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ABSTRACT
The Pre-Pottery Neolithic settlement of Aşıklı Höyük stands as one of the most important early sites, with
its architectural and artifactual assemblages. The present study covers the ground stone implements
recovered at Aşıklı Höyük excavations, now stored in Aksaray Archaeological Museum. The stones used
in the manufacturing of the ground stone assemblage have also been studied with concern on locating
their sources. A search has been carried out to find analogous material, both from sites in and outside of
Turkey. In making final assessment, the available data from ethno archaeology has also been used.

ÖZET
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’a tarihlenen Aşıklı Höyük, gerek buluntu topluluğu, gerekse mimarisiyle
yadsınmaz bir öneme sahiptir. Aşıklı Höyük kazısında bulunan ve Aksaray İli Arkeoloji Müzesi’nde
korunmakta olan sürtmetaş buluntular incelenirken, yapıldıkları hammaddeler, çevredeki olası yatakları
açısından da ele alınmıştır. Bu çalışma sırasında ayrıca Anadolu ve çevre bölgelerdeki merkezler ile olan
biçimsel karşılaşmalara ve etnoarkeolojiye dayalı değerlendirmelere de yer verilmiştir.

GİRİŞ

Son yıllarda sürtmetaş buluntu topluluğuyla ilgili
araştırmalar artmış ve bu alanda önemli gelişmeler
gerçekleşmiştir. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan
sürtmetaş aletler, uzun yıllar boyunca daha çok
tahılların öğütülme ve dövülmesi işleriyle bağlantılı
olarak ele alındığından alet türleri de öğütmetaşları,
havan, havaneli, el ve vurgu taşlarıyla sınırlı düşü-

nülerek genel olarak bu buluntu topluluğu göz ardı
edilmiştir. Ancak son yıllarda yapılan ayrıntılı çalış-
malarla, sürtmetaş aletlerin bitkisel besinlerin işlem-
den geçirilmesinde, düşünülenden çok daha kap-
samlı bir uygulama alanının olduğu ortaya çıkmış-
tır. Bu bağlamda özellikle etnoğrafik verilerin etno-
arkeolojiye dayalı bir yaklaşım ile ele alınması



önemli bir katkı sağlamıştır. Son yıllarda sürtmetaş
aletlerin yapıldıkları hammaddelerin özellikleri ve
çevrede bulunan bitki örtüsüyle ilişkilendirilmesi de
giderek önem kazanmıştır. Önceleri sürtmetaş alet-
ler üzerindeki çalışmalar biçimsel yaklaşımlarla
sınırlı idi; ancak giderek sürtmetaş aletlerin günlük
yaşamı belirleyen işlevleri yansıttığı da daha iyi
anlaşılmıştır. Bu nedenle sürtmetaş aletlerin yer-
leşim içindeki dağılımları, yerleşim düzeninin ve
kullanım alanlarının belirlenmesi açısından ele alın-
maya başlanmıştır.

Aşıklı Höyük’te1 ortaya çıkan sürtmetaş buluntu
topluluğu da yukarıda değinilen ölçütlere göre ele
alınmış, çevrede besin değeri olan bitki çeşitliliği ile
özellikle hammadde kaynakları değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda ortaya çıkan sonuçlar yalnızca Aşıklı
Höyük için değil, aynı doğal çevre ortamına sahip
diğer yerleşim yerlerinin değerlendirilmesine de
yararlı olacaktır.

Her buluntu türünde olduğu gibi sürtmetaş aletle-
rin değerlendirilmesinde de farklı yöntem ve uygu-
lamalar vardır; örneğin biçimsel özellikleri ya da
yapım tekniklerinin üzerinde ağırlıklı olarak duru-
labileceği gibi, ölçü, ağırlık ve yoğunluk gibi sayısal
verilerin istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi
ya da deneysel uygulamaları ön plana çıkaran araş-
tırmalar da bulunmaktadır. Aşıklı Höyük sürtme-
taş buluntu topluluğu üzerindeki çalışmada aletle-
rin biçimsel özelliklerine dayalı tipolojisi, yapımın-
da kullanılan teknoloji ile etnoarkeolojiden gelen
veriler birlikte ele alınmıştır; ancak adlamalar,
buluntuların biçimsel özellikleri göz önüne alınarak
kullanılmıştır. Burada kullanılan terim ve ölçütler,
Aşıklı Höyük buluntularının değerlendirilmesi aşa-
masında geliştirilmiştir.

Bu yazı Aşıklı Höyük’te 1989-2000 yılları arasında
ortaya çıkan sürtmetaş buluntu topluluğunun değer-
lendirmesini kapsamaktadır2. Aşağıda tanımlana-
cak 20 değişik alet türünü yansıtan toplam 513 adet
buluntunun her biri öncelikle biçim, yapım tekniği
ve yerleşim içindeki buluntu yeri bağlamında ele
alındıktan sonra, işlevine yönelik olarak da değer-
lendirilmiştir3 (Çizelge 1).

Bilindiği gibi Orta Anadolu’da Neolitik yaşam biçi-
minin ortaya çıkışı ve gelişimi giderek önem kazan-
mıştır. Bu nedenle Aşıklı Höyük gibi Çanak Çöm-

leksiz Neolitik Çağ’ı tüm süreciyle yansıtan ve kap-
samlı olarak kazılmış olan bir yerleşim yerinden
(Res. 1-2) elde edilen veriler, bölgenin genel değer-
lendirmesi için veri tabanı altlığı oluşturacaktır.
Burada ilginç olan Neolitik Çağ’ın ilk aşaması olan
çanak çömleksiz evreyi temsil eden Aşıklı’da sürt-
metaş aletlerin çeşitliliği ve göreli çokluğudur. Böl-
genin Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ sürecini tem-
sil eden Aşıklı’nın sonuçları yalnızca sürtmetaş alet-
ler açısından değil, toplumsal örgütlenme modelle-
rinin anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır.

Kazı yerlerinin büyük bir çoğunluğunda, özellikle
Anadolu’da, sürtmetaş aletler yayınlara çok yetersiz
olarak yansımış ve hatta bazen hiç yer almamıştır. Bu
nedenle Aşıklı Höyük buluntu topluluğuyla yaptığı-
mız karşılaştırmalar daha çok, belirli başlı birkaç
kazı yeriyle sınırlı kalmıştır. Birçok kazı yerinde
sürtmetaş aletlerin değerlendirilmesinde işleve yöne-
lik yorumlara da yer verilmiştir; bu bağlamda Aşık-
lı buluntu topluluğuyla karşılaştırma yaparken, kar-
şılaştırmada kullanılan yorumların somut verilere
dayalı olanlardan seçilmesine özen gösterilmiştir.
Aşağıda daha ayrıntılı değinileceği gibi, karşılaştır-
ma yapılırken Aşıklı Höyük ile dönemsel olarak
çağdaş olan ve Anadolu içinde bulunan yerleşmele-
re öncelik verilmiştir. Bunun ardından Aşıklı
Höyük’le dönemi farklı olsa da aynı bölgede bulunan
ve sürtmetaş buluntu topluluğu yayımlanmış diğer
yerleşmelere bakılmıştır. Son aşamada ise Aşıklı
Höyük’le çağdaş Anadolu dışındaki yerleşim yerle-
rinin sürtmetaş buluntu topluluklarına bakıldıktan
sonra genel bir değerlendirme yapılmıştır.

YÖNTEM VE SÜRTMETAŞ BULUNTU TOPLULUĞU
İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Sürtmetaş buluntu topluluğunun değerlendirilme-
sinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır: Biçim-
sel özellikler (Tipoloji), Yapım özellikleri (Tekno-
loji), Sayısal veriler (Matematiksel) ve Deneysel
uygulamalar.

Sürtmetaş buluntu topluluğu ile ilgili en yaygın kul-
lanılan yöntem biçimsel özelliklere dayalı tipolojidir.
Buluntuların yapısal/morforojik özelliklerine daya-
lı bir ayrım yapılırken biçim, boyut gibi farklı ölçüt-
ler esas alınabilir. Ancak, sürtmetaş aletlerin sınıf-
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landırılmasıyla ilgili temel oluşturacak çalışmaların
çok sınırlı olduğunu da belirtmek gerekir; bunlar
Yakındoğu’da birkaç yerleşme ile sınırlıdır. Bu
nedenle önceleri karşılaştırmaların önemli bir kısmı
bu çalışmalara yönelmek durumunda kalmıştır. Biçi-
me dayalı bu sınıflandırmada yöntem, sınıflandırı-
lacak buluntu grubu ile farklı yerleşimlerde karşıla-
şılan benzer nitelikteki buluntuların çeşitlerinin orta-
ya konmasıdır. Ancak bu yöntemin farklı coğrafya ve
zaman dilimine ait olan yerleşmeleri gözetmeksizin
uygulanması, her zaman bir tartışma konusu olmuş-
tur. Bu nedenle biçim kadar işlev belirlemesinin de
dikkate alınması gerekir (Güldoğan 2002: 4). Uygu-
lanan diğer yöntemlerin arasında, aletlerin işlevlerine
göre ayrımı, yapısal özellikleri ve özellikle daha
özenli yapılmış olanların beğeniyi yansıtan biçimle-
ri ya da etnoğrafyaya dayalı karşılaştırmaları da
sayabiliriz. Gene de etnoğrafyaya dayalı değerlen-
dirmelerde bir aletin günümüzdeki işlevi ile geç-
mişteki işlevi arasında biçimsel benzerliklerine karşı
farklılıklar olabileceği göz ardı edilmemelidir. Aynı
şekilde sağlam verilere dayanmayan genellemeler-
den de kaçınılması gerekir ve bölgelerin kendine
özgü özellikleri olabileceğine de dikkat edilmelidir.

Sürtmetaş aletlerin yapımında kullanılan yöntemle-
rin belirlenmesi ve buna göre bir sınıflandırma yapıl-
ması oldukça güçtür; değerlendirmede, yapım tek-
niği bilinen örneklerin teknolojik süreci göz önüne
alınmaktadır. Sürtmetaş aletlerin yapım sürecini iki
evreli olarak ele alabiliriz: Hammaddeye göreli ola-
rak kaba bir biçim verilmesi ve aletin niteliğine göre
gövde, arka yüz, kullanım yüzeyi, vurma düzlemi
gibi kısımlarında uygulanan biçimlendirmeler.

Genel olarak sürtmetaş aletlerin biçimlendirilme-
sinde doğrudan vurma ya da sert çekiçleme yönte-
mi kullanılır; bu işlem, amaçlanan aletin işlevi ve biçi-
mi kadar, kullanılan hammaddenin niteliği ile de
bağlantılı olduğundan söz konusu işlem, kaba, sert
ya da daha özenli olarak yapılır. Aletler ana biçimi
aldıktan sonra, eğer bunlar öğütücü ya da aşındıcı
olarak kullanılacaksa alet yüzeyi işlevine uygun
biçimde gözenekli olarak bırakılır. Ancak bu tür
aletlerin yüzeyi kullanıldıkça aşınarak düzleştiğinden
bir süre sonra yeniden çekiçlenerek yüzeylerinin
işlev görecek duruma getirilmesi gerekir. Buluntu-
lar üzerinde yapılan çalışmada kullanım yüzü ve
aletin diğer bölümleri ayrıntılı olarak değerlendiril-
diğinde, ikincil kullanım olup olmadığı, ön görülen

işlevini yitirdikten sonra başka bir alet türüne dönü-
şüp dönüşmediği ve bu süreç içinde gerek aletin
biçimi, gerekse kullanım yüzeylerinin değişimi, “kul-
lanım aşınması” olarak tanımlanan izlerin tanım-
lanması ile belirlenir (Wright 1992: 55-57).

Kullanılan bir diğer yöntem de aletlerin kullanım
yüzünün geometrisidir; örneğin kullanım yüzünün
içbükey ya da dışbükey olması, kullanım sonucu bir
çukurluğun oluşması gibi. Yapılan çalışmalar, aletin
kullanım yüzeyinin geometrisiyle kullanım süresinin
uzatılabildiğini ortaya koymaktadır (Adams 1989:
259). Bu nedenle buluntular değerlendirilirken enine
ve uzunlamasına kesitlerin doğru bir şekilde alınması
önemlidir. Söz konusu kesitlerden kullanım yüzeyi-
nin alanının belirlenmesi için belirli formüller kul-
lanılır. Genel olarak formülde ‘0’, kullanım yüzeyi-
nin parça ekseninde düz olduğunu gösterir. For-
müldeki sayının ‘0’dan büyük olması kullanım yüze-
yinin dışbükey, küçük olması ise kullanım yüzeyinin
içbükey olduğunu belirtir. Her ne kadar bu bağ-
lamda çeşitli formüller kullanılmakta ise de, bu çalış-
mada yüzey eğimi CI simgesiyle4 verilmiş ve düzü
temsil eden ‘0’ sayısına göre standart sapmaya daya-
lı bir ayrım yapılmıştır (Güldoğan 2002: 6):

İçbükey yüzeyliler
Düz: CI: 0°- [-0,05°]

Yay şekilli: CI: -[0,10°-0,40°]
Eğik: CI:-[0,45°-0,75°]

Küresel (yumuşak): CI:-[0,80°-1,1°]
Küresel ( sert): CI: -[1,15°-2°]

Dışbükey yüzeyliler
Düz: CI: 0°-0,05°

Tabak: CI: 0,10°-0,40°
V şekilli: CI: 0,45°-0,75°

U şekilli (sığ) : CI: 0,80°-1,10°
U şekilli (derin): CI: 1,15°-2°

Sürtmetaş aletlerle ilgili deneysel çalışmalar söz
konusu olduğunda, Rhenish’te yapılan uygulama-
larda elde edilen sonuçlar, genel olarak gösterge
olarak kullanılmaktadır5. Rhenish’te yapılan çalış-
malar iki temel soru üzerinde odaklanmıştır: Tahıl
üretimiyle ilgili kullanılan aletlerin belirlenmesi ve
bu süreç içinde işlemi kolaylaştıracak alazlama,
güneşte kurutma gibi uygulamaların olup olmadığı.

Öğütmetaşlarının tahılların işlenmesinde etkili ve
uygun bir alet olduğu bilinmektedir; ancak öncelik-
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le başakların güneşte kurutulmasının tahılı kapçı-
ğından ayırmada kolaylık sağlayıp sağlamayacağı
sorusu, Rhenish’te yapılan deneylerle sınanmıştır.
Gene de deneysel yöntemlerle ortaya çıkan sonuç-
ların Neolitk Çağ gibi uzak bir geçmişi ne ölçüde yan-
sıttığı da kuşkuyla karşılanmaktadır (Meurers-Balke
ve Lüning 1992: 342).

Tahılların üretimi ile besin haline dönüşümünde
öğütme, işlemden geçirme ve pişirme gibi ardı ardı-
na gelen birçok aşama söz konusudur ve bunlarla
ilgili verilerin arkeolojik kazılarda saptanması da ola-
naksız denecek kadar güçtür. Bu aşamaları somut ola-
rak ancak bu işlerin aletler üzerinde bıraktığı aşınma
izlerinde tanımlayabiliriz (Guyan 1976: 110). Nitekim,
birçok Neolitik yerleşimde, üretim sürecini yansıtan
çok sayıda değirmen taşı bulunmaktadır ve bunlar
zaman zaman tahılların kabuklarının ayrılmasında
kullanılmıştır (Meurers-Balke ve Lüning 1992: 346).

Öğütme işlemi yapılırken öğütmetaşının ne kadar
tahılı bir seferde alabildiği, dolayısıyla işlemin hız
ve süresi de deneysel yöntemlerle hesaplanmakta-
dır. Rhenish’te bu soruya yönelik yapılan bir deney
sekiz kez yinelenmiştir. Emmer buğdayının kulla-
nıldığı bu deneyde kapçıkların ayrılması ve öğütme
işlemiyle ilgili önemli sayısal veriler elde edildiği
gibi, aletin kullanım yüzeyinin yapılan işler sırasın-
daki değişimi de öğütmek için kullanılan tahılın
miktarı ile aşınma hızı arasındaki ilişkinin belirle-
nebilmesini sağlamıştır.

Öğütme sürecinde ilksel başaktan itibaren ayrıştır-
ma işlemi 5 aşama olarak sınanmıştır: Bunların ilki
başaklar, ikincisi tohumların başaktan ayrılması,
üçünçüsü tohumların kapçıktan ayrılması, dördün-
cüsü tohumların kırılması ve çatlaması, beşincisi ise
un durumuna getirilmesidir. Yapılan deneylerle
bunların ne oranda gerçekleştiği istatistiksel olarak
belirlenmiştir (Meurers-Balke ve Lüning 1992: 348).

Öğütmetaşları üzerinde uygulanan ikinci deney,
sıcaklık yardımıyla kabuklarından ayrılan ürünlerin
incelenmesidir. Bu durum emmer başaklarının belir-
li bir sıcaklık ile kurutulup yaklaşık 4 saat süresinde
50-100-150 ve 200°C’lik ısı ile kabuklarından ayırma
işlemi şeklinde yapılmıştır. Sıcaklığın gittikçe art-
masıyla ortaya çıkan sonuçlar değişmektedir. Kuru
ve gevrek olan tohumların 200°C ısıdaki durumları
ölçüt olarak kabul edilse de, öğütmetaşı üzerindeki

tohum miktarı da bu hesaplamada etkilidir (Meu-
rers-Balke ve Lüning 1992: 348).

Bir diğer uygulama, kabukları ayrılmış emmer, ein-
korn ve kaplıca buğdayı üzerinde yapılan deneydir.
Her bir türden 2’şer kg alınıp 2 saat süreyle ezilmiştir.
Her 15 dakikalık aralıklar sonucu örneklerin üçün-
den de 20’şer gr ürün elde edilmiştir. Sonuçta ısı
öncesi kabukları ayırma işlemi bu deneyle kontrol
edilmiş ve aynı örneğin 4 saat süresince 50°C’den
200°C’ye kadar yükseltilen ısı değişimlerinde de aynı
sonucu verdiği gözlemlenmiştir.

Yine sürtmetaş aletlerin kullanımı konusunda öğren-
ciler tarafından uygulanan bir başka deneyde, bir
havaneli ile yaklaşık 60-136 dakika arası öğütme
işlemi yapılmış ve ortalama 100 dakikada farklı evre-
lerle karşılaşılmış ve deneyde kullanılan tahılların her
birinden 20’şer gr ürün elde edilmiştir (Meurers-
Balke ve Lüning 1992: 350-352).

SÜRTMETAŞ BULUNTU TOPLULUĞU İLE İLGİLİ
KULLANILAN TERİMLER

Tüm alet türleri için olduğu gibi, sürtmetaş buluntu
topluluğunun da kendine özgü adlamaları vardır.
Söz konusu adlamalarda birlik sağlanması, gerek
bölgesel verilerin tanımı, gerekse başka bölgelerle
yapılan karşılaştırmalar açısından önem taşımaktadır.

Sürtmetaş buluntu topluluğu için genel olarak
kullanılan terimler aşağıdaki gibidir:
Yüz (face): “İşlevsel yüz” ya da “kullanım yüzü”
de denir. Kullanım alanını belirler.
Kenar (side): Kullanım izlerinin görülmediği çeper
bölge.
Uçlar (limits): Kullanım yüzünün sınırları.
Sırt (edge): Kesici aletlerin gövdesinin kullanım
yüzü dışında kalan kısmı.
Kenarlar (margins): Aletin yapısal özelliğine göre
uzun yan kenar, alt-üst kenar ya da kısa kenar ola-
rak ayrılabilir.
Taban (base): Aletin yere oturmasını sağlamak için
bilinçli olarak yapılan yüzey.
Sap (shaft): Havaneli gibi aletlerde elle tutmaya
yarayan silindirik kısım.
Yatay kesit (longitudinal axis): Aletin uzun ekse-
ni boyunca alınan kesit.
Düşey kesit (transverse axis): Aynı düzlemde düşey
olarak alınan kesit.
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Zıt (opposed): Buluntudaki hiçbir yüzeyde birleş-
meyen karşıt yüzeyler.
Bitişik (adjacent): Bir uç boyunca birleşen yüzey-
ler.
Birbirine zıt (polar): Havanellerinde uzun kısmın
bittiği yerlerde görülür. Eğer sadece bir yüz kul-
lanılmışsa tek kutuplu, çift yüz de kullanılmışsa iki
kutuplu adını alır.
Ağız (cutting edge): Yassı baltalardaki kesici ön
kısım.
Ense (butt): Yassı baltalardaki arka bitim kısmı.
Aşınım (wear): “Doğal aşınım” ve “kullanım aşı-
nımı” olmak üzere iki farklı kullanımı vardır. Ezil-
me, basılma, ısı değişiklikleri gibi doğal olaylar
sonucu alette görülen değişim “doğal aşınım”,
insan eliyle bilinçli ve amaçlı olarak düzelti yapıl-
maksızın yalnızca bir işi yaparken oluşanlar ise
“kullanım aşınımı” olarak tanımlanabilir (Güldo-
ğan 2002: 11).

AŞIKLI HÖYÜK ÇEVRESİNDEKİ HAMMADDE
YATAKLARI

Aşıklı Höyük’de 1989-2000 yılları arasındaki kazı-
larda ortaya çıkan sürtmetaş aletlerin yapımında
11 değişik türde hammadde kullanılmıştır. Aşıklı
Höyük, püskürük kayaçların yoğun olarak bulun-
duğu bir bölgede yer aldığından, sürtmetaş alet-
lerin yapımında da genellikle volkanik kayaçlar
kullanılmıştır. Kullanılan hammaddeler başta
bazalt olmak üzere, tüf, andezit, kum taşı, kireç-
taşı, serpantin, gabro, sabun taşı, konglomera,
granit ve şisttir (Çizelge 2).

Yukarıda değinildiği gibi, sürtmetaş aletlerin yapı-
mında volkanik kayaçlardan yoğun olarak yararla-
nıldığı için, çevredeki oluşumları kısaca tanımlamakta
yarar vardır. Aşıklı yerleşiminin yakın çevresindeki
volkanik bir kütle olan Hasandağ dışında, Tuz Gölü
ile Nevşehir arasında da çeşitli volkanik oluşumlar
bulunmaktadır (Yalçınlar 1969: 532-535). Bölgedeki
volkanik hareketlerin Orta Miyosen’de 13,5 milyon yıl
öncesinde başladığı ve Holosen başlarına, 9000 yıl
öncesine kadar süregeldiği bilinmektedir (Ercan vd.
1990: 40). Bu sürece ait 15 farklı volkanik oluşum ve
bunlara bağlı farklı kayaç oluşumları saptanmıştır.
Ancak çok evreli volkanik hareketlerde evreleri bir-
birinden ayırt edecek tarihleme de her zaman müm-
kün olmamaktadır. Bölgede sürtmetaş aletlerin yapı-

mında kullanılmış olduğu anlaşılan başlıca kaynak böl-
geleri aşağıda kısaca tanıtılmaktadır.

Keçikalesi Volkanitleri

Hasandağ volkanizmasının ilk dönemlerine tarih-
lendirilen Keçikalesi volkanitleri, bazalt ve bazaltik
andezitlerden oluşmuştur. Örneklerin ince kesitle-
ri üzerinde yapılan petrografik analizlerde, bura-
daki oluşumun fludial tekstür gösteren, plajiyoklas
mikrolitleri, piroksen ve opak minerallerden oluş-
tuğu, fenokristal olarak ise plajioklas, piroksen ve
bozuşmuş olivinlerin bulundukları saptanmıştır6.

Emirgazi Oluşumu

Karacadağ ve Karapınar çevresinde, Hasandağ’ın
batısında yaygın olarak görülen Emirgazi oluşumu-
nu çoğunlukla kireçtaşı, yer yer de kumtaşı, kiltaşı,
marn ve tüf belirler. Bu oluşumun en tanımlı kireç-
taşı tabakaları Emirgazi Köyü dolaylarından bilin-
mektedir; kireçtaşları beyaz, açık pembe, açık gri ren-
kli olup yer yer gözenekli ve mikritik7 dokuludur.
Kumtaşı, kiltaşı, marn ve tüf ara katkılı olan bu
kireçtaşları ince tabakalıdır. Bu oluşum içinde yer yer
konglomera dolguları da görülmektedir (Ercan vd.
1990: 40).

Taşpınar Oluşumu

Bu oluşum, Keçikalesi volkanitlerinden sonra şid-
detli patlamalarla bugünkü Hasandağ dolaylarından
çıkan tüfler ve ignimbritlerle etkin olmuştur. İgnim-
britler tipik olarak Taşpınar Köyü yakınlarında, tüf-
ler ve küller de Hasandağ çevresinde görülmektedir.
Melendiz Dağları ve Ihlara Vadisi’nde birkaç evreden
oluşan ignimbritlere geniş alanlarda kalın tabakalar
halinde rastlanır. Bu oluşuma ait katmanlardan alınan
ince kesitlerde kuvars, plajioklas, hornblend, biotit ve
sabun taşı parçaları saptanmıştır8.

Karacadağ Volkanitleri

Karacadağ dolaylarında, Belkaya Köyü yakınındaki
Kötüdağ’da ve Karapınar’ın kuzeybatısındaki Üze-
cik Dağı’nda tabakalanmış olarak görülür; genellikle
andezit, ender olarak da trakiandezit, dasit ve baz-
altik andezit türde olan mineralleri içerir (Ercan
vd. 1990: 41).
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Gölören Volkanitleri

Bu volkanit grubu Karacadağ’ın kuzey eteklerinde
Gölören bucak merkezi dolaylarında ve daha doğu-
da yer alan, birkaç evrede oluşmuş, koyu renkli,
bazalt görünümlü, ancak gerçekte çoğu andezit yer
yer trakiandezit türde lavlar içeren volkanitlerdir.
Siyah, gri, koyu gri, koyu kahve renkli, çok ince
taneli camsı görünümlü, sert ve soğuma çatlaklıdır-
lar. Gölören volkanitleri bazalt görünümlü olup
kimi yerlerde daha sonra oluşan bazalitik lavlarla
karışarak zor ayırt edilir bir duruma gelmiştir. Ancak
yapılan petrografik ve jeokimyasal incelemeler sonu-
cunda bazalt olmayıp camsı andezitik türde olduk-
ları belirlenmiştir (Ercan vd. 1990: 43).

Yuvaköy Volkanitleri

Hasandağ’ın ilk evresinde oluşan andezitik türde
lav, tüf, aglomera ve laharlardan9 oluşmaktadır.
Andezitik lavlar gri, mor ve pembe, tüf ve ignim-
britler ise daha açık renktedir. Yuvaköy volkanitle-
ri zaman içinde üst üste yığılarak Hasandağ’ın büyük
konisini oluşturmuştur (Ercan vd. 1990: 43).

Hasandağ Külleri

Hasandağ ana konisini çevreleyen ve Büyük Hasan-
dağ, Küçük Hasandağ ve Kurttepe’den şiddetli pat-
lamalarla çıkarak geniş alanlara yayılan ve Hasandağ
külleri olarak adlandırılmış, beyaz renkli ponza taşı
ve küçük obsidyen parçalarıdır. Bunlar biotit, horn-
blend, kuvars gibi mineralleri de içermektedir (Ercan
vd. 1990: 44).

Hasandağ Volkanitleri

Büyük Hasandağ, Küçük Hasandağ ve Kurttepe’den
farklı zamanlarda çıkarak uzun mesafelere yayılan
lav akıntılarıdır. Hasandağ volkanitlerinin andezitik
lavları siyahımsı gri ve koyu gri renkli oldukça sert,
bozuşma yüzeyleri kahvemsi kiremit renkli olup, iri
plajioklas, hornblend, ojit10 ile daha az hipersten11

ve biotit fenokristalleri içerir (Ercan vd. 1990: 43).

Kemerseki Yayla Laharları

Hasandağ’ın batı ve kuzeybatı yamaçlarında izle-
nen tüf, kül, lapilli, cüruf ve büyük lav bloklarının
Büyük Hasandağ kraterinden çıkarak aşağılara

doğru kızgın bir çığ şeklinde kaotik olarak Hasandağ
volkanitleri üzerinde akmalarıyla meydana gelen
laharik bir topluluktur (Ercan vd. 1990: 45).

Meke Gölü Bazaltı

Hasandağ ve çevresindeki en genç volkanik hareketi
Karapınar ilçe merkezi doğusundaki Meke Maar
Gölü içindeki koni temsil etmektedir. Bu volkanik
hareketin Orta Anadolu’yu etkileyen levha hare-
ketlerinin sonucu olduğu bilinmektedir (Şengör
1980: 40; Şaroğlu vd. 1983).

AŞIKLI HÖYÜK SÜRTMETAŞ BULUNTU TOPLULUĞU

Aşıklı Höyük sürtmetaş buluntu topluluğu geniş bir
çeşitlemeyi yansıtmaktadır; 1989-2000 dönemi
buluntularının değerlendirilmesinde 20 tip tanım-
lanmıştır. Bunlar işlevlerine göre öğütücüler, ezici-
ler, kesiciler ve diğer aletler olarak 4 ana bölüm
içinde toplanabilir (Güldoğan 2003: 419) (Çizelge 3).

Öğütücü aletler grubu içinde alt ve üst öğütmetaş-
ları, değirmen taşları ve örs taşları bulunmaktadır.
Bunlardan ögütmetaşları, her ne kadar Neolitik
Çağ’ın en belirgin alet türlerinden biri ise de, bun-
ların en eski örnekleri, olasılıkla boya elde etmek için
kayaçların öğütülmesinde kullanıldığı düşünülen
Üst Paleolitik Çağ buluntularıdır (Baykal 1980: 3).
Öğütücülerin sayıları Mezolitik Çağ’da artmaya baş-
lar ve bu dönemden itibaren artık bunların besin
hazırlamak amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır
(Esin 1978: 7-8).

Öğütmetaşları, yerleşik yaşama geçilmesiyle bir-
likte buluntu topluluğunun vazgeçilmez öğelerin-
den biri durumuna gelmiştir ve yerleşim içi dolgu-
larında sıkça rastlanmaktadır (Davis 1982: 75).
Alt ve üst taş olarak iki parçadan oluşan öğütücü-
lerde alttaki taş genel olarak daha özenli yapılmış,
belirgin bir biçime sahiptir; üstteki taş ise çoğu
kez farklı boyutlardadır. Öğütücü aletlerin işlev-
lerinin tam olarak belirlenmesi, genellikle bunla-
rın yerleşim içindeki konumlarıyla ilgilidir (Koz-
lowski ve Kempisty 1990: 351). Kullanım yüzü dik-
dörtgen, oval, yuvarlak olabileceği gibi bazı örnek-
lerde taşın doğal yüzeyi biçimlendirilmeden kul-
lanılmıştır. Genellikle içbükey yüzeyliler alt, dış
bükey olanlar ise üst öğütmetaşı olarak yorumla-
nır (Res. 3-8) (Güldoğan 2003: 419).
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Değirmen taşları da öğütmetaşları gibi tahıl öğüt-
mekte kullanılan geniş kullanım yüzeyli aletlerden-
dir; ancak bunlar bazen baklagiller, kaya tuzu ve kök-
lerin öğütülmesinde de kullanılmıştır. Öğütmetaş-
larından farklı olarak yüzeyleri yuvarlağımsı ya da
değirmi biçimlidir. Aletin döndürülerek kullanıl-
ması nedeniyle sürtünmeden oluşan çizik ya da par-
laklıklar görülür. Değirmen taşlarının bir diğer özel-
liği de yuvarlağın merkezinde bulunan, genellikle bir
keskiyle açıldıkları anlaşılan ve aletin dönerek çalış-
masını sağlayan milin oturacağı deliklerdir (Res. 9-
11) (Kozlowski ve Kempisty 1990: 353; Ertuğ-Yaraş
1997: 3).

Örs olarak tanımlanan aletlerin geniş bir kullanım
yüzeyi vardır; her ne kadar bunların tam olarak nasıl
kullanıldığı bilinmiyorsa da dövme, ezme gibi işler-
de yararlanıldığı genel olarak kabul edilmektedir
(Baykal 1980: 70; Güldoğan 2003: 420). Ezici alet-
ler olarak adlandırdığımız grubu dibek taşları, havan,
havaneli, el, ezgi ve vurgu taşları meydana getir-
mektedir.

Havanlar, tahıl, kök, kabuklu yiyecek, boya ezmek
için bir havaneli ya da vurgu taşı ile birlikte kullanı-
lan, genellikle boyutları büyük olan aletlerdir. Bun-
lar düşük, sabit dikey dönen kullanım yüzüne sahip
taşlardır (Res. 12) (Kozlowski ve Kempisty 1990:
354; Wright 1992: 65). İlk olarak doğal haliyle kulla-
nılan havanlar, zamanla kullanıma bağlı olarak düzel-
tilir. Kullanım yüzü dairesel şekilli olup içindeki
çukurluğu vermek için keski ya da sivri uçlu bir alete
gerek duyulur. Kesitleri genelde ‘U’ biçimlidir. Kendi
içinde tek yüzeyli, çift yüzeyli, çok yüzeyli gibi alt tür-
leri vardır. Bazılarının içinde var olan delikler, güçlü
vurmanın etkisiyle ya da kuvvetli uygulanan baskıy-
la oluşmuştur. Aşıklı Höyük sürtmetaş buluntu top-
luluğu içinde yalnızca bir havan, 1998 kazı yılında bir
iskeletin yanında mezar armağanı olarak bulunmuş-
tur. Havana benzeyen özellik gösteren dibek taşları
da yine öğütmetaşlarında olduğu gibi kabuklu ve
taneli bitkileri dövmek ve ezmek için kullanılan taş-
lardandır (Ayhan 1999: 50; Güldoğan 2003: 422).

Havanelleri genellikle bazalt ya da bazalt cürufun-
dan yapılan aletlerdir. Alet, vurma izleriyle belirle-
nen döğdü kısmı ile uzun sap kısmı olmak üzere iki
bölümden oluşur. Kullanım yüzeyleri değirmi, söbe
ya da düzensiz olabilir; genelllikle vurma sonucu
oluşan kopuntular, özellikle kenara yakın kısımlar-

da görülür. Bazı aletlerde sap kısmı elin rahatça
kavrayabileceği gibi özenle düzletilmiştir. Kullanım
yüzeyinin biçimine göre düz, yay biçimli, eğimli,
yumuşak yuvarlak ve belirgin yuvarlak olarak alt
türlere ayrılır (Res. 13-14) (Güldoğan 2003: 423).

El taşları geniş kullanım yüzeyleri ve aletin ele otur-
masını sağlayan dışbükey üst yüzeyleriyle belirlenir.
Kullanım yüzeylerindeki aşınma izleri, bunların öğüt-
metaşı ya da değirmen taşlarında kullanıldığını gös-
terir. El taşları uzun ve enine kesitlerine göre farklı
alt türlere ayrılır (Res. 15-16) (Wright 1992: 67).

Sürterek ezme işini yapan aletleri ezgi taşı olarak
tanımlamaktayız. Ezgi taşları sürtülerek kullanıldı-
ğından kullanım yüzeylerinde genellikle çizgisel aşın-
malar vardır (Res. 17-19) (Kozlowski ve Kempisty
1990: 355).

Vurgu taşları elde tutmaya uygun büyüklükteki
kabaca biçimlendirilmiş ya da doğal biçimli, kürem-
si, çekiçleme türü işlerde kullanılan aletlerdir. Ale-
tin kullanımı sırasında yüzeyi aşındıkça, alet çevri-
lerek değişik yüzeyleri kullanılır. Bu nedenle kulla-
nım süreci içinde alet hafif köşeli küre biçimini alır
ve kullanım aşınmaları yüzeylerde küçük çentikler
olarak görülür. Öğütücü, ezici ve vurgu taşlarının
yüzeyi kullanım aşınması nedeniyle düzleşmiştir
(Res. 20) (Güldoğan 2003: 425).

Aşıklı Höyük’te başlıca iki tür kesici alet vardır;
yassı baltalar ve keskiler. Kesici ağız kenarıyla belir-
lenen yassı baltalar, sürtülerek biçimlendirilmiş ve
genellikle yüzeyleri açkılanmıştır. Bu tür aletlerin
yapımında genellikle nitelikli sert kayaçlar kullanıl-
mıştır. Yassı baltaların hemen hemen tümü sapa
takılarak ya da bir sapın içine geçirilerek kullanıl-
mıştır. Her ne kadar kazılarda yassı baltaların içine
yerleştirildiği yalnızca kemik ya da boynuz saplara
rastlanmışsa da, etnoğrafik verilerden de anlaşıldı-
ğı gibi, günümüze kadar gelmeyen ahşap sapların da
yaygın olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yassı
baltalar, ağız kenarlarının sapa dik ya da yatık ola-
rak yerleştirilmesine göre farklı adlar almaktadır. Dik
olanlar balta ya da baltacık, yatık olanlar ise genel-
likle keser olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak
yassı baltaların ahşap işçiliğinde kullanıldığı bilin-
mektedir (Res. 21-24). Çok farklı boyutlarda olan bu
aletlerin küçük boyutluları ince ahşap işçiliğinde
kullanılmış olmalıdır. Aşıklı Höyük’te keski olarak
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tanımlanabilecek yalnızca bir alet bulunmuştur.
Uzun gövdeli aletin ense kısmı vurularak kullanıl-
masına elverecek şekilde düzletilmiştir (Güldoğan
2008: 523-524).

Yukarıda tanımladığımız öğütücü, ezici ve kesici
aletlerin yanı sıra, farklı işlevleri yansıtan aletler az
sayıda da olsa bulunmuştur. Bunların arasında en
tanımlı grubu oluşturan taş kaplar, sürtülerek aşın-
dırmayla biçimlendirildikten sonra yüzeyleri açkıla-
narak parlatılmıştır. Taş kapların tanımlanmasında
iç ve dış yüksekliği, kenar kalınlığı, iç ve dış çapı ile
dip kısmının yapısal özellikleri dikkate alınır. Taş
kapların küresel, ‘U’ biçimli, oluklu, minyatür, ayak-
lı, tamamlanmamış kenarlı ve tabanlı olmak üzere
farklı biçimleri bulunmaktadır (Res. 25-27). (Gül-
doğan 2008: 524). Genellikle taş kapları kenar kalın-
lıklarına göre iyi ve kaba olarak sınıflandırmak ola-
sıdır; buradaki ayrımda kenar kalınlığının 20 mm’den
az ya da çok olması ölçüt olarak kabul edilir. Aşık-
lı’da kapak olarak tanımlanabilecek tek örnek var-
dır; üst yüzeyinde, kenara yakın bir yerde minik bir
tutamak ya da bir memecik bulunmaktadır. Meme-
ciğin üst yüzü oluk bezemelidir. Bezemeli olan par-
çanın işlevi tam olarak saptanamamıştır.

Sapan taşları olarak tanımlanan küresel, söbe ya da
yumurta biçimli aletler, genellikle yumuşak tüf ya da
kireçtaşından, daha ender olarak ise bazalttan yapıl-
mıştır. Gerek yazılı kaynaklardan, gerek etnoğrafik
verilerden bu tür taşların silah olarak kullanıldıkla-
rı anlaşılmaktadır. Bunlar büyüklüklerine göre küçük
ya da büyük hayvanların avlanmasında ya da diğer
topluluklarla olan çatışmalarda etkin bir silah olarak
kullanılmaktadır.

Açkı ve biley taşları olarak tanımlanan aletler, genel-
likle su aşınmasıyla doğal olarak biçimlenerek par-
lak bir yüzeye sahip olan doğal taşlardır. Bunların
birçoğu aşınarak biçimlenmiş çakmaktaşı ve kuvar-
sit yumrularındandır. Kullanım yüzeyleri geniş olup
birden çok yüzeye sahip olanları vardır. Kesitleri
dışbükey ve düz olabilir. Bu tür taşlar Anadolu köy-
lerinde kerpiç ev tabanlarını düzeltmekte halen kul-
lanılmaktadır. Bu tür aletlerin bir kısmının, öğüt-
metaşlarının kullanım sonucunda aşınarak düzle-
şen yüzeylerinin yeniden işlev yapabilir duruma gel-
mesi için kullanıldığı da bilinmektedir (Güldoğan
2008: 524-525).

Sürtmetaş aletlerin en büyük boyutlularından biri de
mil taşı olarak adlandırılan ve tortul ya da volkanik
kayaçlardan yapılan aletlerdir. Bunların çoğu doğal
biçimlenmiş bloklardan oluşur. Bazılarının üzerle-
rindeki izlerden tam bitirilmeden kullanıldığı da
belli olmaktadır.

Aşıklı Höyük’te daha sonraki dönemlerin kalıpları-
na benzeyen, üzerlerinde ikişer ya da üçer delik
bulunan 5 adet taş alet bulunmuştur. Bunların işlev-
leri halen bir soru olarak durmaktadır (Güldoğan
2008: 525).

GENEL DEĞERLENDİRME

Aşıklı Höyük sürtmetaş buluntu topluluğu aşındırı-
cılar, öğütücüler, kesiciler olarak oldukça kapsamlı
ve tanımlı bir alet grubunu oluşturmaktadır. Bu tür
aletler, Anadolu da dahil olmak üzere, Yakındo-
ğu’nun hemen hemen tüm yerleşmelerinde Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ’ın en erken evrelerinden iti-
baren bulunmaktadır ve kullanımları da bölge gene-
linde Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’ın sonlarına
kadar yaygın olarak sürmüş, maden çağlarının baş-
lamasıyla birlikte ise giderek azalmıştır. Bir genel-
leme olarak yassı baltalardan oluşan kesici aletlerin
Tunç Çağı sonlarına kadar sürdüğünü, buna karşı-
lık taş kap, mil taşı, öğütücüler ve değirmen taşları-
nın hemen hemen hiç kesintisiz olarak yakın zaman-
lara kadar kullanılageldiği görülmektedir. Her ne
kadar bölgelerin hammadde kaynaklarına ulaşım
olanakları, kültürlerin beslenme ve yaşam biçimle-
rindeki farklılık, sürtmetaş buluntu topluluğunun
bileşimine yansımakta ise de, genel olarak bu tür
aletlerin çok önemli farklılıklar olmadan hemen her
yerde benzer şekilde görüldüğü söylenebilir. Ayrın-
tılı karşılaştırma yapmanın önündeki en önemli
engel, birçok kazı raporunda bu tür alet ve araçlara
hiç yer verilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle yayınlarda belirli bir sürtmetaş alet türü-
nün görülmeyişinden, o alet türünün o yerleşme ya
da kültürde bulunmadığı anlamını çıkarmak doğru
olmayacaktır.

Sürtmetaş aletleri her şeyden önce, günlük yaşamın
belirleyicileri olarak kabul etmek gerekir. Bu neden-
le hemen hemen her bölge, dönem ve yerleşimde
benzer nesnelere rastlanmakta ise de, bunların yer-
leşim yeri içindeki dağılımlarının analizi, sayısal
yoğunluğu, üzerlerindeki aşınma izleri, bize günlük
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yaşam, beslenme alışkanlıkları hakkında en doğru
bilgiyi veren kaynaklardır. Bu bağlamda, beğeni
eşyası olmadıkları için göz ardı edilen bu buluntu
türünün olabildiğince ayrıntılı olarak tanımlanma-
sına çalışılmıştır.

Daha önce de değinilmiş olduğu gibi, taşların sür-
tülüp aşındırılarak biçimlendirilmesi Üst Paleolitik
Çağ’da başlamış, Neolitik Çağ’la birlikte bitkilerin
yaşamda daha çok yer tutmasıyla birlikte söz konu-
su teknoloji giderek daha yaygın bir uygulama hali-
ne gelmiştir (Ertuğ-Yaraş 2002: 223). Bu nedenle
sürtmetaş buluntular ve özellikle besin hazırlamak-
ta kullanılan çeşitleri tarıma dayalı Neolitik Çağ
yaşamının göstergeleri olarak kabul edilmektedir
(Haaland 1995: 157).

Tarıma dayalı yaşamın en önemli göstergelerinden
biri olarak öğütmetaşları kabul edilir (Wright 1993:
93-95); ancak etnoğrafik veriler bu öğütücülerin çok
daha geniş bir kullanım yelpazesi olduğunu da gös-
termektedir. Geleneksel olarak tarıma dayalı bir
yaşama geçişin göstergesi olarak kabul edilen öğü-
tücülerin gerçekten tarımsal amaçla mı, yoksa başka
maddeler için mi kullanıldığı sorusu giderek daha
önem kazanmıştır. Son yıllarda bu sorunun çözümü
için, “tortu analizi” olarak tanımlanan ve öğütme-
taşlarının gözeneklerinde birikerek kaldığı varsayı-
lan maddelerin kimyasal analizinin yapılmasına
yönelinmiştir. Bu bağlamda Prof. Dr. Ivan Pavlu,
Aşıklı Höyük öğütmetaşlarından alınan örnekler
üzerinde tortu analizi çalışmaları yapmış ve elde
ettiği ilk sonuçlar analizi yapılan parçalardan bazı-
larının bitkisel kökenli kalıntılar, diğerlerinin ise aşı
boyası tortuları içerdiğini göstermiştir. Ancak tortu
analizi yöntemi halen kesin sonuçlar vermekten
uzak, gelişme aşamasındaki bir yöntem durumun-
dadır. Bu nedenle kullanım iz analizleri aletin işl-
evinin belirlenmesinde daha güvenilir bir yöntem

olarak görülmektedir. Bu yöntemde de karşılaşılan
en önemli sorun yapım izleri ile kullanım izlerinin
birbirinden ayrılmasındaki zorluktur.

Daha önce birçok kere değinildiği gibi, sürtmetaş
aletlerin ve özellikle besin üretimiyle ilgili olanların
halen dünyanın çeşitli yerlerinde endüstrileşmemiş
toplumlar tarafından kullanılmakta olması, ister
istemez etnoğrafyayı ve etnoarkeolojiyi bir başvuru
kaynağı olarak gündemde tutmaktadır. Ancak fark-
lı kültür coğrafyalarına bakıldığında benzer aletlerin
birbirinden çok farklı amaçlar için kullanıldığı da
görülmektedir; örneğin Büyük Sahra’nın güneyinde
tohumlardan yağ çıkarmak için kullanılan aletler,
başka yerlerde öğütme ya da boya elde etmek için de
kullanılmaktadır. Bu nedenle etnoğrafik verilerin,
çeşitliliğin göstergesi oldukları unutulmadan dik-
katle kullanılması gerekir (Pavlu 2001).

Farklı bir açıdan ele alındığında sürtmetaş bulun-
tular, yerleşmelerin niteliği ve sürekliliği ile ilgili de
bilgi vermektedir. Bu bağlamda özellikle yerleşme-
lerin mevsimlik olup olmadığı sorusu, kullanılan
aletlerin çeşitliliği ile yakından bağlantılıdır. Etno-
ğrafyaya dayalı olarak yapılan bazı değerlendirme-
ler, hareket halindeki toplulukların bazı tür aletleri
kullanmadıklarını açık olarak göstermektedir
(Wright 1993: 93-95).

Bu yazıyla Orta Anadolu’nun en önemli Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ kazı yeri olan Aşıklı
Höyük’ün sürtmetaş buluntu topluluğu, çeşitleme-
yi yansıtacak şekilde tanıtılmaya çalışılmıştır. Aşık-
lı’nın Yakındoğu ile Balkan coğrafyası arasındaki
konumu, farklı bölgelerin arasındaki ilişkilerin anla-
şılması, beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin
tanımlanması, sürtmetaş alet teknolojisinin gelişimi
gibi konularda yapılacak değerlendirmeler açısından
kritik bir öneme sahiptir (Pavlu 2001).
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1 Aşıklı Höyük’le ilgili genel bir değerlendirme ve
geniş kaynakça için bkz. Esin ve Harmankaya
2007.

2 Aşıklı Höyük yerleşimindeki kazı çalışmaları 2009
yılından itibaren tekrar başlamış bulunduğundan
sürtmetaş buluntu topluluğu ile ilgili yapılacak
yeni çalışmalar ileriki yıllarda devam edecektir.

3 Burada ele alınan buluntuların tümü Aksaray İli
Arkeoloji Müzesi depolarında bulunmaktadır.

4 içbükey/dışbükey (CI): d1+d2+d3/kullanım yüzü
uzunluğu
CI: (Concavity/Convexity Index) İçbükey/Dışbükey
göstergesi. d1-d2-d3: İçbükey yüzeyliler için d1
derinlik ölçüsü, d2 ve d3 negatif değerlerdir; içbü-
key yüzeyliler için d1-d2-d3 pozitif değerler olarak
alınmaktadır (Wright 1992: 60).

5 Rhenish, Almanya’da Rheinland’da linyit ocakla-
rıyla ünlü bir bölgedeki Neolitik Çağ’a tarihlenen
Şeritli Keramik Kültürü’ne (LBK) ait önemli bir
yerleşim yeridir. Burada Neolitik Çağ tarımı ve
tarımsal ürünlerin işlenmesiyle ilgili önemli deney-
sel çalışmalar yapılmış ve söz konusu göstergeler
bu çalışmalardan elde edilmiştir (Knörzer 1986:
32).

6 Plajioklas, Tektosilikatlar grubuna dahil olan ve

rengi çoğunlukla grimsi ve donuk olduğu gibi,
renksiz ve beyaz da olabilen bir mineraldir. Başlı-
ca pek çok volkanik kayacın, özellikle diorit, gabro,
bazalt ve diabas gibi taşların ana mineralidir. Kris-
talleşmiş şistlerde de vardır. Olivin ise Neosilikat-
lar grubuna dahil olup, çoğunlukla sarımsı yeşil ve
zeytin renkli olur. Serpantin olarak doğada bulu-
nur. Olivinler piroksenlerle birlikte bulunur (Okay
1967: 277-305).

7 Kireçli kayaçların çoğunda çimentoyu oluşturan 10
µm’den küçük mikrokristalli kalsit.

8 Renksiz, beyaz, kırmızı, kahverengi, pembe vb.
renklerde olan kuvars, doğada en çok bulunan
yaygın bir mineraldir. Hornblendin rengi yeşilim-
si siyah ve kahverengimsi siyahtır; granit, andezit
ve bazalt gibi birçok volkanik kayacın bileşeni ola-
rak bulunur. Biotit ise hornblendin değişmesi ile
oluşan bir mineraldir (Okay 1967: 240, 294, 298).

9 Lahar: Yanardağ yamacından akan çamurlu akın-
tı.

10 Ojit: Kalsiyum ve ferromagnezyumlu piroksen,
bazaltlarda ve gabrolarda bulunur (Okay 1967:
292-293).

11 Hipersten: Demir bakımından zengin piroksen
türü.
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Çizelge 1 - Aşıklı Höyük sürtmetaş aletlerinin buluntu topluluğu içindeki oranları.
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Çizelge 3 - Aşıklı Höyük’te saptanan alet gruplarının oranları.
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