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Anadolu Platosu insanlık tarihinin hemen her dönemi için çok önemli gelişmeleri 
barındırır. Bu süreçteki ana dönemeçlerden biri, tarihöncesi arkeolojisinde 
(prehistorya) Neolitik dönem olarak adlandırılır. Neolitik, insan topluluklarının 2.5 
milyon yıldan fazla bir zaman boyunca sürdürdükleri besin peşinde konar-göçer 
yaşam biçimini terk ederek, belli bir bölgede uzun süreli yerleştikleri, ilk kalıcı 
yerleşmeleri kurdukları, o güne kadar doğadan aldıkları ve tükettiklerinin yerine 
yenilerini koymaya, diğer bir deyişle üretmeye başladıkları dönem olarak bilinir. 
Pleistosen’in (Buzul Çağları) sona ermesi ve Holosen’e geçilmesi ile birlikte yeni 
oluşan iklim koşullarına, çeşitlenen bitki ve hayvan türlerine, aklı ve geliştirdiği yeni 
teknolojilerle uyum sağlayan tüketici ve göçer topluluklar, önceleri mevsimlik, 
ardından kalıcı yerleşmeler kurmaya başlarlar. Yerleşiklik, tarım faaliyetleri, hayvan 
evcilleştirme, mimaride ve alet yapımında yeni teknolojiler, yeni uzmanlıklar, yeni 
sosyal yapılanmayla birlikte yeni bir yaşam biçimini doğurur. MÖ 11.bin yıl ile 8.bin 
yıl arasına tarihlenen bu süreç, Güneydoğu Anadolu’da Hallan Çemi, Çayönü Tepesi, 
Körtik Tepe ve  

Göbeklitepe gibi bir dizi yerleşme ile bilinir. Orta Anadolu’da ise söz konusu süreci 
aydınlatacak araştırma sayısı kısıtlıdır. Ne var ki, 1989 yılında Aşıklı’da başlayan 
arkeolojik kazı ve araştırmalar, uzak geçmişimizin bu önemli aşamasının Orta 
Anadolu Bölgesi’nde de yaklaşık aynı tarihlerde yaşandığını göstermiştir. Bölgenin 
doğusunda Kapadokya kesiminde yer alan Aşıklı ile birlikte, batıda, Konya Ovası’nda 
yer alan çağdaşı Boncuklu’da ortaya çıkarılanlar, yukarıda sözü edilen Neolitik yaşam 
biçiminin bölgeye özgü bir yapıda geliştiğini işaret etmektedir. Aşıklı, MÖ 9.bin yıla 
kadar inen, yaklaşık 1000 yıllık kesintisiz stratigrafisi, iskan tarihi, ve son derece iyi 
korunagelmiş mimarisi ile ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Uzun yıllar, yetersiz sayıdaki 
araştırma nedeniyle, doğuda (Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz kıyıları, Kuzey 
Suriye, Kuzey Irak ve Kuzeybatı Zagroslarla tanımlanan, Bereketli Hilal olarak da 
bilinen bölge) yaşanan gelişmelerin gölgesinde değerlendirilen Orta Anadolu 
Neolitik’i, Aşıklı verileriyle farklı bir neolitikleşme modeli sergilemektedir. Bu fark, 
farklı coğrafyalarda, farklı çevresel özelliklere, hammadde kaynaklarına sahip 
tarihöncesi toplulukların, doğayla etkileşim içerisinde kendi anlayışları, tercihleri ya 
da ihtiyaçları kapsamında kendilerine özgü yaşam biçimleri geliştirdikleri varsayımını 
desteklemektedir. Tek bir bölge (çekirdek bölge) ve bu bölgeden yayılan 
yenilikler/gelişmeler kuramına alternatif oluşturan, farklı bölgelerde farklı oluşumlar 
ve gelişmeler (çoklu merkezler) kuramı bağlamında Aşıklı’da yürütülen 
araştırmaların önemi büyüktür.   Aşıklı Kazı ve Araştırma Projesi, insanın kültürel 
evriminde Anadolu Platosu’nun Volkanik Kapadokya adıyla bilinen kesiminde, 
günümüzden 10.000 yıl öncesinde yaşanan bir dizi ‘ilk’i ortaya çıkartmaktadır. 
Höyük, tarihöncesi arkeolojisi ve kültür tarihinin yanısıra mimarlık tarihi, tıp tarihi, 
madencilik gibi farklı disiplinler için bir laboratuvar niteliğindedir.    



Araştırma Tarihçesi    

1963 yılında, Aşıklı Höyük’ü ilk bulan, Pennsylvania Ünivesitesi hititologlarından 
Edmund Gordon’dur. Daha sonra Aşıklı’yı ziyaret eden çok sayıda arkeologun 
arasında Ian Todd’un çalışmaları önemlidir. Todd, 1964-65 yıllarında Orta 
Anadolu’daki tarihöncesi yerleşmeleri saptamak amacıyla yaptığı yüzey araştırmaları 
sırasında Aşıklı’yı da çalışmış, topladığı obsidien aletleri analiz etmiş, ayrıca 
Aşıklı’nın yamaçlarından topladığı odun kömür örneği örneklerinin radyoaktif karbon 
tarihlemesini yaptırarak bir yayınla arkeoloji dünyasına duyurmuştur.   Todd’un 
araştırmaları sonrasında 20 yıldan fazla sessiz kalan höyükte  ilk kazı çalışmaları, 
1980’li yılların sonunda İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı tarafından 
Prof. Dr. Ufuk Esin başkanlığında başlamıştır. Kazı çalışmaları, Melendiz nehri 
üstüne kurulmuş olan Mamasın Barajı’nın su düzeyinin -tarımsal sulamayı arttırmak 
için- yükseltilmesi kararı sonucu başlamıştır. Su seviyesi yükseltildiği takdirde 
eteklerinden ve yamaçlarından su alarak kerpiç mimarinin ciddi şekilde tahrip olma 
olasılığı nedeniyle kazılar kurtarma kazısı niteliğinde yürütülmüştür. İstanbul 
Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile uluslararası uzmanlardan oluşan ekibin 
çalışmaları 2004 yılına kadar devam etmiştir. Son iki yılı aynı kurumdan Prof. Dr. 
Nur Balkan başkanlığında devam eden çalışmalara 2006 yılına kadar iki sezon süreyle 
ara verilmiştir.   Höyük, halen baraj etki alanı içinde olmakla birlikte, su seviyesinin 
yükseltilmesinden vazgeçilmesi, dolayısıyla tahribat tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 
2006 yılında Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran başkanlığında ikinci dönem çalışmalarına 
başlanmıştır. Yeni projede öncelik, ortaya çıkarılanların korunması, 
sağlamlaştırılması ve sergilenmesine verilmiş, dört sezon devam eden bu çalışmaların 
büyük ölçüde tamamlanmasıyla 2010 yılında yeniden bilimsel kazılara başlanmıştır. 
Istanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı öğretim üyeleri, öğrencileri ve sekiz 
farklı ülkeden uzmanların katılımıyla devam eden araştırmalar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Istanbul 
Üniversitesi adına yürütülmektedir.    

Kapadokya’nın İlk Köyü, MÖ. 9.bin yıl  

80’in üzerinde sonucu alınmış radyokarbon örneğine göre Aşıklı’da yaşam, MÖ kal. 
9.bin yılda başlamaktadır. Halen kazılmakta olan en eski tabakaların altında ana 
toprağa kadar henüz araştırılmamış 2.0 m lik arkeolojik dolgu mevcuttur. İlk kazı 
yıllarında bir derinlik sondajında saptanan ve günümüzden 12 bin/MÖ 10 binlere 
tarihlenmesi öngörülen bu dolgunun kazısı önümüzdeki yılların programı 
dahilindedir.Höyükte, yukarıdan aşağıya doğru, dört tabaka saptanmıştır. Bunlardan 
alttaki 3 ve 4. tabakalar, MÖ dokuzuncu bin yıl; 2. ve 1. tabakalar ise MÖ sekizinci 
bin yıl yerleşmeleridir. Arada herhangi bir kültürel boşluk bulunmamaktadır. 3. ve 4. 
tabakalar, step alanları, ova, dar ve derin vadiler, dağ yamaçları şeklinde bölgenin 
çeşitlilik gösteren çekici coğrafyasında yaşayan yaban hayvanlarını avlayarak, yabani 
ve kültüre alınmış tahıl ve baklagil hasadı yaparak, çeşitli otlar, yemiş ve meyveler 
toplayarak beslenmelerini sağlayan ilk yerleşiklere aittir. Topluluk, toprağa yarı-
gömük, oval biçimli kerpiç duvarlı kulübe tarzı binalarda yaşamakta, bina arası açık 
alanları işlik olarak kullanmaktadırlar. Sınırlı bir alanda ortaya çıkarılan üç oval 
binadan kazısı tamamlanmış olan 2.5 m çapındaki bir binada, kerpiç duvarların ve 
tabanın özenle sıvandığı, taban üzerine küçük bir seki, hemen yanına bir öğütme taşı 
yerleştirildiği görülmüştür. Mekan ortasında bir ateş yeri bulunur, tabana ise irili 
ufaklı çukurlar açılmıştır. Çukurlardan ikisi, olasılıkla binanın çatı yapısını taşıyan 



ahşap direk yerlerine aittir. Binanın kuzey ve güney duvarlarına bitişik olarak 
konumlandırılmış, taban sıvası kesilerek açılmış diğer iki çukur ise mezar çukurudur. 
Kuzeydeki çukur 25 yaşlarındaki bir Aşıklı kadınına, güneydeki çukur ise 12 
yaşlarındaki bir kız çocuğuna aittir. Her ikisi de hocker (cenin) pozisyonda 
gömülmüştür. Kız çocuğun gayet iyi korunagelmiş iskeletinin yanında herhangi bir 
buluntuya rastlanmamış, kadının mezarına ise gömme işlemi öncesinde bir geyik 
boynuzu bırakıldığı saptanmıştır. 2011 kazı sezonunda bulunan bu ilk yerleşik  
Aşıklılılar üzerindeki ayrıntılı antropolojik incelemeler henüz sonuçlanmamıştır. 
Kemikler ve özellikle dişler üzerindeki incelemelerin, beslenme biçimleri, yaşamları 
boyunca yaptıkları faaliyetler ve olasılıkla ölüm nedenlerine dair ipuçları sağlaması 
beklenmektedir. Nitekim ilk gözlemler, 25 yaşındaki Aşıklı kadınının ön dişlerini tüm 
yaşamı boyunca alet gibi kullandığına dair aşınma izleri taşımaktadır.   Aşıklı 
topluluğunun bu en eski üyelerinin bina içinde tabana açılan çukurlara ana karnındaki 
pozisyonda gömülmesi, ardından taban sıvasının yenilerek çukurun kapatılması, 
topluluğun ölü gömme geleneği olarak MÖ 8.bin yıl yerleşmesinde de devam 
eder.   Bina dışındaki açık alanlarda ortaya çıkarılan hayvan kemikleri, bitki 
kalıntıları, fitolit, obsidyen alet ve artıkları gibi bulgular, Aşıklı topluluğunun pişirme, 
deri işleme, obsidyen yongalama gibi günlük faaliyetlerini bu alanlarda 
gerçekleştirdiğini göstermektedir. Hayvan kemiklerinin dağılımı, kesme ve tüketimin 
tüm aşamalarının açık alanlarda yapıldığına kanıttır. Volkanik cam olarak da bilinen 
obsidyen aletler ve kemik aletler üzerinde yürütülen tipolojik ve teknolojik 
çalışmaların yanısıra kullanım izi analizleri, obsidyenlerin kesme, kazıma, delme; 
kemik aletlerin sıyırma ve açkılama (perdahlama/parlatma) gibi işler için 
kullanıldığını göstermektedir. Bir ucu sivriltilerek delme işlevinde kullanılan kemik 
bızlar, genellikle koyun ya da keçinin uzun kemiklerinden yapılmaktadır. Deri 
giysiler ya da sepet yapımında kullanıldığı bilinen bızlar,  Aşıklı’da en yoğun bulunan 
aletlerdendir.   Arkeozoolojik çalışmalar, MÖ dokuzuncu bin yıl yerleşmesinde büyük 
ve küçük hayvanlardan oluşan geniş bir beslenme yelpazesine işaret eder. Yabani 
koyun, keçi, yaban sığırı, at, eşek, domuz, kızıl geyik ve az miktarda karacanın 
yanısıra, yaban tavşanı, su ve kara kaplumbağası, Melendiz nehri balık türleri gibi pek 
çok küçük hayvanın tuzak ya da ağlarla avlanmış olduğu anlaşılır. Özellikle balık, su 
ve kara kaplumbağası mevsimsel olarak avlanan türlerdir, bulundukları tabakalar, 
Aşıklı yerleşiklerinin mevsimsel faaliyetlerini ve bu malzemenin içinde bulunduğu 
dolguların kısa süreli oluşumunu işaret etmesi açısından önemlidir.    

MÖ Sekizinci Bin Yılda Aşıklı  

Aşıklı’da yaşam, MÖ 8.bin yılın sonuna kadar büyük değişimler olmaksızın devam 
etmiştir. Ekonomik yaşamda, teknolojide gözlemlenen değişimler aşamalı ve oldukça 
yavaştır. Veriler Aşıklı topluluğunun, çağdaşı diğer topluluklarla karşılıklı iletişiminin 
sınırlı olduğunu, yaşamlarını dış girdilere kapalı ancak doğayla yoğun etkileşim 
içinde sürdürdüklerini göstermektedir. MÖ 8. bin yıl yerleşmesinde görülen en 
belirgin fark, yerleşme düzeni, mimari ve mekan kullanımındadır. Yerleşmede iki ana 
işlevsel alan mevcuttur. Kuzeydeki alan, birbirinin benzeri planda, dörtgen biçimli 
kerpiç binaların sıkışık düzende yer aldığı mahalleleri; güney kesim ise topluluğun 
ortak kullandığı özel iki bina ile çevresindeki mekanları barındırır. Bu iki alan 
birbirinden genişliği 2.0 ile 4.0 m arasında değişen çakıllı bir yol ile ayrılır.    

Kuzey kesimdeki binalar, sıkışık düzende, yanyana konumlanmış, genellikle tek ya da 
iki odalı, ender olarak üç odalı yapılardır. Bina ve bina grupları arasında çok dar 



aralıklar ya da geçit olarak adlandırılabilecek alanlar ile çöplük ve işlik olarak 
kullanılagelmiş açık alanlar mevcuttur. Sokaklar, genelikle bu alanlara açılmaktadır. 
Yerleşme genelinde kazıldığı kadarıyla üç büyük çöplük/işlik alanı bulunur; 
çöplükler, mahalle olarak adlandırılan bina grupları tarafından ortak kullanılırlar. 
Binalar arasında bırakılan ve bir insanın sığamayacağı darlıktaki boşluklar ise 
dolguları itibariyle Aşıklı binalarının dam yapısı ve kullanımı hakkında önemli veriler 
sağlar. Düz dam üzerinde yapılan günlük faaliyetlerden arta kalanların dar aralıklara 
iş bitiminde atıldığı saptanmıştır.   Binalar, plan ve boyut açısından birbirlerine 
benzerdir; yenileme süreçleri (yapısal süreklilik) ve iç yapı öğeleri açısından da 
birbirleriyle benzerlik gösterirler. Kerpiç duvarlı, taban ve duvarları toprak sıvalı 
binalarda en sık görülen yapı öğesi ocak yerleridir; genellikle mekanların güney 
yarısında ve duvara yakın yapılmışlardır. Tüm binalarda olmamakla birlikte taban altı 
gömütler, sekiler, çukurlar, direk yerleri, iç yapı öğelerini oluşturur. Kimi binaların 
tabanlarına hasır serildiği, parçalar halinde bulunan izlerde uygulanan fitolit 
analizlerinden anlaşılmaktadır. Söz konusu özellikler, bina dolgularında bulunmuş, 
hayvan kemiği, obsidyen araç gereç gibi bulgularla tür ve yoğunluk açısından birlikte 
değerlendirildiğinde, binaların barınma ve günlük gereksinimler işleviyle kullanılmış 
oldukları anlaşılır. Konut olarak adlandırılan bu binalarda, tabandan 1.0 m yüksekliğe 
kadar dışa açılan kapı bulunmamaktadır; dolayısıyla mekanlara bu kot üstünde, 
olasılıkla çatıda, bırakılan bir boşluktan ahşap merdivenler yardımıyla girildiği 
düşünülmektedir.   Söz konusu konutlar, güneyde, yerleşmeyi kuzeybatı - güneydoğu 
yönünde ayıran çakıllı bir yola kadar uzanır. Yolun güneyindeki binalar, konum, 
boyut ve plan açısından konutlardan ayrılmaktadır. Özellikli iki binadan biri iç avlulu, 
kuzey duvarı taşla örülmüş büyük bir binadır. Taş duvarın hemen önünde (kuzeyinde) 
küçük hücremsi mekanlar bulunur, mekanların kuzeyini yanyana beş kerpiç bloktan 
oluşan geniş bir kerpiç duvar sınırlar. Orta mekanın tabanının bir bölümü iri kerpiç 
bloklarla döşelidir; duvarları sıvalı ve kırmızı boyalıdır. Daha güneyde yer alan ikinci 
bina ise, kareye yakın planı, geniş kerpiç duvarları, kireç tabanı, kırmızı boyalı taban 
ve duvar sıvaları, kanal, seki, vb. gibi iç yapı öğeleri ve doğusundaki açık alanı ile bir 
başka özellikli binadır. Bu özellikler, her iki binanın, dolayısıyla yerleşmenin bu 
kesiminin, Aşıklı topluluğun sosyal yaşamları ve inançları doğrultusunda ortak olarak 
kullandıkları alan olduğuna işaret eder. Topluluğun inançları ile ilgili doğrudan 
verilere, somut sembolik buluntulara ise ulaşılamamıştır.   Aşıklı’da, MÖ sekizinci 
bin yılda mimarlık tarihi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı açıktır. Aynı 
tarihlerde beslenme ekonomilerinde avcılık ve tarım süregelirken, ilk hayvan 
evcilleştirme uygulamaları başlamıştır. Özellikle dişi koyun ve keçilerin yerleşmede 
ya da yakınında tutulduğu, beslenme ve üremelerinin insanlarca kontrol altına alındığı 
arkeozoolojik verilerin yanısıra son yıllarda yürütülen isotop analizleri ile 
saptanmıştır. Bu gelişmelerin yanısıra, yukarıda sözü edilen bir özel binanın taban ve 
duvar sıvalarının kireçten yapılmış olması, kirecin yakılması ve söndürülmesi ile 
belgelenen ilk piroteknoloji uygulamasıdır. Bir diğer ilk, Anadolu’da, metal 
endüstrisinin başlangıcı, diğer bir deyişle ilk madencilik konusundadır. Bakırı hem 
sıcakken, hem de soğukken işleyen Aşıklıların teknolojik ve bilişsel gelişkinliklerine 
işaret eden bu yöntemle yapılmış bakır boncuklar, iki farklı  mezarda bulunmuştur. 25 
yaşlarında ölmüş ve bebeği ile gömülmüş bir Aşıklı kadınının kafatasında saptanan 
delik ise, Anadolu’da böylesi erken bir tarihte görülen ilk ameliyat (trepanasyon) 
uygulamasıdır. Tıp tarihindeki ilkler açısından önemli bir örnek oluşturan bu 
müdahale sonrasında, kadının bir hafta kadar yaşadığı tespit edilmiştir.   1000 yıl 
süreyle aynı noktada yüzlerce kişiden oluşan topluluğun sosyal yapısı ve nasıl 
organize oldukları halen araştırılmakta olan konulardandır. Ne var ki, iş ya da 



uzmanlık temelli, komünal yapıya sahip oldukları ve henüz hiyerarşik bir 
örgütlenmenin gerçekleşmediği ön görülebilir. Veriler, toplumsal bir yapıya, kollektif 
bir yaşama işaret etmektedir. Yaban sığırı gibi büyük hayvan avı, kerpiç ve kerpiç 
bina yapımı ve yenilemeleri, hasat, hammadde temini, kireç sıva yapımı gibi ortak iş 
gücü gerektiren faaliyetler, topluluğun belli uzman-gruplar liderliğinde, barışcıl bir 
yaşam sürdüğü yönündedir. Ortaya çıkarılan 80’i aşkın insan iskeleti üzerindeki 
incelemeler, ölüm nedenlerinin herhangi bir şiddetten kaynaklanmadığını gösterir. 
Savaş, rekabet, stres gibi olumsuzluklara işaret eden bulgulara rastlanmamıştır. Ne var 
ki doğa ile uyumlu bir alış veriş içerisinde sürdürülen bu yaşam, 1000 yılın ardından 
son bulmuş ve Aşıklı henüz bilinmeyen bir nedenle terk edilmiştir. Terk etme 
sürecinin de sessiz ve sakin yaşandığı, herhangi bir doğal felaket ya da yıkımdan 
kaynaklanmadığı açıktır. Uzak geçmişimizin belki de en önemli aşamalarından biri 
olan, yerleşiklik ve bir arada toplu yaşam ile ilgili ayrıntılı veriler sunan Aşıklı Kazı 
ve Araştırma Projesi’ne önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.    

Değişen Arkeoloji Anlayışı ve Bölge Halkıyla Yürütülen Sosyal Projeler   

Arkeolojinin kazıdan ibaret olmadığı, ortaya çıkarılanların geniş kitlelerle paylaşımı, 
bilgi üretim sürecine farklı disiplinlerin, farklı kesimlerin katılmasını ön gören görüş 
kapsamında koruma, onarım, sergileme, bilgi paylaşımı ve yeni kuşaklara aktarımı, en 
az  kazılar kadar önemsenmektedir. Bu bağlamda Aşıklı’da 2006 yılından bu yana her 
sezon kazılarla eş zamanlı çeşitli projeler yürütülmektedir. Bunlar Koruma ve 
Sergileme Projesi, Aşıklı Çocuk Arkeoloji Atölyesi, El Sanatları Projesi, Etnografik 
Belgeleme, Etnoarkeolojik ve Deneysel Arkeoloji Projeleri’dir.   Koruma ve 
Sergileme Projesi, 8.bin yıl Aşıklı yerleşmesi konut alanından bir grup kerpiç binanın 
höyük girişine yeniden yapımı, özel binalar alanının üzerinin ise koruyucu çatı 
yapısıyla örtülmesini kapsar. 2009 yılında tamamlanan ve ziyarete açılan Aşıklı 
kerpiç binaları, Deneysel Tarihöncesi Aşıklı Köyü adıyla bir arkeo-park işlevindedir. 
Evler, kazıda ortaya çıkarılanların boyut, yön ve plan açısından orijinalerinin birebir 
kopyalarıdır; içleri tarihöncesi evlerde olduğu gibi döşenmiştir. Ziyaretçiler, evlerin 
içine girebilmekte, bir arkeolojik müze ziyaretinden farklı olarak, herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın, duvarlara, ocaklara, deneysel obsidyen aletlere dokunabilmekte, 
Aşıklı ölü gömme geleneklerini görebilmektedir. Deneysel evlerden biri, höyükteki 
araştırma tarihçesi ve yapılan çalışmalara ayrılmıştır. Bir diğer ev ise, doğal yıkım 
sürecine terkedilmiştir. Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilmekte olan 
obsidyen yontma, deri kazıma, taş ve kemik alet yapım ve kullanımı gibi diğer 
deneysel çalışmaların amacı ise yapım süreçlerinin nasıl işlediği, iş gücü, kullanılan 
malzeme temini gibi pek çok konuda cevaplarını bilemediğimiz sorularla tarihöncesi 
insanına mümkün olduğu ölçüde yaklaşmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Aşıklı’yı 
Orta Anadolu’nun en eski açık hava müzesi ve deneysel arkeoloji laboratuvarı haline 
getirebilmek, hedefimizdir.   Çocuk Arkeoloji Atölyesi, Aksaray il sınırları içindeki 
köy ve ilçelerde okuyan ilköğretim düzeyindeki çocukların, Aşıklı Höyük vasıtasıyla, 
tarihi, farklı kültürleri, farklı etnik grupları, eski mekanları sahiplenmelerini ve 
korumalarını amaçlamaktadır. Barkovizyon gösterisiyle başlayan günlük programda 
Aşıklı Evleri’nin yapımı ve kullanım biçimiyle ilgili bilgiler verilmekte, insanların 
10.000 yıl önce nasıl bir yaşam sürdükleri anlatılmakta, kazı alanı gezilerek, 
kendilerine ayrılan özel alanda arkeologlar gözetiminde kazı çalışmaları 
yapmaktadırlar. Arazi çalışması sonrasında gördüklerini, öğrendiklerini kağıda 
dökerek ya da kilden model evler yaparak Aşıklı yerleşimini yeniden kurmaları 
beklenmektedir.   Son üç yıldır hayata geçirilen bir diğer proje, kadın ve genç kızlara 



yönelik El Sanatları Projesi’dir. Aşıklı’nın sınırları içinde bulunduğu Kızılkaya köyü 
genç kızları ve kadınları ile birlikte yürütülen proje, karşılıklı bilgi paylaşımı ve 
Aşıklı’nın tanıtımı amacıyla geliştirilmiştir. Uygulama, 10.000 yıl önce Aşıklılar 
tarafından toplanmış, kazılar sırasında tohumları, kalıntıları ya da izleriyle 
tanımlanmış ve çevrede halen yaşamakta olan bitkilerin, kumaş çantalar üzerine 
resmedilmesini kapsamaktadır. Çitlembik, bodur otu, sabun otu, ebegümeci, sığır 
kuyruğu gibi çeşitli otlar ve yemişler, kumaş boyaları ile bez çantalar üzerine 
boyanmaktadır. Projenin birinci serisi bitkiler, ikinci serisi Aşıklı kerpiç evleri, 
üçüncü serisi ise Aşıklı faunasıdır. Her kazı sezonunda ortalama 20-25 kişinin 
katıldığı proje, Gülağaç Kaymakamlığı ile birlikte yürütülmektedir.   Eskiyi, 
geçmişimizi korumak ve yaşatmak adına Kızılkaya köylüleri ile geleneksel yaşamla 
ilgili (örneğin, doğal boyama) sözlü tarih ve belgeleme çalışmaları yürütülmektedir. 
Kazı sezonu süresince her ay bir kez Aşıklı konusunda fotoğraf ya da filmli 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte, ortaya çıkarılanları göstermek, tartışmak 
için kazı alanına köyden turlar  düzenlenmektedir.    

Daha fazla bilgi için: www.asiklihoyuk.org   


