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BEY~EH~R CIVAR~NDA BULUNMU~~OLAN
ESERLER
SÜLEYMAN ÖZKAN
Konya Arkeoloji Müzesi'ne, 1987 y~l~nda, Bey~ehir'in 35 km. bat~s~nda bulunan (harita ~~ ) Çavu~~kasabas~ndan baz~~ medeni eserler (res. 1) gelmi~tir. Bu eserler üzerinde çal~~t~~~m~z s~rada, buluntu bölgesinde ara~t~rmalarda bulunduk. Ö~rendi~imize göre eserler kasaban~n 250 m. kadar
güneyindeki Küçük Hüyük'te toplu halde ele geçmi~ lerdir ' (harita 2).
Kasabadan gelen yol, küçük bir çay~~ geçip tepenin kuzey teras~na ç~kar. Hüyük, çay~n kenar~nda yükselen do~al tepenin üzerini kaplamakta,
yerle~im alan~, tepenin do~u ve güney yamaçlanna da yay~lmaktad~r. Teras~n ete~e yak~n k~sm~nda A~a~~~Hamam, biraz daha yukans~nda Yukar~~
Hamam olarak adland~r~lan iki ~l~ca bulunmaktad~ r'. Kuzey teras~~ yükselerek kale görünümündeki üst düzlü~e ula~maktad~r. Teras, citadel'e
bugün dahi görülen, iki kap~~ ile ba~lanmaktad~r.
Hüyük, Isparta'y~~ Konya'ya ba~layan ve halk~n "Uluyol" ad~n~~ verdi~i
"Via Sebaste"ye hakim bir noktada yer alm~~t~r. Ayr~ca, Sultan Da~lar~n'
a~arak, bu bölgeyi Ilg~n bölgesine ba~layan yola da yak~nd~r'. Bugün
hüyük, ~l~calann bat~s~nda kalan geni~~bir çay~rl~~~n d~~~nda tarlalarla kapl~d~r.
Burada, Küçük Hüyük'te bulunmu~~tunç eserler ile hüyük yüzeyinden toplad~~~= seramik parçalar~~ incelenmektedir.
I Ayr~ca yakla~~k yirmi y~l kadar önce, Yukan Hamam'~n s~cak su kayna~~n~n temizlenmesi s~ras~nda, bir Bale ile bir hançerin bulundu~unu da ö~rendik. Bu çal~~mamda yard~mlar~n~~ esirgemeyen Prof. Dr. Tahsin Chgüç'e, Prof. Dr. Nimet özgüç'e, Prof. Dr. Baki
C~~ün'e ve Yr. Doç. Dr. Aliye öztan'a te~ekkür ederim.
2 Her iki yap~da da yaz~t yoktur. Yaln~z Yukar~~ Hamam'~n onanlan s~vas~~ üzerine
"Hac~~Süleyman ~~~~ 88(H.)" (—M. 1774-75) ibaresi kaz~nm~~ur.
' S. LLoyd-J. Mellaan. Beycesultan Il. London 1965 map ~ .
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Tunç Eserler
Bunlar fiale (göbekli hamam tas~), çanak, kazan, kepçe, m~zrak ucu,
ko~um tak~m~, mobilya parças~(?) ve çubuklardan olu~maktad~r. Tunçtan
yap~lm~~~olan eserlerin tümü, oksitlenme nedeniyle y~pranm~~t~r. Kepçe
ve kazan üzerinde görülen dokuma izleri, Ankara-An~tkabir I ve Gordion
MM tümülüslerinde oldu~u gibi bir kuma~a sar~l~~ olarak b~rak~ld~ klar~~ izlenimini vermektedir'.
a) Fialeler :
~ ki de~i~ik tipte üç örnelde temsil edilmektedirler.
a. Çok az eksikli~i olan s~~~fiale, petallerle süslüdür. Gövdesi çatlam~~, omfalos k~sm~~ gövdeden ayr~ lm~~t~ r. (Env. No. 1987. 14.3)
Ç. 19.5, yük. 41.1, kal. 0.3 cm. (res. 2a-b : çiz. )
~~b. Omfalosu ve gövdesinin bir bölümü korunmu~~olan fiale, yukardakinin e~idir (res. 3).
2. Gövdesinden üç parças~~ ve omfalosu korunmu~~olan fialenin içi oniki kabartma konsantrik daire ile süslüdür.
Ç. 19.6, yük. 3.5, kal. 0.15 cm. (res. 4 : çiz. 2)

Bilindi~i gibi, çe~itli tiplere ayr~lan f~alelerin omfaloslu olanlar~, Frig
eserleri aras~ nda en iyi tan~ nan bir grubu temsil ederler'. Küçük
Hüyük'ün petalli fialelerinin en yak~ n benzerleri Gordion MM ve J 6,
An~tkabir I-II, Elmal~-Bay~nd~ r C ve D tümülüslerinde8 ç~kar~lm~~~olanlard~r. Ayr~ca bu tip taslar, Burdur ve Ere~li müzelerinde' de sergilenmektedir. Iran kökenli oldu~u söylenen P. Adams koleksiyonundaki fiale 1°
iki hieroglif i~areti ta~~mas~~ d~~~nda, Frig fialelerinden farks~zd~ r.
Kabartma konsantrik dairelerle süslü 2. tipteki omfaloslu fialenin benzerleri, Gordion'da ço~u MM tümülüsünden olmak üzere P, J ve W meT. C~zgüç - M. Akok, "Türk Tarih Kurumu ad~ na An~tkabir Alan~ nda Yap~lan
Tümülüs Kaz~lar~." Belleten XI/41, 1947, s. 35; R.S. Young. The Gordion Excavations Final Reports 1: Three Great Early Tumuli. Pennsylvania 1981, S. 156.
A. K. Knudsen. A Study of the relation between Phrygian Metalware and pottery in
the eight and seventh centuries B.C. Ann Arbor, Michigan 1961. s. 171 vd.: Young 1981, s.
233 vd.
Knudsen 1961 s. 171 d. n. 44: Young 1981, lev. 69.
Özgüç-Akok 1947, res. 23-26, 40.
Antalya Museum. Prepared by Antalya Museum. ~ stanbul 1988 no. 36 ve 38.
Eregli Müzesi Rehberi. Haz.: Osman Özbek. Konya 1984, res. 41.
R. D. Barnett, "The Hieroglyphic Writing of Urartu" Anatolian Studies in Presented to H.G. Güterbock on the occasion of his 65th Birthday. ~stanbul 1974, s. 48 lev. XIII.
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zarlannda da bulunmu~tur 11. Knudsen'in ~ekil ve bezek aç~s~ndan Frig
eseri olarak belirtti~i bu tip, çok yayg~n de~ildir. Küçük Hüyük fialesi, bu
tipin Gordion d~~~nda bulunmu~~ilk örne~idir.
Büyük Çanak
Ucu hafifçe kal~nla~t~nlm~~~ a~~z kenan keskin bir ~ekilde d~~a ta~k~n,
keskin omuzlu çana~~ n, gövdesinin az bir k~sm~~ parçalar halinde ele geçmi~tir.
Ç. 63, kal. 0.4 cm. (çiz. 3)

Tepsi kadar büyük olan bu çana~~ n, madeni eserler aras~nda tam
benzeri yoktur. Ancak ayn~~ profile sahip, madeni tabaklar Gordion'da
W ve K-III tümülüslerinde mevcuttur '2.
Kazan (Env. No. 1987. 14. )
Kazan~n d~~a ta~k~n a~~z kenar~ = içi yivli, boyunu k~sa, gövdesi
küresel ve dibi yuvarlakt~ r. Kab~n omuzu alt~nda, bir üçgen olu~turacak
biçimde, kar~~l~kl~~ olarak aç~lm~~~üçer delik vard~ r. Bunlar kaybolan kulplar~n tak~ld~~~~deliklerdir.
A~~z Ç. ~~3.5, yük. ~~3.8, kar~n Ç. 19 CM. (res. 5: çiz. 4)
Bo~a veya grifon protom kulplu ve de~i~ik boylardaki küçük kazanlann,
tümülüslerin birço~unda bulunmas~na kar~~n, aralar~nda örne~imizin tam
benzeri yoktur'.
Kepçeler
Birbirinden farkl~~ iki kepçe vard~r.
~ . Kepçenin çana~~ , dikdörtgen kesitli sap~ na, kare biçimli bir levha
ile ba~lanmaktad~ r. Kulbun geriye do~ru lovnlan k~sm~~ eksik olup buraya
yak~n yerde kal~n, küçük bir parça vard~ r. (Env. No. 1987. 14.4)
" Knudsen 1961, s. 168 d.n. 43: Young 1981 lev. 9, D, E: lev. : lev. 89, G.
G. Körte-A. Körte. Gordion. Ergebni.se der Ausgrabungen im Jahre 1900. Berlin
1904, s. 74 Abb. 55: Knudsen 1961, S. 151 vd.: Young 1981 s. 228, lev. 64, 89.
Körte-Körte 1904 Abb. 74, 46-48: H.Z. Ko~ay, "Ankara Gazi Orman Fidanl~~~nda
bulunan eserler" Türk Tarih, Arkeoloji ve Etno~rafya Dergisi I, 1933, S. 13 no. 6: Young
1981, lev. 8 A-D, lev. 58-59, lev. 87: M. Akkaya, "Kaynarca Tümülüsü Frig Ça~~~Bronz
Eserleri' Eski Eserler ve Müzeler Bülteni rt, 1987, res. 4-5: Antalya Museum 1988, no. 3212

33.
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Mevcut boyu 22.5, çanak ç. 8.8, sap~ n kal. 0.5 cm (res. 6)
Knudsen'in ay~nm~ na göre "basit kepçeler IA" grubuna giren kepçenin benzerleri Gordion P, MM, K-ili 15, Ankara-Fidanl~k 16 , Elmal~~ Bay~nd~r D' tümülüslerinde ele geçmi~tir. Bizim kepçenin eksik ucu, Gordion
örneklerine göre, tamamlanabilir.
Kepçenin çana~~, ~imdi mevcut olmayan sapma, iki yan~~ ve üstü
düz, alt k~sm~~ içbükey olarak kesilmi~~bir parçayla ba~lanmaktad~r. Bu
parçan~n kenarlar~~ hafifçe kal~nla~t~r~lm~~t~r. Çana~~n alt~ nda kuma~~izleri
görülüyor. (Env. No. 1984. 14.5)
2.

Mevcut boyu 6.8, çanak ç. 8.5, kal. 0.3 cm. (res. 7)
Knudsen'in "basit kepçeler IC" 18 grubuna giren örne~in yak~n benzerleri, Gordion MM ve K-IV tümülüslerinde bulunanlard~r 19 .
Mezarlarda kepçeler, kazanlarla birlikte ve hatta kepçeler kazan~n
içinde bulunmu~lard~r 20. Tümülüslere ölü hediyesi olarak b~rak~lan kepçelerin bir özelli~i de birbirlerinden farkl~~ tiplere ait olmaland~r. Bu durumu
Küçük Hüyük buluntular~~ da kan~tlamaktad~ r.
e) M~zrak Ucu (Env. No. 1987. 14.6)
Tunç levhan~n koni ~eklinde bükülmesiyle yap~lm~~t~r. Ah~ap sap~~ tutan perçini, sap~n girdi~i a~~z k~sm~ndad~r. A~~z k~sm~, hafifçe kal~nla~t~nlm~~~olup sivri ucu körelmi~tir.
Uz. 14.5, Ç. 1 .9 cm. (Res. 8 :

Ç~Z.

5)

Tümülüslerde, ölü e~yalar~~ aras~nda silahlar hem nadir hem de az
miktarda bulunmaktad~r'. Bu m~zrak uçlar~= iki tipi vard~r; biri uzun
ve üzeri yivli olup Ankara-An~tkabir I ve II tümülüslerinde bulunmu~Knudsen 1961, s. 249-251.
Körte-Körte 1904, Abb. 59: Young 1981, lev. 8, H, lev. 89, A-B
6 Ko~ay 1933, S. 13 No. 7.
Antalya Museum 1988, S. 35 No. 34.
Knudsen 1961, s. 251-2.
Il
Körte-Körte 1904, S. ~ o~~ res. 74: Young 1981, lev. 64, A-B
20 Körte-Körte 1904, res. 59, 74: Young 1981, lev. 64, 89 S. 228: 0.W. Muscarella,
"The Background to the Phrygian Bronze Industry" Bronzeworking Centres of Western
Asia c. 1000-539 B.C. (Ed. y J. Curtis) London 1988, s. 185.
21 Özgüç-Akok 1947, S.
35: Antalya Museum 1988, S. 46 no. 60-62.
4

BEY~EH~ R C~ VARINDAK~~ESERLER

587

~ k 23
tur 22. Di~er tipi olu~turan bizim örne~imizin benzerleri Ankara-Fidanl
~ehMidas
~z,
nda
mevcuttur.
Yaln
ve Midas ~ehri-Yaz~l~ kaya 24 buluntular~
ri buluntular~ nda üçer perçin vard~ r.
0 Mobilya (?) Parças~~
~ ki parça halinde ele geçmi~~olan objenin bir k~sm~~ eksiktir. U biçiminde d~~ bükey olarak haz~rlanm~~~bir parçaya, ortas~~ delik ikinci parçan~ n
iki pençinle tutturulmas~ yla olu~turulmu~tur.
yük. 2.6, gen. 7.6, kal. o.16 cm. (res. 8)
Bu eserin ayn~ lan, fakat gümü~ten yap~lm~~~iki parça, Elmal~-Bay~nd~r
D tümülüsünde bulunmu~tur'. Mobilya aksam~~ olarak dü~ündü~ümüz
parçan~ n fonksiyonunun elimizdeki verilere göre ayd~ nlatmak mümkün de~ildir.
Tunç Çubuklar
Yuvarlak kesitli iki çubuktan ilki 21 cm. uzunlu~unda olup L biçiminde k~vr~lm~~t~ r. Toplam 41 cm. uzunlu~unda, iki parça halindeki ikinci çubu~un ucu hafifçe sivriltilmi~tir. Öteki e~ya ile birlikte bulunan bu
çubuklar, yukar~da tan~ mlanan kazan~ n kaidesine ait parçalar olabilir.
Ko~um Tak~ m~~
I . At Gö~üslükleri (Env. No. 1987. 14.2)
Üç örnekten biri sa~lam olarak korunmu~~(res. to a-b) olan
gö~üslüklerin ikincisi, birbirini tamamlayan iki parça halindedir (res. ~ l).
Sonuncusu da bir k~ sm~~ noksan üç parça halindedir (res. ~~2).
Bir levhan~ n U biçiminde bükülmesi ile yap~lm~~~eserlerin tüm çevresi
kal~nla~t~nlm~~~profillidir. Yuvarlat~lm~~~olan iki ucunda ve çevre profilinin
hemen içinde birer yar~ k ve bununda iki ucunda birer delik vard~r.
Gö~üslü~ün ön k~sm~ nda, arkadan vurularak kabartma halinde yap~lm~~~
alt~~ adet bant vard~ r. Gö~üslü~ün alt k~sm~ na, iki kenar~~ kal~nla~t~nlm~~,
yakla~~k ~~ cm. eninde dokuz adet halka geçirilmi~ tir. Yan yüzlerinde, biri
Ozgüç-Akok 1947, lev. XI res. 20 ve lev. XX res. 39.
Ko~ay 1933, s. 18 No. 13-17.
24 E. Caner. Fibeln in Anatolien I. Münich 1983, lev. h-j.
24 Antalya Museum 1988, s. 46 No. 51.
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ortada ikisi yanlarda olmak üzere bir üçgen olu~turacak biçimde düzenlenmi~~üçer kabara bulunuyor. Gö~üslü~ün kenarlar~, kabaralann etraf ve
bo~luidan, içten noktal~~üçgenlerle süslü ince bandlarla süslenmi~tir. Bezeme yan yüzlerde parçalara göre biraz de~i~mektedir.
Uz. 43, gen. ~~o, kal 0.4 cm. (res. ~~o a-b: çiz. 6)
At~n gö~üslerine geçirilen bu parçalar iki uçtaki yar~ldardan tutturulan deri kay~~larla at~n boynuna ba~lanmaktad~r. Alt k~s~mdaki halkalardan da püsküller sarkmaktad~r.
Friglerde at ko~um tak~ mlanyla ilgili madeni eserler, Ankara
tümülüslerinden 28 ve Bo~azköy'deki kaz~ lardan" bilinmesine kar~~n at
gö~tislükleri yaln~zl~k Elmal~-Bay~nd~r D tümülüsünde bulunmu~tur28. Bay~nd~eda bulunmu~~olanlar, örnelderimizin en yak~n benzerleri olup bunlar gümü~tendir. Bay~nd~r tümülüsündeki dört gö~üslük ve Gordion
P tümülüsünde ele geçen minyatür quadriga" göz önüne al~nd~~~nda,
Küçük Hüyük gö~üslülderinin de (biri ele geçmemi~) dört örnek olarak
dü~ünülmesi gerekir.
2.

At Ko~um Parças~~(Env. No. 1987. 14.7)

Bu, d~~~hatlar~~ ile 8 ~eklinde kesilmi~~bir levha halindedir. Bir ucunda
T biçiminde bir gk~nt~~görülür. Levhan~n üzerinde birer tanesi 8'in ortas~na, ikisi ortaya yak~n k~sma gelen dört kabaran~ n yaln~z gövdeleri korunmu~tur. Merkezdekilerden alttakinin etraf~~içiçe dairelerle bezelidir. Bu
dairelerden d~~tan itibaren 1-3. ler ortada birbirlerine yalda~t~ktan sonra,
bir palet motifi olu~taracak biçimde, üstteki ikinci kabaran~ n çevresini dola~maktad~ rlar. Bu düzendeki bantlar d~~tan itibaren bir s~ras~~üçgenlerle
bezeli, sonrakiler düz olmak üzere merkeze kadar devam etmektedirler.
Yanlarda yer alan kabaralann yak~n~nda, bugün y~rt~k olarak gözüken, birer delik vard~r.
Uz. 14.1, gen. 7.9, kal. 0.25 cm. (res. 13, çiz. 7)
Gö~üslülder ile bezelderinin benzerli~inden dolay~~ ko~um tak~m~na ait
bir parça olarak dü~ündü~ümüz bu eserin nas~l kullan~ld~~~n~~yorumla26 T. özgüç, "Anadolu'da Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ I" Belleten X/4o, 1946, S. 588. N.
F~ratl~ , "Ankara Frig nekropolüne ait bir buluntu' Belleten XXIII/90 1959 res. 1-5.
27 P. Neye, "Bericht über die Ausgrabungen der Deutschen Bo~azköy Expedition in
Jahre 1969" Türk Arkeoloji Dergisi
1969, s. 156 res. ~ o.
28 Antalya Museum 1988, s. 45 No. 48.
29 Young 1981, lev. 13, A-J.
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mak güçtür. Biraz farkl~~ olmas~na ra~men, Bay~nd~ r D tümülüsünde bulunmu~~olan eser'', ayn~~ fonksiyona sahip olmal~d~r. Bu eser, Geç Asur
kabartmalar~nda 31, gö~üslü~ü arkaya ba~layan kay~~ ta sallanan, püsküllü
parçaya benzemektedir. Orada parça bir halka ile ba~lanm~~t~ r. bizim eserimizde bu görevi T biçimindeki ç~k~nt~~ sa~lamaktad~ r. ~ki yandaki delikler
de püskülleri ba~lamakta yararlan~lm~~~olabilir.
Seramik
Yüzeyden toplanan seramik, M.Ö.II. ve I. bine aittir.
A — M.Ö. II. bin serami~i: Üç parça ile temsil edilmektedir. ~nce
kum katk~l~ , hamurlan renginde astarl~ , perdahl~d~ rlar (çiz. 38-40). ~kisi
içeri çekik a~~z kenarl~, biri hafifçe d~~a dönüktür. Üçgen kulp, a~~ z kenar~~
üstüne dik olarak ba~lanm~~t~r. Tipik Hitit çanakland~ rlar.
B — M.Ö. ~~ .bin serami~i: Yo~un olarak bulunmaktad~rlar. Demir Ça~~~seramikleri boya bezekli ve tek renkliler olmak üzere iki gruba ayr~ l~r.
Toplanan parçalar~ n `)/0 go'l tek renklilere aittir.
— Boya bezekli çanak-çömlek: Bir gruba, iri boy kaplara ait parçalard~ r (çiz. 9-14). Devetüyü renkli boz hamurlan mika, kireçta~~~ ve kum
katk~l~d~ r. Ço~unlu~u devetüyü astarl~, baz~lar~~ perdahl~d~ r. Siyah ya da
kahverengi bezemede, konsantrik daire, yar~ m daire, içleri çapraz taral~~
band motifieri kullan~lm~~t~ r. Daha ince denmi~~hamurlu bir parça (çiz.
8) kiremicti astan üzerine koyu kahverengi bezeklerinin daha özenli olmas~yla di~erelrinden aynl~ r. Çizim 22'deki omuz parças~, kirli beyaz astar
üzerine aç~ k pembe ile boyanm~~~paralel zigzaglarla bezeklidir.
Pembemsi devetüyü hamuru ince elenmi~, ayn~~ renk astarl~ , perdahl~~
kulbun kesiti yuvarlakt~r (Çiz. i 5). Çizim ~~ 6'daki omuz parças~n~n aç~k kiremit rengi hamuru mika katk~l~d~r. ~yi pi~irilmi~tir. Hamuru rengindeki
astar~ , koyu kahverengi ile bezeli. Bezeme yap~ ld~ ktan üstünün düzgün bir
biçimde kirli sar~~ renkte band ~eklinde tekrar boyanm~~~olmas~~ ilginçtir.
~yi elenmi~~hamurlu, ince astarl~, iyi pi~irilmi~~ve perdahl~~ iki testicik
parças~~ (çiz. ~~7-18) koyu kahverengi ile bezeklendirilmi~tir.
Kireç ve mika katk~l~~ pembe hamurlu, hamuru renginde b~ rak~ lm~~~
~etabak parças~ n~ n içi koyu kahverengi, d~~~~kahverengi ve k~rm~z~~ parlak
ritlerle süslüdür (çiz. 23).
" Antalya Museum ~~ g88, s. 46 No.52 "sheating" deniliyor.
T.A. Madloom. The Chronology of Neo-Assyrian Art. London i970, lev. VI, 2-3.
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~ nce elenmi~~k~remit rengi hamurlu, çok iyi f~r~nlanm~~~üç parçan~n
içi ve d~~~~bezeklidir (çiz. 19-21). Çizim 2o'delcinin içi devetüyü, d~~~~krem
astarl~d~ r. Bezemeleri kahverengi ile yap~ lm~~t~ r. Çizim 19 ve 2 ~~ 'deki Lidya
kökenliler, portakal k~ rm~z~s~~ astarl~~ olup koyu kahverengi ile ~eritler, noktalar yap~ lm~~t~ r.
2 — Tek renkli çanak-çömlek : Devetüyü, gri, boz, siyah hamurlu,
ayn~~ renklerde astarl~~ ve perdahl~d~rlar. D~~a çekik a~~z kenarl~, keskin
omuzlu tabaklar (çiz. 24-26), basit a~~z kenarl~, yuvarlak omuzlu çanaklar
(çiz. 27-30), ayn~~ formdan, madeni kaplar~ n taklidi olan, a~~z kenan d~~~ na
ba~lanm~~~makara kulplu çanaklar (çiz. 31-32), d~~a ta~k~ n kal~ nla~t~ nlm~~~
a~~z kenarlar~ n~ n içi yivli vazolarla (çiz. 33-34) temsil edilirler. Yine metal
kaplar~n taklidi olan, gri astarl~~ ve perdahl~~ iki gövde parças~~ (çiz. 35-36)
yatay yivlerle süslüdür. Siyah astarl~~ ve perdahl~~ olan parça ise (çiz. 37) tarak izleri ile bezelidir.
Görüldü~ü gibi Demir Devri serami~i, ~ç Anadolu'da "Frig Seramigi"
ad~~ verilen gruba aittirler. Bu seramik türü Ankara-Sakarya çevresinden
çok, K~z~l~ rmak kavsinin güneyinde kullan~lm~~~olan gruba ba~l~d~ r. Parlak
koyu gri ve siyah astarl~ lara yüzeyde rastlanmam~~~olmas~~ tesadüf olabilir.
Baz~~ örnekler bölgenin bat~~ ve güneyi ile ili~kilidir.
Elimizdeki seramik örnekleri aras~ nda M.Ö.8. yüzy~l~n sonundan daha
eskisi yoktur. Ço~u 7 ve 6. yüzy~ llara aittir.
Sonuç :
Küçük Hüyük M.Ö. II. binden VI. yüzy~ la kadar iskân edilmi~tir.
Daha geç dönemlere ait serami~in çok az olu~unun nedenini, yerle~imin yerini de~i~tirmi~~olmas~nda aranmal~d~ r. Gerek seramik gerek
madeni buluntular~~ di~er Frig merkezlerinden farkl~~ de~ildir. Burada ilginç olan,eserlerin hüyükte ele geçmi~~olmas~d~r. Bo~azki5y'de bulunmu~~
küçük bir grup d~~~nda Frig yerle~melerinden bu tür bir gömü bilinmemektedir'. Tunç eserlerin büyük bölümü, Gordion, Ankara ve Elmal~-Bay~nd~r tümülüslerinin yard~mlar~yla M.Ö. VIII, yüzy~l sonu ile VII. yüzy~l~= ilk çeyre~i aras~na, Kimmer istilâs~ndan önceki, Friglerin güçlü oldu~u döneme tarihlenebilir. Fakat elimizdeki seramik örneklerinin ço~u VII
ve VI. yüzy~la aittir. Buna göre san~ r~m madeni buluntular~n tarihini
M.Ö. VII, yüzy~l~n ortas~na do~ru kayd~rmak do~ru olacakt~r.
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