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degerli hocam sayn  Prof. Dr. Ufik Esin'e saygtlartmla. 

Aksaray'da bulunan Melendiz innagi kuzeybatida Mamasin çewesinde Ulu lrrnak adini alir. 
Melendiz innaginin uzantisi olan Ulu lnnak üzerinde 1965 ylinda Mamasin Baraji yapil- 
migtir. 1980'li yllann sonunda DS1 tarafindan yapilan çali~malar sonucunda tanmsal sula- 
m a y  yayrnak amaciyla Mamasin Baraj Golü'nün su seviyesini yükseltme karan alinmi$tir. Bu 
~aligmalar sonucu su seviyesi 1109 m yükseklige ulagtiginda &ikli Hoyügün kuzeyinin ve 
batisinin kismen su altinda kalacagi ongorülmügtür (Esin 1998: 85). 

Bu nedenle 1989 ylindan itibaren Aykli Hoyük'te Istanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim 
Dali tarafindan Prof. Dr. Ufuk ESlN bagkanliginda baglatilan çaligmalar 2001 ylina kadar ke- 
sintisiz olarak devam etmistir'. 

Aykli Hoyük karasal iklim kogullannin egemen oldugu Orta Anadolu'nun 1000 m yüksek- 
teki stepinde, Aksaray iline bagli Gülagaç ilçesinin Kizilkaya Koyü'nün 1 km kadar güneyin- 
de  Melendiz kiyisindadir. 11 merkezinin 25  km güneydogusundadir. 3800 21' 02" enlem ve 
34- 13' 40" boylaminda yer alir (Esin v.b., 1991 : 124; Fig. 1-2). 

Aykli Hoyük yerlegimi Canak Çomleksiz Neolitik doneme tarihlenen bir yerlegimdir. Aykli 
Hoyük yerlegiminde yapilan kazilarda 3 tabaka bulunmugtur. Birinci tabakaya ait yalnizca 
bazi taban parçalan ve g e r p i ~  duvar kalintilan bulunmugtur. En genig tabaka olan 2. taba- 
ka ve onun üstünde yer alan 5 yapi ewesi hoyügün genel yapisini içeren ozellikler yansit- 
maktadir. bu  tabakay 3. tabakadan ayran çokelmig bir çamur ve kum kanymi vardir. 

Aykli Hoyük'ün d e  sinirlan içinde oldugu Kizilkaya Koyünün tanmsal alanlan hoyükten 1,5- 
2 km'lik uzaklikta yer almaktadir. Bu alanlar temelde tahillann yetigebildigi alanlar olarak 
tespit edilmigtir. Burada bugday, arpa ve çavdar yetigtirilmektedir. Bununla birlikte patates 
ve sogan ile bazi sebzeler (fasulye, nohut, mercimek ve biber) d e  yetiztirildigi gorülür. Bura- 

' Emre Güldogan, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dali. 
1. Kazilar 1989-93 yillan arasinda Istanbul Üniversitesi, Kültür Bakanligi Anitlar ve Müzeler Genel Müdürlügü ile 

Orta Dogu Teknik Üniversitesi Tanhi Eserleri Kurtanna ve Degerlendirme Arastirma Merkezi (ODTÜ-TEKDAM) 
adina yapilmqtir. 1994 yilindan itibaren kaular Kültür Bakanligi, Istanbul Üniversitesi ile birlikte Türkiye Bi- 
limler Akademisi (TUBA) ve I.Ü. Arastirma Fonu tarafindan katkida bulunulmu~tur. 



EMRE GÜLDOGAN 

Fig. 1 :  Agrklt Hoyük ve Çevresr "enel GorüniQ (&zklt aqivi]. 

rn 

Fig. 2: Asrklr Hoyük Genel G8rüniQ (Apkh,argivi). 



1 da 35 farkli türde tahil, sebze w meyve yeti$tirilmi$tir. Yapilan incelemelerde saylan 100'e ya- 
kin yabani otun yogun olarak kullanildigi tespit edilmistir. 10 farkli çegitte bitkisel gida mad- 1 desi yeti$tirilmis yine 85 tür bitkiden hayvanlar idn yem üretilmistir (Ertu&Yara$ pl: 1-2). 

[. 

A ~ K L I  H O Y ~ K  SÜRTMETA~ ENDÜSTRISINE 

GENEL BAKI$ 

/ Sürtmetas aletlerin kullanimi ile ilgili alqilagelmi$ gorüs, bunlann daha cok tahillann 6gü- 
tülme ve dovülmesi üzerine kullanildigi yonündedir. Ancak asagida da aynntili olarak belir- / tilecegi gibi sürtrnetas aletlerin bitkisel besinlerin besinleri islemden geçirmede $0): daha ge- 

C 
! ni? kapsamli bir uygulama alani vardir. Bu nedenle on yargi olmadan konuya yaklasabilmek 

için, Aykli Hoyük ve çevresinin besin degeri olan bitki çe$itliligini bulmakta yarar vardir. Bu 
: baglamda bu bolge ve çewesinde bu konu ile ilgili olan arastirma için F. Ertug-Yaras'in ça- 
b 

; lismasindan genis olarak yararlanilmistir (Ertug 1998: 325-338). 

Diger bir konu burada bahsedilecek buluntulann haricinde genel olarak bilinen sürtmetag 
terminolojisi kapsaminda olmayan omekler de Aykli Hoyük'te gorülmektedir. Sürtmetag 
aletler denildiginde herkes~e kabul goren bilgi ozellikle ogütme taslan yaninda havan, ha- 
vaneli, el tasi, wrgu  taSi gibi genel olarak taninan aletleri içermektedir. Oysa Aykli Hoyük'- 
te yalnizca bu alet tipleri üzerine degil bunlann yani sira yine meydana getirilirken kopart- 
ma ve sürtme islemlerinin kismen yapildigi ama bu islemlerin disinda ozellikle cilalama ya- 
pilan yassi baltalan, yine ayni hammaddelerden üretilen ve ozel bir grup olu~turan tas kap- 
lan, islevi hakkinda farkli yorumlar yapabilecegimiz tas kalip gibi orneklerle birlikte daha bir-. 
çok tip aleti gormekteyiz (Güldogan 2002:l). 

- Yukandaki tanimin da i~igi  altinda Aykli Hoyük yerle~iminde 1989-2000 k m  sezonlannda 
ele geçen buluntular üzerinde yapilan çalismalar sonucunda 20 farkli tipte sürtmeta~ grubu 
ortaya qkmi~tir  (Çizelge 1). 

Agikli Hoyük sürtmetas endüstrisi aletlerini incelerken bu aletlerin yapildiklan hammaddeler 
ile ilgili olarak yerlesmenin bulundugu yorede jeomorfolojik yapi hakkinda Prof. Dr. lvan 
Pavlu ile birlikte yürüttügümüz bir arastirma yapilmgtir. Bu aletlerin tamaminin yerel ham- 
maddeler kullanilarak üretildigi sonunina vanlmi$r. Agikli H ~ y ü k  sürtmetag aletleri, büyük 
olasilikla bu hammadde kaynaklanndan basit biçimlendinne'i$emlerinden sonra, son bidm- 
lerinin verilmesi icin yerle~me yerine taynmis olmalydi. Yerlgimde ele geçen buluntulann 
394 adedi bazalt, 49 adedi tüf, 20 adedi gabro, 13 adedi andezit, 13 adedi kumtagr, 8 ade- 
di sabun tasi, 4 adedi kireçta~i, 3 adedi serpantin, 5 adedi granit, 2 adedi konglomera, 2 
adedi de âistten yapilmi$tir (Güldogan 2002:2; Çizelge 2). . 





Aaikli Hoyük yerleaiminde 20 farkli sürtmetaa alet tipi olduiju belirtilmiatir. 

Bu tipleri oluaturan aletler: 
A. ~gütücüler  
1. Üst 0gütme Taai 
2. Alt 0gütme Taai 
3. Degirmen taai 
4. ors Tasi 

B. Eziciler 
1. Havan 
2. Dibek taai 
3. Havaneli 
4. El Taai 
5. Ezgi Ta- 
6. Vurgu Taai 

aeklinde aynlmialardir (Güldogan 2002:34). 

C. Kesiciler 
1 .Yassi balta 
2. Keski 

D. Diger Araç, Silah ve Aletler 
1. Ta$ Kap 
2. Kapak 
3. Sapan Taai 
4. Açki Taai 
5. Biley Taai 
6. ialenmia Ta$ 
7. Mil taai 
8. Ta? Kalip 

Bu çaliamaya konu olan oiJutücü ve ezici aletleri oluaturan grup &ikli Hoyük sürtmeta~ en- 
düstrisi buluntulannin 010 67,g'unu oluaturmaktadir (Cizelge 3). Bu aletler kendi içlerinde ia- 
levsel ozelliklerine gore gruplandinlirsa ogütücü aletler üç ayn tipte kar~imiza çikmaktadir. 

Bu grubu oluaturan aletler ogütme taalan ile degirmen taai ve ors taai aletleridir. 

Neolitik doneme ait yerleamelerde qok sayda kar~ila~ilan ogütme taalan, ilk olarak Üst Pa- 
leolitik donemde gorülmü~tür. Mezolitik donemde bu aletlerin kullaniminin arttigi tespit 
edilmi~tir. Paleolitik donemde bunlann taneli bitkilerin ogütülmesinde degil de boya mad- 
delerinin ezilmesinde kullanilmi~ olduklan dü~ünülür (Baykal 1980:3). Mezolitik devirde sa- 
yilannin cogalmasi bu donemde insanlann hasat yoluyla elde ettikleri bitkileri ogüterek kul- 
landiklanni gostermektedir (Esin 1978: 8-9). 

Genellikle ogütme taglannda üstteki tas, alttakinin üstüne konan tahili baski ile ezen, bo- 
yutlan belli bir standartta olmayan ozelliktedir. Alttaki ta2 temeldir ve biçimleri düzlem üze- 
rindeki durua konusunda bilgi veren bir nitelik taaimaktadir. Zaten bu aletlerin fonksiyonla- 
n ile ilgili problemleri çozmek iqin bu aletlerin ele geçtikleri konumlann tam olarak tespiti 

' gerekmektedir. 

Aaikli Hoyük yerleaiminde bulunan ogütme taai ornekler toplam 152 adet olup, bunlann 73 
adedinin üst ogütme taai, 79 adedinin de alt ogütme taai oldum anlaplmiatir. Bu, oran ola- 

. rak, tüm yerle~imdeki sürtmetaa aletlerin Oh 29,6'1ik bir bolümünü oluaturmaktadir (Güldo- 
gan 2002:35; Fig. 3-4, 5-6). 

I Degirmen taalan da ogütme taalan gibi teknik olarak tahil ogütmek için kullanilan genia kul- 
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lanim yüzeyli aletlerdendir. Bunun yani sira baklagiller, kaya tuzu ve koklerin ogütülmesin- 
de de degirmen taglari kullanilmigtir. Daire veya daireye yakin gekillidirler. Bazilannda açki 
izleri gorülmektedir. Bu izler genelde donüg alani ile agiz arasi gorülür. Degirmen taglannin 
bir diger ozelligi de bazilannin üzerinde bulunan delikleridir. Bu delik genelde tagin merke- 
zinde olur ve bir keski ile açildigi konusunda çegitli yorumlar vardir (Kozlowski ve Kempisty 
1990: 24-33; Ertug-Yarag 1995:3). 

ors  taglan da yine genig bir kullanim yüzeyine sahip olan ve sürtmetag endüstrisi yapim tek- 
nikleri kullanilarak meydana getirilen aletlerdendir. Tam olarak kullanimi konusunda kesin 
bir yorum yapmamiz zordur. Günümüzde ki kullanim alanlan goz onüne alinarak bir yorum 
yapmamiz gerekirse üzerlerinde çegitli iglerin yapildigi tag levhalar olarak tanimlamak olasi- 
dir (Baykal 1980: 70). 

Kullanim alanlanna gore yine bir takim nesnelerin dovülerek ezilmesi iglemlerinde kullanil- 
mig olabilecegi soylenebilir.2 

Agikli Hoyük'te tespit edilmig degirmen taglannin sayisi 2'dir. Bu sayinin hoyük genelinde 
tespit edilen sürtmetag endüstrisi buluntulanna orani 010 0,38'dir. Yine yerlegimde bulunmug 
ors tagi saysi 7 olup, oran olarak 010 1,36'lik bir durum gostermektedir (Güldogan 2002:36). 

Bu gruba dahil olan alet tiplerini ozellikle Anadolu'da birçok merkezde gormekteyiz. 0zel- 
likle Güneydogu Anadolu'daki Gobekli Tepe, Hallan Çemi, Cayonü gibi yerlegimlerde yogun 
olarak karymiza qikmaktadir. Bu yerlegimler diginda yine Orta Anadolu'da Agikli Hoyük'e ya- 
kin yerlerden Musular ve Güvercinkayasi yerlegmelerinde ogütücü aletler grubundan ogüt- 
me taglanni siklikla gormekteyiz. 

2. ors, günümüzde ozellikle metallerin dovülerek i~lenmesi sirasinda. demircilikte, kuyumculukta, bakir i~qiligin- 
de ve metalin kullanildigi el sanatlarinda ya dogrudan bir tayyici blok üzerine ya da düz bir zemin üzerine 
koyularak kullanilmaktadir. 



Fig. 3:  AH '98-164 no'lu Üst Ogütme T a ~ i  (A~ikli arsivi) 

Fig. 4 :  Üst Ogütme Tasi (Asikli arsivi) 



Fig. Alt dgütme T q i  (AH dia a@vi) 

Eziciler gmbuna dahil olan aletler ise havanlar, dibek ta~lan,  havanelleri, el, ezgi ve vurgu 
ta~landir. - < 

Havanlar; tahil, kokler, kabuklu yiyecekler, boya ezmek için bir havaneli v e y  wrgu tagi ile 
birlikte kullanilan, genellikle boyutlan büyük olan aletlerdir. Bunlar dü~ük ,  sabit dikey do- 
nen kullanim yüzüne sahip ta~lardir. m. 
llk olarak dogal haliyle kullanilan havanlar zamanla kullanima bagli olarak düzeltilir. Kulla- 
nim yüzü dairesel ~ekilli olup içindeki çukurlu@ vennek için keski ya da sivri uçlu bir alete 
ihtiyaç vardir. Kesit genelde "U" ~ekillidir. Kendi içinde tek yüzeyli, çift yüzeyli, 
gibi alt tipleri mevcuttur. 

Bazilannin içinde varolan delikler güçlü Mirmanin etkisiyle ya da kwvetli uygulanan baskiy- 
la olu~mu$tur. 

Havana benzeyen ozellik gosteren dibek ta~lan da yine ogütme taâlannda olduiju gibi ka- 
buklu ve taneli bitkileri dovmek ve ezmek için kullanilan tadardandir (Ayhan 1999: 50). 

Aykli Hoyük yerle~iminde ele geçmi~ olan havanlann sayisi toplam 27 olup, tüm yerlezim- 
deki buluntulara orani 010 5,26'dir. Yine ele geçen dibek ta~lannin saysi 4'tür ve oran olarak 
010 0,77'dir (Güldogan 2002:36; Fig. 7, 8, 8a-8b). 

Taynabilir aletlerden olan havanelleri, hammaddeden aynlan paya, bazalt veya bazalt cü- 
rufundan yapilan aletlerdir. o n  formu vurma izli ve uzayan aekilli kullanim yüzeyi dar plan- 



'89-100 no'lu alt ogütme t q t  Wimi 

la sinirli olan bir veya bi rka~ biten kisimli kullanim yüzeyi yan dairesl veya çok az da uka 
oval planli bazen düzensiz olabilir. Digbükey yay gekilli ywarlak veya düz kaitli sik sik yon- 
ga izleri kenarda gorülür. Negatif yumrular ile wrma izi, kuilanim ynzü yzikrnmda bUemim 
gekline gore degigir. iglevsel ozelligine gore tek kutuplu w iki kutuplu olarak ikiye aynlmak- 
tadir (Wright 1992 : 69). 

. . 
Havanellerinde elin kolayca aleti kavramasina uygun éir yfhey mewmttw. Ea 
lanndan düzeltilerek elin aleti kullamrken en uygun $&de tutmaslm 
lenmektedir. 

Alt tiplerinde disbükeylik kategorileri düz, yay gekilli, egimli, ymr lak  Syumugak) ve yuvar- 
lak (belli) olarak isimler alir. &ikli Hoyük'te tespit edilen havaneli saysi 63'tür. Bu aFet tipi- 
nin tüm yerlegimdeki aletlere orani % 12,28'dir (Güldogan 2002:37; Fig. 9). 

Yine tapnabilir aletlerden olan el tqlannin kullanim flzeyi genis bir alma sahiptir. Digbü- 
key wya düz kesitlidir. Bu ozellik wrgu taslannda yoktur. Bu tipteki buluntulardir g6rtiIen 
düz kullanim yüzeyi, o w t m e  taSi veya degirmen taglannim kaillanimina gors kelayca ayn- 
labilir. 

El tadannda da havanellerinde oldugu gibi elle kolayca tutmaya uygun bir yüzey mevcut- 
tur. 

El taglan wrma ve ezme i~lerinde kullanilan aletlerdir. El taglannda yüzey numamlanna go- 
re plan gekli, enine kesite gore isimler verilebilir. Plan gekline gore aynlmis olanlar ve enine 
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Fig. 8a: AH '94-1 89 no'lu Havan 



kesite gore aynlanlar farkli ozellik gosterirler. 

Ezgi tagi üzerinde sürtme ile ezme iglemi gerçeklegtirilmektedir. Ezgi tagi da tek elle veya iki 
elle tutularak kullanilan bir alettir. Genelde organik ürünleri alt ogütme tagi veya degirmen 
tagi üzerinde asagi do@u hareketle ezmede kullanilir (Güldogan 2002:38). 

Vurgu taglan da, hammaddeden aynlan parça, çekirdek veya kogeli yumru geklinde olup ola- 
si bagka bir tag ile kinlip düzeltilen bir alettir. Sonra küçük kama gekli içinde wrmak için uy- 
gun hale getirilme agamasinda çegitli açilardan vurma yontemiyle olugturulmugtur. Tek elle 
tutug için yapilmigtir. Aginmig aletlerin malzemesi, farkli bir gekilde siniflandinlmaktadir 
(Wright 1992: 70). 

Sekil olarak, oval veya ovale yakin ozellik gosteren bu üq ayn tipteki tag aletlerde, ezme igle- 
vinin yapildigi yüzeyler, kullanim aynimi sebebiyle düzle~migtir. Aykli Hoyük sürtmetag alet- 
leri iqerisindeki el taglannin saysi 39'dur. Bu aletlerin tüm buluntular içindeki oraniysa 010 

7,6'dil. Ezgi tasi aletlerin saysi 32'dir. Bunlann orani ise % 6,23'tur. Bu gruba dahil olan w r -  
gu tadan ise 20 adet olup, verdi$ oran % 3,8g1dur (Güldogan 2002:38). 

SONUÇ 

Sürtmetag aletlerle ilgili onceleri yapilan sinirli çaligmalar bu alet endüstisini olugturan tip- 
lerin tipolojik ve teknolojik olarak degerlendirilmesi esasina dayanmaktaydi. Aneak ozellikle .-- 

son yllarda yapilan istatistiksel ve deneysel qaligmalar, bu alet endüstrisinin bulundugu yer- 
. * -:a 

Fig. 9: Ah '98-28 no'lu Havaneli 
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Fig. 10: A,sikh Hoyük Sürtme Tq Endüstrisi Aletlerinden Ornekler 

leâim içindeki sosyo-kültürel yapinin anlaylmasina yardimci olan, aynca kullanilan hammad- 
delerin ve irlevsel olarak kullanim alanlannin aqiklanabilmesini saglayan sonuqlar ortaya 
koymaktadir. 

Aykli Hoyük sürtmeta~ aletleri üzerinde yapilan qali~ma da benzer sonuçlann ortaya kon- 
dugu bir qali~ma olmugur. Ozellikle konumuzu olu~turan hikli Hoyük sürtmetag endüstri- 
si ogütücü ve ezici aletleri gerek sayilan gerekse i~levsel ozellikleri aqsindan onemli bir grup 
olu~turmaktadir. Bu gruplan olu~turan alet tipleri hem Anadolu'da hem de Anadolu diyn- 
daki merkezlerde benzerlerine sikça rastlanilan aletlerden meydana gelmi~tir. Aykli Hoyük'- 
te karailaylan ogütücü ve ezici aletlere Güneydogu Anadolu'da Hallan Çemi, Çayonü, Go- 
bekli Tepe'de, Dogu Anadolu'da Cafer Hoyük ve Tepecik'te, Orta Anadolu'da b a ~ t a  Musular 
olmak üzere Güvercinkayasi, Demirci Hoyük, Erbaba gibi yerle~imlerde yogun olarak gor- 
mekteyiz. 

Anadolu disinda da ozellikle Levante bolgesinde yapilan qali~malarda bu tip aletlerin varligi 
tespit edilmigir. Geç Natufien'de 47 yerleamenin 23'ünde; kazisi ve yayni yapilan 20 Hari- 
fian yerle~mesinin yansinda, Khiamien ve Sultanien yerle~melerinin 17'sinde bu aletler var- 
dir (Güldogan 2002:66). 

Belirtilmesi gereken husus, bu alet tiplerinin günümüzde de yine bu bolgelerde halen kulla- 
nilmaya devam edildiginin bilindigi gerqegidir. Bu yerler di~inda günümüzde halen ogütme 
t a~ lan  agirlikli hemen hemen tüm sürtmetaa aletlerin orneklerine b a ~ t a  Bab Sudan ve Tan- 



zanya'da yogun olmak suretiyle dünyanin birçok yerinde rastlanilmaktadir. Buradan da an- 
laylacagi üzere Aykli Hoyük'te çali~ilan sürtmeta? endüstnsinin en büyük orana sahip olan 
bu gruplan, birbinnden farkli donemlere tarihlenen ve farkli bolgelerde bulunan tüm yerle- 
zimlerde hatta günümüzde dahi birçok yerde günlük ya~amdaki onemini yitirmemistir. 
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