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1q Anadolu Bolgesi'nde Çanak Çomleksiz Neolitik kültürün en iyi temsil edildigi yer gimdilik
Agikli Hoyük'tür (Fig.1) (Esin 1998a-b). &ikli Hoyük, Aksaray ili'nin 25 km güneydogusunda, 380 21 ' 02" kuzey enleminde ve 340 13' 04" dogu boylamindadir. Yakin qevresindeki Mamasin Baraj Golü'nün su seviyesi yükseltildiginde, Agikli Hoyük'ün kuzey ve batisi go1 sulan
ile kaplanacaktir. Bu yüzden 1989 ylinda U. Esin bagkanliginda, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dali tarafindan hoyükte kurtarrna kazilan baglatilmigtir.
1963 ylinda Hititolog E. Gordon tarafindan bulunan &ikli Hoyük'te daha sonra, ozellikle 1.
Todd tarafindan kapsamli ve aynntili yüzey aragtirmalan yapilmigtir (Todd 1980; Esin vd.
1991). Agikli'nin iqinde yer aldigi yore, yer bilimciler tarafindan "Volkanik Kapodokya" olarak
tanimlanan bolgenin sinirlan iqindedir (Toprak vd. 1994; Esin vd. 1991 : 125, 139, pl. 1). Hoyük Kizilkaya Koyü'nde, Melendiz Suyu'nun kiysindadir (Fig. 1). Aslinda koy adini bir depresyon alani olan ve Miosen'e tarihlenen ingimbritleriyle tanimlanan "KizilkayaWdanalmigtir.
Aykli deniz seviyesinden 1.1 19,45 m yüksekte, Melendiz'in olugturdugu dar alüvyonlu vadidedir (Fig 1-2, 5) (Esin 1998b: 62-63). Kizilkaya'nin 40 km kadar güneyinde 3.000 m'yi
agan yükseklikteki Kuvaternerin Pleistosen donemine tarihlenen volkanik Hasandag ve Miosen'de olugan Melendiz silsilesi yer alir (Esin vd. 1991: 159, pl. l ; Esin 1998b: 72). Melendiz Suyu bu iki dag grubunun yamaqlanndan dogarak lhlara Vadisi'ni meydana getiren
kanyonu yardiktan sonra Kizilkaya Koyü'nde Agikli Hoyük'ün güney, bat1 ve kuzeyini iqine
alan bir menderes qizer. Daha sonra Aksaray kentinin dogrultusunda Uluirmak adini alarak
akigini kuzeybati yonünde sürdürür.
Çevre, Miosen'den itibaren tektonik patlamalarla olugan tüf, andezit, riyolit, ponza, bazalt gibi
hem yumugak, hem sert püskürük kayaçlar, andezit baglikli aginmig tüf konilerinin olugturdugu
"peri bacalan", magaralar w Ilk Hiristiyanlik doneminde kayalara oyulan kiliselerle doludur.
Deniz seviyesinden ortalama olarak 1 .O00 m yükseklikteki bolge, Iq Anadolu soguk step kugaginda yer alir. Bolgeye dügen yagig miktan 330 mm'nin biraz üstündedir ve bu y a g i ~miktan kuru tanm iqin sinir tegkil eder (van Zeist-de Roller 1995). Günümüzde Melendiz Vadisi'nde bagcilik, tahil ve az miktarda bahqe tanmi yapilmaktadir. Hasandag eteklerinde megelikler, lhlara Vadisi'nde ise qitlenbik ve kangik koruluklar yaygindir. Ekonomi sanayiden
qok, tanmsal ürünlerle birlikte koyun ve sigir hayvanciligina dayanir.
Nevgehir'de Kuvatemere dayanan Derinkuyu depresyonundaki Acigol, Bekarlar, Nigde'de
Pleistosen yagli Çiftlik eski go1 yatagi ile Kuvatemer olu$umlu Gollüdag ve yakin qewesindeki Nenezi, Kayrli, Komürcü gibi obsidyen kaynaklan ve "navi;form"qekirdekleriyle bir dilgi qikanm, sen üretim merkezi izlenimi veren Komürcü/Kaletepe obsidyen atolyesinin kaynagi gene tektonik patlamalarla meydana gelmigtir (Toprak vd. 1994; Cauvin 1996: 14 vd,
31 ; Balkan Atli-Cauvin 1997: 293-294 vd; Balkan Atli 1998a: fig. 1).
Bu kaynaklar ve atolyelerin bazilannin Paleolitik'ten itibaren avci-toplayci ve olasilikla ay-
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ni yorede geçici aqk hava kamp yerlennde oturan insan topluluklan tarafindan kullanildigi
sanilmaktadir (Balkan Atli-Cauvin 1997: 296, 306, çiz. 4, 31 1, çiz. 10).Bütün bu volkanik
kokenli, yüksek i ç Anadolu step ortaminda, ozellikle Melendiz kiysindaki yagam kogullanna elverigli ve obsidyen kaynaklanna olan yakin konumuyla Agikli, herhâlde bolgenin Kibns, Levant, Kuzey Suriye ve Irak'la olan obsidyen ticaretinin, yalniz onemli bir merkezini degil, büyük olasilikla Gülek Bogazi, Cukurova, Kibns yoluyla tegkil edilen eski ticaret aginin
i~letilmesindede büyük rol oynuyordu (Cauvin 1996; Balkan Atli 1998a: 1-3, 15).
ASlKLl KÜLTÜRÜNÜ BEL~RLEYENOGELER
3,5-4 hektarlik bir alani kaplayan Agikli Hoyük, kuzeyde Melendiz Ovasi seviyesinden 15,35
m, güneyde 13,16 m yüksekliktedir (Fig. 1-5). Melendiz Suyu, dogal erozyon ve tanmsal iglemler hoyükte onemli aginmalara neden olmugtur. Hoyügün ozellikle güneybati, kuzeybati ve kuzey yamaçlan bu aginmadan qok etkilenmigtir. Olasilikla en eski yerlegmenin gün igi@na çikanldigi, hoyük konisinin diginda güneyde Melendiz kiysindaki aqmalarla birlikte
gimdiye kadar yaklagik 4000 m2'yi agan bir alan, aga@ yukan hoyügün 0/010'u kazilmigtir
(Fig. 2-3, 5-6). Gün igigina çikanlan yapi kalintilanndan bikli'da bir oncü-kent niteliginde
planlanmig yerlegmelenn oldugu gorülmügtür (Fig. 3, 5). Yapilann çogu dortgen, yamuk,
bazen bir kenan yuvarlatilmig dortgen planli olup, kerpiçtendir (Fig. 2). Alt tabakalarda yuvarlak yapilar da vardir. Tagin, kerpice kiyasla çok daha sonralan, gerektiginde ve bazi ozel
yapilann temellennde, çevre duvarlannda kullanildigi izlenmigtir (Fig. 3, 5, 13, 17-1 8).
Tabakalanma
Kazilarda tabakalanma yukandan aga@ l'den itibaren numaralandinlarak hoyügün kuzeybatisindaki 4 F-H/4 G-H açmalan denn sondajinda dikey eksende gimdilik 3 tabaka olarak
bulunmugtur. (Fig. 2-3, 5). 2. tabakada 10 yapi evresine (Fig. 7, 91a-b, 10-Il), 3. tabakada
ise gimdilik 5 yapi evresine ait kerpiç konutlar, avlular gün igigina çikanlmi~tir.Hoyügün
üzerinde ise yatay düzlemde genig bir alanda yapilan kazilarla 2. tabakanin son üst yapi evrelerindeki yerlegme düzeninin saptanmasina qaligilmigtir (Fig. 2-3, 5).
Aynca hoyükteki yerlegmelerin diginda, güneyde günümüz Melendiz Suyu'nun kiysinda ve
içinde devam eden bir yerlegme parçasi ile kargilagilmigtir (Fig. 6). Bu yerlegme ani bir nehir tagkini ile Melendiz'in yatak degigtinnesi sonucu su altinda kalmig olmalidir. Çünkü bu
yerlegme bu tagkin sirasinda olugan 1,5 m yüksekliginde qakil ve tortu1 katmanlanndan bir
dolgu ile mühürlenmigtir (Esin 1996: 26-35). Büyük olasilikla bikli toplulugu tagkindan
sonra bu yerlegmede oturmamigtir ve buray terk etmigtir. Hoyük alaninda herhâlde bundan
sonra yerlegilmeye baglanmigtir; bu dogniysa nehir kiysindaki yerlegme hoyüktekilerden daha eski olmalidir. Ancak eski yerlegme birakildiktan ne kadar sonra hoyük alaninda yerlegilmig oldugu henüz tam aydinlatilmamigtir. Bu açidan da iki yerlegme alani arasindaki tarihsel süreq bilinmemektedir. Agikli'da uygulanan yapilagma geleneginin bu nehir kiyisindaki
yerlegmeden itibaren bagladigi gimdilik izlenmektedir. Bu yerlegmede bitigik düzende, dortgen planli kerpiç konutlar birbirlerinden dar avlularla aynlmiglardir. Konutlann mutfaklannin birinde kille sivali taban üzerinde sürtmetag aletler, ozellikle ogütmetaglan ile birlikte
bir çift geyik boynuzu birakilmigtir. Onun dogusunda ve bitigigindeki bir bagka konutun
içinde taban altina aqlmig bir çukurda, ayaklan dizden geriye kivnlmig, bagi güneyde, sol
yanina yatinlmig, qomelmig durumda bir insan iskeleti bulunmugtur (Fig. 6). Bir bagka konutun kuzeydogu kogesinde yer alan çakil dogeli büyük ocak, gene daha sonraki bikli yapilannda gorülen omeklerden farkli degildir (~zbagaran1998a).
Aynca konutlann dolgulannda çok sayda obsidyen alet ve artiklan kemik aletlerle beraber
ele geçmigtir. Büyük olasilikla bu ilk koy yerlegmesinde yogun avci-toplayci Agikli topluluk-

lannin yagam biqimleri, bu yerlegmeden itibaren aekillenmi$tir.
Aynca hoyügün kuzeybati yamacinda, nehir birikintisiyle olugan alüvyal dolgunun oldukqa
yukansinda 2 J-L aqmalannda uzanan ve henüz kazilmami$ bir yangin tabakasi bulunmaktadir (Fig. 2-3, 5). Bu yüzden bu yanginli tabakanin hoyük tabakalanmasindaki yen daha
tam olarak belli degildir.
Hoyügün güneybatisinda, hoyük üzerindeki sifir noktasina gore -1 5,52 ve -1 5,28 m derinliklerde 2 P ve 2 M aqmalannda alüvyal dolgunun altinda yerle$melerin devam ettigi izlenmig ve yer (taban) suyu qiktigindan anatopraga inilememigtir (Fig. 2, 5) (Esin vd. 1991 : 129).
Buna kargilik hoyügün kuzeybatisindaki 4 F-Hl4 G-H derin sondajinda, sondajin kuzey kesiminde, -1 6.20 m derinlikte qok dar bir alanda anatopraga ulagilmi$tir (Fig. 2-3, 7) (Esin
vd. 1991 : 128, 162, pl. 4). 1989-1 990 yllannda basamakli aqma olarak baglatilan bu derin
sondajda hoyügiin oldukqa dik kuzeybati yamacindan dolay gün igigina qikanlan yapilann
tabakalan kesinlegmediginden, ayni aqmalarda daha sonraki yllarda tabakala~manindaha
kesin belirginlegmesi amaciyla kontrol kazilan baglatilmi~tir(krg. Esin vd. 1991 : 128). Kontrol kazilannda derin sondajda 2000 yli kazilanna kadar yaklayk -10,5 m derinlige inilebilmiatir (Fig. 8-9/a-b).
Kazilardan once hoyük üzerinde yapilan tanmsal faaliyet ve dogal aainmadan dolay yüzey topragi ile kangik durumda olan 1. tabakaya ait fazla bir kalinti yoktur (kp. Esin vd. 1991: 128).
2. tabaka, Aaikli Hoyük Çanak Çomleksiz Neolitik kültürü ogelerini belirleyen ana eweyi
olugturmaktadir. 2. tabakada izlenen yapisal ozellikler, hoyük genelindeki yapilagmanin ve
yapim tekniklerinin ana ogelerini kapsar (Fig. 3, 5-1 6).
2. tabakay 3. tabakadan, sel kalintili milli bir dolgu ile onun üzerinde yer alan w 4 G-H aqmalanni tümüyle kaplayan bir qoplük/i$ik dolgusu aynr (Fig. 8-91a-b). Sel dolgusu bütün 3. tabaka yapi m l e r i n e ait mekânlann dwar ve dolgulannda birikintiler birakmi~tir.Bu aqdan bu evrelere ait yapilann tabakalagma konumlannda ilerde degi~iklikolabilecegi unutulmamalidir.
3. Tabaka

rimdilik 3. tabakanin en eski ewesi olan 3 E yapi ewesinde üstteki evrelerde ortaya qkan avlunun biraz küqüldügu gorülmektedir. Güney kisimda yansi aqma duvannin iqine giren yuvarlak YR mekâni Aykli toplumunun yalniz dortgen degil, kulübe tarzi yuvarlak yapilan da bir
gekilde kullandiklanni gostermektedir (Harmankaya 2000: 7). Yapinin io, qevresi gibi qop doludur. Üstten gelen bir qop cebinin mekânin iqine girdigi, kesitten izlenmektedir. Bu da bize
üstteki ewelerle 3 E evresi arasinda zaman farkinin fazla olmadigini anlatrnaktadir. Ayni yapi
katinda YP ad1 verilen bir bagka mekân ise dortgen planlidir. 4 G aqmasinda -10,40 m'de izi
gorülen bir baaka yuvarlak yapi ile YP ad1 verilen bagka dortgen planli mekân, dortgen ve yuvarlak planli yapilann ayni koy iqinde beraber kullanildiginin delilidir. ~zellikleyuvarlak plan11 mekânlann depolama mekâni olup olmadiklan ~imdiliksaptanamamiatir. Avluda yer alan
ateg qukurlan bu alanin günlük yagamda bir atolye alani oldugu fikrini uyandirmaktadir.
3 D ewesinde, üstteki Y û mekâninin oldugu yerde, Y adli mekân gün igigina qikanlmiatir.
Mekânin tabani süpürülmüg gibi, buluntusuz gorünüm vermektedir. Bu ewede bu mekân
diginda 4 G-H aqmasinin oldugu alanin tümü aqk avlu gorevi gormüatür (Harmankaya
2000: 5). 7 adet atea qukuru saptanmiatir. ~nceliklebunlann ahgap direk alti olabilecekleri dü~ünülmügsede sirasiz ve düzensiz olmalan, sundurma tipi yapi ya da yapilarla ili~kili
olamayacaklan yorumunu getirmi~tir.Aynca avluda yer alan ocak kalintilan da avlunun
günlük yagamdaki kullanim iglevini gostermektedir.
3 C yapi ewesinde bat1 aqma duvanna bitigik UM mekâni ile onun güneyindeki dar avlusu
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bulunmugtur. UM mekâninin tabani yaklagik -9,20 m derinliktedir (Fig. 3, 8). VS, VT ve YD
mekânlan kerpiç yapi ornekleridir. coplük ve iglik yen olarak kullanilan avlu, bu evrede de
devam etmektedir.
3 B yapi evresine ait olanlar ise UY ad1 verilen avlunun ortasinda güney-kuzey yonünde
uzanan 10 x 3 m büyüklügünde iki gozlü UN-VA mekânlanni iqeren bir yapi, onun iki tarafinda biri dogu aqma duvanna bitigik VL, digeri bat1 açma duvanna bitigik UT mekânlandir (Fig. 3, 8). UT mekâninin iqinde taban altina gomülmüg "hocker/büzülmüg" durumda
bir iskelet vardir. Ayni mekânin tabanina, iskelet qukurunun biraz batisina bir tag havan gomülmügtür. Genellikle bu yapilar -8,701-8,86 m derinliklerde takip edilmigtir.
3 A yapi evresine ait yapilar aqma ortasindaki UV ad1 verilen, sel kalintisi dolgulu avlunun
dogu ve batisinda aqma duvarlanna bitigik olarak izlenmiglerdir. Bu mekânlann birer duvarlan genellikle aqma duvarlarinin içinde kalmigtir. Bu yüzden mekân boyutlan tam bilinmemekle birlikte bunlann yaklagik 3,5 x 4 m ya da 3 x 2/2,5 m boyutlannda oldugu sanilmaktadir. Ortadaki UV avlusunun dogusunda açma duvanna bitigik ve VL mekâninin üstüne yapilan Vl mekâni, avlunun diger tarafinda bat1 açma duvanna bitigik kuzeyden güneye siralanan TR, dar avlusuna TU ad1 verilen TT, UK ve VB mekânlan yer almigtir (Fig. 3, 8). 3 A
yapi evresi -7,681-7,87 derinliklerde kazilmigtir.
3. tabakanin yapi evrelerine ait mekân ve dolgularda obsidyen aletlerin diginda, en qok kemik ve sürtmetagtan aletler bulunmugtur. Ancak obsidyen alet endüstrisinde, gerek alet qegitlerinin birbirlerine gore olan oranlannda, gerekse yapim tekniklerinde, daha üstteki 2. tabakadakinden farkli bir durum izlenmemigtir. (Balkan Atli 1993, 1994). Bu tabakada da dilgi endüstrisi egemendir ve aletlerin çogu yonga ve dilgi kaziycilardan olugur. Ok uçlannin
saysi ise çok azdir. cekirdekler tek ve iki vunna düzlemlidir. 3. tabakanin alt evrelerinde alet
boyutlannda küqülme saptanmaktadir.
3. tabakaya ait bitki kalintilan ve hayvan kemigi analizleri henüz tamamlanmamigtir. Ancak
on analizleri gerçeklegtiren B. 0ksüz'e gore hayvan kemikleri arasinda sigir kemikleri genç
hayvanlara ait olmakla birlikte, bunlar standart sigir olqülerinden daha büyüktür ve olasiIikla dev sigirlara aittir. Aynca B. ~ k s ü z 3.
, tabakada koyun, keçi, geyik, at, domuz, tavgan
ve tilki kemiklerinin de bulundugunu bildirmigtir. Kopek kemiklerine bu tabakada da rastlanmamigtir (krg. Buitenhuis 1996).
2. Tabaka
2.tabaka, sel dolgusunun üstünde, once derin sondajin büyük bir kismini, daha sonra gitgide küçülerek yalnizca sondajin güneyini kaplayan, iqine 2. tabakanin en eski 2 J yapi evresine ait konut ve dar avlulann yapildigi, kendi iqindeki evrelere gore RG/Sl/SS olarak adlandinlan büyük bir qoplük/iglikle 3. tabakadan aynlmigtir (Fig. 8-91a-b).
Boylece 4 G-H aqmasinin güney kesimi yogun hayvan kemigi, obsidyen parqalan, çegitli organik artiklann olugturdugu çürümüg kalintilar, kerpiç topragi ve ufak taglardan meydana
gelen, yanik damarli bir qoplükliglik alanidir. Güneyde bat1 açma duvanna bitigik G mekâni
1998 ylinda kaldinldiktan sonra altinda tabani -7,04 m'de temel duvarlannin baglangici 7,56 m derinlikte olan 2 J yapi evresine ait VF ad1 verilen bir mekân bulunmugtur.
Ayni gekilde gene ayni yl do@ açma duvanna bitigik olan 2 H yapi evresine ait R mekâni
kaldinlirken once, ayni mekânin 2 G yapi evresine ait tabani -5,68 m derinlikte bulunmugtur. Daha altta ise 2 H yapi evresine ait UU ad1 verilen ocakli mekân R mekânindan biraz daha büyük yapilmigtir. Bunun hem güney, hem de bat1 duvarlan digtan R mekânina bitigiktir.
UU mekâninin tabani -6,12 m'de, temel duvarlan ise -6,68 m kotunda baglamaktadir. UU

mekâninin altinda ince bir çoplük dolgusu vardir. Onun altinda ise 2 J yapi ewesine ait VH
mekâni izlenir. Bu mekânin gene kerpiqten bat1 d w a n -7,45 m derinde baglamaktadir.
1988 ylinda dogu profilinin ve açmanin kuzeyinde aynca VJ olarak adlandinlan bir mekân
kazilmigtir. Bu mekânin duvarlan, gene kismen dogu açma duvarinin iqinde kalan kuzeydogudaki RO mekâninin güney ve bat1 duvarlanna bitigiktir; bu duvarlar -7,501-7,60 m derinlikten itibaren gorülmüglerdir. Temel duvarlan ise -8,58 m'den itibaren baglamakta, tabani
-8,43 m kotlarinda yer almaktadir. VJ mekâninin kuzey duvanni desteklemek için dikey ve
yatay olarak içine taglar yerlegtirilmigtir. Kat kat kil sivali tabanin ve taglarin altinda, iginde
bol hayvan kemiginin bulundugu kalin bir dolgu vardir.
Boylece 2. tabakanin en eski 2 J yapi evresinde ortada çoplükliglik niteligindeki bog alanin
batisini VF ve Y mekânlan, dogusunu VH, kuzeyini de VJ ve RO mekânlan sinirlamigtir. Bunlar birbirinden bagimsiz tek mekânli yapilann iglik alani çevresinde yer aldigi bir düzen gostermektedir (krg. ~zbagaran1998b: 3). Kerpiç duvarlar 25-30 cm genigliginde olup, aynca kil
sivalidir. Mekânlar bir yagam alani ya da konut olarak kullanilabilecek büyüklüktedir.
2 J yapi evresinde de, gene yapilar arasinda kalmig, bir avlu niteligindeki 51 çoplügü izlenir
Fig. 11). Onun dogusunda R mekâninin altinda fakat daha büyiikçe ve ocakli bir mekân
olan UU, avlunun güneybatisinda bir silosu olan RK, batida RL, onun kuzeyinde Y, Y ile RL
mekânlannin dogusunda PM, PN, AT mekânlari siralanmirtir. Onlann güneyinde ise oldukça büyük ve kendi içinde birkaq evre geçirmig olan RI mekâni kuzeyden RL mekâni ile birlikte 51 avlusunu sinirlandirmaktadir (Fig. 11). Bu evrede yapi saysinda bir artig gorülür. Bunun 2 1 yapi evresinde ortaya çikan bir nüfus artigiyla ilgili olup olmadigi henüz bilinmemektedir (~zbagaran1998b: 3).
Bir onceki evrede derin sondajin güney yansindan fazlasini kaplayan qoplükliglik alani SS,
daha güneydoguya kaydinlmig ve açmanin kuzey yansina yeni yapilar eklenmigtir (Ozbagaran 1998b: 4). Mekânlann tümü dortgen planlidir, ancak yonleri farklidir. RK, RI, Y mekânlan kuzey-güney dogrultusundayken, RL mekâni do@-bat1 yonünde yerlegtirilmigtir.
RI ve RL mekânlannda taban üstüne ocaklar yapilmigtir. Ayrica RL mekâninin en batisindaki kerpiçten yapilmig yuvarlak planli küçük silo (petek) üç gozlüdür (Fig. 11). Agikli yapilannda seyrek rastlanan bu yapi ogelerinin içlerinin bog olmasi, iglevlerinin kesin belirlenmesine engel olmaktadir. Bunlar büyük olasilikla depolama yerleri olarak kullanilmiglardir.
R1 mekâninin ortalannda ise, sivali taban kesilerek bir çukur açilmig ve Agikli'li bir birey
"hocker" durumda buraya gomülmügtür. Agikli olü gomme gelenegine gore, olen kiginin taban altina gomülmesinden sonra mekân tabani ve sivasi yenilenmekte ve ayni yerin bir konut ya da mutfak olarak kullanilmasi sürdürülmektedir.
Denn sondajin kuzeybatisindaki bir onceki ewenin Y mekâninda duvar ve taban yenilemelen yapilarak bu evrede de konut olarak kullanilmasina devam edilmigtir.
2 H yapi ewesinde de, yerlegme düzeni qok farkli degildir, ancak mekânlann saysi ve boyutlannda degigiklik yapilmigtir (Fig. 11). Eski mekânlann yerine yapilan yeni mekânlarda, bozulmamig dwarlar korunarak, yeni yapilacak dwarlar mekân boyutlanni büyütecek gekilde ileri ya da
geri çekilerek ve açik alanlara d o m kaydinlarak yeniden inga edilmiglerdir (Fig. 10-1 1). Bu h i k Ii'nin geleneksellegmig olan bir yapilagma düzenidir ve hoyük üzerinde de yapi ewelerinin birbirlerinden aynlmasi bu uygulama teknigine dayanilarak yapilabilmektedir. Bu yapilagma tekniginin kullanilmasi, olasilikla her &ikli ailesine belirli bir alani kaplayacak gekilde adeta bir konut arsasinin tahsis edilmig olmasyla aqklanabilir. Konutunu buyütmek isteyenler ancak kendilerine ait küqük bir bog alanda dwar kaydirmasi ile bu genigigi saglayabilmiglerdir.
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Bu evrede yapilara G ve R mekânlari eklenmigtir. Bir onceki ince, uzun RK mekâninin bat1
duvan aynen korunurken, dogu duvan daha doguya kaydinlmig, boylece mekân büyütülmügtür (Fig. 11). Bu, RK mekâninin dogusundaki RG aqk alaninin boyutlannda daralmaya
neden olmugtur. RG aqik alani/avlusu bir qoplükliglik ozelligi aqisindan degigiklige ugramamigtir. Ancak 2. tabakanin bagindan itibaren derin sondajin güneydogusu hep bir qoplükliglik ozelligini korumugtur. Bu tabakaya ait yapi evrelerinde aqmanin güneyindeki yapilar yenilendikqe, qikan doküntüler de bu alana bogaltilmigtir. Boylece bütün 2. tabaka boyunca
derin sondajin güneydogusunda, boyutlan degigmekle birlikte hep bir qoplük/iglik vardir. Bu
qoplük/iglikler, hayvan kemigi, qitlenbik qekirdekleri, obsidyen, kemik alet ve artiklanni iqeren ince damarlar olugtunnugtur; qogu kez de bu damarlann dolgulan yakilmigtir.
RK mekâninin yerine daha büyük boyutlarda yapilan MS mekâninin sivali kil tabani üzerinde, güneybati kogesine bir ocak yerlegtirilmigtir. Kuzey bolümüne ise bir kismi tartan bir kismi kerpiqten, bati duvanna dogru uzanan bir seki yapilmigtir (Fig. 9b, 11).
Kuzey duvan onanlan ve diger duvarlan yeniden yapilan D mekâni ise, eski RL mekâninin
üzerinde yer alir. R mekâninda oldugu gibi D mekâninin da kuzeydogu kogesinde bir ocak
vardir (Fig. 11).
R1 mekâninin üzerine yapilan P mekâninda da ayni durum izlenir. Eskisinin yerine yeni bir
ocak yapilmigtir (Fig. 11). Y mekâninin ise boyutlannda küqülme ve duvarlannda degigiklikler izlenir. Güneybati kogesine bat1 duvannin ortasina kerpiqle qewilmig küqük bolmeler eklenmigtir. Güneydogu kogesi ise in yassi taglarla kaplanmigtir. Taglar olasilikla mekân kogesine saklanacak malzemenin ya da eSyanin korunmasi iqin birbirinin üzerine gelecek gekilde kapatilmigtir. Olasilikla 2 H yapi evresinde Y mekâni bir konut olarak degil de, bir kiler
gibi iglev gonnügtür.
En kuzeydeki AS mekâni, bir onceki evrenin iki ayn mekânli yapisinin üzerine tek mekânli
bir yapi olarak yapilmigtir. Olasilikla iki mekân olugturulmasina duyulan gereksinim, bu evrede iqte qok ince kerpiq ve tagtan yapilmig bolme duvanyla saglanmaya qaliylmigtir (Fig.
11) (~zbagaran199813: 5). AS mekâninin güneydogu kogesine de bir ocak yerlegtirilmigtir.
Bati bolümü ise sivali tabani ve duvarlanyla belki bir konut olarak kullanilmigtir (Fig. 11).
2 G yapi evresinde, bir onceki yapi evresine ait olan RG aqik alaninin yerini, aqmanin güneydogusunda MN olarak adlandinlan daha küqük bir qoplükliglik alani almi~tir(Fig. 11).
MN qoplügünün batisindaki yapilarla, bir qikmaz sokak gibi qatallagan NG aqk alaninin taban seviyeleri ise ayni degildir (Fig. 9b).
Bu evrede de güneybatidan kuzeybatya dogru G ve D mekânlannin kullanimlan sürdürülmügtür. Y mekâninin duvarlan ve tabani yenilenmis fakat tabani üzerine yeniden petekler
(silolar) yapilmamigtir (Fig. 11). Derin sondajin kuzeyindeki AS mekâninin dogu duvan yenilerek küqültülmüg, tabani yenilenmig ve taban üzerindeki bolme duvan kaldinlmigtir (Fig.
11). AS mekâninin dogusundaki AT mekâni da bir onceki evrede oldugu gibi yerini korumus, ancak duvar yenilemeleriyle mekân daha küqülmügtür.
Gene 2 H evresinde aqmanin ortalannda ve R mekâninin batisinda yer alan tek gozlü P mekâninin bat1 duvannda yenileme ile degigiklik yapilmig, once güney duvanna oldukqa dik
gelecek gekilde yapilmig olan ocak, bu kez 2 G yapi evresinde güney duvanna kogut olarak
taban üzerine yerlegtirilmigtir (Fig. 11). P mekâninin bat1 duvannin daha doguya kaydinlmasiyla güneydeki MS mekâni ile kuzeydeki AS, Y ve D mekânlan arasinda iletigimi saglayacak ~ekildeNG avlusunun uzantilan olugturulmugtur (Fig. 11). P mekâninin dogusundaki R mekâni bir onceki evrenin ozelliklerini korumu$tur.

MS ve D mekânlan da, P gibi ocakli mekânlardir. Ancak P mekâninin güneydeki ocagindan
ayn olarak, kuzeybati kogesinde bozuk bir ocak kalintisi daha vardir. Tabani üzerinde ise iki
mezar qukurunun açddigi izlenir. Bu evrede mekânlann tümünün duvarlan ve tabanlan kil
sivalidir (~zbagaran1998b: 6).
2 F yapi evresindeki yapi saysi, düzeni ve yapilann olasi iglevleri 2 G yapi evresinden degigik degildir (Fig. 11). G, D, P, Y, AS ve AT mekânlan bu evre de kullanilmiglardir. Buna kargilik 2 G yapi evresindeki MS qoplügü/igligine bitigik dogu duvan yeniden ve iki kerpiq kaIinliginda yaklagik 48 cm olarak yapilmigtir; yenilenmig olan bu alan MT olarak adlandinlmistir (Fig. 9b-11). coplük alaninin 2 G yapi evresinde tada desteklenmesine kargilik, 2 F
yapi evresinin MN çoplügü/igligi kerpiq duvarlannin kalinlagtinlmasini gerektirmis olmalidir.
Bir diger degigiklik ise NG geqit mekâninin kuzeye devaminin bir kerpiq duvarla kapatilmasi olmugtur (Fig. 11). Arada olugan MT mekâni, olasilikla küqük bir depo ya da iglik odasi
olarak kullanilmiqtir. cünkü iqinde ygilmig hâlde, ocak dogemelerinde kullanilan qay taglan ele geqmigtir (~zbagaran1998b: 6).
P mekâninin kuzeybati kogesindeki ocaga ait küçük bir pencere gorünümündeki baca deligi, qok daha sonralan hoyük üzerindeki mekânlarda izlenen bacali ocak yapma geleneginin
daha bu evreden itibaren bagladigini gostermektedir. 2 F yapi evresine ait ME ve AS mekânlannin iqinde de ocaklar bulunmaktadir. ME odasinin ocagi, gene bir onceki evredeki
yerini korumugtur.
2 E yapi evresinde 4 G-H aqmalannin kuzey bolümü, yamaq aginmasindan dolay qok fazla tahrip olmugtur. Bu yüzden 4 G aqmasinin kuzey yansi yamaçtan agagi a k m i ~mekânlann yalniz güney bolümleri kazilabilmigtir (Fig. 10).Yerlegme ana hatlanyla ayni düzeni korumakla birlikte, bu evrede bazi yapisal degigikliklerle kargilagilir.
JY olarak isimlendirilen çoplük/iglik alani kendine ozgü kerpiq duvarlarla ve aradaki dar sokaklarla yapilardan aynlmigtir (Fig. 10). JY aynca kendi iqindeki bir bolme duvanyla ikiye boIünmügtür. Bu evrede aynca sokak ve geqitlerle adeta kerpiq yapilardan olugan mahalleler de
birbirinden aynlmigtir (Fig. 10). Daha sonra hoyük üzerinde yerlegme düzeninde gorülen h i k Ii'ya has bu ozellik, 2 E yapi evresinden itibaren belirginlesmektedir (Fig. 10, krg. 3).
4 G-H derin sondajinin 2 E yapi evresindeki en büyük degigikligi, güneydeki 2 F yapi evresinin ME mekâninda gorülür. 2 E yapi evresinde bir onceki yapi evresinin ME ve MT mekânlan birlegtirilerek iki odali bir yapiya donügtürülmügtür (Fig. 10).Odalanna JU ve JV ad-

lan verilen bu yapi, birbirine geçisli üq bolümden olugur. Eski ME mekâninin yerine iqten
bolme duvarli JU ve JV odalan yapilmigtir. 2 F yapi evresinin MT mekâni, üzerine yeni yapilan duvarlarla ayni yapiya dahil edilmigtir (~zbagaran1998b: 7). JU mekâninin kuzey bolümü geklinde gorülen bu kismin kuzeybati kogesinde bir petek (silo) bulunmaktadir. Petegin tabanina büyükqe taglar dogenmig, duvarlari küqük kerpiq topanlarla yapilmig, sonra duvarlannin üstü kille sivanmigtir. Petegin içinde yanik birkaç hayvan kemigi, bir kafatasi ve
az sayda tahil taneleri ile komür parqalan bulunmugtur. Bu yapinin dogu duvan ise orta
büyüklükte yassi taglarla desteklenmigtir. Bunlann aralannda büyükbag bir hayvana ait kürek kemigi de konmugtur. Taglar ve kürek kemigi yangn geqimligtir. Taglar yapinin tabani
ile ayni seviyedir (Fig. 9b). Yapinin güneyindeki JV mekâninin iqindeki ocagin yeri daha eski yapi evrelerindeki ocaklarla aynidir (Fig. 9b- 10).
Diger yapilardan G, D, Y, H ve R mekânlannin tabanlan ve duvarlan yenilenerek kullanimlan bu evrede de sürdürülmügtür (krg. Fig. 10-11). Yalniz Y mekâni ile P mekâni arasi kapatilarak küqük AF mekâni olugturulmugtur.
2 D yapi evresinde bir onceki 2 E yapi evresindeki yerlegme düzeni korunmugtur (Fig. 10).
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Bu evrede Y mekânina ait izler aginmig olmalidir. JU-JV mekânlan diginda diger yapilann
duvarlan ve tabanlan yenilenmig, bagka bir degigiklik yapilmamigtir. JU-JV yapisinda ise, yapiy ikiye bolen, ortasinda kapi geqidi olan duvardaki aralik, üstüne kerpiq bir blok konularak kapatilmigtir. Güney bolümü sanmsi, gevgek dokulu bir toprak ile ortülerek, bu kisim
kullanimdan kaldinlmigtir.
2 C yapi evresinde gene D, P, R ve G mekânlannin yenilenerek kullanildiklan izlenir (Fig.
9b-10). Ancak bu yenilemeler sirasinda bazi degigiklikler yapilmigtir. P mekâninin güney duvan yenidir. P ile R mekânlannin güney duvarlan boyunca, duvan güqlendinnek amaciyla
yassi taglar diklemesine yerlegtirilmigtir (Fig. 10). Kapodokya'da yapilann duvarlanni desteklemek amaciyla diklemesine tag yerlegtirilmesi geleneginin, Agikli'nin bu canak comleksiz
Neolitik evresinden baglayarak günümüze kadar geldigi izlenir.

Bu evrede en büyük degigiklik 4 H aqmasinin güneyindeki S ad1 verilen qoplük/iglikle onun
batisindaki JU-JV yapisinin yerine yapilmig olan tek gozlü C mekâninda gorülür. C mekâni
bu evrede güneybati kogesindeki ocagi, kuzeybati kogesindeki sekisi ve taban üzerindeki küqük yuvarlak planli direk yeri ile diger yapilardan farkli bir gorüntü sunar. Direk yerinin sig
qukuru iqinde yassi bir direk tagi vardir, bu tagin qevresine desteklemek amaciyla küqük taglar koninugtur (Fig. 9b-10).
2 B yapi ewesine ait olan yapilar batidan doguya dogru D, P ve R mekânlan ile, güneyde
gene S qoplügünün/igliginin batisinda kalan C mekânidir. Hoyügün kuzeybati yamacinin
dikliginden dolay D, P, ve R mekânlannin tüm duvarlan ortaya qikanlamamigtir (Fig. 9b10). Aynca C mekâninin kuzeyindeki O odasi da kismen C mekâninin altinda kalmakta ve
doguda S qoplügü ile birlegmektedir. Buradaki mekânlann qogunun yenilenerek kullanildigi bat1 ve dogu aqma duvarlannda bu mekânlara ait duvar kalintilanndan anlagilmaktadir.

C mekâninin bir onceki evredeki idevini sürdürdügu, degigmeyen plan ve boyutlanndan izlenmektedir (~zbagaran1998b: 8).Kuzeyindeki O mekâni, olasilikla C mekânina ait küqük bir depodur.
C mekâninin kuzeydogusunda, üst yapisi ve duvarlan kismen korunagelmig bir finnlocak
kalintisi yer almaktadir. Oval biqimli bu taginmazin tabani kille sivalidir. Tabaninin altinda
in komürlegmig agaq kütüklerine ait küqük parqalar bulunmugtur.
S qoplügü/igligi bu evrede kuzeyden ve batidan daha saglam duvarlarla sinirlanmigtir. C mekâninin dogu duvanyla 5 qoplügunün bat1 duvan arasinda qok dar bir bogluk vardir (Fig.
10). Boylece qoplükliglik alani yapilardan daha iyi bir gekilde aynlmig olmaktadir.
2 A yapi evresi 4 H aqmasinda, 2 B yapi ewesinin qoplügünün dolgu karakterine benzeyen
dolgu damarlanyla tanimlanmaktadir. Bu dolgular iqinde qok yogun hayvan kemikleri, obsidyen, kemiklboynuz alet ve artiklan, komürlegmig ve qürümüg bitki kalintilan ve ykinti
duvarlara ait kerpiq parqalan bulunmugtur. Bunlar 2 B yapi evresinin qoplük kalintilan ile
de kangiktir. Büyük olasilikla hoyük üzerinde bugün artik aginarak yok olmug yapilara ait
kalintilar buraya atilmigtir.

Kazilar baglamadan once Aykli Hoyük'ün tüm yüzeyi tarla olarak kullanilmigtir. Traktor ile tarlalann sürülmesi ve dogal aginma hoyükteki en üst tabakanin tümüyle tahrip edilmesine yol
aqmigtir. Bu aqdan 1. tabakaya ait kalintilar, yüzey topragi ile kangik olarak, ancak 3-4 J ve
4 H aqmalannda qukur, toprak kanal ve bazi taban parçalan geklinde kargimiza pkmaktadir.
4 G-H derin sondajinda elde edilen tabakalagma silsilesi, hoyükteki yerle~me,yapilagma düzeni ve yapilagma gelenegi hakkinda bilgi edinilmesini saglamigtir. Aynca 4 G-H aqmalanndaki 2 A - 2 C yapi ewelerine ait yapi kalintilan, hoyük üzerindeki ayni evrelere ait yerlegmelerin en kuzeybati ucundakileri temsil etmektedir (Fig. 3) (Esin vd. 1991: 162, pl. 4)

Yerlegme Düzeni
Aykli'daki yerlegme düzeni hoyük üzerinde kazilan aqmalarda gün isigina qikanlan 2. tabakaya ait yapi kalintilannin yardimiyla aydinlatilmaya qalisilmaktadir (Fig. 3, 5, 12- 18) (Esin
vd. 1991 ; Esin 1996).
Hoyük üzerinde gimdiye kadar 2 A - 2 C yapi eweleri hakkinda daha iyi bir bilgi edinilmistir. 0zellikle hoyügün yaklagik olarak ortalanndaki 3-6 N-O aqmalannda güneybatidan kuzeydoguya dogru uzanan qakil doaeli GA ad1 verilen genig cadde, buradaki yerlegmelerin
baglangicindan itibaren, bat1 yamacinda günümüz Melendiz kiysindan baslayarak yapi evreleriyle birlikte yükselmigtir (Fig. 3, 5) (Esin 1994a).
4 G-H derin sondajindaki tabakalagmaya gore, bu cadde en son 2 C yapi ewesinde kullanilmiStir. Hoyügün topograQasindan dolay güneybati yamacinda aginma fazla oldugu iqin,
caddenin daha üstteki yapi eweleri burada ele geqememigtir. Bu caddenin güneybatisinda 35 N-R aqmalannda yer alan bir yapi kompleksi, caddenin kuzeyinde ve dogusunda Ayklililann oturdugu kerpiq konutlardan olugan mahallelerden farkli bir isleve sahiptir (Fig. 3, 13)
(Esin 1994a). Kompleks yamaqta oldugundan, aginmadan dolay qok tahrip olmugtur; dogusu terasvari orülmü~tas duvarlarla koruma altina alinmistir. Bu yapi kompleksi kuzeybatidaki caddeye bitirik HV olarak adlandinlan sandik duvarli yapi ile daha güneyde yer alan T ad1
verilen iki ana yapidan olugur (Fig. 3, 13) (Esin 1994a: 125, fig. 1, lev. 9-10). Bu yapilar birbirlerine HJ ad1 verilen büyük ince, uzun, tas temelli bir avlu ile baglanmiglardir (Fig. 3, 13).
Aynca dogu duvan tas temelli olan T yapisi, batisinda ve güneyindeki kerpiq mekânlar, avlularla ayn bir birim tegkil etmektedir (Fig. 3). T yapisinin tabani ve duvarlannin iq yüzeyi kirmizi renktedir (Fig. 3, 13-1 4). Bu yapi kompleksinin kendi iqinde gimdilik 3 yenileme evresi
saptanmistir. T yapisinin en alttaki ewesinde bozulan tabanin güney yansi tamir edilerek limonitle sanya boyanmistir. Bu taban, Emel Geqkinli'nin bildirdigine gore tüf taglannin sulandinlmasiyla yapilan harcin tabana 6-8 cm kalinliginda yaylmasiyla olugturulmug, daha
sonra asi boyasi ile üstü kaplanarak parlatilmistir (Fig. 13-14). T yapisinin iqinde, ortada kalin ahsap direkler iqin direk yerleri, dogu duvanna iqten bitigik bir büyük ocak ve diganya siVI akitmak iqin tagtan bir kanal bulunmaktadir. Bu kanal daha eski ewede güney duvannda
aqilmigtir. T yapisinin iqinde aynca kuzey, bat1 ve güney duvarlan boyunca alqak kerpiq sekiler yapilmistir. Sekiler de sivanmig ve kirmizi agi boyasi ile kaplanmistir. T yapisinin ortasindaki kalin ahgap direklerin tavani tagimalan disinda, ayni zamanda Nevali Cori, Gobekli Tepe omeklerine bakilarak, tann betimleri olarak da yorumlanabilecekleri de dügünülmelidir.

T yapisina bagli HG avlusunda, tabani bazalt bloklarla dogeli ve kerpiqten kubbesi olan büyük bir finn vardir. Finnin tabanindaki bazalt bloklann üstü sonra kil s ~ a y l akaplanmi~tir.
Gene ayni yapinin AB ad1 verilen odasinda tabanin altina aqilmis iki mezar qukurundan birine genq bir kadinla yasli bir erkek, digerine ise genq bir kadinla bebegi beraber gomülmüqtür (Fig. 3, 13) (Esin vd. 1991 : 131- 132, 167, pl. 9; Esin 1998b: 90). Kadinin "trepanation" denen bir beyin delgi ameliyati geqirdigi ve bu ameliyattan sonra birkaq gün daha
yagadigi Paleoantropolog Metin 0zbek tarafindan saptanmigtir (0zbek 1992: 153-1 54, 160,
fig. 7-8; Esin 199813: 90). Gomütlerin bulundugu AB odasinin dogu duvan da, iqten morumsu kirmizi renkte boyanmigtir. T, HV yapilan ve mügtemilatlanndan olusan bu yapi
kompleksinin yapisal ozellikleri ve iq donanimlan hiq kugkusuz Agikli'da bulunan diger kerpiq yapilardan aynlir. Buna ek olarak AB odasinda bulunan büzülmüg durumda gomülü bireylerin konumu, bu yapi kompleksinin olasilikla toplum iqinde farkli, elit kisilere ait oldugunu dügündürmektedir. T yapisini, iq donanimini goz onüne alarak, Cayonü'nün "terrazzo"lu tapinagi ve Nevali Cori tapinagi ile kargilagtirdigimizda, dinsel torenlerle ilgili bir ya-
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pi, bir tapinak oldugu izlenimi edinilmektedir (Esin 1996: 36-37, dipnot 29; Hauptmann
1993; 0zdogan vd. 1994: 107- 108). HV yapisinin batisinda büyük direk taglannin altindaki taban, 90- 100 cm boyutunda büyük kerpiqlerle dogenmigtir. Günümüz Melendiz Suyu'na
bakan bat1 cephesinde, tabani boyle büyük kerpiqlerle dogeli, direkli bir sundurmasi olan,
sandik duvarli HV yapisinin da, Agikli toplumunda ayncaligi olan kigi ya da kigiler tarafindan kullanildigini savunmak yanlig olmasa gerek (Esin 1996: 37, fig. 12).
Çakilli cadde 6 N-O açmalarinda qatallagir (Fig. 3). Bu qatallar dar yollar, geqitler geklindedir; biri kuzeydoguya, digeri ise güneydoguya d o m yonelir. Kuzeydoguya dogru giden y01
daha sonra bir avlu olugturur. 7 N-O aqmalannda daha sonra, bu qakilli avlunun üstüne yeni mahalleler eklenmigtir. Bunlardan biri de iqinde, dogusunda dar bir avlusu olan TM konutunun yer aldigi mahalledir. TM yapisinin kuzeybati kogesinde büyük bir ocak, kuzey duvarinin ortalannda taban iqine aqilmig, küqük, iqi kil sivali, silindir geklinde bir silo ve kuzeybati koyesinde de bir bagka depo yen bulunmaktadir. Bu deponun iq taraftaki kenan digbükey bir kivnm qizer ve qakil taalanyla sinirlanmigtir (Fig. 3, 15).
Genel olarak 2 A - 2 C yapi evrelerine ait mahalleler birkaq konutun bir araya gelmesiyle
yapilmigtir. Bazi tek odali konutlarin dar birer avlusu vardir (Fig. 3). Konutlar bazen de ikiüq odalid~r(Fig. 3). Mahalleler birbirlerinden 50-100 cm genigligindeki dar geqitler ya da
avlularla aynlir. Buna kargilik mahallelerde bitigik düzende yerlegtirilmig olan konutlann duvarlan birbirinden ayn, bagimsizdir (Fig. 3). Çok odali konutlarda, odalar arasinda girigi saglamak iqin bolme duvarlannda kapi araliklan birakilmiatir (Fig. 3) (Esin 199813: 89). Buna
kargilik kerpiç yapilardan digan qikilmasini saglayan kapilar bulunmadigindan, konutlara girigin düz damlardan ya da duvarlardan birinin üst kisminda aqilan bir pencere aqkligindan,
bir seyyar merdivenle yapildigi sanilmaktadir (Fig. 16) (Esin 1998b: 84).
Konutlann bazilannin tabanlan üzenne sazdan, kamiatan, yabanî ya da tanma alinmi$ bugday bagaklannin saplanndan orülmüg hasirlar senlmigtir (Esin 1998b: 91). Tabanlann üzerine,
düz damlan destekleyecek agaç direklerinin içlerine yerlegtirildigi, etraflan qakil taglanyla çevrili küqük sig qukurlar aqlmigtir (Esin vd. 1991: 166, pl. 813). Genellikle odalann/konutlann
kogelenne yerlegtirilen ocaklardan bazilannin dar geqitlere aqlan baca delikleri vardir (Esin vd.
1991 : 166, pl. 811). Ocaklann kenarlan dikine yerlegtirilmig büyükqe yassi taglarla, tabanlan
yatay olarak yassi çakil taglanyla dogenmigtir. Daha sonra tabanlann ve dikine yerlegtirilmig kenar taglannin üstü kalin kil sivayla srvanmigtir. Aynca küllerin qikanlmasi iqin yapilan topraktan sig kanallann kenarlannda kerpiqten bir korkuluk yapilmigtir (Esin vd. 1991: 166, pl. 812).
Genelde yapilann tabanlan, duvarlannin iq ve dig yüzeylen kalin bir kil sivayla kaplidir. Bazen bu sivalar, ozellikle birqok kez yenilenmigtir. Bazi konutlannlodalann iq duvar sivalan
badana yapilmigcasina pembe, san, uçuk kirmizi renklerdedir (Esin vd. 1991 : 130). Duvarlann yapiminda kullanilan kerpiqlerin uzunlugu 90-100, 60, 30-45 cm, genigliklen 25-30
cm, kalinliklan ise 6-8 cm arasinda degigmektedir (Esin 1996: 38).
Mahallelerin aralannda 6-7 J-1 aqmalannda, JA ad1 verilen iglik/qoplük alaninda gorüldügü
gibi, bazen büyük bog alanlar birakilmigtir (Fig. 3, 12). Bu bog alanlar obsidyen ve kemiklboynuz aletlerin yapildigi iglik yen (atolye), avlanan hayvanlann, toplanan yenebilecek
bitki ve meyvelerin olasilikla Aaikli'da yagayanlar tarafindan paylagildigi, digki ve küllerin yayldigi daha sonra gene kalan artiklann atilip yakildigi qoplükler olarak kullanilmigtir. Bu
qoplüklerde hayvan kemikleri, qitlenbik qekirdekleri (Celtis tournefortii) diger bitki, obsidyen, kemik alet artiklan külle kangik, yanmig(?) ince damarlar saptanmigtir (Fig. 3, 12). Boyle bir bagka qoplük/iglik, 2. tabakanin en eskisinden en yeni yapi ewesine kadar, ozellikle 4
G-H açmasinin batisinda da izlenmektedir (Fig. 9a).

2. tabakanin son yapi evresinde 6-7 J-K aqmalannda qoplügün üzerinde yeniden yapilasma
baslamigtir (Fig. 3, 12). Buraya eklenen mahalleler 10- 12 J-K aqmalannda baslayan qevre duvan ile kuzeydoguda sinirlandinlmistir (Fig. 3, 17- 18). Çevre duvan 10-12 J-K aqmalannda
'5' biqimli kivnmlar yaparak güneydogu yonüne donmektedir. Bu knmmlann arasinda batya
dogni daralan, çakil doaeli bir ara yol vardir (Fig. 3, 18). Duvarda tüf, kalker, andezit gibi büyiik tas bloklann aralan kismen kerpiq ve daha küqük taslarla orülmüstür. Çevre duvan kuzeydoguda 10- 11 H aqmalannda da devam etmektedir. Aynca 11 K aqmasinda qevre duvannin iç kisminda kalan bir mahalle digerlerinden aynlmaktadir (Fig. 3) (Esin 1998b: 84). Tas
temelli yapilardan olusan bu mahallenin kerpiç dwarlannin iç yüzeyleri ve tabanlan kirmizi
boyalidir. Avlusunda qok tahrip olmus durumda bulunan insan iskeleti olasilikla bu avlulu yapinin sahibidir. Avluya bitisik olan kilerin iqinde 4 duvar boyunca, ince kerpiq levhalarla bolmelere aynlmis depo yerleri yapilmi$tir (Fig. 3) (Esin 1996: 39, fig. 14, 1998b: 8 4 alttaki resim). Büyük olasilikla daha once hoyügün güneybatisinda ayncalikli kisilere ait olan bolüm,
2. tabakanin bu son evresinde kuzeydogu qevre duvannin sinirladigi bu kesime kaydinlmi2tir (Fig. 3). 13 K aqmasinda izlendigi kadanyla çevre duvannin daha dogusunda bu son yapi evresindeki yerlesme bir barka qoplük/i$lik alani ile sona ermektedir. Hoyügün topografyasi yüzünden, güneydoguya d o m çevre d w a n 12 L-M aqmalannda gitgide qok daha derinde ve qok daha bozulmus olarak takip edilebilmektedir (Fig. 3, 17). Büyük olasilikla hoyügun ortalannda, 9 N-O aqmalannda da bu evredeki yerlesme ayni nedenle daha derinde
olmalidir. Çünkü 8 N-O aqmalannda yüzey topraginin hemen altindan itibaren yogunlugunu sürdüren kerpiq mahallelerin devamiyla 9 N-O açmalannda ayni seviyelerde karsilasilmamigtir. Buna karâilik qevre duvannin uzantilan güney yamacinda 13 R-S aqmalannda -41-5
m derinlikte izlenebilmistir (Fig. 3). Agikli'nin 2. tabakasinin bu son yapi evresine ait qevre
duvan olasilikla buradan doguya donerek güney yamaci boyunca yerlesmeyi sinirlayacakti.
Hoyügün güney, bat1 ve kuzey yamaqlannda Melendiz Suyu tarafindan olu$turulan tahribat
ne yazikki kesin sonuqlann ortaya qkmamasina y01 aqmaktadir.
2. tabakadaki yapi evrelerindeki yerlesmeler ve yerlesme düzenleri Canak comleksiz Neolitik Çag Asikli kültürünün sosyo-politik aqdan oldukqa karmasik bir yapiya sahip oldugunu
gostermesi açisindan onem tasimaktadir (Hodder 1999: 25).
01ü Gomme Geleneklen
Aykli'da, gerek 2. gerekse 3. tabakada, olüler yapilann tabanlannin altina, tabani bozarak
aqilan bir çukura gomülmüslerdir. Bazen ayni çukura ikincil gomme de yapilmigtir. Ancak
her odanin/konutun tabaninin altinda bir Asikli insani gomülmemiatir. 5imdiye kadar 2. ve
3. tabakalann yapi evrelerine ait 400'den fazla odalmekân gün isigina qikanldigi hâlde, ele
geqen gomülmüs birey saysi 70 kadardir. Bu yüzden bu bireylere dayanarak Agikli'da her
yapi evresindeki nüfus hakkinda bir bilgi edinilmemektedir (0zbek 1998). Gomme sekli de
hep ayni degildir. Hocker/büzülmüs biqimde gomülenler oldugu gibi, arka üstü ya da bir
yanina yatinlmis, ayaklan geriye kivnk olanlan da vardir (Fig. 6) (Esin 1998b: 90).
01ülerin qogunda yanik izleri bulunmustur (0zbek 1998). Agikli bireylerinin olüm yas ortalamasi M. 0zbek'e gore 31.8'dir. Agikli'da iki erkek Akdeniz irkindandir. Erkekler arasinda 55-57 yasina kadar ya2ayanlar vardir (Esin 1998b: 90, 92). Kadinlann çogu ise 20-25 yaslannda olmüslerdir. Çocuklardaki olüm orani 0/037,8 gibi yüksek orandadir. Yaralanmalar, trepanation (beyin
delgi ameliyati), anemi (0zbek 1999), qesitli kemik, omurga, dis hastaliklannin saptanmasina
kapin, @ikli insanlan M. 0zbek tarafindan saglikli olarak nitelenmektedir (0zbek 1998: 572).
Aynca dislerdeki asinimlar Agikli insanlannin besinlerinin av etleri, yabanî bitki, meyve ve kismen
tahillara dayali oldugunu gostermistir.
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&ikli iskeletlerinden alinan DNA omeklerinin analizi tamamlandiginda burada yagayan insanlann genetik olarak birbirleriyle olan akrabalik iligkileri hakkinda daha iyi bir fikir edinilebilecektir.
Besin Ekonomisi
Agikli'da, 2. tabakanin ancak üst yapi evrelerine ait hayvan kemigi ve bitki analizleri tamamlanabilmigtir (Buitenhuis 1996; van Zeist-de Roller 1995; Esin 1998a, 1 9 9 8 ~ )Analizler
.
tamamlandiginda burada yansitilan sonuqlann degigebilecegi unutulmamalidir. Simdilik yapildigi kadanyla bu analiz sonuqlanna gore, Agikli insanlannin asil besin kaynaklanni avladiklan hayvanlar, topladiklan yabanil sebze ve meyveler olugturur. Tanma alinmig einkorn,
emmer, durum bugday, arpa, bezelyegillerin tüketimi qok azdir. Buna kargilik yabanî bugday ve yabanî arpadan yararlanilmigtir. Tanma alinmig ve yabanî tahil bagaklan toplanarak
yerlegme yerine getirilmig ve orada tahil taneleri bagaklanndan aynlmigtir. Yabanî meyveler
iqinde en qok tüketilenlerden biri qitlenbik (Celtis tournefortii) olmugtur. Av hayvanlari idnde en fazla koyun, keqi, domuz, sigir avlanmig, at geyik, tavgan, qegitli k u ve
~ baliklardan
da yararlanilmigtir (Buitenhuis 1996). Buitenhuis, koyun, keqi gibi hayvanlann olasilikla
"0ncül-evcillegtirme" sürecinde olduklanni kabul etmektedir. Agikli'da henüz hayvanlarin
tam evcillegtirilmedigi anlagilmaktadir. Çiftqilik de qok yeni bagladigi idn, büyük olqüde yabanî tahillardan yararlanilmasi sürdürülmü~tür(van Zeist-de Roller 1995).
Buluntu Toplulugu
Agikli'da en qok obsidyen ve kemiklboynuz aletler kullanilmigtir. Jeokimyasal analizlere gore
Agikli'ya Gollüdag yakininda bulunan kaynaklar arasindan, tümü olmamakla beraber, büyük
olqüde Kayrli ve Nenezi'den bloklar geklinde obsidyen getirilmig ve tüm yongalama iglemleri Agikli'da yapilmigtir (Cauvin 1996: 14). Her iki kaynagin yakinindaki atolyelerde gozlenen
&ikli tipi qekirdekler, Agikli insanlannin bu kaynaklarda da obsidyen yonttugunu ve boylelikle fazla agirlik tagimaktan kaqndiklanni gostermektedir. N. Balkan Atli'ya gore &ikli'ya gelen obsidyen bloklar, bagta kalin ve büyük yongalar, daha sonra ince yongalar qikanlarak on
forma sokulmugtur (Balkan Atli 199813). Çekirdekler iki w r m a düzlemlidir. Agikli aletleri iqinde en fazla yer tutan kaziyicilann qogunlugu kalin yongalar üzerine, ok uqlan dilgiler üzerine, mikrolitler ise yongalama yüzünü düzeltmek iqin qikanlan dilgicikler üzerine yapilmigtir.
Mikrolitler iqinde geometrikler azdir ve saysal olarak 2. tabakanin eski yapi ewelerinde daha
qoktur. Ok uqlan, kalemler ve delicilerin saysi da qok azdir. 1997 ylina kadar yapilan analizlerde toplam 15.684 aletin iqinde mikrolitler %7,86, ok uqlan %0,78, uqlu dilgiler %1,66,
deliciler %1,05, kaziycilar %55,77, yan kaziycilar %0,13, düzeltili dilgiler %29,15, düzeltili yongalar 0104,6, kalemler O1013, ara parqalar 0100,14 oraninda temsil edilmigtir.
2 G yapi emsinden sonra 3. tabakada igleme tekniklerinin biraz degigtigi, alet boyutlannin
küqüldügü ve tek w r m a düzlemli qekirdeklerin saysinin arttigi ilk gozlemlerle saptanmiatir.
Obsidyen aletlerin qogu dericilikte, kesmede, agaq yongalamakta, kemik alet yapmakta ve
pek azi yabanî veya tanma alinmig bagaklann hasadinda kullanilmigtir (P. Anderson'la 1995
ylinda gerqeklegtirilen ozel gorü~me).
Kemik/boynuz alet endüstrisindeki aletler iqinde en büyük qogunluk bizlardadir (Fig. 19)
(Esin vd. 1991 : 1 68; Esin 1998b: 92-93). Aletlerin qogu koyunlkeqi bacak kemiklerinden
yapilmiatir. Nadir olarak spatulalarda ufak delikler aqlmigtir. Ancak delikli ignelerin Agikli
kemik endüstrisinde bulunmaygi dikkat qekmektedir. Toka qengelleri qok sayda bulunmugtur (Fig. 19-20) (Esin 1998b: 92-93). Kemik aletler üzerindeki aginim iz analizleri henüz yapilmamig olmakla beraber, kemik aletlerin qogunun dericilige yonelik olarak kullanildigi izlenimi vermektedir. Aletlerin ozellikle bizlann qogu yangin geqirrnigtir ve iqlerinde yanarak
sertlegtirilmig uqlu bizlann daha qok sert nesneleri delmekte kullanildigi soylenebilir.

Sürtmetag alet endüstrisinde 10 hammaddeden 20 tip alet yapildigi gozlenmigtir. Bu aletler
gimdilik ogütücüler, eziciler vd. gruplara aynlabilir (Güldogan 2002). Sürtmetag alet endüstrisinde küqük boyutlu cilali yassi tag baltalann yaninda bazalttan, bazalt cürufundan, andezitten yapilmig havanlar, havanelleri, alt ve üst ogütmetaglan qok saydadir (Esin vd. 1991:
167, pl. 912-3, 169, pl.11). Alt ogütmetaglan 10 kiloyu agan agirliklanyla dikkati qeker. Bazilarinin bir yüzünün kullanimi bittikten sonra, arka ya da yan yüzlerinin yeniden kullanildiklan izlenmigtir. Tagtan kaplar ise qok azdir; bunlar genelde tüf ve kalker tagindan ozensiz olarak yapilmiglardir (Esin vd. 1991 : 167, pl. 912).
Agikli'da yaygin bir boncuk igleme gelenegi ile kargilagilmaktadir (Fig. 19). Yan degerli ya da
basit taglardan yapilan boncuklann yaninda kemikten, geyik diginden ve dogal bakirdan
(Fig. 23) yapilanlan da vardir. Dogal bakirdan yapilanlar, genellikle tavlanarak yapilmig ince
levhalarin dar geritler geklinde kesilip kivnlmalanyla elde edilmiglerdir (Esin 1995, 1998b:
94; Yalqin-Pemicka 1999). Bir baska bakir boncuk ise olasilikla küqük bir bakir kütlesinin
qift konik olarak gekillendirilmesiyle yapilmigtir. Daha sonra kizgin bir uqla ortasindan delinmig izlenimi vermektedir. Tag ve bakir boncuklann hemen hemen tümü, iskeletlerin boynunda bir kolye (Fig. 21) olarak ya da bilek hizasinda bilezik (Fig. 22) olarak bulunmugtur.
Aykli'da pigmemig, yan pismig ve pigmig kilden hayvan figürinleri olasilikla simgesel/dinsel yagam hakkinda az da olsa bilgi vermektedir. Bunlar iqinde pigmig kilden yapilmig küqük bir domuzloküz figürini, 11 J aqmasinda, qevre dwannin olugturdugu NO mekâninda bulunmugtur (Fig. 3, 24). Gene qevre dwannin bulundugu alanda küqük, tag plaka ele geqmigtir (Fig.
25). Plakanin dig yüzeylerine kazilmig ince seritlerin iqinde Y' ve 'O' hafi biqiminde bezeme
vardir. Suriye'de Jerf el-Ahmar'in Çanak Çomleksiz Neolitik A tabakasinda bu plakanin benzerleri bulunmugtur (Stordeur vd. 1996). Bu da Aykli'nin uzak ülkelerle yaptigi obsidyen ticaretinin yaninda bu tip plaklann da aliveriginin yapildigin gostermesi aqsindan onemlidir.
A$ikli'da 2. Tabakanin Yapi Evrelerindeki Yerlesmelerde Yasayan insan Topluluklannin
Ugraslan ve Sosyo-Politik Konumlari
Agikli'da küwk buluntulann hemen hemen tümü, yapilann diginda, avlularda, dar geqitlerde ve qoplükliglik olarak adlandinlan bog alanlarda ele geqmigtir. 0zellikle iklimsel kogullar
nedeniyle kisa araliklarla onanm geqiren yapilann iqlerindeki kalintilann diganya, qoplüklere, küqük avlulara ya da dar geqitlere atilmasi, yapilann islevleri hakkinda kesin bilgi edinilmesini engellemektedir. Buna kargilik büyük qoplük/iglik alanlan ve yerlegme düzenleri AgikIi insanlannin genel olarak ugraglan hakkinda saglam ip uçlan vennektedir.
Agikli insan topluluklannin en onemli ugraglan arasinda kerpiq konutlan ve bagka amaqlar
iqin gerqeklegtirdikleri yapi faaliyetleri, beslenmelerinin ana kaynagi olan avcilik, toplayciIik, az da olsa qiftqilik gelmektedir. Bunun yaninda ozellikle Gollüdag obsidyen kaynaklannin yakinlanndaki atolyelenn igletilmesi, oralardan gelen obsidyen bloklannin yerlegme yerinde alet hâline sokulmasi, degig tokug yoluyla yakin ve uzak bolgeler, hatta Kibns, Levant,
Kuzey Suriye ve lrak gibi komgu ülkelerle yapilan obsidyen ticareti ve bu ticaretin orgütlenmesi, avladiklan hayvanlann derilerinin iglenmesi, gereksinim duyulan tuzun olasilikla Tuz
Golü qevresinden koye taginmasi, yapi faaliyetleri ion kerpiq yapimi, qevredeki tüf, kalker,
andesit, bazalt gibi kayaqlardan parcalanan, yontulan tas bloklann yerlegme yenne getirilerek sürtmetag aletlerin yapiminda kullanilmasi saylabilir.
Obsidyen aletlerin mikroskopik aginma analizleri, tamamlandiklan kadanyla, bunlann bazilannin agaq kesiminde, dencilikte ve hasat yapmakta kullanildiklanni gostennigtir. Aynca ok
uqlan gibi bazi silah tiplerinin, orak biçagi gibi, tanmda ve yabanî otlann kesiminde kullanilmig olmasi da, geleneksel tipolojik yontemlerle alet ve silahlann iglevlerinin belirlenmesi-
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nin her zaman ion dogru olmadigina i~aretetmektedir.
Genel olarak A~iklitopluluklannin umglanna bakildiginda bunlann yapilabilmesi iqin sanildigindan daha karmagik bir orgütlenmeyi gerektirdigi yadsinamaz. Bu karmagik orgütlenme
ise ancak baga bunu düzene sokacak, politik ya da kaba gücü elinde bulunduran bir k i ~ya
i
da elit grup tarafindan gerqeklegtirilmig olmalidir. Agikli'nin 2. tabakasinin yapi evrelerinde
kargilaqilan yerlegme düzenleri de bu sosyo-politik durumu aqklamakta yardimci olmaktadir.
SONUÇLAR VE TARTISMA
Agikli'nin 3. yapi tabakasina ait, 2000 yli kazisi dahil olmak üzere, 5 yapi evresi, yalniz hoyügün kuzeybatisindaki 4 G-H aqmalan derin sondajinda yaklagik -7,50 ile -10,40 m derinlikte gün igigina qikanlmigtir (Fig. 2-3, 8, 9a-b). Küçük dar geqitlerin, avlulann ayrdigi
konut yapilan bu tabakada da genelde dortgen planli, bazen tek, bazen de daha qok odaIidir. 2000 yli kazilannda dortgen planli yapilann yani sira yuvarlak planli mekânlann varligi da ortaya çikmigtir. 3. tabakanin alt evrelerinde ortaya qikan yuvarlak planli mekânlann
konut mu yoksa depo yapilan mi oldugu sorusuna cevap vermek zordur. Bu tip yapilann
terk edilmeden ve belki de gomülmeden once süpürülüp temizlendikleri saptanmigtir.
4 G-H aqmalannin küçük bir alani kapsamasi, bu tabakada yerlegim düzeninin tam anlaSilamamasina yol aqmaktadir. 01ü gomme âdetlerinde de 2. tabakadan farkli bir uygulama
yoktur. Buna kargilik hoyük diginda, güneyde Melendiz Suyu kiysinda, hatta günümüz Melendiz Suyu'nun iqinde karylagilan yerlegme parqasinda da gorüldütjü gibi 3. (?) tabaka yerlegmelerinde de bitigik düzende, fakat müstakil duvarli, dortgen planli yapi gelenegi hiq
kugkusuz sürmektedir. Tüm bu yorumlar Melendiz Suyu iqindeki bu yerlegme parqasinin
gimdilik 3. tabakaya(?) da belki daha eski bir yerle~imparqasi olmasina dayanmaktadir. ilerde gerqeklegtirilecek kazilarda burada ortaya qikan yerle2im ile hoyükteki yerle5imin arasindaki tabakalagma ili~kileri,ara baglanti aqmalan ile kesinlegecektir.
On analizlere gore 3. tabakanin hayvan kemiklerinin yabanî hayvanlara ait olduklan bilinmemekle birlikte, kemiklerin ve bitki kalintilannin aynntili analizleri, radioaktif karbon 01qümleri daha tamamlanmamigtir. Bu yüzden 3. tabakada yaSayan Agiklililann besin ekonomileri ve tarihleri hakkinda kesin bilgi Simdilik yoktur. Genel olarak yukanda belirtildigi Sekilde burada ya~ayanlannkültürel ogelerinin ve uiJra$annin 2. tabakadakilerden qok farkli
olamayacagi one sürülür.
4 G-H derin sondajinda daha altta ve eski olan 3. tabaka 2. tabakadan, bir sel dolgusu ve
hemen hemen bütün aqmay kaplayan büyük bir qoplük/iglikle aynlmaktadir. Çoplük daha
sonra ayni derin sondajin daha üstteki ve yeni yapi evrelerinde sadece 4 G-H aqmalannin
orta ve batisinda kalan konutlann dogusunda yer almaktadir (Fig. 9a-b, 10-1 1). 4 G-H derin sondajinda yüzey topraginin hemen altinda baglayan ve dügey eksende yaklagik -7,50 m
derinlige kadar inen kesimde 2. tabakaya ait 10 yapi evresi saptanmigtir (Fig. 7,9a-b, 10-11).
Bunlar arasinda 2 1 ve 2 H yapi evrelerinde konutlann saysindaki artig olasilikla nüfusta bir
qogalma oldugunu gostermektedir. Her ailenin konutu iqin belli bir alan aynlmig oldugundan, ailedeki birey saysinin artmasiyla konutlann yalnizca bir veya iki duvannin biraz daha
diganya ya da içeriye qekilerek konumlannda yapilan bu degiaiklikle bu gereksinim giderilmeye qaliylmigtir (Fig. 9a-b). Aynca ayni konuta bagli bir aqk alaninlara avlunun konut planina katilmasiyla mekâna duyulan gereksinim giderilmigtir. Bu durum en iyi olarak 4 G-H derin sondajinin güney profiline bitigik olan konutlann yapi evreleri boyunca, yaklagik hep ayni yerde üst üstte yapilmig olmasindan anlagilmaktadir (Fig. 9a-b). Aynca bu ayni gekilde,
Agikli'da yagayanlar arasinda bir mülkiyet belirlenmesinin yapilmig olduguna i~areteder. Buradaki sorun bu yapilann kendiliginden mi ya da bilinqli olarak ykilip gomülmelerinden mi

kaynaklanmaktadir. Yapilann iqindeki ocak yerlerinin üst üstte ayni yere yapilmasi, bir sonraki yapiy yapanlann eski yapidaki yerlegim düzenini qok iyi bildiklerinin igaretidir.
2. tabakanin yerlegme düzeni hakkinda ise, hoyük üzerinde kazilan genig alanlarda ele geqen yapi kalintilarindan bilgi edinilmektedir (Fig. 3, 5). Genig, qakil dolgulu bir caddenin kuzeyinde ve dogusunda kerpiq konutlann olugturdugu mahalleler Agikli insanlanninlhalkinin
oturdugu yerlerdir (Fig. 3, 12, 15- 16). Bu mahalleler arasindaki büyük bog alanlar qoplüklislik olarak kullanilmi~tir.Ayni caddenin güneybatisinda dinsel ve yonetsel iglevli iki yapi ve
mügtemilatindan oluaan bir yapi kompleksi ise, toplumu yoneten ayncalikli kigilere aynlmig
olmalidir. Belki av d o n ü ~ üavlanan hayvanlann etlerinin paylagildigi yer burasidir.
Yonetici sinifa ait olan ozel kesim, daha sonra hoyügün kuzeydogusuna kaydirilmigtir (Fig.
3, 17- 18). Bu kisimdan baglayarak güneye dogru hoyügün dogusu bir qewe duvan ile sinirlandinlmigtir (Fig. 3, 17-1 8). Ancak qewe duvannin diginda kalan alanda büyük bir qoplügün güneye dogru nasil geligtigi bilinmemektedir. Aynca hoyügün ortalanna d o m qevre duvannin durumunun henüz aydinlatilmamig olmasi, güneyde yüzey topragindan yaklagik -41-5 m derinlerde yeniden gorülmesi yerlegme yerinin eski topograbasinin hakkinda yeterli bilgi olmadigini, hatta eski topograbanin günümüze gore farkli oldutjuna igaret eder.
Bu qewe duvannin di~indakiqoplük alanindaki kül damarlannin qok dik bir gekilde doguya
devam etmesi, Melendiz Suyu'nun yerlegim sirasinda bat1 yerine dogudan aktigi, Musular
Mevkii'nin Agikli yerlegmesinin bir devami oldugu yorumunu akla getirmektedir. Bu yorumun kesinlegmesi iqin doguda qewe duvan digindaki alanda eski topograbay ortaya qikartacak sondajlann yapilmasi garttir.
Fgikli'da 400'ü agkin yapi kalintisi gün igigina qikarhlmi~tir.Buna kaqilik gimdiye dek qegitli yapi evrelerine ait konut tabanlan altina gomülmüg Fgikli bireylerinin saysi 70'in üstündedir. Bu
saynin azligi Fgikli'da ya5amig olan bireyler arasinda yalniz bir kisminin yerlegme iqine gomüld ü w geklinde yorum getirmektedir. Bu dogniysa Fgikli bireylerinin birlikte gomüldügii bagka
bir mezarligin yerle~mesinirlan ionde mi, diginda mi oldugu sorunu ile kargila~ilmi~tir.Ayni
baglamda küqük buluntular arasinda, inanqlarla ilgili sembolik ya da simgesel anlamli buluntulara qoplük alanlanndaki topragin elenmesine ragmen rastlanmayy da dikkat qekicidir.
Fgikli'da yagayan yogun avci-toplayci topluluklann son yapi ewelerinde az da olsa tanmla
ugragtiklan bitki analizlerinden anlaylmaktadir (van Zeist-de Roller 1995). Ancak bu iglerin,
yapisal faaliyetlerin, yataklardan obsidyen bloklannin yerlegme yerine taginmasi gibi i~lerin
kadin ve erkekler arasinda nasil bir ig bolümüyle düzenlendigi henüz bilinmemektedir. Kadin iskeletlerindeki omurgada gorülen bozukluklar onlann genq yagta sirtlannda agir ~ e y l e r
taydiklanni gostermektedir (0zbek 1992, 1998). Ancak bunun kadin-erkek arasindaki ig
bolümü hakkinda kesin kanit olarak kullanilabilecegi tartigmalidir. Erkeklerin kadinlara kiyasla daha qok yayami5 olmalan, fiziksel olarak daha agir igleri kadinlann yaptigi hakkinda
bir veri olarak dügünülebilir. Kadinlann erkeklere nazaran daha az yagamalannda yetersiz
beslenmenin diginda qok sik bebek dogurmalan faktorünün oldugu unutulmamalidir.
Agikli'da yagayanlann qewedeki hammaddelerden yararlanma yolunu iyi bildikleri ve olasilikla sicakken, tavlayarak dogal bakir levhadan yaptiklan, bakir boncuklar onlann iyi gozlemci ve kegfedici/bulucu insanlar olduklanni kanitlamaktadir (Fig. 23).
Fgikli'da obsidyen aletlsilah endüstrisi egemendir. rimdiye kadar qakmaktagindan yalnizca 5
adet alet bulunmugtur. Bunlar da tipki Jerf el-Ahmar benzeri tag plaka gibi (Fig. 25), Aykli'ya
bagka bir bolge ya da uzak ülkelerden ithal edilen buluntular arasinda saylmalidir. Fgikli'da betimli buluntu olarak yalniz pigmi? kilden küqük bir hayvan figürinin ele geqmia olmasi, burada
yagayanlann inanqlan hakkinda pek az bir fikir vermektedir (Fig. 24). Buna kaqilik id01 bulun-
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mamistir. hikli'da ilk yerlesik yasama geçilmesinden itibaren gelistirilen kültür, büyük olasilikla pek fazla degisiklige utjramadan süregelmiâtir. Bu açidan muhafazakâr olarak adlandinlabilecek hikli topluluklan, buna kaqin dis dünyaya açik, bastaki rahiplba~kanhüviyeti tasyan bir
birey ya da grup tarafindan yonetilen, iyi orgütlenmis topluluklar olarak kaqimiza qikmaktadir.
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Fig. 1 - Rahdan Melendiz kiysinda A~ikliHoyük.
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Fig. 3 - Yerle~medokusu.
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Fig. 4 - 1996 Habitat 11 sergisi itjn hazirlanmq olan bikli yerlegme maketi; batidan-doW.

Fig. 5

- Batidan hava fotografi.

Fig. 6 - Melendiz k y -

sinda Agikli Hoyük'ün
en alt yerle~imi;kuzeydotjudan.
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Fig. 7 - Aykli'nin kuzeybatisindaki 4 F-H
basamakli acmasi; 2.
tabaka yapilannin güneyden gorünümü.

Fig. 8 - 4 G-H basamakli açmasindaki denn sondajdaki 2. tabaka kerpic yapilann güneyden g6rünümü.
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m
G-H derin sondajinin güney profilinde
$

2. ve 3. tabaka yapi dolgulan.

Fig. 9b - 4 6-H denn sondajinin güney profilinde 2. ve 3. tabaka yapi dolgulan dzimi.

Fig. 10 - 4 G-H denn sondajinda 2. tabaka 2 B-E yapi katlannin gematik planlan.
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4 O-H

Fig. 1 1 - 4 G-H denn sondajinda 2. tabaka 2 F-1 yapi katlannin gematik planlan.

Fig. 12 - 2. tabaka 2 B m

-

1

i yapilan, güneybatidan evlerin arasindaki i~likw JA

op alani.

Fig. 13 H6yügün aginmig olan güneybati yamaanda 3-4 O-R açrnalanndaki T kült yapisi ile onunla ilintili kalintilar; güneybatidan.
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Fig. 15 - 8 O açmasindaki T?vi kerpiç yapisi ve dogusundaki kügük avlu, kuzeyde tabandan asiiiiiia
ywarlak bir silo ile evin güneybati kBpinde qakil d6~eliatq yen; güneyden.

Fig. 16 - 5 L-M açmalanndaki kerpiç
dwarda gorülen pencere açikligi; kuzeybatidan.

Fig. 17 - Kuzeydogugüneybati yonünde
uzanan çewe dwan;
güneydogudan.
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Fig. 18 - 10-13 H-K açmalannda Cern dwannin yaptigi knmmlar, donü'jlerin arasindaki alan küçük
qakil taslanyla dosenmis; domdan.

Fig. 19 - Agikli küçük buluntu topluluiJu; obsidyen, kemik aletler, kemik halkalar, uç düzeltici, bir
yassi balta, akik ve basit tas boncuklar, yan finnlanmis kil hayvan figürini.

Fig. 20 - Kemik halkalar.

Fig. 22 - Obsiàyen bilezik parpsi.

m
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Fig. 23 - lsitildiktan sonra
levha haline getirilip dondürülerek bi@mlendirilmi$
dogal bakir levhadan boncuklar.

Fig. 2 4 - Pismis kilden hayvan figiinni.

Fig. 25 - Bezekli, açkili ta$
levha; üzennde çizilerek
yapilmi~Y' ve '0'bezekleri,
ince k o y t çizgiler arasina
yerlgtirilmis.

