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Özet 

 Afyonkarahisar bugün olduğu gibi Eskiçağda da önemli bir geçiş noktası özelliğini 
taşımaktaydı. Bu çalışmamızda bölgenin İlk Tunç Çağ kültürünün bir bölümü üzerinde durduk. 
Ayrıca çevre bölgelerle olan ilişkiler ya da farklılıklar ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalış-

tık. Bu çalışmalarımızla ilgili en önemli materyal grubunu bölgede yapılan arkeolojik yüzey 
araştırmaları sırasında ele geçen çanak-çömlek parçaları oluşturmaktadır. Seçilen bu örnekler; 

hamur katkısı ve rengi, astar rengi, pişme derecesi, açıklama tekniği ve üzerlerindeki bezemeler 
bakımından değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan bu örnekler çevre kültürlerin 

keramikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
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THE EARLY BRONZE AGE POTTERY CULTURE IN AFYONKARAHISAR 

 
Abstract 

 Afyonkarahisar was an important crosspoint in the ancient period as it is at present. We 
have in this work, tried to shed light over the region’s Early Bronze Age cultures. Furthermore, 
we have carried out the comparison between this region and the regions with similar cultural 

characteristics. All the evaluations were carried out with the help of the  sherds obtained from the 
survey. Also, the sherds used in the study were selected from the surveys carried out in Afyon-
karahisar region. The selected sherds were taken into consideratin in terms of clay colour, tem-
pering, slipping, firing, burnishing and decoration.  These sherds were compared with the ce-

ramic of environmental culture. Also, it was aimed to give some information about early Bronze 
Age culture in a historical process.  
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GİRİŞ 
İlk Tunç Çağı (İTÇ) Anadolu’da M.Ö 3200–1800 yılları arasına tarihlenmek-

tedir. Bu zaman dilimi de kendi arasında İTÇ I, İTÇ II ve İTÇ III diye bölümle-
re ayrılmaktadır. Konumuzun son bölümünü oluşturan İTÇ III dönemi, Asur 
tüccarlarının Anadolu’ya gelişini, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nı da içine al-
maktadır. Biz burada bu konuya sadece genel olarak değineceğiz ve konumu-
zu Asur Ticaret Kolonileri’nin başlangıcı olan M.Ö. 2000’ler olarak sınırlayaca-
ğız. 

Konumuz itibariyle burada kültürün ne anlama geldiğini kısaca açıklamak 
kanaatindeyiz. Kültür; belirli bir insan topluluğunun bireylerinin düşünce, 
inanç ve yaşama biçimleri, yaptıkları ve kullandıkları aletler ve davranış biçim-
leridir. Bu açıklama bizim araştırma konumuzun nasıl şekilleneceği açısından 
önemlidir. Çünkü konu edinilen zaman dilimi Anadolu’da yazının olmadığı 
bir dönemdir. Bu yüzden kültür farklılıklarını ya da benzerliklerini o zamanda 
yapılan ve kullanılan materyallerden edinebilmekteyiz. 

Afyonkarahisar, tarihöncesi dönemden itibaren doğal yol güzergâhları 
üzerinde yer almaktadır. Konumuzu oluşturan İTÇ’de yazı henüz Anadolu’da 
kullanılmadığından bölge ile ilgili siyasi, ekonomik ve sosyal olayları Mezopo-
tamya kaynaklarından öğrenmekteyiz. Bunun yanı sıra bölgenin yazısız kay-
nakları olan arkeolojik buluntulardan değerlendirmeler yapılarak bölgenin 
kültürü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bölgede sorunlu olan İlk Tunç III ile 
ilgili yeni değerlendirmeler yapılmış ve bu dönemde bölgenin Troia, Beycesul-
tan ve Konya Ovası başta olmak üzere çevre kültürler arasındaki konumu or-
taya konmuştur. 

Genel anlamda bakıldığında bu çalışmanın en önemli yanlarından birisi 
bölge kültürlerinin ayrıntılı kültür özellikleriyle verilmesidir. Ayrıca, bu özel-
liklerin çevre yerleşmelerle ilişkisi ve farklılıkları da ayrıntılı bir şekilde ince-
lenmiştir. Sözgelimi; bölge İlk Tunç II-III kültürlerinin Seyitgazi-Küllüoba ile 
ya da İlk Tunç Çağ’a Geçiş Evresi ve Geç Kalkolitik Çağ kültürlerinin Beycesul-
tan ve Konya Ovası kültürleri ile ilişkisi buralarda yapılmış ve yapılmakta olan 
arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda elde edilen malzemeler üze-
rinden ve form-hamur-bezeme özellikleri kapsamında ele alınmıştır. 

Bu çalışmada jeopolitik değerlerin ortaya konması bakımından yolların 
konumunun belirlenmesi de önemli bir yer tutmaktadır. Burada yine arkeolo-
jik malzeme ve tarihi doğal yol güzergâhları çevresinden yola çıkarak bölgenin 
erken dönem yol bağlantıları da incelenmiştir.  

 
I. BÖLGENİN COĞRAFİ DURUMU 
Afyonkarahisar il sınırları Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri olmak 

üzere üç bölge üzerindedir. 
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Ege Bölgesi’nde batıdan doğuya doğru gidildiğinde, oldukça yüksek olan 
platoların oluşturduğu sahaya geçilir. Bu saha üzerinde yüksek dağ sıraları 
uzanır ve buradan İç Anadolu düzlüklerine geçilir. İç Anadolu ve Ege Bölge-
si’nin batı bölümü arasında bulunan bu yüksek alan, bir eşik oluşturmaktadır. 
Ayrı bir bölüm olarak kabul edilen bu bölüme İç Batı Anadolu adı verilmiştir.1 
Afyonkarahisar’da bu bölümün içinde yer almaktadır. 

İklim bakımından Ege Bölgesi’nin asıl Ege Bölümü ile İç Anadolu Bölgesi 
arasında geçiş özelliği taşır. Bölgede Akdeniz iklimi ve İç Anadolu iklim özel-
likleri ağır basmaktadır.2 

Coğrafi konum kültür farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bunun en çarpı-
cı örneği olarak Sultan Dağları’nı (1500–2000 m) gösterebiliriz. Sultan Dağları 
Afyonkarahisar kültürlerinin güney sınırını oluşturmaktadır. Adeta güney ile 
bağlantıyı bir bariyer gibi kesmiştir. Bu da doğal olarak tamamen farklı olma-
makla birlikte ayrı kültür gruplarının oluşmasını sağlamıştır.  

Bölgede yapılan yüzey araştırmalarının verdiği bilgiler doğrultusunda do-
ğal yapının yerleşim şekillerine etkisini görmekteyiz. İnsanoğlu öncelikle ko-
runma problemini ortadan kaldırma amaçlı yerleşimi düşünmüştür. Bu sebep-
le daha çok yüksek dağlara, yamaçlara yerleşimin aksine, dağlar ile çevrili ko-
runaklı ovaları tercih etmiştir. Bunun yanında ovalardan ne kadar yükseğe 
çıkılırsa kuraklığın başladığını, iklim şartlarının zorlaştığını görmüştür.  

 
II. AFYONKARAHİSAR’DA YAPILAN BAŞLICA KAZILAR 
Bu bölümde, bölgede kısa süreli kazı ve araştırma çalışmaları yapılmış bazı 

ören yerleri hakkında genel bir bilgi verilecektir. 
Kusura 
Höyük Afyonkarahisar il merkezinin 55 km güneybatısındaki Kusura adlı 

köyde yer almaktadır. Burada Winfred Lamb başkanlığında 1935-1937 yılları 
arasında kazılar yapılmıştır.3 Höyükte A, B ve C tabakaları ismi verilen üç ta-
baka mevcuttur.4 Kusura A’da M.Ö 3. bin yılın ortalarına tarihlenen (İTÇ II ve 
III) altı yapı katı bulunmaktadır. B’den C’ye geçiş ise M. Ö. 3. bin yılsonu ve M. 
Ö. 2. binyıl başına tarihlenmektedir.5 

Kaklık Mevkii 
Afyonkarahisar il merkezinin kuzey-kuzeydoğusundadır. Burhaniye Kö-

yü’nün 1.2 km. güneybatısındadır. 1983–1984 yıllarında Afyonkarahisar Müze-
si’ne bağlı olarak Ahmet Topbaş yönetiminde burada kurtarma kazıları yapıl-
mıştır. Kaklık Mevkii İTÇ’ye geçiş dönemini aydınlatan yerleşim yeriyle ve 
İTÇ II, İTÇ III. Evreye tarihlenen mezarları ile Afyonkarahisar yöresinin bu 
                                                 
1 Atalay vd. 1997: 195. 
2 Atalay vd. 1997: 195, Yılmaz 2004: 71 vd. 
3 Lamb 1936: 406-411. 
4 Seyirci-Başyılmaz 1982: 36. 
5 Lamb 1937: 217- 273; Harmankaya 2002a: Kusura. 
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dönemini açıklayacak bilgiler taşımaktadır. Höyük iki yapı katlı düz bir yer-
leşmedir. Mezarlık alanı ise erken ve geç olmak üzere iki evreden oluşur. Bun-
ların tarihlemesi de İTÇ II ve İTÇ III olarak yapılmıştır.6 

Karaoğlan Mevkii 
Afyonkarahisar il merkezinin kuş uçumu 20 km kuzeyinde, Afyon-

Eskişehir karayolunun yaklaşık 20. km'sinde, Gazlıgöl kaplıcası kavşağının 
güneydoğu köşesindedir. 1986 yılında burada akaryakıt istasyonu yapılması 
düşüncesiyle Afyonkarahisar Müzesi’ne başvurulması üzerine ortaya çıkmış-
tır. Karaoğlan Mevkii’nde A.Topbaş ve A. İlaslı sondaj çalışmaları yapmıştır. 
1990 yılında ise Turan Efe, A. Topbaş ve A. İlaslı’nın da katılımı ile yerleşmede 
kazı çalışmaları yapılmıştır. Höyük üç yapı evresinden oluşur. Bu evreler İTÇ 
II ve İTÇ III’e tarihlenmiştir. Karaoğlan Yerleşmesi’nin Beycesultan’ın XV-XIV 
katları ile çağdaş olduğu düşünülmektedir.7 

Çavdarlı Höyük 
Afyonkarahisar il merkezinin yaklaşık 12 km doğusunda, Çavdarlı Kö-

yü'nün 3.6 km güneybatısındadır. Köylülerin, höyüğün kuzeyinden taşıdıkları 
kültür toprağı içinde çok sayıda mermer heykel bulmaları üzerine, 1964 yılında 
M. Akok yönetiminde kurtarma kazısı yapılmıştır. Buluntuları İTÇ II evresini 
hatırlatmaktadır. M. Akok bu tabakalar için MÖ. 2.500-2.000 tarihini önermek-
tedir.8 

Susuz 
Afyonkarahisar il merkezinin 6 km kuzeydoğusunda, Susuz Köyü mezar-

lığının altındadır. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca yazılmış 
olan müze rehberinde, M. Ö. 3-2. bin yıl haritasında İTÇ yerleşimi olarak bildi-
rilmektedir. 

Yazılıkaya 
Mezarlık alanı, Afyonkarahisar il merkezinin kuzey-kuzeydoğusunda, Ya-

zılıkaya Köyü'nün yaklaşık 1 km güneyindeki antik Midas kentinin olduğu 
kayalık platonun yakınındadır. Kentin olduğu kayalık platoda İTÇ yerleşmesi-
nin de olabileceği bildirilmektedir. Buluntu yerinin tam konumu açıklanma-
mıştır. Daha önce Midas kenti olarak tanımlanan kayalık yükseltinin üzerinde 
yapılan kazılarda 4 adet İTÇ, 2 adet Son Kalkolitik/İlk Tunç Çağı I evresi çanak 
çömlek parçası bulunmuştur. İTÇ'ye tarihlenen mezar ise, Yazılıkaya köylüleri 
tarafından tarlada saban ile sürülürken tesadüfen bulunmuştur. 1948 yılında 
Frig Dönemi kentinde kazı yapan heyetten H. Çambel bu mezarı bilimsel ola-
rak açmış ve gömüt buluntularını Afyonkarahisar Müzesi'ne teslim etmiştir. 

                                                 
6  Topbaş vd. 1998: 42; Harmankaya 2002b: Kaklık Mevkii 
7  Topbaş vd. 1998: 42; Đlaslı 1992, s. 95-103; Harmankaya 2002c: Karaoğlan Mevkii,  
8  Harmankaya 2002d: Çavdarlı Höyük 
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Çok az sayıda İTÇ çanak çömleklerinin çıktığı tarladaki kazı çalışmaları yalnız 
bu mezarla sınırlı kalmıştır. Kazı alanı genişletilmemiştir.9 

Yıldırımkemal 
Afyonkarahisar il merkezinin kuzeybatısında, Çatkuyu'nun kuzeybatısın-

da, Yenice Köyü'nün güneybatısındaki Olucak Köyü'nün 5.5 km güneydoğu-
sundadır. Höyüğün bulunduğu mevkii Mandıra olarak bilinmektedir. Afyon-
karahisar Arkeoloji Müzesi rehberinde İTÇ yerleşmesi olarak gösterilmiştir. 
Hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 

 
III. AFYONKARAHİSAR VE ÇEVRESİ İLK TUNÇ ÇAĞ KERAMİK 

KÜLTÜRLERİ 
İlk Tunç I Kültürleri 
Batı Anadolu’da İlk Tunç I dönemi kendi arasında çeşitli kültür bölgelerine 

ayrılmıştır. Bunlar; Troia I- Yortan, Phrygia-Bithynia, Beycesultan İlk Tunç 
Çağı I dönemi ve Lykia-Pisidia kültür bölgeleridir.10 Bunlardan Beycesultan 
İTÇ I kültürü Denizli’nin doğusu, Afyonkarahisar ve kısmen de Burdur’a ka-
dar olan bölgeye yayılmıştır.11  

Troia-Yortan Kültürü; Bu kültürün yayılım alanı, yarımadanın tüm kuzey-
batısını içine alır. Bu kültür bölgesi Limni ve Midilli Adası ile daha kesin açık-
lık getirilmemiş İznik Bölgesi’dir. Yortan grubunun İTÇ I’deki gelişimi ile ilgili 
hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Yortan’ın İTÇ II’ye tarihlenen me-
zarlık buluntuları, bölgenin diğer çanak çömleklerinden farklı özellikler gös-
termektedir. Bundan dolayı bir kısım araştırmacı Yortan buluntularını ayrı bir 
kültür grubu içinde değerlendirmektedir. Yortan Grubu haricindeki diğer böl-
geleri M. Korfmann “Denizsel Troia Kültürü” olarak tanımlamaktadır. Çöm-
lekçi çarkının henüz kullanılmadığı bu kültür bölgesine özgü çanak çömlek 
koyu yüzlü ve siyah iyi açkılıdır. Genellikle bezemesiz olmakla birlikte bazı 
çanaklarda kazıma tekniği kullanılarak tutamaklar insan yüzü biçimine so-
kulmuştur. Balıkesir ve İznik bölgelerin de ise kahverengi astarlı çanak çömle-
ğe rastlanmaktadır. Kaideli ve kaidesiz, omurgalı, içte kalınlaştırılmış dudaklı 
kâseler çok tipik örneklerdir. Bu kâseler makara kulplu olarak karşımıza çık-
maktadır. İlmik kulplar makara kulplar kadar tipik değillerdir. Yine dudak 
üzerine çivi ve yiv bezemeler yer almaktadır.12 

Phrygia-Bithynia Kültürü; Eskişehir Ovası ve çevresi, Yukarı Sakarya ova-
ları kültür bölgesini oluşturmaktadır. İTÇ II’de ise İznik ve İnegöl ovalarını da 
içine almaktadır. Siyah açkılı çanak çömlek ile kırmızı astarlı ve açkılı çanak 

                                                 
9   French 1968: 240; Harmankaya 2002e: Yazılıkaya. 
10  Efe 2003: 102. 
11  Harmankaya 2002: 17. 
12  Sevin 1998: 95; Efe 2003: 102.  
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çömlekler bu dönem için çok karakteristiktir. Siyah açkılıların çoğunu siyah 
ağızlı kaseler oluşturur. En tipik biçim basit görünüşlü, ilmik kulplu kâselerdir.  

Beycesultan İTÇ I Kültürü; Beycesultan yerleşmesi İTÇ’nin üç dönemini de 
içerir. İTÇ I dönemini XIX, XVIII ve XVIIc, b, a katları temsil etmektedir. Bu 
dönemin çanak-çömleklerinin bazıları açkılı iken diğerleri kaba mallardan 
oluşmaktadır. Kaliteli ve açkılı malların hamuru soluk kırmızı, devetüyü ya da 
grimsi-siyah renktedir. Küçük taşcık ve saman katkılı malların yanı sıra,  sa-
man katkısı dahi içermeyen kaliteli mallar da mevcuttur. Çanak-çömlekler 
genellikle iyi pişmişlerdir. Fakat açık renkli hamura sahip olan kapların özün-
de bir grilik görülmektedir. Kapların hemen hepsi astarlıdır ve iyi açkılıdırlar. 
Kaplarda bezeme uygulaması sınırlıdır. Kaba mal grubunda ise hamur rengi 
kırmızı veya kahverenginin tonlarıdır. Bu malların hamurları bol ot, saman ve 
taşçık katkılıdır. Bu dönemde, içe dönük ağızlı kâseler, derin kâseler, fincanlar, 
uzun boyunlu, küresel gövdeli ve tek kulplu testiler ile iki kulplu oluk bezeme-
li çömlekler kullanılan bazı kap biçimlerdir.13 

Beycesultan İTÇ I kültürünü oluşturan özelliklerden bir başkası ise Ege tü-
ründe, keman biçimli mermer idollerdir. Ana Tanrıça’yı ifade eden bu idoller; 
gerçekçi figürinlerin aksine tamamıyla soyut bir görünüm içerir.  

Yine araştırma bölgemiz içerisinde yer alan Küllüoba Höyük, Kalkolitik 
Çağ’dan İTÇ’ye geçişi veren yerleşme kalıntıları ve İTÇ evresi ile ortaya çık-
maktadır. Küllüoba’da yapılan kazılar sonucu elde edilen mallar; siyah, gri, 
özenli açkılıdır. Gaga ağızlı testiler bu evrede ortaya çıkmıştır.14 Küllüoba’nın 
AF 14 katında ele geçen malzemeler Beycesultan I oluk bezemeli çanak çömlek 
parçaları ile benzerlik göstermektedir. Öte yandan Küllüoba İTÇ I çanak çöm-
leği, kuzeybatıdan komşusu olan Demircihöyük çanak çömlek grubu ile birçok 
ortak özellikler içerir. Fakat sözünü ettiğimiz Demircihöyük malzemesinden 
de ayrılan karakteristik bir takım yerel çanak çömleği de bünyesinde barındı-
rır. Demircihöyük ve Küllüoba, güneybatıda büyük bir alanı kaplayan Beyce-
sultan I çanak çömlek grubundan kesin hatlarla ayrılmaktadır. Fakat Küllüo-
ba’nın 2. evresinde ele geçen mallar ile Beycesultan’ın oluk bezemeli çanak 
çömleği arasında karşılaştırmalar yapılabilmektedir.15 

İTÇ I’de Kusura malzemesinin el yapımı, ince koyu gri renkli hamurlu, si-
yah astarlı ve oldukça kaliteli bir özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Kusu-
ra’da İTÇ I’in tespit edildiği A tabakası kısmen tahribata uğramıştır. Burada 
çoğunlukla kâse biçimli kaplar bulunmuştur. Ayrıca bulunan mallar üzerinde 
beyaz boya bezeme teknikleri de görülmektedir.16 

                                                 
13  Lloyd-Mellaart 1962: 119-127. 
14  Efe-Ay-Efe 2001: 53. 
15  Efe-Ay-Efe 2001: 53. 
16  Lamb 1937: 14. 
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Kültür bölgelerinin oluşturduğu yayılım alanı ve bu kültür gruplarına ait 
malların benzer özelliklere sahip olanlarını araştırma bölgemiz olan Afyonka-
rahisar’da da görmekteyiz. Bu kültür grupları aynı yol güzergâhları üzerine 
konumlanmış olan yerleşmelerden oluşmaktadır.  

 
İlk Tunç II Kültürleri 
Bu dönem kültürleri hakkındaki bilgilerimiz İlk Tunç Çağı I dönemine 

oranla daha fazladır. İTÇ II kültür bölgesinin sınırını batıda Sivrihisar Dağla-
rı’ndan doğuda Kızılırmak kavsinin içine kadar uzanan bölge ile sınırlayabili-
riz.17 Bu bölgenin içinde özellikle çanak-çömlek buluntularıyla ayırt edilebilen 
beş kültür grubu vardır. 

Batıda Polatlı ve Ankara, Alacahöyük ve çevresi, kuzeyde Karadeniz kıyı-
ları boyunca Filyos, Sinop ve Orta Karadeniz Bölgesi (İkiztepe), güneyde ise 
Aksaray-Konya Ovası ve Kilikia Kültür Bölgesi yer almaktadır. 

Burada araştırma alanımız içinde olan kültür bölgesi “Orta İç Batı Anadolu 
Kültürü” dür. Bu kültür bölgesinin yayılım alanı içinde Beycesultan İlk Tunç 
Çağı II, Acıpayam, Kusura, Afyonkarahisar, Altıntaş-Örencik ve Tavşanlı-
Kütahya çanak-çömlek gruplarından söz edilebilir. Çalışma bölgemiz ile doğ-
rudan ilişkili olan kültür grupları ise; Kusura-Isparta, Afyon-Emirdağ ve Sul-
tandağı’dır. İlk Tunç Çağı II döneminde kültür bölgeleri içinde çanak-çömlek 
grupları ve yöresel farklılıklar açık olarak görülmektedir. Bu dönemde çanak-
çömlek hala elde yapılmaktadır. Kırmızı astarlı ve açkılı mallar dönemin ka-
rakteristik özelliğini yansıtır. Orta ve İç Anadolu’da İlk Tunç I döneminin ince 
kenarlı ve oluk bezemeli çanak çömleği artık görülmez. Fakat oluk bezeme 
Göller Bölgesi, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’ın güney bölgelerinde tipiktir. 
Ancak mal ve yapım teknikleri farklıdır. Kuzeyin oluk bezemesi daha çok Ku-
sura fincanları ve kâselerinde görülmektedir.18 

İTÇ II dönemi Troia II’de çanak-çömlek yapım tekniği değişmiştir. Daha 
önce İTÇ I dönemi malları elde yapılırken şimdi üretilen çanak-çömlek çarkla 
yapılmaktaydı. İTÇ II Troia keramikleri kahverenginin tonları veya kırmızıydı-
lar. Troia II çanak çömleği bu dönem itibariyle büyük bir değişim içine girmiş-
tir. Troia II maskeli kaplar denilen, yuvarlak matara biçimli kapların üzerine 
kabartma olarak insan yüzü tasvir edilmiş testiler ile Homeros’un bahsettiği 
“Depas amphikypellon” lar, zarif iki kulplu vazolar bu dönemin en karakteris-
tik kaplarını oluşturmuştur.19 

Beycesultan’ın İTÇ II tabakaları XVI-XIII katlardır. Buradaki İTÇ II dönemi 
çanak-çömleği, hala elde yapılmaktaydı. Açık renkli kapların hamur rengi, 
pembe veya devetüyü iken, koyu renklilerinki gri ya da siyahtır. Bu mallardaki 

                                                 
17  Efe 2003: 104. 
18  Efe 2003: 104 vd.; Lloyd-Mellaart 1962: 197. 
19  Kınal 1998: 39, Sevin 1998: 103. 
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katkılar saman ve taşçık içerir. Bu dönemin çanak-çömlek yüzeylerinde çatla-
mış kalın bir astar tabakası bulunmaktadır ve açkı az çok görülse de önceki 
döneminki kadar kaliteli değildir. Bu kaplar muhtemelen günlük ihtiyaçlar için 
kullanılıyordu. Örneğin; mutfak eşyaları ve çocuk tabutu olarak kullanılan 
çömlekler gibi. Fakat ince, küçük ve daha itinalı kaplar ise kült eşyası olarak 
kullanılmaktaydı. Bu dönem kaplarında; fırınlama yeterli derecededir. Fakat 
özde hala fırınlamadan kaynaklanan siyah izler görülmektedir. İTÇ II kap ha-
muru kalın, kap biçimleri ise İTÇ I’in kibar kap formlarına göre daha iri ve 
kabadır. Kaplarda bezeme olarak kullanılan dalga ve yiv motifleri, İTÇ II kül-
türünün en önemli özelliklerinden biridir. Bu mallardaki bezemeler astardan 
önce uygulanmaktaydı. Keramik yüzeylerinde kullanılmış olan renkler; açık 
gri, siyah, açık kiremit, koyu gri, kahverengi, siyah ve devetüyü renkleridir. Bu 
dönemde kullanılmış olan kap biçimleri arasına kâseler, fincanlar, çömlek ve 
testiler (gaga ağızlılar), büyük saksılar ve küpler girmektedir. Bunların bazıla-
rında tutamak, kulp ve akıtacaklar bulunmaktadır.20  

Beycesultan İTÇ II yerleşmesi, bugüne kadar Batı Anadolu’nun gerçek an-
lamda bilinen en eski kenti olma özelliğini taşır. Bu dönemin sonlarında 
Troia’dan Konya Ovası ve Kilikia’ya kadar olan yerleşmelerde yangınlar sap-
tanmıştır. Bu durum Troia’dan geldiği düşünülen Luwi İstilası’na bağlanmak-
tadır.21 

İTÇ II dönemi Küllüoba, Yukarı Sakarya Çanak Çömlek Grubu olarak ad-
landırılan grubun tipik özelliklerini taşımaktadır. Küllüoba İTÇ II çanak çöm-
leği komşu olduğu Afyon ve Demircihöyük İTÇ II çanak çömlekleri ile birçok 
benzerlikler göstermesine rağmen, bazı yerel özellikleriyle de onlardan ayrıl-
maktadır. Demircihöyük’ün siyah açkılı malları ve S-profilli black topped kâse-
leri Küllüoba İTÇ II grubunda yok denecek kadar azdır. Sözünü ettiğimiz si-
yah açkılı mallar Afyonkarahisar için de tipik değildir. Afyonkarahisar grubu 
ile Küllüoba’nın arasındaki önemli farklardan birisi de; Afyonkarahisar grubu 
için karakteristik olan yatay kulplu, içe doğru kıvrılan ağızlı ve omurgalı kâse-
lerin Küllüoba’da pek görülmemesidir. Küllüoba’da İTÇ II sonu ve erken İTÇ 
III’te önemli sayıda çanak çömlek ele geçmiştir. Bu tür bezemeli çanak çömlek-
ler yerel özellikleri ile İç Batı Anadolu’dan doğuda Kızılırmak kavsinin içine 
kadar olan tüm Orta Anadolu’da yaygındır.22 

Afyonkarahisar’ın doğusunda Konya Ovası kültür bölgesi yer alır. Bu böl-
gede, sözü edilen dönemle ilgili olarak sadece Konya-Karahöyük’te küçük bir 
alan araştırılmıştır. Konya-Karahöyük İTÇ II tabakalarında yapılan kazılarla 
ele geçen en tipik mallar; kırmızı astarlı ve açkılı kaplardır. Bu kapların gelişi-
güzel yerlerine küçük kulp-tutamaklar yerleştirilmiş ve özensiz bir kırmızı 

                                                 
20  Kınal 1998: 41; Lloyd-Mellaart 1962,135 vd. 
21  Mellaart 1963: 201. 
22  Efe-Ay-Efe 2001: 51. 
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boya bezeme uygulanmıştır. Buradaki metalik mal grubu yüksek ısıda fırın-
lanmıştır. Bu dönem Konya Bölgesi’nin ana mal grubu siyah veya kırmızı as-
tarlı ve açkılı mallardan oluşmaktadır. 23  

Afyonkarahisar’ın İTÇ II’ye tarihlenen yerleşmelerine bakacak olursak;     
Kazısı yapılmış olan Karaoğlan Yerleşmesi’nin çanak çömlek grubunun 

çoğunu kırmızı astarlı ve açkılı malların oluşturduğunu görmekteyiz. Bu mal-
ların hamur rengi daha çok kahverengi ve kırmızının tonlarıdır. Bu grup kendi 
içinde dört farklı gruba daha ayrılmıştır. Bunlar; devetüyü ve kırmızı astarlı 
mallar, taşçık katkılı kırmızı astarlı mallar, iyi pişmiş kırmızı astarlı mallar ve 
beyaz boya motifli bezemeli kırmızı astarlı mallardır.24 

Karaoğlan Mevkii’ndeki kap biçimleri; kaseler, gaga ağızlı testiler, çömlek-
ler, geniş ağızlı çanaklar, geniş tabaklar ve küplerdir. En yaygın bezeme örnek-
leri ise yiv, kabartma ve boya bezemedir.25 

Yine Afyonkarahisar sınırları içerisinde kazısı yapılmış olan Kaklık Mevkii 
Mezarlığı’nda ele geçen kaplar Troia’nın kırmızı astarlı malları ile büyük bir 
benzerlik göstermektedir. Keramiklerin yüzeyleri kiremit rengi ve kahverengi-
nin tonları ile astarlanmıştır. Hamur kahverengidir, ince kumlu ve mikalıdır.26 

İTÇ II  Kusura’da B yapı tabakası ile ifade edilmektedir. B tabakasının ta-
rihlemesi İTÇ II ve İTÇ III’ün sonu olarak tespit edilmiştir. Bu dönemdeki ça-
nak çömleklerin çoğunluğu devetüyü, gri veya kırmızı ve açık devetüyü astarlı 
olarak tespit edilmiştir. Yine çoğunluğu çark yapımıdır. Çanak çömleklerden 
bazıları açkılıdır.27  

 
İlk Tunç III Kültürleri 
Bu dönemde yerleşme sayısında gözle görülür bir düşüş olurken buna kar-

şılık büyük yerleşmelerin sayısı da artmıştır. Bu durum insanların giderek şe-
hirlerde toplanmaya başladığı şeklinde yorumlanabilmektedir. 

İTÇ III’de yeni türde çanak-çömlek ile karşılaşılır. Batı Anadolu’da çarkta 
yapılmış ilk kap biçimi Troia tabağı gibi tipik kaplar görülür. Beycesultan’da da 
çarkın kullanılmasıyla daha kaliteli kaplar ortaya çıkmamaktadır. Aksine seri 
üretilmiş kalitesiz ve fazla sanatsal olmayan kaba mallarda bir artış görülmek-
tedir. Çark izini gizlemek için kaplar, ince ve kötü bir kırmızı, devetüyü ya da 
kirli kahverengi boya astarla sıvanmışlardır. Bezeme ise nadir kullanılmaktay-
dı. Beyaz boya bezeme ve beyaz macunla doldurulmuş kazı bezemeler ise or-
tadan tamamıyla kalkmıştır. Çömleklerde, gaga ağızlı testilerde ve fincanlarda 
astardan önce kazı bezek uygulanmıştır. Bu bezeme türü derin, düzensiz ve 
kabadır. Dışa çekik ağızlı fincan ve kâselerin hemen ağızlarının üzerinde dikey 
                                                 
23  Efe 2003: 106. 
24  Topbaş vd. 1998: 38-39. 
25  Topbaş vd. 1998: 41. 
26  Topbaş vd. 1998: 39. 
27  Lamb 1937: 14. 
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şerit ve ilmik kulplar görülür. İTÇ III çanak-çömleğinin hamur rengi devetüyü 
veya soluk/mat kırmızıdır. Katkı olarak da saman ve taşçık vardır. Kaplar ge-
nel olarak iyi pişmişlerdir. Ancak fırınlamadan kaynaklı olarak özde grilikler 
devam etmektedir. Keramik yüzeyleri kap ıslakken düzeltilmiştir ya da yüzey-
ler kirli kahverengi veya açık kahverengi astarla düzeltilmişlerdir. Boya astar 
genellikle tüm dış yüzeye ve sadece iç ağza bir bant şeklinde uygulanmıştır. 
Astarlı mallar genel olarak bezemesiz ve açkısızdır. En kaliteli astarlı mallara 
ise açkı uygulanmıştır. Bu dönemin astarları çok kolay bir şekilde silinmekte-
dir. Alacalı yüzeyler bu dönemde fazla görülmezler ve daha önceki dönemler-
de görülen kaba ve gri mallar ise İTÇ III’de ortadan kalkmışlardır.28  

Küllüoba’da İTÇ III’de saptanmış olan dört ayrı evrede, Batı Anadolu’nun 
karakteristik çanak çömlek mal grupları ve formları ele geçmiştir. Bunların en 
önemlileri arasında “Red Coated Ware” çark yapımı Troia tabakları, depaslar, 
tankard ve üçayaklı mutfak kapları, amforalar gelmektedir. Bu dönemde çar-
kın kullanılmasına bağlı olarak kap gövdelerinin giderek oval bir şekil aldığı 
görülmektedir. Bunun örneklerini Tarsus ve Troia’da görmek mümkündür.29 

Yapılan bu araştırmayı destekleyici olması ile şimdi de Afyonkarahisar’da 
yapılan yüzey araştırmaları ile ele geçen malzemeleri değerlendirerek kültür 
farklılıklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.30 

 
IV. İLK TUNÇ ÇAĞ ÇANAK-ÇÖMLEK GRUPLARININ DEĞERLEN-

DİRİLMESİ 
Çalışmalarımız sonucunda bölge çanak-çömlek kültürleri ile ilgili önemli 

bilgilere ulaştık. Arkeolojik yüzey araştırması ile elde edilen buluntular ara-
sında İTÇ I-II ve buna göre daha az oranda İTÇ III malzemesine rastlanmıştır. 
Bölge İTÇ kültürlerinin Batı Anadolu ilişkisinin daha belirgin olduğu anlaşıl-
mıştır. Yine Göller Bölgesi ve Konya’nın kuzey-kuzeybatı kesimi31 ile de bazı 
ilişkiler olduğu görülmüştür.32 

Bolvadin-Çobanlar-İsçehisar-Bayat İlçeleri’nin kesişme alanında, (Eskika-
bir, Pirenlik ve Yazırınçayır gibi yerleşmelerde) İTÇ II boya ve bezemede tu-
runcu astarın biraz daha yoğunlaştığı görülür. Özellikle de dağlık alan üzerin-
de bulunan Baldanlar yerleşmesinde bu yoğunluk daha fazladır.33 

Daha önce bu bölgede çalışmalar yapan araştırmacılar, Afyon-Emirdağ 
Grubu İTÇ II kaplarında yiv bezemenin sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
durum Bolvadin malzemesinde de aynı şekilde görülmektedir. Yine bu dö-

                                                 
28  Lloyd-Mellaart 1962:200 . 
29  Efe-Ay-Efe 2001: 54. 
30  Bu bölümde, 2002-2006 yılları arasında Özdemir Koçak başkanlığında, içinde bu makalenin yazarının da bulunduğu bir 

ekip tarafından Afyonkarahisar çevresinde yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen çanak-çömleklerin değerlendir-
mesi yapılmıştır. 

31  Bahar-Koçak 2003: 21 vdd. ; Bahar-Koçak 2004: 63 vdd. ; Çizim 4 vdd. 
32  Koçak 2004: 58. 
33  Koçak 2004: 58. 
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nemde ilmik ve şerit kulp örneklerinde bir artış gözlenmektedir. Bu durum 
kuzeydeki Demircihöyük, Polatlı ve Ahlatlıbel kültürleri ile ilişkilendirilmek-
tedir.34 

Çalışma bölgemiz ile ilgili elimizdeki kırmızı astarlı buluntuların özellikle 
Konya Ovası’nın koyu örneklerine göre daha açık tonda olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca bu bölgede gri, siyah ve tonlarındaki buluntular yaygın değildir.35 

 
1. ÇANAKLAR 
Bunlar elimizdeki malzemeler arasında en büyük grubu oluşturmaktadır-

lar. Form özellikleri bakımından da kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmak-
tadır. 

Bölgedeki çanaklar çeşitli form özellikleri gösterir. Bu gruplardan birisi 
oval ağızlı ve gövde eğimi fazla olan gruptur. Gövdedeki eğimden dolayı ağız 
daha yayvan bir görünüm almaktadır. Bazı örneklerin gövdesi hemen ağız 
altından itibaren dış bükey bir profil ile bombe yaparken, bir grup örnekte ise 
ağız altından itibaren düz gelerek, bombe dibin hemen üstünde oluşmaktadır 
ve düz diplidir. Ayrıca yatay ve ilmik kulplu örnekler de bulunmaktadır. Ya-
tay kulplu üzerine yapılan sığ oluk bezeme örnekleri bölgenin tipik kulpları 
arasındadır. Kulplu örneklerin dışında, at nalı tutamaklı çanaklar da bulun-
maktadır.36 

Bu gruba ait buluntularımızın Beycesultan37, Troia38 ve Küllüoba’da yakın 
benzerlerini bulabilmek mümkündür. 

1.1 Derin Çanaklar 
Derin çanaklardan bir kıs-

mında gövde dik ve dike yakın 
bir form özelliği göstermektedir. 
Kap, gövdeden dip kısma hafif bir 
meyil ile daralmaktadır. Bu gruba 
ait buluntularımızın yakın benzer-
lerini Beycesultan39 ve Troia40’da 
bulabilmek mümkündür. 

                                                 
34  Lloyd-Mellaart 1962: 192. 
35  Topbaş vd. 1998: 38 vd; Koçak 2004: 59. 
36  Koçak 2004: 61. 
37  Lloyd-Mellaart 1962: 118, Fig. P. 14/ 17, EB 1 pottery, Level XIX; 144, Fig. P. 23/ 20, EB 2 pottery, Level XVI; 154, Fig. 

P. 28/ 7, EB 2 pottery, Level XV; 158, Fig. P. 30/ 14, EB 2 pottery, Level XV; 174, Fig. P. 38/ 4, EB 2 pottery, Level XIV; 
186, Fig. P. 44/ 7, EB 2 pottery, Level XIII; 208, Fig. P. 50/ 37, EB 3a pottery, Level X; 202, Fig. P. 47/ 18, EB 3a pottery, 
Level XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 16, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 18, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. 
P. 47/ 22, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 55, EB 3a pottery,  

38  Blegen-Caskey-Rawson 1951: (II/ 2 Plates), 5; 176, 32.67, Troy IV, ĐTÇ IIIa; 184, 2, Profiles of Sherds Phase, Troy IV. 
39  Lloyd-Mellaart 1962: 118, Fig. P. 14/ 17, EB 1 pottery, Level XIX; 144, Fig. P. 23/ 20, EB 2 pottery, Level XVI; 172, Fig. 

P. 37/ 16, EB 2 pottery, Level XIV; 120, Fig. P. 15/ 39, EB 1 pottery, Level XVIII-XVII; 144, Fig. P. 23/ 20, EB 2 pottery, 
Level XVI; 186, Fig. P. 44/ 7, EB 2 pottery, Level XIII; 172, Fig. P. 37/ 5, EB 2 pottery, Level XIV; 202, Fig. P. 47/ 218, 
EB 3a pottery, Level XII-XI; 186, Fig. P. 44/ 7, EB 2 pottery, Level XIII; 202, Fig. P. 47/ 49, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 
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Derin çanakların bir grubunu kapalı ağızlı örnekler oluşturmaktadır. Bu-
luntuların çok büyük bir kısmı yuvarlatılmış gövdeli ve yuvarlatılmış düz dip-
lidir. Bu grup içinde yarı kapalı ve tam kapalı örnekler bulunmaktadır. Bu 
gruba ait buluntularımızın yakın benzerlerini Beycesultan41, Konya Ovası42, 
Kuruçay43, ve Troia’da44 bulabilmek mümkündür. 

1.2 Sığ Çanaklar 
İTÇ çanaklarının bir grubunu da 

sığ çanaklar oluşturmaktadır. Bu ça-
naklar genelde düz, dışa açık ağızlı 
veya yuvarlatılmış gövdelidir. Düz ya 
da hafif bombeli gelen gövde, düz 
yada yuvarlatılmış düz bir diple bit-
mektedir.45 Yine sığ çanakların içinde 
değerlendirdiğimiz bir grupta ağız 
altından başlayan omurgalı tiplerdir. 

Bu gruba ait buluntuların benzerlerini Beycesultan46, Konya Ovası47 ve 
Troia’da48 görmek mümkündür. 

 
2. ÇÖMLEKLER 
Çömlekler, kapalı ağızlılar ve dışa çekik ağızlılar olmak üzere iki ana grup-

ta incelenebilir. 
2.1 Kapalı Ağızlı Çömlekler 
Kapalı ağızlı çömleklerin dudak 

kısmı hafif oval ya da düz olarak ya-
pılmıştır. Bu örnekler küresel karınlı 
ve düz diplidir. Bazı örnekler de ise 
çömlek ağızlarının hafif dışa çekik 
olarak yapılmış olduğunu görmekte-
yiz. Bu grupta at nalı tutamaklı ve 

                                                                                                                            
202, Fig. P. 47/ 49, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 224, Fig. P. 58/ 16, EB 3b pottery, Level VII; 230, Fig. P. 61/ 19, EB 3b 
pottery, Levels VII-VIII. 

40  Blegen vd. 1951: (II/ 2 Plates), 179, 8. 
41  Lloyd-Mellaart 1962: 86, Fig. P. 7/ 6, Late Chalcolithic 2 pottery, Levels XXX-XXXII; 86, Fig. P. 7/ 7, Late Chalcolithic 2 

pottery, Levels XXX-XXXII; 144, Fig. P. 23/ 18, EB 2 pottery, Level XVI; 172, Fig. P. 37/ 11, EB 2 pottery, Level XVI; 208, 
Fig. P. 50/ 36, EB 3a pottery, Level X.  

42  Bahar vd. 1996: 31 vdd. Levha CII/7, Kadınhanı Büyük Höyük; 33 vdd., Levha CIII/8, Sarayönü Aşağı Çiğil;    Bahar-
Koçak 2004: 64 vd., Çizim 23/ 1-3. 

43  Duru 1996: Levha 131/1-7 1. Katın J Türü Mallarından siyah hamurlular, Kuruçay EB 2. 
44  Blegen vd. 1959: (I/1) , 173, 175; (I/2), 249/ 13-14, Troia; Blegen vd. 1951: (II/2 plates), 179, 7. 
45  Koçak 2004: 61. 
46  Lloyd-Mellaart 1962: 202, Fig. P. 47/ 56, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 1, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 

202, Fig. P. 47/ 17, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 22, EB 3a pottery, Level XII-XI; 208, Fig. P. 50/ 2, EB 
3a pottery, Level X; 224, Fig. P. 58/ 2, EB 3b pottery, Level VII; 224, Fig. P. 58/ 12, EB 3b pottery, Level VII. 

47  Mellaart 1963: 215/ 14,17, EB 2 ; 218/149, Evderesi ĐTÇ; Bahar vd. 1996: 28, Levha XCIX/5 Karasevinç; Bahar-Koçak 
2004: 64, Çizim 18/ 1-5. 

48  Blegen vd. 1951: (II/ 2 Plates), 182, 1. 
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yatay kulplu buluntular da vardır. 
 
2.2 Dışa Çekik Ağızlı Çömlekler 
Çalışma bölgemizde dışa çekik ağızlı çömlekler çok sayıda görülmektedir. 

Bu örneklerin ağzı, profillerinden dolayı yayvan yapılmıştır. Bunların büyük 
bir bölümü hafif kısa boyunlu, küresel karınlı ve düz diplidir. (Çizim 51:2-3-5-
7-8; 52:1-7; 53; 56:5) Çömlek gruplarına ait buluntularımızın yakın benzerlerini, 
Konya Ovası49, Kuruçay50 ve Afyon’da51 bulabilmek mümkündür.52 

 
3. TAVALAR 
Tavaların hemen hepsi dışa çekik ağızlıdır. Düz dipli buluntuların çoğun-

da dip kısmının dışa doğru bir çıkıntı yaptığı görülmektedir. 
Bölgedeki tavaların yakın benzerlerini Afyon ve Konya Ovası başta olmak 

üzere çevre yerleşmelerde görebilmekteyiz.53 
 
4. KÜPLER 
Bölgedeki küplerin büyük bir kısmı orta boyludur. Bunlar düz ya da oval 

ağızlı olup, düz bir gövde profiline sahiptir. Gövde yüzeylerinde hafif bir pü-
rüzlenme görülmektedir. Bazı örneklerin ağızları hafif dışa çekiktir. Bunlarda 
da yatay at nalı biçimli tutamaklar görülmektedir.54 

 
V. SONUÇ 
Yaptığımız çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar kültür gruplarını oluştu-

ran yerleşmeler ile ona komşu olan doğuda Konya Ovası, güneyde Göller Böl-
gesi, güneybatıda Beycesultan, kuzeyde Demircihöyük, Küllüoba, Troia, Yor-
tan kültür gruplarının arasındaki ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ça-
lışma bölgemizin doğu sınırını Akşehir-Yunak-Çeltik kesiminin oluşturduğu 
ve bu bölgenin batıda Göller Bölgesi ile Eskişehir’e kadar uzanan bir alanla 
ilişki içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu ilişki özellikle İTÇ II’de karakteris-
tik bir görünüm vermektedir. Çalışma alanımızın doğu sınırını oluşturan Ak-
şehir, Yunak, Çeltik ve çevresi bir geçiş bölgesi görevi üstlenmektedir. Bu böl-
ge kısmen Konya Ovası etkisinde görülse bile daha çok Bolvadin-Çay-
Sultandağı kesimi ile ilişki içerisindedir. Bu ilişkinin Suriye-Kilikya’dan başla-
yan ve Konya Ovası üzerinden Kuzeybatı Anadolu ile Küllüoba, Demircihö-

                                                 
49  Mellaart 1963: 215/ 12, EB 1-2; 221/ 8, 19; Bahar vd. 1996: 26 vdd., Levha XCV/ 11, 13, Osmancık, XCIX/ 1, Karase-

vinç; Bahar-Koçak 2003: 33 vd., Fig. 19/ 21-22, 28-37; Fig. 18/ 25-27; Fig. 20/ 38-42; Bahar-Koçak 2004: 66, Çizim 7. 
50  Duru 1996: 111, Levha 39/ 4-5, ĐTÇ II, Kuruçay 2. ve 1 katların A/ 1 Gurubu. 
51  Topbaş vd. 1998: 41, 61, 63, Fig. 48/ 92, 49/ 94-95, Afyonkarahisar-Karaoğlan ĐTÇ II; 77, Fig. 59/ 176, Kaklık Mevkii ĐTÇ 

II. 
52  Koçak 2004: 61. 
53  Topbaş vd. 1998: 41-61 vdd. Fig 48/49, Afyon-Karaoğlan ĐTÇ II; Bahar-Koçak 2004: 63, Çizim 2-3. 
54  Koçak 2004: 62. 
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yük ile devam ederek Troia’ya uzanan bir ticaret yolu ile de yakından ilgisi 
vardır.  

Bölgede Sultandağları’nın güneyle olan bağlantıyı bir bariyer gibi kestiği 
gibi kültürel olarak da aradaki ilişkiyi zayıflattığı görülmektedir. Buna rağmen 
çalışma bölgesinin daha çok batı kültürleri ile iletişim içerisinde olduğu ancak 
bölgesel kültür özelliklerinin de azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyle-
mek mümkündür. 

Göller Bölgesi ve çevresinde çok yoğun olarak rastlanan makara biçimli tu-
tamaklar Afyon bölgesi çevresindeki yerleşmelerde çok az sayıda görülür. Ay-
rıca, Göller Bölgesi’nde yoğun olarak rastladığımız omurgalı İTÇ kaplarına da 
Afyon’un özellikle doğu kesiminde az sayıda rastlanmaktadır. 

Çalışma bölgemizde yaptığımız değerlendirmede; çanak çömleklerin ha-
mur renkleri kırmızı ve kırmızının tonları (2.5 YR 5/6 Red-Kırmızı, 5 YR 6/6 
Reddish Yellow-Kırmızımsı sarı, 5 YR 5/6 Yellowish Red-Sarımsı kırmızı)  ile 
kahverengi ve tonları (7.5 YR 6/4 Light Brown-Açık kahverengi, 7.5 YR 5/4 
Brown -Kahverengi) arasında görülmektedir. Çanak çömleklerin astar renkle-
rin de ise gözle görülür bir şekilde kırmızı ve tonları (2.5 YR 5/6 Red-Kırmızı) 
hâkimdir. Değerlendirdiğimiz keramiklerin büyük bir çoğunluğu orta derece-
de fırınlanmıştır (Tablo II) ve neredeyse tamamına yakın bir bölümü de açkılı-
dır. (Tablo III). Bu çanak çömlek parçalarının hamur katkıları orantılı bir seyir 
izlememektedir. Hamur katkısı olarak; kireç katkısının,  mika-taşcık ve saman 
katkılarına göre daha yoğun olduğu gözlenmiştir. (Tablo II)  

Seçtiğimiz ve değerlendirmeye aldığımız malzemelerin yakın benzerlerini 
Beycesultan, Troia, Konya Ovası, Göller Bölgesi, Kuruçay ve Küllüoba’da gör-
memiz mümkündür. Çalışma alanımızın bu saydığımız yerleşmeler ile benzer-
lik göstermesi hiç şüphesiz İTÇ’de aynı ticaret yol güzergahları üzerinde bulu-
nuyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca doğal etkenlerin de (dağlar, 
iklim şartları) oluşturduğu bir zorunluluk ile kültür benzerlikleri görülebil-
mektedir. Sözgelimi; Sultandağları Afyonkarahisar’ın güney ile olan bağlantı-
sını büyük oranda kesmiştir. Bu nedenle bölge kültürü daha çok batı ve doğu – 
kuzeydoğu etkili gelişmiştir. Bu etki yine hiç şüphesiz bölgede üretilen çanak 
çömleklerin de şekillenmesinde belirleyici unsur olmuştur. 

Yapılan bu çalışma Afyonkarahisar’ın çevre kültürler ile benzerliklerini ya 
da farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yazının henüz Anadolu’da 
kullanılmadığı bir dönemi içine alan araştırma konumuz, bölgede yapılan ar-
keolojik kazı ve yüzey araştırmalarından elde edilen bilgiler ile desteklenmeye 
çalışılmıştır.  

Bu çalışmada değerlendirmeye alınan çanak çömleklerin hamur ve astar 
renkleri Munsell Renk Katoloğu’na göre yapılmıştır.55 Yapılan bu çalışmada 

                                                 
55  Munsell Soil Chart 2000. 
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440 adet yüzey buluntusu (çanak-çömlek) değerlendirmeye alınmıştır. Daha 
sonra ise değerlendirmeye alınan buluntuların çizimleri ve analojileri yapılmış-
tır. 

Yandaki tablo değerlendirmeye 
alınan çanak çömleklerin hamurların-
daki katkı oranlarını vermektedir. 
(Tablo I) 

 
 
 
 
 
 
Bu grafikde ise değerlendirmeye 

alınan çanak çömleklerin pişme du-
rumları verilmektedir. (Tablo II) 

 
 
 
 
 
 
Değerlendirmeye alınan çanak 

çömleklerdeki açkı durumu verilmek-
tedir. (Tablo III) 
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Afyonkarahisar yüzey araştırmalarından elde edilen bir grup keramik ör-
neği. 
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