AFYONKARAH~SARIN DO~USUNDA ÖNEML~~B~R ORTA
TUNÇ ÇA~~~NEKROPOLÜ: DEDE MEZAR~*
MEVLÜT ÜYÜMEZ-ÖZDEM~R KOÇAK- AHMET ~LASLITAYFUN ÇAY-FAT~H I~CAN"
DEDE MEZARI NEKROPOLÜ'NÜN YER~~
Yukar~~Çaybelen Köyü'nün (Yukar~~Maçakl~ ) 500 in bat~s~ ndaki, Cevizli
yolunun 50 n~~bat~s~nda ve Havuzun Ba~~~Deresi'llin 30 n~~do~usunda Köy
Kalesi yerle~mesi bulunmaktad~ r (Harita, Çizim 1). Bu yerle~me üzerinde
k~smen tar~m yap~lmaktad~ r. Yerle~me lu~zeybau-güneydo~~~~istikan~etincle
uzan~ r (N. 38°50.072; E 030"55.631'; h: 1300). Yerle~menin kuzeybat~-güneydo~u istikameti 160 n~ , güneybat~-kuzeydo~u yönü 110 n~~ Ve yüksekli~i 21
~~~'dir. Burada ~lk ve Orta Tunç Ça~lar! ile Roma dönemine ait çanak-çömlek
parçalar~na ve ta~~aletlere rastlanmaktad~ri.
Köy Kalesi yerle~~nesi Dede Mezar~~Nekropolirnün 400 in kuzeybat~s~ nda yer almaktad~r. Buras~, kom~nn~ndan ve Orta Tunç Ça~~ 'm (OTÇ)
temsil eden buluntular~ndan anla~~ld~~~~kadar~yla bu mezarl~~~~kullanan toplulu~un yerle~mesi olmal~d~ r. Bu durum, Dede Mezar~~Nekropolü'nün
kültürel olarak öne~nli benzerlikler gösterdi~i Yaparlar ve Çavl~ nn Nekropolleri ile farkl~~bir noktas~n~~temsil etmektedir. Çünkü hem Yanarlar ve hem de
Çavlum Nekropollerinin yerle~im yerleri bilinme~nektedir2. Dede Mezar~~
* Bu proje Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara~t~rma Projeleri Koordinatörlü~ü taraf~ndan
clesteklenmektedir. "Erken Dönemlerde Orta-Bat~~Anadolu'nun Bat~~Ba~lant~s~" (05401012
Proje no). Bundan dolay~~koordinatör lük yetkililerine te~ekkürü borç bilmekteyiz.
** Mevlüt Üyümez, Afyonkarahisar Müze Müdürü, Afyonkarahisar; Özdemir Koçak, Doç.
Dr. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kampüs/KONYA; Ahmet ilasl~, Afyonkarahisar
Müzesi; Tayfun Çay, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl~k Fakültesi,
jeodezi ve Fotogrametri Bölümü, Kampüs/Konya; Fatih ~~çan, Ar~. Gör. Selçuk üniversitesi
Mühendislik ve Mimarl~ k Fakültesi, jeodezi ve Fotogra~neni Bölümü, Kampüs/Konya.
Koçak 2004, 48. Bu yerle~menin en üst noktas~~ 1316,12 in, en alt noktas~~1295 in ve
Havuzun Ba~~~Deresi'ndeki taban seviyesi de 1272, 87 m'dir (Taba ~~~seviyesinden yükseklik 43,25
in).
2 K. Emre, Yanarlar Nekropolü'ne en yak~n yerle~ menin, 2 km güneybat~ daki Yaz~r
Höyük
oldu~unu bildir~nektedir. Biz, bölgede yapt~~~ m~z yüzey ara~t~rmalar~~ s~ras~nda Yaz~m~~Çay~ r
ismini verdi~imiz höyükte ~T1,2,3 dönemlerine ait buluntular tespit ettik. Ancak OTÇ'~~veren
bulgulara rastlamad~k. K. En~re'llin de belirtti~i gibi. hem bu sebepten ve hem de Yanarlar
Nekropolü ve Yaz~m~~Çay~r aras~ndaki mesafenin uzakl~~~ ndan dolay~~Yanarlar Nekropolü'nün
yerle~~ nesi muhtemelen mezarl~~a yak~ n ve erozyonla kaybolmu~~ya da modern yerle~me
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Nekropolü, Anadolu'nun M. Ö. II. bin y~l~na ait yerle~im yeri d~~~ndaki mezarlarma bir yenisini eklemektedi~".
Yukar~~Çaybelen Köyü'nün 600 m bat~s~nda ve Köy Kalesi yerle~mesinin
200 in güneyindeki bir yamaçta Gavur ini önü Nekropolü yer almaktad~r
(Harita, Çizim 1). Buras~, olas~l~kla ~lk Tunç Ça~~(~TÇ) ve Roma döneminde
kullan~lm~~~bir mezarl~kt~ r4. Köy Kalesi Yer le~mesini ~TÇ ve Roma
dönemlerinde iskan edenler, bu dönemlerde mezarl~klar~n~~ 200 m
güneydeki Gav~~r ~ni Önü Mevkii'ne yapm~~lard~r. Çünkü, bu yerle~mede
yapt~~~m~z çal~~malarda ~TÇ'm 3 safhas~na ait buluntular elde ettik. Bu durum, Köy Kalesi'nin ~TÇ, OTÇ ve Roma dönemlerinde yerle~ime sahne
oldu~unu ve bu yerle~imcilerin mezarl~klarm~~farkl~~dönemlerde birbiriyle
hemen hemen biti~ik iki s~rta yapt~klar~n~~göstermektedir".
Yukar~~Çaybelen'in 400 ~n bat~s~nda, Havuzun Ba~~~Deresi'ne yaslanan
s~rt~n üzerinde, Köy Kalesi yerle~mesinin 400 m güneydo~usunda Dede Me-zar~~Nekropolü bulunmaktad~r (Harita, Çizim 1)7. Afyonkarahisar Arkeoloji
Müzesi ba~kanl~~~nda yap~lan arkeolojik kaz~lar sonucu burasm~n, ~imdilik
OTÇ'a ait bir nekropol alan~~oldu~u anla~~lmaktad~rTM.
~ç Bat~~Anadolu ve Bat~~Anadolu'da bu döneme tarihlenen önemli nekropol alanlar~~bulunmaktad~r. Bunlar~n en ba~l~cas~~çal~~ma yapt~~~m~z Yukar~~Çaybelen Köyü'nün yakla~~k 10 km kuzeybat~s~nda yer alan Yanarlar
Nekropolii'dür". Bunun yan~nda Eski~ehir'in 16 km do~usunda yer alan
Çavlum Nekropolü bu bölgenin OTÇ'n~ n karakteristik buluntular~n' vertaraf~ndan tahrip edilmi~~olmal~d~r. Bkz. Emre 1978, 65; Koçak 2004, 48 vd. Çavlum Nekropolü
için bkz. Bilgen 2002, 60; Bilgen 2005, 44; Bilgen 2004, 142.
' Emre 1978, 64.
Koçak 2004, 48.
5 Koçak 2004, 48, 56.
" Daha ileride, çal~~malar~ m~z~n geni~lemesi ile ~TÇ ve OTÇ mezarlar~n~ n kar~~~k bir
~ekilde ortaya ç~kma ihtimali de vard~r. Ancak, bu nekropol alanlar~nda yapt~~~m~z yüzey
ara~t~rmalar~, bize ~imdilik bu iki alan~n farkl~~dönemlerde (~TÇ-OTÇ'da) kullan~ ld~~~~
dü~üncesini vermektedir. Bkz. Koçak 2004, 48, 56.
7 Koçak 2004, 48.
Çal~~malannuz s~ras~ nda alan çizimlerini özenle yapan, alan ve buluntu foto~raflar~n~~
hassas bir ~ekilde çeken Arkeolog Mustafa Bilgin'e içten te~ekkiirû bir borç bilmekteyiz.
Ekibimizde Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar~. Gör. Hatice Gül K~içiikbezci,
Yüksek Lisans ö~rencileri Salih Kaymakç~, Harun Oy ve Lisans ö~rencileri Ceyhan Öztürk ve
Ferhat Soydan yer almaktad~r. Bütün ekip üyelerine içten bir ~ekilde te~ekkür ederiz. Yine
arkeolojik kaz~~çal~~malan~u sorunsuz bir ~ekilde siirdiirmemizi sa~layan Yukar~~Çaybelen Köyü
Muhtan Ethem Çarall'ya te~ekkür ederiz.
Emre 1978; Akyurt 1998, 40 vd.
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mektedir". Aynca Afyonkarahisar'~n 45 km güneybat~s~ndaki Kusura'da da
bu döneme tarihlenen bulgulara rastlan~r".
Yanarlar, Kusura, Sanket, Çavlum ve Dede Mezar~~Nekropollerinde
dönem olarak birbirleri ile önemli oranda örtü~en buluntular ele geçmi~tir.
Bütün bu nekropol alanlar~~OTÇ'~n~~karakterize eden ve Anadolu'nun bu
kesimi için ünik say~lan buluntular vermektedir". Bunlar~n yan~nda yine
Dede Mezar~~Nekropolü çevresinde yer alan Asarc~k, Bozyer, Dura Yeri,
Çali~lar" gibi nelwopol alanlar~~ve bunlar~n çevrelerindeki yerle~meler ~ç
Bat~~Anadolu Orta Tunç Ça~~kültürleri hakk~ndaki bilgilerimizi daha da
artt~rmaktad~r (Harita)11.
Burada, Dede Mezar~~bulg~~lan, a~~rl~kl~~olarak kültürel aç~dan önemli
benzerlikler ta~~d~~~~ve nispeten yak~n bir co~rafyada bulundu~u için Yanarlar, Çavlum ve Kusura örnekleri ile kar~~la~ur~lmaktad~r. Di~er mezarl~k
alanlar~~ve kültürel bulgularla ilgili de~erlendirmeler ise yeri geldi~inde
yap~lmaktad~r.
Dede Mezar~~Nekropolü ile ilgili burada yapt~~~m~z de~erlendirmeler
arkeolojik kaz~~buluntularm~n yan~~ s~ ra mezarl~k alan~n~n yakla~~k 1/3'lük
k~sm~nda yap~lan tahribat sonucu ortaya ç~ kan buluntulara da dayanmaktad~r. Arkeolojik kaz~~çal~~malar~na ba~lamadan önce Köy Kalesi yerle~mesi,
Gavur ini önü Nekropolü ve Dede Mezaninda ayr~nt~l~~bir ara~t~rma
yap~lm~~t~r. Dede Mezar~~Nekropolü'nde ise yüzey malzemesi ve kaçak
kaz~lar~n verdi~i bulgulardan mezarl~k alan~~ve buluntularla ilgili bir ön
de~erlendirme imkan~~olmu~tur.

t° Bilgi için bkz. Bilgen 2002, 60; Bilgen 2004, 139 vdd. Ayr~ca A~aören örnekleri için bkz.
Türktiniin 2002, 241 vdd.
Il Lamb 1937. 1 vdd; Lamb 1938, 217 vd; Akyurt 1998, 39 vd.
12 Ernre 1978. 15 vdd.; Bilgen 2002, 60; Bilgen 2004. 139 vdd.
13 T. özgik, 1932 y~l~nda Dura Yeri'nde 50 cra boyunda bir testinin bulundu~usulasi söz
etmektedir. T. özgik, bu testi~~i~~~güneybat~~atölyelerinde do~u örnelderine ber~actilerek
üretilmi~~oldu~unu, yöresel karakteristik ta~~d~~~n~~ve Asur Ticaret Kolonileri Ça~~ n~n geç
evresine tarihlenmesi gerekti~ini bildirmektedir. Bkz. ~~zgûç 1974. 150 vd.
14 Bunun d~~~nda, Afyonkarahisar kesiminde ara~unlmam~~~baz~~yerlerde de bu dönemleri
veren buluntular~n oldu~u bilinmektedir. T. ~~zgüç, Erairda~~Hisar Köyü ve Tezköy Höyük, Çay
Devederesi Köyü ve Bademli'den Afyonkarahisar Milzesi'ne gelen malzemelerle ilgili bilgi
vermektedir. Bkz. e~zgik 1974, 151 vdd. Ayr~ca bkz. Lloyd-Mellaart 1965, 76 vd.
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JEODEZ~~'VE JEOF~Z~K ÇALI~MALARI
Dede Mezar~~nekropol alan~nda 2005 y~l~nda sistematik bir çal~~ma
sürdilrülmü~tür. Burada öncelikle jeodezi çal~~malar~~yap~lm~~~ve arkeolojik
kaz~~yap~lacak alanla ilgili karelaj çal~~malar~~bitirilmi~tir (Çizim 1-3; Resim
3). Buradaki çal~~malar T. C. Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Kültür Varhklar~~ve
Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün izni ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müze
Müdürlü~ü taraf~ndan yap~lm~~t~r.
Yukar~~Çaybelen Köyünde kadastro çal~~malar~~yeni ba~lam~~~olup,
henüz mülkiyet haritalar! olu~turulmam~~ur. Arazide topografik al~m ve grid
aplikasyonu çal~~malannda P.30, P.31 ve P.39 noktalar~~kullan~lm~~t~r. Dede
Mezar~n~~kapsayacak ~ekilde proje sahas~n~n tamam~~g~idlenmi~tir. Ayr~ca
Dede Mezar~nda kaz~~ çal~~malar~n~n belirli bir plan dahilinde
yürütülebilmesi için 200m*200m'lik alan~n 10m*10~n plan karelerinin aplikasyonu yap~lm~~t~r.
Jeodezi çal~~malar~ndan sonra öncelikle arkeolojik kaz~~ yap~ lmas~~
dü~ünülen alan üzerinde yakla~~k 1500 m2'lik bir bölgede jeofizik çal~~malar~~
yap~lm~~t~r (Resim 4). Bu jeofizik çal~~malar~n~n ilk sonuçlar~na göre kaz~~
yap~lacak alanla ilgili son de~erlendirmeler yap~lm~~t~r.
ARKEOLOJ~K KAZILAR
2005 y~hnda Dede Mezar~~Nekropolü'nde 4 açmada çal~~~ld~. Bunlara A
(5x5 m), B (5x7 n~), C (5x5 m) ve D (4.50x5 n~) isimleri verildi. Ayr~ca daha
önce kaçak kaz~larla tahrip olmu~~iki alanda temizlik çal~~malar~~yap~ld~. Bu
alanlara da El ve E2 ismi verildi.
Jeofizik çal~~malar~~ yap~lan alan içinde ise, anamoli çal~~malar~n~n
~~~~~nda "A ve B açmalar~" ismi verilen iki alanda çal~~~l~m~t~r (Çizim 2-3).
A açmas~:
Bu alan nekropolün k~smen kuzeybat~s~nda yer almaktad~r. Yüzeyde
görülen bir kapak ta~~~(yakla~~k 180 cm uzunlu~unda ve kareye yak~ n
dikdörtgen biçiminde) ve bu kesimde yap~lan jeofizik çal~~malar~n~n verdi~i
anamoli sonuçlar~~çerçevesinde bu alanda bir açmada çal~~~lmas~na karar verilmi~tir. "A açmas~" ad~~verilen açma 5x5 m bor~tlar~nda ve EH-62 (306-307
/ 282-283) plan-karesinde yer almaktad~ r (Çizim 2-3). Buluntu durumuna
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göre bu alan~n güney, bat~~ve do~usunda küçük cepler aç~ lm~~t~r (Resim 56).
A açmas~nda 2 küp mezar ve 2 sand~k mezar ortaya ç~kar~ld~.
Al Sand~k Mezar~:
Bunlardan Al sand~k mezar~~A aç~nas~'n~n kuzeydo~u kö~esi ile orta kesimi aras~nda yer almaktad~ r (Çizim 4; Resim 5-8). Bu mezar, kuzeybat~güneybat~~yönünde uzanmaktad~r. Yüzeye yak~n konumda bulunan Al
sand~k mezar~ n~n kapa~~, olas~l~kla tar~msal faaliyetlerin (ya da kaçak
kaz~lar~n) yol açt~~~~tahribattan dolay~~bulunamam~~t~r. Al mezar~, A3.sand~k
rnezar~na kabaca "T" biçiminde biti~iktir. Kuzeybat~-güneydo~u yönünde
uzanan k~sm~~nispeten ince ve yer yer blok ta~larla yap~lm~~t~r (Çizim 4-5; Resim 5-8). K~sa kenar ise daha küçük blok ta~larla örülüdür. Bu mezar,
açman~ n kuzey güney kesimine göre biraz daha yukar~da kalan bir jeolojik
dolgu üzerine yap~lm~~t~r. Yakla~~k -9 cin derinlikte mezar~n uzun kenar~~~~~~~
blok ta~lar~~ortaya ç~kmaktad~r. Bu alanda yer alan jeolojik dolg~~~çok fazla
kesil~neden, düzle~tirilen bir alana Al sand~k mezar~~yerle~tirilmi~tir. Mezar~n kenar ta~lar~, do~rudan do~ruya düzle~tirilmi~~bu ana kaya üzerine
oturtul~nu~tur. Bu düzle~tirilen alan -39 cin derinliktedir.
Bu mezar~ n bat~~ kö~esinde birbiri ile biti~ik ve dik bir ~ekilde
yerle~tirilmi~~kaideli ve basit formlt~~bir kase ile emzikli, dikey-tek kulplu bir
çömlekçik ele geçti (Çizim 16-17; Resim 8-9, 25-26). Bu buluntular~n, mezar~n bat~s~nda korunakl~~bir kö~ede yer almalar~~tar~m ya da kaçak kaz~~tahribaundan kurtulmalarun sa~lam~~t~r.
Bunlardan A1-2 emzikli, dikey kulplu çömlekçi~inin (Çizim 17) benzerleri Yanal-lar malzemeleri aras~ nda vard~r'''. Ayr~ca, çok yak~n olmasa da
Çavlumi", Beycesultan 1V13'7, Il~ca's ve Tel Açanaw malzemeleri aras~nda bu
örne~e benzer buluntular görülmektedir.

15 Emre

1978, 31 vd., ~ek. Fig. 92-97.
'' Bilgen 2005, Levha LII: 2-5; LXXII: 1-4.
17 Lloyd-Mellaart 1965, 123, Fig. P. 26: 6.
18
Il~ca örne~i a~~z k~sm~ , al~naca~~~ve kulbu ile daha farkl~d~r. Bkz. Orthmann 1967, Taf.
5: 137.
'' Woolley 1955, fig. CXXIII: 159-160; CXVI: 72 b, 73 a.

M. ÜYÜMEZ-Ö. KOÇAK- A. ~LASLI-T. ÇAY-F. I~CAN

816

Kaideli ve basit formlu kasenin benzerlerine de Çavlurn20 , Kusura2',
Il~ca22 ve Demircihöyük-Sanket'de" rasdand2''.
Burada çok az say~da kemik parças~na rasdand~. Al mezanndan gerekli
kemik örnekleri radiokarbon tarihlemesi amac~yla al~nd~.
A2 Küp Mezar~:
A2 küp mezar~, A açmas~= güneydo~u kö~esinde yer al~r (Çizim 4, 12;
Resim 5, 10-11). A2 mezar~, -20 cm derinlikte ortaya ç~kmaktad~r. Bu mezar
do~u-bat~~ yönünde (k~smen güneydo~u-kuzeybat~) yerle~tirilmi~~ve yüzeye
oldukça yak~n oldu~undan dolay~~muhtemelen tar~m s~ras~nda ezilerek
çökmü~tür. Yine tar~m faaliyederinden dolay~, küpün yar~s~~kaybolmu~tur.
Küçük boy bir küp olan A2 mezar~n~n parçalar~~kald~r~lm~~~ve daha sonra laboratuar ortam~nda onar~m-koruma çal~~malar~~yap~lm~~t~r (Resim 24). Bu
küp yakla~~k 47.5 an yükseklikte, kar~n k~sm~~38 cm, a~~z çap~~30.5 cin, dip
ise 7 on geni~liktedir. Küp, d~~a çekik a~~zl~, yuvarlaulm~~~gövdeli ve k~smen
yuvarlaulm~~~düz diplidir. Duda~~n alt~nda geni~~bir ol~~k beze~ne vard~r".
Bu küp mezar~n~n Çavlu~n Nekropolü20, Beycesultan V. Tabaka'da27 yak~n
örnekleri bulunmaktad~r.
A2 küp mezannda bir adet tunç küpe ele geçmi~tir (Resim 11, 32).
A3 Sand~k Mezar~:
A3 sand~k mezar~~güneybat~-kuzeydo~u yönünde yerle~tirilmi~tir ve
yüzeye yak~n bir konumda bulunmu~tur. Bu mezar, kareye yak~n dikdörtgen
biçimindedir. Bu mezar~n kuzeybat~~yan ta~lar~~da~~lm~~~durumdad~r. Ku-

2()

Baz~~yak~n örnekler için bkz. Bilgen 2002, Levha IV, Çizim 8; Bilgen 2005, Levha L,

LXM.
21 Lamb

1938, fig. 9: 2.
Orthmann 1967, Taf. 1: 5.
23 Seeher 1991, Abb. 5: 6; Seeher 1992, Abb. 8: 1-2.
2 1 Bu kasenin Beycesultan IVb-IVa ve Tel Açana buluntulartyla da baz~~ özellikleri
bak~m~ndan benzerlikler gösterdi~i anla~~lmaktad~ r. Bkz. Lloyd-Mellaart 1965, 122. Fig. P. 25:
18; 130. Fig. P. 31: 8. Tel Açana buluntusu daha büyüktür. Bkz. Woolley 1955, fig. CIX: 8.
25 Yanarlar ile baz~~benzerlikler için bkz. Emre 1978. ~ek. Fig. 27-36.
211 Çavit~ m'daki çift kulplu bir örnek için bkz. Bilgen 2005, 102, Levha XXVII: 1-2; LIX: 1;
LXX: 8. Ayr~ca bkz. 102. Levha XXVII: 4-5; LIX: 3; LXX: 10.
27 Beycesultan örne~i çok yak~n bir formdt~r. Bunda sadece k~rm~z~~boya bantlar vard~r.
Bkz. Lloyd-Mellaart 1965. 99, Fig. P. 10: 7.
22
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zeydo~udakiler ise biraz daha belirgindir. Güneybat~-kuzeydo~u blok ta~lar~~
ise insitu bulunmu~ tur. A3 sand~k mezar~~Al >e göre daha büyük, daha derin
ve kuzeydo~u ve güneybat~s~ndaki iki blok yan ta~lar~~ Al mezar~ndakilere
göre daha kal~nchr. Çal~~man~n ba~lang~c~nda bu mezar~n kapa~~~toprak seviyesinin 15 cm üstündeydi. Güneybat~ daki blok ta~~ise -14 cm de~inlikte ortaya ç~km~~t~r (Çizim 4, 5: 3; Resim 5-6, 12).
A3 mezar~~da Al gibi, jeolojik dolgun~~ n çok fazla kesilmeden,
düzle~tirilen bir alana yerle~tirilmi~tir. Mezar~n kenar ta~lar~, do~rudan
do~ruya düzle~tirilmi~~bu ana kaya üzerine oturtulmu~tur. Bu düzle~tirilen
alan -76 cm derinliktedir. A açmas~ndaki çal~~malar~n ba~lang~c~~ s~ras~nda
yüzeyde görülen büyük kapak ta~~~da muhtemelen A3 sand~ k mezarma ait
olmal~d~r (Resim 7).
A3 sand~k mezar~na ait herhangi bir esere rastlanmam~~t~r.

A4 Küp Mezar~:
Eldeki verilerden A4 mezar~n~n yerle~tirilme ~eklinin büyük oranda B1
küp mezarma benzedi~i anla~~lmaktad~ r. A4 küp mezar~~A açmas~~~~~~~güneyortas~ nda yer alan jeolojik tabakan~n içine aç~lan bir oyu~a kuzeybat~güneydo~u yönünde yerle~tirilmi~tir. Bu alan, kabaca 250x200 cm'lik ovala
yak~n dairesel bir aland~ r ve -94 cm derinli~e kadar in~nektedir (Çizim 4; Resim 6). A4 mezar~~kaçak kaz~ larla büyük oranda tahrip oldu~undan bu mezar
çevresinde çok say~da küp parças~na rastlanm~~t~r. Ayr~ca, ta~~kitlelerinin
aras~nda da~~lm~~~bir ~ekilde kemik parçalar~ na rastlanmaktad~r. Bu
da~~t~lan alan içinde pi~mi~~topraktan 1 adet boncuk ortaya ç~km~~t~r (Çizim
19, Resim 32).
Al ve A4 mezarlar~~aras~ndaki bir alanda ve A açmas~ mn ortas~nda!'
bat~s~na do~ru uzanan kesimde 3 adet kaya oyguya rastlanm~~t~r. Bunlardan
Al mezar~n~n hemen güneybat~s~ ndaki oygu, oval ~eklinde ve -76 cm derinliktedir. A4>ün he~nen kuzeybat~~yan~ ndaki -63 cm derinlikte ve daire
biçiminde; biraz daha bat~ daki -83 cin derinlikte ve kabaca oval biçimlidir.
Dede Mezar~'nda sadece A aç~nas~nda rastlad~~~m~ z bu kaya oygularm,
~imdilik kutsal bir anlam ifade etmekte oldu~unu dü~ünmekteyiz (Çizim 4,
5: 2; Resim 6).

B açmas~:
A açmas~mn do~usunda, EH 63 EH 64 plankareleri (307-309 / 280-282)
içinde ve jeofizik verileni ~~~~~ nda 7x5 m ölçüle~ inde ikinci bir açman~n
çal~~malar~~yap~lm~~t~r. Bu alandaki açma, önce 10x5 m olarak planlanm~~,
Belleten C.LXXI, 52
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ancak zaman~n k~s~tl~~olmas~ ndan dolay~~çal~~~lacak alan daralt~lm~~t~ r (Çizim
6; Resim 13). Bu açma B açmas~~olarak adland~nl~n~~ur.
B aç~nas~ nda alan~n yakla~~k ortas~na gelen bir kesimde jeolojik dolg~~~
kesilerek a~a~~~do~ru inilmi~tir. Burada, kuzeybat~-güneydo~u/kuzeydo~ugüneybat~~yönünde 350x230 cm ve kabaca elips ~eklinde bir alan elde
edilmi~tir. Bu alan içinde de kademeli bir ~ekilde ve kuzeybat~~yönüne do~ru
-143 cm kadar a~a~~~inilmi~tir. Bu alan~n kuzeybat~~duyan içine, yakla~~k -92
cm seviyesinde içeriye do~ru (-140 cn~) giren bir oygu yap~lm~~t~r. B1 küpü
de buradaki jeolojik dolgunun alt~na do~ru ilerleyen e~imli yuvaya
güneydo~u-kuzeybat~~yönünde ve 45"'lik bir aç~ yla itilmek suretiyle
yerle~tirilmi~tir. B1 küpünün yerle~tirilme ~ekli ile ilgili bir benzerlik Yanarlar 11 No.l~~~mezar'da gözlenmektedir28.
B agnas~ ndaki ana kaya tabakas~~A agnas~na göre daha farkl~~ bir yap~~
göstermektedir. Burada birbirinden farkl~~ üst üste birkaç jeolojik tabaka
görülür.
B1 küp mezar~n~ n en büyük özelli~i a~~z alt~ , yan k~s~ mlar ve dip
k~sm~ n~ n iri ta~ larla desteklenmesi suretiyle mezar ~ n sa~laml~~~~n~ n
sa~lan~nas~d~ r2". Zaten, ana dolgu tabakas~~ do~al koruma amaçl~~olarak kullan~lm~~t~r. Bunun d~~~nda küpün a~~z alt~~ ve yanlar~ndaki destekler de
sa~laml~~~~artt~rmaktad~ r. Mezar~ n yakla~~k 50 cm güneyinde ve kabaca
dörtgen ~eklindeki iri düz ta~~parças~~olas~l~kla B1 idip mezar~n~ n kapak ta~~~
olmal~d~ r (Çizim 6; Resim 13-15). Bu mezar~ n içi tarihi bilinmeyen bir
dönemde tah~ip edilmi~tir. Bu tahribat s~ras~nda kapak ta~~~aç~larak küpün
içindeki kemikler ile yonca a~~zl~~bir testi parças~~d~~ar~~at~lm~~t~r. Ancak yukar~da sayd~~~m~z nedenlerden dolay~ , bu mezardaki tahribat s~n~rl~~
olmu~tur. Nitekim, çal~~malar~m~z sonucu B1 küp mezar~n~~ sa~lam bir
~ekilde ortaya ç~karmay~~ba~ard~k.
Buradaki mezar küpü yakla~~ k 130 cm yükseklikte ve gövdesinin en geni~~
yeri de 65 cn~'dir. A~~z ve gövde bölümle~i kabaca düz, a~~z k~sm~~ biraz daralan bir görüntüdedir. A~~z bitimi d~~a do~ru bir ç~ k~ nt~~yap~naktad~ r.
Gövdenin en alt k~sm~~claralarak 14 cm geni~li~inde düz dipli bir kaide yap28 Yanarlar örne~inde oldu~u gibi Dede Mezar~~BI küpüncle de yonca a~~zl~~bir testi
bulunmu~tur. Bkz. Emre 1978, 7, ~ek. Fig. 1-2.
28 Yanarlar ve Çavlum'da bununla ilgili benzerlikler için bkz. Emre 1978, ~ek. Fig. 2;
Bilgen 2005, 6.
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maktad~ r. B1 küpü, çark yap~ m ~~ olmas~ na ra~men simetrik de~ildir. A~~z
k~sm~ ndan dip k~sm~ n~ n ba~lang~c~ na kadar gruplar halinde be~er s~ ra bant
bezeme dizileri vard~ r. Her dizide üçer adet paralel bantlar yer almaktad~ r.
Bu bant s~ ras~~~~~~~ a~~z alt~ ndaki ilk grubunun hemen alt~ nda kabaca çivi
~eklinde ve dikey yerle~ tirilmi~~kabartmalar bulunmaktad~ r (Çizim 13). B1
küpünün en yak~ n benzerlerini Yanarlar Mezarl~~~ 'nda" ve Çavl~~m'da31
görmemiz mümkündür.
B1 küpünün a~~z k~sm~n~ n d~~~ nda tahrip edilmi~~küçük yonca a~~zl~~bir
çömlekçi~e ait parçalara rastlanm~~t~ r. Bu testinin tahribat~~sonras~~elimizde
kalan 2/3 lük bölüm, daha sonra taraf~m~zdan tihr~lenmi~ tir (Çizim 18; resim
14, 28). Bu testi 18 cin yükseklikte, kar~n k~sm~~12.5 cn~~geni~likte ve a~z~~ 8
cm çap~ ndad~ r. Bu testinin dip k~sm~~ hafif yuvarlat~lm~~~sivri diplidir. A~~z
alt~ndan ba~layan kulp dik bir ~ ekilde gövdeye kadar inmektedir. A~z~n hemen alt~ nda paralel yivler vard~ r. Bu yivleri~~~ benzerleri boyundan dip
k~sm~na do~ru aral~ kl~~ yap~lm~~t~r. Bu testi~~i~~~Yanarlar"' ve Çavlum"" buluntular~~ aras~ nda benzerleri vard~ r'''. Beycesultan V35-1Vc tabakalar~" ve Alacahöyük'te37 tespit edilen yonca a~~ zl~~testilerin bir bölümü, Dede Mezar~~
örne~i ile baz~~ benzerlikler gösterir.
Bu mezar~ n d~~~k~sm~ nda az say~da insan kemi~i parçalar~na rastland~.
B1 mezar~ ndan da radiokarbon tarihlemesi amac~yla gerekli kemik örnekleri
al~nd~.
B aç~nas~nda, açman~ n güney kesiminde münferit bir ~ekilde bir adet
bronz bilezik ele geçmi~ tir (Çizim 19; Resim 32).
A ve B açmalar~n~ n güneyinde (EJ 64 Plankaresinde) kendi çal~~ma
plamm~ za göre plankareye oturttu~umuz C ve D açrnalar~ nda çal~~t~k.

3') Emre
31

1978, ~ek. Fig. 4-5.
Bir örnek için bkz. Bilgen 2005, 91, Levl~a XIX: 1-2; LXI: 1; LXIV: 1.
32 Emre 1978, 27 vd., sek. Fig. 71-76.
33 Farkl~~örnekler için bkz. Bilgen 2005, Levl~ a LIII: 5; LIV-LVI; LXXV-LXXVII.
Kültepe'de yonca a~~zl~~testiler ile ilgili bir de~erlendirme içi~~~bkz. Emre 1963, 91.
35 Beycesultan V. Tabaka örnekleri aras~ nda sivri ya da yuvarlat~ lm~~~clipli yonca a~al~lar
vard~ r. Bkz. Lloyd-Mellaart 1965, 96, Fig. P. 7: 8-14.
36 Beycesultan 'Ve örnekleri kaideli ya da düz diplidir. Bkz. Lloyd-Mellaart 1965, 112 vd.,
Fig. P. 19; 20: 1-6.
37 Özgüç-Ozgik 1953, resim 108.
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C açmas~:

C açmas~, çal~~ma alam~n~z~ n kabaca güney-güneybat~s~nda kalmaktad~r.
C açmas~~5x5 in boyudarmda ve EJ 64 Plankaresinde (350-351 / 322-323) yer
al~r. Bu alan da, di~er açmalarda gördü~ümüz gibi toprak seviyesinin biraz
alt~ndaki jeolojik dolgu ile örtillüdür. C açmas~nm kuzey yar~s~nda -10 cm'den sonra bu jeolojik dolgu gelmektedir. Açman~ n güneyinde, içinde Cl
kür~iiniin de bulundu~u kesimde bu dolgu tabakas~~yakla~~k -30 cm'ye inmektedir (Çizim 8). Cl küp mezar~n~n kapak ta~~~-3 cin derinlikte ortaya
ç~km~~t~ r. Gerek mezar~n konumu ve gerekse kapak ta~~, bu mezar~n en
az~ndan kapak k~sm~n~n toprak seviyesinin üzerinde oldu~u fikrini vermektedir".
Cl küp mezar~n~n bulundu~u kesim, C agnasm~n güneydo~u kesimine
yerle~tirilmi~dr (Çizim 8). Bu geni~~açma alan~nda ba~ka bir mezar yer almamaktad~r. Bu dolgunun aras~nda yakla~~k 50°'lik bir aç~yla Cl küp mezar~~
yer almaktad~r (Çizim 9). Bu mezar da jeolojik dolgu tabakas~n~n kesilmesiyle elde edilen alana yap~lm~~t~r. Güneydo~u-kuzeybat~~yönünde
yerle~tirilen mezar, B1 küp mezar~~gibi irili ufakl~~ta~larla desteklenmi~,
küpün her iki taraf~na büyük ve dik iki blok ta~~yerle~tirilmi~tir. Cl mezar~,
özellikle bu ta~~örgüsü bak~m~ ndan dikkat çekicidir. Bu mezar küpü
yerle~tirildikten sonra her iki taraf~~yass~~ve kal~n iki ta~~ile adeta
çivilenmi~tir. Bu ta~lar, alt, yan ve üst k~s~mdaki ta~larla da kuvvedendirilmi~tir (Çizim 8; Resim 18-19). Bu küpün k~r~k olan dip k~sm~~ise düz bir
ta~la kapatilm~~tir3°.
Cl orta boy bir küptûr (Çizim 14; Resim 29). Yakla~~k 74 cm yükseklikte
olan bu küpün kar~n k~sm~~48 cin geni~likte, a~z~~39.5 cin, dip k~sm~~ise 9 cm'dir. Bu küp, kapal~~a~~zl~, yuvarlatdm~~~gövdeli ve düz diplidir. Gövde ile
omurga aras~nda iki adet dikey ve simetrik kulp bulunmaktad~r. Bu küpün
Çavlum Nekropolii4" ve Beycesultan V. Tabaka'" ve Be~iktepe küpleri'4
aras~nda baz~~benzerleri bulunmaktad~r.

38 Emre

1978, 16; Bilgen 2005, 4.
1978. ~ek. F~g. 2.
ni örnek için bkz. Bilgen 2005, 102. Levt~a XXVII: 4-5; LIX: 3; LXX: 10. Ayr~ca bkz. 102,
Levha XXVII: 1-2; LIX: 1; LXX: 8.
41 Lloyd-Mellaart 1965, 96, Fig. P. 7: 8-14.
'12 Korfrnann 1986, 11.
ng Emre
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Cl küpünün güneyinde destek ta~lar~n~n aras~ nda onun-gal', halka kaideli, çift dikey kulplu küçük boy bir küpe ait k~r~k parçalar yerle~tirilmi~tir
(Çizim 15; Resim 18, 30-31) 43. Bu küçük küpün ancak 1/10'1uk k~ sm~~bulunamam~~t~r. Bulunan di~er parçalardan küpün tümlenmesi kolay bir ~ekilde
gerçelde~tirilmi~ tir. Bu küp (C1-1), yakla~~k 43 cin yükseklikte, 32.5 cm a~~z
çapl~~ve 16 em kaide geni~li~ine sahiptir. Keskin omurga yakla~~k 45 cm
geni~liktedir. Kapal~~a~~zl~~küpün dudak k~sm~~d~~a do~ru kahnla~ur~larak
ç~lunt~~yapmaktad~r. A~~z lusnumn hemen alt~ndan kulp lusnuna kadar olan
kesimde, paralel 6 s~ra oluk bezeme yer almaktad~ r. Bu bezemelerin bitim
noktas~nda ve iki kulpun tam ortas~nda, omurgaya kadar inen hayat a~ac~~
motifi olarak nitelenebilecek tek bir motif yer almaktad~r. Bu motif, 9 cm
uzunluktaki dikey bir çenti~in sol ve sa~~na iç içe aç~l~~bezemelerden
olu~maktad~r (Çizim 15, Resim 30). Bu bezemeler sa~~tarafta 8, sol tarafta 7
adettir. C1-1 küpünün en yak~ n benzerleri Yanal-lar", Çavlum" ve
Be~iktepe'de46 görülmektedir.
Cl küp mezar~, bu çal~~ma döneminde en çok buluntu veren örnektir.
Burada kemik parçalar~~ile beraber bir adet küpe ve iki adet tunç bilezik ele
geçmi~ tir. Bu bilezilderden birisi k~r~ k durumdad~r (Çizim 19; Resim 20-21,
32). Cl mezarmdan da radiokarbon tarihlemesi için gerekli kemik örnekleri
al~nm~~t~r.
D açmas~:
C açmas~ mn 50 cm güneyinde 4.50x5 m boyudar~nda ve EJ 64 Plankaresinde (350-351 / 322-323) D açmas~~ismi verilen bir açma aç~lm~~t~r (Çizim 2Bu küçük küpün, mezara k~r~ larak konup konmad~~~~aç~k de~ildir. Ancak, C1 mezar
küpünün güneyindeki ta~~desteklerin aras~na düzenli bir ~ekilde yerle~tirildi~i anla~~lmaktad~r.
Be~iktepe'de libasyonla ilgili oldu~u dü~ünülen seramik k~rma adeti hakk~nda bkz. Korfmann
1988, 50. Ayr~ ca bkz. Mellink 1956, 13, 48; Emre 1978, 64.
44 Çok yak~ n bir benzeri için bkz. Emre 1978, 23 vd., ~ek. Fig. 47. K. Emre bu küpü, "III.
Ana gruba giren mezar küpü" diye vermektedir. Bu küp içinde kül ve kemik kahnusma
rastlanmam~~t~r. Ancak, yine de bunun bir çocuk mezanna ait oldu~u dü~ünülmektedir. Biz,
Dede Mezar~~Cl küp mezann~n yan~na k~r~larak b~rak~ lan ve mezar küpünün destek parçalar~~
olan C1-1 kiiptinden yola ç~ karak, Yanarlar'daki küçük küpün ba~ka bir mezara ait hediye
olabilece~ini de dü~ünmek gerekti~ini ifade etmek istiyoruz. Burada önemli bir nokta, Yanarlar
küpünün hemen yak~n~nda, kaz~lm~~~alanda bir küp mezar bulunrnamas~d~r. Bkz. Emre 1978,
Plan 2.
13 Bilgen 2005, Levha LV1I: 2; LVIII: 5-6; LXX: 6, 9. 12.
~li
Be~iktepe ön~e~i bezeme ve kulplan bak~m~ ndan farkl~d~r. Bkz. Ko~f~nann 1987, resim
4.
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3; Resim 16). D açmas~ ncla jeolojik dolgunun içinde her hangi bir buluntuya
rastlanmam~~t~r. Bu açma, çal~~ma alamm~z~ n en güneyinde yer almaktad~r.
Bu durum, Dede Mezar~~ Nekropolii'nün s~ n~ rlar~ n~~ belirlememizde bize
yard~ mc~~olacakt~r.
El Açmas~:
El Açmas~, EE 61-62 ve EF 61 Plankarele~i aras~ nda (263-264 / 241-242;
241-242 / 221-222; 240-241 / 222-223) yer almaktad~r (Çizim 2-3). Bu alanda
muhtemelen k~sa bir süre önce yap~lan kaçak kazdarla, yüzeye yak~ n bir ko~~~~~~~ da bulunan 2 sand~ k mezar ortaya ç~ kar~lm~~t~r. 2005 y~ l~~ kaz~~
çal~~malar~ n~n sonlar~ na do~ru, Nekropol alan~ ndaki sand~k mezar tipleri
konusunda fikir edinilebilmek amac~yla bu alanda bir temizlik çal~~mas~~
yap~lm~~t~r.
El'deki mezarlar 1 noiu ve 2 noiu sand~ k mezar olarak isimlendirilmi~tir (Çizim 3, 9-10; Resim 22-23). Bunlardan 1 noiu sand~ k mezar, 2 'minium 2 tn kadar güneybat~s~ nda yer al~r. 1 ~loit~~mezar güneydo~u-kuzey-bat~~yönünde yerle~tirimi~tir. Bu mezarda da~n~ lm~~~bir ~ekilde OTÇ'a ait
bant bezemeli çömlek parçalar~~ ve kemik parçalar~ na rastlanm~~ t~ r.
Güneydo~u-kuzeybat~~yönünde yerle~tirilen 2 nolu mezarda ise herhangi bir
b~ihmtuya rastlanmam~~t~ r. Her iki mezarda da zemin ana kayamn tesviye
edilmesi sonucu elde edilen kesime oturmak~ ayd~. Bu mezarlar~ n dört tarafindaki ta~lar tek ve iri bloklar halindedir ve 1 no'lu mezar~n ta~lar~~
bütünüyle sa~lam bir ~ekilde ortaya ç~kar~lm~~t~r.
E2 Açmas~:
E2, bir küp mezara aittir. Bu mezar El 64 Plankaresinin (322-323/308309) kuzeydo~u kö~esinde (309) 2x2 m.'lik bir alanda aç~lm~~t~ r. Bu mezar
kaçak kazdarla büyük oranda tahrip edilmi~tir. Kaz~~çal~~malar~~s~ras~nda, bu
mezar küpünün yerle~tirilme ~ekli ve durumu hakk~ nda bilgi edinebilmek
için burada k~sa süreli bir temizlik çal~~mas~~ yap~ lm~~t~ r. Bu mezar
güneydo~u-kuzeybat~~ yönünde yefle~tirilmi~tir. Bu mezar~ n a~~z k~sm~~ ve
yanlar~~ ta~la kapat~ lm~~, omuz k~sm~~ düz bir ta~la desteklenmi~tir. Bu mezar
da B1 mezar~~ gibi jeolojik bir kist tabakas~ n~ n kaz~lmas~~sonucu elde edilen
alana otur~ ulmu~~ve küpün büyük k~s~m jeolojik tabakamn alt~nda elde edilen ovu~a itilmek suretiyle yerle~ tirilmi~tir. Yapt~~~ m~z k~ sa çal~~mada, bu
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mezardaki tahribat kal~ nt~lar~~ d~~~ nda herhangi bir buluntuya rastlanmam~~t~r.
Ortaya ç~kar~ lan kiiplerin hamur ve astar renkleri köyün kuzey ve kuzey
bat~s~ nda bulunan kil yataklar~ ndaki renlde uyg~n~ l~~ k göstermektedir (örnek
BI küp mezar~~astar~- k~rm~z~rr~s~~kahverengi). Söz konusu kil yataklar~ndan
örnekler al~ narak incelendi~i zaman daha ayr~ nt~l~~sonuçlara ula~~lacakt~r.
Günümüzde modern köy evlerindeki s~valar da bu kil yataklarmdan
sa~lanmaktad~r.
Dede Mezar~~Nekropolü, e~iudi bir s~rt üzerine ve bu s~rt~n kuzey eteklerinde konumlanmaktad~r. 2005 y~l~ nda bu alan~n üst k~s~mlar~~ve kuzey
eteldere uzanan (El Açmas~ ) bir alanda çal~~ malar yürütüldü. Bu alan~ n jeolojik özelli~inden dolay~ , mezarla~~ n yüzeye yak~ n bir konumda ortaya
ç~kt~~~~gözlendi. Açmalam~nzda yüzeyden en derin nokta B1 küp mezar~n~n
dip k~sm~n~n ç~kt~~~~-180 an de~inlik idi. Bu küpün a~~z k~sm~~-92 cm derinlikte ortaya ç~kt~ . Bunun d~~~ nda A4 mezar~n~ n kabaca en derin k~ sm~~-94 an'de, Cl kilpiiniin en derin noktas~~-31 cm ve E2-1 -152 ve E1-2 -132 cm derinlikte ortaya ç~kt~ .
B~~~~~~~~~ yan~nda, A3 sand~k ~nezarn~da oldu~u gibi mezarlar~ n bir k~sm~~
yüzeyin üzerinde, büyük ço~unlu~u ise yüzeye çok yak~ n bir konumda ortaya
ç~kar~ ld~ . Örne~in Al -9 cm, A3 kapak ta~~~-14 cn~ , A2 -20 cm, Cl -3 cin, El
mezarlar~~ise yakla~~ k -15 CID derinlikte ortaya ç~ ka~~ld~. Bu durum, ~imdiye
kadar çal~~t~~~m~ z alan~n darl~~lyla ilgili de olabilir. Ancak, mezarl~k alan~n~n
güney ve giineydo~usunda yap~ lan kaçak kaz~lar~~ inceledi~imizde, bu
özelli~in bütün Dede Mezar~~Nekropolii mezarlar~~için geçerli olabilece~ini
dü~ünmekteyiz. Bu mezarl~ k kültürleri ile birçok yönden benzerlik gösteren
Çavlum Nekropolii mezarlarma bakt~~~m~zda bunlar~ n (-300)-(-400) cm aralar~nda de~i~en derinlikte oldu~u gözlenmektedir47. Bu durumu, ~imdilik
Dede Mezarl~~~n~n konumu ve bu alandaki erozyon ile ilgili görmekteyiz.
Dede Mezar~'n~~Yanarlar ve Çavlum'dan ay~ ran önemli bir özellik de,
burada küp ve ta~-sand~ k mezarlara birlikte ve belirli bir oranda rastlan~nas~d~r. Bilindi~i gibi Yanarlar Nekropolii, bütünüyle küp mezarlardan
olu~~naktad~ r"". Çavl~~~ n Nekropolii>nde ise sadece bir adet ta~-sand~ k mezar

17
18

Bilgen 2004, 139 vdd.; Bilgen 2005, 55 vdd.
Emre 1978, 15.

824

M. OYCJIVLEZ-~~. KOÇAK- A. 1LASLI-T. ÇAY-F. 'SCAN

tespit edilmi~tir49. Bu yönü ile Dede Mezar~~Kusurar'", Gordionst ve Sanket
Mezarl~~~ lna52 benzer görülmektedir.
K. Emre, Yanarlar Mezarl~~~~ile ilgili olarak: "Mezarl~k alan~nda, mezarlar~n yerlerini belirleyen baz~~yüzeysel i~aretlerin varl~~~n~~kabul etmek gerekti~ini" belirtmektedir. Çünkü, derinlilderi ayn~~olan kom~u mezarlardan
hiç biri di~erini bozmam~~ur53. Bu durum, Dede Mezar~~için de ayn~~olmal~d~r. Burada da, yapt~~~m~z k~sa dönemli çal~~mada böyle bir tahribata
henüz rastlanmam~~t~r.
Yanarlar Mezarl~~~'nda oldu~u gibi" Dede Mezan'nda da mezar
aç~ld~~~nda sa~lam iskelete rastlanmam~~t~r. Ancak, Dede Mezar~~ile ilgili
tahrip edilmemi~~örneklerimizin azl~~~~bu konuda ~imdi yap~lacak
de~erlendirmelerin erken olabilece~ini dü~ündürmektedir. Buna ra~men
elimizdeki en iyi örnek olan ve hiçbir tahribata u~ramam~~~Cl mezarmdaki
durum Yanarlar örneklerini and~rmaktad~ r. Burada, birkaç uzun kemik
parças~~ d~~~nda ba~ka kemi~e rastlanmamaktad~r. Al, A4 ve El mezarlar~ ndaki kemik bulgularm azl~~~~da bu durumu göstermektedir. Biz,
özellikle -180 cm kadar derinli~e indi~i~niz B1 mezar~nda gördü~ümüz
yo~un nemlili~in bu çürfunede etkili oldu~unu dü~ ünmekteyiz. Buna,
olas~l~kla topra~~n yap~s~~da etki etmi~~olmal~d~r.
T. Özgüç: "Mezarl~~~n ~ehrin belirli bir yönüne kurulmas~, mezarlar~n
~ehre do~ru istikametlen~nesi veya merasimlerin tekerrürû, ölülerle
ya~ayanlar~n ba~~n~~kesme~ni~~ve ölünün Öbür Dünya'da da yaln~z kalmamas~n~~sa~lam~~t~ r" demektedir55. Bu durum, Afyonkarahisar çevresinde
ara~t~rd~~~m~z hemen hemen bütün Orta Tunç Ça~~yerle~im/mezarl~klan
için de geçerli say~labilir. Ay~n ili~kinin Dede Mezar~~Nekropolü ve Köy Kalesi yerle~mesi aras~nda da oldu~u dü~ünülebilir. Dede Mezar~~Nekropolü
Köy Kalesi yerle~mesinin 400 m güneydo~usunda bulunmaktad~ r (Harita,
Çizim 1). Bu kesimdeki ~TÇ ve Roma dönemi mezarl~~~~olan Gavur ~ni önü
Nekropolü ise Köy Kalesi yerle~mesini~~~200 m güneyindeki bir yamaçta yer
49 Bilgen 2005, 5. Ayr~ca bk. Bilgen 2002, 60.

Lamb 1937, 55.
Mellink 1956, 4.
52 Seeher 2000, 230.
53 Emre 1978, 15 vd. Ayr~ca bkz. Bilgen 2005. 4.
5 1 Emre 1978, 16.
55 özgilç 1948, 116.
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almaktad~ r. Dede Mezar~~ve Gav~~r ~ ni Önü Nekropolleri ile Köy Kalesi
Yerle~mesi'ni birlikte inceledi~imizde Köy Kalesi'ndeki yerle~imcilerinin ~TÇ
ve OTÇ'da yerle~ melerine yak~ n ve yerle~ im yerinden görülebilen uygun bir
alan~~seçtikleri anla~~ lmaktad~ r (Çizim 1-2). Amaç, ölülerinden uzak olmamak ve en uygun yak~ nl~ ktaki bir yere onlar~~ defnetmek olmal~d~ r. Nitekim,
Dede Mezar~~ nekropol alan~ n~ n üzerinde bulundu~u e~ilimli alan~ n, Köy Kalesi yerle~mesinden görülmesi güç olan güney yamaçlar~ na yap~lan mezarlar~ n çok az olmas~ , bunun göstergesi gibidir. Mezarlar, genelde bu e~imli
alan~ n üst k~sm~na ve e~imli kuzey kesimine do~ru yap~lm~~t~ r. Ayn~~ durum,
bu kesimdeki ~TÇ mezarl~~~~olan Gavur ini Önü Nekropolü için de
geçerlidir.
T. Özgüç, Anadolu mezarl~klar~~ ve yerle~meleri aras~ ndaki ili~kiyi mezarlar~ n yerle~melerine göre konumlar~~bak~m~ndan da de~erlendirmektedir. T.
Özgüç Kusura mezarl~~~ n~ n ~ehrin bat~s~ nda, VI. Troia'n~ n mezarl~~~ n~ n
~ehrin güneyinde oldu~unu bildirir. Bu mezarlar~ n yönleri de kimi zaman
~ehre do~ru ve ço~u zaman da muhtelif yönlere bakmaktad~ r57. Dede Mezar~~
Nekropolü mezarlar~ n~ n yönleri ile ilgili ayr~ nt~l~~ de~erlendirmeler içinse
~imdilik erken olabilece~ini dü~ünmekteyiz.
RAD~OKARBON TAR~HLEMES~~
Yap~lan arkeolojik kaz~~çal~~malar~~ s~ ras~ nda Al, B1 ve Cl mezarlar~ nda
insan kemiklerine ait üç parça örnek al~ nm~~ t~ r. Bunlarla ilgili analiz
çal~~ malar~~ Beta Analytic Racliocarbon Dating Laboratolyde yap~lm~~~t~ r.
Buna göre DM05-Al örne~i yak. M. Ö. 1620-1520 (ortalama M. Ö. 1530),
DM05-Bi örne~i yak. M. Ö. 1950-1880 (ortalama M. Ö. 1910) ve DM05-C1
örne~i yak. M. Ö. 1880-1750 (ortalama M. Ö. 1770) y~llar~na tarihlenmektedir. Bu örneklerle ilgili elde edilen radiokarbon sonuçlar~, arkeolojik malzeme üzerinde yap~ lan de~erlendirme ile uyum göstermektedir..
Önümüzdeki y~llarda kemik d~~~ nda, ah~ap, metal vb. buluntular üzerinde
yapmay~~ planlad~~~ = radiokarbon çal~~ malar~~ ile bu konuda daha çok
örnekleme imkan~m~z olacakt~r.

57

Koçak 2004, 48, 56.
Özgüç 1948, 116.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory, 4985 S. W. 7411 Court, Miami, Florida.
Dede Mezar~~radiokarbon sonuçlar~~ile ilgili de~erlendirmelerimiz sürmektedir.
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DM05-Al, DM05-Bi, DM05-C1 KEMIK ÖRNEKLERI ~Ç~N BETA
ANALYTIC RADIOCARBON DATING LABORATORY TARAFINDAN
GÖNDERILEN RAD~OKARBON TARIHLEME SONUÇLARY''':
Ekte üç tane radiokarbon tarihleme sonucu vard~ r. Bu örneklerin her
biri, tam ölçüm için gerekli olan, yeteri miktarda karbont~~vermi~tir ve analiz
esnas~nda sort~~~~ ç~ kmam~~t~ r. Rapor belgesinde; kullan~ lan metod, materyal
tipi, istenen ön-i~lem ve iki sigmal~~ listenin kalibrasyon ölçii~nü de verilmektedir.
Baz~~uygun olmayan materyal tipleri hariç, bütün sonuçlar, yani 20000
BP y~l~ndan az olan ve 250 BP y~l~ ndan çok olanlar, bu kalibrasyon liste sayfas~n~~içerir. Kalibrasyonlar yeni (1998) Kalibrasyon veritabamm kullanarak
hesaplanm~~t~ r, referanslar ise kaynakça k~sm~nda yer almaktad~ r. Farkl~~
olas~ l~ k içeren ölçümler, baz~~ yerlerde görülür. Bu da atmosferik C14
içeri~inde baz~~zamanlarda görülen k~sa süreli de~i~ ikliklerden kaynaklanmaktad~ r. Kalibrasyon grafi~inin incelenmesi bu durumu anlamam~zda
yard~mc~~olacakt~ r.
Bu örnekler temel önceliklerine göre analiz edilmi~tir ):

Bu sonuçlar Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory taraf~ ndan verilmektedir.
Ba~ka sorumluluklar~ /yükümlülükleri olan ö~renciler ya da ara~t~rmac~~ bu analizlerde
yer almam~~t~ r. Bu örnekler profesyonel bir ekiple çal~~~lm~~t~ r.
59
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Report of Radiocarbon Dating Analyscs•
(Report Datc: 01.06.2006)
Sample Data

Meas~trecl

13C/12C

Conventio~ral

Radiocarbon Age

Ratio

Radiocarbon Age(*)

Beta - 210933
3200 +/- 40 BP
S.AMPLE : DM05 Al (KEMIK)
ANALYSIS : AMS-Standard delivery

o/oo

3290 +/- 40 BP

MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali
2 SIGMA CALIBRATION :Cal BC 1670 to 1490 (Cal BP 3620 to 3440)

Beta - 210934
3470 +/- 40 BP
SAMPLE : DM05 BI (KEMIK)
ANALYSIS : AMS-Standard delivery

-19.0 o/oo

3570 +/-40 BP

MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali
2 SIGMA CALIBRATION :Cal BC 2020 to 1770 (Cal BP 3970 to 3720)

Beta - 210935
3390 +/- 40 BP
SAMPLE : DM05 Cl (KEMIK)
ANALYSIS: AMS-Standard deliver),

-18.8 o/oo

3490 +/- 40 BP

MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali
2 SIGMA CALIBRATION :Cal BC 1910 to 1700 (Cal BP 3860 to 3650)

' Dates are reported as RCYBP (radiocarbon years before present, "present" ± 1950 A.D.).
By International convention, the modern reference standard was 95% of the C14 content of the
National Bureau of Standards' Oxalic Acid & calculated using the Libby C14 half life (5568
years). Q~~ oted errors represent 1 standard deviation statistics (68% probability) & are based on
combined measurements of the sample, background, and modern reference standards.
Measured C13/C12 ratios were calculated relative to the PDB-1 international standard and the
RCYBP ages were normalized to -25 per mil. If the ratio and age are accompained by an (*),
then the C13/C12 value was estimated, based on values typical of the matefial type. The quoted
results are not calibrated to calendar years. Calibration to calenclar years sho~dcl be calculated
using the Conventional C14 age.
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Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(A. 1 cist grave)
(Variable s: C 13/C 12=-19. 5:lab. nu~lt= 1)
boratory number:

Beta-210933

Conventional rad ioc arb on age:

3290±40 BP
Cal BC 1670 in 1490 (CalBP 3620 to 3440)

2 Sigma c alibrate d resu it:
(95% probability)

In ter cept data
Inter ce pt of radioc ar bon age
witl~~c alibr ation c~~ r ve:
1 Sigma calibra ted result
(68% proba bility)

Cal BC 1530 (C a 1 B P 348 O)
Cal BC 1620 to 1 520 (Cal BP 3570 to 3 460)

Bono aollagan

3290*40 BP

3420

3400 -.
3380 3360 3340

o

3320 3300 3280 3280 3240 -

—

3220 3200 3180 3180 3140
1680

1860

184
.O

1 620

16.00

1580

1560
Cal BC

1540

1520

1-500

1480

1460
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Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
pithos grave)
(Variable s: C 13/C 12=-19: lab. mult- 1)
boratory num ber:

Bet a-210934

Con yen t ional rad ioc arb on agc:

3257 40 BP

2 Sigma c alibratc d rcsu It:
(95% p robability)

Cal BC 2020 to 1770 (Cal BP 3970 to 3720)

In ter cept data
Intel cept of radiocarbon age
with c alibration curve:
1 Sigma ca libra ted resulc
(68% proba bi lity)

3700

3570±40 BP

Cal BC 1910 (Ca 1 BP 3860)
Cal BC 1950 to 1883 (Cal BP 3900 to 3830)

Bon• oollagen

9880
9880
3640
3820
9800
3580
9560
3540
9520
3500
3480
3480
3440
3120
2040

11—m,
2020

200
.O

1960

1966
.

1940
. 1920 1900 1880 1860 184
. 0 1820 18.00 17.80 1760
Gal BC
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Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(C1 pithos grave)
(Variables: C 13/C 12=-18.8: lab. mult= 1)
La boratory num ber:
Conyentional rad iocarbon age:
2 Sigma calibrated resuk:
(95% probability)

Bet a-2109345
334901-49 B P
Cal BC 1910 to 1700 (Cal BP 3860 to 3650)
In tercept dara

Inter cept of radiocar bon age
with calibr ation cur ve:

C al BC 1770 (C a 1 B P 3720)
C al BC 1880 to 1750 (C al BP 3830 to 3 700)

1 S igm a calibra ted result:
(68% pr oba bility)

9820

Bon• ool Igen

3490*40 BP

3600
3580
9580
9540
9520
3500
3480
3460
9440
3420
9400
9380
3380
3340
1920

1900

1860

18.80

18.40

1820

1830
C I BC

17.80

1760

1740

17.20

71.f
1700
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SONUÇ
Afyonkarahisar ve çevresinde Assur Ticaret Kolonileri ve Eski Hitit
dönemlerine ait yerle~melerin lokalizasyonu ve bu döneme ait kültürlerin
varl~~~~ile ilgili birçok problem halen aç~kl~~a kavu~turulamam~~ t~ r. Dede
Mezar~, bu bölgede son y~llarda arkeolojik kaz~larla say~s~~ artan nekropol
buluntular~ na bir yenisini eklemektedir.
Çal~~ma yapt~~~m~z Dede Mezar~~ Nekropolü'nün bulundu~u alan kabaca Pa~ada~~
silsilesi üzerinde yer almaktad~ r. Bölgedeki OTÇ nekropol
alanlar~n~ n, buralardaki malzemelerin ve co~rafi dokunun benzerlikleri en
az~ndan bu da~l~ k kesim ve çevresinde birbirine çok benzeyen bir kültür
grubunu aç~kça ortaya koymaktad~r. Kaz~~çal~~malar~nda elde etti~imiz bulgular bu durumu desteklemektedir.
Yapt~~~m~z ilk çal~~malar, Dede Mezar~~Nekropolü'nde ta~-sand~ k ve küp
mezarlar~n kar~~~k bir ~ekilde yerle~tirildi~ini dü~ündürmektedir. Bu durum
A açmas~ndaki iki ta~-sand~k ve iki küp mezar örne~i ile desteldenmektedir.
Bu yönüyle, Dede Mezar~~daha çok Gordion ve Sar~ ket nekropolleri ile benzerlik göstermektedir.
Buradaki küp ve ta~-sand~ k mezarlar~n önemli bir k~sm~~ya ana toprak
seviyesinde ya da bu seviyenin biraz alt~ nda/üstünde ortaya ç~ kar~lm~~t~r.
Örne~in Cl küp mezar~n~n kapak ta~lar~~-5 cm derinlikte ortaya ç~ km~~t~ r.
Bi, A4 ve E2 küp mezarlar~~di~erlerine göre farkl~l~ k gösterir. Bunlardan
Bi, jeolojik dolgunun -150 cm kadar aç~lmas~~sonucu elde edilen bo~lu~a
yerle~tirilmi~tir. Elde etti~imiz verilerden yola ç~ karak, tahrip edilmesine
ra~men A4 mezar~n~ n da B1 gibi derin bir oygunun içine yerle~tirildi~i
anla~~lmaktad~ r (-94 cm). Bu iki mezar ve mezarl~ k alan~ndaki kaçak kaz~lar
(E2 gibi), Dede Mezar~~Neld-opolü'ndeld küp gömülerden bir k~sm~n~n jeolojik dolgu tabakas~n~ n kesilmesi sonras~~elde edilen alana yap~ld~~~n~~
göstermektedir. Bu jeolojik alanlar, a~a~~~do~ru düz bir ~ekilde kesilmekle
kalmam~~ , belli bir noktadan sonra jeolojik dolgunun alt~na inilmi~~ve küpler
bu alana adeta gizlenmi~ tir. Bu küp mezarlar~n a~~z k~s~mlar~~kapak
ta~larlyla, kendileri destek ta~lar~yla korunmu~ tur. Ancak, bu kapak
ta~lar~n~ n, kendi dönemlerinde d~~ar~dan görülüp görülmedi~i aç~k de~ildir.
Nitekim, B1 küpünün a~~ z seviyesinin en üst noktas~n~ n -92 cm derinlikte
oldu~u görülür. Bu alan~ n toprak seviyesinin günümüzdekine yak~n oldu~u
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da dü~ünülecek olursa, bu küpün kapak ta~lar~n~n topra~~n alt~nda oldu~u
söylenebilir.
Ancak, yine BI örne~inde gördü~ümüz gibi, bu küp için aç~lan alan~n,
kendi döneminde toprakla kapl~~olmad~~~~da dü~ünülebilir. Yani, B1
küpünü yerle~tirenler önce kabaca 300x200 c~n geni~likte bir alan~~kazm~~~ve
elde edilen alanda yüzeye paralel bir ~ekilde -150 cm kadar bir derinli~e
inmi~lerdir. Daha sonra, bu kaz~lan alan~n kuzeybat~s~ndaki duvara yakla~~k
-150 cm derinlikte bir oygu yapm~~~ve küpü bu oyguya yerle~tirmi~lerdir (Bu
oygl~~ da toprak seviyesinden -180 cm derinli~e kadar inmektedir). Bu küpe,
kapak ve destek ta~lar~n~~yerle~tirdikten sonra bu alan~~toprakla örtmeden
b~ rakm~~lard~r. Ancak bu ihtimal zay~ f görülmektedir. Çünkü, bir küp için
böyle bir jeolojik dulgu alan~n~~açmaya çal~~mak ve adeta gizler gibi, küpü
dolg~~~tabakas~n~n alt~na yerle~tirmekteki amaç, olas~l~kla onun korunmas~~ve
zay~f da olsa gizlenmesini dü~ündürmektedir.
Dede Mezar~~Nekropolü'nde B1 gibi, Cl küp mezar~n~ n yerle~tirilmesinde de benzer bir ayr~nt~~göze çarpmaktad~r. Bu da, Cl mezar~n~n da
özenle ve koruma amaçl~~olarak yerle~tirilmesidir. Bu durum, daha derine
yerle~tirilen BI mezar~n~n yan~~s~ra hemen toprak alt~nda ortaya ç~kan Cl
mezar~nda da ayn~d~r. Ancak, yukar~da söz etti~imiz gibi mezarlar~n yerlerini
belirleyen baz~~yüzeysel izlerin olmas~~(tümsek gibi) Dede Mezar~~ için de
dü~ünülebilir.
BI ve Cl küp mezarlar~nda görüldü~ü gibi, küplerin dip k~s~mlar~~ düz
bir ta~~n tam üzefine oturtularak destek sa~lanmaya çal~~~lnu~ur.
Bu çal~~ma döneminde üzerinde durdu~umuz konulardan birisi, bu
nekropol alan~n~n büyüklü~ü sorunudur. Bu nekropol kuzeydo~u-güneybat~~
do~rultusunda uzanan e~imli bir s~rt üzerinde yer almaktad~r. Burada
yapt~~~m~z ilk jeofizik çal~~malar~~ve yap~lan kaçak kaz~~izlerinin gösterdi~i
kadar~yla mezarl~k alan~n~n kuzeydo~u-güneybat~~yönünde yakla~~k 90 m,
kuzeybat~-güneydo~u yönünde ise 50 m uzunlu~unda oldu~unu dü~ünmekteyiz. Bu y~l yapt~~~m~z çal~~malarda, nekropolün en az~ndan güney s~n~r~~
konusunda bir fikir edinme imkan~m~ z oldu. Nitekim, C açmas~nda bir adet
küp mezara rastlanmas~, D açmas~ nda ise herhangi bir buluntuya rastlanmamas~~bu iki açman~n bulundu~u kesimin, Dede Mezar~~Nekropolii'nün
güney s~n~r~n~~ olu~turdu~unu dü~ünmemize neden olmaktad~r. Ancak,
önümüzdeki y~llarda mezarl~k alan~nda yapaca~~m~z yeni jeofizik çal~~malar~~
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ve bu kesimde yapaca~~m~z baz~~sondajlar bu durumu daha aç~ k bir ~ekilde
anlamam~z~~sa~layacakt~ r.
Dede Mezar~~Nekropolü'ndeki farkl~~unsurlardan birisi sadece A açmas~nda rastlad~~~ m~ z dairesel ya da ovale yak~ n dikdörtgen biçimli kaya
oygulard~r. Yukar~ da da ifade etti~imiz gibi, -63, -76, -83 cm derinliklerde
yap~lan bu oygularm, ~imdilik kutsal bir anlam ifade etti~ini dü~ünmekteyiz.
Dede Mezar~~Nekropolü'nde ele geçen çanak-çömlek parçalar~~ise kendi
içerisinde homojen bir grup olu~turmaktad~ r. Bu durum hamur, astar ve
form özellikleri ile kendini gösterir. Hamurda kahverengi-k~rm~z~~ve tonlar~,
astarda ise daha çok k~ rm~z~~ve tonlar~~ hakimdir. Bu nekropol buluntular~~
do~al olarak ço~unlukla küp parçalar~d~ r. Bu parçalardaki bezemeler ise
daha çok oluk ve yiv bezemelidir. Buradaki çanak-çömlelderin bir k~sm~nda
gövdede görülen yiv bezemeler, bölgedeki ~TÇ özelliklerinin devam~~gibi
görülebilir. Ancak bölgede yapt~~~m~z yüzey ara~t~rmalar~, Afyonkarahisar'~n
özellikle do~u-kuzeydo~u kesiminde ~TÇ'da yiv bezeme gelene~inin yo~un
olmad~~~ m ortaya koymaktad~r.
Arkeolojik malzeme, radiokarbon tarihle~nesi ile paralel de~erlendirilmektedir. Örne~in Al ta~-sand~ k mezar~~kemik bulgular~ ndan elde
edilen M: Ö. 1620-1520 y~llar~~(ortalama M. Ö. 1530), A1-2 emzikli/dikey
kulplu çömlekçi~i ve A1-3 kaideli ve basit formlu kasenin tarihlenmesinde
önemli bir unsur olmu~tur. Nitekim, yukar~da da belirtti~imiz gibi bu
çömlekçik ve kasenin yak~ n benzerleri Beycesultan IVb (M. Ö. 1650-1550) ve
IVa (M. Ö. 1550-1450) buluntular~~aras~nda görülür.
Dede Mezar~~yak~nlar~ nda Asarc~ k, Bozyel-, Dura Yeri, Çali~lar ve Yanarlar Nekropolii gibi OTÇ nekropolleri bulunmaktad~ r. Ayr~ ca bu kesimde bu
nekropollere ait olan Sö~ütlüpmar Yerle~mesi, Asarc~ k Höyük, Köy Kalesi,
Çali~lar, ~nlerönü, Çay~ r Mevkii 1 ve muhtemelen Bolvadin Höyük/Üçhöyük
gibi yerle~meler vard~ r. Bu durum Afyonkarahisar çevresinde OTÇ
kültürlerinin varl~~~n~~ kan~ tlamaktad~ r. Bat~ /kuzeybat~ da Kütahya ve
Eski~ehir kesimine kadar uzanan alanda rastlanan ve benzer kültür buluntular~n~~veren malzemeler Orta Anadolu'dan Bat~~ Anadolu'ya uzanan bir
alanda olas~l~ kla ortak de~erlere sahip bir kültür bölgesinin varl~~~na i~aret
etmektedir. Bu durum, kendisini gönlü tipleri ve mezar hediyeleri ba~ta ol~~~ ak üzere birçok kültürel unsurla belli etmektedir.
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Bu bölge da~l~k bir alanda yer ald~~~~için, buradaki kaplar daha çok yerel özellikler göstermektedir. Yine, bu kültür unsurlar~n~n Kütahya ve
Eski~ehir örneklerinde oldu~u gibi geni~~bir alana kadar yay~ld~~~~
anla~~lmaktad~r. Buluntulardan yola ç~karak biz, Dede Mezar~~Nekropolü'ne
en yak~n 'örneklerin, ~imdilik Yanarlar, Çavlum, A~~zören ve Sar~ket Nekropollerinde oldu~unu dü~ünmekteyiz.
Nitekim Dede Mezar~~küp mezarlar~ndan küçük buluntularma kadar,
bütün malzemelerin hemen hemen en yak~n benzerlerini Yanarlar Nekropolü'nde görmek mümkündür. Bu durum, aralar~nda yakla~~k 10 km mesafe
bulunan bu iki nekropolün, ça~da~~oldu~unun da bir kan~t~~olmal~d~r.
Bölgedeki OTÇ nekropolleri ve yerle~meleri, Bolvadin kesiminden Di~li
Kasabas~'na, oradan da Yukar~~Çaybelen, Seydiler, Asarc~k ve Mall~ca
üzerinden Eski~ehir/Han kesimine uzanan bir da~~yolunun varl~~~n~~
göstermektedir. Bu konu ile ilgili ayr~nt~l~~ de~erlendirmeler bölgede
yap~lacak yeni çal~~malarla daha kesin temeller üzerine oturtulacakt~r.
K. Emre, Yanarlar Nekropolü'nün Asur Ticaret Kolonilerinin Geç Evresi
ve Eski Hitit Krall~~~~Ça~~~(Beycesultan V'in sonu TV) aras~nda kullan~ld~~~n~~
belirtmektedir61. Dede Mezar~~buluntular~~ve kemik bulgular üzerinde
yap~lan ilk de~erlendirmeler ise, bu alan~n M. Ö. XX. yüzy~l sonlar~~ve XVI.
yüzy~l~n son çeyre~i aras~nda (Kart~m Beycesultan IVa) kullan~lm~~~olabilece~ini dü~ündürmektedir62. Ancak, di~er de~erlendirmele~imizde oldu~u
gibi, bu konudaki en genel sonuçlar~n da, gelecek y~llarda yap~lacak
çal~~malarla ortaya konaca~~~bilinmelidir.
K. Emre, Asur Ticaret Kolonileri Ça~~'n~n Geç evresinde Kayseri
Ovas~'n~n etkisinin yo~un bir biçimde Ankara-Sakarya bölgesinde
görüldü~ünü ifade eder. K. Emre'nin yapt~~~~ilk de~erlendirmelere göre Kusura buluntular~~(C Evresi- Kültepe Ib), Assur Koloni kaplar~mn bat~daki Afyonkarahisar'a kadar ula~m~~~oldu~unu göstermektedir.

61 Emre 1978, 65.
" La~nb 1937, 2 vdd., Lamb 1938, 217 vdd.; özgilç 1974, 149 vdd.; Emre 1978, 65 vd. J.
Seeher, De~nircihöyök-Sar~ket Mezarh~~ 'mn Karum döneminin erken bir evresinde (Kart~mKane~~II) kullan~lmaya ba~lad~~~n~~gösteren zay~f da olsa baz~~belirtiler oldu~undan söz
etmektedir. Buras~~Eski Hitit dönemine kadar kullan~lm~~t~ r. Bkz. Seeher 2000, 230.
63 K. Emre bu ilk de~erlendirmelerinde, bu malzemelerin Kusura'dan daha bat~ya
yay~ld~~~~hakk~nda hiçbir buluntu olmad~~~ m, ancak Beycesultan II'de bulunan baz~~gaga a~~zl~~
testilerin a~~z ve gövde formunun, Ali~ar ve Kf~ltepe geç eVre kaplar~na benzedi~ini
bildirmektedir. Bkz. Emre 1963, 97 vd.
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T. Özgüç ise, Emirda~-Bolvadin-Çay kesiminde inceledi~i bir grup kap
ile ilgili de~erlendirme yaparken, bunlar~ n Orta Anadolu kaplan~~ ile ilintili
oldu~unu bildirmektedir. T. Özgilç'e göre, bunlar As~ l~- Ticaret Kolonilerinin son evresi olan Ib ile ça~da~t~ r"'.
Yukar~da söz etti~imiz gibi, Afyonkarahisar'm do~usunda, içinde Yanarlar ve Dede Mezar~~ nekropollerinin bulundu~u Pa~ada~~ve çevresinde ba~ka
birçok OTÇ nekropolü ve yerle~mesi bulunmaktad~ r. Bunun d~~~ nda, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ne bu çevreden ve bu dönemlere ait çok say~da
buluntu geldi~i de bilinmektedir. Bu durum, bölgenin OTÇ'da san ~ld~~nun
aksine belli bir yerle~im yo~unlu~una sahip oldu~unu ve bu kesimin OTÇ'~~
ile ilgili bilgilerimizin s~ n~ rl~~olmas~ n~ n ara~ t~ rmalar~ n yetersizli~inden kaynakland~~~ n~~ ortaya koymaktad~r.
Bütün bu de~erlendirmelerin sonucunda, bu kesimdeki OTÇ
kültürlerinin aç~ k bir ~ekilde anla~~lmas~~için ba~l~ca bir yerle~mede arkeolojik bir kaz~~yap~lmas~ n~ n gerekli oldu~unu söyleyebiliriz. Biz, bölgede Çay~ r
Mevkii 1, Bolvadin/Öçhöyük veya Dede Mezar~~ Nekropolü'nün yerle~mesi
oldu~unu dü~ündü~ümüz Köy Kalesi yerle~ melerinden birisinde yap~ lacak
arkeolojik bir kaz~~~~~~~ bu problemleri aç~ kl~~a kar~~turabilece~ini ummaktar z.

''.I Özgüç 1974, 152.
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ENVANTER L~STESP
Cizim No

:12

Envanter No
Buluntu Merkezi
Buluntu Ad~~

: DM05-A2
: Dede Mezar~~Nekropolü, Bayat, Afyol~ karahisar
: Küçük boy küp

A~~z. Çap~~
Dip/Kaide Çap~~
h amur Rengi
Hamur Katk~s~~
Astar Rengi
Yüzey Dokusu
Bezeme
Pi~me Durumu
Yap~m Tekni~i
Form
Dönemi

Gövde Çap~: 38.2
Yükseklik: 47.6
: 30.6
Kalml~ k : 0.8-1
:7
: Aç~ k kahverengi
: ~ nce kumlu, bol mika, kireç, ta~ç~ k katk~ l~~
: Kahverengi
: Açk~s~z
: A~~z alt~ ndan omurgaya kadar paralel ve çok ince yiv bezemeli

Çizim No

: 13

Envanter No
Buluntu Merkezi

: DM05-B1
: Dede Mezar~~ Nekropolii, Bayat, .Afyonkara hisar

Buluntu M~~

: Büyük boy küp

A~~z çap~~
Dip/Kaide Çap~~
I hamur Rengi
I Iam~~r Katk~s~~
Astar Rengi
Yüzey Dokusu
Bezeme

Gövde Çap~: 65.5
Yükseklik: 130
: 56.5
Kahnhk : 2-3
: 14
: Aç~ k kahverengi
: Orta-kaba ku~n, mika, ta~çik, kireç, saman
: K~rm~z~ms~~ kahverengi
: Hafif pürüzlii
: A~~z alt~ nda paralel üç bant bezeme var. Bu beze ~r~enin alt~ nda çivi
~eklinde, dikey ve s~ral~~kabart~ nalar var. Göydeden dip k~sm~ na do~ru
ay~~~~bant bezeme dizisinden dört s~ ra daha var.

Pi~me Durumu
Yap~m Tekni~i
Form
Dönemi

: Orta
: Çark
: Kapal~~a~~zl~ , d~~a k~vr~ k dudakl~ , yuvarlat~lm~~~gövdeli, düz kaide (tipli küp
: OTÇ

: Orta
: Cark
: D~~a k~vr~k dudakl~, yuvarlaulnu~~gövdeli, düz dipli küp
: OTÇ

A~~z çap~ , yükseklik, gövde çap~ , dip/kaicle çap~~ ve kal~ nl~ k gibi ölçüler cm olarak
verilmektedir.

B~ R ORTA TUNÇ ÇA~I NEKROPOLÜ: DEDE MEZ.kR1
Çizim No

: 14

Envanter No

: DM05-C1

Buluntu Merkezi

: Dede Mezar~~Nek~~opolii, Bayat, Afyonkarahisar

Buluntu Ad~~

: Orta boy küp

A~~z Çap~~
Dip/Kaide Çap~~

: 37

Yükseklik: 74

: 7.5

Kalml~k : 1.5-1.7

Hamur Rengi

: Aç~ k kahverengi

hamur Katk~s~~

: Orta-kaba kum, mika, ta~ç~ k, kireç, saman

Astar Rengi

: Aç~ k kahverengi

Yüzey Dokusu

: Hafif pürüzlii

Bezeme

:-

837

Gövde Çap~: .18.5

Pi~me Durumu

: Orta

Yap~m Tekni~i

: Çark

Form

: Kapal~~a~~zl~, d~~a k~vr~ k dudakl~, yt~varlaul~n~~~gövdeli, düz (tipli, gövclede

dikey çift kulplu küp
Dönemi

: OTÇ

Çizim No

: 15

Envanter No

: DM05-C2

Buluntu Merkezi

: Dede Mezar~~ Nekropolü, Bayat, Afyonkarahisar

Buluntu Ad~~

: Küçük boy küp

A~~z çap~~
Dip/Kaide Çap~~

: 32.8

Yükseklik: 43.2

: 14.4

Kal~nhk : 0.8-1.6

Hamur Rengi

: Aç~ k kahverengi

Hamur Katk~s~~

: Orta-kaba kum, mika, ta~ç~ k, kireç, saman

Astar Rengi

: Kahverengi

Gövde Çap~: 44.4

Yüzey Dokusu

: Hafif piiriizlii

Bezeme

: A~z~~~~alt~ ndan kulba kadar 6 s~ ra paralel ol~~ k beze~ neli, iki kulbun tan~~

ortas~ nda ve paralel oluk bezemeleri~~~en alt~ ndaki ile keski~~~ o~ nurga
aras~ nda "hayat a~ac~ " motifii
Pi~me Durumu

: Orta

Yap~m Tekni~i

: Çark

Form
çift kulph~~ küp

: Kapal~~a~~zl~, d~~a k~vr~ k dudakl~ , keskin o~nurgal~ , kaicleli, gövdede dikey

Dönemi

: OTÇ
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Cizim No
Envanter No
Buluntu Merkezi
Buluntu M~~

: 16
: DM05-A1.1
: Dede Mezar~~Nekropolü, Bayat, Afyonkarahisar
: Küçük kase

A~~z Çap~~
Dip/Kaide Çap~~
I lamur Rengi
Hamur Katlus~~
Astar Rengi
Yüzey Dokusu
Bezeme
Pi~me Durumu
Yap~m Tekni~i
Form
Dönemi

Gövde Çap~:
Irultseklik: 3
: 7.9
Bahnhk : 0.3-0.4
:2
: Kiremit
: ~ nce k~~~ nlu, yo~un ~~~ika, kireç ve ta~ç~ k katk~ l~~
: K~rm~z~ ms~~kahverengi
: Hafif pürüzlü

Çizim No
Envanter No
Buluntu Merkezi
Buluntu M~~

: 17
: DM05-A1-2
: Dede Mezar~~Nekropolii, Bayat, Afyonkarahisar
: Küçük çömlek

A~~z çap~~
Dip/Kaide Çap~~
hamur Rengi
hamur Katk~s~~
Astar Rengi
Yüzey Dokusu
Bezeme
Pi~me 1)urumu
Yap~m Tekni~i
Form
Dönemi

Gövde Çap~: 8.3
Yükseklik: 8.2
: 3.7
O
2-0
3
Batu:dik:
: 4.3
: Kahverengi
: ~ nce kumlu, yo~un mika, kireç ve ta~ç~k katk~l~~
: Koyu kül rengi
: Çok silik açk~l~~

Cizim No
Envanter No
Buluntu Merkezi
Buluntu M~~

: 18
: DM05-B1-1
: Dede Mezar~~Nekropolü, Bayat, Afyonkarahisar
: Küçük testi

: ~yi
: Çark
: D~~a dönük a~~zl~ , kaideli ve basit formlu küçük kase
: OTÇ

: ~yi
: Çark
: Emzikli, düz dipli, d~~a dönük dudakl~ , dikey tek kulplu küçük çömlek
: OTÇ
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: 7.6
A~~/ Çap~~
Yükseklik 18
Gövde Çap~: 12
1)ip/Kaide Çap~~
:Kahnl~ k: 0.5-0.8
I lamur Rengi
: Aç~k kahverengi
I Iamur Katk~s~~
: ~nce kumlu, yo~un mika, kireç ve ta~ç~k katk~l~~
Astar Rengi
: Aç~ k kahverengi
Yüzey Dokusu
: Çok silik açk~~izleri var
Bezeme
: A~z~n hemen alt~ nda 2 paralel oluk bezeme, omuz k~sm~ndan omurgaya
ka(la~~ derin olmayan paralel oluklar, dip k~sm~ nda çok ince paralel yiv bezeme ve yonca a~z~n
a k itacak k~sm~ nda-d~~ ta 3 adet çentik bezeme
Pi~me Durumu
: ~yi
Yap~m Tekni~i
: Çark
Form
: Yonca a~~zl~ , sivri dipli, yuvarlat~lm~~~gövdeli, dikey tek kulplu testi
Dönemi
: OTÇ
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Çizim 13 - BI mezar testisi
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Çizim 19 - Metal buluntular ve pi~mi~~toprak boncuk
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Resim 3 - Jeodezi çal~~malar~~ <arka plan köy kalesi yerle~mes~ )

Resim 4 - Jeofizik çal ~~ malar~~
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Resim 5 - A açmas~~

Resim 6 - Al, A3 ve A4 mezarlar~~
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Resim 7 - Al ve A3 sand ~ k mezarlar~ n~ n ilk ç~ k~~~anlar~~

Resim 8 - Al sand~k mezar~~ ve küçük buluntular
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Al sand ~ k mezarmdaki küçük buluntular

Resim 1 0 - A2 küp mezar ~~

M. Üyümez - Ö. Koçak - A. Pasl~~- T Çay - F. ~~can

Resim Il - A2 küp mezar ~~ L L. ~~~~~ç yüzük

Resim 12 - A3 sand~ k mezar~~

M. ~.~yümez - Ö Koçak - A. Pasl~~- T. Çay - F. ~scan

Resim 13 - B açmas~~ ve BI küpü kapak - destek ta~lar~~

be0011~

~11111•101101111111.

Resim 14 - BI küpü ve BI-1 testisinin k~r~k parçalar~~

M. liyümcz - Ö. Koçak - A. Pasl~~- T Çay - F. i~can

Resim 15 - B açmas~~ ve BI küp mezm

Resim 16 - C (arka planda) ve D açmalar~~

M. Clyümez - Ö. Koçak - A. ~lash - T. Çay - F. I~can

Resim 17 - C açmas~~

Resim 18 - (:1 mezar küpü

M.

rlyümez - Ö. Koçak

Pasl~~- T. Çay - F.I~can

Resim 19 - C1 mezar küpü ve destek ta~lar~~

Resim 20 - C1 küp mezar içi kemik ve metal buluntular

/.

Rci~~~~

ii~~ kv

Ö.

Koçak - A. Pasl~~- T Çay - F. I~can

- C1 küp mezar içi metal buluntular

Resim 22 - El Açmas~, 1 no'lu sand~ k mezar

M. Üyümez - Ö. Koçak - A. ~lash - T. Çay - F. I~can

Resim 23 - El Açmas~~ 2 no'lu sand~ k mezar

Resim 24 - A2 mezar küpü

M. liyümcz - Ö. Koçak - A. ~lasl~~- T Çay - F. i~can

O

5 an

Resim 25 - Al-t mezar çömle~i

5 cm

O

Resim 26 - Al-2 mezar çömle~i

M. (~yümez - Ö. Koçak - A. Pasl~~- T. Çay - F. i~can

Resim 27 - 131 Mezar küpü

Resim 28 - B1-1 mezar testisi

M. Üyümez - Ö. Koçak - A. Pasl~~- T. Çay - F i~can

Resim 29 -

mezar küpü

Resim 30 - C1-1 mezar destek küpü

M. Üyümez - Ö. Koçak - A. ~lash - T Çay - F. i~can

•

Resim 31 - C1-1 Mezar destek küpü

o
A2-I

d.'

o

A4-1

O

San

Resim 32 - Metal buluntular ve pi~ mi~~toprak boncuk

