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A$IKLI HOWKOZEL YAPILAR KOMPLEKSI 
YONTMATIQ BULUNTULARI UZERINE BIR DEGERLENDIRME 

Semra ~ildirim- al ci* 

0grencisi olabilme gansini yakalayabildigim hocarn Prof. Dr.Güven Arsebiik'e edindirdiklerin- 
den dolayi çok sey borçluyum. Güven Bey'den mesleki, bilirnsel edinimlerinin yanisira 
gündelik yagannmi etkileyecek çok sey dgrendim. Neye, nasil bakmamiz gerektigini gdsteren 
hocamiza saygilarimla. 

&ikli Hoyük, 1ç Anadolu'da Bat1 Kapadokya 
(Aksaray 1li) bolgesinde yer almaktadir. Çanak 
Çomleksiz Neolitik Donem'e (MO 8. binyil) tarih- 
lendirilen bu yerlesmede, donemin ozellikleri iyi 
izlenebilmektedir (Esin 2000:21). Kazi çalismalan, 
Prof. Dr. Ufuk Esin baskanligi'nda 1989 yilinda 
baslamis ve 2000 yilina kadar kesintisiz devam 
etmistir. Obsidien kaynaklarina yakin konumu 
i tibariyle, yerlesmede çok sayida (yaklqik 120 bin) 
obsidien buluntu ele geqmistir. Bu buluntularin 
ayrintili incelenmesi Asikli Hoyiik insaninin 
yasantisinin ve yerlesmenin kültürel boyutunun 
anlasilmasinda onemli yer tuunaktadir. 

Bu yazida, &ikli Hoyük'te, ozel yapilann yer al&@ 
kompleksten ele geçen yontmatas buluntularin, 
tipolojik inceleme sonuçlan, tespit edilen alet 
gruplarinin mekansal dagilimlari ve bunlarin 
degerlendirmesi sunulacaktir. 

&ikli Hoyük Yerlesme Dokusu ve 
0zel Yapilar Kompleksi 
Asikli Hoyük, dogu-bat1 yonünde 230, kuzey- 
güney yonünde 150-200 m boyutlarinda bir yerles- 
medir. Yerlesmenin ova seviyesinden yüksekligi, 
kuzeyde 15.35 m güneyde ise 13.16 m'dir. Hoyiik- 
te, tüinü Çanak Çijmleksiz Neolitik Donem'e 
tarihlenen üç tabaka tespit edilmistir (Esin 2000: 
21). 

1. tabaka, tarim çalismalari nedeniyle, genis 61çü- 
de tahribata ugramigtir. Bu tabaka sadece kerpiç 
duvar ve taban parçalari ile temsil edilmektedir. 
Toplam 10 yapi evresi içeren 2. tabaka, yerlesme- 
nin mimarisinin anlasilmasinda büyiik h e m  tasir. 
Bu tabakanin ozellikle son 5 yapi evresi genis 
olarak kazilmis ve mimari düzen ile ilgili ayrintili 
bilgi buralardan elde edilmistir. 2. tabakanin tüm 
yapi evreleri ve sonrasinda gelen 3. tabakaya ait 
yapi evreleri (simdilik 3 evre), 4 F-GH plankare- 
lerindeki açmalarda takip edilmistir. Hoyük 
üzeriiide su an için bilinen en eski tabaka olan 
3. tabakada yapilar, dortgen/yamuk planli kerpiç 
duvarlidir (Esin - Harmankaya 1999:118, Esin 
2000:21, 23). 

2. tabaka, yerlesme düzeni ve sosyal yapilanma 
hakkinda bize genis bilgi vermektedir. Hoyügün 
kuzey bolümünde oturma alani, güneybatisinda 
olasilikla ortak kullanima açik ozel yapilann yer 
aldigi bolüm, kuzeydogusunda ise yerlesmenin 
bitimini gosteren çevre duvariyla çevrelenen 
mahalleler yer almaktadir. 

2. tabaka konut mimarisine baluldiginda, bitisik 
düzende dortgen/yamuk planli, kerpiç duvarli 
yapilarin, 3. tabakada o l d u e  gibi 2. tabakanin 
evreleri boyunca fazla degisiklik yapilmadan 
korundue gijriilmektedir. Genelde bir/iki kerpiç 
duvarin yeri degistirilmeden, diger duvarlar ihti- 
yaç do@ultusunda ileri geri çekilerek yeniden 
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yapllmis~r.Konutlar bir/iki odali, aralarinda dar 
geçit, avlular ile birbirinden ayrilan mahalleler ve 
arada çôplük olarak kullanilan bos alanlar yer 
almaktadlr (Esin 2000:24). Duvarlari ve taban1 
kiue sivanmis olan bu konutlann içinde genellikle 
bir ocak ve bazilannda ise direk delikleri, kerpiç 
sekiler g0rüImektedir. 

Yerlesmenin genel dokusundan farkli olarak, 
h6yügün güneybatisina dogru yer alan ve ôzel 
yapi kompleksi olarak adlandirilan kompleks 
(Sekil 1); sandik duvarli (kazematli) bir büyük 
yapi ile tabani ve iç duvarlari kirmizi boyali bir 
baska yapi, yanisira bu yapilarla iliskin o l d u e  
düsünülen ek yapilardan olusmaktadir. Bu yapi- 
lardan sandik duvarli olan yoneticinin oturdue 
yer, diger boyali tabanli olan ise tapinak olarak 
yorumlanmistir (Esin - Harmankaya 1999:124). 

Sandik duvarli yapinin (HV) kuzeyinde, doguya 
dogru uzanan genis bir çakilli y01 bulunmaktadir. 
Bu yol, kompleksi hoyükteki konut alanindan 
ayirmistir. Çakiili yolun 2. tabakanin bütün 
evreleri boyunca kullanilarak yükseltilmis oldu@ 
gorülmektedir. Çift duvarli olarak yapilmis olan 
sandik duvarli yapinin iç duvan tqtan, dis duvari 
ise kerpiçten yapilrnisur. iç duvar ile dis duvar 
arasindaki bosluk kerpiç duvarlarla dort bôlmeye 
ayrilmistir. Bu binanin bati kisminda taban 90/ 
100 cm boyutlarinda kerpiç bloklarla dosenmis, 
taban üzerinde olasilikla ah~ap  direklerin aluna 
koyuldugu düsünülen büyiik kireçtagi bloklar 
yerlestirilrnistir (Esin 1996:37). 

Tapinak oldujp düsünülen 6.5 x 6.5 boyutlarin-
daki kare planli diger yapinin (T mekani) tabani 
ve duvarlarinin iç yüzeyi kirmiziya boyanmistir. 
Yalnizca 3. yapi evresinin bozulan tabaninin yansi 
onanlarak limonitle boyandigindan sari renkte- 
dir. Yapinin içinde üç duvarin 6nünde kerpiçten, 
Üstü kirmizi boyali dar oturma sekileri, bir büylik 
ocak, direk yerleri, taslarla yapilmis sivi alutacak 
bir kanal bulunmaktadir (Esin 2000:26). Benzer 
bir mimari &ikli H0yiigÜn çok yakininda yer alan 
Musular yerlesmesinde de goriilmektedir. Musu- 
lar yerlesmesindeki A, D ve L yapilan gerek plan 
gerek mimari ôgeler, boyali tabanlan ve taban 
yapim isçiligi agisindan Apikli'daki T mekani ile 
benzesmektedir (0zbqaran 2000: 134135). 

Tve HVmekanlar-i birbirlerine, aralacinda uzanan 
kalin @ duvar11 dar avlu (HJ) ile baglanmaktadlr 
(Esin - Harmankaya 1999:124). Bu iki yapinin . 
disinda kalan alanlarda h6yiigün diger kismlndan 
g6rdügiimüz, birbirinden dar geçiùerle aynlan, 
iki, üç kerpiç konuttan olusan mahalleler bulun- 
maktadir (Esin 2000:26). 

Yonetici gurubun oturdugu düsünülen (Esin -
Harmankaya 1999: 124) kesimdeki yapilardan biri 
olan batidaki morumsu kirmizi renge boyanmis 
duvarli yapiya (AB) ait iki adet g6müt ilgi çekicidir. 
Yapinin tabanina açilmis olan iki çukurun birin- 
de 20 yqlarindaki genç bir kadm ve 55 y&lannda 
bir erkek, digerinde ise 20/25 yqlarindaki genç 
bir kadi-n ("trepanation" adi verilen beyin ameli- 
yati geçirmig) bebegi ile g~mülmüstür (Esin 1996: 
37). Diger bir ilgi çekici yapi da, içinde kubbeli 
kerpiç firinin ele geçtigi HG mekanidir. Bu firin 
boyutlannin büyüklügiindan dolayi, kôy haikinin 
kullanimina açik bir firin olarak yorurnlanmak- 
tadrr. HG mekaninin dogusunda yer alan AD 
mekani ise içerdigi bol miktarda hayvan kemik- 
leri, obsidien ve kemik buluntularlndan dolay 
çôp mekani olarak tanimlanmaktadir (bkz. Alet 
gruplarinin mekansal dagilimi). 

2. tabakanin son evrelerinde yerlegmenin do&- 
dan güneye dogru bir çevre duvan ile sinirlandigi 
gorülmektedir. Çevre duvari kuzeydoguda .karsi- 
likli "S" kivrimlari yapmaktadir. Bu duvar, arasi 
çakilla doldurulan iki tas sirasindan olusmakta ve 
gerektikçe çarnur harç kullanilarak insa edilmis 
oldugu gorülmektedir. Bu bolümde yapilar, 
lusmen tas temelli kerpiç duvarli olarak yapilrnisur. 
Yapilardan birinin iç duvarlarinin kirmizi boyan- 
mis olmasi ve diger mahallelerde gorülmeyen bir 
yapiya baglantili insa edilen kilerin varligi bu 
mahalleyi oturma alani diye adlandinlan kesim- 
den farkli kilmaktadir (Esin 2000:25). 

&kll H0yÜk Yontrnatq 
Endüstrlsinin Genel karakteri 
&k11 Hefik yontmaw endüsrrisi ilk olwak Prof. 
Dr- NU^ Balkan-Atli tarafindan çali$ilmaya baLn- 
mq ve on raporlari yayinlanmistir (Balkan-Atli 
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1993,1994).&ikli yontmaq endüstrisinde temel 
hammadde olarak obsidien kullanilmistir. Çakmak- 
q i  buluntular ise 15-20 parçayi geçmemektedir. 
Obsidien, tarihoncesi donemde kolay yontulabilme 
ôzelliginden dolayi, alet yapiminda tercih edilen 
bir hammadde olmq ve 6zelliMe kaynaklara yahn 
olan yerlesmelerde yogun olarak kullanilmistir. 
Kaynagin bulunmadigi yerlerde ele geçmesi 
ônemli bir degis-tokus metai olarak kullanildigi- 
ni gôstermektedir. &ikli Hoyük obsidienleri 
üzerinde yapilan kimyasal analizler sonucunda, 
yerlesmenin yakinlarinda yer alan Kayirli (Bati 
Go116 Dag) ve Nenezi kaynaklarindan getirilmis 
oldugu belirlenmistir (Gratuze et al. 1994:20). 
Yerlesmenin obsidien kaynaklarina yakin konumu 
bu hammaddeyi büyiik bloklar halinde getirip, 
bol miktarda kullanmalanna olanak vermistir. 

Obsidien buluntularin genelkarekterine baktigi- 
mizda dilgi endüstrinin hakim oldugu gorülmek- 
tedir. Yongalamanin yerlesmede yapilmasi sonucu 
üretimin tüm qamalari izlenebilmistir. 1994 
yilinda F. Abbés vd tarafindan yerlesmeden ele 
geçen buluntularin genel incelenmesi sonucunda, 
yongalama ürunlerinin daha büyiik boyutlarda 
olmasindan, güney-bati açmalannda teluiik ol& 
bir farklilik olabilecegi varsayimi ortaya çikmistir. 
Ayrica, hammaddeden alete türn üretim zinciri- 
nin anlqilmasi için seçilmis bir grup obsidien 
üzerinde bir on inceleme yapilmistir. Teknik 
olarak, blok halinde obsidienin yongalamasinda 
sert vurgaçla dogrudan vurma yôntemi kullanil- 
mistir. Daha sonra hazirlanmis olan iki vurma 
düzlemli çekirdekten yongalama sirasinda yumusak 
vurgaçla yine doeudan vurma yontemi uygulan- 
mistir. Vurma düzlemlerinden biri yongalamada, 
digeri ise yongalama yüzünün düzeltilmesinde 
kullanilniaktadir. &ikli insaninin alet yapiminda 
ihtiyaci olan tüm parçalarin ayni üretim zincirin- 
de yer aldigi gorülmektedir. Genelde kaziyicilar, 
blogu soyma parçalari olan kalin yongalar ve 
sekillendirme parçalari olan ince yongalarin 
üzerine; mikrolitler, çekirdegm yongalama yiizü- 
nün düzeltilmesi esnasinda çikan dilgicikler 
üzerine yapilmistir. Okuçlari da ozellikle arnaçla- 
nan merkezi dilgiler üzerine yapilmistir (Abbés et 
al. 1999:125-126). 

Yerlesmeden ele geçen aletler arasinda bol miktar- 
da kaziyicilar yanisira uçlu dilgiler, deliciler, okuç- 
lari, kalemler, çesitli düzeltili dilgi ve yongalar 
gorülmektedir (Balkan-Atli 1993:216). Okuçlannin 
sayica azligi, avcihk faaliyatlerinde sadece bunlann 
kullanilmadiginin bir gostergesi olabilir. &ikli 
insanlarinin sürü avi, tuzaklar gibi farkli teknikle- 
ri de kullanmis olabilecekleri düsünülmektedir. 
Diger taraftan az sayida ele geçen üçgen ve aycik 
seklinde yapilmis geometriklerin kompozit ya 
da kesici olarak bir sapa yerlestirilerek av silahi 
olarak kullanilmis olabilecegi ongorülmektedir 
(Yildirim 1999). 

0zel Yapilar Kompleksi Yontmata~ 
Bulun tulari 
Ozel yapilar kompleksinden ele geçen yontmaq 
buluntular, tipolojik olarak yerlesmenin genel 
buluntu toplulu@ ile ayni ozellikleri tqimakta- 
dir. Yalnizca bir adet kullanim qinmasi twiyan 
çakmaktqi dilgi disinda, tüm aletler obsidienden- 
dir. Bu aletlerin çesitlerinin genel ozelliklerine ve 
oranlanna (Sekil2) bakacak olursak: 

Mikrolitler (%0.56), genellikle sarp düzeltili dilgi- 
cik seklinde olmakla birlikte, budanmis (giidük), 
çentikli ve ince düzeltili birer ornek ele geçmistir. 
Ayrica yerlesme genelinde az sayida ele geçen 
geometriklere ait tek ornek olarak, üçgen tipinde 
bir geometrik bulunmugtur. 

O k u ç h  (%1.30), sapli iki omuzlu (Sekil 4.1) ve 
tek omuzlu (Sekil 4.2) çesitlemeleri ile karpmiza 
çikmaktadir. Yerlesmedeki okuçlan tiplemesinden 
bir farklilik gostermemektedir. 1ki omuzlu okucu 
orneklerinde saplar genellikle, alt bitimin her iki 
kenarindan, sarp düzelti ile sekillendirilmistir. Bir 
Ornekte arka yiizden uygulanmistir. Üç ornekte 
ise her iki yüzeyden düzelti yapilmistir. Diger bir 
ôrnekte de yayvan düzelti ile sekillendirilmis bir 
parça bulunmustur. Ço@ kink Sap parçasi olarak 
ele geçen bu orneklerden, tüm olarak koruna- 
gelen verev uçlu bir 6rnek disinda, digerleri 
merkezi bir uca sahiptir. 

Uçlu diigiler (%1.48) ucu bir ya da iki kenanndan 
sarp düzelti ile sekillendirilmis, -bazen düzeltinin 
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govde boyunca devam ettigi parçalardir (Sekil4.3, 

4.4). 


Deliciler (%0.19) ucun sekillendirilmesi genelde 

her iki kenardan sarp düzelti ile yapilmistir (Sekil 

4.9). 


Kazzyzczlar (%65.43) yerlesme buluntularinin 

genelinde de oldugu gibi burada en yomn alet 

grubunu olusturmaktadir. Toplam 1058 adet ele 

geçen kaziyicilar zengin tip çesitlemesi içersinde 

agirlik yonga üzeri olan gruptadir (%47.26). En 

çok ôn kaziyia tiplemesi ile gorülen yonga üstü 

kaziyicilar (%44.14) ayrica çeper (%9.36), yari 

çeper (%4.73), ikili (% 3-12), çekirdek yenileme 

tablasi üzeri (%1.42), çekirdek üstü (%1.23), 

yelpaze biçimli (%0.66), burunlu (%0.47), yan 

kaziyici (%0.47) çesitiemeleri izlenmektedir (Sekil 

3,5). Dilgi üzerine kaziyicilar; on kaziyicilar 

(%15.97), ve ikili kaziyicilar (%1.70) seklindedir. 

Bunlarin disinda çok sayida (%16.26) kink parça- 

lar ele geçmistir. Alinlar genellikle yuvarlaktir. 


Düzeltili dilgzh; sarp düzeltili dilgiler (%6), yari 

sarp düzeltili dilgiler (9610.88) ve budanmis 

(güdük) dilgiler (%0.62) (Sekil 4.7) olarak çesit- 

leme gostermektedir. 


KahZer (%l.O5) genelde dilgi üstü kenar kalemler 

seklinde gorülmektedir (sekil 4.10, 4.11). A ~ c a ,  

kenar kalem ve kaziycininbirlikte O1dugu, çok 

islevli aletler de bulunmaktadir. 


Bu aletler disinda çesitli düzeltili yongalar (%2.60) 

ve yerlesmede az sayida ele geçmis olan ara parça- 

lara ait bir ornek ele geçmistir. 


Aletlerin Mekansal Dagilimi 
Asikli Hoyük ozel yapilar kompleksi olarak adlan- 
dinlan bolgeden ele geçen aletlerin yatay düzlemde 
dagilimlarina bakildiginda; %43.41'lik bolümün 
mekan dolgularindan, dige-r kalan %56.59'luk 
bolümün ise yüzey ve karipk dolgu topragindan 
toplandigi gorülmektedir. 

Mekan dolgularlndan gelen alet tiplerinin da& 
limlarina bakildiginda: yerlesmenin genel bulun- 
tu toplulugunda o l d u e  gibi, kazlyicilarm sayisal 
Üstünlüklerini koruduklari anlasilmaktadir. 

Aletierin mekansal dagilim haritalari hazirlanir- 
ken, kaziyicilarin bu sayisal hakimiyeti on plana 
alinarak; kaziyicilar ve diger aletler (düzeltili dilgi, 
okucu vd.) seklinde bir ayrim ile yogunluklar 
gosterilmigtir (Sekil 6). 

Aletierin mekansal dagilimlanna goz atildiginda, 
ozel yapilar olarak adlandirilan T ve HV mekanla-
rinda (Sekil l ) ,  az miktarda alet bulundugu gorül- 
mektedir. Diger taraftan ozel yapilarin bulunduw 
kompleks ile iliskili oldugu d.üsünülen bazi 
mekanlar, içerdigi obsidien alet yogunlugundan 
dolayi dikkat çekmektedir. Bu mekanlar basta 
AD mekani olmakla birlikte, HG ve KS mekanlari 
olarak siralanabilir (Sekil 6). 

T mekaninin batisinda yer alan yapilardan biri 
olan AD mekani (Sekil l ) ,  içerdigi bol miktarda 
hayvan kemikleri, obsidien ve kemik buluntulari- 
nin, kesitten izlendiginde, çop atilmis gibi tabaka- 
lanma gostermesinden dolayi ç6p mekani olarak 
tanimlanmaktadir. Bu mekandan kaziyicilar 
çogunlukta olmakla birlikte, çok fazla miktarda 
obsidien alet ele geçmistir. AD mekanini batisin- 
da yer alan HG arasindaki aralikta (AD-HG ara) 
AD mekani dolgusu ile ayni ôzellikte malzeme ele 
geçmistir. 

HG mekani AD mekanln mekamin 
ise bauslnda yer almaktadlr (Sekil 1). içerisinde 
neredeyse mekanln tamamini kaplayan k&beli bir 
firinin yer aldigi bu mekandan da çok miktarda 
alet ele geçmistir. Bu aletlerin büyük çogunlugu- 
nu kaziyicilar (toplam 40 aletin 27'si) olusturmak- 
tadir. HG mekanindaki finnin islevinin ne oldum 
kesin bilinmemekle birlikte gerek boyutlari, 
gerekse tapinak olarak adlandirilan T mekaninin 
oldugu komplekste yer almasindan dolayi kôy -
halhnin ortak kullanimina açik bir firin olarak 
yorumlanmasina sebep olmaktadir. Burada bulu- 
nan kaziyicilann yogunluguna bakarak, yapinin 
islevi hakkinda bir yorum yapmak mümkün degil- 
dir. Fakat, bu kaziyicilar üzerinde ileride yapilmasi 
planlanan fonksiyon analiziyle, HG mekaninda 
$""le" faaliyeder hakklnda yorum yapllabile- 
ceBi dü~ünülmektedir. 

KS mekani, HV mekaninin hemen batlsinda yer 
alan ü ç  mekandan ortada yer alanidir (Sekil 1). 
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Burasi alet yogunlugu açisindan AD mekanindan 
sonra ikinci sirayi almaktadir (34 kaziyici, 15 diger 
aletler). Genelde yongalama igleminin evlerin 
damlarinda yapilip, artiklarin yapi araliklanna ve 
çoplüklere atildigi yorumlari hatirlanirsa (Balkan- 
Atli 1993:217), mekan içinden çikan bu alet 
yogunlugunun, buradaki aktivitenin ne olabilece- 
gi sorusunu getirmektedir. KS mekaninin yanin- 
da yer alan MO mekaninda (Sekil l ) ,  KS'dekiler 
kadar olmasa da aletlerin miktari (12 kaziyici, 4 
diger aletler) ve bu iki mekanin arasindaki 
araliktan toplu olarak gelen yogun obsidien alet 
grubu (38 kaziyici, 28 diger aletler) dikkatlen bu 
bolgeye toplamaktadir. 

Sonuç 
Sonuç olarak &ikli Hoyük ozel yapilar komplek- 
sinden ele geçen obsidien aletlerin mekansal 
dagilimlari yapildiginda çikarilan sonuçlari su 
-8ekilde siraliyabiliriz: 

- Aletlerin tipleri, konut alanindakilerden bir 
farklilik gostermemektedir. 
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- Aletlerin mekansal dagilimlari, konut-çiiplük 
mekani ayrimi disinda mekanlarin islevlerini 
açiklayamamaktadir. Dolayisiyla Ozel yapilar 
olarak adlandirilan T ve HV mekanlarinin 
bulundugu kompleksteki mekanlar hakkinda, 
obsidien alet çikisli, ortak yagami ya da ozel 
isleve sahip yapilar olduklarini destekleyici bir 
yorum simdilik yapilamamaktadir. 

- Aletler arasindaki kaziyicilarin yogunlugu, 
mekandaki aktivitelenn anlqilabilmesi açisin- 
dan islevsel analizi zorunlu kilmaktadir. 

- Bu kompleksten ele geçen obsidien buluntula- 
rin boyut olarak daha büyük olduklari gozlem- 
lenmektedir. Dolayisiyla tipolojik olarak tespit 
edilen benzerligin teknik anlamda olmadigi 
izlenimi uyandirmaktadir. Bu da buluntular 
üzerinde teknolojik analiz yapmanin gereklili- 
gini gostermektedir. 

Obsidien buluntunun çok miktarda ele geçtigi 
bikl i  yerlesmesinde, yukarida belirtildigi üzere, 
yapilmasi planlanan aynntili çalismalar yardimi 
ile, yerlesmenin sosyal yagantisi hakkinda daha 
fazla bilgi sahibi olmak mümkün olabilecektir. 
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Sekil 1 &ikli Hoyiik 1998 Sematik Plani ve 6zel yapilar kompleksi 



&kli Hoyük Ozel Yapilar KompleksiYontmat* Buluntulan Üzerine Bir Degerlendirme 

-Mikrolitler 0.56% 

Uçlu dilgi 1.48% 

Uçlu yonga 0.1 2% 

Güdük dilgi 0.62% 

Çentikii dilgi 1.86% 

r Çentikli yonga 0.43% 

r Sarp düzeltili dilgi 6.00% 

n düzeltili dilgi 0.99% 

Yari sarp düzeltili dilgi 10.88% 

'kYari sirp düzeltili yonga 2.35% 

Kullanim asinmali dilai 5.1 9% -
Kullanim aginmali yonga 1.30% 


Delici 0.1 9% 


Kalem 1 .OS% 


Okucu 1.30% 


Sekil2 &ikli H 6 F k  6zel yapilar alamndaki obsidien alet çegitleri ve oranlari 

Omurgali kaziyici 0.47% 

Cekirdek üstü kaziyici 1.23% 

Dilgi üzeri 

Burunlu kaziyici 0.47% 
ikili kaziyici 
1.70% 

Çeper kaziyici 9.36% 

------___--.- /---

Yari çeper kaziyici 4.73% 

Yonga üzeri ikil i kaziyici 3.1 2% 

Sekil3 &ikli H 6 F k  6zel yap i lu  alanindaki obsidien kaziyici tipleri ve oranlan 
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Sekil4 h i k l i  Hoyiik, çesitli obsidien aletler 



Agikli Hayiik Ozel Yapilar Kompleksi Yontmata$ Buluntulari Üzerine Bir Degerlendirme 

Sekil 5 &ikli H6yiik obsidien kaziyicilar 
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