğu kısımlar hariç, ıslak 

sıvazlama ile düzeltilmiştir. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada 

uygulanrak biçimlendirilmiştir. Levha geçme yerlerinden kırılmış olup, bu levhalar üzerinde 

kabın yapımında kullanılan kalıbın negatif izleri görülebilmektedir. Çap: 40 cm. 
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Evre: 2    Katalog No: 12 

Açma: 15J   Sandık: 46   Parça No: 532 

Tanım: Kırık durumda, kalın cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Orta boyutlu taşçık ve az miktarda saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlü olup iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzeyi oldukça iyi 

açkılanarak düzeltilmiştir ve siyah renktedir. Dış yüzeyi ise kahverenginde olup kabaca 

bırakılmıştır. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada kullanılmıştır. Dış 

yüzeyde, kabı şekillendirilirken kullanılan kalıbın negatif izlerinin yer yer parmakla 

düzeltildiğini gösteren izler görülmektedir. Çap: 32 cm. 

 

Evre: 2    Katalog No: 13 

Açma: 15K   Sandık: 109  Parça No: 1242 

Tanım: Kırık durumda, kalın cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Yoğun oranda mika, taşçık ve saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: İç yüzeyi açkı 

aletinin uyguladığı baskıdan ötürü hafif pürüzlü bir görünümde olsa da gayet özenli 

açkılanmıştır. Dış yüzeyi ise kaba bırakılmıştır. Her iki yüzeyde kahverengi iken iç yüzeyin 

ağızdan aşağısı siyahtır. Teknolojik Özellikler: Oldukça kalın cidarlı (1.5 cm.) olan bu kabın 

yapımında en az 3 levha kullanılmıştır. Bu kapların tipik şekillendirme yöntemi olan kalıp 

kullanımının izleri dış yüzeyde görülebilmektedir. Çap: 40 cm. 

 

Evre: 2    Katalog No: 14 

Açma: 15K   Sandık: 65  Parça No: 584 

Tanım: Kırık durumda her iki yüzeyi de açkılı konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. 

Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur: İçinde çok büyük taneler barındırmayan hamur taşçık ve 

saman katkı içeriklidir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve çok iyi pekişmiştir. Yüzey: 

Her iki yüzeyi de açkı izleri görülmeksizin parlak açkılanmıştır. Dış yüzey hamurun orijinal 
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rengine yakın olup açık renkli iken, iç yüzey daha koyu renkte olup kahverengine yakın bir 

tondadır. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği bir arada kullanılmıştır. Levhaların 

birbirine geçme yerlerindeki düzensizlik dış yüzeyde net bir şekilde görülmektedir. Çap: 34 

cm. 

 

Evre: 2   Katalog No: 15 

Açma: 15J   Sandık: 31   Parça No: 659 

Tanım: Kırık durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal Grubu: Yalın 

Mal. Hamur: Çok büyük boyutlu taşçık dışında fazla katkı içermemektedir. Diğer örneklere 

göre daha hafiftir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür. Yüzey: Her iki yüzey de 

kahverengindedir. İç yüzey iyi düzeltilmiş olup parlak açkılıyken, dış yüzey kaba 

bırakılmıştır. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada kullanılmıştır. Bir kenarı 

ince diğer kenarı kalın levhaların birbirine geçirilimesiyle şekillendirilmiştir. Dış yüzeyde 

levhaların kaynaşma noktaları görülebilmektedir. Çap: 40 cm. 

 

Evre: 2  Katalog No: 16 

Açma: 15J   Sandık: 52   Parça No: 739  

Tanım: Kırık durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal Grubu: Yalın 

Mal. Hamur: Yoğun oranda taşçık ve mika içeriklidir. İri taneli saman katkı da 

görülmektedir. Ayrıca kil içeriğinde obsidiyen parçalarına da rastlanmıştır. Fırınlama: 

Tamamına yakını özlü pişimli olup, iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzeyi koyu kahve ve siyah 

renktedir. İyice düzeltilmiş ve açkılanmıştır. Dış yüzey ise hamurun orijinal renginde açık 

devetüyüdür ve kaba bırakılmıştır. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada 

kullanılmıştır. Çap: 26 cm. 

Evre: 2   Katalog No: 17 

Açma: 15J   Sandık: 37   Parça No: 611 

Tanım:Kırık durumda, ince cidarlı, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Oldukça temiz bir kile sahip olmakla beraber düşük miktada 
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mika ve saman katkı görülmektedir. Oldukça hafiftir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür 

ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de açık devetüyü renginde olup, iç yüzeyi 

hafifçe açkılanmış olup, dış yüzeyi düzensiz bir şekilde traşlanmıştır. Teknolojik Özellikler: 

Kalıp ve levha tekniği birarada kullanılmıştır. Çap: 34 cm. 

 

Evre: 3 Katalog No: 18 

Açma: 15 K  Sandık: 114  Parça No: 1054 

Tanım: Kırık durumda, oldukça özensiz konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal (Kaba). Hamur: İçerisinde bulunan taşçık ve saman katkının boyutları 

oldukça gelişigüzeldir ve yoğun orandadır. Az sayıda mika parçacıkları da gözlemlenmiştir. 

Fırınlama: Sadece 3. evrede rastlanabilen özsüz pişirilmiş yapımlara iyi bir örnektir. 

Olasılıkla düşük ısıda pişirilmiş bu kap yeterince pekişmiş değildir. Yüzey: Her iki yüzey de 

sarımsı açık devetüyü renginde, alacalı ve açkısızdır. Teknolojik Özellikler: Oldukça özensiz 

bir şekilde biçimlendirildiği, levhaların birbiriyle bağlantı yerlerindeki büyük boşluklar 

sayesinde anlaşılmaktadır. Levhaların birbirine geçmesi için elle baskı yapıldığı 

görülebilmektedir. Çap: 30 cm. 

 

Evre: 3 Katalog No: 19 

Açma: 15J  Sandık: 24  Parça No: 718 

Tanım: Kırık durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kap parçası. Mal Grubu: Yalın 

Mal. Hamur: Orta büyüklükte taşçık ve az sayıda ince kıyılmış saman katkı içermektedir.  

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve iyi pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzeyi de düzensiz 

açkılanmıştır. Yer yer açkısız bırakılmış kısımları bulunmaktadır. Her iki yüzey de koyu 

kahverenginde ve alacalıdır. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada 

kullanılmıştır. Çap: 30 cm. 

 

Evre: 3   Katalog No: 20 

Açma: 15J   Sandık: 12   Parça No: 390 



 177 

Tanım: Kırık durumda, konik gövdeli geniş yayvan ağızlı kabın ağız parçası. Bu forma ait en 

dar ağız çapına sahiptir. Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur: Yoğun oranda saman katkı 

içermekte olup, daha az oranda mika ve taşçık da kil içeriğinde bulunmaktadır. Oldukça kof 

yapıdadır. Fırınlama: Tamamına yakını özlü olup, az pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de 

kahverenginde olup iç yüzeyi daha açık tondadır. İç yüzey açkılı iken, dış yüzey ıslak 

sıvazlama ile düzeltülmiştir. Teknolojik Özellikler: Kalıp ve levha tekniği birarada 

uygulanmıştır. İç yüzeyde levhaların birbirinden ayrıldığı kesimde levhaların düeltisiz 

yüzeylerini görmek mümkündür. Çap: 22 cm. 

 

Evre: 1   Katalog No: 21 

Açma: 15K   Sandık: 110 (Toplu Buluntu) Parça No: 1077 

Tanım: Ağızdan gövdeye korunagelmiş, kırık durumda kase parçası. Mal Grubu: Yalın Mal. 

Hamur: İnce taşçık ve mika içermekle beraber az sayıda saman katkı görülmektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlü olup, orta derecede pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey kısmen 

açkılanmıştır ve alacalıdır. Açkı aletinin temas ettiği alanlarda yatay bir şekilde iz bırakacak 

şekilde kısmen açkılanmıştır. Dış yüzey ise oldukça özenli açkılanmıştır ve devetüyü 

rengindedir. Teknolojik Özellikler: Çimdikleme yönteminin kullanıldığını gösteren parmak 

baskı noktaları iç yüzeyde belirgindir. Çap: 16 cm.  

 

Evre: 1   Katalog No: 22 

Açma: 15K   Sandık: 96   Parça No: 861 

Tanım: Kırık durumda ince cidarlı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Açkılı Mal. 

Hamur: Yoğun oranda ince kalsit ve mika içermektedir. Saman katkı çok düşük miktardadır. 

Fırınlama: Tamamı özlü olup az pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de siyah renktedir ve iyi 

açkılanmıştır. Teknolojik Özellikler: İnce cidarı ve yüksekliği düşünüldüğünde diğer 

kaselere göre ayrıksı bir yapıdadır. Olasılıkla kalıpta şekillendirilmiştir. Çap: 16 cm. 
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Evre: 1   Katalog No: 23 

Açma: 15K   Sandık: 100 (Toplu Buluntu)  Parça No: 1544 

Tanım: Ağızdan omurganın altına dek korunagelmiş, kırık durumda kase parçası. Mal 

Grubu: Yalın Mal. Hamur: Kumlu yapıdaki kil bileşenin içinde iri taneli mika, orta 

büyüklükte taşçık ve kalsit parçalarına ek olarak iri taneli saman katkı da görülmektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve çok iyi pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de 

portakalımsı kızıl renkte ve hafif açkılıdır. Taşçık katkı, yüzeyde çatlakların oluşmasına sebep 

olmuştur. Teknolojik Özellikler: Levha tekniğiyle şekillendirilmiştir. Çap: 16 cm. 

 

Evre: 1   Katalog No: 24 

Açma: 15K   Sandık: 110 (Toplu Buluntu)   Parça No: - 

Tanım: Ağızdan omurganın altına dek korunagelmiş, kırık durumda kase parçası. Mal 

Grubu: Koyu Renkli Açkılı. Hamur: Yoğun oranda taşçık ve mika ile birlikte obsidiyen 

parçaları da kil bileşeni içindedir. Ayrıca iri taneli saman katkı da gözlenmektedir. 

Fırınlama: Tamamı özlüdür, sert bir biçimde pekişmiştir. Yüzey: İç ve dış yüzey siyah-gri ve 

alacalı görünümdedir. İç yüzeyi oldukça yüzeysel bir şekilde açkılanmıştır ve açkı izleri 

boyunca kabın bazı kısımlarında korunagelmiştir. Dış yüzey ise parlak açkılıdır ve saman 

katkı yüzeye nüfus etmiştir. Teknolojik Özellikler: Parmak baskı izleri ve açkı öncesi 

traşlama izleri iç yüzeyde görülebilmektedir. Çap: 15 cm. 

 

Evre: 1   Katalog No: 25 

Açma: 15J   Sandık: 108   Parça No: 1343 

Tanım: Tümeyakın bir şekilde korunagelmiş, küçük kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli 

Açkılı. Hamur: Orta büyüklükte kalsit ve ince taneli saman katkı içermektedir. Fırınlama: 

Tamamı özlüdür ve çok iyi pekişmiştir. Olasılıkla yüksek ateşte pişirilmiştir. Yüzey: Her iki 

yüzey de koyu kahverengi ve alacalıdır. Her iki yüzey de açkılıdır. Teknolojik Özellikler: 

Küçük bir parça olmasına karşılık, üstüste bindirilen iki levhanın daha sonradan 

çimdiklenerek şekillendirilmesiyle biçimlendirilmiştir. Dudak kısmı yonyularak 

düzleştirilmiştir. Çap: 10 cm. 
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Evre: 1-2  Katalog No: 26 

Açma: 15J   Sandık: 127   Parça No: 1071 

Tanım: Ağızdan omurganın altına dek korunagelmiş, kırık durumda kase parçası. Mal 

Grubu: Koyu Renkli Açkılı. Hamur: Yoğun oranda, farklı boyutlarda taşçık ve kalsit 

parçalarına ek olarak az miktarda saman katkı içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını 

özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de kahverengindedir ve açkılıdır. 

Dış Yüzey iç yüzeye göre daha özenli açkılanmıştır. Teknolojik Özellikler: İç kısımda 

omurga üzerinde parmak baskı izleri görülmektedir. Çap: 12 cm. 

 

Evre: 1   Katalog No: 27 

Açma: 15K   Sandık: 103   Parça No: 1129 

Tanım: Tümeyakın durumda, orta-büyük boyutta omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu 

Renkli Açkılı. Hamur: Yoğun oranda orta ve büyük boyutta taşçık ve saman katkı 

içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve az pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey açık 

kahve-bej renkte, dış yüzey ise siyah renktedir. İç yzey hafif açkılı, dış yüzey ise açkı izleri 

görülecek şekilde daha parlak açkılıdır. Teknolojik Özellikler: Parmak baskı izleri 

görülmektedir. Çap: 17 cm. 

 

Evre: 1   Katalog No: 28 

Açma: 15K   Sandık: 166   Parça No: 1724 

Tanım: Tümlenebilir durumda, ince cidarlı, omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Yalın Mal. 

Hamur: Orta büyüklükte taşçık ve az miktarda saman katkı içermektedir. Fırınlama: 

Tamamına yakını özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey açkılı ve alacalı bej 

renkte, dış yüzey ise daha parlak açkılı ve kırmızımsı portakaldan beje bölgesel durumda 

farklı renkler içermektedir. Teknolojik Özellikler: Omurgadan yukarısı kalıpta oldukça 

düzgün yüzeyli iken, aşağısında çok sayıda parmak baskı noktasıyla girintili çıkıntılı bir 

yüzeye sahiptir. Çap: 14 cm. 
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Evre: 1   Katalog No: 29 

Açma: 15J   Sandık: 140   Parça No: 1170 

Tanım: Kırık durumda omurgalı kase dibi. Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur: Farklı 

boyutlarda taşçık ve ince kıyılmış saman katkı içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını 

özlüdür ve iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey koyu gri-siyah renkte, omurgadan altı hafif açkılı, 

yukarısı açkıldır. Dış yüzey ise daha parlak açkılıdır ve kırmızımsı portakaldan beje bölgesel 

durumda farklı renkler içermektedir. Ayrıca dış yüzeyde saman katkının negatif izleri 

yoğundur. Dip Çapı: 3,5 cm.  

 

Evre: 2   Katalog No: 30 

Açma: 15K   Sandık: 54   Parça No: 523 

Tanım: Tümlenebilir durumda küçük, omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Yalın Mal. 

Hamur: Orta büyüklükte, az miktarda taşçık ve yoğun oranda saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de 

portakalımsı bej renkte , alacalı ve hafif açkılıdır. Uygulanan açkının yer yer döküldüğü 

anlaşılmaktadır. Teknolojik Özellikler: Çimdikleme ve parmak baskılarına ait izler özellikle 

dış yüzeyde görülebilirken, iç yüzeyi daha düzeltilidir. Çap: 10 cm. 

 

Evre: 2   Katalog No: 31 

Açma: 15J   Sandık: 37   Parça No: 503 

Tanım: Kırık durumda hafif omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Yüzeyli 

Açkılı. Hamur: Orta büyüklükte taşçık ve ince kıyılmış saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve iyi pekişmiştir. Yüzey: Dış yüzeyi alacalı ve açık 

bej rengindedir. İç yüzeyi ise siyahtır. Her iki yüzey de parlak açkıldır. Teknolojik 

Özellikler: Her iki yüzeyinde de açkı izlerini görmek mümkündür. Çap: 16 cm. 
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Evre: 2   Katalog No: 32 

Açma: 15J   Sandık: 37   Parça No: 500 

Tanım: Tümlenebilir durumda keskin omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli 

Yüzeyli Açkılı. Hamur: Elenmiş kilden yapılmıştır. İçerisinde çok küçük boyutta mika ve az 

miktarda saman katkı görülmektedir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve çok iyi 

pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzeyde parlak açkılı, cilalı ve koyu kahve-kurşuni renk 

tonlarındadır. Her iki yüzeyde de bölgesel is izleri görmek mümkündür. Teknolojik 

Özellikler: Oldukça özenli açkılanıp cilalanmasına rağmen açkı izleri görülmektedir. 

Olasılıkla iki aşamada açkılanmıştır. Çap: 16 cm. 

 

Evre: 2   Katalog No: 33 

Açma: 15K   Sandık: 83   Parça No: 727 

Tanım: Ağıza yakın omurgalı, kırık durumda kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Açkılı 

Mal. Hamur: Az miktarda ince kalsit, mika ve saman katkı içermektedir. Fırınlama: 

Tamamı özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de kahverenginde ve 

parlak açkıldır. Teknolojik Özellikler: Açkı izleri her iki yüzeyde de görülebilmektedir. 

Çap: 18 cm. 

 

Evre: 2   Katalog No: 34 

Açma: 15K   Sandık: 79   Parça No: 881 

Tanım: Kırık durumda hafif omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Yüzeyli Açkılı 

Mal. Hamur: Elenmiş kilden yapılmıştır. İçerisinde taşçık ve kalsit bulunmazken yoğun 

oranda ince mika teneleri görülebilmektedir. Saman katkı ise seyrektir fakat tane boyutları 

büyüktür. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey kurşuni 

koyu kahverengindedir, dış yüzey ise hamurun orijinal pişim rengi olan portakılımsı kızıl ve 

siyah alacalıdır ve yine parlak açkılıdır. Teknolojik Özellikler: Açkı izlerine sadece iç 

yüzeyde rastlanmaktadır. Çap: 14 cm. 
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Evre: 2   Katalog No: 35 

Açma: 15K   Sandık: 68   Parça No: - 

Tanım: Tümeyakın durumda, orta-büyük boyutta kase parçası. Mal Grubu: Yalın Mal. 

Hamur: Yoğun oranda, farklı boyutlarda taşçık ve ince kıyılmış saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzeyin omurgadan 

yukarısı yüzeysel bir biçimde açkılanmıştır. Açkı işlemi öncesi gerçekleştirilen traşlamaya ait 

izler hafif açkılanmasına rağmen düzeltilememiştir. Omurgadan aşağısı ise daha düzgün 

açkılanmıştır. Dış yüzeyin tamamı iyi düzeltilmiştir ve açkılıdır. Teknolojik Özellikler: 

Omurgadan yukarısı sonradan eklenmiştir. Ek yerinde parmak baskı izlerini görmek 

mümkündür. Çap: 16 cm. 

 

Evre: 2   Katalog No: 36 

Açma: 15J   Sandık: 64   Parça No: 783 

Tanım: Tümeyakın durumda, küçük boyutlu kase parçası. Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur: 

Yoğun oranda iri ve orta taneli taşçık ve daha az oranda kıyılmış saman katkı içermektedir. 

Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de 

açık kahve-bej rengindedir. İç yüzey ıslak sıvazlama ile düzeltilirken, dış yüzey hafifçe 

açkılanmıştır. İri taneli taşçıklar her iki yüzeyde de çatlaklara yol açmıştır. Teknolojik 

Özellikler: Çimdikleme yöntemiyle yapıldığı, yüzeydeki parmak baskı izlerinden 

anlaşılmaktadır. Çap: 10 cm.  

 

Evre: 2   Katalog No: 37 

Açma: 15J   Sandık: 127   Parça No: 1066 

Tanım: Kırık durumda omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Açkılı. Hamur: 

Ufak taneli taşçık, mika ve saman katkı içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını özlüdür ve 

iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey koyu kahverengi ve açkılı, dış yüzey ise siyah renkte ve daha 

parlak açkılıdır. Teknolojik Özellikler: Levha tekniğiyle şekillendirilmiştir. Çap: 16 cm. 
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Evre : 2   Katalog No: 38 

Açma: 15J   Sandık: 85   Parça No: 765 

Tanım: Kırık durumda omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Açkılı. Hamur: 

Orta boyutlu taşçık ve yoğun oranda saman katkı içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını 

özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Her iki yüzey de kahverenginde ve açkılıdır. 

Teknolojik Özellikler: İç yüzeydeki açkı izleri daha seyrek, dış yüzeyde ise sık aralıklarla 

açkılandığını göstermektedir. Dış yüzeye daha fazla emek harcanmıştır. Çap: 16 cm.  

 

Evre: 2   Katalog No: 39 

Açma: 15J   Sandık: 37   Parça No: - 

Tanım: Tümeyakın durumda omurgalı, büyük boyutlu kase parçası. Mal Grubu: Koyu 

Renkli Açkılı. Hamur: İçerisinde farklı boyutlarda taşçık ve yoğun oranda ince kıyılmış 

saman katkı barındırmaktadır. Fırınlama: Tamamı özlüdür ve oldukça iyi pekişmiştir. 

Yüzey: Her iki yüzeyi de siyah, alacalı renktedir ve özenli açkılanmıştır. Teknolojik 

Özellikler: Levha tekniğiyle şekillendirilmiştir. Açkı aletinin izlerini kapatmak için bir kat 

cila çekildiği anlaşılmaktadır. Çap: 17 cm 

Evre:  3  Katalog No: 40 

Açma: 15K   Sandık: 33   Parça No: 446 

Tanım: Kırık durumda kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Yüzeyli. Hamur: Orta 

büyüklükte, az miktarda kalsit ve yoğun saman katkı içermektedir.  Fırınlama: Tamamına 

yakını özlüdür ve iyi pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey açık kahverenginde olup ağız kısmı iyi 

açkılanırken diğer kısımlar orta derecede açkılanmıştır. Dış yüzey siyaha çok yakın koyu 

kahverenginde olup parlak açkılanmıştır. Teknolojik Özellikler: İç yüzeyin omurga 

kısımında bulunan izler iki parça halinde şekillendirilip birleştirildiğini göstermektedir. Çap: 

14 cm. 

 

Evre: 3   Katalog No: 41 

Açma: 15K   Sandık: 84   Parça No: 761 
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Tanım: Kırık durumda omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Koyu Renkli Yüzeyli Açkılı Mal. 

Hamur: Az miktarda iri taneli taşçık ve ince kıyılmış saman katkılıdır. Fırınlama: 

Tamamına yakını özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: Dudak kısmı portakalımsı 

kırmızı renkte hamurun orijinal yanış rengini yansıtmaktadır. Kabın geri kalan kısmı 

kahverengi ve alacalı görünümdedir. Her iki yüzeyi de açkılıdır. Teknolojik Özellikler: 

Dudak kısmı sonradan eklenmiştir. Çap: 13 cm. 

Evre: 3   Katalog No: 42 

Açma : 15K   Sandık: 33   Parça No: 459 

Tanım: Kırık durumda omurgalı kase parçası. Mal Grubu: Yalın Mal. Hamur: Orta 

büyüklükte taşçık ve ince kıyılmış saman katkı içermektedir. Fırınlama: Tamamına yakını 

özlüdür ve orta derecede pekişmiştir. Yüzey: İç yüzey açkılı ve tamamına yakını siyahtır. Dış 

yüzey ise daha parlak açkılı ve kırmızımsı portakaldan beje bölgesel durumda farklı renkler 

içermektedir. Teknolojik Özellikler: Dış yüzeyin omurga civarında parmak baskı izleri 

görülmektedir. Çap: 16 cm.  
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