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1989 yilindan bu yana yaz aylarinda Agikli Hoyük'te yapilan kurtarma kazilari, yaklagik onbin yil oncelerinde Anadolu'da Pleistosen'den
Holosen'e geçilirken yeni iklim kogullarinin etkiledigi bir ortamda geligmig olan "ilk yerlegik koy kü1türleri"ne yepyeni bir boyut kazandirdi.
Agikl1.$oy~saray'm25,km
güneydomsunda Kizilkaya koyü sip ~ r l a riçinde,
i
Melendiz Su'yu kiyisindadir (res. 1-2). Ilk kez 1963'de
Edmund Gordon tarafindan bulunan hoyükte 196465 yillamda Ian Todd
arkeolojik yüzey aragtirmalari yapmig, hoyügün kuzeybati yamacindan
14Cornekleri toplamigtir (Todd 1966,1968,1980,39; Esin 1991). MelendizSuyu'nun bir kolunu olugturdum Uluirmak üzerinde yapimi tamamlanan Mamasin Baraj golünün su düzeyinin yükseltilmesi sonucunda Agikli
Hoyük kismen su altinda kalacaktir. Bu nedenle Istanbul Üniversitesi
Prehistorya Anabilim Dali o w t i m üyeleri ve oeencileri tarafindan Agikli
Hoyük'te kurtarma kazilari baglatilmigtirl. Agikli Hoyük Hasan ve Melendiz daglarinin volkanik püskürmeleri ile olugan tüflü bir arazide peri bacalarinin yükseldigi bir dogal çevre içindedir. 11k Hristiyanlik
doneminin tüflü kayaçlara oyulmug magara kiliselerinin yer aldi@ "Ihlara Vadisi9'nin bir ucundaki Selime Koyününün 4,5 km kadar kuzeyindedir (res. 1). Bolgede karasal iklim egemendir. Hayvancilik, bugday ve
bahçe tarimi, bagcilik yore ekonomisinin ana kaynaklarini olugturur.
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Bugün dogusunda bdkaya-Selime yolu uzanan Agikli Hoyük kuzeyden, batidan ve lusmen güneyden Melendie-Su ve onun dar alüviyonlu
vadisi ile simrlanhlmigm (res. 2,4); yaklagdc 35 000140 000 mmlikbir
alam kapsar (res. 2, 4). Do@-bati yonünde 230 m ve kuzey-güney dogrultusunda 1501240 m boyutlarmda olan hoyügün yükeekligi kuzeyde
15.35 m'dir (res. 2,4). Ancak bu yükseklik güneye do* oldukça büyük
bir e-le
13.16 m'ye kadar a l ç a h (res. 2,4). Kazilar 1989'da biri kuzeyde, diger ikisi bat1 yamacinda olmak üzere üç ayn basamakli açmada
baglatilmig, 1990'da ço@nlu@ hoyügün tepe düzlügünde olan 15 açma
daha bunlara eklenmigtir (res. 3-4). Yaklagdc 1300 ma'lik bir alanda sürdürüien kaedar, henüe tamamlanmamig olmakla birlikte, Agikli Hapük
kültürünün gimdiye kadar Anadolu ve Yalundoh da kasilan akeramik
kültürlerden çok daha farkh old*
hakkmda onemli ipuçlari vermigtir. Ozellikle hoyükteki yerlegmelereait mimaride izlenen yaidagma sürecinin, dogal çevresinden hiç etkilenmeden geligmig olmasi dikkat
çekicidù (me. 1-5). Agikli Hoyiilae gün @ma çikardan?rÜltürünGüneybati Asya'daki yerini belirlemek ise ancak bu kültüre ait verilerin h a c a
incelenmesiyle açiklanabilir.

Apkh H6yiik't.e gimdiye kadar çogunlu@ 2. tabakaya ait olmak üzere
yüze yakm yapi kazilmigtu (res. 3-5). Bütün yapdar kerpiçtendir. Tagteme1 bir, iki ornek diqmda kullamlmamigtu (res. 3-4). 0zellikle kuzey ve
bat1 yamaçlarindaki basamakli açmalarda yapilarin 2-3 evresi oldve
bu evrelerde ayni d u v a r h yenilenerek kulhddig izlenmektedir (me.
45). Bazi yapilarin tabanlarr ve duvarlaruun iç yüzü pembe, sari kil siva
ile kaplannugtm Bazi h l yapilarda ise 6-8 cm kah&mda bir kireç tabakasuun üstilnde siyah beneklerle siislü, kumizi bir boya ile ortülü tabanlaiyer ah. Bunlarm yüzeyleri büyiik olçüde açkilanarak parlathmgtu-. Ayni
lurmizi boya duvarlarin iç yüzeylerine de uygulanmigtw. Bir keresinde
ise tabandaki boyanin rengi sandir (res.4'de T mekam).
Yapilar tek, iki veya üç gozlüdür (res. 3-4). Çok gozlü yapdarda odalar arasi geçigler duvarlarda birakilan kapi geçitleri ile eauanmgtir (res.
3-4).

1

Odalar, dortgen, yamuk, kare planlidir (res. 4). Boyutlari 6 m2 ile
16 m2 arasmda desgir (res. 4). 6.50x6.50 m2'lik boyutlariyla güneybati
basamakli açmasmdaki yapilarin en büyügü olan ve yukarda parlak boyah
taban ve duvarlarmdan soz edilen T yapisinin plam karedir (res. 4). Yapin m dinsel bir iglevi o l d u b sanilmaktadir. içleri çakil, yan kenarlari yassi
büyükçe taglarla dogeli, büyük ve dortgen biçimli ocaklar daha çok tek
odali yapilarda ele geçmigtir (res. 4). Çamurdanlaz samanli kerpiçten yapilmig kubbeleri olan firmlar ise genellikle avlularda yapilmigtir ve sayilari azdir (res. 4). Yapilar birbirlerinden çok dar geçitler ya
da duvar araliklari, bazan da avlularla ayrilmig mahalleler olugturmaktadir (res. 3-4). Ancak bu mahalleler yerlegmeye onceden tasarlanan bir
planlamayla "adaciklar" geklinde yerlegtirilmigtir (res. 4). Bu adaciklar yapilarin kismen yuvarlatilmig duvarlari ve çiluntilariyla smirlandirilmiglardir (res. 3-4). Ufak buluntularin ç o b yapilar arasinda kalan
dar geçit veya avlularda ele geçmigtir. Buralann bir çegit yerlegme içi
çoplük olarak kullanildigi anlagilmaktadir. Adalar yerlegme içinde iginsa1 bir gekilde yayilmigtir (res. 3-4). Yerlegmede teraslamalarin kullanilip kullamlmadigi henüz kesinlik kazanmamigtir. Burada uygulanan
yerlegme düzeni, yaklagik ikibin y11 sonra Dom Çatal Hoyükte rastlanan yerlegme düzeninin kokeninin Agikli oldu@nu kamtlamaktadir (res.
3-4; krg. Mellart 1962, 46-48, fig. 4-6; 1963, 47, 55, 57-58, fig. 2, 5-7;
1966, 173, 175, 179, 185, fig. 5-7, 9).
Adalarm içindeki mahallelerin ayn ayri ailelere mi yoksa bir büyük
aile ve onun çok sayidaki bireylerine mi ait o l d u b henüz bilinrnemektedir. Ancak bu yerlegme düzeninin toplumsal dokuda ozel bir orgütlenmeyi yansittik açiktir.
2.2. Endihtiler

Agikli Hoyüwn diger alt yapi kültür ogeleri arasmda en onemli yeri
vurgu teknwyle yapilmig obsidien alet endüstrisi tegkil eder (res. 7). Volkanik Hasandag'in patlamalan sonucunda olugan Çiftlik, Tepecik gibi
ünlü obsidien yataklari Agikli Hoyügün yahn çevresinde çok yaygndir
(res. 1). Bu nedenle Agikli Ho+
yagayan h a n topluluklarinin bu ham
maddeden yararlanarak yontma tag alet endüstrisini obsidienden aletlerle meydana getirmig olmasi dogaldir. Yongadan yapilmig aletlerin çok
bulunmasina kargin, Agikli'da bir "dilgi endüstrisi" egemendir. En çok
kullanilmig olan alet tipleri ise kaziyicilardir (res. 7). Uçlar ise, sayica
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azdir. Ancak Agikli obsidien endüstrisinde Aurignacien, Gravettien etkileri sezinlenmekteysede, gimdilik bu endüstrinin yakin benzerleri Güneybat1 Asya'dan bilinmemektedir.
Agikli'da ikinci onemli endüstriyi kemik ve boynuzdan yapilmig aletler olugturur (res. 8-9). Ço@nlu@nu koyun ve keçi kemiklerinden yapilmg "biz" tipi aletler tegkil eder. Ancak bu aletlerin hepsinin "biz" olarak
kullanilmig olup olmadi@uu aragtirilmasi gerekmektedir (res. 9). Spatula,
toka ve toka çengelleri de yaygindir (res. 8). Toka çengellerinin benzerlerine Anaolu'da akeramik Cafer Hoyük ve keramikli Neolitik Do@ Çatal
Hoyük, Erbaba, Güneydoe Avru~a'daArgissa Magula, Sesklo, Soufli, ve
Nea Nikomedeia'da rastlanmigtir (res. 8; Todd 1966, pl. XXVIIIh; 1980,
107, fig. 4211-4; Stordeur 1988, 213, fig. 316; Mellaart 1963, pl. XXVII,
32,52,61; 1967,192, fig. 101; Bordaz 1970,61; Milojcic et al. 1962,8-22,
100; Theocharis et al. 1973, 169, fig. 100; Rodden 1972 (1965), 98-99,
fig. a; Esin 1981, 140, 150, 153, 163, 228).
Sürtme tag endüstrisi ise üçüncü sirayi almaktadir. Bunlar daha çok
çevredeki basalt, basalt cürufu, andesit, tüf gibi kayaçlardan sürtme,
koparma, oyma ile yapilmiglardir. Bunlar içinde oldukça büyük boyutlardaki ogütme taglari sayisal çoklu@ tegkil eder (res. 10). Gene sürtme
tag aletler arasinda havanlar, havan elleri, çegitli tiplerdeki el taglarinin
sayisi çoktur. Bunlardan bazilarimn benzerlerine Çayonü'nde rastlanmaktadir (krg. Davis 1982, 13, fig. 3.3, 142, fig. 3. 10. 2).
Silahlar içinde delikli topuz baglan ve sapan taglari ise azdir. Sürtme
tag teknigiyle yapilmig kaplar da fazla bulunmamigtir.
Cilali tag endüstrisi içinde çegitli boyda, fakat az sayida yassi baltalar da izlenmektedir.
Yari pigmig kilden kabaca gekillendirilmig hayvan figürinleri ise gimdilik AgiMi Hoyük Mtürünün üst yapi ogeleri içinde sayilabilecek buluntulari olugturmaktadir.
2.3. Agrklr Hoyük 01ü Gomme Gelenejji
Kiiltürel üst yapi ogeleri arasinda sa*
olü gomme gelenegi Agikli'da
yerlegme içidir. 01üler yapilarin tabanlari altinda açilan toprak çukurlara bacaklar karna çekilmig (hocker)biçiminde gomülmüglerdir. Gomütler ya tek, tek bireyler, ya da kari-koca, ana-çocukhebek olarak ikili

gruplar geklindedir. Simdiye kadar bulunan insan iskeletleri içinde iki
erigkin erkek bireyin Akdeniz irkina ait oldu+ saptanabilmigtir (0zbek
1990). Bebegi ile gomülen bir kadinm kafatasinda en eski beyin ameliyatinin (trepenation) uygulandigi kanitlanmigtir (Op.cit.99). 0lülerin
yanina ayrica armagan birakilmamigtir. Ancak akik gibi yari soylu taglardan ve bazan yumugakça kabuklarmdan yapilmig boncuklarla olugturulan kolyeler kadin gomütlerile birlikte bulunmuglardir.
2.4. Eleonomi, Ekoloji, Toplumsal UBqlar
Agikli Hoyük topluluklarinm besin ekonomisinde en onemli kaynagi
hayvansal proteinin tegkil ettigi kazida bulunan hagpg kemiklerinin sayih o 5 F\mi$,,iu3
sa1 qoklu&
SA%
- c c 3 , ile belirginlegir. g n çok k & h E i i , sonra sirasile siWir
CA ve
domui etinden yararlanilmigtir. Bunlarla birlikte yaban egelii,/tavgan,~cz<r>C w
kizil ve ?laq%
karaca,
cciQreo\us
çegitli k c
u @ ~ ~ & ~ ~ l i n r n q t i r .Et qur./q si.iqs
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Agikli'daki hayvan kemiklerini inceleyen uzmanimiz Dr. Buitenhuis'e
gore av hayvanlari arasinda yalniz koyun ve keçi belki on-evcillegtirme
evresine ait bir agamadadir (krg. Payne 1985). Arkeobotanik uzmanimiz
Dr. Woldring'e gore ise bitki kalintilari içinde "Emmer" bugdayina ait
taneler azdir. Yapi malzemesi olarak kullamlan kerpiçlerin dokusu içindeki saman parçaciklamn ender olugu da bunu do@ulamaktadir. Ancak
çoplük ve tabaka arasi dolgularda çok miktarda yanmig mege da11 parçaçiklari ve celtis (çitlenbik) bulunmugtur. Yapilan yüzdürmelerde yabani
bakla ve çayir otlarmin da varligi izlenmigtir. Bu bakimdan Agikli topluluklannin besin ekonomilerinde tahil tariminm onemli bir rolü oldujju
soylenemez. Büyük olasilikla gimdilik elde edilen verilere gore onbin yil
oncelerinde Agikli'mn yahn çevresinde, Melendiz-Su vadisinde çayirlarin, seyrek mege ve çitlenbik korularinin ve bol, çegitli av hayvaninin
bulunduw bir ekolojik ortam egemendi.
Agikli topluluklannin ise en büyük uhaglari avcilik, kasaplik, post
ve deri igçiligi olmalidir. Gerek obsidien alet endüstrisi, gerekse kemik
ve boynuz alet endüstrisi de bu ueaglara yonelik olarak geligtirilmigtir.
Pleistosen'in sonlama d o m Aksaray'm içlerine kadar yayilmig olan Pluvial Tuz Golünün Agikli ve çevresine kadar ulagamadigi bilinmektedir
(Er01 1976, 1). Agikli'da yagayanlarin, Melendiz-Su vadisindeki bol av
hayvanlarmdan elde ettikleri et fazlaligini gerek yerlegmelerinde depolayarak, gerekse tuz kargiliknda, gereksinimi olan O zamanlar Tuz Golü
E 3
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ve diger y a h n çevrede yagamig olan insan topluluklari ile degig-tokug
ederek ticaretini yaptiklarini dügünmek herhalde yanlig olmasa gerektir. AgIInli Hoyük topluluklarinin daha uzak mesafelerle dahi bir ticaret
iligkisine girdikleri Akeramik Neolitik A evresinde Eriha'da (Jericho'da)
Agikli yakinindaki Çiftlik obsidien kaynagindan geldigi anlagilan obsidien aletlerden anlagilmaktadw (Mellaart 1975,33,94). O donemde boyle
bir ticareti yapabilecek durumda olan tek yerlegme ise hiç kugkusuz
Agikli'da olmalidir.

Yukarda açiklanan verileriyle Agikli Hoyük kültürel açidan Güneybat1 Asya ve Anadolu'dan gimdiye kadar taninan akeramik kültürlerle
kaqdagtirildi@nda hiç kugkusuz yeni bir mode1 sergilemektedir &y. Cauvin 1988; Stein 1989). ~zelliklebu durum, yapilagma süreci, yerlegme
biçimi ve düzeni, obsidien ve kismen kemikhoynuz alet endüstrilerinde,
degigik bir ekolojik ortama bagli soeyo ekonomik yagam biçiminde gorsellegir (hg. Cauvin 1988; Stein 1989; Mellaart 1975'38-98). Akeramik
kültürlerin ozellikle Do@ ve Güneydofju Anadolu'da gerek Dicle, gerekse
Firat vadilerinde yaygin oldum, 60'11 yillardan bu yana gün igigna çikarilan Çayonü (Diyarbakir), ve son yilldarda kazilan Nevali Çori (Urfa)
diginda Karakaya ve Atatürk baraj golleri altinda kalan Cafer Hoyük
(Malatya), Hayaz, Gritille (Adiyaman) ve yalmzca yüzey buluntularindan bilinen Boytepe (Elazig) ile kanitlanmigtir. Bunlar arasinda Çayonü, Boytepe, Cafer Hoyiik, ve Nevali Çori ayni kültür grubunun, zamansa1 açidan biraz daha geç olmalarina r a b e n Hayaz ve Gritille bir bagka
kültür grubunun temsilcileri gorüntüsündedirler (hg. Cauvin 1988,69
v.d). Ancak Levante'de Eriha (Jericho) ve Suriye'nin Mureybit gibi Natufien ve çanak çomlek oncesi neolitik kültürile kargilagtirildiklarinda bu
kültürlerin daha eski olan "Akeramik Neolitik A (ANA)" Evresine degil
de daha sonraki "Akeramik Neolitik B (ANB)" Evresine ait olduklan
kabul edilmektedir (Cauvin 1988).

Iç Anadolu'ya gelince Goller Bolgesinde Suberde (Bordaz 1969,1973),
R.Duru'nun 1988'deki sondajlarmdan sonra kugkuyla kargilanan "Hacilar'm akeramik tabakalari" (Duru 1989; Mellaart 1970/I, 2-7) ve Çargamba ovasinda French'in kazdik Can Hasan III (French 1972)gene biri

Suberde'de, digeri Can Hasan III'de olmak üzere Akeramik Neolitik B
Evresine ait iki ayri kültürü sergiler.
Her ne kadar Agikli Hoyük'te yapilan kazilar sirasinda çok sayida
radio-aktif karbon ornekleri toplanmigsa da bunlarin analizleri henüz
tamamlanmamigtir. Ian Todd'un yüzey aragtirmalari sirasinda topladigi
beg radio-aktif karbon orne@nin düzeltilmemig Libby-standard yarilanma
süresine gare A $ & alt ve üst s m r olarak G.O. 8958 130 ile 8611 108'e
(M.o. 7008 2 130 ile 6661 + 108'e - P. 1240 ve P. 1239, ikisi de komür-)
gimdilik tarihlenebilir (Todd 1968). Ancak Eriha'm Akeramik Neolitik
A Evresinde ele geçen obsidien buluntularm AgiMi'dan geldi@do@uysa,
O zaman Agikli Kültiirünün de Eriha ile aym doneme ait oldubnun kabul
edilmesi gerekmektedir.

+

+

Agikli'da sürdürülmekte olan kazilarin ve çegitli radiometrik yontemlerle yapilacak tarihlendirmelerin bu sorunu yakinda aydinlatmasi
beklenmektedir. Ancak büyük çapta avciliga dayali bir ekonomiye sahip
olan, fakat yerlegme düzeni ve yapilagma süreci açisindan onemli bir agamayi ve buna bagh olarak zamamna gore geligkin, orgütlenmig bir toplum
düzenini yansitan AgiMi Hoyük Kültürü ne olursa olsun akeramik donem
içinde yeni, benzeri olmayan "ünik" bir mode1 olugturmaktadir.
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Res. 2 - Agikli Hoyük. Kuzeybatidan gorünüg.
1

Res. 3 - A ~ i k l iHoyük. 2. tabakaya ait kerpiç yapilar. Kuzeybatidan havadan gorünü*.
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Res. 4

- Agikli Hoyük. Sematik plan. 2. ve daha alttaki tabakalara ait yapilar.
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Res. 6

- Agikli Hoyük. Bir gomüye ait akik boncuklar.
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Res. 7

- Agikli Hoyük. Obsidien kaziyicilar.

--

,

Ufuk Esin

Res. 8

- Boynuz alet, kemik spatulalar, toka ve toka çengelleri.
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Res. 9

- Çegitli boynuz ve kemik aletler.
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Res. 10

- Alt ogütme tsglari.

