R. DURU-G. UMURTAK, Höyticek. 1989-1992 Y~llar~~Aras~nda Yap~lan
Kaz~lar~n Sonuçlar~~/ Results of the Excavations 1989-1992, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 2005, 242 sayfa metin, harita, 202 levha.
Prof. Dr. Refik Duru ile Prof. Dr. Gülsün Umurtak taraf~ndan haz~rlanan bu kitap, Türk Tarih
Kurumu taraf~ndan 2005 y~l~nda bas~lm~~ur. Kitap, "Giri~", "Mimarl~k", "Mezarlar", "Çömkkçilik",
"Küçük Buluntular", "Yontmata~~Endüstrisi", "Analitik Ara~t~rmalar", "Tarihleme ve Tabakalar~n
Kronolojik Konumlar~" ile "Sonuçlar ve Yorumlar" ana ba~hklan olmak üzere, geni~~bir ~ngilizce
Özet, Kaynaklar ve Levhalar knnundan olu~maktad~r.
'Giri~' bölümünde; Höytkek Höyü~il'nün co~rafi konumu, höyü~ün ölçüleri, nas~l ke~fedildi~i
hakk~nda genel bilgiler verilmi~, höyü~ün olu~umu ve tabakala~mas~~anlat~lm~~ur. Prof. Dr. R. Duru
taraf~ndan kaleme al~nm~~~olan II. bölüm 'Mimarhk' ba~h~nu ta~~maktad~r. Bu bölümde höyü~ün
tabakala~ma durumuna göre her dönemin mimari gelenekleri, uygulamalar ve bu gelenek hakk~nda
gözlemler ve de~erlendirmeler yap~larak, Erken Neolitik Ça~'da ba~layan ve Erken Kalkolitik Ça~'~~
da kapsayan bir süreç içinde Hbyücek insanlar~nm mimari anlay~~~~okuyucuya ayr~nt~l~~biçimde
sunulmu~tur. Höyü~ün en erken tabakalar~n' olu~turan Erken Yerle~meler Dönemi'nde ~nimariye ait
kal~nt~~ele geçmemi~, iki açmada sadece yan~k izleri ve kül katmanlanna rastlanm~~t~r. Yazar, bu
dönem mimaxisinde büyük olas~l~kla duvarlar~~saz örgütü, çamur siyah (wattle and daub) kulübelerin
kullasuld~~~m belirtmi~~ve bölgenin di~er kaz~lm~~~merkezleri olan Badema~aa, Kuruçay ve Hac~lar'~n ça~da~~tabakalar~~ile kar~~la~urmalar yapm~~t~r.
Geç Neolitik Ça~'a tarihlendirilen Tap~nak Dönemi, mimarinin di~er alt ba~h~u~l olu~turmaktad~r. R. Duru, bu dönem mimarisinin en iyi anla~~l~r yerle~im evresi oldu~unu belirtmi~, bu döneme
ait be~~yap~n~n ortaya ç~kar~ld~~~n~, teknik uygulama olarak kerpiç malzemenin kullan~ld~~~n~~ ve
planlama= ustalikla yap~ld~~~n~~anlam~~, her yap~y~~içindeki finn, ocak gibi ta~inmazIan ile birlikte
çok detayl~~bir biçimde okuyucunun dikkatine sunmu~tur. Bütün bu ayr~nt~l~~anlat~m~n sonunda bu
dönem mimarisi hakk~nda kendi gözlemlerini belirten Duru, Tap~nak Dönemi'nde mimarinin iki
evreli oldu~unu, her iki evrede de mimarhk uygulamalar~n~n ve yap~lar~n niteliklerinin ayn~~oldu~unu vurgulamq; bu yap~lar~, konumlar~~ve içinde bulunan ta~mabilir ve ta~mmaz e~yalar~~ile birlikte
de~erlendirerek Höyücek'in kutsal bir merkez olarak planlanm~~~olabilece~i konusundaki görü~lerini
belirtmi~tir. Yazar, ayr~ca, bu dönemde mimari anlam~nda Hac~lar ve Badema~ac~~yerle~meleri ile
ortak ö~elerin oldu~unu da vurgulam~~ur.
II. bölümün di~er alt ba~l~~~n' olu~turan Kutsal Alanlar Dönemi'nde ise, mimari kal~nt~lar~n
çok az oldu~u, be~~duvar kahnus~~ d~~~nda herhangi bir mimari ö~eye rastlanmad~~~~anlaulmaktad~r.
Yazar, bu dönemde yerle~me plan~n~n anla~~lamad~~nu ancak duvarlarla ba~lant~l~~tabanlar üzerinde
kutsal nitelikli küçük eserlerin bulunmas~~nedeni ile bu dönemi Kutsal Alanlar Dönemi olarak adland~rd~~nu belirtmi~, ayr~ca bu tabakada ele geçen buluntular~n ayr~nt~l~~dökümünü vererek,
Höyücek'in bu evrede kutsal bir adak mahalli oldu~unu ortaya koymu~tur.
Höyü~ün son yerle~im evresini olu~turan ve Kar~~~k Bird= olarak adland~r~lan dönemde ise
yo~un kerpiç y~~~nlar~~ile birlikte Erken Neolitik Ça~'dan Erken Kallcolitik Ça~'a kadar farkl~~dönemlere tarildendirilen çanak çömlek ve küçük buluntular~n ele geçti~i, bu nedenle bu tabalcan~n Kar~~~k
Birikim olarak adland~nld~~~~bildirilmektedir.
Kitab~n Il!. bölümü ise 'Mezarlar' ad~m ta~~maktad~r. Bu k~sa bölümde R. Duru, H~llyücek'te
sadece Tap~nak Dönemi'nde ev d~~~~bir gömüye rastland~~~n~, höyü~ün çok iyi ara~t~r~lm~~~ohnasma
ra~men ba~ka bir mezara rastlanmad~~~n~~belirtmi~tir.
'Çömlekçilik' ba~li~m~~olu~turan IV. bölüm G. Umurtak taraf~ndan kaleme al~nm~~t~r. Bu bölümde, Höyücek çanak çömle~i incelenirken izlenen yol ve yap~lan çal~~malarla ilgili genel bilgiler
verilmi~; malzeme ait oldu~u tabakalara göre kronolojik düzen içinde, önce mal gruplar~na sonra da
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biçimlerine göre sm~lland~rdarak çok ayr~nt~l~~biçimde tan~t~lm~~ur. Dokuz ana mal grubuna ayr~lm~~~
olan Höyücek çanak çömle~inin tabakalara göre da~~l~m~~ grafiklerle; form tipleri ise çizelgelerle
desteklenerek sunulmu~tur. Höyücek çanak çömle~inin kom~u bölgelerde bulunmu~~olan benzerleri
varsa, bunlar ayr~nt~l~~olarak belirtilmi~tir. Ayr~ca yazar, ilgili bölümlerin sonunda o dönem çanak
çömle~i hakk~ndaki gözlemlerine ve de~erlendirmelerine yer vermi~tir.
III. bölümün sonunda G. Umurtak, bütün detayl~~ tan~t~m ve incelemelerinin ard~ndan
Höyücek çanak çömlek gelene~i ile ilgili genel de~erlendirmelerde bulunmu~tur. Yazar, Erken
Neolitik Ça~'da Erken Yerle~meler Dönemi - Tap~nak Dönemi sürecinde çanak çömlek geli~iminin
kesintisiz sürdü~ünü ancak Tap~nak Dönemi'nden Kutsal Alanlar Dönemi'ne hemen geçilmedi~ini,
Kutsal Alanlar Döneminde ise yerle~menin kom~ular~~ ile yo~un ili~kiler içinde dini nitelikli bir merkez konumunda oldu~unu belirtmektedir. Bu durum çömlekçilik anlay~~~nda baz~~ de~i~imlerin ve
yeniliklerin ortaya ç~kmas~na neden olmu~tur. Erken Kalkolitik Ça~'a tarihlendirilen Kar~~~k Birikim
çanak çömle~inin birbirinden farkl~~mal türlerinden olu~tu~u, ancak bu farkl~~ türlerin kendi aralar~nda zamansal bir bütünlük ta~~d~~~~gözlenmi~tir.
Kitab~n 'Küçük Buluntular' ad~n~~ ta~~yan V. bölümünde G. Umurtak, ele geçen küçük buluntular~, kronolojik düzen içerisinde yap~ld~klar~~ madde ve türlerine göre s~n~fland~rarak incelemi~tir.
Eserler, Pi~mi~~Toprak, Kemik, Boynuz ve Deniz Kabuklar~, Ta~~ve Mermer olarak grupland~r~larak,
Çömlekçilik k~sm~ nda izlenen yönteme ba~l~~kal~narak ayr~nt~l~~biçimde tan~t~lm~~ur. Ayr~ca bu bölümün sonunda Tap~nak Dönemi'nde ortaya ç~ kan bir sepet izine de yer verilmi~tir.
Höyücek yerle~mesinin çakmakta~~~ve obsidien'den olu~an 'Yontmata~~Endüstrisinin anlat~ld~~~~VI. bölüm, N. Balkan Atl~~ taraf~ndan kaleme al~nm~~t~r. Yontmata~~Endüstrisinin büyük ço~unlu~unu çakmakta~~~olu~turmaktad~r. Yazar, çakmakta~~~ve obsidien üzerinde çok detayl~~makroskobik
incelemelerde bulunduktan sonra, çakmakta~~= kayna~~n~n Toroslar oldu~unu, obsidienin ise ithal
edildi~ini belirtmi~~ve bu iki hammadde kullan~larak ba~ta dilgi olmak üzere, kaz~y~c~, okucu,
m~zrakucu gibi alet ve silahlar~n yap~ld~~~n~~söylemi~tin Ayr~ca, N. Balkan-Atl~, Höyücek malzemesini
bölgedeki ve Anadolu'daki di~er merkezlerin buluntulanyla kar~~la~t~rm~~t~r. Yazar, Höyücek alet
teknolojisinin Kuruçay ve Hac~lar ile büyük benzerlikler ta~~d~~~n~, Orta Anadolu'da ça~da~~Çatalhöyük yerle~mesinde ise hem alet çe~itlili~inin daha zengin oldu~u hem de çok farkl~~bir teknolojinin
kullan~ld~~~n~~belirtmi~tir.
VII. bölüm 'Analitik Ara~t~rmalar' ba~l~~~~alt~nda iki rapordan olu~maktad~r. Birinci yaz~, Bea
De Cupere taraf~ndan haz~rlanan 'Kemik Kal~nt~lar~~ Hakk~nda Rapor' ba~l~~~n' ta~~maktad~r. Yazar,
kaz~~yerinde toplanan tüm hayvan kemikleri üzerinde morfometrik analizler gerçekle~tirmi~tir. Bu
çal~~ma sonucunda Höyticek'te Erken Yerle~meler Dönemi'nden ba~layarak Kar~~~k Birikim'i de
kapsayacak ~ekilde, yerle~menin tüm dönemlerinde bulunan hayvan türleri saptanm~~t~r. Ayr~ca, B.
Cupere, Anadolu'nun di~er Neolitik Merkezlerinde ele geçen hayvan kemikleri ile ilgili kar~~la~t~rmalar ve de~erlendirmeler yapm~~t~r. 'Bitki Kal~nt~lar~~ Hakk~nda Rapor' ad~n~~ ta~~yan ikinci yaz~~ ise
Mark Nesbitt ve Danile Martinoli taraf~ndan kaleme al~nm~~t~r. Kaz~lar s~ras~nda ele geçen yanm~~~
bitki kal~nt~lar~~arkeolojik ve bölgesel konteks içinde ele al~narak de~erlendirilmi~tir. Yazarlar, bitki
kal~nt~lar~n~~"Einkorn, Kabuksuz Bu~day ve Baklagiller" olmak üzere üç gruba ay~rarak incelemi~ler
ve Höyücek'in Neolitik Dönem tar~m uygulamalar~~ile ilgili saptamalarda bulunmu~lard~r.
'Tarihleme ve Tabakalar~n Kronolojik Konumlar~' ba~l~~~n~~ ta~~yan VIII. bölümde R. Duru,
Heidelberg Üniversitesi Laboratuvarinda yap~lan C14 ölçümlerinin sonuçlar~ndan yararlanarak
yerle~menin tarihlendirilmesi ile ilgili yorumlar yapm~~~ve önerilerde bulunmu~tur. Yazar, Höyücek,
Badema~ac~, Kuruçay ve Hac~lar yerle~melerinin kalibre edilmi~~C14 tarihlerini kar~~la~t~rmal~~olarak
vererek Höyucek'in bölge kronolojisi içindeki yerini saptam~~t~r.
Kitab~n son bölümü olan 'Sonuçlar ve Yorumlar' k~sm~nda Höyücek'te 1989-1992 y~llar~~aras~nda yap~lan kaz~larda ortaya ç~kar~lan gerek mimari gerekse çanak çömlek ve küçük buluntular~n
~~~~~nda Höyucek'in tüm dönemlerinin genel bir perspektifi çizilmi~tir.
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Höyücek yerle~mesinde yap~lan kaz~larda ele geçen arkeolojik belgelerin ve elde edilen sonuçlar~n ayr~nt~l~~ biçimde sunuldu~u bu kitap, sadece Burdur Bölgesi'ne de~il Anadolu Neolitik Ça~~
kültürleri konusundaki eksik bilgilerimize de çok önemli katk~lar sa~lam~~t~r. Günümüzde, bilginin
h~zla de~i~ti~i arkeoloji alan~nda, bu eser bilinmeyenlerin henüz çok fazla oldu~u bir döneme ~~~k
tutmas~~aç~s~ndan ara~t~rmac~lar~n ba~vurabilece~i kaynak kitap niteli~i ta~~maktad~r.
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