BADEMA~ACI KAZILARI
1994 YILI ÇALI~MA RAPORU
REFIK DURU
Antalya'dan Burdur'a giden karayolunun 50. kilometresinde, Toros
Da~lar~ 'n~ n Antalya Ovas~ 'na geçit verdi~i Çubuk Bo~az~ 'mn hemen kuzeyinde bulunan küçük bir ova içindeki (Lev.1/2) Badema~ac~~ Höyü~ü'nde
(Eski K~z~lkaya Höyü~ü - bk.Duru 1997), 1993'te ba~lanan kaz~lar~n ikinci
dönem çal~~malar~ na 27 Temmuz - 11 Eylül 1994 tarihleri aras~ nda devam
edildi 1. Bu kaz~~ döneminde, bilinen ekonomik k~s~ tlamalar nedeniyle, dar
bir bütçe ile çal~~mak zorunda kal~ nm~~, dolay~s~yle elde edilen sonuçlar da,
ayn~~oranda k~s~ tl~~olmu~tur.
Badema~ac~~kaz~s~ n~ n ilk y~ l~ nda, höyü~ün kuzey yar~s~ nda, C-5/IV-1, D1/ IV-1 ve D-2/IV-1 plankarelerindeki A Kaz~~Alan~ 'nda 30X10 m. ve güneyde C-5/V-4 ve D-1/V-4 plankarelerindeki B Kaz~~Alan~ 'nda da 20X10 m.
olmak üzere, iki ayr~~yerde, toplam 500 m2 lik alanda çal~~~lm~~u (Duru 1997:
Lev.1/1) 2 . 1994'te sadece kuzeydeki A açmas~nda ara~t~rmalar sürdürüldü
Ba~kanl~~~ n~~ yapt~~~ m~z kaz~~kurulu, ~ .Ü.Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dal~~ ö~retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Gülsün Umurtak (Kaz~~ Ba~kan
Yard~ mc~s~ ), Arkeolog, Y.Mimar Sinan Kay~~ve Arkeolog Turhan Birgili (Foto~raf Uzman~ ) ile
An~tlar ve Müzeler Genel Müdürlü~ü Uzman~, Mara~~Müzesi Asistanlanndan Arkeolog Ahmet
Denizhano~ullan'ndan olu~uyordu. Ö~rencilerimiz Mesut Gök, Ka~if Muhammed Baluja,
Nilgün Parlak, Fadime Co~kun, Faruk Demirci ve Nesrin Bulduk arazi çal~~malar~ na kat~ld~lar.
Kaz~ m~z~~ An~ tlar ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, ~.Ü. Ara~t~rma Fonu Sekreterli~i
(Proje No. 702/260495), Edebiyat Fakültesi Dekanl~~~, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Ba~kanl~klar~~ ile Kültür Bakanl~~~~Döner Sermaye Müdürlü~ü (DÖS~M)
desteklediler.
Antalya Müzesi Müdürü meslekta~~ m Kayhan Dörtlük ve müzenin di~er elemanlar~ ,
kaz~~kurulumuza her türlü kolayl~~~~gösterdiler. Antalya ~l Kültür Müdürü, meslekta~~ m Musa
Seyirci, kendi insiyatifi ile çal~~malar~ m~za önemli parasal katk~lar sa~lad~lar.
Kamp~m~z~~ geçen sene oldu~u gibi, Badema~ac~~ Beldesi'ndeki ~lkokul'da kurduk.
Badema~ac~~Belediye Ba~kan~~Say~n Enver Karata~, belediyenin bir minibüsü ile römorklu bir
traktörünü kaz~m~za tahsis etti ve bütün istemlerimizi, büyük bir iyi niyet ve dostlukla kar~~lad~.
Yukar~ da isimlerini sayd~~~ m~ z ki~i ve kurulu~lar~ n yöneticilerine içten
te~ekkiirlerimizi sunanz.
2 Badema~ac~~Kaz~s~'run 1993 sonuçlar~~için bk.
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(Lev.1/1). Kaz~ lara ba~lamadan evvel, bir önceki y~l, plankareler aras~ nda b~rak~lan ve k~~~aylar~ nda büyük ölçüde y~ k~lan 1 m.lik ara duvarlar kald~ r~ ld~~
(Lev.2/1;7/2). Daha sonra açman~ n, höyü~ün merkezine yak~ n olan C-5/IV1 karesinde, 1993'de saptanan Erken Neolitik Ça~~(ENÇ) yerle~meleriyle,
kaz~~ alan~ n~n ortalar~ ndan ba~layarak do~u yamaca yak~ n kesimlerdeki ~lk
Tunç Ça~~~(~TÇ) yerle~melerinin ara~ t~r~lmas~ na devam edildi. ~TÇ'nin mimarl~ k kal~ nularm~ n do~uya, höyük yamac~ ndan a~a~~ya, tarlalara kadar devam etmesi üzerine, kaz~~alan~~ do~uya do~ru, D-3/IV-1 ve k~smen D-4/ IV-1
plankarelerini içine alacak ~ekilde, 15 m. daha uzat~ld~. Böylece kaz~~alan~ n~ n
uzunlu~u mevsim sonunda 45 m.ye ula~t~~(Lev.2/1). ~nilen en derin noktalar, çukurun bat~~ucunda -5.50 m., do~u ucunda ise, tarla düzlemi olan -7.64
m. idi (Lev.10/1,2. Derinlikler höyü~ün en yüksek noktas~~±0 m. kabul edilerek verilmi~tir. Höyü~ün tepe noktas~ n~ n Türkiye kod'u +785 m.dir.).
Tabakala~ma durumu
~ki y~ll~ k çal~~malar~ n verdi~i bilgiler, höyü~ün kaz~lar~~kesimlerindeki en
geç yerle~melerin ~TÇ'ye ait oldu~unu göstermi~tir 3 . ~TÇ öncesi yerle~melere ait kal~ nt~lar, 1993 y~l~ nda, kaz~~ alan~ n~ n bat~~ ucunda, höyük yi~zeyinin
(-2.22 m.) hemen alt~ndaki kar~~~ k birikim içinde bulunmu~tu. Bu katmanda,
mimarl~ k kal~ nt~lanyle ba~lar~~pek iyi anla~~lamayan çok say~da boyal~~çanak
çömlek (çç) parças~~ ele geçmi~~ve bunlar~ n Geç Neolitik (GNÇ) veya Erken
Kalkolitik Ça~ a (EKÇ) ait olabilece~i önerilmi~ ti (a.y.:786 vd.). Bu kar~~~ k
birikimin alt~ nda, -3.10 m. ile -3.50 m.ler aras~ nda görülen, iki evreli ta~~
temellerle, ate~~yak~ lm~~~alanlar~ n/ocaklar~ n, büyük olas~ l~ kla GNÇ'ye ait
oldu~u bildirilmi~ti (a.y.:Lev.3/1). Neolitik Ça~'~ n daha eski dönemlerinin
kal~ nt~ lar~ na da, -4.10 m. ile -4.70 m.ler aras~ nda rastlanm~~ t~~
(a.y.:Lev.7/ 1;3/2).

R.Duru;"Badema~ac~~ Kaz~lar~~ -1993",XV/. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~ I, Ankara,
1995:69-77.
."Badema~ac~~ Höyü~ü (K~z~lkaya) Kaz~lar~. 1993 Y~l~~Çal~~ma Raporu", Belleten
LX (1996): 783-800.
Höyü~ün ortalarmdaki en yüksek kesimde, muhtemelen bir tümülüs'ün oldu~unu daha
önce bildirmi~tik. Köylülerin bu kesimde, höyük yüzeyinden 1.5 m. kadar a~a~~da, kesme ta~~
duyarl~~ bir mezar odas~ n~ n bulundu~unu söyledikleri olas~~ tümülüs'ün ara~ t~ r~ lmas~ ,
önümüzdeki y~llar~n kaz~~plan~na al~ nm~~t~r.
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1994 y~l~nda yap~lan derinle~me çal~~malar~nda, bu plankarenin daha alt
düzeylerinde en az üç evreli olmak üzere, Erken Neolitik Ça~~(ENÇ) yerle~meleri saptand~~(Lev.4/1,2). Ayr~ca D-1/IV-1 karesinde de, ENÇ yerle~melerine ait baz~~ çok ince ta~~duvar temelleri görüldü (Lev.3;7/1,2 - ince ta~~
temeller).
1993 y~l~nda A Kaz~~ Alan~ 'nda, ~TÇ'nin üç mimarl~ k kat~na rasdanm~~t~.
1994'de bu yap~~ katlar~~ hem biraz daha geni~~alanlarda incelendi, hem de
daha derinle~ildi. Ara~t~ rmalar sonunda, üçüncü yap~~ kat~n~n alt~nda, ayn~~
dönemin daha eski yerle~im katlar~n~n oldu~u ve bu alandaki ~TÇ yerle~melerinin en az be~~yap~~evresi halinde oldu~u anla~~ld~.
Önümüzdeki y~llarda, höyü~ün ba~ka kesimlerinde yapmay~~ planlad~~~m~z ara~t~rmalarda, tabakala~ma durumunun de~i~ebilece~ini dü~ünerek,
yap~~ kadar~ n~~bu y~l da kesin olacak ~ekilde numaralamaktan kaç~nd~k.
Mimarl~k
A Kaz~~Alan~ 'n~ n höyü~ün merkezine yak~ n olan C-5/IV-1 plankaresinde, 1993 y~l~ nda ortaya ç~ kan ENÇ temellerinin geli~mesini, kaz~~ alan~n~~
güneye do~ru geni~letemedi~imiz için ö~renemedik (Lev.3). Birbirine paralel yap~lm~~, tek ta~~s~ ras~~ halindeki 1993 y~l~~ temellerinin çevresinde 1.5 m.
kadar derinle~ildi (Lev.4/1,2). Bu alandaki birikimde herhangi bir ta~~temel
bulunmad~; ancak baz~~kerpiç duvarlara, farkl~~ derinliklerde üç ayr~~ tabana
ve ate~~yakma yerlerine rastlan~ld~. Yap~lar~n duvarlar~nda kullan~ lan kerpiçler yang~ n geçirmemi~~ve dolay~s~yla sertle~memi~~oldu~undan, duvarlar
ço~u kez tran~e kenarlar~ ndaki kesiderinde görülen izlerinden ay~ rt edilebilmi~tir (Lev.3'teki kerpiç duvarlar bu izlere göre çizilmi~tir). Tabanlar basunlm~~~toprakla, ate~~yak~ lan alanlar, küçük çak~l ta~l~~ve kumlu dolgu üzerine çok sert, kireçli bir kan~~mla s~vahyd~. Özenle yap~lm~~, kenarlar~~kavisli
ve hafif yükseltilmi~~olan ocak yerlerinin hiç birinin tam ~ekli anla~~lamad~.
Kaz~~alan~ n~n do~usunda, D-1/IV-1 plankaresinde, -4 m. lerden itibaren,
~TÇ çç'si ile Neolitik'e ait çç'nin bir arada gelmeye ba~lad~~~~1993 y~l~nda görülmü~~ve bu derinliklerde bulunan ta~~temellerin baz~lar~ n~n ENÇ'ye ait
olabilece~i bildirilmi~ti. Durum 1994'de kesinlik kazand~. Bu kesimdeki temellerin izlenmesi sonucunda ortaya ç~ kan mimarl~ k kal~ nt~lar~~Lev.3,5 ve
7/1,2'de verilmi~tir. Bu duvar temellerin baz~lar~~tek ta~l~ , 20-25 cm. kalml~~~nda iken, baz~lar~~60-80 cm. aras~ nda de~i~en kal~ nl~ kta, yanyana 3-4 ta~la
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örülmü~lerdi. Bunlardan tek ta~~s~ras~~halinde olan temeller ENÇ yerle~melerine, kal~ n ve bazen üstüste birden fazla s~ral~~ ta~~örülü temeller ise,
~TÇ'nin bu kesimdeki en erken yerle~melerine aittir.
Neolitik dönem yap~lar~n~~ kal~ nca bir yang~n molozu örtmektedir.
Höyü~ün bu kesiminde, Neolitik'i sona erdiren yang~n y~ k~m~ndan ~TÇ'ye
kadar, uzun bir süre herhangi bir yerle~im olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
Be~~ayr~~mimarl~k evresinin saptand~~~~~TÇ yerle~melerinin en eski evresine ait kal~nt~lar (~TÇ'nin be~inci yap~~kat~), D-1,2/IV-1 karelerinin ortalar~nda, kuzeydo~u-güneybat~~yönünde 3.5 m. uzanan, nispeten küçük ta~larla
yap~lm~~, 75 cm. kal~nl~ ktaki temeldir (Lev.5;7/1). Temelin iki ucu bozulmu~~
oldu~undan, bu kal~nt~lar~ n ait oldu~u yap~~hakk~ nda herhangi bir ~ey söylemek mümkün de~ildir.
Bu alanda ele geçen bir sonraki yerle~ menin duvarlar~, büyük olas~l~ kla
küçük zaman farkl~l~ klar~na kar~~n, ayn~~ yap~~ kat~na ait olmal~d~ r (Lev.5;
7/1,2). Ancak s~ k ve birbirlerine paralel yap~lan bu duvarlar~n durumuna
bakarak, bu temellerin ne amaçla yap~ld~ klar~~sorusuna yan~ t bulmak mümkün de~ildir. Temellerin hepsinin bir arada görünümü, ~zgara planl~~bir yap~ r akla getirmektedir. Ancak bu duvarlar~n ayr~~ayr~~zamanlarda yap~ld~klar~, foto~raflarda da görülebilece~i gibi, farkl~~derinliklerde olmalar~ndan
anla~~lmaktad~ r. Bu ta~~temellerden, kaz~~alan~n~ n uzun güney kenar~na yak~ n olan~ na, güneyden gelen bir temel dik aç~yla birle~mektedir.
Temellerden hepsi, do~u yamac~n ba~lad~~~~hizada bozularak kesilmi~lerdir.
~TÇ'nin daha geç dönemine ait yap~lar~n~ n D-1/IV-1 karesindeki bir
bölümü 1994'de kaz~ld~. Bu tabakan~ n temellerinin bir k~sm~~son derece bozuk olmas~na kar~~n, D-2/IV-1 karesinde ba~lay~ p D-3/IV-1 karesinde devam
etti~i anla~~lan baz~~ temeller, oldukça iyi durumdad~r (Lev.6/1;8/1,2).
Genellikle orta boyda ta~ lardan örülmü~~olan ve 35-40 cm. kal~nl~~~ ndaki bu
temeller, yanyana yap~ lm~~~megaron planl~~iki yap~n~n ön k~sm~na aittir.
Güneydeki yap~n~n geni~~kap~~aral~~-'~n~n ortas~nda, direk alt~~olarak yap~ld~~~~
anla~~lan, ta~tan örülmü~, 40 cm. yüksekli~inde bir kaide vard~ r (Lev.8/2).
Megaronun güney uzun duyan, bir sonraki yap~~ kaumn duvar~~alt~nda kalmaktad~r.
~TÇ'nin bir sonraki yap~~ kaun~ n D-1/IV-1 ve D-2/IV-1 karelerinde ele
geçen temelleri büyük ölçüde ilk kaz~~ döneminde kaz~lm~~ u (Lev.6/2-;a.y.:
Lev.4/2). 1994'de kaz~~ alan~n~n do~u uzanus~ nda (D-1/IV-3), bu yerle~me-
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nin duvarlar~n~ n geli~mesi konusunda yeni bilgiler edinildi. Bu yerle~im döneminin baz~~duvarlar~~ çok gösteri~lidir ve günümüze kadar çok iyi durumda
gelmi~lerdir (Lev.9/1). Duvarlardan biri, üç plankarede keskin k~ r~lmalar
yaparak, güneybat~-kuzeydo~u yönünde 20 m. uzanmaktad~ r (Lev.6/2-beyaz
b~ rak~lm~~~temeller). Bu duvar~ n bat~daki 8 m.lik k~sm~n~n, yer yer 70 cm.
kadar yüksekli~e kadar 7-8 ta~~s~ ras~~sa~lam durumdad~ r (Lev.9/1). Duvar 3035 cm. kal~nl~~~ndad~ r ve temelin en alt düzlemi bat~~uçta -3.50 m.de iken,
do~u uçta -4.80 m.dedir. Temelin en alt ta~lar~, höyü~ün do~u eteklere
do~ru alçalan, e~imli yüzeyi üzerine çok düzenli ~ekilde dizilmi~lerdir.
Duvar~n en alt ile en üst ta~~s~ ralar~~aras~nda, dikey düzlemde 20 cm.lik bir
e~im vard~r; ba~ka bir söyleyi~le, duvar dik de~il, güneye do~ru e~ik/~eyhi
yükselmektedir. Bu uzunluktaki bir duvar, yakla~~ k 15°Sk bir e~imle y~k~lmadan ayakta duramayaca~~~için, duvar~n güney taraf~n~n toprakla dolu oldu~u veya toprak bir dolgunun d~~~yüzünü örtecek ~ekilde yap~ld~~~~tahmin
edilebilir. ~eyh duvar, D/ 2-IV/1 karesi ortalar~nda, dik aç~~yaparak güneye
dönmü~, 4 m. ilerledikten sonra, dik aç~yla tekrar do~u yamaca yönelmi~~ve
D/ 3-IV/1 karesi ortalar~ na kadar, 11 m. daha uzanm~~ur (Lev.6/2;9/1,2).
Duvar~n bu k~sm~, bir önceki yerle~menin megaronunun uzun yan duyan ile
çak~~maktad~r ve büyük olas~l~ kla bu duvardan, yeni yap~lar~~kullanan insanlar da yararlanm~~lard~. D-1/IV-1 karesinden D-3/IV-1 karesine kadar devam
eden bu duvar~n, baz~~ekler ve onar~ mlarla son durumunu ald~~~~anla~~lmaktad~ r. Duvar boyunca olu~mu~~derin girintide, önceleri iki aral~k -kap~~geçitioldu~u ve daha sonra bu geçitlerin ta~larla örülerek kapat~ld~~~~saptanm~~t~ r.
~TÇ yerle~mesinin bu yap~~ kat~n~n di~er kal~nt~lar~, ~eyh i duvar~n 2 m.
kuzeyinde, ona paralel yap~lm~~~10 m. uzunlu~undaki duvard~r (Lev.6/1).
Bu duvar~n üst-üste 4-5 ta~~s~ ras~~ sa~lam durumdad~ r (Lev.8/1;9/1,2).
Yukar~da sözü edilen uzun ~eyh duvara benzer ~ekilde, bu duvar da e~ikdir
ve paralelindeki duvar gibi D-2/IV-1 karesinde ve ona simetrik ~ekilde k~ r~lmakta, daha sonra kuzeye yönelip, 3.5 m. kadar ilerledikten sonra kesilmektedir.
~TÇ'nin bu yap~~ evresinde, ~eyh i duvarlar~ n do~u ucuna baz~~eklerin yap~ld~~~, aradaki geçiün kapand~~~~ve dördüncü yap~~kat~~megaronunun kap~s~~
üzerine de bir duvar örülerek bu kesimde baz~~ mekanlar~n elde edildi~i
anla~~lmaktad~r. (Lev.6/2 - Taranm~~~temeller;9/ 2).
Yukar~da tan~m~~yap~lan mimarl~ k kal~nular~ mn üzerinde, höyü~ün en
son yerle~me dönemi ~TÇ'nin birinci kat~n~n temelleri vard~ r. Birinci yap~~
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kaun~n, açman~ n höyü~ün merkezine yak~n olan lus~ mlanndaki mimarl~k
kal~nular~ ndan büyük k~sm~~ 1993 y~ l~ nda kaz~lm~~~ve kald~ r~lm~~t~~(a.y.:
Lev.4/1;6/1) .
Bu y~l ~TÇ mimarl~~~~konusunda ö~renilen önemli bir ba~ka husus da,
höyük yarnagn~ n yüzeyinin bir bölümünün ta~larla kaplanm~~~olmas~d~r. D3/1V-1 ve D-4/IV-1 plankarelerinde, bugünkü tarla düzeyinden itibaren yükselme~e ba~layan yamac~n yalda~~ k 8 m. geni~li~indeki k~sm~n~n yüzeyi, orta
ve küçük boy ta~larla örtülmü~tür (Lev.10/1,2). Çok düzenli olmayan bu
kaplaman~n istenerek mi, yoksa yamaca geç devirlerde at~lan ta~larla, kendili~inden mi olu~tu~unu dikkatle ara~urd~k; ancak kesin bir sonuca varamad~ k. Bu kaplaman~ n, bir savunma duvar~ n~n d~~~ na, höyü~ün ovaya bakan
yamac~na yap~lmas~~ mant~kl~~olabilirdi. Ancak bu kaplaman~n bitti~i yerde,
herhangi bir savunma duyan bulunmad~~~~için, bu kaplaman~ n savunmayla
pek de ilgili olmad~~~, yamaç kesiminin bir dönemde, bilmedi~imiz bir
amaçla ta~la kapland~~~~anla~~lmaktad~r. Höyü~ün yamaçlar~nda, hemen her
yerde, yo~un biçimde ta~~dolgu bulunmaktad~r. E~er gelecek y~llarda yap~lacak kaz~lar farkl~~olgular~~ortaya ç~ karmaz ise, bizde olu~an kan~, bu türden
ta~~kaplaman~ n höyü~ü tümüyle çevirdi~idir. Yamac~n kaplamas~~ ~TÇ'nin
son dönemlerinde yap~lm~~~olmal~d~r.
Çömlekçilik
Bu y~l kaz~lan 1.5 m. kal~nl~~~ ndaki birikim içinde saptanan ve en az üç
evreli oldu~u anla~~lan ENÇ yerle~melerinin çç'si, genellikle kahverenginin,
bazen de grinin tonlannda hamurlu ve ince kenarl~, iyi açlulanm~~, tekdüze
bir mal grubu halindedir. Bu raporda ENÇ'nin ara evrelerinin çç'si ayr~~ayr~~
incelenmeden, ancak her kat~n malzemesi ayr~~levhalarda toplanarak sunulacakur (Lev.11-16/1-6). Biçim aç~s~ndan, d~~a aç~lan, düz, kapanan a~~zl~,
veya hafif S profilli kase, çanak ve çömlekler ço~unluktad~ r
(Lev.11;12;13;14/1;15/1;16/2,3). Yukar~da tan~ t~lan çok yayg~n biçimlerin
d~~~nda, genellikle ENÇ'nin üst katlar~ndan gelen, farkl~~baz~~kap tipleri de
vard~r. Bunlardan bir grup, ~i~~kar~ nl~~ve kapanan a~~zl~~ çömleklerdir
(Lev.15/2-5;16/1). Kapanan a~~zl~~ derin kaplardan baz~lar~n~n dudaklar~~
içeriye do~ru iyice uzaularak, kaplara içindeki s~v~n~n ta~mas~m, dökülmesini
önleyecek bir özellik -anti splash-verilmi~ tir (Lev.15/4). Bu profildeki kaplann baz~lar~~ovaldir. Dudaklar~~kahnla~unlm~~~ve dudaklar~n~n üst k~sm~~düzle~tirilmi~~profilli kaplar bir ba~ka formdur (Lev.15/7,8;16/4). Bu kaplann
da baz~lar~~ovaldir.
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Neolitik çç'sinde dikine yerle~tirilmi~~ip delikli silindirik tutamaldar, her
yap~~kat~nda çok yayg~n bir uygulamad~r. Bu tüp tutamaklarm, çok küçük
çanaklardan (Lev.11/ 2;13/3,4) büyük boy çömleklere kadar
(Lev.11/6;12/1,2), her türlü kap için yap~ld~~~~görülmektedir.

trç çömlekçili~i hakk~nda birinci kaz~~döneminden bildiklerimiz, bu y~l
bir hayli artt~. Özellikle ~TÇ'nin erken evrelerinin çç'sini oldukça iyi ö~renebildik. ~TÇ kerami~inin çok büyük ço~unlu~unu k~rm~z~~astarl~, kal~n kenarh, çok iyi açlul~~bir mal türü olu~turmaktad~r. ~ekil aç~s~ndan ço~unluk,
yayvan çanaklardad~r (Lev.17/1-3,5,6). Çanaldann baz~lar~n~n dudaldarm~n
üzerinde sivrice ç~lunular vard~r (Lev.17/6;19/ 4). Çanaklardan birkaç~nda,
duda~~n hemen d~~~nda Veya duda~m 1-2 cm. a~a~~s~nda, iki delikli gösteri~li
yatay tutamaklar yerle~tirilmi~tir (Lev.17/5,6;19/ 4). Dudak üstü ç~lunulan
ile yatay tutamaldar, baz~~parçalarda beraberce kullan~lm~~t~r. Bu kaplardan
hiçbir tüm kap ele geçmedi~inden, dudak üstü ç~k~nularm~n kaç tane oldu~u ve tutamaldarm simetrik olarak yerle~ tirilip yerle~tirilmediklerini ö~renemedik. Tabaldarm baz~lar~n~n çar~~ ~eklinde kaideleri vard~r. içe dönük
dudakl~, kal~n kenarl~~ve hafifçe belirtilmi~~dipli tabaklar da, bu dönemin
yayg~n biçimlerindendir (Lev.17/ 4).
~TÇ'nin geçen kaz~~döneminde pek çok örne~ini buldu~umuz, siyah
renk astarl~~mal türünün küçük gaga a~~zl~~testilerine, bu y~l çal~~~lan derinliklerde pek az rastlanm~~t~ r (Lev.18/1-3;19/1-3)). Gaga a~~zl~~testiciklerin
ço~unda oluk-kabartma bezeme vard~ r (Lev.18/1,3;19/1,3).
~TÇ'nin dudak d~~~nda, a~~ z dûzleminin üzerine yükselen, yatay, irice
delikli parmak tutamaklan olan derin çanaldardan, birkaç parça ele geçmi~tir (Lev.18/ 4).
Küçük buluntular
ENÇ'nin az say~daki küçük buluntular~~aras~nda, küçük ta~~keskiler ve
kemik ka~~klar ço~unluktad~r (Lev.16/7).
Tran~enin merkeze yak~ n plankaresindeki kar~~~ k üst katmanda, GNÇ
veya EKÇ'ye ait olabilecek ta~ tan bir mühür bulunmu~ tur (Lev.16/8).
Mühürün dörtgen biçimli bask~~yüzü, derin oluk bezeme ile doldurulmu~tur.
ITÇ de küçük buluntu bak~m~ ndan zengin de~ildir. Ta~tan bir-iki keski,
kilden yap~lm~~~yuvarlak bir bask~~mühür (Lev.19/5), kil a~~r~aklar

156

REF~ K DURU

(Lev.19/6) ve pi~mi~~topraktan hayvan figürleri (Lev.19/7,8), bu yerle~im
dönemlerinin küçük buluntular~n~ n bazdand~ r.
Sonuçlar
1994 kaz~~mevsiminde elde edilen sonuçlar, çal~~malar~n az say~da i~çi ile
yürütülmesi nedeniyle, istenen boyutlarda olamam~~ur. Kaz~~ alan~~ pek az
geni~letilip, derinle~tirilebilmi~tir. Buna kar~~n ele geçen mimari kan~ tlar,
~TÇ yerle~melerinin ön tahminlerden daha büyük ölçekli oldu~u yönündedir. E~er saptamalanm~z yanl~~~de~ilse, ~TÇ'nin erken yerle~melerinin küçük
bir köy yerle~mesi de~il, tersine, büyükçe bir kasaba oldu~u gibi bir görünüm vard~ r. Özenle yap~lm~~, ~eyh i ta~~duvarlar, s~ radan bir köy yap~s~ndan
farkl~~niteliktedir. ~eyh i duvarlar~ n, birbirinden dar bir sokakla ayr~lm~~, yanyana iki büyük yap~ n~ n duvarlar~~ olmal~d~ r. Küçük boyda ta~larla, düzenli s~ralar halinde ~eyh i duvar örme tekni~i, Anadolu ~TÇ'sinde bilinen bir uygulamad~ r. Bunun baz~~ örneklerine Troya I yerle~mesinde (Blegen 1950:Fig.
183;185;189; 200) ve Urla yak~nlar~ ndaki Limantepe yerle~mesinin ~TÇ I döneminde rastlanmaktad~ r (Limantepe:Res.11). Badema~ac~'n~n söz konusu
yerle~mesinin ~TÇ II'ye ait oldu~unu san~yoruz.
~lk Tunç Ça~~~içinde megaron veya megarona benzer planda yap~lar~n,
Badema~ac~'nda oldu~u gibi, birbirine biti~ik veya belirli aral~ klarla yanyana
yerle~tirilmeleri, hem Bat~~ Anadolu'da örne~in Troya, Beycesultan,
Demircihöyük ve Karata~-Semayük'te, hem de Do~u Ege Adalan ve Kara
Yunanistan'~ nda ortak bir uygulama olarak görülür (Megaronlar~ n yay~l~ m~~
için bk. Werner 1993).
~TÇ'nin muhtemelen son döneminde, yerle~menin e~imli yamaçlanmn
kal~ n bir band halinde ta~larla kaplanmas~ , ilginç bir özelliktir. Bu tür bir
yamaç kaplamas~, Anadolu ~TÇ yerle~melerinde yayg~n bir uygulama olmamakla birlikte, bölgemize çok uzak olmayan Karata~-Semayük'ten bilinmektedir (Warner 1994: 118,P1.59; 148a,b).
Badema~ac~~ ~TÇ çömlekçili~inde görülen yatay iri tutamald~, aç~lan kenarl~, çan ayakl~~tabaklarla, içe k~vr~ k dudak plofilli tabaklara, Beycesultan
~TÇ I ve ~TÇ II yap~~ katlar~~ çç'si aras~nda rastlanmaktad~ r (Lloyd-Mellaart
1962:P.14/10-14;15/ 4-11,37;17/ 4,5;22/10,13,15).
Badema~ac~~ ~TÇ'sinin erken dönemlerinin gerek mimarisi gerekse çömlekçili~i, bu yerle~melerin en erken katlar~ n~ n ~TÇ I'e, en geç katlar~n~n da
~TÇ II'ye ait oldu~unu göstermektedir.
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~TÇ yerle~melerinin, Neolitik Ça~'i sona erdiren bir yang~n y~lunus~mn
üzerine kurulmu~~oldu~unu, yukar~da belirtrni~tik. Ancak höyü~ümüzde
Neolitik ile ~TÇ aras~nda geçen uzun zaman aral~~~~içinde, hiç bir yerle~menin olmad~~~n~~varsaymak, kan~m~zca do~ru de~ildir. Büyük olas~l~kla EKÇ
döneminde de höyü~ün de~i~ik yerlerinde yerle~ilmi~ti. 1993 kaz~lar~nda, A
Kaz~~Alan~'n~n merkeze yak~ n kesimlerindeki üst moloz birikimde bulunmu~~
çok say~daki k~rm~z~~üzerine beyaz ve bej zemine k~rm~z~~boyal~~çç ile, yine
mimariye ba~l~~olmayan malzeme aras~ndaki, a~z~n~n iç taraf~ nda yumru
ç~lunt~lar~~olan parçalar, belki GNÇ'ye, belki de henüz mimarl~k kal~nt~lar~~
ele geçmemi~~EKÇ yerle~imlerine aittir.
GNÇ'den daha erken olan yerle~meleri, ENÇ olarak isimlendirdik. Bu
tan~mlama, bu yerle~me katlar~ n~n hem daha erkene ait olmas~na, hem de
çömlekçilikteki farkl~l~klara dayanmaktad~r. Çevremizde Hac~lar, Kuruçay ve
Höyücek gibi kaz~~ yap~ lm~~~Neolitik merkezler bulunmas~ na kar~~n,
Badema~ac~~ENÇ yerle~melerinin mimarl~k kal~nulann~n ve çç'sinin kar~~la~urmas~n~~yapmak ve dolay~s~ yla kronolojik ve kültürel süreçteki yerini tam
olarak bilmek için yeterli arkeolojik belgeye bugün için sahip de~iliz.
Neolitik dönem yerle~melerinin çç'si, S profilli kaplan ve dikine ip delikli silindirik tuta~naklanyle, genelde Burdur Bölgesi ve hatta Bat~~Anadolu'nun
oldukça büyük bir k~sm~~ile baz~~ ortak özellikler sergilemektedir. Bununla
beraber, ilk önraporumuzda belirtildi~i gibi, bölgem izin kuzey yar~s~~için çok
belirleyici olan, k~rm~z~~boya astarl~ , çok iyi açk~ lanm~~, monokrom çç ile,
krem renkli astar üzerine k~rm~z~~boya bezemeli mallar, Badema~ac~'nda
hiçbir yap~~kat~nda örnek vermi~~de~ildir. Höyü~ün orta lus~mlannda, önümüzdeki y~llarda yap~lacak geni~leme kaz~lann~n, erken dönem yerle~melerinin belgelerini artt~ rarak bu dönemlerinin isimlendirilmesini kesinle~ tirece~ini ve bu tabakalar~n tarihlemesine de olanak sa~layaca~~n~~san~yoruz.
1994 y~l~nda Badema~ac~~kaz~lannda bulunmu~, üst k~sm~~düzle~tirilmi~,
kal~ n, etli dudak profilli kaplan (Lev.15/7,8;16/4), baz~~küçük farkl~l~klarla,
Demircihöyük (Seeher 1987:Lev.1/20,21;5/8,11), Fikirtepe (Özdo~an
1979:113 vdd.-IV,C1/a,b türleri;Lev.47 / 1 ,11), Pendik (Özdo~an 1985:
405,Lev.5/3,4) ve Ço~kuntepe (Seeher 1990:Lev.1/1-3) gibi merkezlerin yer
ald~~~, Bat~~Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bilinen tiplerdir. Bu çok ay~nc~~
özellildi profilde yap~lm~~~kaplara ait parçalar, Bat~~Anadolu'nun Ege sahiline yak~ n kesimlerinde de ele geçmi~ tir (French 1965:Fig.3/ 1;4/7;Meriç
1993:145 vdd.,Fig.3/2). Bu bulgular~, "Burdur Bölgesi Neolitik'ini, Bat~~
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Anadolu'nun çok geni~~bir kesimine yay~ lm~~~ve benzer özellikler gösteren,
ortak bir Neolitik Kültürü'nün içinde" dü~ünülmesini destekleyecek kan~ tlar
saymak do~ru olabilir.
Badema~ac~ 'mn, ince ta~~temelli yerle~meden ba~layarak, 1994 y~l~ nda
inilen en derin yap~~ kat~ na kadar olan ENÇ tabakalar~ n~ , Höyücek'in
Tap~ nak Dönemi çç'si ile olan baz~~ benzerliklerine dayanarak,
M.ö.7.biny~ l~ n~ n son yar~s~ na tarihlemek mümkündür (Duru 1995 a:473
v.d.). Önümüzdeki kaz~~ mevsimlerinde, Badema~ac~ 'n~ n anatopra~a kadar
olan 4-5 m.lik alt birikiminin kaz~lmas~~ ile, ENÇ'nin Burdur Bölgesi'nin kuzey kesimlerinden pek iyi tan~ nmayan en erken dönemlerinin daha iyi anla~~l~ r hale gelece~ini san~yoruz.
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Levha 1/1 - Badema~ac~~Höyü~ü'nün topografik haritas~~ve kaz~~ alanlar~.

Levha 1/2 - Badema~ac~ 'n~n içinde bulundu~u ovaya Çubuk Belinden bak~~.
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Levha 2/1 - 1994 kaz~~döneminde A Kaz~~Alan~ n~n baudan görünümü.

Levha 2/2 - Ayn~~alan~ n do~udan görünümü.
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Levha 3 - 1993/ 94döneminde kaz~lan Neolitik dönem mimarl~kkahnt~lar~.
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Levha 4/1 - Neolitik yerle~melerin bat~~ucundaki yap~~kahnt~lar~.

Levha 4/2 - Ayn~~kal~ nt~lar~ n kuzeyden görünümü.
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Levha 5 - ~TÇ 'nin en erken yap~~ ka r~n~n plan~.
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Levha 6/1 - ~TÇ'nin üçüncü yap~~ kat~~ kal~nt~lar~.
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Levha 6/2 - ~TÇ'nin ikinci yap~~kat~~plan~.
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Levha 7/1 - Kaz~~alan~n~n orta kesimlerindeki rTÇ temelleri.

Levha 7/2 - Ayn~~ala~~~~~~bir ba~ka foto~raf~.
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Levha 8/1 - ~TÇ>nin üçüncü yap~~kat~~temelleri (Jalon'nun alt~ ndaki temeller. Daha yükse~e
kadar korunmu~~olan temeller bir sonraki kata aittir).

Levha 8/2 - 1TÇ'nin üçüncü yap~~kat~~ temelleri-Jalon'un alt~ndaki ta~~s~ras~. Yüksek ta~~duvarlar
bir sonraki kata aittir.
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Levha 9/1 - ~TÇ'nin ikinci yap~~kat~~temellerinin kuzeyden görünümü.

Levha 9/2 - ~TÇ'nin ikinci yap~~ kaun~n do~u ucundaki temeller.
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Levha 10/1 - Höyü~ün do~u yamac~ndaki ta~~dö~emenin do~udan görünümü.

Levha 10/2 - Ta~~dö~emenin höyükten tarlalara do~ru foto~raf~.
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Levlia 11 - ENÇ yerle~melerin en erken dönemi çç'sinden çizimler.
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Levha 12 - ENÇ'den çömlekler (En erken dönem).
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Levha 13 - ENÇ'nin ikinci yap~~ kat~~ çç'sinden baz~lanmn prof~lleri.
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Levha 14 - ENÇ'nin birinci yap~~kat~ndan baz~~ çç. çizimleri.
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Levha 15 - ENÇ yap~~ katlar~~ çç'sindan bir grup.
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Levha 16 - ENÇ kaplan (1-6), kemik ka~~ k (7) mühür (8).

8

Refik Duru

~n

ct)

Refik D~~rt~~

2

3

4
F-1__F~S~X1J-1-J
Levha 18 -1TÇ kaplar~ ndan baz~ lar~ .
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L,evha 19 - iTÇ kaplan (1-3), a~z~~ç~lunt~l~, yatay çift delik tutamald~~bir yayvan kap parças~~(4),
damga mühür (5), üzeri çizi bezemeli a~~rsak (6) ve iki tane kilden hayvan betimi
(7,8).

