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 UŞAK PROTOHİSTORİK DÖNEM YÜZEY 
ARAŞTIRMALARI PROJESİ 2017-2018: 

YONTMATAŞ BULUNTU TOPLULUĞU  

İsmet Berkan ERDEM*

GİRİŞ
Bu çalışma, 2017 ve 2018 yılı araştırma sezonunda, Dr. Mehmet Ali YIL-

MAZ tarafından başlatılan Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları 
Projesi (UPDAP) kapsamında elde edilen yontmataş buluntuların tekno-ti-
polojik analizlerini kapsamaktadır. 

2017 ve 2018 yılı araştırmaları, Banaz ilçesi ve Merkez ilçe sınırlarını kap-
sayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, toplam 19 yerleşim yerin-
den ele geçen 196 adet yontmataş buluntu bilimsel açıdan değerlendirilmiş-
tir. Yontmataş buluntu topluluğu üzerinde gerçekleştirilmiş olan bu çalışma-
nın gerek bölge içerisinde gerekse çevresinde yapılmış ya da yapılacak olan 
araştırmalara katkı sunması açısından önem arz etmektedir. 

 
2017 YILI ARAŞTIRMALARI
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) kapsa-

mında 2017 yılında tespit edilmiş olan 7 yerleşim yerinden elde edilen yont-
mataş buluntular bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Toplam 89 adet olan 
yontmataş buluntu, tekno-tipolojik açıdan çalışılmış, örnek çizim ve fotoğ-
raflar ile belgelenmiştir.

1-Çukurören Höyük Yontmataş Buluntuları 
Çukurören Höyük, Büyükoturak Köyü’nün 3,5 km kuzeyinde Çukurören 

deresinin doğusunda yer almaktadır1 (Harita: 1). 2017 yılı çalışmaları kap-
samında, höyük yüzeyinde toplam 4 parça yontmataş ele geçmiştir. 1 adet 
dilgi, 1 adet çekirdek ve 2 adet yongadan oluşan parçaların yapımında ham-

* İsmet Berkan ERDEM, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Yük-
sek lisans öğrencisi, Uşak/TÜRKİYE. i.berkanerdem@gmail.com

1 Yılmaz, 2019, 428.
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madde olarak çakmaktaşı, kalsedon ve kuvarsit kullanılmıştır. Yongalar üze-
rinde düzelti olmamakla birlikte 1 tanesi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş 
çentikler tespit edilmiştir. Distal ucu kırık olan orak dilgisinin her iki kenarı 
boyunca, kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri ile sol kenarına paralel silika 
parlaklığı tespit edilmiştir. Bir diğer parça olan çekirdek ise alet haline dö-
nüştürülmüş olup bir kenarı boyunca dik düzeltilere sahiptir. 

2- Mamaklar Höyük Yontmataş Buluntuları
Büyükoturak Köyü sınırları içerisinde yer alan ve ilk kez araştırma ekibi 

tarafından keşfedilen diğer bir yerleşim yeri ise “Mamaklar Höyük”tür. Söz 
konusu yerleşim, kuzeyinde yer alan Manda Deresi ve güneyinde bulunan 
Çırçır Deresi’nin oluşturduğu iki vadi arasında yer almaktadır2 (Harita: 1).  
2017 yılı çalışmaları kapsamında yüzeyde bulunarak değerlendirmeye alı-
nan yontmataş buluntu sayısı 2 adet olup her iki parça da çakmaktaşından 
üretilmiştir. Bunların her ikisi de çekirdeğin hazırlanmasına ve düzenlenme-
sine yönelik olarak alınmış olan tepeli dilgidir. Proksimal kısmı kırık olan 
tepeli dilgi, dişlemeli düzeltiye sahip bir orak dilgisidir. Düzeltinin yer aldığı 
kenar boyunca her iki yüzde silika parlaklığı tespit edilmiştir (Çizim: 1: 1). 
Diğer tepeli dilgi ise almaşık düzeltiye sahiptir (Çizim: 1: 2).  

3- Dümenler Höyük Yontmataş Buluntuları
Dümenler Höyük, Bahadır Köyü’nün 3,5 km kuzeydoğusunda, Malakaya 

Deresi’nin oluşturduğu vadide yer almaktadır3 (Harita: 1). 2017 yılı araştır-
maları kapsamında, yüzeyde 17 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Bun-
lardan 3 tanesi kalsedon, diğerleri ise çakmaktaşından üretilmiştir. Buluntu 
topluluğu 5 adet çekirdek, 9 adet yonga ve 3 adet dilgiden oluşmaktadır. 
Elde edilen yongaların çoğunluğu kısmi düzeltiye sahip olup 2 tanesi çentikli 
alet özelliği sergilemektedir. Topuğu kaldırılmış ve sol kenarı boyunca ince 
düzeltiye sahip olan buluntu, orak dilgisi olarak tanımlanmıştır. Silika par-
laklığının düzeltili kenarın karşısında yer alan sağ mesial bölgede belirgin 
olması, aletin farklı aktiviteler de kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Üçgen 
kesite ve ham topuğa sahip olan dilgi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş 
çentik izlerine rastlanırken, sadece proksimal kısmı ele geçmiş olan dilgi par-
çası ise her iki kenarı boyunca gözlemlenen almaşık düzeltiye sahiptir.  

2 Yılmaz, 2019, 428.
3 Yılmaz, 2019, 429.
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Yerleşimde üretime işaret eden çekirdeklere baktığımızda, 3 tanesinin 
herhangi bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen şekilsiz çekirdek, 2 tanesi-
nin ise prizmatik çekirdeklerin alt tipi olan tek kutuplu çekirdek olduğu gö-
rülmektedir. Söz konusu tek kutuplu çekirdekler, dış yüzeylerinde yüzeyin 
yarısı veya yarısına yakın oranda kabuk taşımaktadır (Resim: 1).  

4- Banaz Höyük Yontmataş Buluntuları
Banaz İlçe merkezinin 1 km doğusunda bulunan “Banaz Höyük” (Harita: 

1) yerleşimi, merkeze ait sınırlar içerisinde yer alan, yayılım alanı oldukça ge-
niş ve çok katmanlı bir yerleşimdir. Höyüğün batısından geçen yolun açılma-
sı nedeniyle tahribat meydana gelmiş ve bu alanda yaklaşık 5 m’lik kültürel 
bir depo açığa çıkmıştır4. 

2017 yılında, yerleşimde yapılan araştırmalar sonucu 46 adet yontmataş 
buluntu ele geçmiştir. Hammaddesi çört olan 1 parça dışında bütün bulun-
tular çakmaktaşından üretilmiştir. Buluntu topluluğu 27 adet yonga, 9 adet 
dilgi ve 10 adet çekirdekten oluşmaktadır (Resim: 2).  Yongaların 16 tanesi 
pulcuklu kısmi düzeltilidir. Bu parçalar üzerindeki topuk özelliklerine bak-
tığımızda 7 tanesinin düz, 1 tanesinin ise ham topuk taşıdığı görülmüştür. 
Geriye kalan parçalardan 4 tanesinin topuk kısmı kırık olmakla birlikte 4 ta-
nesinin ise topuğunun kaldırıldığı tespit edilmiştir. Vurma düzlemleri (to-
puk) geniş ve belirgin vurma yumrularına sahip olmaları nedeniyle doğru-
dan vurma tekniği ile üretildikleri anlaşılmaktadır. 3 adet yonga üzerinde ise 
herhangi bir düzelti veya kullanım çentiği görülmemektedir. Yonga üzerine 
yapılmış diğer aletler ise 6 adet çentikli alet,  1 adet dişlemeli alet ve 1 adet 
kullanım çentiği içeren buluntudur.

Yerleşimden ele geçen 5 adet orak dilgisinden 4 tanesi taşımalığın mesi-
al, 1 tanesi ise mesial-proksimal kısmı üzerine yapılmıştır. Mesial-proksimal 
kısım üzerine yapılan orak dilginin dip kısmı budanmıştır (Çizim 2: 2). Ke-
sitlere baktığımızda, 4 tanesi trapez, 1 tanesi ise üçgen kesite sahiptir. Söz 
konusu parçalardan 2 tanesi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentik iz-
leri tespit edilmiştir. Bunun haricinde 1 tanesi iç ve dış yüzden düzeltili, 1 
tanesi iç yüzden düzeltili ve 1 tanesi ise dişlemeli düzeltiye sahiptir. Silika 
parlaklığı ise 3 tanesinin sol kenarı boyunca, 1 tanesinin sağ kenarı boyunca, 
1 tanesinin ise her iki kenarı boyunca paralel olacak şekilde yer almaktadır. 
Her iki kenarı boyunca silika parlaklığı içeren orak dilgisi dişemeli ve alma-

4 Yılmaz, 2019, 431-432.
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şan pulcuklu düzeltiye sahiptir (Çizim 2: 4). Diğer parçalara baktığımızda 2 
adet dilgi üzerinde kullanım çentiği, 1 tanesinde ise her iki kanar boyunca 
düzelti görülmektedir. Bunun dışında 1 adet dilgi ise teknolojik ürün olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Çekirdeklerden 7 tanesi herhangi bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen 
şekilsiz çekirdektir. Bunun dışında 2 adet çekirdeğe dönüştürülmüş yonga, 1 
adet ise çekirdek parçası ele geçmiştir.

5- Ayvacık Höyük Yontmataş Buluntuları
Köyün yaklaşık 1,5 km batısında yer alan “Ayvacık Höyük” (Harita: 1) 

yerleşimi, alan genişliği bakımından Banaz Höyük’ten sonra ikinci büyük hö-
yüktür5. 2017 yılı çalışmaları kapsamında, söz konusu yerleşimden 9 adet çak-
maktaşı, 1 adet ise obsidyen yontmataş buluntu tespit edilmiştir. Bunlar 6 adet 
dilgi, 3 adet yonga ve 1 adet dilgicikten oluşmaktadır. Mesial kısmı korunmuş 
olan dilgicik, obsidyenden üretilmiştir. Söz konusu hammadde, makroskobik 
gözlemlerimiz doğrultusunda, grimsi-yeşil renkte olup Orta Anadolu kökenli 
obsidyen özellikleri sergilemektedir. Bu parça, trapez kesitli olup her iki kenarı 
boyunca oldukça küçük boyutta çentik izleri taşır (Çizim 3: 7). Mesial parça-
lardan oluşan, trapez kesite sahip 4 adet buluntu ise orak dilgisidir (Çizim 3: 
1,2,5,6). Bunlardan 3’ü her iki kenar boyunca silika parlaklığı göstermektedir. 
Her iki kenarı silika parlaklığı gösteren 1 parça ise aynı zamanda çentikli alet 
olarak tasarlanmasından dolayı bileşik alet statüsünde değerlendirilmiştir (Çi-
zim 3: 1). Diğer 2 orak dilgisi ise kenarları boyunca kullanım sonucu oluşmuş 
çentik izleri taşımaktadır. Tek kenarı silika parlaklığına sahip orak dilgisi ise iç 
yüzden pulcuklu düzeltiye sahiptir. Silika parlaklığı düzeltinin olduğu kısım-
da daha yoğundur. Diğer 2 dilgiden 1 tanesi teknolojik ürün diğeri ise alma-
şık düzeltilere sahip bir parçadır. Dilgiler ve dilgiciğin hafif eğimli profilleri, 
düzenli kenarları ve trapez kesitleri baskı ile yongalamaya işaret etmektedir. 
Yonga üzerine 1 adet çentikli alet, kısmi düzeltili yonga ve üzerinde kullanım 
sonucu oluşmuş çentik izleri taşıyan yonga ise diğer buluntular arasındadır.

6- Öksüz Höyük Yontmataş Buluntuları
Öksüz Köyü’nün yaklaşık 3,5 km kuzeydoğusunda yer alan6 “Öksüz 

Höyük” de (Harita: 1), 2017 yılı çalışmaları kapsamında, hammaddesi çak-

5 Yılmaz, 2019, 435.
6 Yılmaz, 2019, 433.
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maktaşı olan 3 adet yonga ve 1 adet dilgi tespit edilmiştir. Renk olarak açık 
ve koyu kahverengi tonlarına sahiptirler. Yongalardan 2’si üzerinde kulla-
nım sonucu oluşmuş çentik izleri görülürken, 1 tanesi üzerinde herhangi bir 
düzelti işlemi bulunmadığından teknolojik ürün olarak değerlendirilmiştir. 
Dilgi ise üçgen kesitli ve düz topuğa sahip olup herhangi bir düzelti işlemi 
barındırmamaktadır. 

7- Kızılhisar Höyük Yontmataş Buluntuları
Kızılhisar Göleti’nin batısında, kayalık sırt üzerine konumlanmış olan 

“Kızılhisar Höyük”, günümüzde tarım arazi olarak kullanılmaktadır7 (Hari-
ta: 1). 2017 yılı sezonunda buradan ele geçen yontmataş buluntu sayısı 6’dır. 
Üretimde kullanılan hammadde cinsi kalsedon ve çakmaktaşıdır. Yontma-
taş buluntular 3 adet yonga ve 3 adet dilgiden oluşmaktadır. Yongaların 2’si 
üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir. Bu parçalar 
düz topuğa sahip olup, kopma açıları 90 dereceden büyüktür. Üçgen kesitli, 
düz profile sahip 2 adet buluntu ise orak dilgisi olarak kullanılmıştır (Çizim 
4: 1). Bunlardan birisinin mesial kısmı üzerinde sağ kenar boyunca uzanan 
almaşan-pulcuklu düzeltiler yer almaktadır. Düzeltili kenarda, dilgi kenarı-
na paralel olacak şekilde silika parlaklığı tespit edilmiştir. Diğer orak dilgisi 
ise özellikle sol kenar boyunca kullanım sonucu oluşmuş çentik izlerine sa-
hiptir. Dilginin her iki kenarı boyunca izlenebilen silika parlaklığı gözlenmiş-
tir (Çizim 4: 2).

  
2018 YILI ARAŞTIRMALARI  
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP), 2018 

yılı araştırmaları kapsamında, toplam 12 yerleşim yerinden ele geçen yont-
mataş buluntular bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Toplam 107 adet olan 
yontmataş buluntu sayısı, tekno-tipolojik olarak çalışılmış, örnek çizim ve 
fotoğraflar ile belgelenmiştir.

1- Ada Höyük Yontmataş Buluntuları
Kavacık Köyü’nün 2.8 km kuzeyinde, Alıçlı Mevkii olarak bilinen alan-

da yer alan8 Ada Höyük (Harita: 1) yüzeyinde, 2018 çalışmaları kapsamın-

7 Yılmaz, 2019, 437.
8 Yılmaz, 2020 (baskıda).
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da hammaddesi çakmaktaşı olan 4 adet yontmataş buluntuya rastlanmıştır. 
Bunlardan 1 tanesi taşımalığı yonga olan taş delgidir. Düz topuğa sahip, 
vurma yumrusu oldukça belirgin, kopma açısı ise 90 dereceden büyüktür. 
Söz konusu parça, distal kısmın sol ve sağ kenarında pulcuklu düzelti ve iki 
küçük çentikle delici bir uç elde edilecek biçimde şekillendirilmiştir (Resim: 
3). Diğer aletler, 1 adet kısmi düzeltili yonga, 1 adet çentikli alet ve 1 adet 
üzerinde kullanım sonucu çentikler oluşmuş yongadır.    

2- Susuz Höyük Yontmataş Buluntuları
Susuz Köyü’nün 1,5 km güneybatısında yer alan “Susuz Höyük” (Harita: 

1), elverişli tarım arazileri üzerinde konumlanmaktadır9. 2018 yılı araştırma-
ları kapsamında, buradan ele geçen yontmataş buluntu sayısı 11’dir. Bun-
lardan 1 tanesi obsidyen, diğerleri ise çakmaktaşından üretilmiştir. Obsid-
yen buluntu, makroskobik gözlemlerimiz doğrultusunda, dumanlı saydam 
renkte olup Orta Anadolu kökenli obsidyen özellikleri sergilemektedir. Söz 
konusu obsidyen yonga üzerinde herhangi bir düzelti işlemi görülmemek-
le birlikte topuk kısmı kırık ele geçmiştir. Çakmaktaşı buluntular ise 6 adet 
yonga, 1 adet dilgi ve 1 adet makrolit parçasıdır. Yongaların 4 tanesi kısmi 
düzeltiye sahip iken 2 tanesi kullanım soncu oluşmuş çentik izleri taşımakta-
dır. Tanımlanamayan 2 parçanın ise yalnızca proksimal kısımları ele geçmiş-
tir. Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite sahip olan buluntu ise sırtlı 
orak dilgisidir (Çizim: 5). Söz konusu parçanın dip kısmı budanmıştır. Parça 
üzerinde, sağ kenar boyunca silika parlaklığı bulunmakla birlikte kullanım 
nedeniyle oluşmuş çentik izleri gözlenmiştir. Makrolit parçası ise kısmi dü-
zeltili olarak ele geçmiştir.   

3- Nohutova Höyük Yontmataş Buluntuları
Kızılcasöğüt Köyü’nün 2,7 km kuzeybatısında yer alan10 Nohutova Hö-

yük (Harita: 1) yüzeyinde, 2018 yılı çalışmaları kapsamında 5 adet çakmak-
taşından üretilmiş yontmataş buluntu tespit edilmiştir. Bunlardan 1 tanesi 
mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite sahip orak dilgisidir. Söz konusu 
parçanın her iki kenarı üzerinde dilginin kenarlarına paralel bir biçimde sili-
ka parlaklığı gözlenmiştir (Çizim: 6). Bu durum özellikle dış yüzde daha yo-

9 Yılmaz, 2020 (baskıda).
10 Yılmaz, 2020 (baskıda).
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ğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte sol kenarın hem dış hem 
de iç yüzünde kullanım sonucu oluşan çentik izleri takip edilebilmektedir. 
Ele geçen diğer 2 adet dilginin 1 tanesi pulcuklu-almaşık düzeltiye sahipken 
diğerinde kullanım dolayısıyla oluşmuş çentik izleri yer almaktadır. Bunlar 
dışında ele geçen diğer buluntular ise 1 adet topuk kısmı kaldırılmış kısmi 
düzeltili yonga ve 1 adet çekirdek parçasıdır.   

4- Kuşdemir Kale Yontmataş Buluntuları
Kuşdemir Köyü’nün yaklaşık 1,7 km kuzeybatısında yer alan, Kuşdemir 

Kale Mevkii (Harita: 1) olarak bilinen alan üzerinde konumlanmış, tepe üstü 
bir yerleşim yeridir11. 2018 yılı sezonunda buradan ele geçen yontmataş sayı-
sı 7’dir. Buluntuların tamamı çakmaktaşından üretilmiştir. Buluntulardan 3 
tanesi düzeltisiz ancak kullanım sonucu üzerinde çentik izleri oluşmuş yon-
galardır. 1 adet dilgi ve 1 adet yonga ise teknolojik ürün olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 2 adet çekirdek ise, herhangi bir tekno-tipolojik özellik göster-
meyen şekilsiz çekirdektir.

5- Burhaniye Höyük Yontmataş Buluntuları
Burhaniye Köyü’nde “Köy Arkası Mevkii” olarak bilinen alanda konum-

lanan12 “Burhaniye Höyük” (Harita: 1) yerleşiminde, 2018 yılı çalışmala-
rı kapsamında 5 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Hammadde olarak 
çakmaktaşı ve kalsedon kullanılmıştır. 2 adet dilgi üzerinde kullanım sonu-
cu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir. 1 tanesi ise mesial kısım üzerine 
yapılmış çentikli alettir. Bu özelliğinin yanı sıra üzerinde kullanım sonucu 
oluşmuş çentik izlerine sahiptir. 1 adet yonga üzerine yapılmış çentikli alet 
üzerinde ise hem pulcuklu hem de kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri 
tespit edilmiştir. Yalnızca proksimal kısmı ele geçen parça ise büyük oranda 
kırığa sahip olmasından dolayı tanımsız olarak nitelenmiştir.  

6- Çamsu Höyük Yontmataş Buluntuları
Comburt Ovası’nın doğu sınırında bulunan Çamsu Köyü sınırları içeri-

sinde yer alan13 “Çamsu Höyük” (Harita: 1) yerleşimi, 2018 yılı çalışmaları 

11 Yılmaz, 2020 (baskıda).
12 Yılmaz, 2020 (baskıda).
13 Yılmaz, 2020 (baskıda).
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kapsamında incelenmiştir. Söz konusu yerleşimde gerçekleştirilen araştırma-
lar neticesinde buradan 10 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Hammadde 
olarak 8 adet çakmaktaşı, 1 adet kuvarsit ve 1 adet kalsedondan üretilmiş-
lerdir. Kalsedondan üretilmiş olan buluntu, dişlemeli düzeltiye sahip sırtlı 
bıçaktır (Resim 4: 1). Söz konusu parçanın sırt kısmında yarısından az oranda 
kabuk yer almaktadır. Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite sahip par-
ça ise orak dilgisi olarak tanımlanmıştır (Resim 4: 2). Dilginin sağ kenarına 
paralel silika parlaklığı tespit edilmiş olup, iç yüzde mesial-proksimal böl-
gede kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri ile karşılaşılmıştır. Ele geçen 4 
adet yongadan 2’si kullanım sonucu oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Diğer 
2 yonga üzerinde herhangi bir düzelti veya kullanım dolayısıyla oluşmuş 
çentik izlerine rastlanmamıştır. Bunun dışında 1 adet dilgi taşımalığına ait 
olabileceğini düşündüğümüz, ancak sadece proksimal kısmın elen geçme-
sinden dolayı tanımsız olarak nitelenen buluntuya rastlanmıştır. Söz konusu 
buluntular haricinde 1 adet tükenmiş çekirdek (Resim 4: 3), 1 adet düzeltisiz 
dilgi ve yine üzerinde herhangi bir düzelti veya kullanım çentiği içermeyen 
kuvarsitten yonga yer almaktadır.    

7- Ayrancı Höyük Yontmataş Buluntuları
Banaz ilçesinin kuzeybatısında yer alan Ayrancı Köyü’nün 1.7 km güney-

doğusunda “Ayrancı Höyük” (Harita: 1) yer almaktadır14. Literatürde henüz 
bilinmeyen buluntu yerlerinden biri olan söz konusu höyük, ilk kez 2018 
yılında araştırma ekibi tarafından keşfedilmiştir. Araştırmalar neticesinde, 
yerleşim alanı içerisinde toplam 13 adet yontmataş buluntuya rastlanmıştır. 
Hammadde olarak 12 adet çakmaktaşı ve 1 adet kalsedondan üretilmişlerdir. 
Bunlar 6 adet yonga, 3 adet dilgi, 3 adet çekirdek ve 1 adet makrolit parçasına 
ait buluntulardır. Yongalardan 1 tanesi kısmi düzeltili, 1 tanesi düzeltisiz, 2 
tanesi ise kullanım sonucu oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Bunlar haricinde 
yonga üzerine 2 adet çentikli alet ve 1 adet taş delgi ele geçmiştir. Düz topu-
ğa sahip, vurma yumrusu oldukça belirgin olan taş delgi, distal kısmın her 
iki kenarı üzerinde pulcuklu düzeltilerle delici bir uç elde edecek biçimde 
şekillendirilmiştir. Dilgilerden 1 tanesi düzeltisiz, diğeri ise kullanım sonucu 
oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite 
sahip ve sol kenar boyunca yarı dik düzeltili parça orak dilgisi olarak tanım-
lanmıştır. Söz konusu parça üzerinde, dilginin her iki kenarına paralel olacak 

14 Yılmaz, 2020 (baskıda).
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şekilde silika parlaklığı tespit edilmiştir. Çekirdeklerden 1 tanesi herhangi 
bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen şekilsiz çekirdek, 1 adet çapraz ku-
tuplu çekirdek ve 1 adet çekirdeğe dönüştürülmüş yongadır.         

8- Karlık Höyük Yontmataş Buluntuları
Merkez ilçe araştırmaları çerçevesinde, Karlık Köyü’nün 400 m kuzeydo-

ğusunda yer alan “Karlık Höyük” (Harita: 1) incelenmiştir15. Bu yerleşimde 
yapılan araştırmalar sonucunda 29 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. 
Hammadde olarak 28 adet çakmaktaşı ve 1 adet kalsedondan üretilmişlerdir. 
Bunlardan 16’sı yonga, 10 tanesi dilgi, 2 adet çekirdek ve 1 adet tanımsız par-
çadır. Yongalardan 8 tanesi pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş kısmi dü-
zeltili, 1 tanesi ise tüm kenar boyunda düzeltilidir. 3 adet yonga ise teknolojik 
ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Yonga taşımalığa ait diğer buluntulara 
baktığımızda ise 1 adet çakmaktaşı hammaddesine ait sırtlı bıçak, 1 adet kal-
sedona ait taş delgi ve 2 adet hem çentikli hem de ön kazıyıcı fonksiyonuna 
sahip bileşik alet ele geçmiştir. Bunlar haricinde 5 adet kullanım sonucu üze-
rinde çentik izleri oluşan dilgi, 2 adet pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş 
trapez ve üçgen kesitli dilgi, 1 adet ise pulcuklu kısmi düzeltiye sahip dilgi 
ele geçmiştir (Çizim 7: 2,3,5). Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite 
sahip parça ise orak dilgisidir (Çizim 7: 1). Söz konusu parça üzerinde, dilgi-
nin sol kenarı boyunca silika parlaklığı tespit edilmiştir. Teknolojik ürünler 
içerisinde değerlendirilen 1 adet dönümlü dilgi de buluntular arasında yer 
almaktadır. Çekirdeklere baktığımızda ise 1 adet şekilsiz çekirdek, 1 adet ise 
çekirdeğe dönüştürülmüş yonga bulunmaktadır. Buluntular arasında yalnız-
ca 1 parça üzerinde büyük oranda kırık yer alması nedeniyle tanımsız olarak 
nitelenmiştir.      

9- Kapaklar Höyük Yontmataş Buluntuları
Kapaklar Köyü’nün kuzeyinde yer alan16 “Kapaklar Höyük” (Harita: 1) 

yerleşiminde, 2018 yılı araştırma sezonunda, çakmaktaşından 6 adet yont-
mataş buluntu ele geçmiştir. Bunlar 2 adet yonga, 4 adet dilgiden oluşmak-
tadır. Düz topuğa sahip, vurma yumrusu oldukça belirgin ve kopma açısı 90 
derecen büyük olan yonga tipik bir ön kazıyıcıdır (Çizim 8: 3). Söz konusu 

15 Yılmaz, 2020 (baskıda).
16 Yılmaz, 2020 (baskıda).
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parçanın alın kısmı pulcuklu düzeltilerle işlev görecek biçimde şekillendiril-
miştir. Diğeri ise çekirdekten alınan birincil yongadır (Çizim 8: 1). Dilgiler-
den 2 tanesi her iki kenar boyunca pulcuklu düzeltiye sahiptir. Üçgen kesite 
sahip olan düzeltili dilginin, distal ve proksimal kısımları kırık ele geçmiştir 
(Çizim 8: 5). Trapez kesite sahip olan düzeltili dilgi ise yüzcüklü topuğa sa-
hip olup üzerinde kabuk kalıntısı taşımaktadır (Çizim 8: 2). Diğer 2 adet dilgi 
ise üzerinde kullanım sonucu meydana gelmiş çentik izleri taşımaktadır (Çi-
zim 8: 4,6). 

  
10- Kocakır Höyük Yontmataş Buluntuları
Yapağılar Köyü’nün 900 m kuzeybatısında yer alan17 “Kocakır Höyük” 

(Harita: 1) yerleşimi, 2018 yılı araştırma sezonu kapsamında incelenmiştir. 
Söz konusu höyükte çakmaktaşı hammaddesine ait 9 adet yontmataş bulun-
tu tespit edilmiştir. Bunlar 4 adet yonga, 1 adet dilgi, 3 adet çekirdek ve 1 
adet tanımsız parçadan oluşmaktadır. Yongalardan düz topuğa sahip, vurma 
yumrusu oldukça belirgin ve kopma açısı 90 derecenin üzerinde olan parça 
taş delgidir. Söz konusu alet, iç yüzün distal kısmında sivri bir uç elde edecek 
biçimde düzeltilenerek şekillendirilmiştir. Diğerleri ise 1 adet dişlemeli alet, 
2 adet kısmi düzeltili yongadır. Dilgi ise, mesial kısım üzerine yapılmış, üç-
gen kesitli ve düz profile sahip olan orak dilgisidir. Dilginin her iki kenarına 
paralel olacak şekilde silika parlaklığı görülmektedir. Diğer bir buluntu ise 
büyük oranda kırık ele geçmiş olan tanımsız bir parçadır. Çekirdeklere bak-
tığımızda ise, 1 tanesi şekilsiz çekirdek, 2 tanesi ise çekirdeğe dönüştürülmüş 
yongadır.      

11- Koyunbeyli Höyük Yontmataş Buluntuları
Köyün yaklaşık 900 m batısında yer alan18 “Koyunbeyli Höyük” (Harita: 

1)  yerleşimi, 2018 yılı araştırma sezonu kapsamında incelenmiştir. Yerleşim-
de çakmaktaşından 7 adet yontmataş buluntuya rastlanmıştır. Buluntular-
dan 5 tanesi dilgi, 2 tanesi yongadır. Dilgilerin tamamı orak dilgisi olarak 
tanımlanmıştır (Çizim 9: 1,2,3,4). Tamamı trapez kesite sahip olan bu aletler-
den 3 tanesinin topuğu kaldırılmış, 1 tanesinin kopmuş, 1 tanesinin ise kırık 
ele geçmiştir. Dişlemeli düzeltiye sahip 3 adet orak dilgisinden 2 tanesi hem 

17 Yılmaz, 2020 (baskıda).
18 Yılmaz, 2020 (baskıda).
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sağ hem de sol kenar boyunca silika parlaklığı taşımaktadır. Dip kısmında 
budama görülen dişlemeli orak dilgisi ise yalnızca sağ kenar boyunca silika 
parlaklığına sahiptir. Pulcuklu düzeltiye sahip diğer 2 orak dilgisinden 1 ta-
nesi her iki kenar boyunca silika parlaklığı taşırken diğerinde yalnızca sağ 
kenara paraleldir. Yoğun patinaya sahip yongaların ise 1 tanesi dişlemeli alet 
diğeri ise teknolojik ürün olarak değerlendirilmiştir.      

12- Mercimekli Tepe Yontmataş Buluntuları
Paşacık Köyü’nün 2,5 km doğusunda yer alan19 “Mercimekli Tepe” (Ha-

rita: 1) yerleşiminde, 2018 yılı araştırmaları kapsamında 1 adet çört ham-
maddesine ait yontmataş buluntuya rastlanmıştır. Beyaz-Gri-Açık turuncu 
renklerini bir arada barındırmaktadır. Sırtlı dilgi üzerine yapılmış olan alet, 
düzeltili orak dilgisidir (Resim: 5). Trapez kesitli, topuğu kaldırılmış ve sol 
distal kısmında dişlemeli düzeltiye sahiptir. Dişlemeli düzeltinin olduğu bu 
kısımda silika parlaklığı daha yoğundur. Mesial ve proksimal kısımlarda ise 
kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir.

SONUÇ
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) kapsa-

mında, 2017 ve 2018 yıllarına ait yontmataş materyal çalışmaları çerçevesin-
de toplam 19 yerleşim yeri yüzeyinden ele geçen 196 adet yontmataş buluntu 
çalışmamız kapsamında değerlendirilmiştir. 196 adet yontmataş buluntunun 
tamamının tekno-tipolojik analizi yapılmıştır.

Elde edilen buluntuların çoğunluğu çakmaktaşı hammaddesine aittir. 
Bunun yanında kalsedon, kuvarsit, çört ve İç Anadolu kökenli olabileceğini 
düşündüğümüz obsidyen hammaddesine ait yontmataş buluntularda yer al-
maktadır. 

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda tekno-tipolojik olarak Neolitik Çağ’a 
veya sonrasına işaret edebilecek buluntular yer almakla birlikte, ele geçen 
yontmataş öğeleri arasında tarih veya dönem belirtmemize olanak sağlayan 
karakteristik buluntular ele geçmemiştir. Tespit edilen diğer buluntuların ise 
Kalkolitik Dönem’in yanı sıra baskın bir biçimde ETÇ ve bunu takip eden 
dönemlere ait olduğu bilinmektedir20. Bu nedenle ele geçen yontmataş mal-

19 Yılmaz, 2020 (baskıda).
20 Yılmaz, 2019, 439; Yılmaz, 2020 (baskıda).
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zemeyi şuan ki verilerimiz doğrultusunda belirli bir döneme tarihlendirme 
olanağımız bulunmamaktadır. Devam edecek olan araştırmalar çerçevesin-
de, bölgenin kültürel geçmişi hakkında daha kapsamlı bilgiler edineceğimiz 
ön görülmektedir.
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Harita 1: Uşak Protohistorik Do ̈nem Yüzey Araştırmaları 2017-2018 yılı tespit edilen 
yerles ̧imler.

Çizim 1: Mamaklar Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntular.
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Çizim 2: Banaz Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntular.

Çizim 3: Ayvacık Höyük yüzeyinden ele geçen 
yontmataş buluntular.
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Çizim 4: Kızılhisar Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntular.

Ç izim 5: Susuz Hö yü k yü zeyinden ele geç en 
orak dilgisi.

Ç izim 6: Nohutova Hö yü k yerleş iminden 
ele geç en orak dilgisi.
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Çizim 7: Karlık Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntular.
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Çizim 8: Kapaklar Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntular.



90     ..............................................................................................................

Çizim 9: Koyunbeyli Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntular.
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Resim 1: Dümenler Höyük yüzeyinden ele geçen tek kutuplu çekirdekler.

Resim 2: Banaz Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buluntularından örnekler. 
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Resim 3: Ada Höyük yüzeyinden ele geçen taş delgi.

Resim 4: Çamsu Höyük yüzeyinden ele geçen yontmataş buntuların-
larından örnekler.
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Resim 5: Mercimekli Tepe yerleşiminden ele geçen yontmataş
   buluntu.


