~ÇBATI ANADOLU BÖLGES~NDE BULUNAN
"YORTAN MEZARLIK KÜLTÜRÜ"NE A~T ÜÇ KAP
HALIME HÜRYILMAZ
Anadolu'nun birçok bölgesinde oldu~u gibi, ~çbat~~Anadolu Bölgesinin
müzelerine de sat~n alma, hibe ya da müsadere yoluyla kazand~ r~ lm~~~pek
çok eser bulunmaktad~ r. Bu eserlerin buluntu yerlerinin bilinmemesi, her
ne kadar bilimsel aç~dan istenilen düzeyde sonuçlar~ n ç~ kart~lmas~ nda bir
engel olu~tursa da, bunlar~ n Anadolu'nun kültür envanteri aç~s~ ndan küçümsenmeyecek katk~lar~~oldu~u yads~ namaz.
Burada ele al~ nan üç eserin de, buluntu yerleri kesin olarak bilinmemektedir. Bunlar, U~ak Arkeoloji Müzesine 1977 ve 1982 y~llar~ nda sat~n
alma ve hibe yoluyla kazand~r~lm~~lard~ri.
Arkeoloji dünyas~n~ n yak~ ndan tan~d~~~~"Yortan Mezarl~ k Kültürü"ne ait
kaplar~ n karakterinde üretilen bu üç eser, genel özellikleri aç~s~ ndan iki
farkl~~grup olu~turmaktad~rlar. A~a~~da ayr~nt~ l~~olarak de~inilen ve "Kap 1"
ile "Kap 2" olarak adland~ r~lan iki kap el yap~ m~, gri renkli ve bezemelidir.
"Kap 3" olarak adland~ r~lan di~er kap ise k~ rm~z~~renkli, çark yap~m~~ve bezemesiz olu~u ile ilk gruptan farkhla~maktad~ r. ~lk grubu olu~turan iki kaptan birisi (Kap 1) üzerinde sadece dolgu bezeme, di~eri üzerinde ise (Kap 2)
dolgu bezeme, kabartma bezeme ve yumrulardan olu~an bir üçlü düzenleme
yer almaktad~ r. Böylesi bir üçlü düzenleme, üretildi~i dönemin bölgeleraras~~
kültür al~~ve~~i~ini belgelemesi aç~s~ ndan önem ta~~maktad~ r.

I Bu eserleri yay~nlamama izin veren ve hiçbir yard~ m~~ esirgemeyen U~ak Arkeoloji Müzesi
Müdürü Say~ n Kaz~m Akbly~ ko~lu'na te~ekkürü bir borç bilirim. 8.1.82 envanter numaral~~(Kap
1) kab~ n müzeye geli~~~ekli, envanter kay~ tlar~ nda eksik bilgiden dolay~~ anla~~lamam~~t~ r. 1.4.77
envanter numaral~~ (Kap 2) kap, 24.2.1977 y~l~ nda Ahmet Arsladdan sat~ n al~ nm~~t~r. 20.7.82
envanter numaral~~ (Kap 3) kap 16.12.1982 y~ l~ nda müzeye hibe edilmi~tir. Kaplar~ n
tan~ mlanmas~nda kullan~lan renk numaralar~~için bkz. Munsell Sol! Colo~- Charts, Baltimore,
1975.
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Kap 1: Dört Tutamalch Çömlekçik (~ek. 1)
Env. No:
Ölçüler:
Durumu:

8.1.82
Yükseklik: 7,4 cm.; A~~z çap~ : 3,4 cm.; Dip çap~: 2 cm.
Astar, a~~z kenar~ n~ n bir bölümünde a~~ nm~~. Kaidesi eksik olup, kab~ n alt yüzeyinde halka ~eklinde bir iz korunmu~tur.
Hamur:
Gri renkte (5 Y 5/1), az oranda orta büy:iklükte beyaz
kalker, mika ve kum katk~l~.
Yüzey:
D~~~yüzey koyu gri-çok koyu gri (5 Y4/1-3/1) renkte. Yer
yer aç~ k gri alacal~~ ve perdahs~ z. ~ç yüzey hamur renginde, astars:z ve perdahs~z.
Yap~ m Tekni~i:
Elde ~ekillendirilmi~.
Pi~me:
~yi pi~irilmi~, özsüz.
Kap Biçimi:
Bas~ k küresel gövdeli, içe çekik basit a~~z kenarl~. Gövde
üzerine simetrik yerle~ tirilmi~~dört ip delikli tutamak, dikey delikli.
Bezeme Tekni~i: Dolgu tekni~i. Kaz~ma tekni~i ile aç~lm~~~çizgilerin içinde
yer yer beyaz dolgu kal~nt~lar~~ korunmu~tur.
Desenler:
A~~z kenar~~ alt~ nda tek yatay çizgi yer almaktad~ r. Dört ip
delikli tutamak, iç içe üçlü baklava motifleriyle
sm~ rland~ nlm~~ ur. Bu baklava motiflerinin aras~ nda kalan
alanlar, kap gövdesinin üst ve alt yanlar~nda, birbirinin
devam~~ olmayan motiflerle bezenmi~tir. Gövdenin üst
yar~s~ nda baklava motiflerinin aras~ nda yer alan dikey
paneller, iki~er çizgiyle s~n~ rland~nlm~~t~ r. Dört panelde
de farkl~~ desenler uygulanm~~t~ r. Panellerden, kar~~ l~ kl~~
gelen ikisi üzerinde zikzak deseni bulunmaktad~ r.
Bunlardan birisinde tek s~ ral~, di~erinde ise çift s~ ral~~
zikzak hat yer almaktad~ r. Tek s~ ral~~ zikzak hatt~ n
olu~turdu~u üçgen alanlardan sol kenara ba~lananlar~ n
içlerinde üçer nokta bulunurken, çift s~ ral~~zikzak hatt~ n
aras~ ndaki alan tek s~ ral~~ noktalarla doldurulmu~tur.
Kar~~ l~ kl~~ gelen di~er iki panelin üzerinde, baklava
dizileri yer almaktad~ r. Bu panellerden iki~ er dikey hatla
s~ n~ rland~ r~lm~~~olan~~ üzerinde yer alan iki baklava motifi,
çizgilerle dörde bölünmü~tür. A~~z kenar~ na ba~lanan
üçgen alan içerisinde de üç nokta dikey hatla
s~ n~ rland~ r~ lm~~~ olan di~er panel üzerinde yer
almaktad~ r. Birer yer alan iki baklava motifi de çizgilerle
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dörde bölünmü~, bu alanlar~ n içine birer nokta
yerle~tirilmi~tir. A~~z kenar~ na ba~lanan üçgen alan~n içi
bo~~ b~ rak~ lm~~ t~ r. Gövdenin alt yar~s~ nda, baklava
motiflerinin aras~ nda kalan alanlardan üçü iç içe üçlü aç~~
motifi ile doldurulmu~ tur. Dördüncü alan üzerinde ise,
içi bo~~b~ rak~ lm~~~bir baklava motifi yer almaktad~ r. Bu
motifin üst ve alt kö~elerinden ç~ kan ve baklava motifinin
kenarlar~~ ile ayn~~ do~rultuda çizilmi~~iki~er çizginin d~~a
bakan yüzlerine iki~er paralel hat yerle~tirilmi~ tir. Baklava
motifinin sol taraf~ nda geli~igüzel yerle~tirilmi~~iki nokta
bulunmaktad~ r.
BENZERLERI
Bu kab~ n benzerleri Kuzey Ege Adalar~ ndan Göller Bölgesi'ne kadar
uzanan geni~~co~rafi alanda yer alan yerle~ melerden ve mezarl~ klardan tan~ nmaktad~ r (BItz. Harita).
Thermi:
Anadolu ile Yunanistan aras~ nda kültürel ili~kileri ortaya koymak amac~yla ba~lat~lan Thermi kaz~ la~-~ nda I.-V. yerle~melerde aç~~a ç~ kart~lan çe~idi
biçimlerdeki kaplar~ n tamam~~el yap~m~d~ r2. Bu kaplar W. Lamb3 taraf~ ndan
türlerine göre A, B ve C olmak üzere üç s~ n~ fa ayr~lm~~ur. A s~ n~f~ na verilen
kaplar ço~u zaman perdahl~, siyah ve k~ rm~z~~ renkte olup, Thermi I. ve II.
yerle~melerinde ortaya ç~ km~~t~r. A s~ n~f~~kap biçimleri aras~ nda yer alan ve
pyxis olarak adland~ r~lan küçük çömlekler, çe~ itli tiplere ayr~lm~~lard~ r4.
Bunlardan birinci tipe verilen pyxis, biçim aç~s~ndan U~ak Müzesi'nde korunan çömlekçi~in en yak~ n benzeridir.
Thermi'nin C s~ n~f~~ kaplar~~ aras~ nda temsil edilen pyxis ler ise, iki tipe
ayr~ lm~~lard~ r5. Genel olarak C s~ n~f~~kaplan gri, kahverengimsi-k~ rm~z~~veya
k~ rm~z~~ astarl~~ ve perdahl~~ olup, Thermi'nin IV. ve V. yerle~melerinde bulunmu~lard~r.

2 Lamb

1936, s. 73; Bine!, s. 14; Podzuweit, s. 33.
1936., s. 73-85.
~~ a. e., s. 75, ~ek. 26.
5 a. e., s. 81, ~ek. 29.
3 Lamb
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U~ak Müzesi'ndeki çömlekçi~in benzerlerine, Thermi'nin L-IV. yerle~melerinde rastlan~lmaktad~r. Söz konusu merkeze ait pyxis lerin bezemeli
veya bezemesiz örnekleri siyah ve k~rm~z~~renktedir. W. Lamb6 taraf~ndan incelenen bu tür pyxis lerden, küçük halka kaideli olanlar L-ili., üç ayakl~~
olanlar ise Thermi'nin
yerle~melerinde bulunmu~lard~ r. Thermi'nin
III. ve IV. yerle~melerinde ele geçen iki bezemeli örnekten biri üç ayakl~'',
di~eri ise düz diplidir8. Siyah, d~~~yüzeyi perdahl~~olan ve III. yerle~mede bulunan birinci pyxis in tüm yüzeyi kaz~ ma bezekli olup, panellerinin içi baklava motifleri ve noktalarla doldurulmu~tur. Thermi'nin IV. yerle~mesinde
aç~~a ç~kart~lan ikinci pyxis ise, gri renkli ve d~~~yüzeyi kaz~ma bezeklidir. Bu
kab~n tüm yüzeyini kaplayan bezekler, farkl~~ geometrik motiflerden olu~mu~tur. Her iki pyxis gerek biçim ve gerekse bezeme çe~itlili~i bak~m~ndan, küçük ayr~nt~lann d~~~ nda U~ak Müzesi'ndeki çömlekçi~e yak~n görünmektedirler.
Yortan:
Dünyan~ n büyük müzelerine da~~lan Yortan kaplan aras~nda bu tür
çömlekler°, a~~zlar~~içe çekik, dik ve d~~a çekik olmak üzere üçe ayr~lmaktad~ rlar. Çe~idi boyutlarda olan bu tür kaplar~n dip biçimleri düz, yuvarlat~ lm~~, üç ayak ve halka kaide ~eklindedirler. Genellikle bu tür kaplar ya dolgu
tekni~i ile yap~lan motiflerle bezenmi~ler, ya da bezemesiz b~rak~lm~~lard~ r.
Yortan mezarl~~~ na ait kap repertuvan içinde kaz~ma ve dolgu tekni~i ile bezenmi~~küçük çömlekler, küçük bir grubu olu~turmaktad~ rlar. Ad~~ geçen
mezarl~~a ait buluntular~~ayr~nt~l~~ bir ~ekilde inceleyen T. Kâmili° pi~mi~~topraktan yap~lan kaplar~~A, B ve C s~n~f~~olmak üzere üç grupta toplam~~nr. A
s~ n~f~na ait kaplar aras~nda tan~ t~lan küçük çömleklerH bugün Paris, Londra
ve Berlin müzelerinin koleksiyonlar~ n~~ zenginle~tirmi~lerdir. Söz konusu
müzelerde korunan bu küçük çömlekler a~~z kenar~, gövde profili, dip, tutamak ve bezeme çe~itleri aç~s~ndan birbirlerinden farkl~~özellikler yans~ tmaktad~rlar.

a. e., lev. VIII: 9, 10, XXXV: 113, 114, 196, XXXVI: 250.
a. e., lev. XIII: 200.
8 a. e., lev. XIII: 356.
Kâmil, ~ek. 32: 71-75, 33: 76-79. T. Kâmil bu tür çömlekleri A s~ n~ f~~kaplan~~ aras~ nda
incelemi~tir.
1() Kâmil, s. 25.
Il Bkz. d~~. 9.
7
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Yortan kaplan aras~nda yer alan bas~ k küresel gövdeli, düz dipli ve a~~z
kenar~ nda iki deli~i bulunan bir çömlekçik'2, kahverengimsi gri hamurlu ve
astarl~, kaz~ma bezeklidir. Bu kap ile U~ak Müzesi'nde korunan çömlekçik
aras~nda ortak özellikler içe çekik a~~ z, bas~ k küresel gövde ve ip delikli tutamaklard~r. Her iki kab~n aras~nda ortak özelliklerin saptanmas~ na kar~~ n,
Yortan çömlekçi~inde ip delikli tutamaklann küçük boynuz ~eklinde biçimlendirilmesi, a~~z kenar~~ alt~nda çift deli~in bulunmas~~ve dip k~sm~n~n düz
bitirilmesi aynnt~da farkl~l~klar meydana getirmi~tir. Aynnt~lardaki bu farkl~l~k, her iki kab~ n bezeme motiflerinde de izlenmektedir. Özellikle gövdenin
üst ve alt yar~s~ nda bezeme kompozisyonunun birbirinden farkl~~ olu~u, bezemelerin bir bütün olarak kab~ n tüm gövdesine uyguland~~~~Yortan
öme~ine tezat olu~turmaktad~ r.
Beycesultan:
Yukar~~Menderes vadisinde yer alan Beycesulta~-f ~ n XIV. yap~~ kat~nda bu
kab~n ben~erlerine rastlan~lm~~ur13. Bu yap~~kat~nda ele geçen iki çömlekten
biri düz dipli, di~eri ise üç ayakl~d~ r. Düz dipli olan birinci çömlek ip delikli
tutamakl~, siyah perdahl~~ve kaz~ ma bezeklidir. ~kinci çömlek ise, içe çekik
a~~zl~ , küresel gövdeli, ip delikli tutamald~ , kahverengi perdahl~~ve kaz~ ma
bezeklidir. Bunlardan düz dipli olan~~beyaz dolgu bezemelidir. Beycesultan
örnekleri gerek kap biçimi ve gerekse bezeme motifleri yönünden U~ak müzesindeki çömlekçi~in yak~n benzerleridir.
Harmanören (Göndürle):
Güneybat~~ Anadolu Bölgesi'nde bu tür kaplar yerle~ im yerlerinden
ba~ka mezarl~ klarda da ele geçmi~ tir. Son zamanlarda sistemli bir ~ekilde
ara~t~r~lan Harmanören Mezarl~~~'n~ n C açmas~nda küp mezarlardan birinin
içinde, içe çekik a~~zl~, küçük halka kaideli ve d~~~yüzeyi dolgu tekni~i ile bezenmi~~bir çömlekçik bulunmu~ tur'''. Bu çömlekçik, kap biçimi ve bezeme
tekni~i bak~m~ndan U~ak Müzesi'ndeld çömlekçi~in yak~ n bir benzeridir.
TAR~HLEND~RME
U~ak Müzesi'nde bulunan ve "Kap I" olarak adland~ r~lan çömlekçi~in
benzerleri Troia la, Ib ve Ic evrelerinde, Beycesultan'~n XIV ve XIII c yap~~
Kâmil, ~ek. 32: 72; Orthman~~, s. 16. no. 61 ve ~ek 8: 61.
Lloyd ve Mellaart, ~ek. P 41: 4, 6.
14 Ünlüsoy, s. 292, 298, res. 8.
12

13
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katlar~ nda, Anadolu'nun d~~~ nda ise Thermi'nin
lunmaktad~ r'''.

yerle~melerinde bu-

W. Lamb'", Thermi I.-V. yerle~melerinde aç~~a ç~ kan kaplan~~ Eski Tunç
Ça~~ na tarihlemektedir. C. Podzuweitn taraf~ ndan Troia ve Thermi aras~ nda
çe~idi kap biçimlerine dayan~larak yap~ lan kar~~ la~urmaya göre, erken Troia
la evresi Thermi

yerle~meleri, Troia Ib evresi Thermi
yerle~mesi,
Troia II a evresi Thermi IV. yerle~mesinin ba~lar~ , Troia II b evresi de
Thermi IV. yerle~mesinin sonlar~~ ve Thermi V. yerle~mesi ile ça~da~~oldu~u
anla~~lm~~t~ r.
Thermi'deki kaplar~ n tamam~ n~ n elde yap~lm~~~olmas~ , bu yerle~menin
çömlekçi çark~ n~ n ilk defa ortaya ç~ kt~~~~Troia II b evresinden önce sona
erdi~ini göstermi~tir". U~ak Müzesi'nde korunan çömlekçi~in elde biçimlendirilmi~~olmas~~da, onun Troia II b kat~nda çömlekçi çark~ mn ortaya gk~~~ ndan önce ve Thermi I. yerle~mesi ile erken Thermi IV. yerle~melerinin verildi~i dönemler aras~nda ETÇ 2 döneminde yap~ld~~~ n~~ göstermektedir.
T. Kâmil'in''' A s~ n~f~~ kaplar~~olarak gruplad~~~~eserler, di~er bilim adamlar~ n~ n2° da görü~leri do~rultusunda ETÇ 2 dönemine tarihlendirilmektedir.
Yortan kaplar~ n~~ and~ ran biçimde üretilmi~~iki kab~ n bulundu~u
Beycesultan'~ n XIV. yap~~ kat~~ da haf~ rleri taraf~ ndan ETÇ 2 dönemine tarihlendirilmektedir2'.
U~ak Müzesi'ndeki çömlekçik gerek teknik özellikler, gerekse bezeme
çe~itlili~i aç~s~ndan "Yortan Mezarl~ k Kültürü"nden tan~ nan kaplar~ n karakterinde üretilmi~~olup, benzerlerinin ele geçti~i tabakalara verilen tarihlere
dayan~ larak, bu eserin de ETÇ 2 dönemine tarihlenmesi uygun olacakt~ r.

Kamil, s. 32-33.
Lamb 1936, s. 73-85.
17 Podzuweit, s. 33.
18 Bkz. dn. 17.
19 Kamil, s. 82-106.
20 Çe~idi bilim adamlar~ n~ n Yortan Grubu keramiklerine önerdikleri tarihler için bkz.
Podzuweit, s. 71-74.
21 Bkz. dn. 13.
15
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Kap 2: Tek Kulplu Çömlek (~ek. 2)
1.4.77
Yükseklik: 13,3 cm.; A~~z çap~: 9 cm.; Dip çap~: 4 cm.
A~~z ve boyun k~sm~n~ n üçte biri ile kar~n k~sm~n~ n üst
yar~s~na simetrik olarak yerle~ tirilen iki yumrudan biri eksik. ~i~kin kar~ n k~sm~n~ n alt yar~s~ndan ba~layan düzensiz
oval kesidi kulbun, sadece ç~k~~~yeri korunmu~tur.
Gri (10 YR 5/1) renkli hamur, mika, ince kum ve az
Hamur:
oranda orta büyüklükte kalker katk~l~.
DI~~yüzey gri-koyu gri (2.5 Y N5-N4) renkli astarl~, parlak
Yüzey:
perdahl~. ~çyüzey d~~yüzey renginda astarl~, perdahs~z.
Elde ~ekillendirilmi~.
Yap~m Tekni~i:
~yi pi~irilmi~, özsüz.
Pi~me:
D~~a çekik a~~zl~, geni~~ve k~sa silindirik boyunlu, bikonik
Kap Biçimi:
gövdeli ve düz dipli. ~i~kin kar~n k~sm~ n~n alt yar~s~ndan
ba~layan düzensiz oval kesitli kulp, olas~ l~kla a~~z kenar~n~n eksik olan bölümüne birle~ mekte idi.
Bezeme Tekni~i: Kaz~ma ve kabartma tekni~i.
Üstten ve alttan birer yatay kaz~ ma çizgi ile s~n~ rland~ r~lan
Desenler:
boynun üzerinde, iç içe dört s~ ra halinde kaz~ma zikzak
bant yer al~r. Boyun ile kar~n ~i~kinli~i aras~ndaki bölüm
diyagonal olarak yerle~tirilmi~~kaburga ~eklindeki kabartmalarla bezenmi~dr. Kab~n bu bölgesine kar~~l~kl~~iki
yumru yerle~tirilmi~tir.

Env. No:
Ölçüler:
Durumu:

BENZERLER~~
Bu kab~n benzerleri Bat~~Anadolu'nun iç kesimlerinde Güney Marmara
Bölgesinden Bat~~Toroslar'a kadar uzanan bölgede yer alan çe~idi yerle~im
yerleri ve mezarl~klarda ele geçmi~tir (Bkz. Harita).
Babaköy:
Daha çok "Yortan Mezarl~ k Kültürü"nden tan~ nan bu tür çömlekler kapakl~, üç veya dört ayakl~~olmalar~na kar~~n, U~ak Müzesi'ndeki çömlek kapaks~ z ve düz diplidir. Söz konusu çömlek a~~ z, boyun, gövde ve dip özelliklerinden dolay~ , Berlin Müzesi'nde korunan "Yortan Mezarl~ k Kültürü"ne ait
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kaplar~ n I. grubuna" girmektedir. Perdah ve hamur özellikleri bak~ m~ ndan
U~ak Müzesi'ndeki çömle~e benzeyen di~er bir çömlek yine Babaköy'de2 ele
geçmi~ tir. U~ak Müzesi'nde korunan çömle~in üzerinde bulunan üçlü bezeme düzenlemesi dolgu bezek, yumru ve kaburga ~ eklinde kabarunalardan
olu~maktad~ r.
E. Pottier taraf~ ndan incelenen Paris Louvre Müzesi'ndek. Yortan koleksiyonuna ait kaplar üzerinde kabartma, beyaz boya ve dolgu olmak üzere üç
çe~it bezeme saptanm~~ t~ r. E. Pottier'in öne sürdü~ü beyaz boyal~~ ve dolgu
bezekli kaplar~ n ayn~~ zamanda ortaya ç~ kt~~~ na ili~kin görü~ ü, K. Bittel'in
Babaköy kaz~s~ nda elde etti~i sonuçla da desteklenmi~tir2 t.
Berlin Müzesi'nde korunan Yortan kaplar~n' kapsaml~~ bir biçimde inceleyen W. Orthmann 25, bu kaplar üzerinde basit yumru, kabartma, beyaz boya
ve kaz~ ma olmak üzere çe~ itli bezemeler saptam~~ ur. Berlin'de Yortan kaplar~ n~ n % 33'ünde görülen kaz~ ma bezeme, daha çok minyatür gaga a~~zl~~
testiler, küçük çömlekler ve pyxis lerin boyun veya gövde k~s~ mlar~~ üzerine
uygulanm~~t~ r.
"Yortan Mezarl~ k Kültürü"ne ait kaplar~ n üzerinde, yumru bezemeye de
s~ k rastlan~lmaktad~ r. Bu yumrular bazen gruplar halinde, bazen de boynuz
~eklinde2" özel bir biçim olu~ turmaktad~ rlar. Yortan kap repertuvar~ nda beyaz boya bezekle ayn~~ dönemlerde kullan~ lan basit yumru bezek, daha çok
gaga a~~zl~~ testiler üzerinde görülmektedir".
U~ak Müzesi'ndeki çömle~in kar~ n k~sm~ n~ n üst yar~s~ n~~ süsleyen üçüncü
bezek çe~ idi, diyagonal yerle~ tirilmi~~kaburga ~eklinde kabartmalard~ r.
Yortan mezarl~~~~buluntular~ ndan da tan~ nan bu bezek çe~idi, ETÇ 2 dönemine ait A s~ n~f~~ kaplar~ nda de~i~ ik biçimlerde kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r28.
Orthmann, ~ek. 6: 37.
6: 47; Kamil, ~ek. 89: 5.
21 Pottier, s. 3; Bittel, s. 14.
25
Orthmann, s. 24-26.
2( ' a.e., lev. I: 1, 2; Edgü, s. 143, ~ek. A 379.
27 Orthma~~~~ , s. 26. Berlin Müzesi'nde bulunan Yortan Grubuna ait kaplar~ n a~a~~~
yukar~~
% 25'inin üzerinde yumru bezek görülmektedir.
28
~ek. 45: 162, 54: 192, 56: 195, 64: 212, 67: 221, 69: 225, 71: 229.
22

23 a.e., ~ek.
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Kusura:
U~ak Müzesi'ndeki kab~ n boyun k~sm~ nda yer alan kaz~ma bezeklerden
olu~an zikzak bant~ n yak~ n benzerine Kusura'n~ n B dönemine2" ait bir
çömle~in kar~ n k~sm~~ üzerinde de rastlan~lmaktad~ r. Ayn~~ merkezden getirilen ve kaz~~ buluntusu olmayan, bugün Afyon Arkeoloji Müzesi'nde:4" kor~~ nan
di~er bir çömle~in de boyun ve kar~ n k~sm~~ üzerinde dolgu tekni~i ile yap~lm~~~benzer motifier görülmektedir. Kusura'da sa~lam kaplar~ n d~~~ nda, kaz~~
s~ ras~ nda ele geçen baz~~ kap parçalarm~ n3i boyun k~s~ mlar~~ üzerinde dolgu
tekni~i ile yap~ lm~~~zikzak bantlar~ n varl~~~, bu bezeme çe~idinin çok nadir
olmad~~~ n~~ göstermi~tir.
Beycesultan:
Boyun k~sm~~zikzak bantla, gövdesi ise yumrularla bezenmi~~bir ba~ka
çömlek, Beycesultan'~n XVI. yap~~ kat~nda" ele geçmi~tir. Söz konusu kat için
karakteristik olan bu çömlek iki çe~it bezemesinden dolay~~ U~ak
Müzesi'ndeki çömle~e büyük bir benzerlik göstermektedir. Beycesultan'dan
ba~ka benzer örneklere Burdur-Korkuteli Bölgesi'nde yer alan Hac~lar Tepe
II, Leylekköy ve Çaykenar~~ Höyük Ide rastlan~lm~~ur".
U~ak Müzesi'ndeki çömlekte oldu~u gibi, üç bezeme çe~idine sahip
kulpsuz bir çömlek, yine Beycesultan'da XV. yap~~kat~ nda bulunmu~tur"'.
Kara ta~-Semayük:
Güneybat~~ Anadolu'da bugüne kadar ara~t~ r~ lan mezarl~ klardan en
büyü~ü olan Karata~-Semayük mezarl~~~ nda, 37 no.'1u mezarda ele geçen
küçük bir çömle~in" boynu yatay zikzak bantla ve kar~n k~sm~~yumrularla bezenmi~tir. U~ak Müzesi'ndeki çömle~e bezeme aç~s~ ndan yak~ n olan bu kap,
hafiri taraf~ ndan Burdur ve Yortan ile Beycesultan kaplar~ na benzetilmi~tir3".
Lamb 1937, lev. 'VII: 13.
Edgü, s. 155, A 415 (Afyon Müzesi E. 962).
31 Lamb 1937, lev. VI: 13 d ve g.
:42 Lloyd ve Mellaart, s. 149, sek. P 25: 19.
33 a. e., s. 147.
31 a. e., sek. P 33: 2.
Melli~~ k 1964, s. 276, lev. 81: 21.
36 Bkz. dn. 35.
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TAR~HLEND~RME
"Yortan Mezarl~k Kültürü"nün en iyi temsilcilerinden biri olan Babaköy,
Yortan kronolojisine göre ETÇ 2 dönemine tarihlendirilmektedir". "Kap 2"
nin benzerlerinin bulundu~u Kusura'n~n B dönemi de ETÇ 2'ye verilmekte38, kaz~~buluntusu olmayan di~er kap da, MÖ. 3. binin ilk yar~s~na tarihlendirilmektedirs".
U~ak Müzesi'ndeki kab~n yak~n benzerlerinin bulundu~u Beycesultan'~ n
XVI. ve XV. tabakalar~~da ETÇ 2 dönemine verilmektedir ">. Bu kab~ n di~er
bir benzerinin bulundu~u Karata~-Semayük mezarl~~~ n~n ETÇ 2/3 dönemlerine tarihlenmesi4' de, bu tip kaplara verilen tarihlerdeki genel e~ilime
uyum sa~lamaktad~ r.
U~ak Müzesi'nde korunan çömlek için, kap biçimi ve bezeme aç~s~ndan
en yak~n görünen intikal Bölgesi ve Güneybat~~Anadolu Bölgesi örneklerine
dayamlarak, ETÇ 2 dönemini önermek mümkündür. Söz konusu bu çömlek,
benzer örneklerden, tek kulplu olu~u nedeniyle farkl~ l~ k göstermektedir.
U~ak Müzesi'ndeki çömle~in bezeme özellikleri her ne kadar Yortan ve
Göller Bölgesi kültürlerine çok yak~ n görünse de, biçim aç~s~ ndan tam bir
benzeri bulunamam~~t~r. Olas~l~kla her iki bölge aras~nda ve bugüne de~in
çok iyi ara~t~r~lmam~~~olan U~ak bölgesinden, ya da Göller Bölgesi'nin kuzeybat~~s~n~r~na yak~n "Yortan Mezarl~k Kültürü"nün etkisi alt~nda kalm~~~bir
merkezden getirilmi~~olma olas~l~~~~da bulunmaktad~r.

37 Anan,

s. 113.
s. 117, ~ek. 98.
:49 EdgO, s. 155, ~ek. A 415.
10 Lloyd ve Mellaart, s. 112; Efe, s. 117, ~ek. 98.
Li Anan, s. 122.
38 Efe,
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Kap 3: ~ki Tutamakl~~Çömlek (~ek. 3)
Env. No:
Ölçüler:
Durumu:
Hamur:
Yüzey:

Yap~m Tekni~i:
Pi~me:
Kap Biçimi:

Bezeme:

20.7.82
Yükseklik: 20,2 cm.; A~~z çap~: 11 cm.; Dip çap~: 5 cm.
D~~~yüzeyde astar yer yer dökülmü~.
Pembe-k~ rm~z~ms~~ sar~~ (7.5 YR 7/ 4-7/6) renkli hamur
ince kum ve mika katk~l~.
D~~~yüzey aç~k k~ rm~z~ms~~kahverengi-k~ rm~z~ ms~~ sar~~ (5
YR 6/4-6/6) renkte astarl~, perdahs~z. ~ç yüzey, a~~z kenar~ ndan boynun alt s~ n~ r~ na kadar d~~~yüzey renginde astarl~~ve perdahs~z.
Çarkta ~ekillendirilmi~.
~yi pi~irilmi~.
D~~a çekik a~~zl~ , silindirik boyunlu. Boyun, omuz bölgesinden keskin bir profille ayr~lm~~ . Küresel gövdeli ve düz
dipli. A~~z kenar~= alt~ nda iki ip deli~i simetrik olarak
aç~lm~~ . Omuz bölgesine iki ip delikli tutamak dikey olarak yerle~tirilmi~.
Bezenmemi~~

BENZERLER~~
~ki tutamakl~~ çömle~in benzerleri Çanakkale Bo~az~ 'ndan Isparta
Ovas~ 'na kadar uzanan alanda yer alan merkezlerde bulunmu~tur (Bkz.
Harita).
Troia:
Eski Tunç Ça~~nda, tam bir ~ehir medeniyetini temsil eden Troia II yerle~mesinin kap repertuvar~ nda bezemeli kaplar~n yan~~ s~ ra, bezemesiz küçük
çömleklere de rastlan~lm~~ur. H. Schmidt°2 taraf~ndan yay~ nlanan ve Troia II
dönemine verilen ip delikli tutamakl~~sar~, k~smen k~ rm~z~ms~~renkte, bezemesiz ve çark yap~ m~~ olan bir kap, U~ak Müzesi'nde korunan çömle~e benzerlik göstermektedir. C. W. Blegen'in Troia II dönemi kaplar~~ için olu~turdu~u kap tipolojisinde de, C 28 biçiminde '3 tan~t~lan küçük çömlek tipi,
Schmidt, s. 55, no. 1253.
Blegen V. d., s. 236. C 28 biçim numaras~~ ile tamulan çömlek, dört dikey ip delikli
tutamakl~~ olup, genel biçim aç~ s~ ndan U~ ak Müzesi'ndeki çömlekten pek farkl~~
görünmemektedir.
-12

13
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farkl~~ mal gruplanyla temsil edilmektedir. Özellikle k~ rm~z~~ astarl~~ olan örneklere Troia II c, II d, II f ve II g evrelerinde rastlanmaktad~ r.
Babaköy:
"Yortan Mezarl~ k Kültürü"ne ait Babaköy" mezar buluntular~~ aras~ nda,
burada incelenen çömle~e benzer, üzeri bezemesiz b~ rak~ lm~~~çömleklerin
varl~~~~uzun bir süreden beri bilinmektedir. Babaköy örneklerine biçim aç~s~ ndan benzeyen U~ak Müzesi'ndeki çömlek, iki ip delikli tutama~~~ve a~~z
kenar~~alt~ nda görülen iki delikten dolay~ , ayr~ nt~da farkl~ la~maktad~ r.
K. Bittel'in de çok önceden de~indi~i gibi 15 , Yortan kaplar~~ aras~ nda bezemesiz b~ rak~lm~~~kaplar, hamur ve teknik aç~dan di~erlerinden ayr~lmaktad~ rlar. Bezemesiz olan bu kaplar k~ rm~ z~ ms~ , sar~ms~ , grimsi renkte olup,
perdahs~ z b~ rak~lm~~lard~ r. Bunun yan~~ s~ ra çarkta yap~ lm~~~olmalar~, el yap~m~~ di~er Yortan kaplar~ ndan belirgin bir ~ekilde ayr~lmalar~ na neden olmu~tur. Gerek Troia ve Babaköy, gerekse Troia ve Yortan aras~ ndaki uzakl~~~~göz
önünde bulunduran K. Bittel"', çömlekçi çark~ n~ n Troia II b de ve her iki
mezarl~ kta ayn~~ anda ortaya ç~ kmad~~~ n~ , Yortan ve Babaköy'de çark yap~m~~
kaplar~ n, Troia II nin çark yap~ m~~en erken kaplar~ ndan eski olmad~ klar~ n~,
hatta daha da geç olduklar~ n~~ öne sürmü~tür.
U~ak Miizesiendeki çömle~in k~ rm~z~ms~~sar~~ renkte, perdahs~ z ve çarkta
yap~ lm~~~olmas~ , onun en az~ ndan Troia II b evresinden sonraki bir zamana
tarihlendirilmesini mümkün k~ lmaktad~ r.
Harmanören (Göndürle):
Kap biçimi ve tutamaklar~~ bak~ m~ ndan U~ak Müzesi'ndeki çömle~e, büyük benzerlik gösteren ve mezar buluntusu olan bir çömlek, Isparta Ovas~~
Ha~~ manören 17 mezarl~~~ nda E açmas~ nda bir küp mezarda ele geçmi~tir.
Bezemeli olan bu çömlek, biçim aç~s~ ndan U~ak Müzesi'ndeki örne~e benzemektedir. Benzer biçimde, a~~z kenar~ n~ n alt~ nda delikleri bulunan ve ip
delikli n~ tamaklar~~ olan bir ba~ ka çömlek, yine yan~~ mezarl~ kta 1993 y~ l~~kaz~Il

~ek. 89: 1; Orthma~~~~ , sek. 6: 37, 50.

r-> Bine!, s. 14; Pottier, lev. 2:1 F b de 30-37.

Bittel, s. 14.
Ünlüsoy, s. 293, 300, res. 15. ~ . Ünlüsoy, Harmanören mezarl~ k buluntular~ n' Kusura A,
Babaköy ve Elmal~ -Semayük keramikleriyle kar~~ lasurm~s ve bu mezarl~~~~MÖ. 2800-2500
y~ llar~~ aras~ na tarihlemi~tir.
17
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lar~~ s~ ras~ nda gün~~~~~ na ç~ kart~ lm~~t~ r'8. M. Özsait'" bezemeli olan bu
çömle~i Kusura-Yortan kültür grubunun özelliklerini göstermesi nedeniyle
ve di~er mezar buluntularm~~da göz önünde bulundurarak ETÇ 2 dönemine
tarihlemi~tir.
Dünyan~ n çe~idi müzelerine da~~lan "Yortan Mezarl~ k Kültürü"ne ait
kaplar, de~i~ik zamanlarda çe~idi bilim adamlar~~ taraf~ ndan yay~ nlanm~~t~ r5°.
K~sa bir süre önce Würzburg5 ' Martin-von-Wagner Müzesi'nde Kiseleff
Koleksiyonu'nda yer alan Yortan grubuna ait eserler de bilim alemine tan~ tilm~~ur. Bu koleksiyona ait bir çömlek52, biçim ve kaz~ ma bezeklerinden dolay~~Yortan tipi bir kap olarak yorumlanm~~t~r. Bu çömle~in de, U~ak Müzesi'ndeki çömlek gibi, kar~ n k~sm~~üzerinde yer alan ip delikli iki tutama~~,
a~~z kenar~~ alt~ndaki deliklerle uyum içindedir.
TAR~HLEND~RME
Yukar~ da tan~ t~ lan benzer türdeki kaplara dayan~ larak U~ak
Müzesi'ndeki çömle~i "Yortan Mezarl~ k Kültürii"nün bir ürünü olarak yorumlarnak mümkündür.
Troia II genel olarak MÖ. 2500-2300 y~ llar~~ aras~ na tarihlendirilmekle
birlikte53, M. J. Mellink5° Troia lIb-IIg evrelerini ETÇ III A dönemine vermektedir. T. Efe55 Troia II a-d evrelerini ETÇ 2b, Troia II e-g evrelerini ise
ETÇ 3a evrelerine tarihlemektedir. U~ak Müzesi'ndeki çömle~in çark yap~ m~~
oldu~u göz önüne al~ nd~~~ nda, bu kab~ n ETÇ 2/3 dönemlerine ait olmas~~
gerekti~i dü~ünülmektedir.

özsait, s. 155-156, 169, res. 10.
a.e., s. 159
') Bu konuda toplu kaynakça için bkz. Podzuweit, s. 70, d~~ . 552.
Simon, s. 1, no. 1.
52 Güntner, s. 486, tes. 15, 16, em. no. K. 1701.
Korfmann 1993, s. 383-384; Korfmann - Mannsperger 1992, s. 29.
51 Melli~~ k 1992, s. 173, 217.
55 Efe, s. 117.
18
19
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SONUÇ
Arkeoloji dünyas~ nda ilk kez Yortan mezarl~~~ nda ele geçen kaplar arac~l~~~~ile tan~nan "Yortan Mezarl~ k Kültürü", kuzeybauda Troia kültürünün
yay~ld~~~~alan, kuzeydo~uda Tav~anl~-~ znik Bölgesi, güneydo~uda Göller
Bölgesi ve güneybauda Akhisar-Manisa Bölgesi aras~nda kalan co~rafi bölgede yay~l~ m göstermi~tir56.
Bal~ kesir ilinde K~ rka~aç'~ n 16,5 km. kuzeydo~usunda yer alan Yortan
mezarl~~~, 1 900 y~l~ ndan itibaren ilk defa P. Gaudin ve M. 'Victor Chapot'un
kanlar~yla bilim alemine tan~ ulmaya ba~lanm~~ur57. Söz konusu mezarl~~a ait
kaplar~n güzelli~i, k~sa sürede eski eser kaçakç~ lar~n~n ve kaçak kaz~~yapanlar~ n dikkatlerini bu bölgeye çekmi~ tir. Bugün "Yortan Mezarl~ k Kültürü"ne ait
kaplar, Avrupa müzelerindeki koleksiyonlar~~ zenginle~tirmekle kalmam~~,
Anadolu'nun çe~itli müzelerine de de~i~ ik zamanlarda, çe~idi yollarla kazand~rdm~~lard~ r58.
Burada yay~nlad~~~m~ z üç adet kap, U~ak Arkeoloji Müzesi'nde korunan
Yortan Grubu keramiklerinden küçük bir grubu olu~turmaktad~ r. Üç ayr~~
tipi temsil eden bu kaplardan "Kap 1" ve "Kap 2" teknik özellikler ve bezemeleri bak~m~ ndan bir birlik göstermektedirler. "Kap 3" ü olu~turan çömlek
ise bezemesiz olu~ undan ve çarkta biçimlendirilmesinden dolay~~ilk iki kaptan daha geç bir dönemde üretilmi~~olmal~d~ r. Buna göre, birinci ve ikinci
tip, Thermi I ve Troia I den ba~ layarak Troia II nin ikinci evresine kadar devam eden döneme aittir.
"Kap 1", Kuzey Ege Denizi'nden Isparta Bölgesi'ne kadar geni~~bir
alanda yay~l~ m gösteren çömlekler aras~nda, ~imdiye kadar bilinen desen düzenlemelerine bir yenilik getirmektedir. U~ak Müzesi'ndeki çömlekçik üzerinde görülen motif zenginli~ine, ~imdiye kadar yay~ nlanan "Yortan Mezarl~k
Kültürü"ne ait kaplarda rastlanmamaktad~r. Bu da, söz konusu kab~~üreten
çömlekçinin farkl~~bir bezeme anlay~~~ na sahip oldu~unu, bu kültürde bulunan motif repertuvar~n~~ kendi anlay~~~na göre uyarlad~~~n~~göstermektedir.
Lloyd ve Mellaart, s. 138, hrt. IV.
s. 1; Özgik, s. 55.
58 ~ stanbul Arkeoloji Müzesi ve Sadberk Han~m Müzesinde ve DTCF koleksiyonunda
bulunan kaplar yay~nlanm~~ , Bergama Müzesi, Tire Müzesi, Manisa Müzesi, Efes Müzesi ve U~ak
Müzesi'nde bulunan kaplar ise henüz yarnlanmam~~lard~r.
56

57 Kâmil,
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Üzeri kaz~ ma, yumru ve kaburga ~eklinde bezeklerle süslenmi~~olan
"Kap 2" de ele ald~~~ m~z çömlek her ne kadar Yortan Grubu keramiklerindeki motif çe~itlerine bir yenilik katmasa da, kap biçimi aç~s~ ndan bir yenilik
getirmektedir. Söz konusu çömlek, Yortan ve Göller Bölgesi'nde geli~en kültürlerin etkisiyle tek kulplu, de~i~ik bir biçim yans~ tmaktad~ r. Bu kap biçimi
olas~ l~ kla "Yortan Mezarl~ k Kültürü"nün yay~l~ m alan~ n~ n s~n~ r~ nda ve Göller
Bölgesi'nin kuzeybat~s~ nda kalan ve her iki kültürün etkisine aç~ k bir bölgede, henüz ara~t~r~lmay~~bekleyen bir yerle~im yerinde aranmal~d~ r.
"Kap 3" ün a~~z kenar~~alt~nda bulunan iki deli~i, olas~l~kla kapa~~n tutturulmas~~için aç~lm~~~olmal~d~ r. Kapa~~~ele geçmemi~~olan bu çömlek, Troia
ve Yortan ile Yortan'~ n yak~ n çevresinde yer alan Babaköy mezarl~~~ nda ve
E~irdir Gölü'nün güneybat~s~ ndaki Harmanören mezarl~~~ nda ele geçen
çömleklerin biçimlerine çok yak~n görünmektedir. K~rm~z~~ astarl~~ve çark
yap~m~~olan bu çömle~in ya bizzat Yortan'dan, ya da Yortan'a çok yak~ n ve
ona ba~l~~bulunan bir merkezden getirilmi~~olabilece~i dü~ünülmektedir.
Çe~itli bilimadamlar~nca "Yortan Mezarl~ k Kültürü"nün Kuzeybat~~
Anadolu ve Orta Anadolu ile Beycesultan'daki ça~da~' kültürlerle olan ili~kileri eskiden beri bilinmektedir'". Son y~ llarda Göller Bölgesi'nde yap~lan
ara~t~rmalar, bu kültürün güneydo~usundaki kültürlerle de ili~kilerini ortaya
koymaktad~ r-60. Anadolu'da Eski Tunç Ça~~na tarihlenen çe~itli yerle~im yerlerinde ve mezarl~ klarda ele geçen çömlekler, U~ak Müzesi'ndeki çömleklerin hangi yerle~im yerlerine veya mezarl~ klara ait olduklar~~sorusuna kesin
yan~t getirememekle birlikte, "Kap 1-2" den olu~an el yap~m~~kaplar~n ETÇ 2
döneminde, "Kap 3" olarak s~ n~fland~ rd~~~m~z çark yap~m~~ kab~ n ise ETÇ 2
sonu ile ETÇ 3 ba~lar~nda üretildi~ini kan~ tlamaktad~ r.

50 Bittel, s. 20; Kâmil, s. 70-77; Lamb 1936, s. 73 (Thermi için); Lloyd ve Mellaart, s. 181183; Özgüç, s. 69.
60 Melli~~k 1964, s. 276.
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Drei GefâBe der Yortankultur aus Zentral-Westanatolien
(Zusammenfassung)
Graberfelder spielen bei der Erhellung der vorgeschichtlichen Zeit eine
genauso groBe Rolle wie Siedlungen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sind
mehrere Funde der Yortankultur, die aus Raubgrabungen stammen, in
verschiedene Museen und Privatsammlungen weltweit verstreut worden;
einige GefaBe dieser Epoche befinden sich in den Lager- bzw.
Ausstellungsriumen türkischer Museen.
Im archaologischen Museum in U~ak sind einige Stücke der
Yortankultur, darunter drei in den Jahren 1977 und 1982 angekaufte bzw.
geschankte; es liegen keine Informationen über ihre Fundorte yor. Die
Materialeigenschaften, GefaBformen und Verzierungsarten der drei hier
vorgestellten Töpfe lassen sich mit solchen aus Yortan und Umgebung
vergleichen. Unsere drei GefaBe lassen sich hauptsachlich der
Herstellungstechnik wegen zwei Gruppen zuordnen: Die GefaBe 1 und 2
gehören zu einer und das Gefal3 3 zu einer anderen Gruppe.
Gefa'll 1 (Abb. 1):
Das Töpfchen mit vier Schnurösen ist handgemacht und weist einen
dunkelgrauen Ton sowie eine ungeglattete Oberffiche auf. Ritzverzierte und
inkrustierte Motive sind auf dem unteren und oberen GefaBkörper
unterschiedlich verteilt. Dieses Töpfchen soll aufgrund seiner technischen
Merkmale und seiner Verzierungsart denen aus Yortan, solchen aus den
früheren Phasen von Troia I und jenen aus den Schichten XIV und XIII c
von Beycesultan M~neln und in der zweiten Phase der Frühbronzezeit
produziert worden sein. Die handgemachten Pyxiden aus den Siedlungen IIV von Thermi lassen sich aufgrund von Verzierung und GefaBform
ebenfalls mit unserem Töpfchen vergleichen. Danach ware GefaB 1
produziert worden, bevor in Troia II b die Töpferscheibe verwendet worden
ist, also in der zweiten Phase der Frühbronzezeit.
Gera.B 2 (Abb. 2):
Der Henkeltopf ist handgemacht und weist einen grauen Ton sowie
eine polierte Oberflache auf. Auf diesem Topf sind drei Verzierungsarten
angebracht: auf dem Hals Ritzverzierung und auf der oberen Körperhalfte
Rippen und Buckel. Vergleichsbeispiele ahnlicher Form und Verzierung
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kommen im Babaköy-Graberfeld. in der Phase B von Kusura und in den
Schichten XVI-XV von Beycesultan vor, die in die zweite Phase der
Frühbronzezeit datiert werden. Weitere Stücke aus den Grabfunden von
Karata~-Semayük werden in die zweite bzw. dritte Phase der Frühbronzezeit
datiert. Unser Topf unterscheidet sich von den Vergleichsbeispielen
dadurch, daB er nur einen Henkel besitzt. Er scheint von einem solchen
Zentrum herzustammen, das in der zweiten Phase der Frühbronzezeit
zwischen Zentralwestanatolien (dem antiken Mysien) und Südwestanatolien
lag, und das von der Yortankultur beeinfluBt worden ist.
GefaB 3 (Abb. 3):
Der Topf mit zwei Schnurösen ist auf der Töpferscheibe hergestellt und
weist einen rötlich braunen bis rötlich gelben Ton sowie eine ungeglktete
und unverzierte Oberflache auf. Dieses GefaB hat am unteren Rand zwei
gegeneinander gestellte Schnurlöcher, die zu den beiden Schnurösen an
der Schulter symmetrisch sind. Ein Topf mit Schnurösen aus Troia II laBt
sich aufgrund von Herstellung auf der Töpferscheibe, Tonfarbe und der
ebenfalls unverzierten Oberflache mit dem Topf aus dem Museum in U~ak
vergleichen. In Troia II c, d, f und g sind mehrere kleinere Topfformen
belegt (Blegen, Form C 28), die in verschiedenen Warengruppen
vorkommen. Die Herstellung des GefaBes 3 auf der Töpferscheibe erlaubt
es, ihn in eine Zeit nach der Phase II b von Troia, also in die zweite und
dritte Phase der Frühbronzezeit zu datieren. Ein weiteres unverziertes
Vergleichsbeispiel kommt in Babaköy vor. Zwei der drei Töpfe aus dem
Graberfeld in Harmanören (Göndürle) aus der zweiten Phase der
Frühbronzezeit weisen aufgrund ihrer Form und ihrer Schnurösen
Ahnlichkeiten auf; diese Vergleichsstücke sind allerdings verziert. Das dritte
Beispiel aus der Sammlung Kiseleff wird ebenfalls als ein Produkt der
Yortankultur klassifiziert.
Ergebnisse:
Die GefaBe 1 und 2 scheinen aufgrund ihrer Herstellungstechnik und
Tonfarbe eine Gruppe zu bilden. Die Vergleiche datieren von Thermi I und
Troia I bis Troia II b. Die zweite Gruppe (GefaB 3) ist wegen ihrer
Herstellung auf der Töpferscheibe, ihrer Tonfarbe und ihrer unverzierten
Oberflache in eine spkere Phase zu setzen, als die erste Gruppe.
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Es liegen zwar keine Informationen darüber yor, aus welcher Siedlung
bzw. aus welchem Griiberfeld diese Geffif3e herkommen können, aber
aufgrund der Vergleichsbeispiele können d~e handgemachten Ge0.1.3e der
ersten Gruppe in der zweiten Phase der Frühbronzezeit ~~ nd das auf der
Töpferscheibe hergestellte GefU der zweiten Gruppe am Ende der zweiten
und am Anfa~~ g der dritten Phase der Frühbronzezeit produziert worden
sein.
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