




DOGAL ÇEVRE ve KÜLTÜRLER 



appadokia, antik çaglarda büyük bir bolümünü 

Iç Anadolu'nun olugturdugu bir bolgenin adidir. 

Tarihte Kappadokia sozcügüne ilk olarak MO VI. 

yüzyilda Iran'da, Kermangah'la Hamadan arasindaki 
yol üzerinde bulunan Bisitun (Behistun) daginin kayalik 

yüzeyine yapilmig olan kabartmalan açiklayan yazitta rastlanir 

[BRAY ve TRUMP 1970. 361. Pet3 Kra11 1 ,  Darius (Dareios) 

MO 5 16'da Bisitun yazitinda, egemenligi altina aldigi kavim 

ve ülkeleri, zaferlerinin kaniti olarak eski Pençe (Fança), 

Elamca ve Akadça olarak üç ayn dilde, çivi yazisiyla belgelet- 

migtir. Ayni olaylann üç ayri dilde yazilmasindan dolayi 

daha sonra çivi yazisinin çozülmesinde onemli rol oynayan 

Bisitun anitinda siralanan ülkeler arasinda, Pençe Katpatuka 

sozcügü de yer almaktadir [SCHMIT 1980,399-4001. Bu nedenle 

birçok dilbilimciye gore bu sozcügün kokeni Pençe'dir ve 

büyük olasilikla GüzelAtlar Ülkesi anlamina gelmektedir 

[SCHMITT 1980,399-400: BAYDUR 1970, 1 151. Buna kaqilik Kappado-
ho sozcügünün kokenini, eskiden Hitit dünyasinda 

Anadolu'da konugulan Hint-Avtupa dillerinden biri olan 

Luvice'ye baglayanlar da vardir [SCHMIT 1980,399-4001. Bazka 

bir gorüg de Kappadokia sozcügünün Kizilirmak'in bir kolu 

ve antik adi "Kappadoks" olan nehirden türedigini savun- 

maktadir [SCHMIT 1980,399-400: BAYDUR 1970. 1 14, bkz. CALDERve 

BEAN 1958 (antik hanta) 34 1/40 dl. 

Sart (Sardis) ve Susa ($5) arasinda uzanan ve 1. Darius 
(Dareios) doneminden baglayarak kullanilan, Penler'in ünlü 

"Kt-al Yolu"nun bir bolümü de Kappadokia'dan geçer. 

MO 585'de Med krali Kyaxares tarafindan Anadolu'da iggal 

edilen ve Kappadokia'yi da içeren bolüm, daha sonra idari 
yonden Penler'in Küçük Asya'daki onemli satrapliklanndan 

biri olmugtur. Ancak yonetim açisindan kolaylik saglansin 

diye Kappadokia ikiye bolünmügtür. Kuzeydeki kismina 

"Pontik Kappadokia-Karadeniz Kappadokiasi", güneydeki 

kismina da "Büyük Kappadokia" ya da "Esas Kappadokia" 

adi verilmi$ir. M O  IV.-1. yüzyillar arasinda Kappadokia, 
bazkenti bugünkü Kayseri (eski adiyla Mazaka ya da antik 

Kaesareia) olan bir krallik biçimini almi$r. MS 17'de ise 

Kappadokia, Roma Imparatorlugu'nun egemenliginde bir 

eyalet 0hlugtur [Daha aynntili bilgi için bkz. burada SEViN ve DARGA]. 

Esas Kappadokia'nin yaklagik olarak 80 000 km2'lik bir alani 

kapladigi dügünülmektedir [BAYDUR 1970, 131. Ancak tarih 
boyunca, ozellikle M O  VI. yüzyildan bu yana Iç Anadolu'nun 

büyük bir bolümünü içerdigi anlagilan Kappadokia'nin kesin 

sinirlan belli degildir. Genel olarak kuzeyde Karadeniz ve 

Kuzey Anadolu Daglan, batida Tuz (antik Tatta) GoIü ve 
Galatia (Kizilirmak'in kuzeybatisinda bulunan Kelt ülkesi), 

güneyde Toros Daglan ve Konya (antik Lykaonia eyaleti) ile 
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doguda Firat nehri ve Malatya (antik Melitene) arasinda kalan 

bolge, Kappadokia olarak dügünülür [bkz. CALDERve BEAN 1958. klasik 

harita. 34 1/39 e-38 Ml39 el. 

Tarihoncesi çaglar kültürlerini inceleyen bilim adamlari tarafindan 

Kappadokia sozcügü kullanilarak i~aretedilmek istenen bolge de, 
her zaman ayni biçimde ele alinmamaktadir.Ornegin Prof Kurt 

Bittel Çorum'daki Alacahoyük'ü, Büyük Güllücek'i, Tokat'in Erbaa 

ilçesindeki Horoztepe'yi Anadolu'nun kuzeyindeki Pontus (Kara-
deniz) bolgesi kültürleri arasinda tanitirken, gene Çorum'daki 

Bogazkoy'ün,Yozgat'taki Aligar'in ve Kayseri'deki Kültepe'nin, 

daha sonralan Kappadokia adi verilen bolgede olduklanni 

belirtmektedir [BITTEL 1976.43,53.349].Karpatlar'dan Orta Toroslar'a 
kadar genis bir bolge içinde tarihoncesi kültürleri tarihlendirmek 

için inceleyen Hermann Parzinger ise 1ç Anadolu kültürlerini dort 

ayn bolge kapsaminda tartigmaktadir [PARZINGER 1993,23 1,233,2391. 

Bunlar Bati 1ç Anadolu, Merkez Iç Anadolu, Dogu Iç Anadolu ve 

Kappadokia olarak ayrilmaktadir rage]. Bunlar arasinda gene 
Çorum'daki Alacahoyük, Büyük Güllücek, Eskiyapar, Bogazkoy 

gibi yerler Merkez Iç Anadolu'da, Sivas'taki Maltepe, Pilir Hoyük 

Tarihoncesi çaglarda 
Kapadokya'da pekçok 
yerle~imgorülür. 

Q Bugünkü yerleyne yeri 
Eski yerleyneler 

x Obsidiyen atolyeleri 
Maden ocaklari 



gibi yeriegmeler Dogu 1ç Anadolu'da, Yozgat'taki Aligar, Kay- 

seri'deki Kültepe ve Aksaray'daki Acemhoyük, Kappadok- 

ia'daki tarihoncesi yet-iegmeler olarak sunulmaktadir [age]. 

Bu çeligki, soz konusu edilen bu yerlerde geligen kültürierin, 

1ç Anadolu'da farkli ekolojik bolgelere dagilmig olmalanndan 

kaynaklanmaktadir. 

Buna kaqilik yehilimciler jeolojik yapi, jeomorfoloji, 

topograqa ve ekoloji açilanndan Kapadokya'nin sini rianni 

yenilerde farkli bir yaklagimla beliriemektedirler ~ O P R A Kvd. 

1994, 1; KARABIYIKOGLU vd. 1997,20-211. Onlara gore jeolojik 
Üçüncü Zaman'in (Teniyer) Neojen doneminde ve 

Dordüncü Zaman'da, yani Kuvatemer'de Anadolu'da dort 

volkanik bolge ile kaqilagilmigtir. Bunlar Dogu, Iç, Bati 

Anadolu ve Galatia bolgeleridir ~ O P R A K V ~ .1994. I: KARABIYIK- 

OGLU vd. 1997.201. Bunlara ek olarak Anadolu'da daginik 

biçimde daha birçok volkanik merkez bulunmaktadir. "Iç 

Anadolu Volkanik Bolgesi" ayni zamanda "Kapadokya 
Volkanik BolgesiWni de içemektedir. "Kapadokya Volkanik 

Bolgesi"yse bugünkü Aksaray, Kayseri, Nevgehir ve Nigde 

illerini kapsamaktadir [KARABIYIKOGLU vd. 1997,201. 

Yukaridaki açiklamalardan da anlagilacagi gibi yerbilimcilerin 

ongordükleri "Kapadokya Volkanik Bolgesi" geklindeki ayrim, 

bir anlamda cografi sinirlann çizilebilmesi için en uygun 
belirieyici ozellikleri tagidigindan, burada da esas olarak 

alinmakta ve "Çekirdek Kappadokia" olarak adlandinlmakta- 

dir. Bu nedenle bu yazida da, ozellikle tarihoncesi kültürler 

tanitilirkan Aksaray, Kayseri, Nevgehir ve Nigde'yi kapsayan 

"Çekirdek KappadokiaWda bulunan ve kültür tarihine çaglar 

boyunca en onemli katkilan yapan kültürier, tarihsel bir sira 
düzeni içinde seçilerek sunulmaktadir. 

Soz konusu bolge birçok fayin etkisinde olmakla birlikte 

batida Tuz GoIü fayi ile doguda Toros'lardan baglayarak 

Nigde ve Kayseri'den geçen Ecemi~ fayi arasinda uzanir. 

Bu alan Neojen'de Tuz GoIü ve kuzeyde, Kayseri'de Sultan- 

sazligi tektonik çanaklan (çoküntüleri) arasinda kaldigindan, 
yükselen bir plato (yayla) biçiminde olugmugtur [KARABIYIKOG-

LU vd. 1997,20: bkz. burada TUNCEL]. Gollüdag (2 1 57 m), Hasan 

Dagi (3268 m), Melendiz (2963 m) ve Erciyes (39 17 m) 

daglan bolgedeki en yüksek ve en onemli strato-volkanik 

(tabakali) yanardaglardir. Bolgedeki volkanizma ise büyük 

olasilikla Neojen'in Geç Miosen doneminde baglamig ve 
Dordüncü Zaman'da da süregelmigtir. Ancak yerbilimcilere 

gore bolgenin volkanik geligmesi, baglangici Avrasya ve 

Afro-Arap levhalannin çakigmasina bàglanmakla birlikte, 

ÜÇ doneme yayilmigtir [age, PASQUARE et vd. 19881. 

Ilk donem yaklagik olarak 13.5-8.5 milyon yil oncelere gider 

[KARABIYIKOGLUvd. 1997,201. BU sürede lav figkima merkezleri- 
nin hareketleri ve andezit kayaç bilegiklerinden olugan 

endojen lav kubbeleri gorülür. 



lkinci donem yaklasik 8.5-2.7 milyon yil oncelerine rastlar 
[age]. Bu donemde Keçiboyduran-Melendiz volkanik 

birimleri, Ürgüp çanagi ile Nevsehir yoresinin on kadar ayri 

tüflü ignimbrit kayaç birimi olusur ve bolgeye yerlesir. Bu 

tüflü ignimbrit kayaç birimlerinden bazilan 100 km uzunlu-

gunda bir alani kaplar ve aralannda, bazilan 400 m kadar 

kalinligi olan karasal (yani hem golsel, hem de nehirsel) 
tabakalardan meydana gelen çokeltiler yer alir rage]. 

2.7 milyon yildan sonraki üçüncü donemdeyse, büyük bir 

merkez olugturan Erciyes ve Hasan Dagi gibi kompozit 

volkanlarla, Kayseri'den Konya'ya kadar uzanan alanda tek 

tek gorülen volkanlar ortaya çikmiQir. Bunlar daha çok 

kuzeydogu-güneybati yonünde, volkanizma eksenine paralel 
olarak siralanmislardir [age: kq. burada TUNCEL]. 

Ayrica bu yanardag olusumlari sirasindaki püskümeler 

sonucunda bolgede "volkanik cam" ya da "dogal cam" 

olarak adlandirilan çok sayida obsidiyen kaynagi olu~mustur. 

Obsidiyen, çakmaktasi gibi kirilma ozelligine sahip oldugun- 

dan, tarihoncesinde yagayan insanlar tarafindan yontma tas 
teknigiyle alet ve silah yapiminda kullanilmigtir. Bu obsidiyen 

kaynaklan ve atolyelerinden en onemlileri, Nevsehir'de 

Kamiyarik Kepez, Kulakli Kepez, Acigol, Kaleiçi, Güney Dagi, 

Korudag, Nigde'de Hotamis Dagi-Kocatepe, Bogazkoy, 

Bozdag, Gollüdag, Komürcü-Kaletepe, Komürcü-Magara, 

Gollüdag-Kayirli, Sirça Deresi, Çiftlik, Aksaray'da Bekârlar- 
Nenezi Dagi, Hasan Dagi-Karakapu ve Kayseri'de Erciyes- 

Kartin Dagi olarak sayilabilir [M.CI.CAUVIN. N.BALKAN-ATLI 1996. 

250 - 25 1 .  res. 1-2;Todd 1980. 30.371. 

Aslinda "Kapadokya Volkanik Bolgesi" ya da "Çekirdek 

Kapadokya", yukarida da belirtildigi gibi Geç Miosen-Pliosen 

donemlerinde meydana gelmis ve karasal (hem nehirsel, 
hem de golsel) birikintilerle d o l m u ~  bir çanaktan ibarettir. 

Kireçtay kayaç ortüsü, burada yaklasik üç milyon yil once 

olusan en son ignimbritlerin üstünde gelismistir. Pliosen'de 

bu çanakta hâlâ var olan gol, daha sonra, Pliosen'den 

Kuvaterner'e geçis sürecinde kurumugtur [KARABIYIKOGLU vd. 

1997,211.Bugün ise bolgede, Nevsehir'de Derinkuyu, 
Kayseri'de Sultansazligi, Nigde'de Çiftlik, Konakli, Aksaray'da 

Agaçli gibi çesitli büyüklüklerde çanaklarla kaqilasilmaktadir 

[asel. Bu çanaklann olusumu ise bolgedeki fay ve volkanizma 

hareketlerinin birlikte meydana getirdikleri etkiyle açiklan- 

maktadir [age 2 1 : daha fazla aynnti i ~ i n  bkz. burada TUNCEL]. Birer go1 

biçimine donüsen bu çanaklar, Neojen sonlannda kurumug- 
lardir. Büyük bolümü Orta Kizilimak havzasinda yer alan bu 

çanaklarda yanardaglann, ozellikle Erciyes'in, Hasan Dagi'nin 

püskürttügü kül, lav, tüf, tüflü ignimbrit tabakalari ve daha 

altlarinda andezit, bazalt gibi kayaçlar birikmigir. Bu çanaklar 

daha sonra yerlerini genis, yüksek ve egimli platolara 

(yaylalara) birakmislardir. Bunlar içinde en büyügü, 

Dogdl Cam olarak da adlandirilan obsidiyen, eski 
dünyanin birçok yerine Kapadokya'dan ihraç 
edilmekteydi. Çok sert ve kirilma ozelligine 
sahip oldugundan obsidiyenden çegitli aletler ve 
silahlar yapilmiptir. Agikli Hoyük'te bulunmug 
birkaç obsidiyen aletlsilah. 



Nevsehir'den Kayseri'ye, doguya dogm uzanan Kizilirmak 

platosudur. Nevgehir ve Kayseri'de Kizilirmak ve ona katilan 

akarsular, Nigde ve Aksaray'da Melendiz su ve kollari bu 

platolan dar, derin vadilerie oymuqlardir. Degiqken hava 
kosullan ve çesitli aqinmalar sonucunda platolarin üstündeki 

tüflü ortü ve volkanik kayaçlar, konik, peri bacalari biçiminde 
yarilmiqlardir. Tüfün asindigi yerlerde ise andezit, bazalt gibi 

sert kayaçlar peri bacalarinin üktünde sapka gibi kapaklar 
olugurmu~tur.Bu peri bacalari bolgeye gizemli ve büyüleyici 

bir gorüntü armagan etmistir. 

Dogal çevre 

Iç Anadolu'da, "Kapadokya Volkanik BolgesiMnin 

olu~urduguve burada "Çekirdek Kapadokya" olarak 
adlandirdigimiz bolgede insanlarin yasadigini kanitlayan 
kültürel kalintilar arasinda ozellikle aletlere, Kuvatemer'in 

Pleistosen (Buzul Çaglari) olarak tanimlanan donemlerinden 

baslayarak rastlanmaktadir. Ancak yukarida açiklanan jeolojik 
yapidan da anlasilacagi gibi, bu zamanda bolgede hâlâ 

tektonik ve volkanik hareketler süregelmektedir. Ote  

yandan Anadolu'da 3000 m'yi aqan yüksekliklerdeki Erciyes, 
Hasan Dagi gibi bazi daglarin disinda buzullasma olmami~ir .  
Bu yüzden Anadolu'da Buzul Çaglari (Pleistosen) yerine 

Yagmur Çaglan (Pluviyal Çagiar) yasanmigir [ERINÇI 982,295: 

EROLI 979.301. Günümüzden yaklagik 1 2 000- 1 O 000 yil 
\ 

oncesinde ise sicakligin artmasiyla iklim degiqmelei-i baslamis, 
Pleistosen sona erip Kuvaterner'in Holosen (zamanimiz) ad1 

verilen ve bugün de süregiden ikinci donem baslamigir. 

Pleistosen sirasinda ortaya çikan Paleolitik Çag kültürleri, 
Holosen baslannda yerlenni Mesolitik ve Neolitik Çag'lara 

ait kültürlere birakmiglar, Kalkolitik ve Tunç Çagi kültürleri 
ise Holosen'in daha geç donemlerinde gelismislerdir. 

Gerek Pleistosen'inPaleolitik Çag kültürleri, gerekse 

Holosen ba~larininMesolitik, Neolitik kültürleri sirasinda 
"Çekirdek Kapadokya" bolgesindeki dogal çevrenin 

gorüntüsü ve ekolojisi hakkindaki bilgilerimiz fazla degildir. 

Ancak yer ve dogabilimcilerin yaptiklan aragirmalardan bazi 

sonuçlar çikanlmaya çali~ilmaktadir.Bolgedeki volkanlann, 

obsidiyen kaynaklarinin potasyum-argon (W40-Ar), fizyon 

izleri sayimlan (FIS), radyoaktif karbon (14-C) gibi radyo-
metrik olçümlerie yapilan tarihlemeler, jeomorfologlann 

pluviyal Tuz GoIü ve Sultansazligi kiyi taraçalari araytirmalari, 

Konya'da Eregli yakinindaki Akgol'den, Aksaray'daki Asikli 
Hoyük'ün ana topragi içinden, Nevsehir'de Acigol'den alinan 

polen karotlannin çiçek tozu analizleri ve 14-C olçümleri 

bize bu konuda yardimdmaktadir.  
Kuvatemer'in ~ l e i s t o k ndonemine ait baslica volkanik 

patlamalaria ilgili radyometrik tarihler ilginç bir siralama 

(üsae) Anadolu'nun cektonik bolümleri ve 
Neojen-Kuvaterner çaglardaki.volkanik 
bolgeleri. 

(ortada) Kapadokya volkanik bolgesinin 
Kuvaterner çanaklari.

1 (altta) Kapadokya'dakivolkanlar. 

Puskirme merkezi 
r Faylar 
O Havza depolari (pliokuvaterner) 
O Etek depolari (altmiyosen kuvaterner)
IVolkanlar 
O Volkanik kirinti 
0 Karasal kirinti 
l3 Ana kaya 
Cl ignimbritve tefra konileri 

D/. TOPRAK vd. 1994. 1.3.25, res. 1.3.23:BIYIKLIOGLUvd. 
1997. res IB'den] 



gostermektedir ~ O P R A Kvd. 1994.4-71.Bunlar arasinda Erciyes'le 
birlikte Koçdag'da patlamalar, 2.5 milyon yil once baqlamigir. 

W40-Ar yontemiyle Erciyes'e ait bir dasitik lav omegi 
900 000k200 000 yil oncesine, bir bagka andezik lav omegi 
ise 300 000k 100 000 yil oncesine tarihlenmigir ~ O P R A Kvd. 

1994.71. Erciyes'in konisi bir milyon yil once olugmuq ve ya- 
nardagin püskürmeleri tarih çaglarinda da süregelmigir [age]. 

Nigde'de, adini üzerindeki krater golünden alan ve ozellikle 

MO 1. binyilda Tabal ülkesinin onemli bir merkezi olan 

Gollüdag ve çevresinde, yukanda da belirtildigi gibi onemli 

obsidiyen kaynaklan vardir. Bunlar arasinda Komürcü 
yakinindaki yataklardan alinan obsidiyen omeklerinin fizyon 

izleri sayimlanyla tarihlendirmeleri yapilmig ve 1 330 000 yil 

ile 86 000 yil onceleri arasindaki zaman dilimine ait olduklan 

anlaqilmigir ~ O P R A Kvd. I994.5: N I2: 1.I5 f  0.07 MY(rniiyonyii), N 13: 

1.3310.08My, N 14: 1.22I0.08My. N 16: 0,98+0.06My ve 0.86f0.I My; 

BlGAZZl vd. 1993; WAGNER vd. 19761. 

Hasan Dagi'na ait tarihler ise potasyum-argon (W40-Ar] 

izotop analizleriyle elde edilmigir ~ O P R A Kvd. 1994,4]. Hasan 

Dagi kompleksinin güneyinden alinan çok sayidaki lav 
omekleri 780 000 I  130 000 ile 277 OOOI19 000 yil oncele- 

ri arasindaki zaman süresine aittir [age: ERCANvd. 19921. Nevge- 
hir'in güneybatisindaki Acigol de, Gollüdag gibidir. Onun da 
üzerinde bir krater golü bulunmakta, çevresinde obsidiyen 

yataklari yer almaktadir. Bigazzi ve ekibince alinan obsidiyen 
omekleri, fizyon izleri sayimlanna gore 182 000I20 000 ile 

19 000+7 000 yil onceleri arasina tarihlenmiglerdir ~ O P R A K  

vd. 1994, 5; BIGAZZIvd. 1993; N 2: 0.18210.020My, N 3: 0.01 50f 0.02I My. N 

7: 0.17910.024My. N 8: 0.019I0.007My, N 6: 0.020+0.06 My], 

Bu tarihlere bakildiginda volkanik hareketlerin bütün 
Paleolitik Çaglar boyunca, yaklaqik 19 000 yil oncesine kadar 

araliklarla sürdügü anlagilmakta, Erciyes omegiyleyse, 
buradaki püskürmelerin tarih çaglannda da süregeldigi 

izlenmektedir. 

Bir bolümü Aksaray ili sinirlan içinde kalan Tuz Golü'nün kiyi 
biçimleri üstüne ara$rmalar Oguz Erol tarafindan yapilmi$ir 

[EROL 1978. 1 15, 1 12-126, res. 2b, 6-8; ATALAY 1982, 1 15- 1 161. Neojen 

sonlannda bir çoküntü alani, yani çanak olan Tuz GoIü, 

Pliosen sonlannda meydana gelen iklim degiqikligi sonucun- 
da, Pleistosen'de yani Paleolitik Çaglar'da bir pluviyal go1 

geklini almigir. Bu go1 güneye ve doguya dogru yayilmigir. 

En yaygin oldugu siralarda yaklagik olarak bugünkü Aksaray 
il merkezine kadar yayilan bir alani kaplamigir [EROL 1978. 1 15, 

123,res. 2b, 71. TUZ GoIü bugün deniz düzeyinden 899 m 
yüksekliktedir. Buna kaqili k Pleistosen'in yagmuriu evrelerin- 

de düzeyi 1 15 m daha yükselmigir [ATALAY 1982. I 151. Erol'a 

gore Tuz Golü'nün 10 15- 1 O 1 O m yüksekteki kiyisi, 
Pleistosen'in Günz buzullaqma donemine, 980 m yüksekteki 

kiyisi Mindel donemine, 950-955 m yüksekteki kiyi taraçasi 
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Riss ve 930 m yüksekteki kiyi taraçasi ise Son Buzulla~ma, 

yani Würm donemine ait olmalidir [EROL 1978;ATALAY 1982. 

I 15-1 161. TUZ Golü'nün 920 ve 9 1 2-908 m yükseklikteki kiyi 

taraçalari ise Holosen'de yasanan pluviyal go1 seviyelerini 
gostermektedir [EROL 1978: ATALAY 1982. 1 15-1 161. 

Erol'a gore taraçalar arasindaki seviye farklan, yagisli 

(pluviyal) ve kurak (pluviyal arasi) donemlerde su miktann- 

daki degismeterden ve tektonik hareketlerden kaynaklanmis- 
tir. Ona gore genelde taraçalar yagisli, taraçalar arasinda 
kalan düzeyler de kurak donemleri belirlemektedir [EROL 

19781. 

Bu kiyi taraçalanna gore Pleistosen boyunca Aksaray 

Ovasi'ni (Yesil Ova) da kaplayan golün, ancak Son Buzullas- 

ma'nin (Son Glasial) bitimine dogm ve Holosen'de sicakligin 

art151ve buhariaqmanin fazlala~masiyla yavas yava3 Aksaray'in 
batisina, Sultanhan'in da kuzey ve dogusuna dogru çekilerek 
bugünkü sinirianna ulagigi anlaylmaktadir [EROL 1978. 123. RS. 71. 

Tuz golünün dibindeki tuz ortüsü I - 1.5 milyon yil oncesine 
tarihlenditilmi$ir [EROL 1978, 1241. Erol'a gore Alt Pleistosen' 

den itibaren go1 tabaninda tuz birikmigir; taban pluviyal arasi 
donemlerde son derece kurumug ve tuzlulagmi~, daha sonra 
pluviyal golün tortul birikintilerinin altina gomülmü~, ancak 

son fay hareketleri bu tuzu go1 yüzeyine çikartmis olmalidir 

[EROL 1978. 1261. 

Kayseri'de Ye~ilhisar ovasindaki, bugün ünlü bir "kus cenne- 
ti" ve milli park olan Sultansazligi'nda, yine Oguz Erol 

tarafindan jeomorfolojik aragirmalar yapilmi~ ve yorenin 
Pleistosen oncesi ve sonrasindaki dogal çevresi belirlenmeye 
çaii~i imi~ir - 337, res. 91. Erol'a gore Suitansazii- [EROL 1997.330 

gi'nda jeomorfolojik açidan sekiz gelisim evresi vardir [age]. 

Bunlardan birinci ve ikinci evre, Neojen'in Miosen ve Pliosen 

donemlerinde bolgedeki yüksek ve alçak yaylalan belirler. 

Üçüncü evredeki buzulla~ma tipi taraçalar, Alt Pleistosen'e 
aittir. Iki alt evreli dordüncü evre Üst Pleistosen'de 

geliqmigir. Dordüncü evrenin birinci alt evresinde daha 

alçaktaki Kizilirmak ve kollanna ait nehir ve go1 taraçalan 

olugmugtur [age]. Erol, bunlan Aliboran ve Çalbama go1 
taraçalan olarak adlandirmi$ir [age]. Gene kendisi tarafindan 

Kebirkay Go1 Taraçalari olarak adlandinlan iki alt evreli 

beginci evre, Ilk Holosen'e aittir. Buna kargilik Erol'un 
Ayakdamlan Tabani olarak tanimladigi altinci evre Son 

Holosen'e rastlar [age]. Yedinci ve sekizinci evreleri oluguran 
Cibik ve Sultan GoIü tabanlan ise günümüzde gelismislerdir 

[EROL 1997.330 -334. 337, ES, 91. 

Erol'a gore Sultansazligi çanagi ile Konya çanagi arasinda 
benzerlikler vardir [EROL I997,3301. Her iki çanakta da Toros 

Daglan'ndan gelen su ve bol miktarda tortul tabakalar 
birikmigir. 

Erciyes'in güneyindeki Sultansazligi'ni içeren Sultanova, 



zaman zaman bir çanak biçiminde kapanmis, diga akintisi 

oldugu zamanlarda ise bu çanak açilmigir. Sultanova'daki ilk 

piuviyai go1 Orta Pieistosen'e aittir [EROL 1997,3331. Erol'un 

üçüncü evre olarak gordügü Alt Pleistosen'e ait buzulla~ma 

tipi taraçalar, Sultanova çanaginin güneybatisi ve kuzeydogu- 

su ile, bugünkü lncesu ilçesine kadar uzanmig ve kuzeyde 

Hodul Daglari'nin eteklerine kadar olan yerleri kaplamigir 

rage]. Bunu takip eden yagisli dordüncü evrenin birinci alt 

evresinde pluviyal Aliboran golü sekillenmigir. Golün disa 

açilan akintisi, kuzeyde Pliosen doneminde Erciyes'ten akan 

lavlarla dolan ve kapanan lncesu lav esigine, güneyde 

Yegilhisar'a kadar gelmis ve Aliboran golünün kiyisinda 

küçük bir delta olugumaya baslamisir [EROL 1997.3331. Erol'a 

gore Aliboran golü en yüksek düzeyine 1 155 m'de 

ulagmi$ir. Bu seviye yoredeki Arapbagi kumullari ile Hodul 

Daglan etegindeki asinmis taraça yüzeyi ve Incesu ilçesindeki 

lav esiginin eristigi en yüksek seviye arasindaki siniri tegkil 

etmistir [age]. 

Erol'un 4.5. evresinde Üst Pleistosen'e ait Çalbama golünün 

en yüksek su düzeyi 1 123 m'de, en alçak düzeyi ise I 1 10 

m'de saptanmi$ir [age 3341. BU evrede Yesilhisar deltasi daha 

geligmis ve Arapbagi kumullan taraçalann yüzeylerinde 

Kapadokya'nin en onemli tarihoncesi 
yerleqmelerinden biri olan Agikli Hoyük'ten. 
bolgenin en büyük ve en onemli volkanlarindan 
biri olan Hasan Dagi'nin gorünüsü. Erciyes, 
Hasan Dagi, Melendiz, Gollüdag yaklaqik üç 
milyon yil oncelerinden ba~layarak patlamalarla 
Kapadokya'nin jeolojik yapisinl oluqcurdular. 



erozyona ugramig, yagigin artmasindan dolayi da Sultan 
Golü'nde su fazlalagmig ve diga dogm akinti baqlamigir. 

Erol, 4. 1 .  ve 4. 2. evrelerini, Erciyes yanardaginda izlenebilen 
Pleistosen'deki Son Buzullagma Donemi'nin (Son Glasial) bir 
sonucu olarak degerlendirir [age]. Beginci evrede goldeki diga 

akinti kesilmigir. Erol'a gore bunun nedeni, Pleistosen'den 
Holosen'e geçilirken ortaya çikan iklim degigiklikleri ve 

dolayisiyla gitgide artan kuraklagmadir [EROL1997,3361. 

Holosen'in baglarinda Erol'un beginci evresindeki Kebirkagi 
Golü'nün kiyilari eski Sultansazligi çanaginin kenarlarina 

kadar alçalmigtir. Ancak go1 hâlâ oldukça derindir. Çevrede 
tarim yapmak için elverigli, verimli topraklar birikmigir. 

Ancak bu evrenin sonlarinda goldeki su seviyesi çok dügmüg 
ve Sultansazligi çanaginin tabanina kadar inmigtir cage]. Erol'a 

gore 1080 m'deki kiyi çizgisi, Ilk Holosen'den Orta 
Holosen'e geçildigini gostermektedir Lape]. Kebirkagi 

Golü'ne ait en alçak taraçalar ile son Holosen'e ait Cibik ve 

Sultan gollerinin taban çizgileri, su seviyesinin ne kadar 

siglagiginin belirtisidir. Altinci evrede (günümüzde) 

1080 m'nin altinda bugünkü Sultansazligi'nin batakligi 
izlenmektedir. Bugün çevrede kurak mevsimlerde çayir 
otlari, yagigli mevsimlerde ise saz ve kamiglar yaygindir, 

Erol'un Sultansazligi araytirmasina gore Paleolitik Çaglar'da, 

tektonik hareketler sürerken, Kayseri'nin hemen hemen tüm 

bat1 kesimi sinirlan ve derinligi degigken bir go1 ile kaplidir. 
Günümüzde "Çekirdek Kapadokya" yan-kurak step ve 

ormanli-step bitki ortüsü ku5agina girer. Xero-Euxin -kurak 
Karadeniz iklim kugaginin- sinirinda ve etkisinde, karasal 
iklimin egemen oldugu bir bolgeyi olugtumr. Kiglar soguk ve 

yagig giddetlidir. Bitki ortüsü ilkbaharda canlanir. 

Kurumug eski Pleistosen vadileri, birikintilerle dolarak yer 

yer set golieri geklini almiglardir [KuRTER 1979.90-941.Tarim için 
elverigli kahverengi topraklar -birçok yerde sig olmakla 

birlikte- dar nehir vadilerinde ve eski go1 yataklannda 

yaygindir. Iç Anadolu'nun yüksek yaylasinda volkanik kayalik 

alanlan kaplayan step (bozkir) ortüsü ve daha alçaklardaki 

çayirliklar, otlaklar, buralarda hayvanciligin geligmesini 

saglamigir. 

Ülkemizde en iyi iklim kogullanna (klimatik optimum) 

Holosen'de GO (Günümüzden Once) 8000 (yaklagik 
MO 6200) yillarinda girildigi, bunun GO 5000 (yaklagik 

MO 4000) yillanna kadar sürdügü kabul edilmektedir [EROL 

1997,3421. Bu zaman süresi içinde Anadolu'da yagayan insan 

topluluklan, çegitli Neolitik ve Kalkolitik kültürler olugur- 
mugur. lklimin insan yagami için en iyi kogullan sundugu bu 

zaman diliminde ormanlik alanlar artarak yogunlagmig, bitki 

türleri çegitlenmigir. Ancak insan etkisiyle, çegitli gereksin- 
meleri kaqilamak üzere, ozellikle ormanlarda mesken 

yapimi, yakit bulmak amaciyla yogun agaç kesimleri, yeni 



tanm alanlan kazanmak ve yeni tarlalar yapmak için 
yanginlar çikanlmasi, bunlarin sonunda artan erozyon, dogal 
çevreyi gitgide bozmug ve zarara ugratmigir. Bitki ortüsünde 
ormanlar azalirken, toprakta aginma büyük boyutlara 
ulagmi$ir. 
Pleistosen'de Paleolitik, Holosen'de Mesolitik, Neolitik ve 
daha sonraki kültürler sirasindaki bitki ortüsü konusunda 
bilgi edinmek için Nevgehir'de Acigol, Konya'da Akgol ve 
Aksaray'da Çanak Çomleksiz Neolitik Çag'a tarihlenen Asikli 
Hoyük'ün ana topragindan alinan omeklerin çiçek tozu 
analizlerinden yararlanilmaktadir [KARABIYIKOGLUvd. 1997,30,34; 

BOlTEMA,WOLDRING 1984. 133-36: WOLDRING 1998. 105-11 I l .  Ancak 
bu ara~timalann hiçbiri Üst Pleistosen'den (Son Buzullas- 
ma-Son Glasial) oncesine ait bilgi vermemektedir. Akgol ile 
Acigol, Üst Pleistosen sonlanyla birlikte, kismen Holosen 
bitki ortüsünü de yansitmaktadir. Buna kaqilik Agikli çiçek 
tozu omekleri, yalnizca Son Glasial'in belirli bir donemine ya 
da Holosen baglarina aittir. 
Çiçek tozlannin analiziyle bitki türlerini saptamak için gol, 
bataklik ve ender olarak da nehir yataklanndan, burgular 
araciligiyla ornekler alinir. Bu ornekler, içinde çiçek tozlarinin 
bulundugu toprak katmaniyla birlikte çikanlir. Burguyla 
çikanlan ornekler, konik biçimleriyle bir havucu andirdiklan 
için, bunlara "polen karotlan" denmigir. Daha sonra polen 
laboratuvarlannda bu karotlarin 14-C olçümleri yapilir, 
içerdikleri toprak türleri, mineraller ve polen türleri, çegitli 
kimyasal ve fiziksel yontemlerle saptanir. Polen türlerinin 
tarihleriyle zaman içindeki dagilimlanni gosteren tablolar 
hazirlanir. Bunlara da "polen çizelgeleri" (diagramlan) denir. 
Woldring'e gore Akgol'ün Son Buzulla~ma Donemi'ne (Son 
Glasial) ait polenleriyle Agikli'nin ayni doneme ait polenleri, 
kismen de olsa benzerlik gostemektedir WOLDRING19981. 

Akgol polenleri yaklagik GO 13 500 ile GO 4000 yillan, 
Acigol polenleri ise yaklagik GO 14 500 ile 4 18 I I 8 0  yillan 
arasindaki bitki ortüsünü gostermektedir [BOT~EMA. 

WOLDRING 1984, 133- 136, KARABIYIKOGLUvd. 1997.30-341. 
Acigol polen analizlerine gore yaklagik GO 14 500 yillannda 
yorede step bitkileri vardir. Çevrede pelin otlan, ispanakgil- 
ler ve bugdaygiller, tahil tipi polenler, mege ve genig yaprakli 
koruluklar bulunmaktadir. Daha sonra iklimde kuraklik 
bagladigi için megelikler azalir ve birden bire pelin otlan ve 
ispanakgil türleri artmaya baqlar. GO 13 600 siralannda pelin 
otlannin (Artemisia) ve ispanakgillerin (Chenopodiaceae) 
ansizin azaldigi ve bugdaygillerin yayildigi gorülür. Bu da 
yagigli baharlann varligina igaret eder. Yaklagik 2000 yil 
boyunca çayirli stepleri labada (Rumex) türleri orter. Genis 
yaprakli agaçlar, meselikler ve ardiç koruluklan büyük yer 
kaplamaya baglar; I 1 000 y11 oncelerinde mese, findik, 
ihlamur, karaagaç, fistik (menengiç) türleri geliqir. Burada 
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ormanlar, Türkiye'deki orman yayiligi sürecinden yaklagik 
3000-2000 yil once ortaya çikar. Ancak yaklagik GO I 1 000 

yillanndan hemen sonra, iklimin birden sogumasi ve 
kuraklagmasi ile ormanlar seyreklegmeye baglar ve bu 

durum yaklagik GO 1 O 000 yillarina kadar sürer. Ara$incilar, 

GO I 1 000 ile 1 O 000 yillari arasini Bati Avrupa'nin "Daha 
Geç Dryas" iklimi ile karjilagtinnaktadirlar [KARABIYIKOGLU vd. 

1997, 321. 

GO 8950 ile 8400 yillan arasi (MO 80 16-74791 "Agikli 
Yerlegmesi EvresiWdir. Holosen'in baglarindaki bu evrede 

Agikli'da artik Einkom, Emmer ve Durum türü bugdaylarin 

tarimi az da olsa yapilmakta ve ilk koy yerlegmeleri 

kurulmaktadir[ESIN1996 KARABIYIKOGLUvd. 1997.321. 

Agikli evresinden hemen sonra ormanlarin en büyük 

yayilma donemi baglar ve yaklagik GO 7000 (yaklagik 
MO 6200) siralarinda bu bitki ortüsünde ani bir azalma 
sürecine girilmesine kadar sürer. Megelikler yakit elde etmek 

amaciyla kesilmekte ve doga, insan etkisiyle yavag yavag 
bozulmaktadir. Megelerin yerini çamlar almaya bqlar; 

ardiçlar, geyik dikenleri, çoban degnekleri, isirgan otlari 
bollagir. Bugün ise Acigol çevresinde artik çamlara da 

rastlanmamaktadir. 

Akgol polenleri de Pleistosen sonlari için, genel çizgileriyle 
Acigol'e benzer sonuçlar vemiglerdir [BOTEMA. WOLDRING 

1984, I 3 3 - 1341. BU zamanda iklim kurak ve soguktur. Ancak 
12 000 yil oncelerinde iklim daha nemli olmaya baglami$ir. 

Step bitki ortüsü egemen olmakla birlikte Aksaray'da 

volkanik Hasan Dagi, Konya'da Kara Dag ve Karaca Dag'in 
yamaçlarinda once hug, servi, daha sonra da mege ve sedir 

agaçlan büyümeye baglami$r. Pelin otlan (Artemisia) once 

azalmiq, sonra GO 12 000 yillarina dogru iklim yeniden 

soguyup kuraklagtigindan, yeniden çogalmiglardir. I 1 000 yil 

oncelerinde iklim yeniden degigmig ve yagig artmig, çayir 

otlan daha genig alanlara yayilmig, hug agaçlan da çogalmigtir, 
Ancak iklim hâlâ soguktur. Aragtiricilar bu iklim degigiklikleri- 

ni Bati Avrupa'nin "Daha Eski Dryas, Allerod ve Daha Geç 

Dryas" iklim degigimleriyle bir tutmaktadir [age]. 
Üst Pleistosen'in Son Buzul Donemi süresi içinde kisitli bir 

zaman dilimine ait bitki ortüsünün ogrenilmesinde, Agikli 
Hoyük àna topragindan alinan çiçek tozu omekleri de 

yardimci olmaktadir ~ O L D R I N G19981. Agikii Hoyük, Aksaray' 

da, Hasan ve Melendiz daglannin yaklasik 40 km kuzeyinde, 
Melendiz vadisindedir ve ünlü lhlara Vadisi'nin baqindaki 

Selime koyünün 4.5 km kuzeybatisindadir. 
Akgol'de oldugu gibi, Agikli Hoyük'ün ana topragindan 

alinan polen omeklerinde de, Pleistosen'in son donemlerin- 
de, yani yaklagik GO 12 300- 1 1 700 ve GO I 1 600 yillann- 

da Üst Paleolitik Çag'da soguk ve kurak bir iklimi gosteren 

peiin otian (Artemisia) çogunluktadir [WOLDRING 19981. Gene 

Polen karotlarininçiçek tozu analizleri ve 
radyoaktif karbon (14-C) olçümleri eski 
Kapadokya'nin dogal çevre gorüntüsü ve 
ekolojisi hakkindafikir vermektedir. 
Agikli Hoyük'tebitki kalintilarini suda 
yüzdürerek toplama iqlemi (yüzdürme) ve 
polen çikarma çaligrnalari. 
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Akgol ve Agikli ana toprak polenlerinde, bugdaygillere ait 
çiçek tozlarinin daha eskiden yeniye dogru çogalan oranlar- 

da bulunugu dikkati çeker. Bu donemde kugkusuz Agikli ve 
çevresinde de bir step bitki ortüsü yaygindir. Ancak Agikli 

ana toprak polenleri Akgol çiçek tozlarindan bazi noktalarda 

ayrilmaktadir. 
Woldring, Agikli ana toprak polenlerinin, Akgol'e kiyasla Son 

Buzul Çagi'nda kisitli bir evreyi temsil ettigi gorügündedir 
[age]. Agikli ana toprak polenleri arasinda sogüt, igde, ceviz, 

kizilagaç, kavak, hug, meqe. findik, çam, zeytin ve ispanakgille- 

re (Chenopodiaceae) ait olanlar vardir [age]. Sogüt ve igde 
herhalde Agikli çevresinde, Melendiz kiyisinda, ceviz, 

kizilagaç, kavak, Melendiz vadisi boyunca yetigmig olmalidir. 

Hu5 ve mege çiçek tozlan dahayükseklerden, Hasan Dagi 

yamaçlanndan, findik ve çam ise nehir sulanyla uzaktan . . 

taginmig olsalar gerektir. Zeytin polenlerinin Agikli ana '' 

topraginda mege polenleriyle birlikte bulunmasi ise son 

derece ilginçtir. Buna kaqilik Holosen'de Agikli çevresinde 

çok yaygin olan çitlenbik polenlerine de hiç rastlanmamig 

olmasi dikkat çekicidir [age]. Yukarida sayilan agaç türlerine 
ait çiçek tozlan çok az sayidadir rage]. BU da, A~ikli çevresinde 

Son Buzul Çagi'nda otsul bitki ortüsünün egemen oldugunu 
açikça gostermektedir rage]. 

Akgol polenlerine gore Holosen baglannda, GO 9600-8420 

yillan arasinda "Agikli Yerlegim EvresiWnin de izlendigi bir 
zamanda Hasan Dagi, Karaca Dag ve Kara Dag'in çevresinde 

onemli degigikliklerle kaqilagilir [ B O ~ E M A ,WOLDRING 1984, 

1 33- 1 361. BU zamanda mege agaçlan yayilmiq, ardiçlar 
çogalmig, findik, gürgen, kizilagaç, kayacik agaçlari yetigmig, 

ovalarda çayir otlan çegitlenip çogalmi$ir. Bu da iklimin 

eskiye oranla çok daha yagigli ve sicak oldugunun gostergesi- 

dir [age]. "Agikli Yerlegim EvresiWnde yukanda da belirtildigi 

gibi artik bugday, arpa, bezelyegillet-in tanmi ve hasadi az da 

oisa baqlami$ir [ESIN 1996: van ZEIST, de ROLLER 19951. Melendiz 

vadisinde yabani fistik (menengiç), karaagaç, çitlenbik, 
bazilan yenebilen, bazilan ilaç olarak kullanilabilen yabani 

ot ve yegil sebzeler Agikli'da yagayan insan topluluklan 

tarafindan yogun bir biçimde toplanarak, bunlardan 

yararlanilmi$ir. Toprak, yagig ve sicaklik, bu donemde ve bu 
bolgede artik tanm yapilmasi için tüm koqullarin elverisli 

oldugunu gostermektedir. 

Gene Akgol polenlerine gore GO 8000 (yaklagik 
MO 6300) yillannda diken yaprakli çam, sedir ve servi 

agaçlari, yagiglar arttigi halde, birden genig yaprakli ormanla- 
rin yerini alir [BOTEMA, WOLDRING 1 984, 1 33- 1 361. 

GO 6000-4000 (yaklagik MO 5000-2600) yillan arasina ait, 
ozellikle Kalkolitik ve kismen Ilk Tunç Çagi kültürlerinin 

yagandigi donemde, bitki ortüsünde, hem daglarda, hem de 

ovalarda, yavag yavag bir degigiklik baglar. Yeni agaç türleri 
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Kapadokya'nin dogal ve kültürel tarihinin 
belirlenmesinde en onemli yerleqmelerden 
biri Aqikli Hoyük'tür. Melendiz irmaginin 

ortaya çikar. Sewilerin yerini goknarlar alir; ardiçlar azalir; 	 kiyisinda kurulmuy, Anadolu'nun MO VIII. binyila 
ait en eski yerlepmelerinden biri olan bu koyde. 

sinir otlari büyük oranlara ulagir. Olasilikla dag kusagi artik 	 az da olsa bugday ve arpa tariminin yapildigi 

tümüyle otlaklarla kaplanmigtir.Tarim, hayvancilikla birlikte 	 ortaya çikmiqtir. 

geliqmigir. 

Akgol polenlerinden G O  4000 (yaklayk M O  2600) 

siralarinda çam, sedir ve genis yaprakli ormanlann azaldigi ~ 
ve batakliklarda kurumalar baqlar. Dogal çevrenin gorüntü- 	 1 

sünde olumsuz insan etkileri, G O  II. binyilin sonlarinda 

(yaklagik MO 1 250) Hitit Imparatorlugu'nun bitimine dogru 

ve ondan sonra M O  1 .  binyildaki Demir Çagi kültürleri 

sirasinda gitgide daha çok hissedilmeye baglar. 

Yukandaki açiklamalardan da anlagildigina gore Çekirdek 
Kapadokya'da bitki ortüsünün nitelikleri konusunda ancak 

Paleolitik'te, Pleistosen'in Son Buzul Çagi'ndan baglayarak bir 
fikir edinilmektedir. Buna k a ~ i l i k  Paleolitik'te bolgemizde 

yaSayan hayvan dünyasi konusunda, bu çaglara ait kazilar 
yapilmadigindan, henüz kesin bir yorum yapmak olanaksiz- 
dir. Ancak Paleolitik'ten sonraki donemlere ait kazi yerlerin- 

de hayvan kemikleri toplanmi~ ve analizleri yapilmi$sa bu 

konuda bir bilgi edinmemiz soz konusu olabilmektedir. 
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Paleolitik çaglar 

ukanda da belirtildigi gibi Anadolu'da ilk insanlann 
yagadigini belirieyen yontma tag tekniginde yapilmig 
alet ve silahlar Paleolitik Çaglar'a (Yontma Tag-Eski 
Tag) aittir [ARSEBÜK19931. Çekirdek Kapadokya'da 

henüz bu çaglara ait kazilar yapilmami$ir. Aletler ve silahlar, 
ya az sayidaki arkeolojik yüzey ara$irmalannda ya da 
tesadüfen bulunmugur. Bulunanlann sayilan da azdir. 
Paleolitik Çaglar'da insan topluluklan genelde goçebedirier. 
Ancak zaman zaman, kisa süreler için ya bir magarada 
yagamiqlar ya da su kaynaklanna yakin, korunakli, av hayvan- 
lannin bulunabilecegi yerierde geçici kamplar kurmuqlardir. 
Av peginde kogarak, yenebilecek meyve ve bitkileri toplaya- 
rak yaqamlanni sürdürmeye çaligan Paleolitik Çaglar insanlan, 
yukanda belirtilen Buzul Çagi koqullarinda bu volkanik 
bolgede büyük olasilikla güçlüklerle karylaqarak bannabilmig- 
lerdir. Avci ve toplayici bir yagam düzeninde, goçebe olmak 
zotunda kalan bu insanlar, bolgede ancak volkanlann 
patlamadigi zamanlarda, büyük alanlar kaplayan go1 kiyilann- 
da, nehirlerin oydugu dar vadilerin sekilerinde, bir anlamda 
su kaynaklannin bulunabilecegi yerierde, geçici süreler için 
kamplarini kurmug olmalidiriar. 

Onlardan kalan, Alt Paleolitik'e ait oldugu dügünülen en eski 
aletlere, silahlara gimdilik yalnizca dort yerde rastlanmigir. 
Bunlar, Nevgehir'de Kizilimak'in kolu olan Damsa Çayi 
vadisinin dogusundaki volkanik Avladag'in yamaçlanndaki 
sekilerde, Serefli Koçhisaiin kuzeydogusunda Tuz GoIü 
yakininda, Kayseri'nin Soganlidere vadisi ile Barsik koyü 
yakinindan, toplanmiglardir [HARMANKAYA-TANINDI 19961. 
Nigde Müzesi'nde sergilenen, obsidiyenden yapilmig iki 
ikiyüzeylinin (el baltasinin) ise geldikleri yer belli degildir. 
Bunlann içinde yalnizca Avladag buluntusu, bazalttan 
yapilmig, 13 cm büyüklügünde bir ikiyüzeyli aletlsilah, eski 
deyimiyle bir el baltasidir ve olasilikla Acheléen donemine 
aittir ~ O D D .PASQUARE1965, I 12. res. 2, le". Iq.Digerieri, 
çakmaktaqi ya da obsidiyenden yapilmig kaziyici tipi aletlerdir 
[HARMANKAYA-TANINDI 19961. 

Buna kapilik Orta Paleolitik'e ait aletler bolgede biraz daha 
yaygin olarak ele geçmigir [age]. Nevgehir il merkezinin 

1 8 km kadar güneydogusunda Goldagi'nin kuzeybatisinda, 
Acigol eteklerinde Sevket Aziz Kansu ve Güner Soylu bazi 
aletler bulmuqlardir. Bunlar obsidiyenden, Levallois teknigin- 
de yapilmig, Mousterien donemine ait, tek yüzeyleri iglenmig 
yonga aletlerdir. Ürgüp'e bagli Karain koyünün teraslannda 
çakmaktagi yataklan ve magaralar vardir. Ancak buralan 
yeterince ara$inlmamiytir. Buna kaqilik ayni koyün arazisin- 
de bir dere yataginin kiyilannda, Mousterien'e ait obsidiyen 
yongalanndan yapilmig iki mizrak ucu bulunmu$ur. Sevket 

Aziz Kansu, Nevgehir'de Derinkuyu'nun Suvermez koyü 
çevresinde aragtirmalar yapmigir. Burada gene Levallois 
tekniginde obsidiyen yongalar üzerinde yapilmig mizrak 
uçlan ele geçmigir [KANSU1945.294- 295, gek 4, i -21. 

Nigde'de Orta Paleolitik Çag'da insanlarin yagadigi izlenmek- 
tedir. Nigde ovasindan 1000 m yüksekte bir platoda yer 
alan Kigla-Kadarak mevkiinde Güner Soylu, obsidiyenden 
yapilmig, ikisi uç-kaziyici olan üç alet bulmugur [SOYLU 1967. 

195 - 197, res. 1-31, Buna ka~i l ik  Minzoni Deroche ve ekibinin, 
Ulukigla'nin 6-8 km kuzeydogusunda Çakmaktepe'de 
topladigi çakmaktagi aletler, gimdilik bu yorenin bir Orta 
Paleolitik Mousterien Kültür'e ait en büyük toplu buluntusu- 
dur [MINZONI-DEROCHE 1990, 154; HARMANKAYA-TANINDI 19961. 
Altay koyünün batisinda 1000 m yüksekteki Çakmaktepe'de 
Levallois tekniginde yapilmiq 96 alet ele geçmigir. Bunlardan 
sekizi çekirdek, 84 tanesi dilgi ve yonga tipinde, geri 
kalanlarsa, bu aletler yapilirken geriye kalan artiklardir rage]. 
Aragincilar bu aletlerin Irak'ta Zagros bolgesinin alet tipleri- 
ne benzedigi dügüncesindedir [MINZONI-DEROCHE19901. 

Simdilik inceledigimiz bolgede, Nigde'deki Gollüdag 
çevresindeki Kaletepe diginda Üst Paleolitik'e ait olduklan 
soylenebilecek aletlerelsilahlara, dolayisiyla kültüriere henüz 
çok rastlanmamigir. Bu durum belki Son Buzul Çagi 
sirasinda izlenen soguk ve zaman zaman yagigli, zaman 
zaman da kurak olan ve sik degigen iWim koqullarina bagla- 
nabilir. lkinci bir olasilikla da henüz bu çag üstünde yeterince 
araytirma yapilmamig olmasindan kaynaklanabilir. 

Mesolitik ya da Epipaleolitik Çag 

Pleistosen'in (Buzul Çaglan) ve Paleolitik'in sonlannda, 
günümüzden yaklaqik 1 O 000 yil oncelerinde, yukanda da 
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izlendigi gibi, iklimde onemli degisiklikler olmuytur. Sicaklik 

ve yagigin art151 bütün dünyada yeni bir doneme geçildigini 

gosterdiginden bu zamana "Holosen" denmigir. Ancak 

yukanda belirtildigi gibi Holosen baslannda da, Acigol ve 
Akgol polenlerinden anlasildigina gore, Buzul Çagi kosulla- 

nndan farkli olmakla biriikte, iklimde gene sikça degigiklikler 

yaganmi~tir. Bu donemde insan topluluklan hâlâ yogun bir 

biçimde avcilik ve toplayicilikla.geçimlerini sürdürdükleri 

halde, kamplarini kurduklari yerlerde Paleolitik'e kiyasla daha 
uzun süreler konaklamaya baglamiglar ve yan-goçebe bir 

yaSam düzenine geçmiglerdir. Bu topluluklar alet ve 
silahlanni yontma tas tekniginde yapmayi sürdürmüîlerdir. 

Ancak bu aletlerin boylannda, Son Buzul Çagi'ndan 
baslayarak ve MesolitikIEpipaleolitik'te bir artiq gostererek, 

küçülmeler olmu~tur. Bu donemlerin aletlerine "mikrolitler" 

(minik tag aletler) denmektedir. 

Çekirdek Kapadokya'da MesolitikIEpipaleolitik kültürlere ait 

olabilecek minik aletlere, yüzey aragirmalannda pek 
rastlanmami$ir. Yalnizca yukanda sozü geçen Ürgüp 

yakinindaki Karain koyünün dere yataklannda toplanan, 

obsidiyenden bazi mikrolitler ve yongalar, olasilikla bir 
Mesolitik kültüre aittir [HARMANKAYA-TANINDI 19961. Bununla 

birlikte bolgemizde bu doneme ait aragtirmalann henüz çok 

eksik oldugunu da unutmamak gerekir. 

Neolitik Çag 

Neolitik Çag, Holosen baslannda, yakla~ik GO IO 000 
yillannda (MO VIII. binyillarinda] insan topluluklannin ilk kez 

bir yere sürekli olarak yerlegip, ilk koyleri kurduklari, ilk kez 
tanma bagladiklari, ilk olarak hayvanlan evcillegirmeyi basar- 

diklan, insanlik tarihinde son derece onemli bir donemdir. 
Neolitik Çag kültürleri bugün baslica iki ana evreye ayrilmak- 
tadir. Bunlar "Akeramik Neolitik" (Çanak Çomleksiz 

Neolitik) ve "Keramikli Neolitik" (Çanak Çomlekli Neolitik) 

kültürler biçiminde tanimlanmaktadir. 

1935'de lngiliz arkeolog John Garstang, 1952-58 yillan 
arasinda da Kathleen M. Kenyon, Ürdün vadisinde Tell-es- 

Sultan'da yani antik Eriha'da (Jericho) yaptiklan kazilarda, 
Neolitik Çag içinde, yukanda adlandinlan evrelere, bagka bir 

deyimle asamalara ait onemli bilgiler elde etmi~lerdir 

[KENYON19601. Kenyon, Enha'da Holosen'in baslanna ait 
Epipaleolitik Natufien kültüründen sonra daha henüz kilin 

pigirilerek kap kacak yapilmasinin ogrenilmedigi tabakalara 
rastlamigir. Bunlan eskiden yeniye dogru "Akeramik 
Neolitik A", "Akeramik Neolitik B" olarak tanimlami~tir. 

Bu tabakalan daha üstte, artik pigmis kilden çanak çomlegin 
yapilmasinin ogrenildigi Keramikli Neolitik kültüre ait 

tabakalar izlemigir [KENYON19601. 



Boylece Natufien'le birlikte Neolitik'in sonuna kadar 
insanlik tarihinde dort kültürel geligmeden (agamadan) 
geçildigi ilk kez ortaya konabilmigir [age]. 

Ünlü prehistoryaci V. Gordon Childe ise Neolitik Çag'in 
insanlik tarihindeki onemini belirtmek için, onu "Neolitik 
Devrim" olarak tanimlamigtir [CHILDE 1958.59-861. Childe'a 
gore Neolitik'i tanimlamak için esas alinmasi gereken baglica 
iki ozellik vardir. Bunlardan birincisi, Buzul Çaglari'nin 
bitiminden sonra Holosen bqlannda "Neothermal" (yeni 
sicak iklim) kogullannda ve Mesolitik Çag'in ardindan, 
Neolitik Çag'da Güneybati Asya'da insan topluluklarinin ilk 
kez sürekli olarak belirii bir yere yerlegip "ilk koyleri" kurmug 
olmalandir. ikincisi, birinci ozellige bagli olarak, insanlann 
bugday, arpa gibi tahil bitkilerinin tanmini yapmayi, koyun, 
keçi, sigir, domuz, kopek gibi hayvanlan evcillegtirmeyi 
ogrenmeleridir[CHILDE 1958.59-861. Yani boylece insaniar ilk 
kez "üretim"e dayali bir yagam düzenine geçmeyi bagarmig- 
lardir. Bu saptamayla Childe, Neolitik Çag kültürienne 
sosyo-ekonomik bir içerik kazandirmi~ir rage]. Ayrica Childe, 
ilk uygarliklann Güneybati Asya'da "Bereketli HilaIflin 
güneyinde bagladigina igaret ederek Neolitik Devrim'in bu 
bolgelerde bagladigi var-sayimini one sürmügür. Ancak 
Childe'in varsayimi, Neolitik'in nasil ve nerede bagladigi 
konusunda ozellikle R. j. Braidwood tarafindan bazi sorulann 
sonilmasina ve bu sorulan yanitlamak üzere yeni arkeolojik 
ara$imalann baglamasina yol açmigir [L S.. R J.BRAIDWOOD 

19861. 
Bu sorulann baginda, insan topluluklannin gerek Avrasya'nin 
Güneybati Asya bolgesinde, gerekse Amerika kitasinda ilk 
kez nerede ve nasil "sürekli yeriegik" yagam düzenine 
geçtikleri sorusu gelmigir. Benzer biçimde tarimin ve hayvan 
evcillegirilmesinin nerede, nasil ve hangi bitki ve hayvan 
türieriyle bagladigi sorulannin da yanitlan bulunmak 
istenmigir. Tarim ve evcille$irmeyle bitki ve hayvanlann 
nasil bir mutasyon geçirdikleri, iklim ve ekolojik kogullar, 
yogun bir biçimde aragirtlmaya baglanmigir. 
Bununla biriikte insanlann teknolojileri, yani üretim araçlan 
olarak kullandiklan araç-gereçlere dayali endüstrileri, 
yerlegme biçimleri, ekolojik çevreleri, besin ekonomileri, 
ticaret iligkileri, inançlan tümüyle ele alindiginda, insan 
topluluklannin yagam biçimlerinde eskiye kiyasla ne gibi 
degigikliklerin oldugu, aynntilanyla ogrenilmek istenmigir. 
Bu sorulann yanitlanni bulmak üzere prehistoryacilarla 
birlikte çegitli bilim dallanndan uzmanlann katildigi genig 
araginna ekipleri meydana getirilmig, araytirmalar oncelikle 
Childe'in vanayimini denetlemek üzere Bereketli Hilal'in 
çevresine yoneltilmig, ancak daha sonra Güneydogu ve 
Dogu Anadolu bolgeleri de, bu aragimalann çerçevesine 
katilmigir [L S., R J. BRAIDWOOD 1986;J. CAUVIN 19941. 



Çanak Çomleksiz Neolitik Evre 

Bugün Güneybati Asya'da, Levantin koridoru baga olmak 

üzere, Filistin, Ürdün, Suriye, Irak, Iran ve Türkiye'de, 
ozellikle Çanak Çomleksiz (Akeramik) Neolitik Evre'ye ait 

aragtirmalar yogun bir sekilde sürmektedir 1.CAUVIN 19941; 
Çanak Çomlekli (Keramikli) Neolitik Evre araytirmalan da 

yayginlasmi$ir. 

Çekirdek Kapadokya'da Neolitik Çag kültürlerine ait yerle- 
~ i myerlerini saptamak için en geniz kapsamli araytirmalar, 
1964-65 yillannda tan Todd tarafindan yapilmigtir ~ O D D  

19801. Daha sonra baga Istanbul Ünivenitesi Prehistorya 
Anabilim Dali olmak üzere, Ankara Ünivenitesi Dil ve 

Tarih-CogrQa Fakültesi Arkeoloji Bolümü ve Japonya Orta 
Dogu Kültür Merkezi ekiplerince bu bolgede arkeolojik 

yüzey aragtirmalari yapilmis ve gerek Çanak Çomleksiz 

Neolitik'e, gerekse Çanak Çomlekli Neolitik'e ait çok sayida 

hoyük ve düz yerlesme yeri bulunmugtur p z .  HARMANKAYA 

vd. 19971. 

Yapilan ara$imalar sirasinda saptanan ve Çanak Çomleksiz 

Neolitik kültürleri temsil edebilecek yerler Aksaray ilinde 

Melendiz irmaginin kiyisinda. orta büyüklükte 
bir yerlegme yeri olan Aqikli Hoyük, 
dogu-bat1 yonünde 150-240 m uzunlugunda. 
kuzey-güney yonünde 230 m genisligindedir. 
Ovadan yüksekligi kuzeyde 15 m. güneydeyse 
13.16 m kadardir. Hoyük. 3.5-4 hekcar 
büyüklügündedir ve bugüne kadar hoyük 
alaninin yaklaqik yüzde IO'unu olugturan. 
4250 m2'lik bir bolümü gün isigina çikarilmigtir. 



Aciyar, Agikli Hoyük, Musular, Yellibelen Mevkii, Sirçan 
Tepe, Ininonü, Nigde'de Güllüce, Mahmut Sekisi, Kayseri'de 
de Hacibeyli, Dededag, Topann Pinar olarak gosterilebilir 
[HARMANKAYA vd. 19971. 
Ayrica ayni evreye ait çok sayida obsidiyen atolyesi (i~ligi) 
arasinda Aksaray'da Nenezi, Nevgehir'de Acigol, Kaleiçi, 
Güney Dag, Nigde'de de Bogazkoy, Bozdag, Gollüdag, 
Bitlikeler, Çiftlik, Kayirli, Ekinlik-llbiz ve Kaletepe, onem 
tqimaktadir. Çünkü bu atolyelerde, aletlsilah yapiminda 
hammadde olarak kullanilan obsidiyen, kaynagindan çikanl- 
diktan sonra, çogu kez yan-iqlenmiq ürün haline getirilmigir 
[M. L CAUVIN, N.BALKAN 19961. BU yan-i~lenrni~ obsidiyenlerin, 
daha sonra degig-tokuqa dayali bir ticaret kapsaminda 
yalnizca çevredeki yerlegmelere degil, ayni zamanda çok 
uzak mesafelere, Ürdün'deki Eriha yerlegmesine kadar 
gonderilmiq oldugu bilinmektedir [MELIAART 1975.33,48,94]. 

Kapadokya Çekirdek Bolgesi'nde, ozellikle yenilerde 
bulunan Çanak Çomleksiz Neolitik yerlegmeler ve atolyeler 
arasinda, kazisi yapilanlann sayisi henüz azdir. Bolgenin 
Çanak Çomleksiz Neolitik kültürünün temsilcisi, 1989 yilin- 
dan bu yana kazilan Aqikli Hoyük'tür [ESIN 1996: ESlN vd. 19911. 
Istanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dali'nin yüzey 
ara$irmalan sirasinda saptanan ve 1996'da kazilmaya 
ba~lanan Musular yerle~mesi ise Aqikli Çanak Çomleksiz 
Neolitik Kültürü'nün son donemlerini yansitmaktadir 
[M.OZBASARAN1997 (basiuda); HARMANKAYAvd. 19971. Obsidiyen 
atolyelerinden Kaletepe'de ise ilk olarak 1997'de kazi 
yapilmigir LN. BALKAN-~tîi HARMANKAYAvd. 1997.iîe Bzel g6rü~me; 

Aykli Kültürü 

Agikli Hoyük, 38" 2 1 ' 02" kuzey enlemi ile 34" 13' 40" dogu 
boylaminda, Aksaray il merkezinin 25 km güneydogusunda, 
adini volkanik bir platodan alan Kizilkaya koyü arazisindedir. 
Aqikli, Melendiz innaginin kiyisinda, orta büyüklükte bir 
yerle~me yeridir. Melendiz innagi Agikli'nin 40 km kadar 
güneyinde, Hasan ve Melendiz daglan arasindaki yamaçlar- 
dan çikar, Kuzeybatiya dogru, kanyon biçimindeki ünlü lhlara 
Vadisi'ni olugurduktan sonra Kizilkaya koyüne ulaqir. Asikli 
Hoyük'ün güney ve batisinda bir menderes çizdikten sonra 
Aksaray yonünde Uluinnak adini alir ve Tuz GoIü yakininda 
sona erer. Agikli çevresindeki tek yegil alan, dar Melendiz 
vadisidir. Dogal ortam yukanda da deginildigi gibi Neojen 
doneminden baglayarak volkanik patlamalar ve tektonik 
hareketlerie olugan tüf, ignimbrit, andezit, bazalt gibi çiplak 
kayaçlardan meydana gelmigir. l ndakihlara Vadisi'nin b a ~ i  
Selime koyü ile Kizilkaya koyü arasindaki kayalik tepelerde 
yeni yeni oluqum sürecine giren peri bacalan izlenebilir. 
Yukanda adlan verilen yataklardan ve igliklerden, Kayirli, 

83 TAR1HC)NCESI ÇAGLARINKAPADOKYASI 





Bozkoy, Nenezi ve Kaletepe'den getirilen obsidiyen, 
günümüzden on bin yil oncesinde Agikli'da yagayan insan 
topluluklari tarafindan alet ve silah yapiminda kullanilmiytir. 
Bugün Agikli ve çevresinde karasal iklim egemendir. Yorede 
ekonomi daha çok tahil, bahçe tanmi, bagcilik, koyun ve sigir 

üretimine dayali kirsai ürünlere baglidir. 
Asikli Hoyük'ü 1963 yilinda ilk olarak bulan, Pennsylvania 
Üniversitesi hititologlanndan Edmund Gordon'dur. Daha 
sonra Agikli'da, aralarinda lan Todd'un da bulundugu birçok 
prehistoryaci arkeolog ve yerbilimci, yüzey toplamasi 
yapmigtir FoDD 1980,391. Todd, 1964-65 yillannda Orta 
Anadolu'da yaptigi yüzey araytirmalari sirasinda Agikli'yi 
yogun bir biçimde incelemiytir FODD 1980,391. Buradan 
topladigi obsidiyen alet ve silahlari analiz etmis, ayrica 
Agikli'nin kuzeybati yamaçlarindan da beg odun komürü 
ornegi toplamis ve bunlarin radyoaktif karbon ( 14-C) 
tarihlerini yayimlamiytir FODD I 980,39, i491. Boylece Agikli 
Hoyük'ün Çanak Çomleksiz Neolitik Kültür'e ait bir 
yerlegme yeri oldugu anlagilmiytir. 
Aksaray'da, Melendiz irmaginin uzantisi olan Uluirmak 
üzerinde 1 965 yilinda Mamasun Baraji yapilmigir. Ancak 
1988'de, DSI tarafindan tanm arazisinin sulanmasi amaciyla 
Mamasun baraj golünün su seviyesinin yükseltilmesi kararlag- 
tinlmiytir. Su seviyesi 1 109 m'ye yükseltildiginde Asikli 
Hoyük'ün kuzey ve bat1 yamaçlan kismen baraj golünün 
içinde kalacaktir. Bu yüzden 1989 yilinda, Istanbul Üniversi- 
tesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dali'nca, bu 
satirlarin yazannin bagkanliginda Agikli Hoyük'te bir kurtarma 
kazisi baslatilmi ytir. Agi kli Hoyük kazilari hâlâ sürmektedir 
[ESIN 19961. 

Kazilar 1989-93 yillarinda Istanbul Üniversitesi, Kültür 
Bakanligi Anitlar ve Müzeler Genel Müdürlügü ile Orta 
Dogu Teknik Üniversitesi Tarihi Eserleri Kurtarma ve 
Degerlendime Araytirma Merkezi (ODTÜ-TEKDAM) 
adina yapilmiytir. 1993 yilinda ODTÜ-TEKDAM iglevini 
bitirdiginden 1994 yilindan itibaren kazilar Kültür Bakanligi, 
Istanbul Üniversitesi ile birlikte Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) ve 1Ü Araytirma Fonu (Proje No: 595 ve 994) 
adlarina yapilmaktadir. Kazilara Prehistorya Anabilim Dali 
ogretim üyeleri ve ogrencileriyle birlikte yerli ve yabanci, 
çegitli fen ve doga bilim dallarindan birçok uzman da 
katilmaktadir. 
Asikli Hoyük, deniz seviyesinden I 1 19.45 m yüksektedir. 
Dogu-bati yonünde 150-240 m uzunlugunda, kuzey-güney 
yonünde 230 m genigligindedir. Ovadan yüksekligi kuzeyde 
15 m, güneydeyse 13.16 m kadardir. Hoyük, 3.5-4 hektar 
büyüklügündedir ve bugüne kadar hoyük alaninin yaklagi k 
yüzde I O'unu oluguran, 4250 m2'lik bir bolümü gün igigina 
çikanlmigir. 

(kargi sayfada üstte) MOVIII. binyila, Çanak 
Çomleksiz Neolitik Agikli'nin ikinci tabakasina ait 
maket Onde, sagda çakilli sokak, sandik duvarli 
bina ve tapinak kompleksi, çakilli sokagin solunda 
ve arkada Ag~klililar'in oturdugu kerpiç evlerden 
olugan mahalleler, solda arkada büyük iglik ve 
çoplük alani yer almaktadir. 

(kargi sayfada altta) M O  VIII. binyila. Çanak 
Çomleksiz Neolitik Agikli yerlegmesinin çevre 
duvarinin sinirladigi mahalleye ait isometrik 
çizim. Solda onde kiler, sag yaninda ve arkada 
avlular, evler ve çevre duvari gorülmektedir. 





Aqikli'nin, qimdilik en eski koy yerleqmesine ait bir bolümü, 
hoyük konisinin diqinda, güneyde Melendiz imaginin kiyisin- 
da bulunmugur [ESIN19961.Yerleqme parçasi 1.5 m kalinligin- 
da bir alüvyal dolgunun altinda kilitlenmiqtir. Bu alüvyal biri- 
kinti, Holosen baqlannda nehrin ani bir taqkini ile meydana 
gelmis ve yerleqmenin terk edilmesine yol açmigir. 
Yerleqmede, bulundugu kadanyla I m geniqliginde dar bir 
geçitin iki yaninda kerpiç duvarli, iki yapi bolümü izlenmekte- 
dir. Ev duvariannin bazilan Melendiz imaginin içinde de 
devam etmektedir. Kazildigi kadariyla kerpiç evler dortgen 
ya da trapez planli, bazilan iki, bazilan üç odalidir. Odalann 
büyüklügü farklidir. En küçügü yaklaqik 2.40 x 1.00 m'dir. 
Duvar geniqlikleri, bir kerpiç geniqliginde ve 30 cm kadardir. 
Odalann tabanlan kille sivalidir. Bir odanin tabaninin altina 
bir çukur açilmiq, içine eriqkin bir insan olüsü gomülmü~ür. 
OIü sol yanina yatinlmiq ve ayaklari geriye kivrilarak çukura 
sigdinlmigir. Diger bir evin en kuzeydeki odasinda, dogu 
duvanna yasli bir ocak vardir. En güneydeki esas odada da 
ogütme taglan ve büyük bir geyik boynuzu, tabanin üstünde 
birakilmi~ir.Aynca odalarda obsidiyen ve kemik aletler ele 
geçmigir. 
Büyük olasilikla burada yaqayan insanlar, koyün diqinda, 

( k a ~ i  sayfada ve en üstte) MOVIII. binyila, 
Çanak Çomleksiz Neolitik Çag'a. Aqikli'nin ikinci 
tabaka üst yapi evrelerine ait kerpiç duvarli 
evlerden olu~an mahalleler. Kuzeyden güneye ve 
güneyden kuzeye gorünüqler. 

(üstte) Aqiklililar'in tahillari un haline getirmede 
kullandiklari ogütme ta~lart. 
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Agikli'da ikinci tabakaya ait çevre duvari içinde 
kalan bir evin kiler odasi. Kileri oluqturanyerli 
dolaplar birbirinden ince kerpiç bolrnelerle 
ayrilrnig, bolrneler ve taban ozenli bir biçimde 
kille sivanrnigtir.

Melendiz vadisinde avlaniyorlar, yenebilecek bitki ve 
meyveleri topluyorlar, az da olsa bugday ve arpa tanmi 
yapiyor, tahillan evlerindeki ogütme taslariyla un haline 
getiriyorlardi. Ocaklari hem yiyeceklerini pi~irmek, hem de 
isinmak için kullaniyorlardi. 
Melendiz innaginin tasmasindan ne kadar sonra hoyükte 
tekrar yerle~ildigi bilinmemektedir. Hoyük konisi üzerinde 
yukandan asagi üç kültür tabakasi izlenmektedir. 
Birinci tabaka çok tahrip olmugtur. Simdilik lkinci tabaka en 
genis olarak açilmis ve Asikli kültürü hakkinda en fazla bilgi, 
bu tabakaya ait on yapi evresindeki yerieqmelerden elde 
edilmistir. lkinci tabakanin altinda üçüncü bir tabaka gorül- 
mektedir. Bu tabakada da üç yapi evresi bulunmugtur. 
Aykli'da ikinci tabakadaki on yapi evresine ait yerlesmeler, 
ozellikle hoyügün kuzeyindeki derin sondajda, yaklagik 
200 m2'lik küçük bir alanda izlenebilmi$ir. Açmanin 
dogusunda her yapi evresinde bir çoplük yer almakta, kerpiç 
evlerin, geçit ve avlulann planlannda degi~iklikler izlenmekte- 
dir. Bunun nedeni, birbirini izleyen yapi evrelerinde evlerin 
bir veya iki duvannin çogunlukla eski halini korumasi, diger 
duvarlann yerlerinin degi$irilmesidir. 
0 t e  yandan hoyük üzerinde genis olarak açilan, ozellikle en 
üstteki üç yapi evresine ait yerlegmelerden, Asikli mimarisi 



konusunda ayrinitili bilgi edinilebilmigir. lkinci tabaka 

yerlegmeleri doguda "S" biçimi kivnmlar yapan, 2 m 

kalinliginda taqtan bir çevre duvariyla sona ermektedir. 
Çevre duvarinin gimdilik yalnizca bazi parçalan bulundugun- 

dan, bunun yerlegmeleri diger yonlerde nasil kugattigi 

bilinmemektedir. Duvar yaklagik 1.50- 1.80 m kalinligindadir; 
tüf ve kalkerden yapilmigtir. Duvar orgüsünde yer yer de 

kerpiç kullanilmigtir. Duvar parçalarinin arasi, 2 m genigligin- 

de, kuzeybatiya dogru daralan bir yol biçimindedir. Yolun içi 
çakilla dogenmigir. Ev ve avlulardan olugan mahalleler, bu 

duvarlardan baglayarak üç yonde geligmigir. Agikli çevre 
duvari, gimdilik Anadolu'daki Çanak Çomleksiz Neolitik'e ait, 

ilk ve en eski omegi olu~urmaktadir. 

Hoyügün yaklagik olarak ortalarinda 2-4 m geniqliginde çakil 

doqeli bir baqka yol daha vardir. Bu yol, her yapi evresinde 
bir ana arter gorevini sürdürmüg ve yerlegmeleri yaklagik 
olarak iki ana bolüme ayinnigtir. Yol güneybatida Melendiz 

kiyisindan baqlamakta ve çakil doqeli küçük bir avluyla son 

bulmaktadir. Bu yoldan ayrica güneye dogru bir patika 
ayrilmaktadir. Ana yolun kuzey ve güneydogusunda, sikigik 

ve yogun bir gorüntü sunan, birbirlerinden dar geçitler ve 
küçük avlularla aynlmiq kerpiç mahalleler yer almaktadir. 

Mahalleleri oluguran yapilar, Agikli'da oturanlann içinde 
yatip kalkti klari, barindi klan evleridir. 

Buna kaqilik, ayni yolun güneybatisinda, iglevleri farkli 
olmakla birlikte bihirleriyle iligkileri oldugu anlagilan ve bir 

kompleks olugturan iki yapi bulunmaktadir. Bunlardan ana 
yola bitigik olan, 9 x 9 m boyutlanndaki kare planli büyük 
yapinin kuzeyi, "sandik sisteminde" bir çif? duvarla sinirlan- 

miqtir (HV binasi). Çift duvarin iç tarafta olani taqtan, dig 
duvari kerpiçtendir. Iç duvarla dig duvar arasindaki bogluksa 

kerpiç duvarlarla dort bolmeye aynlmi$ir. Daha sonra 
Anadolu'da çok yaygin olarak kullanilan, en çok da MO II. 
binyilda Hitit surlarinda izlenen bu sistemin kokeninin 

Agikli'da oldugu anlaqilmaktadir. Bu binanin bat1 kisminda 
taban, uzunluklan 90- 100 cm olan büyük boy kerpiç 

bloklarla dogenmigtir. Tabanin üstüne araliklarla çok büyük, 

yassi, kalkerltüf bloklar, agaçtan direklerin kaideleri olarak 

yerlegirilmigir. 

Yolun güneybatisinda yer alan 6.50 x 6.50 m boyutlarinda 
kare plan11 ve "T binasi" olarak adlandirilan diger yapinin 

tapinak olarak dinsel bir iglevi vardir. Ancak yapi, hoyügün 

bati yamacinda oldugundan erozyonla çok tahrip olmugtur. 

Yerleqmelerin her yapi evresinde bu binanin duvarlarinin içi 
ve tabani "ocket'la (aqi boyasi) kirmizi renkte boyanmigir. 
1. ve 2. yapi evresi arasinda kerpiçten, 1 .O0 x 1 .O0 m 

boyutlarinda küçük hücrelerden oluqan bolmeler yer 
almaktadir. Daha alttaki 3. yapi evresinde bozulan tabanin 

yarisi, onanlarak limonitle boyandigi için sari renktedir. 

Agikli'nin ikinci tabakasina ait avlulu ve ocakli evler. 

89 TARlHONCESl ÇAGLARIN KAPADOKYASI 



Bu, dünyadaki en eski restorasyon denemesidir. Taban 

once, 6-8 cm kalinliginda, ufalanmiq tüfle yapilmiq çimen- 
tomsu bir harçla boydan boya kaplanmiq, sonra bu harcin 

üstüne boya sürülmüq ve parlatilmigtir. Duvarlarda ise beyaz 

kireçlalçi sivanin üstü aqi boyasiyla (ocker) boyanmigir. 

Yapinin içinde üç duvarin kenarlarina kerpiçten, üstü kirmizi 
boyali dar otuma sekileri, bir büyük ocak, direk yerleri, 

taqlarla yapilmiq ve kurban kani akitacak bir kanal yapilmiqtir. 

Yapinin kuzey ve kuzeydogusunda "temenos" duvarlarini 
andiran, kalin, taq orgü duvarlar bulunmaktadir. 

Ana yolun güneybatisindaki bu iki yapi birbirlerine, 

aralarinda uzanan, bolmeli, geniq avlular ve bu taq duvarlar 

yardimiyla baglanmaktadir. Tapinak binasinin batisinda, gene 

ayni komplekse ait odalar yer almiqtir. Bu batidaki odalardan 

birinin duvarlari morumsu kirmizi renkte boyanmiq ve 
tabanin altina iki çukur açilmigtir ("AB" odasi). Çukurlardan 

birinde 20 yaqlannda genç bir kadinla birlikte 55 yaqlarinda 

bir erkek, digerinde ise 20-25 yaqlannda bir genç kadin, 

bebegi ile gomülmügtür. Sonuncu kadin bir beyin ameliyati 

(trepenation) geçirdikten sonra birkaç gün daha yaqamiqtir. 

Olasilikla buraya gomülen bu insanlar bu iki ozel binayla 
iliqkileri olan ayricalikli kiqilerdir. 
Kazilarda bulunan hayvan kemigi analizlerine gore Aqikli'da 

koyun, keçi, sigir, domuz gibi hayvanlar henüz evcillegtirilme- 

migir. Hayvanlar yogun bir biçimde avlanmigir. Avlanan 

hayvanlarin arasinda atin da olmasi çok ilginçtir. Çünkü 

Anadolu'da Holosen baqlannda atlarin yaqadigi, ilk olarak 
Aqikli'da, boylece saptanmiq olmaktadir. Bitki kalintilari 

analizlerine goreyse, bugday, arpa gibi tahillann ve merci- 

mekgillerin tarimi ilk kez burada yapilmi$ir. 

Yerleqmenin kuzeyinde ve kuzeydogusunda, (biri 20 x 30 m 

= 600 m2 boyutunda) büyük çoplük alanlan, kerpiç 

Agikli'da bulunmu~ olan mezarlardaki iskeletler. 
Ameliyat edilmi~ kafatasi (cerepenation) ve bir 
aile mezari. 



mahallelerin arasinda yer almiQir. Bu çoplükler ayni zaman- 

da açik havada alet ve silahlann yapildigi iglikler, avlanan 

hayvanlann Aqikli'da yasayanlar arasinda paylaginldigi yerler 

olarak da kullanilmiqlardir. Daha sonra artiklar bu çoplüklere 
atilmis ve yakilmi$ir. Çoplüklerde çok sayida avlanmi~, çeqitli 

hayvanlara ait kemikler, gene bu av hayvanlannin kemik ve 
boynuzlanndan ve obsidiyenden yapilmi? aletler ve artiklari, 

komürle~mi~çali-çirpi kalintilan ve çok sayida çitlenbik 

(Celtis toumefortii) çekirdeklerinden olugan, damarlar 
biçiminde ince tabakalar meydana gelmirtir. 

Kazida buluna; bitki kalintilannin analizlerinden anlasildigina 
gore hasattan sonra bugday, arpa basaklan, saplanyla birlikte 

yerlesmeye getirilmekte ve tahil taneleri orada saplanndan 

aynlmaktadir. Olasilikla bunlar yine.orada ogütülmekte ve 

yenmek için hazirlanarak konutlardaki ocaklarda piqirilmek- 
tedir. Yiyecekler gerektiginde kullanilmak üzere bazen 

kilerlerde saklanmi$ir. Boyle bir kilerin içinde alti yerli erzak 

deposu bulunmaktadir. Bunlar ince kerpiç bolmelerle 
birbirlerinden aynlmi~lardir. Bir büyük erzak deposunun 

içine, çok daha küçük bir depo yerlegirilmigir. Bazi 
evlerdeyse silindir biçiminde, içleri sivali, topragin içine 

açilmiq ufak silolar yapilmigir. 

Mahalleler iki ya da daha çok evin bir araya gelmesiyle 

olugmu$ur. Aykli'da çesitli yapi evrelerine ait, evloda ya da 

avlu/geçit olmak üzere, ~imdilik toplam 450'e yakin yapi gün 

iygina çikanlmiQir. Evler, genelde bitisik düzende, ama 

bagimsiz duvarli, tek ya da çok odalidirlar. Dortgen, trapez, 
bir kenan yuvarlatilmis, kare planli evlerin ya da odalann 

boyutlan degi~iktir. Çogunlukla yaklayk I x 1.50 m, 2 x 3 m, 

4.00 x 3.75 m ve 4 x 4 m'lik alanlan kapsarlar. Duvarlar 

çogunlukla 35-45 cm'lik tek kerpiç genigliginde ve kerpiçler 

arasinda çamur harç kullanilarak orülmüqlerdir. Kerpiç 

boyutlan da çesitlidir. Duvarlar ve tabanlar çogunlukla kil 
sivayla, seyrek olarak renkli veya beyaz kireç sivayla kaplan- 

miQir. Genelde duvarlarda tas temel kullanilmami~ir. Ancak 
gerektiginde kerpiç duvarlarin altinda, çogu tüflkalker olmak 

üzere volkanik taslardan temeller yapilmi$ir. Bazen de ana 

yolun kuzey kenannda oldugu gibi, büyük, yassi tüf bloklan 

dikine yerlegirilerek, mahalle ve evler diQan desteklenmigir. 
Aykli'da on bin yil oncesinde baglayan taslarin dikine yerleg- 

tirilme teknigi çevre koylerde bugün hâlâ izlenmektedir. 

Çogwilukla evlerinlodalann içinde, ya iki duvann kosesinde, 
ya da bir duvara yaslanmis, dortgen planli büyük ocaklar 

vardir. Bazen ocaklara bir baca deligi açilmi$ir. Bir mutfakta 
ise bir ocaga bitisik kerpiçten dolaplar yapilmigir, 

Ekmek finnlan azdir. Kubbesi kerpiç topaklanyla yapilmiq 
yalnizca bir büyük, bir de küçük, iki finn bulunmuQur. 

Evlerin/odalann içine düz damlan desteklemek için tagan 

direk kaideleri konmuz, bazen de etrafi çakil ta~lanyla çevrili 

Bir A~ikli evinin bitifik odaya açilan kapisi, tabani 
üzerine serili bir hasir kalintisi ve bacasi olan bir 
ocak. Çanak Çomleksiz Neolitik, MO VIII. binyil. 
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sig çukurlar biçiminde, direk yerleri açilmigir. Çok odali 

evlerin bolme duvarlannda kapi araliklari, seyrek olarak da 
pencere bosluklari birakilmis, bazen tabanlarin üstüne bagak 

va da saz sa~larindan orülmüs hasirlar serilmistir. Ancak 

digardan evlere girigi saglayan kapilar yoktur. Ev, avlu ve 
geçitlere, düz damlardan, taginabilir bir merdivenle inilerek 

girilmis olmalidir. 

Günlük iglerin bir kismi da olasilikla düz damlarda yapilmi$ir. 

Çünkü atilmis obçidiyen, kemik, boynuz, sürtme ve cilali 

tastan aletlerle artiklari, çoplerin bir bolümü, evlerin içinde 

degil, geçit ve avlularda bulunmustur. 
OIüler bazi odalarin tabanlan altina açilan çukurlara, genellik- 
le hocker tarzinda, ayaklari kanna çekik, bazen ayaklari 

dizden geriye, yana dogru kivnlmis olarak degisik gekillerde 

gomülmüglerdir. Çogunlukla olen kadinlann yanlannda 

bebekleri ya da küçük çocuklari vardir. Bir mezardaysa bir 

aile oluguracak biçimde yasli bir erkekle genç bir kadin 
birlikte gomülmüslerdir. Olülerin bazilannin boynunda basit, 

yan soylu taglardan kolyeler vardir, ancak asil onemlisi 
tavlanmi~ dogal bakir boncuklardan yapilma kolye ve 

bileziklere de rastlanmis olmasidir. 

Asikli'da yagamiq olan iki erkek Akdeniz irkina mensuptur. 

Erkeklerin bazilan 55-57 yasina kadar yasadigi halde, kadin- 

larda olüm yagi 20-25 arasinda degigmektedir [OZBEK 19921. 

Asikli'da besin ekonomisi esas olarak avlanan hayvan 

etlerinden, toplanip yenebilecek çesitli yabani sebze, yemis 

ve meyvelerden, az olarak da bugday, arpa, nohut gibi 

tarimsal ürünlerden saglanmistir. Olasilikla henüz tarim tam 
yerlesmedigi için, çogunlukla yabani bugday ve arpanin da 

toplandigi, bitki kalintilari analizlerinden anlagilmaktadir [van 

ZEIST,de ROLLER I9951. Acigol ve Asikli'nin ana toprak polenleri 

arasinda bugdaygillere ait olanlarin Son Buzul Çagi'ndan bu 

yana varligi animsanacak olursa, Aykli'da az da olsa tarima 

A~ikli'da bulunmut kernikten bir kerner tokas~ 
çengeli ve iki toka. 



geçilmesi için on koqullann hazirlanmis oldugu açiktir. lklim 

koqullari elverdiginde bunlar yayilmiq ve sonra da tarima 

alinabilmi$ir. 

Yukarida da belirtildigi gibi hayvan ve bitki analizleri, on bin 

yil oncesinde bu bolgedeki ekolojik ortamin canlandirilma- 

sinda bize yardimci olmaktadir. Buna gore Holosen 

baqlarinda sicaklik ve yagiq, tarim yapilmasi için yeterlidir. 

Ayrtca Melendiz vadisinde çitlenbik, meqe, yabani fistik, 

karaagaç, yabani badem agaçlarindan oluqan kanqik 

koruluklar, otlaklar, çayirlar vardir. Yükseklerde ise step 

ortüsü yaygin olmalidir. 

Çevrede dolagan ve Asikli'da yaqayanlarin çogunlukla 

avladiklan hayvanlar, dev sigir (auerochs), yabani koyun, 

yabani keçi, yabandomuzu, karaca, kizil geyik, yabani at, kurt, 

A~ikli'da bulunrnug kernikten bir kerner tokasi 
ve çe~itl i  aletler. 
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Agikli'da bulunrnug bakir boncuk ve 
rnetalografik kesit 

tilki, fare tipi kemirgenler, tavgan, kirpi, kunduz, ordek, toy 

ku~u, karga, akbaba, atmaca, kirrnizi dogan, baykug, 
kaplumbaga, çegitli tatli su baliklan ve salyangoz tüderidir 

[BUITENHUlS 19961. BU saylian türier aynca ilk kez, günümüzden 
on bin yil once (MOVIII. binyilda) bolgemizde ya5amig olan 

hayvan dünyasinin taninmasina yardimci olmaktadir. 

Agikli'da yogun olarak kullanilan obsidiyenden, kemikten, 
boynuzdan yapilmig aletler ve silahlar, daha çok avciliga, post 

ve deri igçiligine yoneliktir. Obsidiyen aletlerde dilgi endüst- 

risi egemendir ve gimdiye kadar Agikli obsidiyen endüstrisi- 

nin benzeri bulunmamigtir. Av etlerini saklamakta gerekli 

olan tuz, olasilikla yakindaki Tuz GoIü kiyilanndan elde 
edilmiytir. Sürtme ve cilali taytan aletler ise daha çok 

ogütme, ezme, dovme, kirma ve kesme iglerinin yapildigini 

gostermekte, dogal ve levha bakirdan yapilan boncuklann 

sicakken iglendigi, bakir iglemede "pyroteknoloji"nin 
uygulandigi, metallografik analizlerinden anlagilmaktadir [ESIN 

19951.Yan pi~mig ve pigmig kilden hayvan figürinleri, kilin 

finnlanmasinin yavag yavag ogrenildigine i~aret etmektedir. 
Agikli Hoyük, Paleolitik ve Mesolitik Çag'da besinlerini 

avcilikla ve yenebilecek bitkileri, meyveleri toplayamk 

saglayan goçebe insan topluluklarinin, Çekirdek Kapadok- 

ya'da günümüzden on bin yil once ilk kez yeriegik yagam 
düzenine geçtikleri, ilk yerlegmeleri kurduklan yerdir. 

ASI kli Hoyük'te yaSayan insan topluluklan bugday, arpa, 

mercimek, bezelye gibi bitkilerin tanmini yapmaya baglayan 
ilk çiftçiler olmuglardir. Hayvansal protein gereksinimini 

yogun bir biçimde yabani koyun, keçi, dev sigir, domuz, 
geyik, tavgan ve çe~itli kuglada, Melendiz'den balik avlayarak 
kargilamiglar, kendilerine ozgü av teknikleri geligimiglerdir. 

Av hayvanlan arasinda yabani atin da saptanmasi, 

Anadolu'da Holosen doneminde atin varligini gostermesi 

açisindan, son derece onemli bir ke~if  olmuytur. Yenebilen 



bitki ve meyve toplayiciligi da yogun bir biçimde süregelmig- 

tir. Kerpiç evlerinin tabanlari altina gomdükleri olülerinin 

iskeletlerinden alinan DNA analizleri sonuçlandiginda, 

burada yagayanlar arasindaki akrabalik iligkileri de aydinlana- 

bilecektir. 

Agikli insanlan daha on bin yil oncesinde bakin hem sicak- 

ken, hem de sogukken igleme yontemlerini kezfetmizlerdir. 

Bu da metal endüstrisinin baglangici anlamina gelmektedir. 

Dogal bakin olasilikla Aksaray'da Dügüz koyündeki 

"Bakirçukuni"ndan toplamiglardir [KAPTAN, YURT~AGÜL19961. 


Onceden tasarlandigi anlaylan yerieqme planiyla, mahallele- 

rin olugurdugu yerlegme düzeniyle, kerpiç ve tagin ilk kez 

biriikte kullanilmaya baglanmasiyla, bir gens kadinin 

kafatasinda saptanan beyin ameliyatiyla, gene bir bagka 

kadinin çenesinde rastlanan otopsi izleriyle Azikli, gerek 

mimarlik, gerekse tip tarihi açisindan oncü bir konum 

sergilemektedir. 

Radyoaktif kahon olçümlerine gore günümüzden on bin yil 

oncesine, MOVIII. binyila tarihlenen Agikli Hoyük, yalniz 

Anadolu için degil, bütün eski On  Asya kültürleri için ozgün 

ve omek bir kültürü yansitir. Günümüzden on bin yil 

oncesine ait bu kültürün ne Anadolu'da ne de Yakin 

Dogu'da henüz bir benzeri bulunmami~ir. 


Çanak Çomlekli Neolitik Evre 

Bolgemizdeki Çanak Çomlekli Neolitik kültürlerin bulundu- 
gu yerier, çogunlukla yüzey aragtirmalanyla belirienmiglerdir. 
Sayilan gimdilik azdir. Aksaray'da Deginnenozü, Sapmazkoy, 
Nigde'de Kayaardi Tepesi, Kogk Hoyük, Nigde-Tepebaglan, 
Pinahagi-Bor, Kayseri'de Kumtepe-incesu, Nevgehir'de ise 
Avladag, Hasanlar ve lgdeli Çegme, yüzey araginnalanyla 
saptanmig yerierdir FODD 1980; HARMANKAYA vd. 19971. BU 
buluntu yerierinde Neolitik kültürierin varligi, hem çanak 
çomlegin, hem de yontma ta5 aletlerin donemlerini yansitan 
ozelliklerinden anlqilmaktadir [age]. 

Çanak Çomlekli Neolitik kültürierin bulundugu yeriezme 
yerierinin çogu hoyüktür. Ancak hoyüklerde Neolitik'ten 
sonra Kalkolitik, Ilk Tunç Çagi, Nigde-Tepebaglan'nda 
oldugu gibi Orta ve Son Tunç Çaglan'nda, Demir Çagi'nda, 
hatta Hellenistik ve Orta Çaglar'da da y&egildigi izlenmek-
tedir. Bu hoyükler arasinda Nigde-Tepebaglan'nda Prof, 
Nimet Ozgüç 1972'de, Pinahqi-Bor'daysa Ugur Silistreli 
1982'de, yalnizca birer mevsim kazi yapmi~lardir [N. O z ~ ü ç  
1973,442-443: SiLiSTRELi 1983.258-2591. 
Buna kaqilik bolgemizde Neolitik kültürü en iyi temsil eden 
buluntular, Nigde'deki Kogk Hoyük buluntulandir [SILISTRELI 
1989 a, 1989 b], 
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Kosk Hoyük Kültürü 

lan Todd kapsamli yüzey aragtimasi sirasinda hoyügü 
Kosk-Pinar olarak adlandimigir FODD 1980,411.Nigde'nin 
17 km güneyinde, Bor ilçesinin 7 km güneydogusunda 
Bahçeli beldesinin yakinindaki hoyük, kayalik bir tepeye 
yaslanmiytir. Hoyük alaninda bir pinar vardir. Bu pinar, antik 
Tyana'daki (Kemerhisar) Roma kemerlerinin de su kaynagi- 
dir. Gene bu kaynagin suyuyla Roma çaginda, Trajan 
doneminde bir havuz yapilmis ve hoyügün onemli bir 
bolümü tahrip edilmigir. Havuzun günümüzde yeniden inga 
edilmesiyle bu tahrip daha da artmistir. 
Kosk Hoyük, Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Cograva 
Fakültesi Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dali 
ogretim üyelerinden Ugur Silistreli tarafindan 198 1 -89 yillan 
arasinda kazilmigir. Prof Silistreli'nin herkesi üzen aci ve ani 
olümünden sonra Kogk'teki aragtimalara bir süre ara 
verilmis ve hoyük 1995'ten itibaren ayni anabilim dalinin 
ogretim üyelerinden Aliye Oztan tarafindan yeniden 
kazilmaya baglanmi$ir. 
Kosk Hoyük, yaklagik 80 m çapinda, 15 m yüksekligindedir. 
1985 yilina kadar hoyükte 500 m2'lik bir alan gün izigina 
çikanlmi$ir. Kosk Hoyük Kültürü'ne ait buluntular, kazilan üç 

tabakaya ait yerlesmelerde izlenmiytir [SILISTRELI 1986, 129-I 301. 

Bu tabakalardaki yerlesmeler yanginla sona emigir. Kosk'te- 
ki üç tabakadan alttaki üçüncü ve ikinci tabakalar Son 
Neolitik'e, en üstteki birinci tabaka Ilk Kalkolitik'e aittir 
[SILISTRELI1991,5]. Ancak her üç tabakadaki yerlesmelerde ayni 
kültürfin süregeldigi izlenmektedir. Buna gore büyük 
olasilikla Çekirdek Kapadokya'daki Ilk Kalkolitik kültür, 
Neolitik kültürün uzantisi niteligindedir. 
Kosk'teki yerlesmeleri olu$uran küçük koylere ait yapilar, 
ta5 temelli, kerpiç duvarli, dortgen (dikdortgen veya kare) 
planlidir. Evler bir, iki ya da üç odalidir. Odalar ya da tek 
odali evler, genellikle 3 x 5 m boyutlanndadir Lape]. 

Odalardan bihirine geçisi saglayan kapi araliklari, bolme 
duvarlannda dar bogluklar biçiminde birakilmigtir. Bazi kapi 
araliklanna bir ezikle ula~ilmaktadir. Duvarlar ve tabanlar son 
derece iyi bir biçimde kille sivanmi$ir. Odalarda, mutfaklar- 
da ekmek firinlan ve ocaklar, taban üstünde yapilmi$ir. 
Finnlar kubbelidir. Çogunlukla yapilarin içinde, ocaklarin 
j/akinlarinda, taban üstünde Kosk Kültürü'nü asil tanimlayici 
olan çanak çomlek ve pismis kilden ya da tagtan yapilmis, 
ana tannçayi simgeleyen kadin heykelcikleri bulunmugtur 
[SILISTRELI 1989 a. b]. 

Tas kaplarin da kullanildigi Kosk Kültürü'nde çanak çomlek, 
çogunlukla siyah, koyu gri, açik ve koyu kimizi hamurludur 
ve elde biçimlendirilmig, sonra da kaplann yüzeyleri iyice 
açkilanarak parlatilmi~tir. Aynca ikinci tabakada açik zemin 

K o ~ kHoyük,Kültürü'ne ait tag ternelli yapi 
kalinulari. MO VII. binyil sonu-VI. binyil bagi. 



üstüne kimizi, kahverengi ve siyah geometrik bezeklerin 
yapildigi bir kap gmbu daha vardir. Ancak bunlarin sayisi 

azdir. Kaplar çesitli büyüklüklerde ve sekillerdedir. Erzak 

küpleri, meyvelikler, dortgen kutular, kulplu, kulpsuz kâseler, 

masrapalar, agiz kenarlari yivli kisa veya uzun boyunlu, 
yuvarlak govdeli çomlekler, ritonlar, bu Neolitik kültür 
insanlarinin hem günlük yasamda, hem de ozel torenlerde 

kullandiklan kap türleridir. 

Çanak çomlegin en büyük ozelligi, üzerlerinde oldukça 

yüksek bir kabartma olarak yapilmis insan ve hayvan 
betimlerinin bulunmasidir. Bunlann çogu, kaplann kirik 

parçalari üzerinde izlenmektedir. Kabartmalar yaklasik 

1 5-20 cm büyüklügündedir. Bu kabartmalarda ana tannça, 
tann, boga, inek, koyun, koç, keçi, egek, antilop, geyik, yilan, 

kus, kaplumbaga (?)gi bi insan ve hayvan betimleri yer 
almistir [SILISTREL~1989 a]. Neolitik kültünjn dinsel inanç ve 

sanatini yansitan kabartmalar arasinda hayvan betimleri, 
dogaya son derece yakin olarak yapilmislardir. Hayvan 
baslari cepheden, govdeleri ve ayaklari yandan gosterilmi$tir. 

Bir boga kabartmasinda oldugu gibi bazen bqlar, bazen de 
govdeler beyaz boyalidir [SILISTRELI 1989a. 1991,res. I II. Bir keçi 

kabartmasiysa çayirda otlarken gosterilmigir. Bir yilan 

I 

I 
(üstte) Kogk Hoyük'te bulunmug yilan betirnli 
kap parçasi. Son Neolitik Çag. MOVI. binyil basi. 1 Nigde Müzesi. 

i (kargi sayfada) K o ~ k  Hoyük ikinci tabakada 
bulunmug, baginda, daha sonralari, MO II. 

1 	 binyilda Hitit kültüründe gorülen silindirik bir 
bailik bulunan, pigrni? toirak tanriça heykelcigi. 
Son Neolitik Çag. MOVI. binyil basi. Nigde 
Müzesi. 





(üstte) Kotk Hoyük'te bulunrnu$ harnile kadin 
biçirninde çomlek. Üçüncü tabaka, pisrnit toprak. 
Son Neolitik Çag, M O  Vll. binyil sonu. Nigde 
Müzesi. 

(kar~i  sayfada) K o ~ k  Hoyük'te bulunrnu~ oturan 
tanriça heykelcigi. Uçüncü tabaka. tabanalti bir 
mezardan çikarilrni~, alçi tasi. Son Neolitik Çag, 
M O  VII. binyil sonu. Nigde Müzesi. 





kabartmasinda hayvanin vücudundaki alacaligi gostemek 

için minik çukurlarin içi beyaz bir macunla doldurulmug, 

gozler kakma obsidiyen parçalari ile temsil edilmiQir. 

0 1 ü  amagani olarak bir çocuk mezarina birakilan bazi 

kaplarin içleri, beyaz boyayla noktalar yapilarak süslenmigir. 
Bir bagka çomlegin koyu renkli zemini üzerine, yine beyaz 

boyayla dikdortgenler biçiminde geometrik bezekler 

yapilmig ve bunlar, içleri çukur, küçük kabartma egkenar 
dortgen dizileriyle sinirlandirilmiglardir [SILITRELI 1991, res. IO]. 

Kaplar üstündeki insan kabartmalariysa daha da etkileyici 
gorünümdedir [SILISTRELI 1989a]. Bunlar hem gogüs ve kalçalari 

abartili (steatopig), hem de gematiklegmig, kabartma ana 

tannça ve erkek tanri betimleridir. Ana tanriçalar hem 
ayakta, hem de bir yere otumug ola6k gosterilmigir. 

Baglanna, çok daha sonra MO II. binyilda Hitit kültüründe 
izlenen sivri külahlar, kisa, silindir biçimindeki bagliklar 

(polos) giyerler. Bazi boyunlu çomleklerin kendileri, ana 

tannçayi simgeleyecek tarzda, steatopig bir kadin olarak 
biçimlendirilmigir [SILISTRELI 1989a. iev. XIII,31. 

Tanri betimleri, ana tannça kabartmalarina kiyasla daha 
stilize edilmiglerdir ve kisa bir eteklik giymektedirler. Belde 

bir kugak etekligi tutmaktadir. Baglannda kisa silindir 

biçiminde bir baglik ya da sivri külah vardir. Sivri külahli bir 
tanri betimi, elinde, Hitit betimlerinde oldugu gibi gücü 

simgeleyen bir kivrik asa (lituus) tutmaktadir. 

Pigmig topraktan insan heykelcikleri ise steatopig ve stilize 

ana tannça figürleridir [SILISTRELI 1989 b]. Bunlar da ya 
otumakta ya da ayakta dumaktadir. Çogu çiplaktir ve 

elleriyle gogüslerini tutarlar. Bazilan silindir, sank benzeri 

bagliklar giyerler. Yüzlennde badem biçiminde çekik ya da 

(üstte) Kogk Hoyük'te bulunmur mermer 
bilezikler. lkinci tabaka, 2 No'lu mezardan. Son 
Neolitik Çag. M O  VI. binyil bagi. Nigde Müzesi. 

(kargi sayfada) Kogk Hoyük'te bulunmu~ oturan 
kadin heykelcigi. lkinci tabaka, pismiq toprak. Son 
Neolitik Çag. MOVI. binyil bagi. Nigde Müzesi. 
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! Üstünde inek kabartmasi olan çomlek. 
K ÿ k  H6yüC Pilmil tooprak, Son Neolitik Gag, 
MO VI. binyil bay. Nigde Müzesi. 

patlak gozler, burun, agiz belirtilmi$r. Baslarin arka tarafinda 
bazen saç orgüsü vardir. Baslar govdeye yapisiktir. Ancak 
bazilarinin bas1 sonradan kinlmistir. 
Kogk Hoyük'te 3. tabakaya ait bir yapinin kerpiçten ozenle 
yapilmis bir sekisi üzerine, kil ve alçi kansimi bir madde ile 
kulaklan, yanaklari ve gozleri sivanip doldurularak gekillendi- 
rilmig, 24-26 yaslarinda bir kadinin kafatasi birakilmi~tir 
[SILISTRELI 1989 b, 502, lev V. 31. Sivail bolümün üzeri daha sonra 
koyu kirmizi renkte boyanmi$ir. Gozler siyah ta~larla 
belirtilmi$r. Bir çocuk kafatasi da gene ayni biçimde, once 
alçimsi bir maddeyle sivanmis, sonra da, asi boyasiyla kirmizi 
renge boyanmi$ir. 
Üzeri alçi ile sivali mask biçimindeki kafataslari, Ürdün'deki 
Eriha'nin Çanak Çomleksiz Neolitik Evresi'nde bir çukurda 
topluca bulunmuq, Burdur yakinindaki Hacilar'in Çanak 
Çomleksiz Neolitik Evresi'nde ise taban üzerine birakilmi$ir. 
Bütün bu buluntularla Neolitik Çag'da Yakin Dogu'da, 
koklü bir gelenegin parçasi olan ata kültünün yayilimi 
izlenmektedir. 
Kosk Hoyük'te alet ve silah yapiminda obsidiyen, çakmakta- 
si, hayvan kemigi, boynuz ve çeqitli taslar, hammadde olarak 
kullanilmistir. Kosk yerlesmelerinde simdilik hiçbir maden 
esere rastlanmami$ir. Sap delikli bir toren baltasi, kemikten, 
üstü tek delikli, boni bicimli, olasi bir flüt, burada dinsel 
torenlerin belki müzik egliginde yapildigini gostermektedir. 







olülerin ozel egyalari, yiyecek ve içecek kaplan konmugtur. 

Kogk Kültürü, çanak çomlek üzerindeki kabartma hayvan, 
ana tannça, tann figürleri, pigmiq topraktan steatopig ana 

tannça heykelcikleri ile Konya Ovasi'ndaki Çatal Hoyük, 
Burdur yakinindaki Hacilar, Kuruçay, Hoyücek, Antalya'daki 

Bademagaci hoyüklerinin NeolitikJKalkolitik buluntulariyla 

benzerlik gostemektedir [ ~ ü t ü nbu buluntuyerieri i ~ i nk ~ .  

HARMANKAYA vd. 19971. 

Radyoaktif karbon olçümleriyle Kogk'teki yerlegmelerin 
tarihlendirilmesi gimdilik yapilamamaktadir. Ancak kabartmali 

dinsel toren kaplarinin, ana tanriça heykelciklerinin yakin 
benzerliklerinden dolayi bu yerlegmelerin Çatal Hoyük'ün 
sonlan ile Hacilar'in baglarina, yani Neolitik sonu ile Kalkolitik 

baglarina tarihlendirilebilecegi dügünülmektedir [SILISTRELI1989 

a-b]. Ancak bu benzerliklerin otesinde Kogk Kültürü'nü 

geligtiren insanlarin yagam biçimlerinin kendilerine ozgü 

oldugunu da unutmamak gerekir. 

Koqk buluntularinin kültür tarihine en büyük katkisi, dinsel, 
toresel amaçlarla da olsa yaklagik MO VII. binyilin sonlari ile 
10VI. binyilin barjlarinda burada yagayan inçanlarin sanatsal 

eteneklerini yansitmasi, onlara iyk tutmasidir. 

Kalkolitik Çaglar 

ilk, Orta ve Son olarak üç bolüme ayrilan Kalkolitik Çaglar, 


ozellikle bakir madeninin, alet, silah, araç gereç yapiminda 

gitgide çogalan oranlarda kullanilmasiyla tanimlanir. 


Yaklagik M O  5900-3200 yillari arasina rastlayan bu donem- 

de bakir artik ergitilmig, daha sonra da bakira, % I-% 6'ya 


varan degirjik miktarlarda arsenik kan$irilmi$ir [ESIN1976; 


19811. Boylece elde edilen anenikli bakir alagimi (anenik 

tuncu) tagan, piqmig toprak potalar içinde eritilip kaliplara 


dokülmüg ve istenen ürün elde edilmigir. 

1 Yilan betimli amlek. KQL Hoyük. 
Pigrni? toprak, Son Neolitik Çag. M O  VI. binyil 
bagi. Nigde Müzesi. 



1 Çift kulplu küp. Pismis toprak, Civelek Magarasi 
/ buluntusu, Nevgehir Müzesi. 

Ayrica bu çaglarda sabanin kullanilmasiyla tanmsal ürünlerde 

eskiye oranla bir patlama yaqanmis, evcil hayvan sürüleri 

daha iyi beslenerek çogalmi$ir. Nüfusun artmasi, yerlesme 

yerlerinin sayisini da arttirmi$ir. Koyler gitgide büyüyerek 

kasabalara donügmüs, toplumsal yasamda is bolümü, eskiye 

oranla çesitlenmigir. 

Bolgemizde yapilan yüzey aragirmalarinda saptanan 

hoyüklerin çogunda, ozellikle toplanan çanak çomlegin 

karakterine gore Kalkolitik Çaglar'da da yerlesildigi anlasil- 

maktadir FODD 1980:OMURA 1992; 19931. Kültürler arasindaki 

benzerlikler, gruplagmalarda büyük olçüde çanak'çomlek 

analizlerine dayanilarak anlagilmaktadir. 

Yukanda da deginildigi gibi Çanak Çomlekli Neolitik Evre'de 

yasanan birçok hoyükte, yüzeyden toplanan çanak çomlege 

gore, omegin Nigde'de Tepecik-Çiftlik, Nigde-Tepebaglari, 

Pinahasi-Bor, Kogk Hoyük'te rastlanan kültüre benzer yerel 

kültürler, Kalkolitik'te de süregelmektedir FODD 1980.42~141. 

Buna karjilik Aksaray'da Sapmazkoy (Yassi Oren), Nevse- 

hir'de Hacibektas ilçesinde Külüntepe, Pasali, Civelek 



Magarasi, Nigde'de ~abakulak, Kayseri'de lkitepe ve Çayir 
gibi yerierde toplanan çanak çomlek, buralarda birbirinden 

az ya da çok farkli yerel Kalkolitik kültürierin bulunabilecegini 

gostermektedir [OMUM1992: 1993,374-3751. 

Ancak kazisi Nevsehir Müzesi tarafindan yapilan Civelek 

Magarasi diqinda bulunan hoyük ve düz yerlesme yerierinde 
henüz hiç kazi yapilmamiq olmasi, bolgedeki kültürlerin 

yeterince taninmasini engellemektédir. 

Simdilik, buradaki ~alkolitik kültürler arasindaki çesitliligi, kisa 
süreli kazi ve sondajlarla biraz daha iyi tanitan iki buluntu ., 

yeri vardir: Bunlar Kayseri'deki Fraktin ile Aksaray'daki 
Gelveri'dir. Fraktin'de Obeyd kültürü izleri, Kalkolitik'in 

kültür çe$tlenmesinde uzak bolgeler, hatta ülkeler arasi 
ticaretin ne derece etkin oldugunu gosteren.iyi bir omektir 

[T. OZGÜÇ 19561.Mezopotamya ve Kuzey Suriye'den taninan 

Obeyd Kültürü'nün izleri, Kayseri'de F-ktin Hitit kaya 

kabartmasinin yanindaki Prehistorik bir evin kazilmasiyla 

ortaya çikmiytir [age]. 
Prehistorik ev, Ankara Ünivenitesi'nden Prof. Tahsin Ozgüç 

ve ekibi tarafindan kazilmi~ir [age]. Fraktin Hitit kaya 

kabartmasinin yaklaqik 300 m dogusunda, Karasu deresinin 
kiyisinda, andezitten olugan volkanik bir platonun üzerinde 

eski bir yerlesme yeri, Prof Bittel ve Naumann tarafindan 
belirlenmigir [age]. Fraktin kabartmasi ile tarihoncesine ait 

yerieqme, ayni kayalik plato üzerindedir. Kazida, dikdortgen 
planli, üç bolümlü, 1 2 x 9 m boyutlannda bir yapi bulunmus- 
tur. Kalin duvarlann yüzleri andezit taqindan bloklarla 

orülmü~, aralan küçük taslaria doldutulmuq ve baglayici 
olarak çamur harç kullanilmiytir rage]. 

Yapida "iki kanat arasinda çikintili orta avlu" sisteminde, 
Obeyd Kültürü'ne ozgü bir plan uygulanmiqtir [T. Oz~üçI956. 

pian: ESIN,I983; I9941. Ancak yapinin kuzey kanadinin bir kisim 
duvarlan bulunamami~ir. Yapi iki katli olmalidir ve güney 

kanatta bir merdiven yen ayrilmiytir. Orta avlunun bir 

kosesine bir ocak yerleytirilmiytir. Ayrica bir bolme duvan, 
avluyu ikiye ayirmistir. lkinci bir ocak ise kuzey kanatta yer 

almiytir. Avluda tavani destekleyen direklere ait yassi taqlar 
yerinden oynatilmiytir. 

Ev eqyasi avluda ocak yaninda birakilmiytir. Bunlar arasinda 
boya bezekli iki kap parçasi yine Obeyd Kültürü ozelliklerini 

ta~imaktadirr.Oz~üç1956,iev. xviii a-b]. Mutfak kaplarinin bir 

bolümü, Obeyd Kültürü'ndeki kaba mutfak kaplariyla biçim 
bakimindan benzeriik gosterir r.OZGÜÇ 1956,iev. XVII a-b]. 

Digerleriyse yerli kültüre ozgüdürier [age, iev. XVII c, m l .  Evde 
kullanilan aletlerin hepsi obsidiyenden yapilmiytir. Havan ve 

ogütme taqlanysa çevrede yaygin olan andezit ve bazalt 

kayaçlartndan yapilmiytir. 
M O  V. binyilda Güney Mezopotamya'da Obeyd Kültürü'nü 

geligiren insanlann ticaret amaciyla bir yandan Basra 
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Korfezi'ne diger yandan Iran'a, Kuzey Suriye'ye, Güneydogu, 
Dogu ve Güney Anadolu'ya gelip, ornegin Malatya'da 

Degimentepe, Mersin'de Yümüktepe gibi yerlere 
yerlegikleri ve oranin halkiyla birlikte yagadiklari bilinmekte- 
dir p.OZGÜÇ 1956; ESlN 1983: 19941. 

Kayseri'de Fraktin Evi de boyle bir ticaret iliskisi sonucu 
MO V. binyilda, oraya gelip kendi kültürleriyle yerel kültürü 

bagdagirarak yasayanlar oldugunu gosteren dikkat çekici bir 

omek olu~tunnaktadic. 

Gelveri Kültürü 

Fraktin Evi'nin bolgemizle Mezopotamya arasindaki iliskileri 
gosternesine kasilik, Gelveri Kültürü'nün yüzü Bati'ya 

donüktür. Son Kalkolitik'te bolgemizle Güneydogu 
Avrupa'nin, ozellikle de Balkanlar'in kültürel alisverisini, 

Gelveri Kültürü son derece çarpici bir biçimde yansitmakta- 

dir [ESIN1 9931. 

Gelveri, Aksaray'da Güzelyurt (antik Carbala) ilçesinin eski 

adidir. Güzelyurt'un 1.5 km güneybatisindaki hoyüge bu 
nedenle Gelveri denmistir. Hoyük volkanik, yüksek bir 
kayaliga yaslanmi~tir. Kayaligin üstünde XIX. yüzyilda 

Yüksek Kilise olarak adlandirilan ufak bir kilise yapilrni$ir. 
Gerek kilise yapilirken, gerekse çesitli zamanlarda üzerindeki 

tarlalarin sürülmesi ve son olarak 1989'da kilisenin restoras- 

yonu sirasinda hoyük tamamen tahrip edilmistir. Yüzeyden 

toplanan çanak çomlek ve diger buluntulara gore Gelveri 
hoyügünde Roma, Demir Çagi, Ilk Tunç Çagi ve Kalkolitik 

yerlesmelenn varligi anlagilmi~tir [ESIN 19931. 

1958'de Ankara Arkeoloji Müzesi uzmanlanndan Burhan 

Tezcan, Gelveri'ye ait Kalkolitik iki kabi müzesi için 

Aksaray'da satin almis ve bu ilginç hoyügün malzemesini 
Belleten'de yayimlayarak tanitmistir [ESIN 1993.471. Bunu, 

Gelveri'ye ait iki kâsenin Istanbul Arkeoloji Müzesi'nce satin 

alinmasi, Yildiz Üniversitesi ogretim elemanlari ve baskalari 

tarafindan hoyükten arta kalan topragin yüzeyinden kap 

parçalannin bilinçsizce ve sik sik toplanmasi takip etmistir. 
Bu nedenle 1 9901da, Aksaray Müzesi'nin bilimsel danismani 

olan bu satirlarin yazari ve ekibi tarafindan Gelveri 
hoyügünde kisa süreli arkeolojik sondajlar yapilmistir. 
Bu sondajlarda, ana kaya üzerindeki kültür tabakasinda evcil 

koyun ve keçi kemikleri, Avladag Neolitigi'ne benzer 
obsidiyen ve kemik aletler ve çesitli çanak çomlek gruplarina 

ait kap parçalan bulunmustur. Tas temelli oldugu düsünülen 

yapilardan geriye yalnizca çok sayida, daginik tas kümelerinin 
kalmi~olmasi, hoyükteki tahribatin büyüklügünü gostennek- 

tedir. 
Bu çanak çomlek gruplan içinde asil Gelveri Kültürü'nü 

belirleyenler, koyu renkli, yüzeyleri parlak açkili kâse, çomlek, 

Gelveri Kültürü'ne ait p i ~ m i ~  toprak kaplar. 
Istanbul Arkeoloji Müzeleri. 

1 



Gelveri Hoyügü. Yüksek Kilise'nin yapildigi 

1 tepenin yamaçlarinda Ilk Tunç Çagi ve Kalkolitik 
donem yerletmeleri. 

tincan gibi kaplardir. Bunlarin bir kisminin dis yüzeyleri, kabin 
hamuru daha kunimadan üzerlerine sivri bir aletle yapilmis 

geometrik bezeklerle süslüdür. Bezekler çogunlukla içleri 
beyaz macunlu (inkruste) sokma noktalarla doldumlmus 

üçgenier, samai seritleri biçimindedir [ESIN 1993.54-56.res. 5 - 1  II. 

Kaplann biçimleri, bezek sisteminin teknigi, bezegin kaplann 

üzerindeki dagilim biçimi, bunlarin hem Anadolu, hem de 

Güneydogu Avnipa'nin birçok buluntu yeriyle iliskileri 
oldugunu kanitlamirtir [ESIN 1993.5 1-52], 

Ancak bunlara benzeyen kaplarin en eskileri, Me~in'de 

Yümüktepe Neolitik Kültürü'nde bulunmu5tur. Yozgat'taki 

Ali~ar Kalkolitik Kültürü'nde de varligi bilinen bu kaplarin 
benzerleri Istanbul'da Yanmburgaz, Kavala yakininda 

Paradeisos, Bulgaristan'da Meriç ve Gumelnitza Kalkolitik 

kültürlerinde de bulunmustur [age]. Ancak Gelveri kaplarina 
en yakin omeklerin Romanya'daki Precucuteni Kültürü'nde 

oldugu anlagilmi~ir rage]. 

Gelveri Kültürü'nün hangi eski yollardan geçerek bolgemiz- 

den Güneydogu Avrupa'ya ulagtigi ve etkiledigi henüz 
aydinlanmami$ir. Ancak Gelveri, bir oren yerinin bilinçsizce 
tahrip edilmesinin arkeoloji bilimine ne denli zarar verdiginin 

bir gostergesidir, 
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ilk Tunç Çaglari 

Bu donem, tarihoncesi çaglar içinde, M O  III. binyilda maden 

endüstrisinin ve üretiminin ilk kez doruga ulagmasiyla 

belirienir [ESIN 1976. 19811. 1lk Tunç Çaglari kendi içinde üç 

bolüme ayrilir. Bu bolümleme: Ilk Tunç Çagi I (ITÇ 1) veya 

Eski Bronz Çagi I (EBÇ I), (yaklagik M O  320013000-2650); 

IIk Tunç Çagi II (1TÇ II) veya Eski Bronz Cagi II (EBÇ II), 

(yaklasik M O  2650-250012400); Ilk Tunç Çagi III (ITÇ III) 

veya Eski Bronz Çagi III (EBÇ III), (yaklagik M O  250012400- 

2000) [b.MELLINK 1992,1,219.11. 173. 177-1781 biçimindedir. 
Bakira yüzde I O oraninda kalayin kanytinlmasiyla gerçek 

tunç ürünlerinin yapilmasinin baganlmasi, bu zaman diliminin 

"tunç" sozcügüyle belirlenmesine neden olmugur [ESIN 1976: 

198 11. 

Yukaridaki bolümlemeye ek olarak MO II. binyilin ilk yarisi 

Orta Tunç Çagi'na (yaklagik M O  2000- 1 500), üçüncü 
çeyregi ise Son Tunç Çagi'na (yaklagik M O  1500- 1200) 

aittir. Orta Tunç Çagi'nda Asur kolonilerinin kurulmasiyla 

birlikte çivi yazisi Anadolu'da kullanilmaya baslanmig ve 

bundan dolayi tarih çaglanna girilmigir. Asur kolonileri 

devrinin sona ermesiyle lç Anadolu'da once Eski Hitit 

Devleti'nin (MO 1650- 1500), ardindan onemli karigikliklarin 
yagandigi Hitit Orta Krallik Donemi'nin (MO 1500- 1380) ve 

sonunda Büyük Hitit Imparatorlugu'nun (MO 1380- 1200) 

egemenligi izlenir [ k ~ .BITEL 1976,53-234.306-308; burada DARGA]. 

Kalkolitik sonlannda ilk olarak Yozgat'ta Aligar, Çanakkale'de 

Troya'nin 1. kenti gibi yerlegmelerde bakirla kalayin kariginla- 

rak tunç alagimi elde etmek için ilk denemelerin yapildigi 
bilinmektedir [ESIN 198 11. 

iIk Tunç Çaglari'nda ticaretin son derece yogunlagmasi, 

tanmda arti ürünün elde edilmesi, ozellikle Mezopotamya'da 

MO III. binyilda yazinin kezfedilmesine neden olmug ve bu 

geligme, ilk kent devletlerinin kurulmasiyla sonuçlanmi~ir. 

Childe'a gore insanlik tarihinde Neolitik Devrim'den sonraki 
ikinci büyük devrim, Ilk Tunç Çagi'nda baglayan "Kent 

Uygarligi DevrimiMdir [CHILDE 1958, 87-1421. Bu donemde 

monaqik krallarin egemenligindeki teokratik kent devletle- 

rinde ekonomiye ve dine dayali bir idari orgütlenme ve ig 

bolümü sistemle$irilmigir. Çok tanrili dinin geregi çegitli 

tannlarin kutsandigi tapinaklar, krallarin yagadigi saraylar, 
halkin oturdugu yapilardan farkli inza edilerek, kentlerde 

belirli yerlesme düzenleri kurulmu$ur. Bu donemde 

Anadolu'da da, ozellikle bir sur sistemiyle sinirlandirilmig 

kentsel yerlegmeler, bir yerel beyin egemenliginde 

yonetilmeye baglanmi$ir. Çorum'da Alacahoyük prens 

mezarlari, "Kral Priamos'un HazineleriUnin bulundugu 
Troya'nin II. kenti bu "beylik sisteminin iyi orneklerindendir 
[BITTEL 1976,28-50]. 
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Suluca Karahoyük'te bulunmuq bir idol ve kap. 
Hacibektaq Müzesi. 

Yazinin kegfinin yani sira kent uygarligina geçilmesinde ve 
sürdürülmesinde, maden endüstrisinde basarilan asama 

ve geli~melerin payi büyüktür. Savarta ve savunmada silahlar, 

ya tunçtan ya da a~enik i i  bakir tuncundan üretilmektedir. 
Artik bakirin, a~en ik l i  bakirin, ku~unun ,  tuncun yaninda, 

gümüs, altin, elektron (platin) gibi soylu metaller, hatta 
demir bile kullanilmaya baslanmistir [ESIN 1976: 19811. Her türlü 

doküm, çekiçleme, telkâri, kaplama, kaynak, lehim teknikleri- 
nin uygulanmasiyla çesitli madenlerden yalniz alet ve silahlar 

degil, ayni zamanda çogu dinsel ve torensel amaçli insan 
(tanriça, tanri) ve çesitli, sembolik hayvan heykelcikleri, süs 
egyalari, kaplar, giysi aksesuvarlari vb, geregi duyulan her 

türlü ürün elde edilmigir [age]. Ozellikle heykelcikler, kaplar 



ve takilar, Ilk Tunç Çagi'nin maden sanatinin en çarpici 
ornekleri arasinda sayilmaktadir [BITTEL, 1976,28-50]. 

Çekirdek Kapadokya'da yapilan yüzey araytirmalariyla 
ITÇ 1-lll'e ait, burada tek tek sayilamayacak kadar çok saYida 
yerlegme saptanmigir ~ O D D1980.39-4-4;OMURA 1992;I993; I997; 

GÜLÇUR 1995; 1997: SEVERVCI. 19921.Çogunlugunu hoyüklerin 
oluyturdugu yerlegmelerde henüz yeter sayida kazi 
yapilmamigir. Kazisi yapilanlar arasinda Nevgehir ilindeki 
Hacibektag-Suluca Karahoyük, Kemal Balkan tarafindan 
kazilmig, ama sonra kaziya devam edilmemigtir. Ozellikle Ilk 
Tunç Çagi lll'e ait MO III. binyil seramik sanatinin güzel' 
o'rneklerini sunan Suluca Karahoyük hakkinda ne yazik ki 
yeterii yayin yoktur. 
Nevgehir'in Avanos ilçesine bagli Sanlar Beldesi'ndeki Zank 
Hoyük'te 199 1-92 yillannda yapilan kazilarda henüz Ilk Tunç 
Çagi'na ait kültür tabakalanna varilmamiQir. Ancak 199 1 
kazilannda hoyügün yamacindaki bir açmada bazi kink ITÇ 
kaplari bulunmqtur [ S N E R  1993.248.255-257, res. 9-12]. 

Aksaray'da kismen Mamasun Baraji go1 alaninda kalan 
Gokçekoy yakinindaki Güvercin Kaya'da, 1 996 yilinda 
Aksaray Müzesi adina Istanbul Ünivenitesi Prehistorya 
Anabilim Dali ogretim üyelerinden Doç. Dr. Sevil Gülçur'un 
bilimsel danigmanliginda sistematik kazilar baglatilmigir 
[Gülçur'la ozel haberlegrne, 1997. Yüksek ve volkanik kayalik bir 
tepenin üzerindeki yerlegmeler, Mamasun Baraj Golü'nün 
etkisiyle aginmiytir. En altta kalan kültür topraginda bitigik 
düzende, dortgen planli, tag temelli, 4-5 ev bulunmugtur. 
Bunlardan birinin içinde, içi çanak dogeli bir finn vardir. Bu 
kalintilar, Aksaray'in bu yoresindeki Ilk Tunç Çagi mimarisi Çift bagli, çift boyunlu kurs govdeli idol.,, 

hakkinda az da olsa fikir vermektedir. Finnlann tabanlanna 
sicakligi korumasi için dogenen tek renkli (monochrome) 

Alabaster. Kültepe, Ilk Tunç Çagi III,MO III. 
binyilin son çeyregi. Kayseri Müzesi. 

kap parçalan, olasilikla Todd'un Pinarbagi-Bor hoyügünün Ilk . 

Tunç Çagi çanak çomlegi ile kaqila$inlabilir FODD 1965, 

13-14].Buluntular, kimizi ya da siyah renkli, yüzeyleri açkili 
kaplar, agiz kenariari siyahla$inlmig çomlekler ve 
"Kapadokya Seramigi" olarak adlandirilan, açik zemin üstüne 
kimizi ve kahverenkli geometrik boya bezekli çanak çomlegi 
kapsar. Bu boya bezekler, kap üstünde belirii bir sistemde 
uygulandigindan ve Kapadokya'da yaygin olduklarindan bu 
adla tanimlanmiglardir. Aksaray'daki Yegilova koyündeki 
Acemhoyük'te, IIk Tunç Çagi'nin sonlanna, II. binyilin 
baglarina tarihlenen tabakalarda, yalniz Kapadokya Seramigi 
degil, ayni zamanda ilk kez Yozgat'taki Aligar Hoyük'te 
bulundugundan "Aligar III" ve "Intemediate-Geçig Donemi 
Seramigi" olarak bilinen, birbirinden farkli boya bezekli çanak 
çomlek gniplannin en güzel omekleri bulunmugtur 
[N.OZGÜÇ 1968.52; 1 9841. 

Buna kaqilik Ilk Tunç Çaglari'nda onemli bir beylik merkezini 
en iyi temsil eden yer, Prof Tahsin Ozgüç'ün yillardir kazdigi, 







Kayseri'deki ünlü Kültepe hoyügüdür. Gene Ilk Tunç 
Çagi'nda Anadolu'da ilk kez bir madenin nasil igletildigi 

konusunda bize onemli bilgiler sunan yer, Chicago 

Üniversitesi'nden Dr. Aslihan Yener'in ekibiyle kazdigi, 

Nigde'nin Çamardi ilçesine bagli Celaller koyündeki Kestel 

Madeni ve Goltepe Madenci koyüdür. 

Kültepe hoyügü kan ni^) 
IlkTunç Çagi II-IIIkültürleri 

Kayseri'nin 20 km dogusunda, Karahoyük ya da Karaev 

koyünün sinirlan içinde, biri büyük ve yüksek bir hoyük, 

digeri onun eteklerinde ve onu üç yonden çevreleyen alçak 

fakat çok geni~ ikinci bir yerlesme bulunmaktadir. Bunlardan 
hoyük, Kültepe (Kaniq), etekteki yerlegme de "Karum" 

olarak ünlenmigir [T. OzGüÇ 1950. 8-12]. 

Bugün, Neojen'de olugan bir çanagin yerini alan verimli 

Kayseri ovasinda ve Kültepe hoyügünün çevresinde gorülen 

tek yükselti, 5 km güneyindeki Killikdagi'dir [ape]. Ovayi 

Kizilimak ve onun kolu olan Karasu sulamaktadir. 
Kültepe hoyügü, 550 m uzunlugunda, 450 m geni~liginde ve 

yerden yüksekligi 20 m olan çok büyük bir hoyüktür rage]. 

Hoyük oval biçimlidir ve burada Ilk Tunç Çaglan'ndan Roma 

Çagi'na kadar sürekli yerleqilmigir. Hoyük, M O  III. binyildan 

Roma Imparatorlugu'nun sona ermesine kadar, bihirinden 
farkli, degi~ik kültürlerin insanlanni banndirmigir. 

Hoyükten 120 m uzakta, onu üç yonden çevreleyen ikinci 

yerleqme MOII. binyilin baqlannda Anadolu'da Asurlu 

tüccarlara ait en eski "pazar yeri/karum"dur. Hoyük ve 

pazar yeri birlikte "Karum Kanig" olarak adlandirilir 

r.OZGÜÇ 1950; aynnti için bkz. burada DARGA]. Ovadan 2-2.5 m 

yüksekliginde, I km uzunlugunda ve 700 m geniqliginde 
olan, O zamanin bu ticaret metropolü, tüccarlann aqivlerini 

dolduran pigmig kilden, üstü çivi yazili tabletlerle Anado- 

iu'nun tarih çagianna girmesini sagiami$ir [bkz aynnti için burada 

DARGA]. 

1893-94 yillanndan baglayarak aralikli olarak Kültepe'de 

kazilar yapilmiq, ancak Büyük Hitit Imparatorlugu'ndan daha 
eski donemlere ait yerlegmeler bulunamamigir [Kazi tarihçesi için 

bla. burada DARGA]. 1925-48 yiiian arasinda Kültepe'de 

aragirmalar durmugur r.OZGÜÇ 1950.8-121. 

1 948'de Türk Tanh Kurumu adina Ankara Üniversitesi 

ogretim üyelennden Prof Tahsin Ozgüç'ün bagkanliginda 

Kültepe yeniden sürekli olarak kazilmaya baglanmi$ir 
Ir.OZGÜÇ 1950; 1986; GATES 1996,296-2971. 

Kültepe Hoyügü'nde yapilan kazilarda Ilk Tunç Çagi 

kültürlerine ait yerlegmeler, en eskisi on yedi olmak üzere 

on altinci ile on birinci tabakalarda gün igigina çikanlmiqlardir 

[OZGÜÇ 1986: MELLINK 1992 1.2 131. 

K u n  vücutlu kadin heykelcigi (idol). Alabaster. 
Kültepe. Ilk Tunç Çagi III.MOIII.binyilin sonu. 
Kayseri Müzesi. 






















