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ÖZET
Yassıtepe Höyük Bornova Ovası’nın ortasında çok özel bir konuma sahiptir ve Prehistorik Höyüğün ya-
rısı modern binaların altında kalmıştır. 6.30metre yüksekliğindeki höyükte Neolitik Dönem’den Roma 
Dönemi’ne kadar yerleşilmiştir. Troya’nın en eski tabakası ile çağdaş olan Erken Tunç Çağ yerleşmesi, 
yüksek taş duvarlı, uzun dikdörtgen planlı yapılardan oluşmaktadır. Yeşilova Höyüğü’ndeki Erken Tunç 
Çağ Yerleşimi Kalkolitik Çağ’ın devamı olarak tanımlanabilir.  Mekânların içinde Erken Tunç Çağ I kül-
türüne ilişkin yüzlerce buluntu ele geçmiştir. Bu kültürel sürece ilişkin mezarlar da yerleşimin dışında 
ortaya çıkartılmıştır.  

ABSTRACT
Yassıtepe Höyük has a very specific location in the middle of Bornova and the half of the prehistoric 
mound remained under the modern buildings.  The site has a height of 6.50 meter, it was settled from 
Neolithic to Roman Time.  The Early Bronze Age settlement which became with the oldest layer of Troy is 
made up of thin, long, rectangular planned structures with high stone walls. The Early Bronze Age settle-
ment in the Yesilova Höyük can be defined as the continuation of the Chalcolithic Age. Hundreds of finds 
from the Early Bronze Age culture were found inside the rooms. The graveyard related to this cultural 
process were also discovered outside the settlement.

Yassıtepe Höyüğü, İzmir’in merkezinde Bornova 
Ovası’nın ortasında Bornova ilçesi Kazım Dirik 
mahallesi sınırları içinde yer almaktadır (Fig.1).  
Manda Deresi’nin kuzeyinde, uzun süre tarımsal 
faaliyetler gerçekleştirilmiş bir bölgede bulun-
maktadır. Yassıtepe Höyüğü şehirleşmeyle bir-
likte bölgede alışveriş merkezleri ve villa yapıları 
inşa edilmesi sonrası imara açılan çevre içerisin-
de orta boyda basık bir höyük alanıdır. Yassıtepe 
6.50 metreye yaklaşan yüksekliğe sahip olması-
na karşın, çevresindeki derelerin getirdiği alüv-
yonlar nedeniyle dolarak, günümüzde 1-2 metre 
yüksekliğinde alçak yayvan bir tepe şeklini al-
mıştır. Yerleşimin yarısı, yakın zamanda inşa 
edilen konutların altında kalmış, 2005 yılından 

itibaren alanın tescil edilmesiyle bütünüyle koru-
ma altına alınmıştır.  Kuzey güney doğrultusun-
da 200 metre, doğu batı doğrultusunda ise 150 
metre uzunluğunda olan höyük günümüzde de-
nizden 19 metre yüksekte yer almaktadır (Fig.2). 
Kıyı Ege Bölgesi’nde Liman Tepe’den sonra ka-
zısı devam eden ikinci yerleşim alanı olan Yassı-
tepe Höyüğü’nün keşfi Yeşilova Höyüğü kazıları 
sayesinde gerçekleşmiştir1. 

2005 yılında Yeşilova Höyüğü kazı çalışmala-
rının yanı sıra Bornova Ovası’nda yüzey araş-
tırmalarına da başlanmıştır. Bu bağlamda yü-
zey araştırmaları öncesi yoğun yapılaşmanın 

1 Derin 2006: 1 vd.
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delikli – tünel kulp bu tür keramikler içinde tipik 
örneklerden biri olarak gösterilebilir. Bunun dı-
şında herhangi bir mimari kalıntıya rastlanma-
masına karşın, bulgulara dayanarak, Neolitik 
toplumunun Manda Deresi’ne yakın konumda 
höyüğün daha çok güneydoğusuna yerleştikleri 
söylenebilir. 

III.Kültür Katı: Kalkolitik Çağ (III.1-2 
tabakaları)
Yassıtepe Höyüğü’ndeki Kalkolitik Çağ’a ait 
buluntular H15 ve H19 plankareleri ile 89 No’lu 
parselde test açmalarında sürdürülen çalışmalar 
sırasında tespit edilmiştir (Fig.3,4). Ana topra-
ğa kadar yapılan derin sondajlarda dar bir alan-
da çalışılması nedeniyle bu kata ilişkin mimari 
kalıntılara rastlanılmamıştır. Buna karşın, yan-
gın ve taban kalıntıları yaklaşık 1.70 metre ka-
lınlığındaki bu kültür katının, III 1 ve 2 olarak 
iki ayrı tabakada gelişim gösterdiğini ortaya 
koymuştur. H15 plankaresinde 3.50 metredeki 
ana toprak üzerinde yer alan ve 14.50 metrede-
ki çakıllı tabakaya kadar devam eden yaklaşık 
1.00 metre kalınlığındaki “III 2” tabakası kera-
mik   buluntuları ile dikkati çeker. Buluntular, 
dönemin özelliklerini ortaya koyacak kadar çok 
ve çeşitlidir. 

III2 tabakasına ait keramikler içinde çanak, 
çömlek ve kâselere ait parçalar bulunmaktadır 
(Fig.6:1-14) Keramikler çoğunlukla orta kalitede 
olup, yüzeyler kahverengi ve gri tonlarda perdah-
lı ya da sadedir. Keramikler arasında koyu renk 
malların yanı sıra kırmızı renkli mallarda görül-
mektedir. Kapların üzerlerinde görülen mahmuz 
kulplar bu dönem için belirleyicidir (Fig.6.11-12). 
Omurgalı kâseler (Fig.6.1), içe kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı kâse ve çanaklar (Fig.6.2) ile düz ci-
darlı derin kâseler (Fig.6.3,4,6-8) ve daralan ağız 
kenarlı küresel gövdeli çömlekler (Fig.6.9,10) en 
yaygın formları temsil eder. Çanak ve kâse türü 
kapların gövdeleri üzerinde görülen yumru şek-
linde kabartmalar (Fig.6.7,8) birer bezme unsuru 
olarak kullanılmış olmalıdır. Ayrıca bazı parça-
larda perdah bezemeye de rastlanmıştır.

III.2.Kültür Katına ait bu buluntular C14 so-
nuçlarına göre (MÖ.5321-5207, MÖ.5304-5200, 
MÖ.5320-5215, MÖ.5210-4995) Erken Kalko-
litik Dönem’e tarihlenmektedir. Bu durumda 
Yassıtepe’de Kalkolitik Çağ yerleşiminin, Neoli-
tik yerleşimcilerin Yeşilova Höyüğü’nü MÖ.5700 
civarında terk etmesinden 300-400 yıl sonra, 

olmadığı, ovanın daha çok tarımsal faaliyetlerde 
kullanıldığı dönemlerdeki Osmanlıca yazılmış 
eski haritalar incelenmiştir. Bu tür haritalardan 
1341 hicri 1924-25 miladi tarihli 1/25 binlik 
bir harita üzerinde Yeşilova Höyüğü’nün ku-
zeybatısında Yassıtepe adıyla işaretlenmiş tepe 
dikkatimizi çekmiştir. Yeni haritalar üzerinde 
gösterilmeyen bu tepeyi bulmak amacıyla ya-
kın çevre araştırıldığında üzerine villa inşaatları 
yapılan, yüzeyinde çanak çömlek parçaları olan 
hafif eğimli bir tepe yükseltisi tespit edilmiştir. 
Bu yükselti üzerinde yapılan detaylı araştırmalar 
sonucunda daha önce inşa edilen yapıların te-
melleri için kazılan toprak üzerinde çanak çöm-
lek parçalarının çevreye yayıldığı anlaşılmıştır. 
İlerleyen çalışmalar derelerin getirdiği alüvyonla 
büyük oranda toprak altında kalan bir yerleşimin 
varlığını ortaya koymuştur. Bu yerleşimin de Os-
manlıca haritalardan izini sürdüğümüz Yassıtepe 
höyüğü olduğu anlaşılmıştır.

Yeşilova Höyüğü kazı programı kapsamı içinde 
2010 yılında başlatılan ilk kazı çalışmalarında, 
kültür tabakalarının yüzey toprağının hemen 
10 cm. altında başladığı, üzerine yapılan yol ve 
tarımsal faaliyetler nedeniyle alttaki kalıntıların 
kısmen tahrip olduğu görülmüştür. Yassıtepe’de 
dört kültür katına ait 12 mimari tabaka orta-
ya çıkartılmıştır (Fig.5). Buna göre Yassıtepe 
Höyüğü’nde 2017 yılı sonuna kadar yapılan 
çalışmalarla ortaya çıkarılan tabakalar aşağıdaki 
gibidir: 

   I. Kültür Katı: Roma 
   II. Kültür Katı: Tunç Çağ
      A. Orta Tunç Çağ (1,2)
      B. Erken Tunç Çağ I (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
   III.Kültür Katı: Kalkolitik (Orta)1,(Erken) 2 

   IV.Kültür Katı: Neolitik (Geç?)

IV.Kültür Katı: Neolitik Çağ 
Yassıtepe Höyüğü’nün en erken tabakaları ana 
toprak seviyesinin hemen üstünde yer alan Ne-
olitik Çağ kültürüne aittir. Neolitik Çağ’a ilişkin 
bulgular Höyüğün güneydoğusundaki 3. Derece 
Arkeolojik Sit alanlarında yapılan çalışmalarda 
ortaya çıkmıştır (Fig.3). 117 parselde inşaat için 
açılan temel hafriyat toprağı içinde ve 89 No’lu 
parselde yapılan kazı çalışmalarında ana toprak 
seviyesinde erken tabakalar içinde Geç Neolitik 
Dönem’e ait keramikler bulunmuştur. Dikine ip 
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yeni gelen halk topluluklarıyla başladığını ortaya 
koymuştur. Erken Kalkolitik Dönem’in sonun-
da meydana gelen sel sonucunda III2 yerleşimi, 
10-15 cm. kalınlığında alüvyonlu ve çakıllı bir 
toprak tabakasıyla örtülür. Bu şekilde doğal fe-
laketin ardından Yassıtepe’deki yerleşimin Kal-
kolitik Çağ’ın içinde bir kez daha terk edildiği 
anlaşılmaktadır.

Erken Kalkolitik Döneme ait Yassıtepe III.2 taba-
kası Ege Bölgesi’ndeki kültürel değişimi kanıtla-
yan az sayıdaki yerleşim alanlarından biridir. Bu 
tabaka ile çağdaş yerleşimlerden Uğurlu III, Ulu-
cak III, Çine Tepecik, Kumtepe IA ve Beşik-Siv-
ritepe bulguları,2  Neolitik Çağ’ın ardından yak-
laşık 500-400 yıl sonra başlayan yeni dönemin 
farklı bir kültürel yapıya sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Çanak çömlek gelenekleri, değişimin 
en belirgin kanıtlarından birini oluşturur. 
Kırmızı yüzlü Neolitik çanak çömleğin ardından 
gelen koyu yüzlü çanak çömlek ve  değişen form-
lar bölgeye yerleşmeye başlayan yeni bir toplulu-
ğu işaret eder. 

H15 ve  H19  plankareleri ile 89 No’lu parsel-
de test açmalarında 14.50-15.20 metrede tespit 
edilen (Fig.3), yaklaşık 0.70 metre kalınlığında-
ki  “III 1” tabakası  2. Tabakanın devamı ola-
rak görülen  Orta-Geç Kalkolitik Dönem’in ait 
buluntuları ile tanımlanmıştır (Fig.6:15-20). Sel 
felaketinin ardından yeniden yerleşen ve Erken 
Kalkolitik Dönem’de olduğu gibi koyu yüzlü ça-
nak çömlekleri ile bilinen gruplara ait sepet kulp-
lu çanaklar (Fig.6:18-19) ve “ekmek tavalarına” 
(Fig.6:20)3 ilişkin parçalar dikkati çekmektedir. 
Bunun yanı sıra el yapımı, iyi ve orta derecede pi-
şirilmiş içe dönük, basit, içe kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı kâse ve çanaklar (Fig.6:15-16) yoğun ola-
rak ele geçmiştir.4 Kaplar, koyu gri, grimsi kahve 
ve kahve renginde astarlıdırlar. Yassıtepe III.1 ta-
bakası Yeşilova Höyüğü III. Tabakası ile benzer 
özellikler göstermektedir. Ele geçen parçaların 
önemli kısmı sepet ve mantar kulplu omurgalı 
çanaklara aittir (Fig.6:18-19). Bu tür omurgalı 

2 Erdoğu 2011: 49; Günel 2006: 21; Sperling 1976: 01-
109, 201-210, 127-130; Seeher 1985: Abb17.  

3 Litaratüre “Cheesepot” olarak giren, ancak tüme ya-
kın örnekleriyle bir çanak-kaseden çok üç yanı yüksel-
tilmiş bir tavayı anımsatan bu kaplarla ateş ya da kor 
üstünde ekmek türü besin pişirildiği düşünülmektedir. 
Bak.Derin ve Caymaz 2017: 501, Fig.51:8.

4 Benzerleri için bak. Hood 1981, fig.121:92,93;Sperling 
1976:Fig.8:115, 9: 205, 13:405-409.

çanaklara paralel örnekler, Yeşilova III,5 Empo-
rio X-VIII6 ve Tigani II-III başı7 yerleşimleri ile 
Akhisar bölgesindeki Kulaksızlar’da8 rastlan-
mıştır. Özellikle sepet kulpların yaygın olduğu 
anlaşılmaktadır9. Bir omurgalı çanağın iç yü-
zünde perdah bezeme de yer almaktadır.10.Ayırt 
edilen diğer bir form, dikey kulplu boyunlu 
çömleklerdir. Kapların dipleri daha çok düz ola-
rak yapılmıştır. Paralelleri dikkate aldığımız-
da Yassıtepe Höyüğü III1 tabakası, Yeşilova,11 
Liman Tepe VII, Kulaksızlar, Demirli Mağara, 
Çakmak Tepe   ve Yoğurtçu Kale12 gibi merkez-
lerde bulunan çanak çömlekler de benzer kül-
türel süreci, Orta – Geç Kalkolitik Çağı işaret 
etmektedir. 

II.Kültür Katı: Tunç Çağ 
Yassıtepe Erken Tunç Çağ yapı katlarının bu-
lunduğu alanlardaki ilk çalışmalara Yeşilova 
Höyüğü kazısının VI No.lu çalışma alanı olarak 
2010 yılında başlanmıştır. Höyüğü en uzun süreli 
yerleşimi Erken Tunç Çağ katında (II B) tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda I14 karesinde (Fig.4) 
19.00-18.60m. seviyeleri arasında yüzey toprağı 
kaldırılmış, 18.60m. seviyesinden itibaren Er-
ken Tunç Çağ’ın IIB 1 evresine inilmiştir. Yüze-
ye yakın Erken Tunç Çağ kültür katının son üç 
mimari evresi genel olarak korunmuş durumda 
olup sağlam bir mimari vermektedir. Mimari ka-
lıntılar I14-15 plan karelerinde yüzey toprağının 
10-20 cm. altında 18.50 metre seviyesinde orta-
ya çıkarken, kuzeye ve güneye doğru olan eğim 
nedeniyle H18-19 plan karelerinde 1.00 m., K13a 
plankaresinde 2.00 m. daha derinde saptanmıştır 

5  Derin vd. 2009: Fig.14: 82-85.
6  Hood 1981: Fig.134.
7  Felsch 1988: Taf.80: 47.1-47.8.
8  Dinç 1996: Çiz.5: 124-126, 128-133; Çiz.6: 159-167.
9  Derin vd. 2009: fig.14: 82-85.
10  Bir kısmı sepet kulplu omurgalı çanaklar, dönemin 

başta gelen karakteristik kap tipidir. Bu tip çanaklar, 
Kulaksızlar (Dinç 1996:  çiz.6), Emporio X-VIII (Hood 
1981: fig.134), Tigani II-III başı (Felsch 1988: taf.80: 
47.7-47.8), Gülpınar (Seeher 1987: abb.3: 5-6; Takaoğ-
lu 2006: fig.6: 1-11) ve Beçin Kalesi (Yıldız 2008; Cay-
maz 2010: 111, 135) yerleşimlerinde görülmektedir.

11  Derin ve Caymaz 2017: 505. Yeşilova Höyüğü Kalko-
litik tabakadan (III)  MÖ.4340-4230 C14 tarihleri elde 
edilmiştir. 

12 Caymaz 2010: Çiz.81,81; Takaoğlu 2001: 161; Bostan-
cı 2002: 107 vd., Lev. LIII:3;LVIII:4, Derin ve Caymaz 
2013: 128.
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(Fig.3).  Höyükte var olan eğim nedeniyle doğu 
ve güneydoğudaki ETÇ tabakaları 16.50 ve 15.80 
metre seviyesinde tespit edilmiştir. Bu da hö-
yüğün eğimine bağlı olarak yerleşimin eteklere 
doğru 2-3 metre daha aşağı seviyede başladığını 
ve derelerin taşkınları sonucu höyüğün çevresi-
nin alüvyonla dolduğunu göstermektedir. Bunun 
yanında höyüğün tepesinin koni kısmının da ta-
rımsal faaliyetler nedeniyle en az 1.00m. tıraşlan-
dığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler içerisinde yer-
leşmede toplamda 14 adet mekân tespit edilmiş, 
Mekânlar IIB 1 ve çoğunlukla IIB 2 katlarında 
ortaya çıkartılmıştır (Fig.4,5).

IIB Tabakası ETÇI Dönemi Mimarisi
IIB 3-8 tabakaları yapıları

Höyüğün eğimli yapısı içerisinde yerleşim ta-
bakalarının saptandığı, yüzeyden ana toprağa 
kadar üç ayrı alanda çalışılmıştır. Bu çalışmalar 
kuzeyde H9a plankaresinde, höyüğün merkezin-
de H15d plankaresinde ve güneydoğuda 3.Derece 
Arkeolojik sit sınırları içindeki 89 No.lu parselde 
gerçekleştirilmiştir (Fig.3,4). Bu alanlarda ger-
çekleştirilen kazılarla IIB 3-8 tabakalarına iliş-
kin veriler elde edilmiştir. 

IIB tabakasının en eski tabakaları olan IIB 3-8 
yapı katlarına ait veriler bugüne kadar sadece 
test açmalarında tespit edilmiştir. Taş temelli bir 
yapı katıyla temsil edilen IIB 8.kat 16.00-15.65 
metre seviyesinde tespit edilirken, IIB 7 katı ise 
16.35-16.00 metreler arasında ortaya çıkartılmış-
tır. IIB 6 katı 16.70-16.35m aralığında taş temel 
kalıntılarıyla dikkati çekmiştir. Ancak her üç ta-
baka da dar alanlarda sondaj kazılarında saptan-
dığı için mimarinin genel özelliklerini saptamak 
mümkün olmamıştır. Buna karşın duvar parçala-
rı, taban kalıntıları gibi bulgular ile keramik ve 
küçük buluntular bu tabakaları anlamamıza yar-
dımcı olmuştur.   

IIB 2 tabakası yapıları

Bu yapı katına ait mekânların üstteki A katı ya-
pılarından ve yüzeye yakın olmaları nedeniy-
le tarımsal faaliyetlerden dolayı kısmen tahrip 
olduğu görülmüştür. Buna rağmen ETÇ IIB 2. 
yapı katına ait 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 No.lu 
mekânlar ile savunma duvarı (No.7) kısmen açı-
ğa çıkartılmıştır (Fig.4). 

5 No.lu mekân: Yassıtepe’de tümüne yakın 
kazılan yapılardan biridir. Çok odalı plana sahip 
mekânın, kuzeydoğusundan ve güneybatısından 

dolaylı geçitler vasıtasıyla giriş yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Mekânın arka odaları depo 
amaçlı kullanılırken ön odaları işlik olarak 
kullanılmıştır. Mekân içinde farklı seviyelerde 
üç ayrı taban tespit edilmiştir. 

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yaklaşık 
18 metre uzunluğundaki mekân, beş odalı olarak 
inşa edilmiştir. İlk üç odası daha çok işlik olarak 
kullanıldığı anlaşılan mekânın güney duvarları 
12 No.lu evle ortak kullanılırken kuzey duvarla-
rının bir kısmında kendine ait duvarları bulun-
maktadır. İnce uzun mekânın odaları içten içe 
3.60x2.55, 4.20x2.66, 4.00x2.50, 4.25x6.25 ve 
5.00x1.40 metre boyutlarındadır.   

Mekânın doğudaki ilk odasının içinde güneydo-
ğu köşesine yakın bir alanda 17.55m seviyesinde 
1.65x1.35m boyutlarında dikdörtgen planlı, taba-
nı keramik ve çakıltaşı döşeli bir fırın açığa çı-
karılmıştır. Fırının üst kısmı günümüze ulaşma-
makla birlikte, tabanın eğiminde ağız açıklığının 
kuzeye baktığı anlaşılmaktadır. 

Fırın tabanı üzerinde çakmaktaşı aletler, min-
yatür taş baltalar açığa çıkarılırken, fırının 
arkasında bir köşeye bilinçli bir şekilde istif-
lendiği düşünülen deniz kabukları ile birlik-
te fırın çevresinde çok sayıda farklı nitelikte 
mutfak kapları ele geçmiştir. Mekân içinde, 
taban üzerinde gaga ağızlı testiler, sığ çanaklar, 
küçük çömlekler, kapaklar, süzgeç ve üç ayaklı 
çömlekler bulunmuştur.

Bunların dışında 17.35m seviyesinde mekânın 
kuzeyine doğru yayıldığı gözlemlenen beyaz 
kireç sıvalı bir tabana rastlanılmıştır. Bahsi ge-
çen tabanın mekânın en erken kullanım gören 
evresine ait olduğu düşünülmüştür. Dörtgen 
planlı fırının karşısında kapı açıklığına doğru 
devrildiği görülen bir pithos bulunmaktadır. 
Pithosun çevresinde ve fırının kenarlarında çok 
miktarda küçük sıvı kapları ele geçmiştir.  Pit-
hosun altında yengeç tırnakları, domuz dişi ve 
ayı dişinden oluşan farklı hayvanların dişlerini 
içeren kemiklerin bereket ya da büyü ritüeli ile 
ilişkili olduğu düşünülmektedir.

5 No.lu mekânın en ilginç bölümlerinden biri 
ikinci odada yer alan (H16d) keramik fırınıdır 
(Fig.4, 5.3). 5 No.lu mekânın kuzey duvarı-
na yapılan, doğusu ve batısı ise iki kısa duvar 
ile sınırlanan fırın kerpiçten perde şeklinde 
bir duvarla iki bölmeye ayrılmaktadır. Batısı 
1.4x1m, doğusu 0,8x1.04m’dir. Kerpiç blokların 
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boyutları ise 0.44x0.22, 0.44x0.30, 0.44x0.45 ve 
0.50x0.28cm’dir.  İçi orta boy taşlarla ve yangın 
sonucunda pişmiş kil topaklar ve kil plakalar ile 
doludur. Fırının iç çeperlerinde ızgara sistemi ile 
ilgili olduğu anlaşılan delikler bulunur.  5 No.lu 
mekân ilk odası içinde, alanın doğusunda daha 
önce tespit edilmiş olan yatık durumdaki pitho-
sun da keramik üretiminde kili şekillendirmede 
ihtiyaç duyulan suyu depolamak için kullanıldığı 
ve yangın sırasında devrildiği düşünülmektedir.  

5 No.lu mekânın ilk iki odasında duvar 
kenarlarında yığılmış olarak kavkılar ele 
geçmiştir. Bunlar yenmek için ve keramiklerin 
hamurlarına katkı yapmak için kullanmış ola-
bilir. Mekânın arka odalarında ortaya çıkan kap 
ve pithoslar nedeniyle söz konusu odaların de-
polama alanları olduğu anlaşılmaktadır. Depo 
olarak kullanılan arka odalara ulaşım M6 ile 
bağlantılı olarak güneyden koridor yardımıyla 
yapılabilmektedir. 

6 No.lu Mekân: Tamamı kazılmamış olsa da üç 
odalı olduğu anlaşılan mekânın uzunluğu 15.70m 
iken duvar temelleri 0.30-0.35 metre kalınlığın-
dadır. Arkaya doğru genişleyen mekânın doğu-
da 3.90 metre olan genişliği batıda 5.15 metreye 
ulaşmıştır. Mekânın iç kısmında 17.50m sevi-
yesinde yer yer tahrip olmuş durumda çakıltaşı 
döşeli bir tabana rastlanılmıştır. Mekânın kuzey 
ante duvarının yanında deniz kavkıları bulun-
muştur.  Kapların içine ve torbalara koyuldukları 
anlaşılan, çoğunluğu kum midyelerinden oluşan 
kavkıların bir kısmının açılmamış oluşu, bun-
ların mekânın bu bölümünde depolandıklarını 
göstermektedir. 

8 No.lu Mekân: Diğerlerine göre daha dar inşa 
edilmiştir. 8 No’lu Mekan bu yapı katının en dar 
ve uzun yapılarından biridir. 15.78 metre uzunlu-
ğundaki mekânın radyal plana uygun olarak, do-
ğusu 2.56 metre, batısı 4.90 metre genişliğinde-
dir. Mekânın doğu ucunda kuzey duvarına bitişik 
bir fırın yer alır. Fırının içinde küçük boyutlu 
kaplara, yanında ise büyük boyutlu bir depolama 
küpüne rastlanılmıştır. Mekânın güneybatısında 
1m2 lik bir bölümde ağırlık, sürtme taşı ve per-
dah taşlarına ait toplu bir buluntu grubu ortaya 
çıkarılmıştır. Söz konusu yer işlik alanı olarak 
değerlendirilmiştir. 

Mekân içerisindeki derinleşme faaliyetlerinde 
17.52-17.45 metre seviyeleri arasında olasılıkla 
yanık saz örtü kalıntılarını içeren beyaz küllü bir 

tabakanın mekân geneline yayıldığı gözlemlen-
miştir. Söz konusu zemin üzerinde günlük kulla-
nıma ait kaplar açığa çıkarıldığı gibi, çok sayıda 
kırık keramik parçasına da rastlanılmıştır. 

8 numaralı mekânın batı tarafındaki odası G16d 
plankaresinde açığa çıkartılmıştır (Fig.4). Kare 
planlı bir görünüme sahip odanın 5.00 metre 
uzunluğunda olduğu anlaşılmasına rağmen batı 
ve güney duvarları kesit içerisinde kaldıkları için 
odanın tam sınırlarına ulaşılamamıştır. Mekân 
duvarlarının yükseklikleri güneyden kuzeye 
doğru alçalmaktadır. Doğu duvarında bir ara 
koridora açılan 0.90 m’lik bir kapı girişi bulun-
maktadır. Oda içerisinde pithos ve iri çömlekler 
dışında birçok çanak çömlek ele geçmesi nede-
niyle bu küçük odanın bir kiler olarak kullanıl-
dığı düşünülmektedir. 8 No.lu mekânda diğer 
mekânlardan daha fazla keramik ele geçmesi ve 
çıkan kapların yaklaşık %50’sinin minyatür ol-
ması dikkati çekmektedir. 

9 No.lu Mekân: Duvarları büyük oranda tahrip 
olduğu için tüm sınırları tespit edilememiştir. 8 
numaralı mekânın kuzeyinde yer alan mekânın 
3 odası bulunmaktadır (Fig.4).  1. ve 2. Odaları 
detaylı olarak kazılmış iken 3. Oda henüz tam 
olarak bilinmemektedir.

Mekânın 1. Odasında 17.71m’de toprak ve 17.60 
m seviyesinde çakıl döşeli tabanı vardır. Söz ko-
nusu tabanın giriş kapısı önünden doğuya doğru 
geniş bir alana yayıldığı gözlemlenmiştir. Bu-
nunla birlikte taban üzerinde çok sayıda hayvan 
kemiği, yontmataş delici ve kesici aletler ile yo-
ğun miktarda çakmaktaşı parçasına rastlanıl-
mıştır. Ek olarak Mekânın kuzeybatı köşesinde 
yaklaşık 1m2 lik yayılım alanı gösteren yanık bir 
bölüm yer alır. Bu bölüm üzerinde keramik par-
çalarının yanı sıra toplu bir biçimde ağırşaklar 
ele geçmiştir. Söz konusu alanın dokumayla ilgi-
li bir işlik alanı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 
mekânın güney köşesinde kerpiç döküntülerine 
ve büyük boyutlu taş kütlelerine rastlanılmıştır. 
Bu döküntüler taş duvarlara ait yıkıntılar olma-
lıdır. 1. odadan 2. odaya 0,90m genişliğinde bir 
kapı girişi ile ulaşılır. Kapı girişinin bulundu-
ğu doğu duvarı yaklaşık 3.00m, batı duvar ise 
5.00m. uzunluğundadır. Uzun olan kuzey ve gü-
ney duvarları 9.50m uzunluğundadır.

Batıdaki ikinci odanın, 17.60 m seviyesinde 
son tabanına ulaşılmıştır. Taban üzerine büyük 
boyutlu depolama kapları yerleştirilmiştir. Bu 



Zafer Derin6 ADerg XXV

depolama kapları genellikle güney duvarına da-
yandırılmıştır. Bununla birlikte oda içerisinde 
çok sayıda kırık çanak çömlek parçaları tespit 
edilmiştir. Ayrıca odanın güneydoğu köşesinde 
dikdörtgen planlı bir ocak yapısına rastlanılmış-
tır. Ocağın 1.00x0.80m boyutlarında olduğu an-
laşılmıştır. Mekânda 17.75 metre seviyesindeki 
taban altına gömülü pithoslardan, taban üstüne 
yerleştirilmiş pitoslara kadar 30 adet irili ufak-
lı kap ele geçmiştir. Bunlar arasında koyu yüzlü 
üç küçük ayağı olan silindirik tarzda bir kutu-
pyxis dikkati çekmektedir. Mekânın güney batı 
köşesinden kuzey doğuya doğru yaklaşık 1,5 
m. uzunluğunda parçalanarak yayılmış pitho-
sun altından 17.90 seviyesinde toprağa gömülü 
durumda tüm bir pithos çıkmıştır. Bu tüm pitho-
sun ağız genişliği 55 cm. boyun genişliği 35 cm. 
gövde genişliği 63 cm. ve derinliği 120 cm. dir. 
Pithosun içinde dama tahtası ve zikzak bezemeli 
bir gaga ağızlı testinin bulunması kabın içinde 
sıvı depolandığını göstermektedir. 

Oda içerisinde ilk kullanım evresine ait taban 
seviyesinde iki farklı ocak yapısı ile karşılaşılır. 
Bunlardan ilki odanın ortasında yer alan yarım 
daire planlı olanıdır13 (Fig.5.2). Kuzeybatı kö-
şesi kısmen tahrip olan ocak, 1.65x1.40m çapın-
dadır. Ocağın dış hattı 0.10m’lik kerpiç ile şekil-
lendirilmiştir. Ocağın hazne kısmı düzgün bir 
biçimde sıvanmıştır. Bununla birlikte odanın son 
kullanım evresinde tespit edilip kaldırılan pithos-
ların sivri dipleri ocağın bir kısmını tahrip ettiği 
görülmüştür. Odanın kuzeybatı köşesindeki di-
ğer ocak ise kare planlıdır. 0.50x0.60m çapında-
ki ocağın etrafı 0.3m kerpiç ile sıvanmıştır. Oda 
içerisinde çok sayıda derin dibek taşı ile birlikte 
alt ve üst öğütme taşlarına ve çok sayıda farklı 
formlarda minyatür kaba rastlanmıştır. Bu kap-
ların genellikle yarım daire planlı ocağın önünde 
beyaz kireç taban üzerine koyulduğu anlaşılmış-
tır. Mekân içindeki yarım daire şeklindeki ocak 
ve ocağın etrafındaki çoğu küçük boyutlu özel 
kaplar bu mekânın dini anlamda bir işleve sahip 
olduğunu göstermektedir. 

13  Bu tipte ocak Yassıtepe yerleşimi için ilk örnektir. Batı 
Anadolu’da benzer şekilde ocaklar, Beycesultan’da 
(Lloyd ve Mellaart 1962:  36-38, fig.11-12), Troya IVc 
evresi 456 no.lu evde (Blegen vd.1951:189, fig.128) ve 
Seyitömer Höyüğü’nde  (Bilgen vd.2015: 153, fig.166-
167) karşımıza çıkar. Çoğunlukla arka kesimlerinde 
boynuz şeklinde çıkıntılarıyla dikkati çeken ocakların 
yer aldığı ETÇ II ve  III dönemi mekanları, tapınak 
olarak yorumlanmıştır.  

10 No.lu Mekân: Yerleşimin kuzeyinde tes-
pit edilen yapılardan biridir. Diğer yapıların 
aksine yerleşim şemasına uygun olarak ku-
zey-güney yönde inşa edilmiştir. Mekânın son-
raki süreçlerde üzerlerine inşa edilen yapılar 
nedeniyle kısmen tahrip olduğu görülmektedir. 
Mekân iki odalı olup yaklaşık 13 metre uzun-
luğundadır (Fig.4).  Yarısı kazılmış durumdaki 
mekânın girişi güneyde yer almaktadır. Payanda 
ile güçlendirilmiş kuzey arka duvarı savunma 
duvarı niteliğindedir. Payandalı duvarın 
kuzeyi dış alanı temsil etmektedir. 17.00 metre 
seviyesinde tabanına ulaşılan mekân içerisinde 
pithoslar ve duvarlara yakın konumda ele ge-
çen kaplar mekânın günlük kullanıma yönelik 
domestik bir yapı olduğunu ortaya koyar. 

11 No.lu Mekân: 10 numaralı mekânın doğusun-
da yer alır. Kuzey güney doğrultusunda 13 met-
re uzunluğundadır. Güneye bakan giriş kesimi 
3.94 metre genişliğe sahipken yerleşimin trapez 
şeklindeki planına bağlı olarak kuzey genişliği 
4.70 metreye ulaşır (Fig.4).  Mekân içinde batı 
duvarına bitişik durumda 1.55x1.40 metre boyut-
larında bir fırın ve kuzeydoğu kesiminde taşla 
döşeli bir alan bulunmaktadır. Mekânın kuzey 
duvarları 10 No.lu yapıda olduğu gibi payandalı 
olarak yapılmıştır. M11 taş döşeli tabanı nede-
niyle olasılıkla bir bölümünün üzeri açık olma-
lıdır.    Taş döşeli alanda yer alan dibek taşı ve 
mekân tabanı üzerinde yer alan kaplar domestik 
kullanıma işaret eder.  

12 No.lu Mekân: 18.25 metre seviyesinde ortaya 
çıkartılan IIB2 katının en yüksekte bulunan ya-
pısıdır. Büyük oranda korunmuş durumda olan 
yapının kuzeydoğuya açılan bir giriş holü, ana 
odası ve güneybatıda bir arka odası bulunmakta-
dır. (Fig.4). Toplam uzunluğu 12.90 metre kadar 
olan mekânın ana salonu doğuda 4.15 metre ge-
nişliğe sahipken batıya doğru genişleyerek 5.10 
metre genişliğe ulaşmıştır. Mekânın üstteki yapı 
katında olduğu gibi kuzeydeki ortak avluya doğ-
ru daraldığı anlaşılmaktadır. Mekânın taş duvar-
ları yaklaşık 0.80-.0.90m. yüksekliği ile kısmen 
korunmuş durumdadır. 

Mekânın sıkıştırılmış toprak tabanının (17.90-
17.65 metre) üç kez yenilendiği anlaşılmıştır.  
Her taban seviyesinde ele geçen yoğun keramik 
buluntuları; yangın, deprem gibi felaketler sonu-
cunda tahrip olan yapının tabanlarının yenilenip 
duvarlarının onarılarak tekrar kullanıldığı gös-
termektedir. Mekânın diğerleri gibi yüksek taş 
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duvarlara sahip olması güneydeki uzun taş du-
varların güçlendirilmesini zorunlu kılmış ve söz 
konusu duvarlar orta kesimine yapılan 0.45 m. 
uzunluğunda birer payanda ile desteklenmiştir. 
Tabanda bulunan yanmış döküntü halde kerpiç-
ler ve üzerinde dal örgü izleri olan kerpiç kalıntı-
ları, yapının düz damlı olarak yapıldığını ortaya 
koymaktadır. 

Mekânın doğusundaki giriş ortasında 1.20 m. 
uzunluğunda ve 0.50 m. genişliğinde yüzeyi sı-
valı, kenarları kerpiçle desteklenmiş bir platform 
bulunmuştur (Şek.4). Kerpiç platformun yanık ol-
ması ateşle ilgili bir kullanıma işaret etmektedir. 
Platformun arkasında bir yuvarlak ocak yer al-
maktadır. Mekânın kuzey ve güney duvarlarının 
hemen önlerinde insitu vaziyette çoğunluğu kı-
rılmış kaplar açığa çıkarılmıştır. Kapların altında 
yanmış ahşap kalıntıları tespit edilmiş, kapların 
duvar kenarında yer alan ahşap rafların üzerine 
dizildiği ve bazı kapların kulp deliklerinden du-
var kenarlarına asıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
mekânın içinde tabanlar üzerinde ya da bir kısmı 
gömülü vaziyette küpler ve pithoslar yer almak-
tadır. Özellikle kuzey duvarı kenarında bulunan 
geyik ve domuz kafatası parçaları, beyaz sıvalı 
tabanı ile bu mekânı diğer yapılardan ayırmak-
tadır. Olasılıkla en yüksek kesimdeki bu yapının 
duvarlarına asılı geyik kafalarıyla özel bir mekân 
ve belki de bir bey evi olduğu düşünülebilir. 

12 No.lu mekânın güneybatısındaki arka odası ise 
duvar kenarına sıralanmış pithosları ile bir depo 
odası niteliğindedir. Bu kesimde gövde altları 
korunmuş durumda beş pithos tespit edilmiştir. 
Güneydeki pitosun gövdesi üzerinde kabartma 
olarak yapılmış, halka tipli bir idol (Şek.12.79) 
yer alır. Bu alandan ele geçen pithosların ve pit-
hos parçalarının yoğunluğu dolayısıyla söz konu-
su odanın depolama amacıyla kullanılmış olma 
ihtimalini güçlendirmektedir. Odanın güneyinde 
yaklaşık 1.70x0.60m. boyutlarında iki sıra taş dö-
şeli ve üzeri külle kaplı bir fırın bulunmaktadır.

14 No.lu Mekân:  Yerleşim şemasının güneydo-
ğusunda kalan K13a plankaresinde 5.00x5.00m. 
lik sondaj açmasında ortaya çıkartılmıştır 
(Şek.3). Dar bir alanda çalışıldığı için kapı giri-
şi ve doğu duvarı tespit edilebilen mekân radyal 
planın bir parçası olarak kuzey güney doğrultuda 
ince uzun evler şeklinde inşa edilmiştir. Yassı-
tepe ETÇ yerleşiminin kuzeydeki M10 ve M11 
mekânları gibi güneyde yön değiştirdiği bölüm-
de yer alır. Mekân bu kata ait yapılara göre 1.20 

metre daha derinde ortaya çıkartılmıştır. Bu 
durum höyükteki eğimin güneydoğuya doğru 
arttığını göstermektedir. 

14 no.lu mekânın ortaya çıkarılan doğu duva-
rının 4.42 m. uzunluğunda, kapı girişlerine 
ait açıklığın 0.80 m. olduğu anlaşılmaktadır.  
Mekânın içinde 2m2 çapında yayılım gösteren 
yanık ahşap kalıntılarını içeren bir tabakaya 
rastlanılmıştır. Bu yangın kalıntıları tavan örtü-
süne ait olmalıdır. 

Mekân içi buluntulara bakıldığında tüm ya da 
tüme yakın kapların yanı sıra, çok sayıda kırık 
keramik parçası ele geçmiştir. Mekânın kapı gi-
rişindeki öğütme taşı ve günlük kullanıma ait 
mutfak kaplarından yola çıkarak bu mekânın 
domestik nitelikte kullanıldığını söylemek 
mümkündür.

Sur Duvarı (7)
Erken Tunç Çağ I dönemine tarihlendirilen ve 
çeşitli evrelerde izlerine rastladığımız domestik 
yapıların güneybatısında 0.50m, 0.60m boyut-
larında iri taşların kullanıldığı büyük bir duvar 
açığa çıkartılmıştır. Şimdiye kadar tespit edilen 
kısmı 18.00m uzunluğunda, 6.00m genişliğinde-
dir. Duvarda dış kısımlarına büyük boyutlu taşlar 
kullanılırken iç kısımda 0.20, 0.30m arasında 
değişen boyutlarda taşlar kullanılarak dolgu 
yapılmıştır. Günümüze kadar üst üste dört sıra 
taşı korunmuş durumdaki duvarın, güneydoğu 
kısmının Orta Tunç Çağ yapıları tarafından tah-
rip edildiği görülmüştür. 

IIB 1 Tabakası yapıları
Bu tabakada sınırları belli durumda beş mekân 
ortaya çıkartılmıştır. 1, 2, 3, 4 ve 13 no.lu olarak 
adlandırılan mekânların bir kısmı alt tabakada-
ki IIB2 katı yapılarının üzerine aynı doğrultuda 
oluşturulurken, 3 ve 5 no.lu mekânlarda oldu-
ğu gibi kısmen alttaki yapı katlarının duvarları 
kullanılarak da radyal plana uygun olarak inşa 
edilmiştir (Fig.4). IIB2 katında olduğu gibi or-
tak duvarlara sahip yapıların duvar kalınlıkları 
0.50-0.65 cm. arasında değişmektedir. Yapıların 
duvarlarında araları çamurla birleştirilen orta 
boy andezit türünde çay taşları kullanılmıştır. 
Duvarların içten ve dıştan saman katkılı çamur 
ile sıvandıkları anlaşılmıştır. Yoğun deprem iz-
lerini gördüğümüz yapılar en az bir kez onarım 
görmüştür. Olasılıkla bu tür felaketler yapıla-
rın büyük oranda boşaltılarak terk edilmelerine 
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neden olmuştur. 

Yapıların günümüze ulaşan duvar yükseklikleri 
0.50 metreyi aşmamaktadır. Batı yönündeki arka 
duvarları kazılmadığı için mekânların uzunluk-
ları bilinememektedir. 2 No.lu mekân en üst se-
viyede (18.28 m.) yer alırken, kuzey (18.16 m.) ve 
güneyindeki (18.10 m.) mekânlar taban yüksek-
likleri bakımından höyüğün eğimine bağlı olarak 
kademeli şekilde inşa edilmişlerdir.  Mekânların 
dar doğu duvarları ve kuzeydeki uzun ortak du-
varlar üzerinde bazıları sonradan kapatılan 0.75-
0.80 metre genişliklerinde kapılar bulunmuştur 
(Fig.4).  

1 No.lu Mekân: 4.60 x 11.35 metre boyutlarında-
ki bir bölümü açığa çıkartılmış olan ve megaron 
tarzda tek odalı olarak inşa edilmiş yapının 18.10 
m. seviyesinde kireç tabana sahiptir olduğu tespit 
edilmiştir. Taban üzerinde yığınlar halinde kav-
kılar bulunmuştur. Mekânın güneybatı kesiminin 
yakın dönemde açılan bir çöp çukuru nedeniyle 
tahrip olduğu görülmüştür.

2 No.lu Mekân: 11.00x4.20 metre boyutlarında-
ki bölümü açığa çıkartılan mekanın 18.28 metre 
seviyesinde tabanının iki kez yenilendiği ve ana 
odasının arkasında orta kesime bir ocak yapıldığı 
anlaşılmıştır.  Çevresi kil çamurla yükseltilmiş 
ocağın ön kısmında kap koymaya yarayan küçük 
bir çukur yer alır. Ocakta yanan ateşin dumanın 
da tavanda yapılan küçük bir açıklık vasıtasıyla 
dışarı atıldığı düşünülmektedir. Mekânın doğu-
sunda ve kuzey duvarı üzerinde 0.90 m. genişli-
ğinde kapı açıklıkları yer alır. 

3 No.lu Mekân: 12 no.lu mekânın üzerinde yer 
almaktadır. 12 no.lu mekânın doğusuna eklenen 
duvarlarla oluşturulmuştur. Yüzeye yakın duvar-
lar tahrip olduğu için mekânın ölçüleri hakkında 
bilgi yoktur.

4.No.lu Mekân: IIB1 evresindeki diğer 
mekânlardan farklı olarak yerleşimin şemasının 
kuzeyinde 10 ve 11 no.lu mekânların yanında yer 
alır. Yerleşim şemasının dönüş yaptığı alanda bu-
lunması nedeniyle üçgen bir görünüme sahiptir. 
Yaklaşık 5.00 metre uzunluğunda duvarları olan 
yapının güneyde 1.50 m., kuzeyde 5.00 metre ge-
nişliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

13.No’lu Mekân: Yerleşim şemasının güneydo-
ğusunda tespit edilen yapılardan biridir. 17.05m 
seviyesinde kuzey-güney doğrultusunda 4.35m 
uzunluğunda, 0.70m genişliğinde açmanın 

boyunca uzanan bir duvar tespit edilmiştir.  Du-
varın güneydoğu köşesinde 1m2 alana yayılmış 
deniz kabuklu bir bölüm yer alır. Bu deniz ka-
buklarının 5-10cm arasında boyutlara sahip, lite-
ratürde Ostrea edulis (European oyster) Avrupa 
İstiridyesi ve Cerastoderma glaucum (Lagoon 
cockle) Lagün Kum Midyesi olarak tanımlanan 
bu deniz kabuklarından olduğu anlaşılmıştır. 
Mekân dar bir alanda sondaj açmasında ortaya 
çıkartıldığından özellikleri ile ilgili yeterli bilgi-
ye sahip değiliz. 

IIB Tabakası Yapıları Genel Değerlendirmesi

Yasıtepe’nin ETÇ katlarını içeren ve mimari açı-
dan belirgin bir plan ortaya koyan IIB1 ve 2 katla-
rındaki yapıların fazla değişime uğramadan yeni 
tekrarı şeklinde inşa edildikleri anlaşılmaktadır. 
Test açmasından elde edilen bulgular bu katlara 
ait mimari geleneğin IIB3 katı ile başladığını 
göstermektedir. Bu nedenle olasılıkla aynı top-
luluklar, IIB2’nin yıkılmasından sonra da aynı 
yapıları, onarılarak kullanılmıştır. Yapıların or-
tak duvarlara sahip olmaları ve mekân aralarında 
kapı açıklıklarının bulunması yerleşimin büyük 
oranda bir kompleks şeklinde aynı zamanda ya-
pıldığını kanıtlamaktadır.  

 IIB1 ve IIB2 tabakalarına ait yerleşim planı 
(Fig.4) benzer nitelikte şekillenmesine karşın 
temelde bazı farklılıklarda taşımaktadır. IIB2 
tabakasında mekânlar çok odalı olarak inşa edi-
lirken, IIB1 tabakasındaki yapılar tek odalı ola-
rak yapılmışlardır. Mekânların iç mimarisindeki 
bu değişim, zengin bir süreci işaret eden IIB2 
tabakasından sonra Yassıtepe’ye IIB1tabakasın-
da yerleşenlerin daha sade ve ekonomisi zayıf 
topluluklar olduklarını gösterebilir. Mekânların 
içlerinde alt katlara oranla daha az buluntuya 
rastlanması da bu durumla ilişkili olmalıdır. 

IIB2 katına ait ortaya çıkan mimari plan, yer-
leşimin oval bir şekilde inşa edilen Anadolu 
Yerleşim Planı’na uygun olarak yapıldığını or-
taya koymaktadır14.  Kuzeydeki 10 ve 11 No’lu 
mekânlardan anlaşıldığı kadarıyla, bu alanda 
mekânların arka duvarları küçük payandalarla 
desteklenerek sur duvarı gibi kullanılırken15 

14  Demircihüyük yerleşim planından hareketle, ‘Anado-
lu Yerleşim Planı’ tanımlaması ilk defa M. Korfmann 
tarafından kullanılmıştır (Korfmann 1987: 223, fig. 
354)

15  Benzer özellikleri Limantepe VI tabakasın savunma 
duvarlarında da görmekteyiz. Bakınız.  Erkanal ve 
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güney batı kesimine 6.00 metre genişliğinde 
güçlü bir savunma duvarı inşa edildiği görül-
müştür (Fig.4). Kuzeyde daha zayıf bir savunma 
sisitemi ile yetinilmesinin nedeni bu alandan 
var olan ve günümüzde de zaman zaman akış-
kanlığını sürdüren dere olmalıdır. Höyüğün ku-
zeyinden geçen yol altındaki kanal içine alınan, 
doğu- batı yönündeki derenin antik dönemde sık-
lıkla taşkınlara neden olduğu ve yerleşim içinde 
rastlanan çakıl kalıntılarının bu taşkınlarla ilişki-
li olduğu anlaşılmaktadır. Mekânların oval pla-
na uygun olarak, arka duvardan itibaren girişin 
bulunduğu ön taraftaki avluya doğru daralarak 
uzandıkları saptanmıştır.  ETÇ yerleşim düzen-
lemesinde simetrik anlayışın hâkim olduğu dü-
şünüldüğünden bu katlara ait yapıların yarısının 
bugün höyüğün sınırları içindeki güncel yapı-
ların altında kaldıkları söylenebilir. Mekânların 
kapı girişlerinin doğuda bulunan dar duvar üze-
rinde açıldığı görülmektedir. Bu duvarlarda 1.50 
ile 4.75 metre arasında değişen oda genişlikleri 
yapıların batı duvarlarında 5.00 metreye kadar 
ulaşmaktadır. Kapı açıklıkları 0.80 metre kadar 
olup duvarlar 0.30-0.40 metre kalınlığa sahiptir 
(Fig.4,5). 

Mekânların taştan inşa edilen duvarlarının kalın-
lığının az olması ve 3 ve 5 No’lu mekânların ta-
ban üzerinde üst kısmı düz, alt kısmı negatif dal 
izleri taşıyan yanmış kil plakalarına rastlanması, 
yapıların tek katlı ve düz tavanlı olarak inşa edil-
diklerini göstermiştir. ETÇ yerleşiminde çoğun-
lukla ortak duvar kullanan megaron tarzındaki 
uzun yapıların duvarlarının tavana kadar taştan 
inşa edildiği düşünülmektedir.

Bu evrede yapıların tahribata uğramalarında yer-
leşimin yüzey toprağına yakın olması nedeniyle 
tarımsal faaliyetlerin zamanla duvarları bozması 
ve IIB1 tabakasında bir deprem yaşanmış olabi-
leceği üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda 
Andazit türünde yuvarlak yüzeyli taşlardan inşa 
edilen duvarların oldukça dayanıksız olduğu ve 
depremlerin etkisiyle kolaylıkla yıkıldıkları sap-
tanmıştır. Özellikle 1,2 ve 3 No.lu mekân duvar-
ları depremin etkisiyle deforme olmuştur. CO14 
tarihlerine göre MÖ. 2800 civarında gerçekleşen 
bir deprem, yapıların bazı duvarlarının “S” şek-
linde yıkılmasına neden olmuştur. Özellikle 1 
No.lu mekânın kuzey ve güney duvarlarında bu 
tahribatı görmek mümkündür. Yapı depremden 
sonra tekrar onarılarak kullanılmaya çalışıldığını 

Şahoğlu 2012: 222, çiz.1,res.4.

ortaya koymuştur. Dolayısıyla IIB1 katı halkının 
olasılıkla depremle tahribata uğrayan yapılarını 
onarıp ek duvarlar yaptıktan sonra bir süre daha 
oturmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır.

Yassıtepe’de yan duvarları ortak olduğu için ge-
nellikle bloklar halinde inşa edilen, bazılarında 
ara duvarlarla birden fazla mekâna ayrılan mega-
ron ya da megaronsu yapılardan oluşan ETÇ yer-
leşimi aynı zamanda Batı Anadolu’nun gelenek-
sel mimari tarzını da temsil etmektedir. Ortadaki 
bir avluya açıldığı anlaşılan radyal planlı mekân 
diziliminden oluşan yerleşim şeklinin Batı 
Anadolu’da yaygınlaştığı bilinmektedir.  Bu tür 
mimariye sahip yerleşim modelleri ETÇ I döne-
minde Liman Tepe,16 Troya,17 Bakla Tepe,18 Be-
şik-Yassıtepe19 ve Demircihöyük20 gibi yerleşim 
alanlarında da görülmektedir. ETÇ II döneminde 
İç Batı Anadolu’da Keçiçayırı,21,Bademağacı22, 
Hacılar II höyük yerleşimlerinde de görülen bu 
uygulama, Batı Anadolu’nun ETÇ süresince 
devam eden mimari geleneği olarak görülme-
lidir. Buna karşın son yıllarda Kıyı Ege Bölge-
sinde öne çıkan alanlardan biri olan Çukuriçi 
Höyük bulguları Batı Anadolu’da Anadolu 
yerleşim şemasına doğrudan bağlı kalınan 
bir yapılaşmanın olmayabileceğini ortaya 
koymuştur. Cukuriçi Höyüğü ETÇI yerleşiminin 
(Va-II) evrelerinde ortaya çıkartılan mimarisi 
Limantepe, Baklatepe, Troya ve Yassıtepe’den 
farklı bir plana sahiptir. İç Batı Anadolu yerle-
şimlerinde olduğu gibi mekânlar ortak duvarlara 
sahip olmalarına karşın, kümeleşmiş yapılar so-
kaklarla birbirinden ayrılmıştır.23 Linear yerle-
şim tipi olarak tanımlanan bu yerleşim şemasına 
çağdaş dönemde adalarda Thermi,24 Poliochni25 
ve Emporio’da26 rastlanılması yerleşilecek alanın 
oluşturulmasında tek bir modele bağlı kalınma-
dığını, mimarinin ihtiyaca göre şekillendirildiği-
ni gösterir. 

16  Erkanal vd. 2003: 424; 2004: 166-169.
17  Korfmann 1990: 285-286.
18  Erkanal 1996: 72-74; Erkanal ve Özkan 1997: 263-267,  

Erkanal ve Özkan 2000: 267.
19  Korfmann  1988: 131-132.
20 Korfmann  1989: 273, Fig.2.
21  Efe 2011.
22 Duru ve Umurtak 2009:  258.
23 Horejs vd. 2017: 96vd.  Fig.5.1.
24 Lamp 1936: Plan 2-3.
25 Tine 1997: 226-227.
26 Hood 1981: 114, 118.
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Yassıtepe Höyüğü ETÇ yerleşiminde, büyüklük 
ve yayılım tarzı açısından kent oluşumu için ge-
rekli mimari ve ekonomik nedenlerin henüz oluş-
madığı anlaşılmaktadır. Önceden planlanan ve 
inşa edildikten sonra sadece dış yerleşim alanın-
da yeni yapılar kurma olanağı tanıyan, merkez 
kesiminde yeni mimari eklere olanak tanımayan 
“Anadolu Yerleşim Planı” Yassıtepe’de de dar bir 
alanla sınırlı kalmayı gerekli kılmıştır. 150 met-
re çapındaki bir alanına sahip ETÇ I tabakaları, 
küçük boyutlu bir yerleşimi işaret etmektedir. 
Kısıtlı alanlarda kazı yapılması nedeniyle iç ve 
dış kent olarak ayrıma gidilebilecek yeterli bul-
guya sahip olmamamıza karşın küçük alanlarda 
yaptığımız çalışmalar savunma duvarları dışında 
bir dış yerleşimin olabileceği yönünde veriler 
sağlamıştır. 

Genel olarak yapılar mimari açıdan birbirlerine 
benzemelerine karşın içlerinde özel kullanıma 
sahip bir mekân var mı? Bu sorunun yanıtını 
mekânların iç mimarisi, buluntu ilişkisine da-
yanarak incelemeye çalıştık. En üst seviyede 
yer alan M12 yapısının, daha özel bir kullanı-
ma sahip olduğu, özellikle duvar kenarlarında 
bulduğumuz geyik ve domuz başları, duvar ke-
narlarında yer alan küçük boyutlu onlarca ça-
nak çömlek, yuvarlak ve dörtgen planlı ocak-
lar mekânın özel bir kullanıma sahip olduğunu 
göstermiştir. Olasılıkla yöneticinin kullandığını 
düşündüğümüz mekânın dışında M9’un da diğer 
mekânlara göre farklılıklara sahip olduğu anla-
şılmaktadır. Bu yapının ortasında bulunan yarım 
daire şeklindeki ocak ilk kez bu yapıyla görül-
müştür. Düz arka kesimi çıkıntılı olarak yapıl-
mış ocağın tabanının sıvandığı ve gerek ocağın 
üzerinde ve gerekse çevresinde çok miktarda 
bezemeli kutu ve küçük boyutlu testiler bulun-
muştur. Bu mekânının dinsel bir işleve sahip ol-
duğunu düşünüyoruz. Benzerlerine Beycesultan 
ve Seyitömer Höyük rastlanan27 bu tür mekânlar 
Mezopotamya’da olduğu gibi, ETÇ dönemin-
de toplumsal organizasyonlarda inancın önem-
li olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Yerleşim 
içindeki mekânların günlük yaşam içinde fark-
lı işlevlere sahipti. İçlerinde ocak ve fırın gibi 
müştemilatların yer aldığı mekânlarda, arka ve 
giriş bölümlerinin sıklıkla depo olarak kullanıl-
dığı saptanmıştır.  Mekânların bu bölümlerinde 
kimi zaman boyunlarına kadar toprağa gömülü 

27 Lloyd ve Mellaart  1962: Fig.8, Bilgen 2015: 130, 
fig.142.

pitoslar yer alır. Mekân kullanımı ve yerleşim 
şekli üzerindeki çalışmalara halen devam edil-
mektedir. Detaylı mekân analizleri bu konuya 
açıklık getirecektir28. 

IIB Tabakası Keramiği
Yassıtepe’nin ETÇ dönemine ait hemen her ka-
tında çoğunluğu insitu durumda olan birçok 
çanak çömleğe rastlanılmıştır. Ele geçen bir 
kısmı sağlam durumdaki çanak çömlekler, Er-
ken Tunç Çağı’n zengin form geleneğini ortaya 
koymaktadır. 

Yassıtepe Höyüğü’nün özellikle IIB1-2 tabakala-
rının geniş alanlarda kazılması nedeniyle bulun-
tuların çoğu bu katlara aittir. Buna karşın IIB3-8 
tabakaları daha dar alanlarda ve sondajlarda tes-
pit edilmesi buluntu bakımından daha az veriye 
sahip olmamıza neden olmuştur. 

Erken Tunç Çağ I Geçiş Dönemi 
Keramiği (IIB 6-8 Evreleri)
ETÇ I dönemi tabakalarının en erken buluntu-
ları Yassıtepe IIB 6-8 tabakalarından gelmiştir. 
Yaklaşık 1.20 m kalınlığında bir dolgu oluştu-
ran erken kültür dönemi, homojen bir kerami-
ğe sahiptir (Fig.7:1-19). IIB8 tabakası keramiği 
içinde açık kaplar büyük oranda perdahlı iken 
kapalı kaplar daha çok sade yüzeylidir. Perdah-
lı keramikte yüzey renkleri çoğunlukla koyu, 
sade yüzeylilerde ise açıktır. Bu tabakalarda 
ele geçen keramikler içinde, içe kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı çanak parçaları, üç ayaklı çömlek 
parçaları, ağız kenarlarında küçük boynuzumsu 
çıkıntıları olan çömlekler, çift kulplu çömlekler, 
gaga ağızlı testiler dikkati çekmektedir. Kera-
miklerin tamamı el yapımıdır.

Formlar (IIB 6-8)
İçe kalınlaştırılmış ağız kenarlı kâse ve çanaklar 
(Fig.7:1-7), Troya I-Erken ve bununla çağdaş yer-
leşimlerin keramiğinde görülen karakteristik 
bir formdur. Yassıtepe’nin IIB6-8 tabakaların-
da yaygın olan bu tür çanaklar genellikle küçük 
boydadır ve çoğu yatay ip delikli tutamağa 
sahiptir. Bazı kapların ağız kenarlarında boy-
nuz şeklinde çıkıntılar vardır (Fig.7:6-7). Bu tip 
kapların Yassıtepe IIB1-2 tabakaları boyunca da 
kullanılmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır.  

28 Yassıtepe ETÇ mekan analizlerine yönelik doktora 
çalışması sürmektedir. Konuyla ilgili bilimsel veriler 
doktora sonrası bilim dünyasına duyurulacaktır. 
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Yüzeyler daha çok koyu gri astarlı olup, büyük 
kısmı iyi perdahlıdır. Bu tip çanaklar Troya 
kültürü yayılım alanında, Kumtepe IB’nin ka-
rakteristik formu olarak karşımıza çıkar. Bun-
ların ilk örnekleri IB1 evresinde görülmüş-
tür.29 İzmir bölgesinde yüzey araştırmalarında 
saptanmış çok sayıda yerleşim yerinde Kumtepe 
IB tipinde içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak 
örneklerinin bulunduğu bilinmektedir. Bunlar-
dan Melengiç Sekisi, Yassıtepe ile yakın ben-
zerlik taşıyan örnekler içermektedir.30 Bu tip 
çanakların Kumtepe IC1’de azaldığı ve biçim 
olarak bazı değişimlere uğradığı anlaşılmakta-
dır.31 Kumtepe IB ile çağdaş olduğu değerlendi-
rilen bu tip çanakların Emporio VII-VI evresinde 
Tip 11 olarak tasnif edilen keramik grubu olarak 
oldukça yaygın olduğu tespit edilmiştir.32

Omurgalı kâse ve çanaklar (Fig.7:8-10); Yassıte-
pe IIB 6-8 tabakaları keramikleri içinde yer alan 
tipik form gruplarından birini oluşturur. Bu ça-
naklarda, yüzeyler daha çok siyah, gri ve grimsi 
kahve tonlarda perdahlıdır. Büyük kısmı 14-18 
cm arasında ağız çapına sahiptir. Bir kısmı yatay 
ip delikli tutamaklı çanakların yakın paralelleri 
Kumtepe IB tabakalarında mevcuttur.33  Benzer-
leri daha çok yüzey araştırması bulguları içinde, 
Melengiç Sekisi, Höyücek ve Hacı Yusuf Değir-
meni Tepesi’nin keramikleri arasında görülür.34 

Açık ağızlı kâse ve çanaklar (Fig.7:11-14), Bu 
tür kaplar çeşitli boylarda olmakla birlikte ağız 
çapı 10-16 cm. arasında olanlar daha yaygındır. 
Çoğunluğu açık tonlarda astar rengine sahip kap-
ların genel olarak daha kaba yapıldığı ve kötü ya 
da orta derecede pişirildiği anlaşılmaktadır. 

Üç ayaklı pişirme kapları (Fig 7:15), genellikle 
dik kenarlı, hafif dışa açılan kenarlı, S-kenarlı 
ya da hafif içe dönük ağız kenarlıdır. Bunların 
bir kenarında ağız kenarından yükselen dikey bir 
kulbun yer aldığı anlaşılmaktadır. Gövde altında 
genellikle uca doğru sivrilen ayaklar bulunur. 
Mevcut parçalar, ağız çapı 15-20 cm arasındaki 
çanaklara aittir. 

29 Sperling 1976: 327, Fig.12: 303.
30 Derin ve Caymaz 2013: Çiz.1: 1-3, 5-11.
31  Sperling 1976: 346, Fig.23: 702-704; Korfmann vd. 

1994, Abb.22: 4-6; Abb.23: 1.
32  Hood 1982: 720; Hood 1981, Fig.148.
33  Korfmann  vd. 1995: Fig.27: 4; Fig.29: 4-5; Fig.30: 6-7; 

Fig. 33: 8-12; Fig. 35: 14; Fig.38: 11.
34 Caymaz 2014: 161: Çiz. 1:3-5.

Geç Kalkolitik Çağ’dan Bilecik Demirköy’de ve 
ETÇI Geçiş Döneminde Afyon Kaklık’ta birkaç 
parça ile bilinen bu tür kapların35 daha çok Kıyı 
Ege Bölgesi’ne özgü bir kap türü olarak bilinmek-
tedir. Sahil kesiminde Yassıtepe, Melengiç Sekisi 
ve Höyücek’de36 görülen bu tür formlar Kumtepe 
IB1,37 Emporio VII-VI38 tabakalarından itibaren 
yaygınlaşmaktadır.  

Gaga ağızlı testiler (Fig.7:16); IIB 6-8 tabakasının 
küçük bir grubunu oluşturmaktadır. Bunların, 
boyun ve gövdeleri çoğunlukla oval yapılıdır. Ço-
ğunluğu siyah ve koyu gri astarlı ve perdahlıdır. 
Yassıtepe’de gaga ağızlı testilerin sayısı üst evre-
lere doğru artmaktadır. Kıyı kesiminde, en erken 
gagalı ağızlı testiler Liman Tepe VII evresinde 
görülürken, Bakla Tepe’de az sayıda ele geçtiği 
bilinmektedir.39 Gaga ağızlı testiler, Kumtepe 
IB3 ve IB4 tabakalarında,40  Afyon Kaklık’ta ve 
Eskişehir bölgesindeki bazı yerleşimlerin erken 
tabakalarında da tespit edilmiştir.41 

Çömlekler (Fig.7:17-18); genelde açık renklidir, 
çoğunda astar uygulanmamıştır. Çeşitli boylar-
da boyunlu çömlekler oldukça yaygındır. Bu tür 
kapların bazılarında memecik biçimli ya da ağız 
kenarından yükselen boynuz şekilli tutamaklar 
bulunur. 

Kapaklar (Fig.7:19), 10-18 cm arasında çapa sahip-
tirler. Bu tip kapaklar özellikle kısa boyunlu ufak 
çömlekler için kullanıldığı düşünülmektedir. 
Kapakların büyük çoğunluğu perdahlı olup, 
koyu renk astarlıdır. 

Erken Tunç Çağ I Dönemi Keramiği (IIB 1-5 
Evreleri)

IIB1-5 olarak tanımlanan tabakalar, yaklaşık 2 
metrelik bir depozite sahiptir. Bu dolguda ele 
geçen keramik, hamur ve yüzey özellikleri ba-
kımından diğer evrelere (IIB6-8) göre önemli bir 
farklılık göstermemektedir. Ancak bu dönemde 

35  Efe 1991: 568, res.15.10; Efe vd. 1995: 385: 
fig.24/79-80.

36 Caymaz 2014: 162; Çiz. 1:9; Çiz. 3:6; Çiz. 5: 2-3.
37  Sperling 1976:Lev.13a, Lev.14c-d.
38 Hood 1981: 329.
39  Caymaz 2010: Çiz.85:7.
40 Sperling 1976: Fig.15: 552; Korfmann  vd. 1994: Fig. 

27: 8.
41  Efe vd.1995:358, Fig. 20: 38-40; Fig. 21: 50-55; Fig.24: 

79-80.
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yeni formların ortaya çıktığı ve yaygınlık kazan-
dığı anlaşılmaktadır.

Hamur ve yüzey özelliklerine baktığımızda ke-
ramiklerin geniş oranda orta nitelikli olup, kaba 
ve kaliteli kapların %10 civarında olduğu anla-
şılmıştır. Kapların yarısından fazlası perdahlıdır. 
IIB1 evresinde perdahlı kap oranında bir miktar 
artmış görünmektedir. 

Yüzeyleri koyu ve açık renkli olanlar yaklaşık 
aynı orandadır.  Koyu renkler yoğunluk sırası-
na göre, siyah, grimsi kahverengi, gri, siyahımsı 
gri ve siyahımsı kahverengidir. Açık renklerde 
kırmızı, soluk kahverengi, pembe, kahverengi ve 
kırmızımsı kahverengi önemli yer tutmaktadır. 
Sarımsı kırmızı, sarımsı kahverengi, morumsu 
kahverengi ve soluk sarı diğer renkleri oluştur-
maktadır. Çok renkli görünüm veren alacalı per-
dahlama kayda değer orandadır. Bu uygulamada, 
kahverengi, siyah gibi çift renkli görünümle-
rin yanı sıra kırmızı, soluk kahverengi, grim-
si kahverengi gibi üç renkli görünümler de yer 
almaktadır. 

Yassıtepe’de yaklaşık 17.75-17.40 metre seviyele-
rinde yer alan IIB 3 katında çok miktarda kır-
mızı astarlı keramikler görülürken, form olarak 
keskin profilli kaplar dikkati çekmektedir. El ya-
pımı keramikler mal özelliği olarak genelde koyu 
yüzlü iyi perdahlı ve iyi pişirilmiştir. 

Parçalar üzerinde yapılan incelemede, açık kap-
ların daha çok sayıda olduğu anlaşılmıştır. Açık 
kaplarda çeşitli tiplerde çanak, kâse ve fincanlar, 
kapalı kaplarda çömlek, testi ve küpler yer al-
maktadır. Üst evrelere doğru keramiklerde tipik 
formlarda artış görülür. Bu çerçevede IIB1-2 katı 
keramiği alt katlara gören belirgin bir devamlılık 
ve gelişim sürecini ortaya koymaktadır. 

Formlar (IIB 1-5)

Çanak ve Kâseler

İçe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar/kâseler 
(Fig.8:20-30) tüm evrelerin yaygın ve karakteris-
tik kereamiklerinde biridir. Ağız çapı 10-18 cm. 
olan kâseler çok yaygındır. Buna karşılık büyük 
boyutlu çanaklar oldukça nadir görülmektedir. 
Mevcut parçaların hemen hemen 3/4’ü koyu 
yüzeylidir. Kapların çoğunluğu perdahlıdır. 
Omuz kısmına yerleştirilmiş yandan ip delikli 
tutamaklar çok görülmektedir. Bir kısım 
çanakta ağız kenarından yükselen boynuz şekilli 

tutamaklar yer almaktadır.

Kumtepe IB2-4 evrelerinde benzer örneklere 
sıklıkla rastlanmaktadır.42 Beşik-Yassıtepe’de,43 
Bakla Tepe’de bulunmuş olan ve Yassıtepe ile 
karşılaştırılabilecek örnekler, daha çok Erken 
Tunç I yerleşiminin erken evrelerine tarihlen-
mektedir.44 Liman Tepe’de benzer örnekler, 
kuzey kazı alanının güney kesiminde Kumte-
pe IB ile paralel olduğu değerlendirilen dolgu-
da ele geçmiştir.45 Bu tip çanakların Kumtepe 
IC1’de azaldığı ve biçim olarak bazı değişimlere 
uğradığı anlaşılmaktadır.46 Kumtepe IC ile pa-
ralel görünen Troya I-Erken ve Beşik-Yassıtepe 
yerleşimlerinde içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı 
çanaklara rastlanmamaktadır. Batı Anadolu dı-
şında Thermi’de gerek I-II, gerekse III yerleşim-
lerinde bu tip çanaklar görülmemektedir. 

İçe geniş kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar/
kâseler (Fig.8:31-35), IIB1 evresinin ayırt edi-
ci formlarından biridir.  İçe kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı çanaklardan geliştiği anlaşılan bu 
çanakların dudak kenarları içe doğru geniş şe-
kilde kalınlaştırılmıştır. IIB1 ve IIB2 evrele-
rinde çok sayıda örneğe rastlanılmıştır. Ağız 
kenarından yükselen çift boynuz şeklinde çıkın-
tı (Fig.8:31,34) ve bunun hemen altına yerleşti-
rilmiş tutamak, bu tip çanakların karakteristik 
özelliğidir. Tutamaklar çoğunlukla yandan, ba-
zen üstten ip deliklidir. Bu çanaklarda ağız çapı 
17-25 cm arasında olanlar yaygındır. Daha büyük 
olanlar da kayda değer miktardadır. Ağız çapı, 
30 cm.’nin üzerindeki daha büyük boyutlu olan-
lara da rastlanılmıştır. Keramik yüzeylerinde 
genellikle koyu renkler hakimdir. Kapların yü-
zeylerinin çoğunlukla perdahlı olduğu ve bir kıs-
mının alacalı perdahlandığı saptanmıştır. 

İçe geniş kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, 
Troya I ve bununla çağdaş yerleşimlerin ke-
ramiğinde görülen karakteristik bir formdur. 
İçe geniş kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, 
Troya’da A6 olarak tanımlanmıştır. Troya I’in 
erken safhasında yaygın olan bu form, orta ve 

42 Sperling 1976: 330, 332, 338-339, Fig.13: 401-408; 
Fig:14: 501-518; Fig.15: 535-545; Fig.19: 601-613; 
Fig.20: 637-650.

43  Korfmann 1984: Abb.4: S12-1, S16-226, S16-4a.
44 Caymaz 2010: 156,168-170, Çiz.133: 1-5.
45  Erkanal 1998: 390-391, Res.7.
46 Sperling 1976: 346, Fig.23: 702-704; Korfmann vd. 

1994: Abb.22: 4-6; Abb.23: 1.
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geç evrelerde form özelliklerini yitirmektedir.47 
Bu tip çanakların benzerleri, Kumtepe IC1, 48 
Beşik-Yassıtepe,49 Thermi III,50 Emporio V-IV51 
ve Liman Tepe VI-Erken 52 yerleşimleri kerami-
ğinde yer almaktadır. 

Basit ağız kenarlı çanaklar/kâseler (Fig.9:36-38), 
genellikle hafif dışa açılan gövdelere sahiptir.  
Halka dipleri olan kapların (Fig.9:38) ağız ke-
narlarında ikişer adet yatay ip delikli tutamak-
ları bulunmaktadır. Genellikle gri – kahverengi 
tonlarında hamur ve astara sahip kapların çoğun-
lukla iyi derecede pişirildiği ve perdahlandığı 
görülmüştür. 

İçe dönük ağız kenarlı omurgalı çanaklar/ kâseler 
(Fig.9:39-42), Yassıtepe IIB1 evresinde çok yay-
gındır. Bunlarda ağız kenarı ile omuz arasına 
yerleştirilmiş yandan ip delikli ve makara biçim-
li tutamaklar bulunmaktadır. Omurgalı çanaklar 
arasında ağız çapı 15-20 cm arasında olanlar, di-
ğer bir deyişle küçük çaplı olanlar oldukça yay-
gındır. Diğer yandan 25-30 cm ağız çapına sahip 
çanaklar da kayda değer miktardadır. Çanak ve 
kâselerin yüzeyleri genellikle koyu renkli ve 
kapların tamamı perdahlıdır. 

Makara biçiminde tutamakların yaygın olduğu 
omurgalı çanak ve kâseler, Troya’da A12 olarak 
tanımlanmıştır. Troya I ve bununla çağdaş Batı 
Anadolu yerleşimlerinde bu tip çanaklar yaygın-
dır. Bu tip çanaklar Kumtepe’de IB4 safhasında 
ortaya çıkmakta53  ve IC1 evresinde yaygınlaş-
maktadır.54 Troya I Erken ve Orta evrelerinde,55 
Beşik-Yassıtepe,56 Thermi I-II ve özellikle III,57 

47  Blegen vd. 1950: 58-59, Fig.253-254.
48 Koşay ve Sperling 1936: 29, Çizim: Type a; Sperling 

1976: Fig.23: 705; Pl.77: 706-709; Korfmann  vd. 1995:  
Abb.26: 4, 6.

49 Korfmann 1984: Abb.4: S12-1, S16-226, S16-4a.
50 Lamp 1936: Pl.XXXII.
51  Hood 1981: Fig.170: 1068-1071; Fig.171: 1073 vd.
52  Erkanal 1998: 390, Res.7; 1999, 329; Şahoğlu 2002:  

Lev.14-15.
53  Sperling 1976: 329, Fig.19; 614-617; Fig.20: 653-659; 

Korfmann vd. 1995: Abb.29: 4-5.
54 Sperling 1976: Fig.23: 711-717; Korfmann vd. 1995:  

Abb.22: 7; Abb.23: 2-3; Abb.24: 1-2; Abb.24: 2; 
Abb.26: 7-11.

55  Blegen vd. 1950: 60, Fig.258-260.
56 Korfmann 1984: Abb.4: S12-56, S12-1, S13-154, 

S12-187.
57  Lamp 1936: 79, Fig.26: Bowls 1-4; Fig.28: Bowls 1-4.

Emporio V-IV, 58  Liman Tepe VI-Erken59 ve 
Bakla Tepe ETÇ I-Erken60 yerleşimleri kerami-
ğinin tipik formları arsında yer almaktadır.  

Kabartma tutamaklı çanaklar/kâseler (Fig.9:43-
45), Yassıtepe IIB1-5 yapı katlarının karakteristik 
kap formlarından biridir. Dışbükey veya S profil-
lere sahip kaplar genellikle ve küçük boyuttadır. 
Bunlara özellik veren kabartma tutamaklar, ağız 
kenarında boynuz şekilli bir çıkıntı yapmakta ve 
gövdenin altına doğru düz ya da kıvrım yaparak 
uzanmaktadır (Fig.9:43-45).  Kapların ağız ke-
narı genellikle dışa açılmakta, bazılarında ağız 
kenarının içe kalınlaştığı görülmektedir. 

Bu tip kaplar daha çok kâse boyutlarında olma-
larına karşın, kısmının biraz çanak boyutunda 
20-25 cm ağız çapına sahip oldukları anlaşıl-
mıştır (Fig.9:43). Ele geçen parçaların yaklaşık 
%20’si kaba niteliklidir ve yüzey işlenişi pek 
özenli değildir. Perdahlı ve sade yüzeyli parça 
oranları yaklaşık yarı yarıyadır. Yüzeylerde 
kırmızı, pembe, kırmızımsı kahverengi ve soluk 
kahverengi yaygındır. 

Bu tip kaplara İç Batı Anadolu’da rastlanmamak-
tadır.  Kabartma tutamaklı kapların daha çok 
Kıyı Ege’de Kumtepe IB4 tabakasında, Mene-
men Bölgesi’nde Höyücek’te ve Emporio IV’te 
de benzer örnekleri vardır.61

Çömlekler

Boyunlu düz dipli çömlekler (Fig.10:46-51), 
Yassıtepe kapları içinde günlük kullanım kap-
larından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 
kısmı insize bezemeli olan kapların (Fig.10:48-
51) yüzeyleri genellikle açık renklidir. Kırmızı, 
kahverengi, pembe, soluk kahverengi ve kırmı-
zımsı kahverengi en çok görülen renklerdir. Düz 
dipli olarak yapılan çömleklerin boyun kısmı 
çoğunlukla uzundur. Çömleklerin gövdelerinin 
orta kesiminde, şerit kulp (Fig.10:48) ile,  delikli 
(Fig.10:46,51) ve deliksiz (Fig.10:47,49,50) tuta-
maklar kısmen işleve sahip eklentiler olarak dik-
kati çeker. Çömleklerin boyutları 10 ile 70 cm. 
arasında değişmektedir. 

58 Hood 1981: 369, Fig.167-168.
59  Şahoğlu 2012: Lev.16-17.
60 Erkanal ve Özkan 1997: 267.
61 Korfmann vd. 1995: Fig.26: 2-3; Fig.27: 3, 5; Hood 

1981: Fig. 172:1126-1127, Caymaz 2014: Çiz.4: 5-6. Bu 
örnekler, kaçak kazılar sırasında höyüğün alt seviyele-
rinden çıkarılarak çevre tarlalara dökülen toprakta ele 
geçmiştir. 
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Üç ayaklı çömlekler, (Fig.11:52-57), Yassıtepe’nin 
en tipik ve yaygın formlarından biridir. Farklı 
boyutlarıyla Yassıtepe’nin geleneksel ETÇI kap-
ları arasında yer alır. Bu tür kaplar genellikle 
uzun (Fig.10:52-54) ve kısa ayaklı (Fig.10:55-57) 
olarak yapılmışlardır. Ayakların boyutları form-
larla bütünlük kazanmıştır. Uzun ayaklı çöm-
lekler genellikle açık bir ağız yapısına sahiptir. 
Buna karşın kısa üç ayaklılar çömlekler, kapak 
kullanımına uygun şekilde boyunlu olarak yapıl-
mıştır. Bu tip formlarda ağız kenarını aşan kulp-
lar görülmez. 

Uzun üç ayaklı çömlekler dik kenarlı, hafif dışa 
açılan kenarlı, “S” profilli ya da hafif içe dönük 
ağız kenarlıdır.  Çömleklerin ağız kenarında ağız-
dan yükselen dikey şerit kulp yer alır (Fig.10:52-
54). Bazı örneklerdekulplar ağız kenarına yatay 
olarak kullanılmışlardır (Fig.10: 54).  Kapların 
ağız kenarı üzerinde boynuz şeklinde iki çıkıntı 
yer alır. Kulbun karşısında yer alan bu boynuz-
su çıkıntılar aynı zamanda akıtacak görevini 
görür. Uzun üç ayaklı kaplar çoğunlukla sade 
yüzeylidir ve bezemeleri yoktur. Günlük kul-
lanıma yönelik olarak üretildikleri, bu nedenle 
önemli bir kısmının taşcık ve kum katkılı olarak 
kaba olarak yapıldıkları anlaşılmaktadır.  Ele ge-
çen kapların hemen hemen tamamı açık renkli 
yüzeye sahip olup, ağız çapları 5-30 cm arasında 
değişir.  Kırmızı, pembe ve soluk kahverengi en 
yaygın renklerdir. 

Kapların ayaklarının genel olarak 5-15 cm. uzun-
luğunda olduğu uçlara doğru sivrileştiği ya da 
düz olarak bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ayakla-
rın genellikle bütün olarak yapılmalarına karşın, 
bir kısmının pencereli şeklinde açıklıklara sa-
hip olduğu görülmüştür (Fig.10:53).  Genellikle 
kulpun altında tek bir ayak yer alırken kulpun 
karşısında gövde altına iki ayak yerleştirilmiştir. 
Kap günlük kullanım sırasında, olasılıkla altında 
yakılan ateşle pişirilen yiyecekler kap kaldı-
rılmadan, iki ayağın verdiği destekle kulptan 
tutularak öne doğru eğilerek boşaltılabilmekte-
dir. Böylece kabın içinde hazırlanan ve pişirilen 
yiyeceklerin kolayca başka kaplara döküldüğü 
anlaşılmaktadır. 

Kısa üç ayaklı kapların yükseklikleri 7-16 cm 
arasında değişebilmektedir. Ağız çapları 5-7 cm 
arasında olan bu tip kaplar uzun üç ayaklılara göre 
daha küçük boyutludur. Kısa ve uzun boyunlu 
yapılan bu tip kaplarda çoğunlukla ip delikli tu-
tamaklar kullanılmıştır (Fig.10:55-57).  

 Bu kapların Bakla Tepe’de Geç Kalkolitik yerle-
şimin sonlarından itibaren görülmeye başladığı 
bilinmektedir. Erken Tunç I-Erken tabakaların-
da iri boyutlu ve dış yüzü dikine oluklu ayaklar 
karakteristiktir.62 Ayaklı kaplar Kumtepe IB,63 
Kumtepe IC,64 Troya I,65 Beşik-Yassıtepe,66 Li-
man Tepe VI67 görülürken Yunan Adalarında 
Thermi I-II tabakalarında 68  ve Poliochni’de 
Gelişmiş Mavi evresinden69 itibaren yaygınlık 
kazanmaktadır. Üç ayaklı kaplar Emporio’da da 
ilk kez VII-VII evresinde görülmüş ve V. Taba-
kada yaygın hale gelmiştir.70 Yassıtepe üç ayaklı 
kapları boynuzlu çıkıntıları ile benzer formda 
olanlardan farklıdır. Kapların ağız kenarlarında 
yer alan çıkıntıların Yassıtepe dışında Troya ve 
Thermi örneklerinden71 görüleceği gibi Ege ETÇ 
kültürüne özgü olduğu anlaşılmaktadır.72  Yassı-
tepe üç ayaklı kapları bakımından yapım tekni-
ği, çeşitlilik ve kalite açısında Batı Anadolu’nun 
en zengin koleksiyonuna sahiptir. 

Erken Tunç Çağ kapları içinde en belirgin form 
gruplarından birini gaga ağızlı testiler oluşturur 
(Fig.11:58-62). Özellikle IIB 2 katında çok mik-
tarda ele geçen testilerin gövdeleri çoğunlukla 
oval yapılıdır ve dipleri düzdür. Uzun boyun 
kısmına sahip kapların ağızlar daha çok kesik 
gaga biçimlidir (Fig.11:58-59).  Gaga ağızlı tes-
tilerin bir grubu da akıtacı belirlenmiş olarak 
yapılmıştır (Fig.11:60-62). ETÇ’de bu tip kap-
ların Troya’da erken evreden itibaren görüldü-
ğü bilinmektedir.73 Kumtepe’de ele geçen gaga 
ağızlı testiler, B4 ve özellikle C1 safhalarına ait-
tir.74 Liman Tepe’de ETÇ’nın erken safhasında 

62 Caymaz 2010: 165, 169, Çiz.138: 10-11.
63 Sperling 1976: Fig.18: 558; Korfmann vd. 1995:  

Abb.33: 18; Abb.34: 8; Abb.39: 7.
64 Korfmann vd. 1995: Abb.22: 14; Abb.24: 9
65 Blegen vd. 1950: Fig.266: 8.
66 Korfmann 1984: Abb.3: S12-130.
67 Erkanal 1998: Res.6; Şahoğlu 2002: Lev.18-20.
68 Lamp 1936: Fig.26.
69 Bernabo-Brea 1964:  Tav.LXXI, CXXXII, CLIV-CLVII.
70 Hood 1981: 329, Fig.150: 653; Pl.46: 654-655, 393, 

Fig.178
71  Blegen vd. 1950: 125: fig.233.37.1138, Lamb 1936: 

125: plt. IX, XXXV-210.
72 Sarı ve Arslan 2017: 5.
73 Blegen vd. 1950: 66-67.
74  Koşay ve Sperling 1936: Res.15-18; Sperling 1976: 

Fig.15: 552, Pl.78; Korfmann vd. 1995: Abb.25: 3; 
Abb.27: 8.
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da az miktarda gaga ağızlı testi ele geçmiştir.75 
Bakla Tepe Geç Kalkolitik tabakalarında küçük 
bir grup oluşturduğu bilinen76 bu tip testiler, 
Troya’dan önceki yerleşim evrelerinin izlenebil-
diği Emporio’da ilk kez VII. tabakasında görül-
mekte ve VI tabakasında yaygınlaşmaktadır.77 
Ayrıca Thermi’nin erken yerleşimleri keramiğin-
de (Class A) gaga ağızlı testiler bulunmuştur.78

Bazı yayınlarda çift kulplu bardaklar/kupalar 
olarak da adlandırılan tankartlar (Fig.12:63-65), 
çift dikey kulplu, boyunlu ya da boyunsuz olarak 
yapılmışladır. Genellikle düz dipli olmalarına 
karşın kaideli ve özellikle emzikli tipleri 
Yassıtepe’ye özgü formlar olarak dikkati çeker.79 
Başta Troya olmak üzere Anadolu’nun birçok 
yerinde tankart türü kaplara rastlamasına karşın 
özellikle boyun şekilleriyle Yassıtepe örnekle-
rinden ayrılırlar.80  Kıta Yunanistan’da karşımıza 
çıkan bu kap türünün ETÇ I döneminden itibaren 
Ege’de görüldüğünü ve ETÇ III dönemine doğru 
yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Çift kulp-
lu ve alçak boyunlarıyla diğer benzerlerinden 
ayrılan Yassıtepe örnekleri, yerel üretime ilişkin 
formlar olarak görülebilir. Daha çok içki kabı 
olarak kullanılan bu tür kapların varlığı, kapla-
rın diplerinde ele geçen üzüm kalıntılarına bağlı 
olarak,81 Yassıtepe’deki bağcılık ve şarap üretimi 
ile ilgili olmalıdır. 

Yassıtepe Höyüğü IIB 1-2 katlarında görülen 
özel bir çanak çömlek grubunu kutular (pyxis-
ler) (Fig.12:66-68) oluşturur. Çoğunlukla kısa 
üç ayaklı, yuvarlak gövdeli, ip delikli tutamaklı 
ve kapaklı olarak yapılan bu tip kapların önemli 
bir kısmının yüzeyinde bezeme yer alır. Hamur 
yaşken çizilerek yapılan ve daha sonra kireç ile 
doldurulan insize bezeme, kapların gövde üze-
rinde ve kapaklarında yer almaktadır. Bu grup 
kaplara Karataş-Semayük, Troya, Yortan, Bakla 
Tepe ‘de ve Thermi’nin erken yerleşimleri (I-II) 

75  Şahoğlu 2002: 88-89.
76  Caymaz 2010: 106.
77 Hood 1981: 323-325.
78  Lamp 1936: Fig.26: Jugs 1-6.
79 Derin 2019: 8, Fig.10.
80 Melling 1967: 259, Fig. 83,46; Kamil 1982: 103, Fig. 

70.226,227,269; Blegen vd. 1950: 287, Fig. 380, 36.740, 
36.743; 371, Fig. 379, 37. 1129; 355, Fig. 379, 35.566; 
373, Fig. 380, 35.456; 345; Şahoğlu  2005: Fig. 6, Fig. 
7; Şahoğlu  2004: 256, Res. 1a., Şahoğlu  2014: tip.2, 
fig.4:6,7,299,  Hood 1982:  556, Fig. 248, no. 2532.

81   Derin 2019: Res.15.

tabakalarında rastlanmıştır.82

Kutuların gövdeleri üzerinde dört tane ip delik-
li tutamağın devamında kapaklarda da benzer 
delikli tutamaklar yer alır (Fig.12:75-77). Gövde 
üzerinde tutamağı olmayan kaplarda delikler du-
dak kenarlarına yapılımıştır (Fig.12:67-68). Kap-
ların bu şekliyle kapaklarıyla birlikte asılarak 
kullandığı, kaplar asılı durumdayken kapakların 
ipler yardımıyla yukarı doğru kaydırılarak ağız-
larının açıldığı anlaşılmaktadır.  

Mekânların içinde çoğunlukla arka odalarında, 
taban üstünde ve tabana yarı gömük durumda 
birçok küp bulunmuştur. Küpler genel olarak bo-
yunlu ve 8 ya da 6 kulplu olup bir kısmının bo-
yundan gövdeye geçen bölümü üzerinde kazıma 
bezemeli kabartma bant ve halka idol şeklinde 
kabartmalar yer alır (Fig.12:79). Küpler çoğun-
lukla kızılkahve ve kahverenginde olup sade yü-
zeylidir. Çoğunlukla sıvı depolama kabı olarak 
kullanıldığı anlaşılan küplerin içinde küçük bo-
yutlu testi türünden kaplara ve üzüm çekirdek-
lerine rastlanılması bu kapların sıvı depolamaya 
yönelik bir işlevi olamalıydı. Bununla birlikte 
benzer kaplardan biri Yeşilova Höyüğü I No.lu 
alanında, içinde hoker gömüsüyle bir mezar kabı 
olarak kullanılmıştır.83 

Farklı İşleve Sahip Kaplar (Fig.12:69-73)

Yassıtepe’de ETÇ dönemi tabakalarında gele-
neksel formların dışında minyatür kaplara da 
(Fig.12:69-70) rastlanmıştır. Mekân içlerinde bü-
yük boyutlu kaplarla birlikte minyatür boyutta 
yapılan ve çoğunluğu ETÇ formlarını taklit eden 
bazı kaplar bulunmuştur. Bunların işlevi tam ola-
rak belirlenemese de içlerinden birinin 9.50 cm. 
boyutuyla bir koku kabı olduğu düşünülmekte-
dir. Siyah astarlı yüzeyi insize olarak bezenmiş 
kabın ağız kısmı akıtacak formundadır ve ağız 
kısmında boyuna asmaya yarayan delikli kulp 
vardır. Alta doğru genişleyen kap, şekil olarak 
kadın vücudu formundadır (Fig.12:69).  Üze-
rindeki insize bezemeler olasılıkla giysiyi ifade 
etmektedir.  

Özel formu kaplar içinde minyatür olarak 
yapılmış bir zoomorfik kaplar da yer alır. Gaga 
ağızlı yapısı, kuyruk çıkıntısı ve üç ayağıyla 

82 Podzuweit 1979: Lev.24/A; Blegen 1950: 
Lev.230:33.159,35.648,36.677, Lamp 1936: plate. 
XXXV.9-11, Fig.26: pyxides 1-2.

83  Derin 2009:261: Fig.2.
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küçük bir kuşa benzeyen bir kap, mama ve sıvı 
vermek için daha çok çocuklara yönelik yapılmış 
olmalıdır (Fig.12:70).  

Şişe ve çift boyunlu testi farklı işleve sahip kap-
lar arasında yer almaktadır. Özel kaplardan biri 
çift boyunlu ritüel kabıdır (Fig.11:71). Gövdesi 
üzerindeki boynuz şeklindeki çıkıntılara sahip 
testinin boyunlu ve gaga ağızlı iki akıtacağı 
bulunmaktadır. Günlük kullanım dışında tören-
lerde kullanılan bu tip kaplara mezarlarda84 rast-
lanılmaktadır. Ritüel kaplarından ikincisi şişe 
formunda bir kaptır (Fig.12:73). Küçük ip delikli 
kulpları ve düz dibi olan şişe, 26.4cm. uzunlu-
ğu ile Yassıtepe keramikleri içinde benzersiz bir 
formlardan birini oluşturur. Bugüne kadar biri 
yarım durumda iki adet şişe ele geçmiştir. Biri 
kırmız diğeri Koyu gri yüzey üzerine yapılan 
taralı bant şeklindeki insize bezemeleriyle bun-
lar özel içkikaplarıdır. Uzun bardak ya da şişeye 
benzeyen bu tür kaplar, ritüel kabı olarak kulla-
nılmış olmalıdır. 

Yassıtepe Höyüğü IIB2 tabakasında özellikle 8 
ve 9 nolu mekânların içinde kaba olarak yapıl-
mış potalar (Fig.12.72) ve potalara ait parçalar 
bulunmuştur. Sağlam olarak ele geçenlerden biri 
sap delikli olarak yapılmıştır. Bu tür kaplar kalın 
gövdesi ve sap kısımlarıyla 10-15 cm. çapındaki 
küçük boyutlu kaplar, ergitme işlemleri için 
bronz dökümlerinde pota olarak kullanılmış ol-
malılar. 8 ve 9 no’lu mekânların içindeki ocak-
ların da bu amaçla döküm işlerinde kullanıldığı 
düşünülmektedir. 

Kapaklar (Fig.12:74-78) kutu, çömlek ve küplerin 
ağzını kapatmak için kullanılmıştır.  Mevcut par-
çaların çoğu perdahlıdır. Yüzeylerde koyu renk-
ler daha yaygındır. En yaygın tipleri; kubbe form-
lular ve silindirik gövdeli beş tutamaklılar olmak 
üzere iki gruptur. Tüm evrelerde yer alan kubbe 
formlu kapaklar (Fig.12:74) dış bükey formda 
olup orta kesiminde memecik gibi tutamak yer 
alır. Bu tür kapakların üzerinde genellikle dört 
delik bulunur. Kapağın üst kısmı içi beyaz ma-
cun ile doldurulan insize bezeme ile kaplıdır. Bu 
tip kapaklara ETÇ I döneminden itibaren Troya, 
Yortan, Beycesultan, Thermi ve Poliochni’de de 
rastlanır.85 

84 Kamil 1982: PL.XV:245.
85 Blegen vd. 1950: Lev.267/33.195,36/678, 232,37/982,896; 

Podzuweit 1979: 223,lev.23/1,2; Kamil 1982: 34 res.33; 
Lloyd ve Mellaart 1962: lev.20/5, 33/7.

Kapakların içinde daha çok örnekle karşımı-
za çıkan, silindirik gövdeli beş tutamaklı ka-
pakların boyutları 5 cm. ile 30 cm. arasında 
değişmektedir (Fig.12:74-78). Küçük boyutlu 
çömleklerden, kutulara ve iri küplere kadar 
farklı boyuttaki birçok kabın ağzını kapatmak 
için kullanılmışlardır.  Koyu tonlarda astara 
sahip yüzeyleri perdahlı bu kapaklar IIB1ve 2 
evrelerinde ele geçmiştir. Silindirik gövdeli beş 
tutamaklı kapaklar Troya’da D11 olarak tanım-
lanan kapak tipiyle86 karşılaştırılabilir. Kumtepe 
IC2’de de benzer bir örnek vardır.87

Bu tip kapaklar, dışa çıkıntılı omuz ve silindirik 
gövde yapısı bakımından Troya D388 ve Thermi 
XII a-b89 ile Poliochni,90 Emporio IV91 ve Liman 
Tepe VI92 yerleşimleri keramiğinde benzerdir.

Bezeme

Birçok kap üzerinde bezemeye rastlanır. Genel-
likle büyük ve küçük boyutlu kaplarda beyaz dol-
gulu insize bezemeler dikkati çeker (Fig.12:66-
69, 73,74,77). Kapların dış yüzlerinde içi beyaz 
dolgulu geometrik desenlerin, çapraz bantların 
kabın koyu yüzeyinde ön plana çıktığı, ince bir 
nakış işçiliği niteliğinde tekstil süslemesi gibi 
ustalığın kapların yüzeyine yansıtıldığı görül-
müştür. Çerçeve içinde birbirini kesen ve sıra 
halinde yapılmış, birbirini izleyen çapraz çiz-
giler bu tür bezemeler olarak karşımıza çıkar. 
Kuzeybatı Anadolu’da Troya I-Erken, Kumtepe 
IC ve Beşik-Yassıtepe yerleşimlerinde içe geniş 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanakların (Troya 
A6 ve A7) ağız kenarlarında ve yüksek kaidele-
rinde, bazı kapaklarda ve kutularda beyaz dol-
gulu kazıma bezeme görülür.93 Liman Tepe VI 
yerleşiminde kapalı kapların gövdeleri, kapak ve 
kulplarda karşımıza çıkan94 bu bezeme türüne, 
Thermi I-III ve Emporio V-IV yerleşimlerinde de 
rastlanmıştır.95

86 Blegen vd. 1950: Lev.231/33.162, .267: 35.642.
87 Sperling 1976: Fig.23: 825.
88 Blegen vd. 1950: 73.
89 Lamp 1936: Pl.XL.
90 Bernabo- Brea 1964: Tav.LXV: a-c; Tav.LXVII: e-f.
91  Hood 1981: Fig.188: 1297.
92 Şahoğlu 2002: 111-112, Lev.40: a-d.
93 Blegen vd. 1950: 58-59, 77, Fig.253: 1-13; Fig.262: 21; 

Sperling 1976: 346, Fig.23: 825, Pl.77: 706-709; 
    Korfmann 1984: Abb.8: S13-224/1, S13-584/2. 
94 Şahoğlu 2002: 130-131.
95 Lamp 1936: Pl.XXIX, Pl.XXXII: 1, 4-5; Hood 1981: 
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İnsize bezemelerin yanı sıra çok az olarak 
kabartma bezemelere de rastlanmıştır (Fig.12:79). 
Küplerin boyundan omuza geçiş kısmında ka-
bartma şeklinde yapılmış halka tipi idoller de 
rastlanmıştır. Bunlar genellikle her büyük küp 
türündeki kapların boyundan gövdeye geçiş kı-
sımlarında simetrik olarak dört adet yapılmış-
lardır.  Yassıtepe’de ETÇ I dönemine ait pişmiş 
toprak kaplar üzerinde kimi zaman insize çizgi 
ya da kabartma olarak farklı boyutlarda yaygın 
bir şekilde kullanılmış olması toplumun üretim- 
bereket -inanç bağlantısı yansıtan somut birer ör-
neği olarak görülebilir. 

 Keramiklerin yapım teknikleri ve kil özellikleri-
ne yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Jeolo-
ji Bölümü laboratuvarlarında ince kesit analizleri 
yapılmış,96 ETÇ keramik grubunun büyük ço-
ğunluğu da iri taneli katkılara sahip olduğu görül-
müştür. Keramikler içinde metamorfik kayaçlar, 
iri tane bileşenler baskın olan, piroksen, amfibol, 
plajiyoklas mineralleri içeren volkanik kökenli 
kaya kırıntıları saptanmıştır. Volkanik kayalar, 
Bornova kuzeyinde Yamanlar dağında geniş ya-
yılım sunmaktadır. Özellikle, Atatürk Mahallesi 
kuzey-kuzeybatısında killeşmiş volkanikler bu-
lunmaktadır. Bu durum ETÇ I döneminde kera-
mik üretimin Yassıtepe’de gerçekleşebileceğini 
ve hammaddenin yakın kil yataklarından taşın-
mış olabileceğini ortaya koymaktadır. Yerleşim 
alanında IIB2 tabakası 5 No’lu yapı içinde çıkar-
tılan iki bölümlü keramik fırını ve kil topakları 
(Fig.5:3) üretimin Yassıtepe’de gerçekleştiğini 
kanıtlamaktadır. 

IIB Tabakası –ETÇI-Küçük Buluntular

MÖ III. binyılı kapsayan Erken Tunç Çağı bo-
yunca teknolojik ve ekonomik anlamda gerçek-
leşen önemli gelişmelerin Yassıtepe’de önemli 
değişimlere neden olduğu anlaşılmaktadır. Mi-
mari bakımdan planlı bir organizasyon, toplu-
mun sosyal yapısını açıklamada önemli ipuçları 
vermektedir. Aynı şekilde mekân kullanımına 
ve tasarımına ilişkin yeniliklerin ortaya çıkma-
sı toplumun üretim ve mekânlarda artı ürünlerin 
depolanmasına yönelik düzeni, Yassıtepe’deki 
değişimin etkilerini ortaya koymaktadır. Bu dö-
nemde metal kullanımının, özellikle de döneme 
adını veren, kalaylı tuncun yaygınlaşarak, gerçek 

Fig.170: 1081; Fig.171: 1073, 1079-1083; Fig.188: 1297-
1298, 1300-1302.

96 Ege Üniversitesi ,  2018 EDB 008 No’lu BAP Projesi.

anlamda metalurjinin ortaya çıkışı Yassıtepe’nin 
yenilikleri arasında görülürken, Kalkolitik 
Çağ’dan beri süre gelen yontmataş ve sürtme taş 
teknolojisi doğrudan güncel üretim ile ilişkili-
dir. Taş eserler içinde görülen bazı objeler din-
sel inançları da yansıtırken toplumun siyasi ve 
ekonomik düzeninin giderek daha karmaşık bir 
yapıya büründüğünü göstermektedir. Yassıtepe 
Höyüğü Erken Tunç Çağ taş eserleri bir kısmı 
günlük yaşamla ilgili, bir kısmı sembolik ve bir 
kısmı da prestij nesnelerinden oluşan: mühürler, 
idoller, baltalar, alt -üst öğütme taşları, havan - 
havan elleri, perdah taşları  ve yontma taş aletler 
olarak gruplayabiliriz. 

Yassıtepe ETÇ katlarında ele geçen baskı şe-
killi iki mühür Batı Anadolu ETÇ I dönemi-
nin ilk mühür örnekleri olarak karşımıza çıkar. 
Yassıtepe’de biri pişmiş toprak diğeri mermer 
iki mühür bulunmuştur. Bunlardan ilk mühür 
çift baskı yüzeyiyle dikkati çeker (Fig.13.1). 3 ve 
2 cm. lik yuvarlak baskı yüzeylerinde birbirini 
kesen insize çizgilerden oluşan geometrik desen-
ler yer alan mührün ip deliği yardımıyla asılarak 
taşındığı ve kullanıldığı anlaşılmaktadır. Delikli 
ve ayak formundaki ikinci mühür mermerden ya-
pılmıştır (Fig.13.2).  Erken Tunç Çağ I dönemine 
verilen mühürlerin baskı kısımlarında geometrik 
insize desenler hakimdir. Mühürler kişinin boy-
nuna asarak kullandığı bireysel ya da kurumsal 
organizasyonun birer simgeleridir. Mühür, Batı 
Anadolu’da genellikle ticaret ile ilişkilendirilen 
Erken Tunç Çağ II dönemi tabakalarında bilin-
mesine karşın, Yassıtepenin ayak şekilli müh-
rünün ETÇI geçiş dönemi tabakasında (IIB6) 
ele geçmesi Batı Anadolu için   mühürcülük 
sanatının erken örneklerinden biri olarak görü-
lebilir.  Benzerleri Tarsus, Suluca Kara Höyük, 
Konya Kara Höyük, Karataş ve Küllüoba’da ele 
geçen97 ayak şeklindeki mühürler kervan yolu 
ticaretini destekleyen önemli bir buluntu grubu 
olarak yorumlanmıştır. Yassıtepe’deki mühürler, 
Mezopotamya’dan Ege bölgesine kadar uzanan 
ve Vasıf Şahoğlu’nun “Anadolu Ticaret Ağı”98 ya 
da Turan Efe’nin “Büyük Kervan Yolu”99 olarak 
bahsettiği, MÖ III. binyılın ortalarından itibaren 
oluşmaya başlayan Kuzey Suriye ve Kilikya 
üzerinden Orta Anadolu’nun iç kısımlarına ve 

97 Warner 1994: Pl. 187:a; Türker 2018, 58-59, Fig.8., 
Sarı   2012: 214, şek.32. 

98 Şahoğlu 2005: 341vd.
99 Efe 2007: 48vd. 
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oradan da Ege bölgesine uzanan geniş bir ticaret 
rotası dışında, ETÇ başından itibaren kullanıl-
maya başlanan Kıyı Ege ticaret hattının varlığını 
ortaya koymaktadır.  

Yassıtepe taş eserler içinde bir grubu özel nitelik-
leriyle idoller oluşturur. Çoğunluğu mermerden 
yapılma idollerin Kalkolitik Çağ’dan sonra Erken 
Tunç Çağ I’den itibaren kültürel gelişimdeki de-
ğişimlere paralel olarak tekrar önem kazanmaya 
başladığını görülmektedir. Anadolu Yarımadası 
genelinde idol tiplerinde, kullanılan malzeme, 
üslup özellikleri ve bezeme bağlamında, dönem-
ler ve coğrafi/kültürel bölgelere göre bazı fark-
lılıklara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu an-
lamda Yassıtepe mermer idollerinin vücut altları 
genelde yuvarlak şekilli ve başlar belirsizdir. 
İdollerin boyutları genelde 4-9 cm. arasındadır. 
Keman biçimli ve Troya tipi olarak bilinen idol 
tipleri ile benzerlikleri söz konusudur.

Keman şekilli olanlar özel bir yere sahiptir 
(Fig.13:3). Kolları küçük çıkıntı şeklinde yapıl-
mış büyük bir idolün baş kısmı kırık olmasına 
karşın uzun sivri şekilde bittiği düşünülmekte-
dir. Bu idol, tip olarak Beycesultan keman şekilli 
idollerini anımsatmaktadır. Beycesultan’da Er-
ken Tunç Çağ I dönemine tarihlendirilen katlarda 
bulunan yuvarlağa yakın dörtgen gövdeli ve sivri 
başlı idollerdeki küçük kollar, Yassıtepe örne-
ğinde olduğu gibi çıkıntılar şeklinde belirtilmiş-
tir.100 Çine –Tepecik, Çukuriçi’nde, Yortan’da, 
Ağın ve Seyitömer’de benzeri olan bu tip idolle-
rin Erken Tunç Çağ I döneminden itibaren kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır.101 “Beycesultan Tipi” 
veya “Keman Biçimli İdol” olarak adlandırılan 
ve ince uzun bir baş, omuzlardan çıkan üçgen 
formlu stilize kollar ile çuval formunda gövdeye 
sahip idollerin Erken Tunç Çağ II döneminden 
sonra kullanılmadığı belirtilmektedir.102 

Troya tipine benzeyen form ise kübik yapı-
sı, yuvarlak bir kafa ve dörtgenimsi vücuduyla 
Yortan, Seyitömer ve Karataş örneklerine daha 
yakındır (Fig.13:4).103 Bu formun benzerle-
ri Batı Anadolu’da Harmanören-Göndürle,104 

100 Lloyd ve Mellaart 1962: Fig. F.1:1-14.
101 Günel 2008: 257, cat.no.1; Schwall ve Horejs 2017: 

fig.3.2; Kamil 1982: Fig: 84:289; Alp  1965: pl.5.8-9, 
Bilgen vd. 2015: Fig.193b.

102 Lloyd ve Mellart 1962: 269.
103 Blegen vd.1950; Kamil 1982: Fig: 84: 290.
104 Özsait 2000: 373. 

Baklatepe, Aphrodisias,105 Seyitömer,106 
Kulaksızlar,107 Karataş-Semayük,108 Batı 
Anadolu’ya komşu coğrafyalarda ise Erken Kik-
lad II döneminde, Syros-Chalandriani,109 Gi-
rit adasında, Lebena, Trapeza, CymeAeolis,110 
Akrotiri,111 Chios-Ayio Gala,112 Thermi-Lesbos 
ve Samos’ta113 karşımıza çıkmaktadır. Yassıtepe 
mermer idolleri arasında oval gövdesi ve köşeli 
baş kısmı ile benzerine Seyitömer kazısında114 

rastladığımız idol de (Fig.13:5)   form olarak Tro-
ya tipine daha yakındır. 

Yassıtepe idolleri, Neolitik dönemden itibaren 
görülen otoriter görünümlü, yanında hayvanla-
rıyla betimlenen, şişman tanrıçaların zamanla 
değişip soyutlaşmasıyla oluşmuş iki boyutlu ta-
pınım nesneleri olarak yorumlanabilir. Bu bağ-
lamda idol artık üzerine yüklediği somutluktan 
ve ifadelerden kurtulmuş ve günümüzde olduğu 
gibi görünmezliğe ulaşabilmiş tanrının betimle-
meleri haline gelmiş olmalıdır.115 Yassıtepe idol-
leri çanak çömlek geleneğinde görüldüğü gibi 
kimi zaman kapların gövdesinde bereket inancı-
na bağlı olarak halka idol şeklinde (Fig.12:79) ya 
da örneklerden görüldüğü gibi beyaz mermer gibi 
yeni keşfedilmeye başlanan yalın ve güzel bir taş 
ile vücüut bulmuştur. İdollerin Troya ile birlik-
te Beycesultan, Karataş Semayük, Seyitömer’de 
ortaya çıkartılan benzerleri dikkate alındığında, 
Yassıtepe Erken Tunç Çağ toplumunun gelişen 
ticaret sayesinde Kuzeybatı Anadolu’dan İç Batı 
Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafya içinde ge-
lişen kültürel ilişkilerini de ortaya koymaktadır. 

Yassıtepe mermer idolleri gibi özel yapım ve kul-
lanım şekline sahip buluntular içinde mermer ta-
baklar dikkati çeker (Fig.13:6-7). Beyaz mermer-
den yapılan tabaklar form olarak, benzer pişmiş 
toprak örneklerini taklit etmiştir. Yassıtepe’de 
mekân içlerinde bulunan bu tür eserlerin daha 

105 Joukowsky 1986: 212. 
106 Bilgen vd. 2015: Fig.193b, Topbaş 1994: 300. 
107 Dinç 1997: 262. 
108 Mellink 1966: Fig.14-15, 1964, Pl. 82, Fig: 24, 25; Ku-

laçoğlu 1992: Fig: 114. 
109 Renfrew1972: 420-424; Hekman 2003: 140. 
110 Renfrew 1969: 6.
111 Sotirakopoulou 1998: 118; Maliszewski  1993: 113. 
112 Hood 1982: 653. 
113 Renfrew 1969: 29.  
114 Bilgen vd. 2015: Fig.193c.
115 Aydıngün 2005: 39.
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çok taş sandık mezarlardan ele geçtiği bilin-
mektedir.116 Az sayıdaki bu tür kaplar diğer 
mermer eserler gibi dışarıdan getirilen prestij 
eşyalarından biri olduğu düşünülmektedir. Batı 
Anadolu’daki ETÇ yerleşim yerlerinde kireçtaşı, 
kumtaşı ve alabasterden yapılma birçok örneğe 
rastlanmasına karşın mermerden yapılanların en 
erken örneklerine Afrodisyas ETÇ III tabakala-
rında rastlandığı bilinmektedir.117 Neolitik dö-
nemde ilk örnekleri118 görülmekle birlikte ETÇ I 
dönemine ait olmaları nedeniyle Yassıtepe kapla-
rı Batı Anadolu için üniktir. 

Yassıtepe taş eserleri içerisinde sunabileceğimiz 
diğer örnekler taş baltalar’dır. Bahsi geçen bal-
taları Sap delikli ve standart taş baltalar olarak 
gruplayabiliriz. Tüme yakın olarak ele geçmiş 
Andezit taşından yapılmış sap delikli örnek dik-
kat çekicidir (Fig.13:8). Ağız ve arka kısımlarında 
aşınma izlerine rastlanan baltanın uzun süre kul-
lanılmış olduğu söylenebilir.  Benzerine Orta 
Troya I katında ve Beycesultan’da119  rastlanan 
bu tür baltalar, işlevsel özelliklerinin yanı sıra 
yöneticilerin sahip olduğu prestij eşyalarından 
biri olarak kullanılmış olmalıdır. Bu tür özel 
baltaların yanı sıra Neolitik dönemden beri bil-
diğimiz standart taş baltalar ve keskiler Yas-
sıtepe Erken Tunç Çağ toplumunun günlük iş-
lerde kullandığı objelerden bir grubu oluşturur 
(Fig.13:9-10).  

Buluntular içinde ele geçen ağırşaklar kilden ve 
taştan üretilerek çeşitli formlarda karşımıza çı-
kar. Yassıtepe ETÇ ağırşakları küresel, simetrik, 
asimetrik, konik ve disk formlular olmak üze-
re beş farklı formdadır.120 Bunların içinde çift 
konik bir ağırşak, taştan yapısıyla sık rastlan-
mayan örneklerden birini oluşturur (Fig.13:11). 
Yassıtepe’de bu tür taş ağırşağın yanı sıra çok 
miktarda bezemeli ve bezemesiz olarak yapılmış 
pişmiş toprak ağırşak da bulunmuştur. Bunların 
içinde simetrik olanlar en çok görülen form tipi 
olarak görülmektedir (Fig.13:12-15). Ağırşaklar-
da genellikle grinin tonları, siyah veya kırmızım-
sı devetüyü renkleri hâkimdir. Koyu gri tonları-
na sahip olanların genellikle bezemeli oldukları 

116 Takaoğlu ve Bamyacı 2018: 495, Fig.50.5.
117 Joukowsky 1886: No.35:.5, 1472.3, 1455.3, 1465.1, 

496.1, 736.102.
118  Derin 2012:nFig.11.
119 Blegen 1963: 50,   fig.10; Lloyd-Mellaart 1962: Fig.F.3:1,3-7.
120 Mamikoğlu 2019.

bilinmektedir. Bezemeli ağırşaklarda kazıma, 
tırnak baskısı, oval kakma, nokta kakma, şeritsel 
kakma ve karma kompozisyonlar kullanılmıştır. 
Bütün bu bulgular Yassıtepe’deki dokumacılık 
faaliyeti ile ilişkili olmalıdır. 

Yassıtepe’de ETÇ toplumunun çanak çömlek ve 
yontma taş gibi birçok üretim faaliyetinin için-
de tarımın çok yaygın olmadığı anlaşılmakta-
dır. Üzüm en temel ürünlerden birini oluşturur-
ken buğday, arpa gibi tahıl üretiminin varlığını 
destekleyecek bulgular sınırlıdır. Bu anlamada 
mekânların mutfak niteliğinde kullanılan bölüm-
lerinde az sayıda alt ve üst öğütme taşlarıyla di-
bek taşları ve havanelleri ele geçmiştir. 

Yassıtepe Höyük’te gerçekleştirilen kazı çalış-
maları sırasında Erken Tunç Çağı I dönemine 
tarihlenen yontmataş buluntular, yoğunluk sı-
rasına göre çoğunlukla çakmaktaşı, küçük bir 
bölümü çört ve obsidiyen, çok az kısmı kuvars 
ve radyolaritten hammaddelerden yapılmıştır.121 

Yassıtepe’de olduğu gibi Yeşilova Höyük’te de 
Neolitik ve Kalkolitik Çağ’larda çakmaktaşının 
endüstride hâkim olduğu gözlemlenmektedir.122

Ele geçen çakmaktaşı, çört, radyolarit ve kuvars-
tın büyük bir kısmının üretim artığının varlığı ve 
kabuklu parçalardan meydana gelmesi nedeniy-
le yerel hammadde kullanımına bağlı üretimin 
yerleşim yerinde yapılmış olduğu düşünülmek-
tedir. Nitekim söz konusu kabuklu örnekler 11 
no’lu mekânın taş döşeli tabanında (Fig.4) in-situ 
durumda adeta bir öbek oluşturacak şekilde bu-
lunmuştur (Şek.13:16). Bunun dışında üretimle 
ilişkili olarak 9 No.lu mekân içinde de çekirdek 
(Şek.13:17) ve üretim artığına rastlanması önemli-
dir. Çekirdeklerin yanı sıra ele geçen çakmaktaşı 
çekirdek tablası da çekirdek işlemeciliğinin ve 
üretimin burada yapılmış olduğunu kanıtlar 
niteliktedir. Ayrıca 8 no’lu mekân içinde bulun-
muş olan bir vurgacın varlığı da yine yontmataş 
üretiminin yerleşim yerinde ve mekân içinde ya-
pılmış olduğunu göstermektedir.

Çakmaktaşlarının bir kısmının üzerinde kiremit 
kırmızısı renginde kabuk kalıntısı yer alır. Ancak 
endüstri genelinde bu yapıda ve bu kabuk tipinde 

121 Yontmataş buluntular ile ilgili bu bölüm Doç.
Dr.Neyir Kolankaya-Bostancı tarafından hazırlanan 
rapordan kısaltılarak aktarılmıştır. Kendisine teşek-
kür ederiz.  Konu ile ilgili daha geniş çalışmayı içeren 
yayının hazırlığına devam etmektedir.  

122 Derin vd. 2009: 19.
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örneklere rastlanılmadığından sözü edilen 
örneklerin yerleşime başka bir yerden getirilmiş 
olduğu düşünülebilir. Bölgedeki hammadde 
kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalar, 
kazı ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
araştırmalar sırasında, Menemen yakınlarındaki 
Akçakmak, Karaçakmak Tepeleri’nde ile 
Çakmaklık Köyü’nde çakmaktaşı kaynakla-
rı saptanmıştır. Ancak Bornova sınırları içinde 
Yakaköy’ün Manisa’ya doğru üst kesimlerinde 
kireç kayaları içinde saptadığımız çakmaktaşı 
yatakları kuşkusuz en yakın kaynaklar olarak 
görülmektedir.  

Baskılama ve dolaylı vurma tekniği ile yonga-
lanmış olan örnekler Yassıtepe’de şimdiye kadar 
bulunan en uzun obsidiyen örnekleri oluştur-
maktadır. Tamamı korunmuş olan herhangi bir 
parçanın bulunmadığı bu dilgi ve dilgiciklerin 
uzunlukları 3,24 cm-1,9 cm, genişlikleri 2,1-1,3 
cm ve kalınlıkları da 0,5-0,28 cm arasında deği-
şiklik göstermektedir (Şek.13:18). 

Baskılama tekniği ile obsidiyen dilgi ve dilgicik 
üretimi Ege bölgesinde Melos adasından uzakta-
ki merkezlerde görülen ortak bir gelenektir. Bu 
tipteki dilgiciklerin benzerlerine Liman Tepe, 
Bakla Tepe, Çukuriçi, Aphrodisias, Demircihö-
yük, Chios-Emporio’da rastlanılmaktadır.123 

Yassıtepe’de şimdiye kadar yapılan kazılarda ele 
geçen obsidiyen buluntuların makroskobik özel-
liklerine göre yarısından fazlasının Melos adası 
(Şek.13:20) ve bir kısmının da Orta Anadolu kö-
kenli (Şek.13:18) olduğu düşünülmektedir. Yassı-
tepe obsidiyen buluntuları üzerine yapılan PXRF 
analizleri ile birlikte buluntuların makroskobik 
özellikleri Melos obsidyeninin Orta Anadolu kö-
kenli obsidyenlere göre daha fazla kullanılmış 
olduğunu ortaya koymaktadır. Yassıtepe obsi-
diyen örnekleri arasında üretim artığı, çekirdek 
tablası, dönümlü dilgi ile üzerinde kabuk kalın-
tısı bulunan üretim artığı ve çekirdek tablasına 
rastlanılmış olması da çekirdek hazırlamasının 
burada yapılmış olduğunu göstermektedir. 

Yassıtepe’nin hemen yakınında yer alan 
Yeşilova’dan ele geçen Neolitik ve Kalkolitik Çağ 
obsidiyen buluntular üzerine yapılan PXRF ana-
lizleri bu dönemde de Melos obsidiyeninin Orta 

123 Kolankaya-Bostancı 2004: Levha 62-63, 228; Lev-
ha 55-61; Kolankaya-Bostancı 2008: 172, Bergner vd. 
2009: 251; Leurquin1986: 273; Baykal ve Seeher 1996: 
132; Bialor 1982: 705-706.

Anadolu obsidiyenine oranla daha fazla kullanıl-
mış olduğunu göstermektedir.124 Nitekim Melos 
obsidiyeninin Neolitik Çağ’dan itibaren özellik-
le Orta Batı Anadolu obsidiyen endüstrilerinde 
hâkim olduğu bilinmektedir.125  

Yassıtepe Höyük Erken Tunç Çağı I dönemi 
yontmataş endüstrisinin hem hammadde kulla-
nımı hem de tekno-tipolojik özelliklerine bakıl-
dığında, bu dönemde Doğu Ege adaları ile Orta 
Batı Anadolu’da yontmataş endüstrisi açısından 
kültürel bir birlikteliğin varlığından söz etmek 
mümkündür. Bu durum, söz konusu bölgelerdeki 
Geç Kalkolitik dönemden itibaren süregelen ve 
esas gelişimini Erken Tunç Çağı’nda tamamla-
yan farklı kültürel gelişime bağlı olarak ortaya 
atılan “kültürel birliktelik” görüşünü126 doğrular 
niteliktedir. Özellikle Melos obsidiyenin varlığı 
Yassıtepe’nin bu dönemde Kikladlar ile yakın 
ilişkide olduğunu göstermektedir. 

Ön kazıyıcılar ise Yeşilova’da Neolitik ve Kal-
kolitik Çağ’da olduğu gibi Yassıtepe’de de yoğun 
olarak kullanılmıştır (Şek.13:19). Yassıtepe’de 
yalnızca çakmaktaşı, çört ve kuvars gibi silisli 
kayaçlardan üretilmiş olan düzeltili yongaların 
daha çok hayvan derisini sıyırmada ve düzle-
mede, ayrıca ahşap ya da kemik işlemeciliğin-
de kesme ve kazıma aktivitelerinde kullanılmış 
oldukları düşünülmektedir. Söz konusu düzeltili 
yongalar, Yassıtepe alet topluluğundaki en kaba 
alet tipini oluşturmaktadır. Benzer tipte düzelti-
ye yongaya Lerna’da rastlanılmıştır.127

Yassıtepe ETÇ tabakalarında birçok tunç eser ele 
geçmiştir. Bunların içinde yassı balta (Şek.13.21) 
ve kıvrık başlı bir iğne (Şek.13.22) Batı Anadolu 
ETÇ kültürünün erken örnekleri arasında yer 
alır. Çoğunlukla ETÇ II ve III de yaygınlaşan 
bu tür buluntulardan yassı baltalar Kuruçay ve 
Ilıpınar’ın Geç Kalkolitik tabakasında,128 Ku-
sura, Thermi ve Küllüoba’da Erken Tunç Çağ 
II’de129 ve Beycesultan’da130 Erken Tunç Çağ 
III döneminde karşımıza çıkar. Prestij eşyala-
rı arasında yer alan bu tür buluntular mezarlara 

124 Milic 2014: 288, Fig. 2.
125 Georgiadis 2008: 101-102;  Milic 2014: 288; Fig. 2.
126 Kouka 2014: 43.
127 Runnels 1985: 12B.
128 Umurtak 1996: Levha 160:7,9; Begemann vd.1994:215:1390.
129 Lamp  1938, fig.19.1, 1936:172, Pl XXV:29-9, Efe ve 

Fidan 2006: PL.4:18.
130 Lloyd ve Mellaart  1962: Fig.9:7.
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ölü hediyesi olarak da bırakılmıştır.131 İğneler, 
metal objeler arasında günlük yaşam içinde en 
yoğun bulunan eşyalar arasında yer alırlar. Dikiş 
amaçlı kullanılan iğnelerden biri üst kısmında 
ip geçirmeye yarayan kıvrık baş şeklinde göz 
bulunur. Bazen büyüklükleri dikkate alınarak tığ 
olarak da adlandırılabilen kıvrık başlı iğnelerin 
benzerlerine Kuruçay, Beycesultan ve Thermi’de 
132 rastlanılır.

Yassıtepe Höyüğü ETÇ tabakalarında birçok 
kemik alet bulunmuştur. Buluntular içinde ço-
ğunluğu günlük işlerde kullanıldığı anlaşılan 
deliciler oluşturur. Özellikle deri işlerinde kulla-
nıldığı anlaşılan mablaklar (Şek.13:23-24) ve bız-
lar (Şek.13:25-26) için koyun ve keçi kemikleri 
kullanılmıştır.

Yukarıda bahsedilen bütün bu buluntular Yas-
sıtepe Höyüğü’nde Erken Tunç Çağ I süreci 
içinde yontmataş ve mermer eserlerin yanı sıra, 
pişmiş toprak ve tunç eserlerinin kullanımın da 
önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 
Taş eserlerinin çoğunlukla prestijli ürünler ol-
ması, Yassıtepe Höyüğü merkezinde kompleks 
yapıların içindeki yüksek yaşam düzeyini ve 
güçlü bir organizasyonu göstermektedir. Mü-
hür gibi ticari ve idari buluntuların varlığı 
ve idol gibi dinsel inançları yansıtan ürünler 
Yassıtepe Höyüğü merkezinde idari yapıların 
varlığını kanıtlamaktadır. Özellikle yapıların 
arka odalarındaki depolama sistemleri nedeniy-
le, Yassıtepe Erken Tunç Çağ yerleşiminin artı 
ürünün de kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir 
merkez olduğunu söylemek mümkündür. Erken 
Tunç Çağı’nda Yassıtepe Höyüğü, buluntuları ve 
mimarisiyle Batı Anadolu’nun kültürü üzerinde 
etkisi olan yerleşimlerinden biridir.

Tarihleme 

 Yassıtepe Höyüğü ETÇ tabakalarından alınan 
hayvan kemiği, insan kemiği ve karbonlaşmış 
organik örnekler üzerinden C14 tarihlemeleri ya-
pılmıştır. Tübitak-MAM ve yurtdışındaki laba-
ratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucunda   İlk 
Tunç Çağ I döneminin ilk ve son evresine ilişkin   
MÖ. 3020 -2900 (IIB6) ve MÖ. 2880-2830 (IIB2) 
tarihleri elde edilmiştir. Dolayısıyla elde edilen 
tarihler ve bulgular Yassıtepe’de İlk Tunç Çağ’ın 
başlarında Troya I ve öncesine giden kültürel bir 

131 Derin vd. 2009: Fig.5a,b.
132 Umurtak 1996: Levha 159:1, Lloyd ve Mellaart 1962: 

Fig. 8:1,2, Fig.11:12,14, Lamp 1936:167. Fig.48b.

sürecin yaşandığını ortaya koymaktadır. Böylece 
Yassıtepe Höyüğü IIB 6-8 tabakaları sayesinde 
Kıyı Ege’de ilk kez İlk Tunç Çağ – Kalkolitik 
geçişini anlayabileceğimiz kalıntılara sahibiz.

Yassıtepe IIB 1-5 tabakaları Erken Tunç Çağı I; 
MÖ 2800-2700 yıllarına denk gelmektedir. IIB 
4 tabakasından 2860-2805, IIB 5. Tabakadan 
2865-2805 tarihleri elde edilmiştir.  Bu dönem 
Troya I a-c, Demircihöyük, D, E, F, G, Küllüoba 
2, Beycesultan XIX, XVIII, XVII ve Kusura A 
tabakaları ile çağdaştır.133 Yassıtepe ETÇ’ I’in en 
eski dönemine ait IIB 6-8 evreleri İç Batı Anado-
lu ve Ege sahil kesimi araştırmacılarına göre MÖ 
3300-3000/2900 tarihlerine verilen Erken Tunç 
Çağı IA’ olarak da adlandırılan Erken Tunç Çağ 
Geçiş Evresi ile çağdaş görülmektedir.  Bu dö-
nem Kumtepe IB, Küllüoba 3, 4, 5, Liman Tepe 
A alanı A VII tabakları, Kumtepe I B sonu, Ther-
mi I-II, Erken Kiklad I, Erken Hellas I, Erken Mi-
nos I, Beycesultan XX tabakları ve Tarsus Erken 
Tunç Çağı I tabakalarıyla benzerlik gösterir. 

IIIA Tabakası- Orta Tunç Çağ 

Mimari

Yassıtepe Höyüğü’nün IIA tabakası Orta Tunç 
Dönemi olarak tanımlanmaktadır. Yassıtepe’de 
bu kültür katı ile ilgili olarak 1. Derece arkeolojik 
sit sınırları içinde F/G/H-14, K13, J10-J11 plan-
kareleri kazılmıştır. Bunların dışında Orta Tunç 
Çağ kültürün höyüğün güney ve doğusunda 2 
ve 3. derece Arkeolojik sit kapsamında bulunan 
alanlara yayıldığı görülmüştür. Genel olarak hö-
yüğün doğusunda  yer alan  3. Derece arkeolojik 
sit alanlarında 3690 ada 73 parselden başlayarak  
güneydoğuda 3695 ada 117 parsele kadar olan 
alanlar içinde ve 3692-2 ada 89 parselde  Orta 
Tunç Çağı’na ait mimari ve çanak çömlek bulun-
tuları tespit edilmiştir134 (Fig.3). 

Herhangi bir mimari kalıntılara rastlanmamasına 
karşın 3690 ada üzerinde 17.00 – 16.80 metre ci-
varında Orta Tunç Çağ dönemine ait çanak çöm-
lek parçalarının yoğunlaştığı anlaşılmış. Bunlar 
kültürel bir tabakadan çok toprak içine Roma 
keramikleri ile karışmış, sel ile sürüklenmiş 

133 Efe 2001: 43-78; Efe 2004: 15-29; Efe ve Türtekin 
2011: 189,190;  Şahoğlu 2004: 344, tab. 2.

134 Derin 2015: 203 vd. Yassıtepe ETÇ ve OTÇ dönemi 
bulguları ile ilgili doktora çalışmaları devam etmekte-
dir. Bu nedenle burada detaylara girilmemiştir. Dok-
toraların devamında geniş kapsamlı bir yayın hazırlığı 
sürmektedir. 
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keramik parçaları izlenimi vermiştir.  3695 ada 
117 parselde yapılan sondaj kazılarında en ku-
zeyde 16.04 metreden itibaren mimari kalıntılar 
ortaya çıkartılmıştır.  0.50-0.60 metre kalınlığın-
daki duvarlara ait taş temeller çay taşlarıyla kuru 
duvar tekniğinde tek sıralı olarak inşa edilmiştir. 
Duvarların tek sıralı taş temel üzerine kerpiçten 
yapıldığı anlaşılmıştır.135  

Höyüğün güneydoğusunda 3. Derece Arkeolojik 
Sit alanında 89 No’lu parselde iki mimari tabaka 
ortaya çıkartılmıştır (Fig.3,14:4). Mimari kalıntı-
ların alanın güney kısmında daha iyi korunduğu 
kuzey yarısındaki bazı duvarların tahrip olduğu 
görülmüştür. Alanın kuzeyinde 16.00 m. seviye-
sinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan üç duvar 
açığa çıkarılan ilk mimari kalıntılardır. 0.48 m. 
kalınlığındaki taş temeller orta boy taşlarla ça-
mur harç kullanılarak yapılmışlardır. Ortaya çı-
kan kalıntılara göre alanın kuzey kesiminde üst 
üste tek sıra taşlarla yapılmış temelleri olan en az 
iki mekânın yer aldığını söylemek mümkündür 
(Fig.14:4). 

15.00 m. seviyesindeki ikinci mimari tabaka ala-
nın genelinde daha iyi korunmuş durumdadır. 
14.80 m. de tespit edilen bir yangın tabakası ile 
başlayan bu tabakadaki yapıların üstteki kata 
göre yönleri farklıdır. Alanın güney yarısında 
ikinci mimari kata ait iki evreli bir mekân ka-
lıntısı ve en güney kesimde bir duvar yer almak-
tadır. Duvarlar doğu-batı doğrultusundadır. Ana 
toprağın ise güneye doğru eğimli olduğu anlaşıl-
mıştır. 3.75 m. genişliğindeki mekân çöp çukur-
larıyla tahrip olmasına karşın tabanı üzerinde bir 
pithos ile bir fırın kısmen korunmuş durumdadır. 
Mekânın kuzey duvarı 8.60 m. uzunluğundadır. 
Bu duvar ilk aşamada orta boy taşlar kullanıla-
rak 0.50 m. kalınlığında yapılmıştır. Ancak daha 
sonra genişletilmiş ve duvarın kalınlığı 1.00 m.ye 
ulaşmıştır. Duvar eğime bağlı olarak batı kesim-
de 16.00 m. seviyesinde başlarken, doğu ucunda 
15.17 m. seviyesindedir. Yaklaşık 0.48 m. kalınlı-
ğındaki güney duvarı tahrip olmasına karşın 3.60 
m.’lik bir bölümü korunmuş durumdadır. 

Mekânın batı kesiminde duvara yakın konumda 
1.20 m. çapında bir pithos yerleştirilmiştir. Pitho-
sun üst kısmı kırılarak tahrip olmuştur.  Pithosun 
yanında mekânın orta kısmında 0.90 m. çapında 
bir çöp çukuru tespit edilmiştir. Alanın güney-
doğu kesiminde 1.40m. kalınlığında olasılıkla bir 

135  Derin 2015: Fig.6.

tahkimat duvarı yer almaktadır.

Yassıtepe’nin K13, J10-J11 plankarelerinde yapı-
lan çalışmalarda da kuzey güney doğrultuda inşa 
edilmiş bir mimariye ait taş temellere rastlanıl-
mıştır (Fig.3, 14:3). Bir kısmı günümüze ulaşabi-
len, uzun duvarları 5.50m, kısa kenarları 1.50m 
uzunluğunda 0.50m’e kalınlığa sahip dikdörtgen 
biçimli yapı kalıntıları açığa çıkartılmıştır. Her 
ne kadar dar bir alanda çalışılmış olsa da üst 
üste inşa edilmiş iki farklı Orta Tunç Çağ evre-
si saptanabilmiştir. Bunlardan erken evrede 20-
30cm arasında boyutlara sahip taşlar, geç evrede 
5-10cm arasında taşlar kullanılarak dayanıksız 
yapılar ın inşa edildiği görülmüştür.

Yassıtepe’de Orta Tunç Çağ yapı kalıntıları-
nın ortaya çıkartıldığı başka bir alan, höyüğün 
güneyindeki F14b, F14d ve G 14b plankareleridir 
(Fig.14:1,2). F14b ve F 14d plankarelerinde yüzey 
toprağının hemen altında IIA1 evresine ait ol-
dukça iyi korunmuş kare planlı bir mimari açığa 
çıkartılmıştır. Mekân temellerinin 0.20-0.50m 
arasında değişen büyüklükte çay taşlarından 
yapıldığı anlaşılmıştır. Doğu duvarı 5.00m uzun-
luğunda çift sıra taş sırasıyla örülmüştür. 4.50m 
uzunluğundaki güney duvarı yine çift sıra taş 
örgüsüyle oluşturulmuştur. Batı ve kuzey duvarı 
kesit içerisinde kaldığı için boyutları hakkında 
bilgi yoktur. Yapının kuzeydoğusunda 17.72m 
seviyesinde 1.50x1.00x0.90m çapında yayılım 
gösteren ince plaka taşlarla oluşturulmuş bir ta-
ban döşemesi tespit edilmiştir (Fig.14:2).

IIA2 tabakasına ilişkin mimari kalıntılar F 14b 
plankaresindeki mimari IIA1 dönemi yapı ka-
lıntısının güneyinde ve 17.50m seviyesinden 
itibaren ortaya çıkartılmıştır (Fig.14.2). IIA2 
evresinde ortaya çıkartılan bir diğer yapı F 14d 
plankaresinde Erken Tunç Çağ I sur duvarının 
güneyinde, sur duvarına bitişik olarak inşa edil-
miştir (Fig.14:1-2). Mekânın kuzey duvarının ta-
mamı ve doğu duvarının bir kısmı tespit edilebil-
miştir. 17.90m seviyesinden itibaren ilk izlerini 
görmeye başladığımız mekânın kuzey duvarının 
4.90m uzunluğunda olduğu, duvar üzerine yer-
leştirilen kerpiçlerin 0.42x0.10m boyutlarında ve 
standart biçimde şekillendirildiği anlaşılmıştır. 
Batı duvarı 5.10m uzunluğunda ve 0.55m genişli-
ğindedir. Söz konusu duvar 0.20-0.50m boyutla-
rındaki taşlarla çift sıra taş örülmüştür. Bu duvar 
üzerinde blok halinde kerpiçler yer alır. Yapı içe-
risinde ele geçen kerpiçler üzerinde tespit edilen 
dal örgü negatifleri nedeniyle yapının düz damlı 
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olduğu anlaşılmaktadır.17.12m seviyesinde yapı-
nın tabanı üzerinde de çok sayıda çanak çömlek 
parçaları ele geçmiştir.

Mimari gelenek açısında bakıldığında, Yassıte-
pe OTÇ tabakalarında güçlü ve özel yapı kalın-
tıların olmaması nedeniyle, sosyal örgütlenme 
biçimini ortaya koyabilecek geniş çaplı mimari 
unsurların bulunduğundan söz etmek mümkün 
değildir. Yassıtepe’de mimari olarak Kıyı Kül-
tür Bölgesi’nde yer alan Milet, Kadıkalesi, Çine 
Tepecik yerleşimlerinde olduğu gibi, domestik 
nitelikte yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır. 
OTÇ sürecinin mimari açıdan Erken Tunç Çağ 
yapılarına göre oldukça basit ve dağınık yapılar-
dan oluşmasına, Höyük’te zengin bir Orta Tunç 
mimarisine rastlanmamasına karşın keramik 
ve diğer buluntular zengin bir sürecin varlığını 
işaret etmektedir. Ortaya çıkartılan mimari ka-
lıntılardan anlaşıldığı kadarıyla Orta Tunç Çağ 
yapı kalıntıları höyüğün eteklerine doğru yoğun-
laşırken merkez kısmında herhangi bir kalıntıya 
rastlanmamıştır. Bu da höyüğün tepe kısmının 
yakın döneme kadar süren tarımsal faaliyet-
ler nedeniyle en az 1-2 metre kadar traşlanarak 
düzeltildiğini göstermiştir. Bu nedenle höyüğün 
merkezinde yer alan OTÇ tabakaları günümüze 
ulaşmamıştır. 

Keramik
Yassıtepe’de bulunan IIA katına ait keramikle-
rin büyük bölümü kalın astarlı, açkılı ve düzgün 
yüzeylidir. Çanak çömlek parçaları grimsi kahve, 
kızıl kahve ve mat kahverengindedir. Keramik-
ler içinde kırmızı ve açık kahverengi mal grup-
larının yoğun olduğu anlaşılmaktadır (Fig.15). 
Çanak çömlekler katkısız ya da ince kum, çok 
küçük taşcık, kireç parçacıkları ve mika katkılı 
olarak yapılmışlardır. Katkı oranı ince cidarlı na-
rin kaplarda azalmakta, bu tür kaplarda çoğun-
lukla saf katkısız kil kullanılmaktadır. Büyük 
oranda yabancı maddelerden arındırılmış bu tür 
kille ince nitelikli kaplar yapılmıştır. Kalker bu 
tür keramiklerde az olup çok ince parçacıklar 
halindedir. Kaplar içinde kaba olarak niteleyebi-
leceğimiz parçalar da bulunmaktadır. Çarkta ya-
pılmış kapların çoğunluğu iyi pişirilmiştir. Elde 
edilen parçalardan kapların büyük çapta düzenli 
ve aynı zamanda uygun hava akımının sağlandı-
ğı yüksek ısı üreten fırınlarda pişirildiği anlaşıl-
maktadır. Kildeki kalker daha çok devetüyü, sarı 
ve bej/krem renklerin, olasılıkla mangan ise kır-
mızımsı kahverengi renklerinin baskın olmasına 

neden olmuştur. 

Bütün bu bulgular Yassıtepe OTÇ tabakalarında 
devetüyü, kahverengi ve kiremit rengi yerel mal-
larla birlikte (Fig.15:1-3, 6-9, 12) gri minyas mal 
grubuna ait örneklerin de (Fig.15:4,511) olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Çanak Çömleklerde ithal olarak tanımlanabile-
cek parçalara rastlanmamıştır. Buluntular içinde 
‘Yerli Seramik’ olarak tanımlanan çanak çömlek 
geleneği karakteristiktir.136 Ele geçen kaplar ara-
sında açık ya da kapalı çanak ve kâselerle, çöm-
lekler dikkati çekmektedir. Form bakımından; 
içe dönük ve basit ağız kenarlı 137 (Fig.15:1,2,9), 
keskin omuzlu çanak ve kâseler138 (Fig.15:3), 
dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı omurgalı ça-
naklar139 (Fig.15:5, 10-12), dışa dönük ağız kenar-
lı şişkin karınlı çömlekler (Fig.15:4,6,7,8) daha 
yaygındır. Dipler genel olarak yüksek kaideli 
olarak yapılmıştır (Fig.15:12). Keramik buluntu-
ları arasında gördüğümüz bazı boyalı parçalar, 
gri keramikler ve altın rengi astarlı keramikler 
Geç Tunç Çağı’nı işaret etse de bu kata ait her-
hangi bir mimariye rastlanmamıştır. Olasılıkla 
höyüğün yüzeye yakın bir bölümünde bu süre-
ce ilişkin bir yaşamdan söz etmek mümkündür.  

136 İzmir sınırları içinde ‘Yerli seramik’, içinde kırmızı 
astarlı mallar, devetüyü astarlı mallar, gri mallar ve 
altın mikalı mallar olarak çeşitlilik gösterir.  Bölgenin 
yerli keramik geleneği ile ilgili olarak bakınız: Günel 
1999: 29 vd., 42-56, lev.1-127

137 Bu formun benzerlerini Batı Anadolu’da Koca-
baştepe (Aykurt 2004: 42, Levha 5: a-c), Panaztepe 
(Günel 1999: 41,231-235, Levha 6: 1-8, Levha 7: 1-6), 
Milet (Raymond 2005: 244, Fig.3.13.: AT.98.164.7, 
AT.99.33.3, AT.98.421.35, AT.98.319.10), Ayasuluk 
(Konakçı 2012: 111; Levha 1:2-4), Asapos Tepesi 
(Konakçı 2012:259-260; Levha.37:4-10), Troya (Ble-
gen vd 1951:238, table 21, ) gibi merkezlerde görmek 
mümkündür.

138 Benzerleri için bakınız; Kocabaştepe (Aykurt2004: 
73: Levha 19: a-e), Panaztepe (Günel  1999:44,263-
266, Levha 28: 1-8, Levha 29: 1-7), Troya (Blegen vd. 
1951: Pl 257:6), Bademağacı (Umurtak 2003: 54,63,70, 
Fig.5:3; 72, Fig. 7:1.), Beycesultan (Lloyd ve Mellaart 
1965: 88, Fig. 3:1.), Aphrodisias (Joukowsky 1986: 615, 
PL 442:9.) .

139 Bu forma ait örnekler Kocabaştepe (Aykurt 2004: 74, 
Levha 20:c-f, Levha 21: a-g.), Panaztepe (Günel 1999: 
42,247-248, Levha 16:1-7), Troya (Blegen vd. 1953: PI 
427:1,3.),  Beycesultan (Lloyd ve Mellaart 1965: 102, 
Fig.12:10-12.),  Milet (Raymond 2005: 238, Fig.3-7: 
AT.00.478.1,at.99.871.1), Ayasuluk (Konakçı  2012: 
116;Levha 3:2-7), Aphrodisias (Joukowsky 1986: 629, 
PI 454:6,21.)  ve Ulucak (Çevik 2013, res.8) gibi alan-
lardan bilinmektedir.
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Yassıtepe Höyüğü kazılarında IIA katında ele 
geçen çanak çömleklerin form ve mal özellikleri 
dikkate alındığında başta İzmir çevresi olmak 
üzere Batı Anadolu’nun iç kesimine kadar uza-
nan geniş coğrafya içindeki birçok yerleşimle pa-
ralellik kurmak mümkündür.  Smyrna/Bayraklı 
7-8 tabakaları, Ayasuluk XIa evresi, Milet III. ta-
bakası, Kocabaştepe’nin 3 tabakası, Beycesultan 
V-IVa-c. tabakası ve Asopos Tepesi VIa ve VIb 
tabakalarında, Didyma, Bademgediği Tepesi VI. 
Katı, Kadıkalesi IV, Çine-Tepecik II2a-b, Ulucak 
I, Limantepe III4 ve Panaztepe gibi kazısı yapı-
lan ya da yüzey araştırmaları ile tespit edilen140  
birçok yerleşim merkezinde bulunan çanak çöm-
leklerle Yassıtepe bulguları arasında benzerlikler 
tespit edilmiştir.  

Yassıtepe OTÇ tabakaları buluntularının Ege 
coğrafyasındaki yerleşim alanlarıyla olan ben-
zerlikleri, Yassıtepe C14 sonuçlarıyla da uyum-
ludur. Yurt içinde ve dışındaki labaratuvarlarda 
Yassıtepe’de OTÇ’na ait hayvan ve insan kemik-
leri üzerinde C14 tarihleme çalışmaları yapılmış-
tır. TUBİTAK –MAM’da hayvan kemiklerinden 
MÖ.1925-1757 ve Amerika’da Harvard Medical 
School tarafında insan iskeletleri yaş tayininde 
de MÖ.2033-1920 tarihi elde edilmiştir.  Sözü 
edilen bulgular Batı ve Orta Anadolu kronolojik 
gelişimi dikkate alındığında, Erken Koloni Dö-
nemi ile çağdaş Orta Tunç Çağı I süreçlerini işa-
ret etmektedir. Buluntulardaki benzerliklerin ya-
nısıra; Ayasuluk XIa ve XIb evrelerinden gelen 
C14 tarihlerinin MÖ 2000-1800, Asopos Tepesi 
VIb ve VIa evrelerinden alınan C14 örneklerin 
de her iki evre için MÖ 1950-1700 tarihlerini 
vermiş olması,141 Yassıtepe OTÇ tabakalarının 
sözü edilen yerleşimlerle ortak kültürel sürece 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Küçük Buluntu:

Yerleşim alanı bronz bulgular bakımından da 
oldukça fakirdir.  Sondaj çalışmalarında sadece 
metal olarak, bronz iğne ele geçmiştir. Yassıte-
pe Höyüğü’nde OTÇ tabakaları buluntuları ve 
mimari kalıntılar dikkate alındığında, özellikle 
ithal malların olmaması, Grit kültürü ile ilişkili 
bulguya rastlanmaması   höyüğün kültürel 
bakımdan kıyıdan çok İç Ege kültürleri ile daha 

140 Akyurt 2010, 1 vd., Dedeoğlu 2015, 194 vd. 
141 Bölgenin OTÇ keramiğinin gelişimi ve kronolojisi 

ile ilgili olarak bakınız: Konakçı 2012, 325 vd. Lev.1:1-
4,2:1-4,4:1-8; 243, Lev.8:1-6, Lev.8:7-8.

yakın ilişki içinde olduğunu ortaya koyar. 

I.Kültür Katı: Roma

Yasıtepe’nin doğu ve batısındaki 3. Derece Ar-
keolojik sit alanlarında Erken Roma Dönemine 
ait keramik buluntularına rastlanmıştır. Ancak 
herhangi bir mimari kalıntı tespit edilememiş-
tir. G17-d açmasında yapılan çalışmalar sırasın-
da 17.78m seviyesinde güney-kuzey doğrultulu, 
dorsal pozisyonda yatırılmış, basit toprak mezar 
tespit edilmiştir. 

Yassıtepe’de özellikle yüzey toprağına yakın 
seviyelerde Roma Dönemi keramikleri elde 
edilmiştir. Çoğunlukla katkısız hamurlu çok iyi 
pişirilmiş keramik parçaları arasında kâse ve ça-
naklar yaygındır. 

Mezarlar:

Yassıtepe Höyüğü ETÇ dönemi tabakalarına ait 
az sayıda mezara rastlanmıştır.142 ETÇ mezarla-
rının tamamı höyüğün kuzeyinde H19 plankare-
sinde IIB1-2 tabakaları yerleşiminin dışında or-
taya çıkartılmıştır (Fig.3,4). Mezarların konumu 
dikkate alındığında ETÇ’da ektramural bir gömü 
tarzının hâkim olduğu anlaşılmaktadır. 

ETÇ na ait üç mezardan ilki 1 no’lu mezar, H19 
plan karesinin doğusunda 15.83m. seviyesinde 
tespit edilmiştir (Fig.4,16:1,2,3). Toprağa açılan 
çukura içine hocker tarzında bir gömü içeren 
mezar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır 
(Fig.16:3). İskeletin baş kısmı batıya bakmak-
tadır. Aynı alanda 15.25m seviyesinde 2 no’lu 
mezar (Fig.16.:1,4) bulunmuştur. 2 no’lu mezar-
daki gömünün de hocker pozisyonda olduğu, 
ancak ilk mezara göre ters yönde, güney-kuzey 
doğrultusunda gömüldüğü görülmüştür.  Her 
iki gömünün yanlarında herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır.

Aynı alanda 14.65 m. seviyesinde ortaya çıkar-
tılan 3 No’lu mezar diğerlerinden farklı olarak 
çömlek mezar türündedir (Fig.16:1,5). 33 cm. 
uzunluğunda 30 cm. genişliğindeki çömleğin 
ağzı iki taşla kapatılmıştır. Bebek mezarı oldu-
ğu anlaşılan çift kulplu çömlek kuzey-güney 
doğrultusundadır. 

142 Antrapolog, Doç.Dr. Songül Roodenberg- Alpaslan 
Yeşilova ve Yassıtepe’de ele geçen iskeletler üzerinde 
çalışmalarını ve geniş kapsamlı bir yayın hazırlığını 
sürdürmektedir. 
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Yassıtepe’de Orta Tunç Çağa ait oldukça tah-
rip olmuş durumda mezar kalıntıları açığa çı-
kartılıştır. Bu mezarlar ölüler ETÇ mezarları-
nın aksine yerleşim içinde, intramural tarzında 
gömülmüştür. Bu dönem ait iki mezar tespit edil-
miştir. Bunlardan iliki Höyüğün güneydoğusun-
da 89 No’lu parsel içinde (Fig.3) 15.40 metre sevi-
yesinde bulunmuştur (Şek.16:6) OTÇ mekânları 
arasında ortaya çıkartılan mezar oldukça tahrip 
olmuş durumdadır.  Kemiklerin yönü tam olarak 
belirlenemese de mezarın kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda olduğu düşünülmektedir. Kemik-
lerin konumundan hocker tarzında yatırıldığı an-
laşılan gömünün kafatasının yüz bölümü, kalça 
ve el-ayak kemikleri tahrip olmuştur. Bu döne-
me ait ikinci mezar kalıntısı H14b plankaresinde 
(Fig.4) 18.20m. seviyesinde bulunmuştur. OTÇ 
kalıntıları içinde buluna bu mezardan günümü-
ze kafatası ve kol kemiklerinden birkaç parça 
ulaşabilmiştir. 

G17-d plankaresinde (Fig.3) 17.78m seviyesinde 
yüzey toprağına yakın düzeyde, bir basit toprak 
mezar bulunmuştur. Kuzey- güney doğrultulu, 
dorsal pozisyonda yatırılmış mezarın konumu ve 
gömü tarzı nedeniyle Roma Dönemine ait olduğu 
düşünülmektedir. 
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KATALOG
Figür 6: III.1-2 Tabakası Keramikleri –Kalkolitik 
Dönem
1- Omurgalı çanak, h.r: Siyahımsı gri (10YR3/1), d.astar: 
Gri kahve (10YR5/2), i.astar: Mat kahve (10YR7/3), 
kum, taşçık, mika, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:16cm, 
H15c, IIB, 14.75-14.60m, FNY 38119 .
2- Omurgalı çanak, h.r: Koyu gri (10YR4/1), d.astar: Gri 
kahve (10YR5/2), i.astar: Gri kahve (10YR5/2), kum, 
taşçık, açkılı, katkılı, orta pişmiş, a.ç:15cm, H15c, IIB, 
14.75-14.60m, FNY 38117.

3- Dışa açılan ağız kenarlı çanak, h.r: Grimsi kahve 
(10YR5/2), d.astar: Açık kahve (10YR6/4), i.astar: Açık 
kahve (10YR6/4), kum, taşçık, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç: 24cm, H15c, IIB, 14.55-14.50m, FOA 38204.
4- Dışa açılan ağız kenarlı çanak, h.r: Açık kahve 
(10YR6/4), d.astar: Mat kahve (10YR7/4), i.astar: Mat 
kahve (10YR7/4), kum, mika, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç: 28cm H15c, IIB, 14.75-14.60m, FNY 38106.
5- Dışa açılan ağız kenarlı çanak, h.r: Mat kahve 
(10YR7/3), d.astar: Gri kahve (10YR5/2), i.astar: Gri 
kahve (10YR5/2), kum, taşçık, mika, katkılı, açkılı, orta 
pişmiş, a.ç: 21cm, H15c, IIB, 14.75-14.60m, FNY 38123.
6- Dışa açılan ağız kenarlı çanak, h.r: Kahve (7.5YR5/2), 
d.astar: Mat kahve (10YR6/3), i.astar: Gri kahve 
(10YR5/2), kum, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç: 28cm, 
H15c, IIB, 14.50-14.35m, FOG 38241.
7- Dışa açılan ağız kenarlı çanak, h.r: Siyahımsı gri 
(10YR3/1), d.astar: Gri kahve (10YR5/2), i.astar: Gri 
kahve (10YR5/2), kum, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç: 
26cm, H15c, IIB, 14.55-14.50m, FOA 38192.
8- Dışa açılan ağız kenarlı çanak, h.r: Kahve (10YR5/3), 
d.astar: Açık kahve (7.5YR6/4), i.astar: Mat kahve 
(10YR6/3), kum, mika, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç: 
22cm, H15c, IIB, 14.75-14.60m, FNY 38097.
9- Boyunlu şerit kulplu çömlek, h.r: Gri kahve 
(10YR5/2), d.astar: Gri kahve (10YR5/2), i.astar: Gri 
Kahve (10YR5/2), kum, mika, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç: 12cm, H15c, IIB,14.10-14.00m, FOS 38387.
10- Boyunlu çömlek, h.r: Açık kahve (7.5YR6/4), 
d.astar: Açık kahve (10YR6/4), i.astar: Açık kahve 
(7.5YR6/4), kum, mika, katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç: 
11cm, H15c, IIC, 14.35-14.20m, FOH 38281. 
11- Mahmuz kulp, h.r: Mat kahve (10YR6/3), d.astar: 
Gri kahve (10YR5/3), i.astar: Mat kahve (10YR6/3), 
kum, mika, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, H15c, IIC, 14.10-
14.00m, FOS 38393.
12- Mahmuz kulp, h.r: Mat kahve (10YR6/3), d.astar: 
Gri kahve (10YR5/3), i.astar: Gri kahve (10YR5/3), 
kum, mika, katkılı, açkılı, iyi pişmiş, H15c, IIC, 13.80-
13.65m, FPC 38434.
13- Oval dip, h.r: Gri kahve (10YR5/2), d.astar: Mat 
kahve (10YR7/4), i.astar: Mat kahve (10YR6/3), kum, 
katkılı, açkılı, iyi pişmiş, H15c, IIB, 14.50-14.35m, FOG 
38262.
14- Oval dip, h.r: Mat kahve (10YR6/3), d.astar: Gri kah-
ve (10YR5/2), i.astar: Gri kahve (10YR5/2), kum, taşçık, 
katkılı, açkılı, iyi pişmiş, H15c, IIC, 14.35-14.20m, FOH 
38281.
15- Omurgalı çanak, h.r: Kahve (10YR5/3), d.astar: Mat 
kahve (10YR7/4), i.astar: Mat kahve (10YR7/4), kum, 
katkılı, açkılı, iyi pişmiş, H15c, IIa, 15.00-14.85m, FNI 
37983.
16- İçe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak, h.r: Mat kah-
ve (10YR6/3), d.astar: Koyu gri (10YR4/1), i.astar: Mat 
kahve (10YR6/3), kum, taşçık, mika, katkılı, açkılı, iyi 
pişmiş, a.ç:18cm, H15c, Ic3h, 15.05-15.00m, FNH 37946.
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17- Basit ağız kenarlı çanak, h.r: Gri kahve (10YR5/3), 
d.astar: Mat kahve (10YR8/4), i.astar: Mat Kahve 
(10YR8/4), kum, taşçık, mika, katkılı, orta pişmiş, 
AÇ:21cm, H15c, IIa, 15.00-14.85m, FNI 37959. 
18- Dışa açılan ağız kenarlı sepet kulplu çanak, h.r: 
Kahve (7.5YR5/2), d.astar: Mat Kahve (10YR7/3), 
i.astar: Mat kahve (10YR7/3), kum, mika, katkılı, açkılı, 
iyi pişmiş, H15c, IIa, 15.00-14.85m, FNI 37955. 
19- Dışa açılan ağız kenarlı sepet kulplu çanak, h.r: Gri 
kahve (10YR5/2), d.astar: Kahve (10YR5/3), i.astar: 
Grimsi Kahve (10YR5/2), kum, taşçık, katkılı, açkılı, iyi 
pişmiş, H15c, Ic3h, 15.05-15.00, FNH 37932.
20- İçe dönük ağız kenarlı tava, h.r: Gri kahve 
(10YR5/3), d.astar: Mat kahve (10YR6/3), i.astar: Açık 
kahve (10YR6/4), kum, taşçık, saman, katkılı, açkılı, 
kötü pişmiş, H15c, Ic3h, 15.05-15.00, FNH 37941.

Figür 7: II.6-8 Tabakası Keramikleri –ETÇI Geçiş 
Dönemi
1- İçe kalınlaştırılmış a.k ip delik kulplu çanak, h.r: gri 
kahve (10YR5/3), d.a: gri kahve (10YR5/3), i.a: gri kahve 
(10YR5/3), kum-taşçık-mika katkılı ve açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:16cm, 89 no’lu parsel, 13.19-13.43m, GPE 44338.
2- İçe kalınlaştırılmış a.k ip delik kulplu çanak, h.r: si-
yahımsı gri (10YR3/1), d.a: kırmızımsı sarı (7,5YR7/6), 
i.a: kırmızımsı sarı (7.5YR7/6), açkılı, orta pişmiş, 
a.ç:17cm, 89 no’lu parsel, 13.49-13.43m., GPE 44337. 
3- İçe kalınlaştırılmış a.k ip delik kulplu kâse, h.r: siya-
hımsı gri (10YR3/1), d.a: gri kahve (10YR5/3), i.a: koyu 
gri (10YR4/1), kum ve küçük taşçık katkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:15cm, H15c(test), Ic3h, 15.25-15.15m, FMY 37746.  
4- İçe kalınlaştırılmış a.k kâse, h.r: gri kahve (10YR5/2), 
d.a: koyu gri (10YR4/1), i.a: gri kahve (10YR5/2), açkılı 
ve iyi pişmiş, a.ç:15cm, H15c, Ic-3h, 15.25-15.15m, FMY 
37741.
5- İçe kalınlaştırılmış a.k ip delik kulplu çanak, h.r: koyu 
gri (10YR4/1), d.a: gri kahve (10YR5/2), i.a:(10YR4/1) 
koyu gri, ince kum katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:17cm, 
H15-c, Ic3h, 15.55-15.45m, FMA 87345.
6- Boynuz çıkıntılı içe kalınlaştırılmış a.k ip delik 
kulplu kâse, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: açık kahve 
(7.5YR6/4), i.a: açık kahve (7.5YR6/4), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, orta pişmiş, 89 no’lu parsel, 13.58-
13.49m, GPD 44313.
7- Boynuz çıkıntılı içe kalınlaştırılmış a.k, çanak h.r: 
kızıl kahve (2.5YR5/4), d.a: kırmızımsı sarı (7.5YR6/6), 
i.a: kırmızımsı sarı (7.5YR6/6), kum-taşçık ve mika kat-
kılı, açkılı, iyi pişmiş, 13.72-13.58m, GPC 44330.
8- Omurgalı kâse, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: mat 
kahve (10YR7/3), i.a: gri kahve (10YR5/2), kum taşçık 
ve mika katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:11cm, H15c, Ic3h, 
15.60-15.55m, FLU 37260.
9- Omurgalı çanak, h.r: koyu gri (10YR4/1), d.a: grimsi 
kahve (10YR5/3), i.a: grimsi kahve (10YR5/3), kum taş-
çık katkılı ve açkılı, orta pişmiş, a.ç:17cm, H15c, Ic3h, 
15.25-15.15m, FMY 37742.

10- Omurgalı çanak, h.r: koyu gri (10YR4/1), d.a: mat 
kahve (10YR7/3), i.a: gri kahve (10YR5/2), kum ve mika 
katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:18cm, H15c, Ic3h, 15.60-
15.55m, FLU 37187.
11- Açık a.k kâse, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: açık 
kahve (10YR6/4), i.a: mat kahve (10YR7/4), kum ve 
taşçık katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:11cm, H15c, Ic3h, 
15.45-15.35m, FMF 37582.
12- Açık a.k kâse, h.r:) mat kahve (10YR7/4, d.a: mat 
kahve (10YR7/4), i.a: mat kahve (10YR7/3), kum katkılı, 
açkılı, orta pişmiş, a.ç:12cm, H15c, Ic3h, 15.60-15.55m, 
FLU 37223.
13- Dışa açılan a.k çanak, h.r: mat kahve (10YR7/4), d.a: 
mat kahve (10YR7/3), i.a: mat kahve (10YR7/3), kum ve 
saman katkılı, kötü pişmiş, H15c, Ic3h, 15.60-15.55m, 
FLU 37196.
14- Açık a.k çanak, h.r: mat kahve (10YR7/3), d.a: mat 
kahve (10YR7/4), i.a: koyu gri (10YR4/1), ince kum ve 
mika katkılı, orta pişmiş, a.ç:18cm, H15c, Ic3h, 15.55-
15.45m, FMA 37343.
15- Basit a.k ve ayaklı kâse, h.r: gri (10YR5/1), d.a: kır-
mızımsı sarı (7.5YR7/6), i.a: kırmızımsı sarı (7.5YR7/6), 
kum -mika ve taş katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:10cm, 
H15c, Ic3h, 15.60-15.55m, FLU 37212.
16- Gaga ağızlı testi, h.r: koyu gri (5YR3/1), d.a: gri 
kahve (10YR/5/2), i.a: gri kahve (10YR5/2), kum ve 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:15 cm, H15c, Ic-3H, 
15.45-15.35m, FMF 37515.
17- İçe dönük a.k. şişkin karınlı çömlek, h.r: siyahımsı 
gri (10YR3/19, d.a: gri kahve (10YR5/2), i.a: mat kah-
ve (10YR7/3), kum ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:22cm, H15c, Ic3h, 15.35-15.25m, FMG 37680.
18- Dışa açılan a.k çömlek, h.r: mat kahve (10YR7/3), 
d.a: mat kahve (10YR6/3), i.a: grimsi kahve (10YR5/2), 
ince kum katkılı, iyi pişmiş, a.ç:24cm, H15c, Ic3h, 
15.45-15.35m, FMF 37464.
19- Kapak, h.r: koyu gri (10YR4/1), d.a: gri kahve 
(10YR5/2), i.a: gri kahve (10YR5/2), kum ve mika katkı-
lı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:10cm, H15c, Ic3h, 15.35-15.25m, 
FMG 37696.
Figür 8: II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI 
20- İçe kalınlaştırılmış a.k, yatay ip delik kulplu ça-
nak, kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:17.9cm, I16a-b, IIB3, 17.49m, YE.17.43, JFZ 55815.
21- İçe kalınlaştırılmış a.k, yatay ip delik kulplu ça-
nak, kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:19,5cm, H16a-c/H17d, IIB2-3, 17.49m, YE.81.17, 
KDP 59291.
22- İçe kalınlaştırılmış a.k, ip delik kulplu çanak, h.r: 
koyu gri (10YR4/1), d.a: siyahımsı gri (10YR3/1), kum-
taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:19,5cm, 
H18d, 17.80-17.30m, YE.164.16, HZP 48863.
23- İçe kalınlaştırılmış a.k, yatay ip delik kulplu çanak, 
h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: açık kırmızı (2.5YR6/6), 
kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:18.5cm, H18d, 17.50m, , YE.139.16, HZZ 48365.
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24- İçe kalınlaştırılmış a.k. yatay ip delik kulplu çanak, 
h.r: kırmızımsı sarı (7.5YR7/6), d.a: kırmızımsı sarı 
(5YR6/6), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:19.5cm, H16d, IIB2, 17.84m, YE.96.16, HPN 47742.
25- İçe kalınlaştırılmış a.k, yatay ip delik kulplu çanak, 
h.r: koyu gri (10YR4/1), d.a: siyahımsı gri (10YR3/1), 
kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç: 
20.8cm, I16-b, IIB2, 17.60m, YE.118.16, HTE 47932. 
26- İçe kalınlaştırılmış a.k ,yatay ip delik kulplu çanak, 
h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: kırmızımsı sarı (5YR6/6), 
kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:16cm, 
H16d, IIB2, 18.00m, YE.76.16, HNF 47575.
27- İçe kalınlaştırılmış a.k, yatay ip delik kulplu çanak, 
h.r: kahve (10YR5/3), d.a: kızıl kahve (2.5YR5/4), kum-
taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:20.2cm, 2 
no’lu mekân önü, IIB3, 18.05m, YE.67.16, HLE 47216. 
28- İçe kalınlaştırılmış a.k, içe dönük a.k çanak, d.a. kı-
zıl kahve (2.5YR5/4), kum-taşçık ve mika katkılı, açkı-
lı, iyi pişmiş, a.ç:21.5cm, G17a, IIB1, 17.56m, YE.17.36, 
IZF 55528.
29- İçe kalınlaştırılmış a.k, yatay ip delik kulplu çanak, 
d.a: mat kahve (10YR7/3), kum-taşçık ve mika katkı-
lı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:19.5cm, I16a-b, IIB3, 17.32m, 
YE.26.17, JGF 55465.
30- İçe kalınlaştırılmış a.k, ip delik kulplu kâse, d.a: mat 
kahve (10YR7/3) , kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, 
iyi pişmiş, a.ç:11.5cm, G16d, IIB2-1, 17.52m, YE.17.148, 
KEN 59571.  
31- İçe geniş kalınlaştırılmış a.k çanak, d.a: koyu gri 
(10YR4/1), perdahlı, a.ç:18cm, I15b, IIB1, 18.30-18.20m, 
DMC 26440. 
32- İçe geniş kalınlaştırılmış a.k çanak, d.a: koyu gri 
(10YR4/1), perdahlı, a.ç:20cm, I14c, IIB1, 18.25-18.15m, 
DJT 25927. 
33- İçe geniş kalınlaştırılmış a.k çanak, h.r: mat kahve 
(10YR7/3), d.a: kırmızımsı sarı (7.5YR7/6), i.a: kahve-
remsi sarı (7.5YR7/6), açkılı, iyi pişmiş, a.ç:17cm, H15d, 
IIB1 , 18.05m, EIE 31286. 
34- İçe geniş kalınlaştırılmış a.k çanak, h.r: mat kahve 
(10YR7/4),  d.a: açık kahve (10YR6/4), i.a: açık kah-
ve (10YR6/4), açkılı, iyi pişmiş,  a.ç:18cm, H15d, IIB1, 
17.95-17.85m,  EHZ 31244. 
35- İçe geniş kalınlaştırılmış a.k çanak, h.r: koyu gri 
(10YR4/1), d.a: mat kahve (10YR7/4), i.a: mat kahve 
(10YR7/4), a.ç:25cm, H15d, IIB2, 17.95-17.85m, EHZ 
31243. 

Figür 9: II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI
36- Basit a.k.,ip delik kulplu çanak, h.r: koyu gri 
(10YR4/1), d.a: gri kahve (10YR5/3), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, İyi pişmiş, a.ç:18.5cm, I15a, IIB2, 
17.53m, YE.173.16, IHM 49792. 
37- Basit a.k ip delik kulplu kâse, d.a: gri kahve 
(10YR5/3), i.a: gri kahve (10YR5/3), açkılı, orta pişmiş, 
a.ç:7.1cm, I15b, IIB2, 17.84m, YE.10.16, HHB 46475. 
38- Basit a.k.,ip delik kulplu kâse, h.r: koyu gri 
(10YR4/1), d.a: gri kahve (10YR5/3), kum- taşçık ve 

mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:9.2cm, I16a-b, IIB3, 
17.49m, YE.17.144, JGC 55819. 
39- İçe dönük a.k. omurgalı kâse, d.a: koyu gri (10YR4/1)
kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:14cm, 
IIB2-3, 17.46m, YE.17.153, KDO 59290. 
40- İçe dönük a.k çanak, h.r: koyu gri (10YR4/1), d.a: 
gri kahve (10YR5/3), i.a: gri kahve (10YR5/3), kum kat-
kılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:16.8cm, H16, IIB2, 18.03m, 
YE.123.15, GJU 43048. 
41- İçe dönük a.k. omurgalı  çanak, d.a: koyu gri 
(10YR4/1)kum- taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
AÇ:17.3cm, G16c, IIB2-1, 17.60m, YE.71.17, JYA 57760. 
42- İçe dönük a.k. omurgalı kâse, h.r: siyahımsı gri 
(10YR3/1), d.a: gri kahve (10YR5/3), i.a: siyahımsı 
gri (10YR3/1), kum ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:16.2cm, H17c, IIB1, 17.80m, YE.31.14, FCA 35044. 
43- Kabartma tutamaklı çanak, d.a: gri kahve (10YR5/3), 
yer yer kararma, a.ç:25cm, H15b, Ic3c, 17.30-17.20m,  
EML 32294. 
44- Kabartma tutamaklı çanak, d.a: gri kahve (10YR5/3), 
kaba, a.ç:14cm, H15b, Ic3c, 17.45-17.35m, ELP 32136.
45- Kabartma tutamaklı çanak, d.a.: kızıl kahve 
(2.5YR5/4), perdahlı, a.ç:14cm, H15b, Ic3c, 17.30-
17.20m, EML 32286.
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46- Çömlek, h.r: gri kahve (10YR5/3), d.a: gri kahve 
(10YR5/3), i.a: gri kahve (10YR5/3), kum ve mika katkı-
lı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:7 cm, H19d, Ic3b, 17.75-17.40m, 
YE.40.14,  FON 38505.
47- Çömlek, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: mat kahve 
(10YR7/3), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:6cm, I16a-b, IIB3, 17.37m, YE.17.44,  JGA 55816.
48- Çömlek, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: mat kahve 
(10YR7/3), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:10cm, H16c, IIB2, 17.68m, YE.179.16,  IIJ 49864.
49- Çömlek, h.r: koyu gri (10YR4/1), d.a: koyu gri 
(10YR4/1), i.a: koyu gri (10YR4/1), kum katkılı, açkılı, 
iyi pişmiş, a.ç:5.9cm, I16-H16, IIB2, 17.86m, YE.116.15, 
GKC 42877.
50- Çömlek, h.r: grimsi kahve (10YR5/2), d.a: kırmı-
zımsı sarı (5YR6/6), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, 
orta pişmiş, a.ç:6.4cm, I16-b, IIB2, 17.60m, YE.111.16, 
HTU 47937.
51- Çömlek, h.r: kahve (7.5YR5/2), d.a: gri kahve 
(10YR5/3), i.a: gri kahve (10YR5/3), kum ve mika kat-
kılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:7cm, H15c, IC3b,  18.00m, 
YE.72.14, FUY 39062.

Figür 11: II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI
52- Üç ayaklı dikey kulplu çömlek, h.r: gri kahve 
(10YR5/2), d.a: kızıl kahve (2.5YR5/4), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:12.5cm, I15c, IIB2, 
17.90m, YE.52.16, HIF 47052.
53- Üç ayaklı (pencere şeklinde) dikey kulplu 
çömlek, h.r: açık kırmızı (2.5YR6/6), d.a: kızıl kah-
ve (2.5YR5/4), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi 
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pişmiş, a.ç:10.5cm, H16d, IIB2, 17.55m,  YE.110.16, 
HTT 47935.
54- Üç ayaklı yatay kulplu çanak, h.r: gri kahve 
(10YR5/2), d.a-i.a: kızıl kahve (2.5YR5/4), kum-taşçık 
ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, H15d, IIB2, 17.72m,  
YE.59.16, HJD 46809
55- Üç ayaklı boyunlu çömlek, h.r: siyahımsı gri 
(10YR3/1), d.a: grimsi kahve (10YR5/2), kum ve mika 
katkılı, açkısız, kötü pişmiş, a.ç:5.9cm, H17b, Ic3a, 
17.91m, YE.26.14, FBD 35024.
56- Üç ayaklı kısa boyunlu çömlek, , h.r: gri kahve 
(10YR5/2), d.a: mat kahve (10YR7/4), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:5cm, I15a, IIB2, 
17.55m,  YE.16.110, IHJ 49788.
57- Üç ayaklı kısa boyunlu çömlek, h.r: gri kahve 
(10YR5/2), d.a: mat kahve (10YR7/4), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:5.7cm, G16d, IIB1, 
17.85m, YE.09.17, IYF 52685.
58- Gaga ağızlı testi, h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), d.a: 
siyahımsı gri (10YR3/1), kum-taşçık ve mika katkılı, aç-
kısız, orta pişmiş, a.ç:3.8cm, H18a, IIB1, 17.65-17.60m, 
YE.42.13, FEV 35720.
59- Gaga ağızlı testi, h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), d.a: 
mat kahve, kum-taşçık ve mika katkılı, açkısız, orta 
pişmiş, a.ç:4.5cm, H18d, IIB1, 17.65m, YE.53.13, FGR 
36206.
60- Gaga ağızlı testi, h.r: siyahımsı gri (2.5YR3/1), 
d.a: kızıl kahve (2.5YR5/4), kum ve taşçık katkılı, 
açkısız, orta pişmiş, a.ç:4.9cm, H14c, IIB2, 17.82m, 
YE.58.15,GOJ 40600.
61- Gaga ağızlı testi, d.a: mat kahve (10YR7/3), , kum-
taşçık ve mika katkılı, açkısız, iyi pişmiş, a.ç:7cm, 
H18d, IIB1, 17.76m, YE.49.15, FIH 36481.
62- Gaga ağızlı testi, h.r: mat kahve (10YR7/3), d.a: koyu 
gri (10YR4/1), kum ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, 
a.ç:6.1cm, H19d, IIB2, 17.24m, YE.69.14, FTS 38989.

Figür 12: II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI
63-Tankart, h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), d.a: siyahımsı 
gri (10YR3/1), i.a: mat kahve (10YR7/3), kum ve mika 
katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:9.8cm, H18c, IIB1, 17.65-
17.50m, YE.28.14, 36212 FGZ.
64- Emzikli tankart, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: gri 
kahve (10YR5/3), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, 
iyi pişmiş, a.ç:6.3cm, G16d, IIB2-2, 17.43m, YE.17.169, 
KFK 59885.
65- Yüksek kaideli tankart, d.a: mat kahve (10YR7/3), 
kum ve mika katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:8.5cm, 
H18a, IIB1, 18.45m, YE.95.13, FGL 36201.
66- Kutu (Pyxis), h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), d.a: 
Siyahımsı gri 10YR3/1, i.a siyahımsı gri (10YR3/1), 
kum-taşçık ve bitki katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:6.3cm, 
H15b, IIB1, 17.85m, YE.04.12,  EIR 32540.
67- Kutu (Pyxis), h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: gri kah-
ve (10YR5/3), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi 
pişmiş, a.ç:11,5cm, H16c, IIB2, 17.90m, YE.163.16,  ICJ 
49095.

68- Kutu (Pyxis), h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: gri kah-
ve (10YR5/3), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi piş-
miş, a.ç:17.3cm, H16a, IIB2-3, 17.45m, YE.17.126, JVO 
57753.
69- Koku kabı, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: siyahım-
sı gri (10YR3/1), kum-taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi 
pişmiş, a.ç:2.1cm, Yük.9.5 cm. , d.ç.3.5cm., H16d, IIB2, 
17.68m, YE.101.16, HRP 7136.
70- Kuş biçimli kap (askos), mat kahve (10YR7/3), kum-
taşçık ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:2.4cm, 
H17d, IIB2-2, 17.80m,  YE.16.106, JSR 57561.
71- Çift boyunlu testi, h.r.gri kahve (10YR 5/2), as-
tar grikahve (10YR 5/3),  kum katkılı, a.ç.5.5_5.3cm., 
yük.25cm., dipç.7cm.  IIB2, YE.150.16, HZL  48363.
72. Pota, h.r.kırmızımsı sarı (7.5YR 7/6), kötü pişmiş, 
kum, taşcık katkılı, Uzunluk 12cm., gen.11.2cm, H18a, 
IIB2, 17.20 m.,YE.73.14,FUI 6523. 
73- Şişe, h.r.gri kahve (10YR 5/2), astar grikahve (10YR 
5/3),  kum katkılı F16d, uzunluk 26.4cm., dip çapı 
5.2cm.17.78-17.50, G16b, 17.54 (LPA), IIB2-1, YE.17.128, 
JVJ 57964.
74- Kapak, h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), d.a: sarı 
(10YR7/6), i.a: sarı (10YR7/6), kum ve mika katkılı, aç-
kılı, iyi pişmiş, a.ç:10cm, H17a, IIB1, 17.89m, YE.29.14, 
FAV 35018.
75- Kapak, h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, AÇ:6.5cm, H17c-d, IIB2-
1, 17.90-17.70m,YE.17.145,  KDG 59287.
76- Kapak, h.r: siyahımsı gri (3YR3/1), d.a: siyahımsı 
gri (3YR3/1), i.a: siyahımsı gri (3YR3/1), kum-taşçık 
ve mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:8cm, H17, 18.11m,  
YE.16.01, FBM 35033.
77- Kapak, d.a: siyahımsı gri (3YR3/1), kum-taşçık ve 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, a.ç:9.8cm, I16a-b, IIB3, 
17.31m, YE.24.17, JFO 55466.
78- Kapak, h.r: gri kahve (10YR5/2), d.a: kızıl kahve 
(2.5YR5/4), i.a: kızıl kahve (2.5YR5/4), kum ve taş-
çık katkılı, açkılı, orta pişmiş, a.ç:27.4cm, H15b, IIB2, 
17.88m, YE.56.15,  GDE 40547.
79- Kap gövdesi üzerindeki halka tipi idol kabartması, 
a.r.-h.r: siyahımsı gri (10YR3/1), kum-taşçık ve mika 
katkılı, açkılı, orta pişmiş, I15a, IIB2-1, 17.63m,  HSV 
59287.

Figür 13: ETÇI dönemi Küçük Buluntuları
1-Çift yüzlü pişmiş toprak mühür, ön yüz 3.0 cm, arka 
yüz 2.0 cm., uzunluk 2.7 cm. IIB2, YE.89.16, HPT 124.
2- Ayak şeklinde taş mühür, mermer, Uzunluk 4.1 cm., 
genişliği 2.6 cm., sap genişliği 1.4 cm., H15d , IIB6, 
YE.86.13, FED
3- Mermer idol, Uzunluk 8,9cm., genişlik 8,7 cm., ka-
lınlık 0,9cm., tabaka IIB1, 4 No’lu mekândan, YE.18.86, 
LAL 8580. 
4- Mermer idol, IIB2.2 6 No’lu mekân, 4.3.cm.Gen.3.5 
cm. Kalınlık.1.1 cm., H16b,YE.35.17, JKR 7797 
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5- Mermer idol, IIB2, 6 No’lu mekân, 4.9.cm.Gen.2 cm. 
Kalınlık.0.5 cm. YE.89.17.
6- Mermer tabak, içe kalınlaştırılmış a.k., yük.6 cm., 
kalınlık 0.8cm.,a.ç.14.cm., I16a, 18.10-18.00m., IIB2,   
HUZ 7182.
7- Mermer tabak, dışa açılan a.k. a.ç.15cm., aklınlık 0.5 
cm. ,6.Nolu mekân, IIB2, 18.10-18.06, IBR 7246.
8- Sap delikli taş balta, I 15a, IIB2 tabakası 17,63 metre 
seviyesinde ele geçmiştir. Uzunluk 12,9, genişlik 4,5 ve 
kalınlık 3,5 cm. , YE.16.55, HSU 7152.
9- Taş balta, H15c , IIB2 tabakası 17,74 metre seviyesin-
de ele geçmiştir. Uzunluk 6.5, genişlik 4.2 ve kalınlık 
1.6 cm. , YE.69.16, HMK 7077.
10- Taş balta,  H15c , IIB2 tabakası 17,74 metre seviye-
sinde ele geçmiştir. Uzunluk 4.8, genişlik 3.6 ve kalınlık 
1.4 cm , YE.70.16, HMK 7078.
11- Serpantin taş ağırşak, koyu gri, yükseklik 1.6cm , 
karın çapı.2.1 cm. , I16a-b, IIb3, 17.35m., YE.22.17, JES 
7798.
1 2 -  P i ş m i ş  t o p r a k  a ğ ı r ş a k ,  k o y u  g r i , 
yük.3.6cm.,gen.4.3cm., H17, IIB1, 17.90-17.80m. 
YE.13.33, EYU 6222.
13- Pişmiş toprak ağırşak, yük.3.15cm.,gen.4cm., H17b, 
IIB1, 17.90-17.80m., EYR 6235.
14- Pişmiş toprak ağırşak, yük.4.1cm.,gen.5cm.,H17, 
IIB1, FAD 6241.
15- Pişmiş toprak ağırşak, yük.2.8cm.,3.9cm.,H17b,IIB1
,17.94m.,FAD 6242.
16- 11 No’lu mekân içinden çakmaktaşı üretim artıkları.
17- 11 No’lu mekân içinden çakmaktaşı çekirdekler.
18- Orta Anadolu kökenli obsidyen dilgiler
19- Çakmaktaşı ön kazıyıcılar
20- 12 No’lu mekân içinden Melos kökenli obsidyen dil-
giler
21- Tunç balta, uzunluk 9.3, gen.4.4, kalınlık 0.9cm., 
H15d, 17.35-17.30m.,IIB2, YE.65.12, ELU 6088.
22- Tunç iğne, uzunluk 9.7, gen.0.4, kalınlık 0.4cm., 
H15d, 18.45m., IIB2, YE.37.12, EFD 5961. 
23- Kemik mablak, uz.13.6cm, gen.2.2cm., IIB2, H17a-
c,17.35-17.15m., YE.50.18, LBU 8630.
24- Kemik mablak, uz.15.4cm, gen.2.5cm., IIB2, H17a-c 
, 17.35-17.10m., YE.53.18, LCD 8632.  
25- Kemik delici, uz.9.4cm., gen.2.8cm., IIB1, K13a, 
16.97m., YE.77.17, KAO 8162.
26- Kemik delici, uz.8.7cm., gen.3.2cm., IIB1, F14a, 
17.05, YE.29.17, JIV 7809. 
Figür 15: OTÇ dönemi (IIA1-2) Çanak çömleği
1. İçe dönük a.k. çanak, açık kahve hamur (7.5 YR 6/4), 
açık kırmızı (2.5 YR 6/6) astar, kum, kalker katkılı, aç-
kılı, iyi pişmiş, çark yapımı, aç.21cm.
2. Basit a.k. çanak, açık kahve hamur (7.5 YR 6/4), 

kırmızı astar (2.5 YR 5/6) astar, kum katkılı, açkılı, çok 
iyi pişmiş, çark yapımı, aç.18cm.
3. Basit a.k. omurgalı çanak, açık kahve hamur-astar (7.5 
YR 6/4), kum, kalker katkılı, açkılı, iyi pişmiş, çark ya-
pımı, aç.18cm.
4. Dışa kalınlaştırılmış a.k. keskin omuzlu, sepet kulplu 
çanak, gri hamur -astar (10 YR 5/1), kum, mika katkılı, 
iyi pişmiş, çark yapımı, aç.31 cm.
5. Dışa kalınlaştırılmış a.k. keskin omuzlu, sepet kulp-
lu çanak, grimsi kahve hamur -astar (10 YR 5/2), kum, 
mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı, aç.30 cm. 
6. Dışa dönük a.k. çömlek, mat kahve hamur (10YR 7/4), 
kum, mika taşcık katkılı, açkılı, iyi pişmiş, çark yapımı, 
aç.33cm
7. Dışa dönük a.k. çömlek, kırmızımsı sarı hamur 
(7.5YR 7/4), kum, mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, çark 
yapımı, aç.34cm.
8. Dışa dönük a.k. çömlek, kırmızımsı sarı hamur -astar 
(7.5YR 7/4), kum, taşcık katkılı orta pişmiş, el yapımı, 
aç.16cm.
9. Kulplu kâse, açık kırmızı hamur (2.5 YR 6/6), kırmızı 
astar (2.5 YR 5/6), kalker, mika katkılı, açkılı, çok iyi 
pişmiş, çark yapımı, aç.10cm.
10. Dışa kalınlaştırılmış a.k. keskin omuzlu çanak, 
grimsi kahve hamur-astar (10 YR 5/2), kum, mika katkı-
lı, açkılı, iyi pişmiş, çark yapımı, aç.26cm.
11. Dışa kalınlaştırılmış a.k. keskin omuzlu çanak, 
grimsi kahve hamur (10 YR 5/2), kırmızımsı sarı (7.5 
YR 6/6) astar, kum, mika katkılı, orta pişmiş, el yapımı, 
aç.30 cm.
12. Dışa kalınlaştırılmış a.k., yüksek kaideli dört kulp-
lu çanak, mat kahve hamur-astar (10 YR 9/4), kum, 
mika katkılı, açkılı, iyi pişmiş, çark yapımı, aç.39cm., 
yük.32cm., dipç. 16 cm., F14d, IIA1, YE.19.42, LYR 
65171.

Figür 16: ETÇ-Roma Dönemi Mezarları
3- ETÇ. 1 No’lu basit toprak mezar, kuzeybatı-güney-
doğu yönünde baş batıya bakıyor, H19a, 15.89m., ILR.
4- ETÇ. 2 No’lu basit toprak mezar, güney-kuzey doğ-
rultusunda, baş doğuya bakıyor, H19a, 15.25m., ILZ. 
5- ETÇ. 3 No’lu küp mezar, kuzey güney yönünde, 
33cm.uzunluk, 30cm. genişliğinde çift kulplu çömlek 
içinde, çömleğin ağzı keramik parçası ve taşlarla kapa-
tılmış, H19a, 14.65m. IMC/ILY.
6-OTÇ. 4 No’lu basit toprak mezar, 89 No’lu parselden, 
kuzeybatı-güney doğu yönünde, 15.50-15.40m., GSH.
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Fig. 1.
Yassıtepe’nin Coğrafi Konumu

Fig. 2.  Yassı Tepe’nin Hava Fotoğrafı
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Fig.3.
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Fig. 4: Yassıtepe Höyüğü IIB 2 katı yapıları
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Fig. 5.1.
Yassıtepe Höyüğü kuzeyden 
güneye IIB1-2 tabakaları
 yapılarının görünümü

Fig. 5.2.
Yassıtepe Höyüğü doğudan 
batıya IIB2 tabakası 9 No’lu 
yapının görünümü

Fig. 5.3.
Yassıtepe Höyüğü IIB2 tabakası 
5 No’lu yapı iki bölümlü kera-
mik fırını ve kil topakları
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Fig. 7.  II.6-8 Tabakası Keramikleri –ETÇI Geçiş DönemiFig. 6. III.1-2 Tabakası Keramikleri –Kalkolitik Dönem

Fig. 9.  II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇIFig. 8.  II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI 



Bornova-Yassıtepe Höyüğü 2010-2019 Yılı Çalışmaları 392020

Fig. 11.  II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇIFig. 10.  II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI

Fig. 13.  ETÇI dönemi Küçük BuluntularıFig. 12.  II.1-5 Tabakası Keramikleri –ETÇI
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Fig. 14. OTÇ dönemi (IIA1-2) Mimarisi 



Fig. 15.  OTÇ dönemi (IIA1-2) Çanak çömleği
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Fig. 16. Erken Tunç Çağı Mezarları


