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ABSTRACT
A!ıklı Höyük (Central Anatolia- Province of Aksaray), being located in the close vicinity of obsidian
sources, evidently used obsidian extensively for the chipped stone industry. The present study covers
technological and typological assessment of the obsidian assemblage of the A!ıklı Höyük. The obsidian
technology of A!ıklı mainly displays blades produced (unidirectional and bidirectional system) by direct
percussion. It is thus anticipated that through the analysis of the Pre Pottery Neolithic obsidian industries
in A!ıklı Höyük, it twill be possible to develop a more extensive knowledge of this community.

ÖZET
!ç Anadolu Bölgesi Aksaray !li’nde, obsidiyen yataklarına yakın bir konumda bulunan A"ıklı
Höyük’ün yontmata" buluntu toplulu#unda obsidiyen yo#un olarak kullanılmı"tır. Bu yazı
kapsamında obsidiyen buluntular teknolojik ve tipolojik olarak incelenmi"tir. Bu ba#lamda A"ıklı
obsidiyen teknolojisi do#rudan vurma yöntemi ile ba"lıca dilgi çıkarımını (tek yönlü çıkarımlı, iki
yönlü çıkarımlı) göstermektedir. Bu yazının amacı Çanak Çömleksiz Neolitik Ça#’da A"ıklı
obsidiyen buluntu toplulu#unun teknoloji ve tipolojisini tartı"mak, bununla birlikte A"ıklı
toplulu#unu daha iyi anlamaya çalı"maktır.



G"R"!

OrtaAnadolu (Batı Kapadokya) Bölgesi’nde, Aksa-
ray il sınırları içerinde yer alan ve yerle!meden alı-
nan örneklerde yapılan radyokarbon analizlerine
göre, 9. binin ikinci yarısı ve 8. binin ilk yarısına (kal.
MÖ 8300-7500) tarihlenen A!ıklı Höyük (Res. 1),
bölgenin Çanak Çömleksiz Neolitik kültürünün en
iyi izlenebildi"i yerle!meolması bakımından önem-
li bir konuma sahiptir.

Yerle!medeki kazı çalı!maları 1989-2000 yılları
arasında Prof. Dr. Ufuk Esin, 2002-2003 yıllarında
Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı ba!kanlı"ında yürü-
tülmü!tür. A!ıklı Höyük’teki yeni dönem çalı!ma-
ları 2006 yılında Prof. Dr. Mihriban Özba!aran
ba!kanlı"ında koruma ve sergileme projesine yöne-
lik olarak ba!ladıktan sonra, projenin tamamlan-
masının ardından 2010 yılında ikinci dönem kazı
çalı!malarına geçilmi!tir. Bu yeni dönemde kazı
ve belgeleme yönteminde yapılan kimi de"i!iklik-
ler ile yerle!mehakkında daha ayrıntılı bilgilere ula-
!ılaca"ı öngörülmektedir.

A!ıklı Höyük’te !imdiye kadar toplam 4 tabaka sap-
tanmı!tır. Bu tabakalardan yalnızca 2. tabaka geni!
bir alanda açılmı!, bu tabakaya ait 10 yapı evresi ve
yerle!me düzeniyle ilgili ayrıntılı bilgi edinilmi!tir. 2.
tabakanın mimari düzenine bakıldı"ında, yerle!i-
min ortadan geçen bir yol ile iki ana bölüme ayrıl-
dı"ı anla!ılmaktadır. Höyü"ün kuzey bölümünde
yapı gruplarının yer aldı"ı konut alanı, güney bölü-
münde ise ortak kullanım amaçlı özel yapıların
bulundu"u alan yer almaktadır. Kerpiç duvarlı, dik-
dörtgen ya da trapez planlı ve damdan giri!li olan
yapılar, aralarındaki küçük bo!luklar ya da sokaklarla
birbirlerinden ayrılmaktadır. Damların yapılara giri-
!i sa"lamanın yanı sıra gündelik u"ra!ılar için de kul-
lanıldı"ı, yapı aralarındaki bo!luklardaki obsidiyen,
kemik gibi atıklardan anla!ılmaktadır (Esin veHar-
mankaya 2007: 264). A!ıklı Höyük’te çok sayıdaki
obsidiyen buluntunun yanı sıra, kemik ve boynuz
aletler dikkati çekmektedir. Ayrıca göreli olarak az
sayıda yassı balta ve boncuk gibi ta! ve kil bulgular
da bulunmaktadır (Esin veHarmankaya 1999). A!ık-
lı yerle!imindeki beslenmeye baktı"ımızda özellikle
koyun ve keçi avcılı"ı (Buitenhuis 1997: 661) ve top-
layıcılı"ın a"ırlıkta oldu"u, bunun yanı sıra tarımın
da yapıldı"ı (van Zeist ve de Roller 1995: 181-184)
karma bir beslenme alı!kanlı"ı söz konusudur.

Obsidiyen yataklarına yakın konumda bulunan
A!ıklı Höyük’ün yontmata! buluntu toplulu"u, bir-
kaç adet ile sınırlı olan çakmakta!ı dı!ında, tümüy-
le obsidiyenden olu!ur. Zengin bir çe!itlilik göste-
ren obsidiyen buluntular, yerle!menin tüm bulun-
tu toplulu"u içerisinde büyük bir grubu olu!turur.
Obsidiyen buluntuların sayısının 100.000’den fazla
olu!u, bu hammade türünün günlük ya!am için
büyük bir önem ta!ıdı"ını gösterir.

A!ıklı Höyük obsidiyen buluntuları ilk olarak N.
Balkan-Atlı tarafından tipoloji a"ırlıklı olarak çalı-
!ılmı!tır (Balkan-Atlı 1993, 1994). Daha sonra F.
Abbés, D. Binder ve N. Balkan-Atlı tarafından bir
grup obsidiyen buluntunun teknolojisi üzerine bir
ön çalı!ma yapılmı! ve raporu yayımlanmı!tır
(Abbés vd. 1999). Ayrıca P. Anderson 30 taneyle
sınırlı bir obsidiyen grup üzerinde mikroskop ana-
lizi yapmı!tır (Anderson 1996a). Daha sonra tara-
fımdan, yerle!me genelinden seçilen obsidiyen
örneklemeler üzerinde doktora tez konusu kapsa-
mında teknoloji ve tipolojiye yönelik bir çalı!ma
yapılmı!tır (Yıldırım-Balcı 2007).

A!ıklı Höyük obsidiyenlerinin teknolojik ve tipo-
lojik geli!imi, höyükte tabakalanmanın kesintisiz
izlenebildi"i 4 G-H “derinlik” açmasından bilin-
mektedir. 4G-H açmalarında !imdiye kadar toplam
4 tabaka saptanmı!tır ve bu alanda 4. tabakaya
yönelik kazı çalı!maları halen devam etmektedir.
Taban ve duvar parçalarının bulundu"u 1. tabaka
ise, gerek tarımsal etkinlikler, gerekse do"al a!ın-
malar nedeniyle tahrip oldu"u için yeterince anla-
!ılamamı!tır. Buna kar!ılık 2. tabaka 4 G-H derin-
lik açmasının yanı sıra, höyük yüzeyinde geni! bir
alanda açılmı! ve yapı evreleriyle birlikte yerle!me
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilmi!tir; 10 yapı evresinin
saptandı"ı 2. tabaka bu nedenle, çalı!mamız açı-
sından önem ta!ımaktadır. Bu makale çerçevesin-
de, 4 G-H açmaları 2. tabaka obsidiyen buluntula-
rından yola çıkılarakA!ıklı Höyük obsidiyen bulun-
tularının teknolojisi belirlenmeye çalı!ılmı!tır.

YÖNTEM

Yerle!medeki obsidiyen buluntular sayısal açıdan
önemli bir yo"unluk gösterdi"i için, örnekleme
seçilmi! ve bu malzeme üzerinde çalı!ılmı!tır. 2.

Semra YILDIRIMI-BALCI

20



tabakada 2B (Res. 2) ve 2G evrelerine (Res. 3) ait
yapılarda bulunan buluntuların tümü, açık alanlarda
ise bulguların yo"unlu"u nedeniyle örnekleme seçi-
lerek toplam 5147 adet obsidiyen incelenmi!tir;
incelenen obsidiyenlerin 2140 tanesi 2B evresine,
3007 tanesi ise 2G evresine aittir. Obsidiyen bulun-
tuların incelenmesinde önce hammadde ayrımı,
ardından teknolojik ve tipolojik ayrım yapılmı!tır.

#ncelemenin ilk a!aması olan hammadde ayrımı,
makroskopik olarak (çıplak gözle) renk ve doku
farklılıklarına göre yapılmı!tır. Hammadde ayrımı
farklı yataklardan gelenmalzemenin tanımlanma-
sını sa"lamı! ve sonradan yapılan kimyasal analiz
sonuçları yaptı"ımız ayrımı do"rulanmı!tır.

#ncelemenin ikinci a!aması, teknoloji ve tipolojiye
dayalı ayrımdır. Teknolojik ayrımda öncelikle çekir-
dek, yonga ve dilgilerin genel ayrımı ve sınıflama-
sı yapılmı!, daha sonra ise yapım sürecinin anla!ıl-
ması amacıyla daha ayrıntılı bir teknolojik incele-
me gerçekle!tirilmi!tir. 1994 yılında bir ön çalı!ma
olarak yapılan de"erlendirmede belirlenen tekno-
lojik ölçütler, bu sınıflandırmada temel olarak alın-
mı!tır (Abbés vd. 1999). Yapılan teknolojik ince-
lemelerin sonucunda, yerle!mede kullanılan yon-
galama sistemleri belirlenmeye çalı!ılmı!tır. Kul-
lanılan aletlerin tipolojik sınıflandırmaları yapılır-
ken, özellikle ta!ımalık-alet ili!kisine dikkat edile-
rek alet yapımında belirleyici olan yapım gelene"i-
nin belirlenmesine çalı!ılmı!tır. Öncelikle yerle!-
mede evreler arasında gerek teknik, gerekse de
tipolojik açıdan bir farklılı"ın olup olmadı"ına
bakıldıktan sonra, A!ıklı Höyük’ün ça"da!ı olan yer-
le!meler ile kar!ıla!tırmalar yapılmı!tır.

OBS"D"YEN TEKNOLOJ"S"

HAMMADDE SEÇ#M#

Makroskopik olarak yapılan renk ayrımına göre
toplam 11 çe!it obsidiyen saptanmı!tır: 1. Saydam,
2. Çizgili saydam, 3. Dumanlı saydam, 4. Çizgili-
dumanlı saydam, 5. Kırçıllı saydam, 6. Grimsi ye!il,
7. Grimsi ye!il çizgili, 8. Çizgili-kırçıllı gri, 9. Kırçıllı
Siyah, 10. Kahverengi, 11. Saydam Perlitli. Obsidi-
yen çe!itlerinden birer örne"in kimyasal analize
gönderilmesi sonucunda, bunların A!ıklı Höyük
yerle!mesinin yakınında yer alan Kayırlı-Bitlike-
ler, Kömürcü-Kaletepe ve Nenezi yataklarından

getirilmi! oldu"u anla!ılmı!tır (Res. 1). Analiz
sonuçlarına göre çizgili-dumanlı saydam olan obsi-
diyenler Kömürcü-Kaletepe yata"ına, grimsi ye!il
olarak ayrılan obsidiyenler Nenezi kayna"ına, bun-
ların dı!ında kalan ve kendi içinde çe!itlemeleri
olan çizgili, dumanlı ve kırçıllı gibi saydam obsidi-
yenler Kayırlı-Bitlikeler yata"ına aittir (Gratuze
ve Boucetta 2006). Dolayısıyla A!ıklı yerle!mesin-
de, önceden kimyasal analiz sonuçlarından bildi"i-
miz Kayırlı ve Nenezi Da" obsidiyenlerinin varlı"ı
(Gratuze vd. 1994), yeni analiz sonuçları ile de
desteklenmi!, buna ek olarak da Kömürcü-Kale-
tepe yata"ına ait obsidiyenlerin varlı"ı belirlen-
mi!tir. Yeni analiz sonuçlarının bir di"er katkısı da,
Kayırlı’nın iki yata"ından biri olan Bitlikeler’in kul-
lanılmı! oldu"unu göstermesidir.

Çizelge 1’de de görüldü"ü üzere, 4 G-H derinlik
açmasında en fazla Kayırlı-Bitlikeler (% 94), az
olarak da Nenezi (% 3) ve Kömürcü-Kaletepe (%
3) yatakları kullanılmı!tır. A!ıklı Höyük’ten, söz
konusu obsidiyen yataklarına olan uzaklık ku!
uçumu, Nenezi 20 km, Kayırlı 27 km, Kömürcü 30
km’dir. Kayırlı obsidiyen yata"ının Nenezi’ye göre
daha uzak olmasına ra"men yo"un olarak kulla-
nılmı! olmasını iki !ekilde yorumlayabiliriz: Bun-
lardan ilki, Kayırlı obsidiyeninin Nenezi obsidiye-
nine oranla daha iyi kalitede olmasından ye"lenmi!
olabilece"i, di"eri ise Kayırlı yata"ına ula!ımın
Nenezi yata"ına oranla daha kolay olmasından
kaynaklanmı! olabilece"i !eklindedir.

A!ıklı Höyük obsidiyen buluntularının evrelere
göre hammadde da"ılımına bakıldı"ında, Kayırlı-
Bitlikeler obsidiyeninin ço"unlu"u olu!turdu"u
anla!ılmaktadır (2G evresi % 99,63, 2B evresi %
94,35). Nenezi ve Kömürcü-Kaletepe obsidiyenle-
ri ise her iki evrede de az oranda görülmektedir
(Nenezi obsidiyeni 2G evresi % 0,17, 2B evresi %
3,13, Kömürcü-Kaletepe obsidiyeni 2G evresi %
0,2, 2B evresi% 2,52) (Çizelge 2). Dolayısıyla A!ık-
lı insanlarının aynı obsidiyen yata"ını kullanmaya
devam ettirdikleri söylenebilir.

TEKNOLOJ" VE YONGALAMA S"STEMLER"

4G-H açmaları obsidiyen teknolojisinde dilgi çıka-
rımına yönelik yongalama sistemlerinin (iki yönlü
çıkarımlı, tek yönlü çıkarımlı) hakim oldu"unu
görüyoruz.
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Dilgi çıkarımına yönelik iki adet yapım süreci (chai-
ne operatoire) saptanmı!tır1:

1. #ki yönlü çıkarımlı çekirdekten birbirini takip
eden seriler ile dilgi/dilgicik (düz, bazen çarpık
profilli, merkez dı!ı ayırtlı) çıkarımı (Res. 7:1, 5-6.;
8:4-6).
2. Tek yönlü çıkarımlı çekirdekten dilgi/dilgicik
(Düz ya da çarpık profilli, merkez dı!ı ayırtlı) çıka-
rımı (Res. 7:2, 4; 8:3).

Her iki i!lem zincirinin de çekirdek, çekirde"i hazır-
lama, soymaparçaları, amaçlananmerkezi dilgiler gibi
tüm a!amaları yerle!mede izlenmektedir (yerle!me-
de yongalama). Yongalama, yumu!ak ta! vurgaçla2
do"rudan vurma yöntemi ile yapılmı!tır. Yerle!menin
yakın çevresinde yongalamada ye"lendi"i dü!ünülen
yumu!ak ta! örnekleri3 halen bulunmaktadır.

Çekirdekler obsidiyen buluntuların%0,93’ünü olu!-
turmaktadır (Çizelge 3). Kendi içersinde dilgi ve
yonga çekirdekleri olarak iki grupta ele alınan
çekirdekler, daha sonra üzerinden çıkarılan dilgi-
lerin çıkarım yönleri ve biçimsel özelliklerine göre
alt gruplara ayrılmaktadır; yo"un kullanım nede-
niyle formu anla!ılamayacak duruma gelen çekir-
dekler ise biçim dı!ı olarak adlandırılmı!tır.

#ki yönlü çıkarımlı yongalama sisteminde, A!ıklı tipi
iki yönlü çıkarımlı çekirdek (Res. 4:2-3) ve iki yönlü
çıkarımlı çekirdek (Res. 4:1) olmak üzere iki tip
çekirdek tanımlanmı!tır. A!ıklı tipi iki yönlü çıkarımlı
çekirdeklerin, bir vurma düzlemi asıl dilgi çıkarımı
için, ikinci vurma düzlemi ise yongalama yüzünün
e"imini düzeltmek için kullanılmı!tır. #ki yönlü çıka-
rımlı çekirdeklerde ise her iki vurma düzlemi de
dilgi çıkarımı için kullanılmaktadır. Çekirdeklerin
arka tarafının bazen do"al olarak bırakıldı"ı, bazen
de arka-yanda omurgalı oldu"u görülmektedir.
Omurgalar genellikle tek taraflı olarak !ekillendi-
rilmi! ve di"er taraf do"al olarak bırakılmı!tır.

Tek yönlü çıkarımlı çekirdeklerde de, çekirde"in
arkası bazen do"al bırakılırken (Res. 6:1), bazen de
arka-yanda yer alan, tek taraflı omurgalı olarak
hazırlanmı!tır. Yonga çekirdekler ise çok vurma
düzlemlidir.

Az sayıda çekirde"e kar!ılık (48 adet), çok sayıda
omurgalı yonga/vurma düzlemi açma yongası (89

adet) bulunmu!tur (Çizelge 3). Dolayısıyla çekirdek-
lerin tümününbulunmadı"ını dü!ünmekmümkündür.

Omurgalı yongaların boyutları 2B evresinde 23 x
42 x 8 mm ile 74 x 43 x 16 mm, 2G evresinde 25 x 15
x 10 mm ile 105 x 46 x 12 mm arasında de"i!mekte-
dir. Dolayısıyla omurgalı yongalarda standart bir
boyutun olmadı"ı, ayrıca omurgalı yongaların boyut-
larından yola çıkarak kullanılan obsidiyen kütlesinin
boyutlarının da standart olmadı"ı söylenebilir.

Yan dilgiler toplam 591 adet olup, buluntu toplu-
lu"u içinde % 11,48’lik bir orana sahiptir. Bunlar
kendi içinde do"al yüzlü (Res. 6:3, 6:7), ön omur-
ga izli (Res. 6:6) ve arka omurga izli (Res. 6:5)
olarak ayrılmaktadır. Yan dilgiler ön formun hazır-
lık a!amalarını göstermeleri açısından önemlidir.
Örne"in ön ve arka omurga izli dilgilerin varlı"ın-
dan ön formun ön omurgalı ya da arka omurgalı
olarak hazırlandı"ı, do"al yüzlü dilgilerin varlı"ın-
dan ise ön formun her iki yüzeyinin tamamen yon-
galanmadan yani do"al yüzlü olarak bırakıldı"ı
anla!ılmaktadır.

Merkezi dilgiler A!ıklı Höyük obsidiyen endüstri-
sinin amaçlanan parçalarıdır (1083 adet, % 21,04)
ve ço"u kırık olarak bulunmu!tur. Ortalama boyut-
ları üst evrelerde 52 x 17 mm, alt evrelerde 47 x 12
mm’dir. #ki (2G evresi Res. 4:8; 7:1, 5-6, 2B evresi
Res. 8:4-6) ve tek yönlü çıkarımlı (2G evresi Res.
7:2, 4, 2B evresi Res. 8:3) olarak ayrılanmerkezi dil-
gilerin üzerlerindemerkezdı!ı ayırtlar vardır.Mer-
kezi dilgiler içinde, iki yönlü çıkarımlı merkezi dil-
giler her iki evrede de yakla!ık olarak aynıdır (2G
evresinde % 52,93, 2B evresinde ise % 49,78).

Yongalar 4 G-H açmaları obsidiyen teknolojisinin
% 59,26’sını olu!turmaktadır. Öncelikle kalınlık-
larına, daha sonra da do"al yüz ta!ıyıp ta!ımama-
larına göre ayrılmı!lardır. Do"al yüzlü yongaların
varlı"ı, blo"un soyulma a!amasının yerle!mede
yapıldı"ının göstergesidir. A!ıklı’da blo"u soyma
a!amasını gösteren do"al yüzlü yongalar çok sayı-
da bulunmu!tur (% 24,17). Daha sonraki a!ama
olan ön formun !ekillendirilmesi sırasında çıkarı-
lan do"al yüzü olmayan yongalar ise nisbeten daha
az sayıdadır (% 13,06). Bunu ön formun çok fazla
!ekillendirilmedi"i !eklinde yorumlayabiliriz.
Do"al yüzlü yongaların% 73’ünü ince yongalar, %
27’sini kalın yongalar olu!turmaktadır. $ekillen-
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dirme yongaları olan do"al yüzü olmayan ince
yongaların da ço"unlukla iki, bazen tek ve daha az
da çok yönlü çıkarımlı negatiflere sahip oldukları
görülmektedir. Bu veriler bize blo"un, ço"unluk-
la kar!ılıklı olarak yongalanarak !ekillendirildi"i-
ni, bazen ise blo"u çevirmeden hep aynı yönden
yongalandı"ını gösterir.

Yerle!mede evrelere göre obsidiyen teknolojisinde
bir farklılık olup olmadı"ına bakıldı"ında, iki yönlü
çıkarımlı yongalama sistemin tüm evrelerde a"ırlıklı
olarak kullanıldı"ı, bunun yanı sıra tek yönlü çıka-
rımlı sistemin de süregeldi"i söylenebilir.

!ki Yönlü Çıkarımlı Yongalama Sistemi

#ki yönlü çıkarımlı yongalama sisteminde, iki yönlü
çekirdeklerden birbirini takip eden seriler !eklinde
dilgi çıkarımı söz konusudur. Bu dilgiler, A!ıklı
tipi iki yönlü çıkarımlı çekirdeklerden elde edil-
mektedir. A!ıklı tipi iki yönlü çıkarımlı yongalama
sistemine ait yapım a!amalarının a!a"ıdaki gibi
oldu"u dü!ünülmektedir.

Blok Seçimi veBlo"unBiçimlendirilmesi (Res. 11:a-b)

Obsidiyen yerle!meye blok ya da büyük yongalar
halinde getirilmi!tir; genelde dilgisel yongalama-
ya uygun do"al bir geometriye sahip bloklar seçil-
mi!tir (Res. 11:a) ve bu da bu blokların bazen
çok az biçimlendirilerek hemen yongalanmaya
ba!lanmasına yardımcı olur. Bu tür blokların ben-
zerleri Kayırlı i!li"inde gözlemlenmi!tir (Abbés vd.
1999: 121).

4 G-H açmasında bulunan bir örnekte, tablasal
blo"un sırtının sadece tek taraftan omurgalı olarak
biçimlendirilmi! oldu"u, di"er taraflarının herhan-
gi bir i!lem yapılmadan bırakıldı"ı gözlenmi!tir
(Res. 10). Dolayısıyla blo"un çok fazla biçimlendi-
rilmeden, yongalamaya yön verecek bir omurga
elde edildikten sonra dilgi çıkarımına hazır hale
getirildi"i anla!ılmaktadır.

Seçilen obsidiyen blo"u ya da yongaların formuna
ba"lı olarak yapılan biçimlendirme ile ön form
olu!turulmaktadır. Ön formun biçimlendirilmesine
ba"lı olarak iki yol izlenmektedir. Birincisi blo-
"un/yonganın biri ön tarafta, di"eri ise arka-yan
tarafta olmak üzere iki omurgalı olarak biçimlen-

dirilmesidir. #kinci yol, blo"un arka tarafının do"al
olarak bırakılıp sadece ön ya da yan tarafına omur-
ganın yapılmasıdır. Bu omurgalar genellikle tek
taraflı olarak biçimlendirilmi! ve di"er taraf do"al
olarak bırakılmı!tır.

Blo"u soymak amacıyla ilk çıkarılan yongalar genel-
likle kalındır ve üzerlerinde obsidiyenin do"al yüzü-
nü ta!ımaktadır (Res. 11:b). Daha sonra ince yon-
galar çıkarılarak blo"un biçimlendirilmesi tamam-
lanır. Do"rudan vurma yönteminin kullanıldı"ı ilk
a!amada, özellikle kalın ilk soyma yongaları, sert
ah!ap ya da sert ta! vurgaçla4, di"er ince !ekillen-
dirme yongaları ise, yumu!ak ta! vurgaç ile yonga-
lanmı! olmalıdır.

Vurma Düzlemi Açma (Res. 11:c)

#ki yönlü çıkarımlı sistemde blo"un üst ve alt yüze-
yinde ço"unlukla tek taraflı ya da iki taraflı olarak
hazırlanmı!, vurma düzlemi açma yongaları/omur-
galı yongalar çıkarılmak suretiyle iki adet vurma
düzlemi elde edilmi! olmalıdır. Tek taraflı omurgalı
olanların di"er kenarları ço"unlukla do"al olarak
bırakılmı!tır.

Omurgalı yongalar/vurma düzlemi açma yongala-
rı, çekirde"in dilgi çıkarımına ba!lamadan önceki
vurma düzleminin ilk boyutunu vermesi açısından
önemlidir.

Yongalama Yüzeyi Açma (Res. 11:d)

Blo"un !ekillendirilmesi sırasında hazırlanan omur-
ga ilk olarak çıkartılarak yongalama yüzü açılır.
Bu omurgalı dilgiler (Res. 11:d), daha sonraki dil-
gisel çıkarımlar için altlık olu!turur. Do"al yüzlü ilk
çıkarım dilgisi, yalnızca birkaç tane ve kırık parça-
lar halinde bulunmu!tur. Bu nedenle omurga hazır-
lanmaksızın yongalamaya ba!landı"ının söylenme-
si do"ru olmaz.Omurga ço"unlukla (yakla!ık% 80)
tek taraflı olarak hazırlanmı! (Res. 6:2), di"er tara-
fı do"al olarak bırakılmı!tır. Az sayıda da olsa,
omurgalı dilgilerin yanı sıra çok sayıda ön ve arka
omurga izli dilginin bulunmu! olması, ön formların
ön ve arka omurgaya sahip olduklarını dü!ündür-
mektedir. Çıkarılan dilgilerin uzunlu"u ve omurgalı
yongaların kalınlı"ı göz önüne alındı"ında ön form-
ların boyutlarının yakla!ık 120 mm civarı oldu"u
dü!ünülmektedir.

A!IKLI HÖYÜK OBS"D"YEN TEKNOLOJ"S"

23



Vurma düzlemi (Res. 8:2) ve yongalama yüzü yeni-
leme yongaları (Res. 8:1) adlarından da anla!ıla-
bilece"i gibi bozulan yüzeylerin yenilenmesi için
çıkarılmı! yongalardır. Bunlar dilgisel yongalama
sürerken çıkarılan parçalardır.

Yongalama (Res. 11:e-h)

Yongalama yüzeyi, omurgalı dilgiler çıkartılarak
açıldıktan sonra, sırayla ön omurga izli ve do"al
yüz ta!ıyan yan dilgiler (Res. 11:e), daha sonra da
merkezi dilgiler (Res. 11:f, h) çıkarılmaya ba!la-
nır. Yan dilgiler, merkezi dilgilerin çıkarımı devam
etti"i sürece yanlardan çıkmaya devam eder. Mer-
kezi dilgiler iki ya da tek yönlü çıkarımlı olarak
elde edilir (Res. 11:f, h). 1 ve 2B tabakalarında bir
merkezi dilgiye bir yan dilgi kar!ılık gelirken, 2G
evresinde bir merkezi dilgiye iki yan dilgi kar!ılık
gelmektedir.

Yongalamada her iki düzlemden de dilgiler çıkar-
tılırken, kimi zaman düzlemlerden bir tanesinin
dilgi çıkarmada, di"erinin ise yongalama yüzünü
düzeltmede kullanıldı"ı görülmektedir (Res. 11:g).
Genellikle birbirini takip eden seriler !eklinde çıkan
iki yönlü çıkarımlı merkezi dilgiler, ço"unlukla düz-
gün ya da çarpık profilli olup, üst yüzeylerinde
merkezdı!ı ayırtlar ta!ımaktadır (Res. 11:h). Elde
edilen dilgi/dilgiciklerin uç bitimleri ço"unlukla
sivri ya da verevdir.

Yongalama sırasındaki hatalardanmente!e hatalar
(% 2,04), dalmalı hatalara oranla (% 0,66) çok sayı-
dadır. Hataların fazla olması obsidiyenin kalitesine
ba"lı olabilece"i gibi (perlit içermesi, çatlaklarının
olması gibi), yongalamada vuru!lara çok hakim
olmadıklarını dü!ündürmektedir. Dolayısıyla çok
uzman olmayan bir üretimden söz edilebilir.

Tek Yönlü Çıkarımlı Yongalama Sistemi

Tek yönlü çıkarımlı sistem, tek yönlü çıkarımlı
çekirdekler ve tek yönlü çıkarımlı dilgiler ile tanım-
lanmaktadır. Fakat tek yönlü çıkarımlı dilgilerin iki
yönlü çıkarımlı çekirdeklerden de çıkmı! oldukla-
rını bildi"imizden, ayrıca gerek boyut gerekse de
topuk özellikleri açısından bir farklılık gösterme-
diklerinden, bu dilgilerin hangi sisteme ait olduk-
larını belirlemek mümkün olmamı!tır. Bu dilgi-

ler/dilgicikler ço"unlukla düz, ya da çarpık profil-
lidir (2G evresinde yakla!ık % 16-23 oranlarında,
2B evresinde % 33). Tek yönlü dilgi/dilgicikler
ço"unluklamerkezdı!ı ayırtlıdır. Tek yönlü çıkarımlı
i!lem zinciri a!amalarının, iki yönlü çıkarımlı sis-
temden farklı olmadı"ı, tek de"i!ikli"in vurma düz-
leminin tek taraftan açılıp, kullanılmı! oldu"u dü!ü-
nülmektedir.

ALETLER, TA!IMALIK-ALET "L"!K"LER"

Yerle!menin genelinde bilinen zengin obsidiyen
alet çe!itlili"i (Balkan-Atlı 1993) 4 G-H derinlik
açmasında da aynı !ekilde izlenmektedir. Yapılan
tipolojik incelemeler sonucunda toplam 5147 adet
obsidiyenin 657 adeti (% 12,76) düzeltili, 308 adeti
(% 5,98) ise kullanılmı! olarak tanımlanmı!tır.

Düzeltili parçalar arasında kazıyıcıları, çe!itli düzel-
tilileri, çentikli parçaları, uçlu dilgileri, ok uçlarını,
delicileri, kalemleri ve ara parçaları görmekteyiz.
Ok uçları üzerinde yapılan önceki çalı!malardan
yerle!menin genelinde çok az sayıda oldu"u bilin-
mekteydi (Yıldırım 1999). Bu çalı!mada incelenen
parçalar içerisinde ok ucu tanımlanmamı!tır. Hay-
van tüketiminin bol oldu"uA!ıklı yerle!mesinde ok
uçlarının sayıca az olması, A!ıklı insanlarının sürü
avı, tuzaklar gibi farklı teknikleri kullanmı! olduk-
ları !eklinde yorumlanabilir. Di"er taraftan, az sayı-
da ele geçen üçgen ve yarımay !eklindeki geomet-
riklerin (Res. 5:1-4) kompozit ya da kesici olarak,
bir sapa geçirilerek avcılıkta kullanılmı! olabile-
cekleri de dü!ünülmektedir (Yıldırım 1999; Yıldı-
rım-Balcı baskıda).

Evrelerdeki alet çe!itlili"ine baktı"ımızda 2G evre-
sinde en yo"un olarak düzeltili dilgi/dilgiciklerin
(Res. 4:6-7; 5:5; 7:7-8) oldu"unu görmekteyiz
(Çizelge 4). Bunları düzeltili yongalar, budanmı!
dilgiler (Res. 4:9; 7:10-11), yonga üstü kazıyıcılar
(Res. 4:4-5; 6:4), çentikli dilgiler, dilgi üstü kazıyı-
cılar (Res. 7:9) izlemektedir. Bu evrede Epi-Paleo-
litik Ça"’ın tipik aletlerinden olan geometrik mik-
rolitler (Res. 5:1-4), Çanak Çömleksiz Neolitik
Ça" için hiç de az olmayacak bir oranda (% 3,34)
görülmektedir. Ayrıca az sayıda uçlu dilgiler, kalem-
ler (Res. 6:8-9), deliciler (Res. 4:10; 7:12), çentikli
yongalar, ara parçalar bulunmu!tur. 2B evresinde
de alet çe!itlili"i aynı !ekilde devam ederken,
yo"unlukların farklıla!tı"ı dikkati çekmektedir. Bu
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evrede ilk sırayı yonga üstü kazıyıcılar alırken (Res.
9:3), düzeltili dilgiler (Res. 8:4-5, 7-8; 9:5-6) ikinci
sıraya, dilgi üstü kazıyıcılar (Res. 9:1-2, 4) üçüncü
sıraya geçmi!tir (Çizelge 4).

Evreler arasındaki bu farklılık, A!ıklı’daki ya!a-
mın de"i!imini dü!ündürmektedir. Ancak A!ık-
lı’daki buluntularda gözlenen de"i!imin ya!ama
yansıyıp yansımadı"ı anlamak için bitki ve hayvan
kalıntılarına bakıldı"ında, yerle!mede tarım, top-
layıcılık ve seçici avcılık üzerine kurulmu! olan bes-
lenme düzeninin5 hiçbir de"i!im olmadan süregel-
di"i, dolayısıyla buluntu toplulu"undaki de"i!imi
yansıtmadı"ı görülür. Bu ba"lamda buluntu toplu-
lu"undaki de"i!imin nedenleri !u an için bir soru
olarak durmaktadır.

P. Anderson’un 2. tabakadan 30 adet obsidiyen
üzerinde yapmı! oldu"u iz analizi sonucunda, alet-
lerin ço"unun kesme ve kazıma i!lerinde, az sayı-
da örne"in ise avcılıkta kullanıldı"ı anla!ılmı!tır.
Sarp düzeltili, omuzlu dilgilerin orak içine yerle!-
tirilerek tahıl ve sazların kesiminde, kazıyıcıların ise
deri, ah!ap ve kemik üzerinde kullanılmı! oldukla-
rı belirlenmi!tir. Dilgilerin düzeltili kısımları bir
sapın içerisine yerle!tirilmi! ya da do"rudan elin içe-
risine oturtularak kullanılmı!tır. Ayrıca düzeltisiz
düzgün kenarlı bazı dilgilerin de bitki kesiminde
kullanıldı"ı anla!ılmı!tır. Kazıyıcılar bir sapın için-
de ya da do"rudan elin içinde kullanılmı!tır (Ander-
son 1996a). Bir dilginin ucundaki kırılma avcılık ile
ilgili oldu"unu dü!ündürmekle birlikte, tek örnek
oldu"u için genelleme yapmak do"ru de"ildir
(Anderson 1996b). Bu bilgiler do"rultusunda 2B
evresinde deri, ah!ap ve kemik i!çili"inde daha
yo"un olarak çalı!ıldı"ı söylenebilir.

Belirli bir obsidiyen türünün, belirli bir alet yapı-
mında bilinçli seçilerek kullanılıp kullanılmadı"ına
(hammadde-tipoloji ili!kisi) baktı"ımızda bir fark-
lılık olmadı"ı görülmektedir.

Alet-ta!ımalık ili!kisine baktı"ımızda ise tüm evre-
ler boyunca kazıyıcıların, ço"unlukla blo"u soyma
parçaları olan kalın yongaların üzerine olmakla
birlikte (2G evresi % 4,62, 2B evresi % 10,70),
bunun yanı sıra yapım a!amalarındaki tüm parça-
ların üzerine (ince yongalar, çekirde"i hazırlama,
yenileme parçaları, yan ve merkezi dilgiler) yapıl-
dı"ı da anla!ılmaktadır (Çizelge 5 ve 6). Dilgi üzeri

aletlerde ise (budanmı!lar, deliciler, çentikliler,
kalemler, uçlar) öncül parça/ta!ımalık olarak daha
çok merkezi dilgiler kullanılmı!tır (2G evresi %
50,80, 2B evresi % 31,27).

OBS"D"YENLER"N MEKANSAL DA#ILIMI

Obsidiyenlerin mekansal da"ılımlarına bakıldı"ın-
da, yo"unlu"un çöp/i!lik alanı oldu"u dü!ünülen
açık alanlarda (2G evresiMN, NG, 2B evresi S, O)
oldu"u görülmektedir (Çizelge 7). Açık alanlar-
dan toplanan obsidiyen buluntular içerisinde yon-
galamanın tüm a!amaları izlenebilmektedir. Di"er
taraftan yapı olarak tanımlanan MS, G (2G evre-
si), C, G (2B evresi) alanlarında ise az sayıda obsi-
diyen bulunmu!tur ki, bu obsidiyenler de yapıların
içindeki dolgu topra"ından gelmektedir. Yapıların
tabanları üzerinde in situ olarak obsidiyen bulun-
maması, her yenilenen yapı evresinde yapı içlerinin
temizlenip, toprakla doldurulduktan sonra yeni
yapının yapıldı"ını dü!ündürmektedir. Di"er taraf-
tan yapı içi aydınlatmanın, damlarda yer alan giri!
deliklerinden oldu"unu dü!ünürsek, yetersiz ı!ıktan
dolayı ta! yongalamaya elveri!li bir alan olmadı"ı
açıktır. Dolayısıyla obsidiyenlerin, yapıların düz
oldu"u dü!ünülen damlarında (Balkan-Atlı 1994:
217) ya da çöp/i!lik alanı olarak dü!ündü"ümüz açık
alanlarda yongalanmı! oldu"unu söyleyebiliriz.

KAR!ILA!TIRMALAR VE GENEL DE#ERLEND"RME

A!ıklı 4 G-H açmaları obsidiyenlerinin büyük
ço"unlu"u Kayırlı-Bitlikeler, küçük bir kısmı da
Nenezi ve Kömürcü-Kaletepe yataklarından, blok-
lar ve büyük yongalar !eklinde getirilmi!tir. N. Bal-
kan-Atlı’nın A!ıklı obsidiyen buluntuları üzerin-
deki ilk gözlemlerinde de"indi"i gibi (Balkan-Atlı
1994: 217), yerle!medeki obsidiyenmiktarının faz-
lalı"ına kar!ın düzeltisiz parçaların çoklu"u (%
81,25), obsidiyeni elde etme ve yataklardan yerle!-
meye ta!ımada bir sorunun olmadı"ını, kolay elde
ettikleri bu hammaddeyi de müsrif bir !ekilde kul-
landıklarını göstermektedir.

Yerle!me içinde yapıldı"ı anla!ılan yongalamada
yumu!ak ta! vurgaçla do"rudan vurma yöntemi
kullanılmı!tır. #ki yönlü çıkarımlı sistem a"ırlıklı
olmakla birlikle, iki ve tek yönlü çıkarımlı sistem-
le dilgi çıkarımına (düz yada çarpık profilli, mer-
kezdı!ı ayırtlı) yönelik bir teknoloji tanımlanmı!tır.
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#ki yönlü sistemde dilgiler, birbirini takip eden seri-
ler !eklinde çıkarılmı!tır. Teknik açıdan her iki sis-
temin de, uzmanlık gerektirmedi"i söylenebilir.
Buluntuların çok sayıda olması ve elde edilen par-
çalarda belli bir standartın olmamasından dolayı,
yerle!mede ta! i!leyenlerin sayısının çok oldu"u
dü!ünülmektedir.

Yongalama sistemlerinde kullanılan obsidiyenlere
bakıldı"ında, hammadde çe!itlerine göre bir seçi-
cili"in olmadı"ı gözlenmi!tir. Obsidiyen teknoloji-
sinde 2. tabaka evreleri boyunca görülen süreklilik6,
aynı !ekilde mimari (Duru 2002: 171), kemik alet
(Kaya 2002) ve sürtmeta! aletlerde de (Güldo"an
2002) izlenmektedir.

4 G-H açmaları obsidiyen buluntularının
%12,76’sını düzeltili parçalar olu!turmaktadır.
Buradaki alet çe!itleri tüm tabakalar ve alt evre-
lerde benzer olarak devam etmekle birlikte, sade-
ce yo"unluklarında bir de"i!iklik oldu"u dikkati
çekmektedir. 2G evresinde a"ırlıklı olarak düzelti-
li dilgi/dilgicikler görülürken, 2B evresinde yo"un-
luk yonga üstü kazıyıcılardadır. Ayrıca 2G evresinde
Epi-Paleolitik gelene"in izlerini ta!ıyan geometrik
mikrolitler bulunmaktadır. Her ne kadar buluntu
türlerinde bir de"i!im söz konusu ise de, yukarıda
da söz edildi"i gibi, ya!am ve beslenmede farklı-
la!mayı gösteren herhangi bir veri olmadı"ı için,
buluntulardaki de"i!imin nedenleri hakkında
yorum yapmak zordur. Bu çalı!ma kapsamında ele
almadı"ımız ok uçları, her ne kadar A!ıklı’nın ça"-
da!ı olan yerle!imlerde belirgin alet türlerinden
ise de, A!ıklı’da bunlar sayıca oldukça sınırlıdır.

Alet-ta!ımalık ili!kisine baktı"ımızda, yapılan ilk
incelemelerde de gözlendi"i gibi, kazıyıcıların
ço"unlukla blo"u soyma parçaları olan kalın yon-
galar üzerine yapılmı! oldu"u (Abbés vd. 1999:
125) ve dilgi üstü aletlerde ise daha çokmerkezi dil-
gilerin kullanıldı"ı görülmektedir.

OrtaAnadolu’daA!ıklı Höyük’ün alt katmanlarıyla
kar!ıla!tırma yapabilece"imiz, Epi-Paleolitik Ça"’a
tarihlenen Pınarba!ı B kaya sı"ına"ı yontmata!
buluntu toplulu"u, %90 oranında obsidiyen, %10
oranında ise çakmakta!ı ve di"er hammaddelerden
olu!maktadır. Buradaki obsidiyenin Kapadok-
ya’daki obsidiyen yataklarından getirildi"i dü!ü-
nülmektedir. A. Pirie’nin Pınarba!ı B obsidiyenle-

ri üzerindeki ilk gözlemleri, çekirdeklerin ve çekir-
dek hazırlama yongalarının ve yapım artıklarının az
olması nedeniyle, yongalamanın yerle!me dı!ında
yapıldı"ını ve aletlerin hazırlanmı! olarak getiril-
di"ini göstermektedir. Obsidiyen buluntuların %
27’sini aletler olu!turmaktadır. A!ıklı’da 2G evre-
sinde % 2,19 gibi dü!ük bir oranda bulunan geo-
metrik mikrolitler, Pınarba!ı B’de % 20 oranıyla,
ço"u aycık olmak üzere, en fazla bulunan alet grubu
olu!turmaktadır (Baird 2007: 290-291).

MÖ 8500-8000’lere tarihlenen Pınarba!ı A alanı-
nın yontmata! buluntuları ise A. Pirie ve C.
Edwards tarafından çalı!ılmaktadır. B alanına
paralel olarak yontmata! buluntuların hammad-
desi % 80 oranında obsidiyen, %20 oranında çak-
makta!ı ve çörttür. #ki yönlü çıkarımlı dilgi çekir-
dekleri ço"unlukla tükenmi! durumda bulun-
mu!tur. Obsidiyen çekirde"in hazırlanmı!, kıs-
men parça çıkarılmı! olarak yerle!meye getirildi-
"i ve yongalamaya yerle!mede devam edildi"i
dü!ünülmektedir. Alet çe!itleri içinde mikrolitler
B alanına oranla daha az (% 10) bulunmu!tur.
Geometrik mikrolitler, A!ıklı’da oldu"u gibi
mikro-kalem tekni"i ile çıkarılmı! parçaların üze-
rine yapılmı!tır (Baird 2007: 297-298). Pınarba!ı
B’de en eskisi tanımlanan Epi-Paleolitik gelene-
"in izlerini A!ıklı Höyük’te gerek mikro-kalem
tekni"i, gerekse de mikrolitlerin varlı"ından izle-
mekteyiz. Mikro-kalem tekni"i aynı dönemde,
Anadolu’nun güneyindeki Öküzini Ma"arası’nda
da geometrik aletlerin yapımında kullanılmı!sa
da (Léotard ve Bayón 2002: 135-136), Öküzi-
ni’ndeki geometrikler Pınarba!ı A’daki örneklere
oranla daha küçük boyuttadır.

A!ıklı’dan daha geç döneme tarihlenenCanHasan
III ve Suberde yerle!meleri de, Kapadokya Bölge-
si’nden getirilen obsidiyeni, obsidiyen yataklarına
uzak konumlarına kar!ın yo"un olarak kullanmı!-
lardır. Batı Kapadokya bölgesinde oldu"u gibi
Konya Ovası’nda da (Can Hasan III) a"ırlıklı ola-
rak iki yönlü çıkarımlı yongalama sisteminin yanı
sıra tek yönlü çıkarımlı yongalama sisteminin devam
etti"i gözlemlenmekte ve yongalamanın yerle!me-
de yapıldı"ı anla!ılmaktadır (Ataman 1988). Alet
çe!itlili"ine baktı"ımızda Can Hasan III’de A!ık-
lı’dan farklı olarak çok sayıda ok ucununun (%
30) varlı"ı dikkati çekmektedir (Ataman 1988).

Semra YILDIRIMI-BALCI

26



Göller Bölgesi yerle!melerinden Suberde’de ise
tek yönlü çıkarımlı konik çekirdekler ve bu çekir-
deklerden çıkan küçük boyutlu dilgiler bulun-
mu!tur. Yerle!medeki çekirdek ve sırtlı dilgilerin
varlı"ından yola çıkarak, olasılıkla yongalamanın
yerle!me içinde yapılmı! olabilece"i söylenebilir.
Suberde’nin geometrik mikrolitleri A!ıklı’daki
örnekleri hatırlatmaktadır. Suberde’de en fazla
görülen alet, Can Hasan’da oldu"u gibi, ok uçla-
rıdır (yakla!ık 560 adet) (Bordaz 1969: 52-55).
A!ıklı’da çok sayıda olan ön kazıyıcılar ise Suber-
de’de azdır.

A!ıklı Höyük’den daha eski dönemlere (Son
PPNA, #lk PPNB) tarihlenen ve Kuzey Suriye’de
yer alan Cheikh Hassan yerle!mesinde de, A!ık-
lı’da oldu"u gibi birbirini takip eden seriler !ek-
lindeki dilgi çıkarımı görülmekle beraber, bunla-
rın A!ıklı’dakilerden farklı oldu"u yapılan tekno-
lojik incelemeler sonucunda anla!ılmı!tır. A!ıklı’da
bir merkezi dilgiye alt tabakalarda 2G evresinde
iki, 2B evresinde bir yan dilgi kar!ılık gelirken,
Cheikh Hassan’da bir merkezi dilgiye 9 yan dilgi
dü!mektedir (Abbés 2003: 63, 74).

Sonuç olarak A!ıklı Höyük 4 G-H açmaları obsi-
diyen buluntularının teknolojik geli!iminde Epi-
Paleolitik gelene"in izlerini (geometrikmikrolitler,
mikro-kalem tekni"i) takip edebilmek mümkün
olsa da, kendi içerisinde bir süreklilik gösteren ve
yerel özelliklerin hakim oldu"u bir yapım gelene-
"inin bulundu"u söylenebilir.

KATKI BEL"RTME

A!ıklı Höyük obsidiyen buluntularını incelememe
izin veren ve bilimsel deste"i ile her zaman yanım-
da olan Nur Balkan-Atlı’ya te!ekkürlerim son-
suzdur. Yontmata! teknoloji konusunda bilgi ve
deneyimlerini payla!an Didier Binder’e te!ekkür
borçluyum. Ayrıca bilimsel önerilerine sık sık ba!-
vurdu"umÇiler Algül, Nurcan Kayacan,Mihriban
Özba!aran, Laurence Astruc’e çok te!ekkür ede-
rim. Obsidiyen çizimlerin bir kısmı Nur Balkan-
Atlı’nın çizim ar!ivindedir; kullanmama izin veren
hocama te!ekkür ederim. Di"er çizimler vemürek-
keplenmesi #lknur Arı, Nurcan Kayacan tarafın-
dan yapılmı!tır; kendilerine katkılarından dolayı
te!ekkür ederim.
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1 A!ıklı Höyük yerle!mesinin güneyinde yer alan özel
yapılar alanında üçüncü bir i!lem zinciri söz konusudur
(Yıldırım-Balcı 2007).

2 Ta!lar sertlik derecelerine göre yumu!ak ve sert diye
ayrılmaktadır. Örne"in kumta!ı ve riyolit yumu!ak ta!,
bazalt sert ta! grubuna girmektedir.

3 Bu tip ta!lar, Kapadokya Bölgesi obsidiyenleri üzerinde
yapılan deneysel yongalama çalı!maları sırasında J.
Pelegrin tarafından kullanılmı! ve vurgaç olarak
kullanılmaya çok uygun oldukları belirtilmi!tir (J.
Pelegrin ile ki!isel görü!me, A"ustos 2009).

4 Sert ta! vurgaç, obsidiyenin yongalanmasında çok uygun
olmamakla birlikte, bazen ilk soyma yongalarının
çıkarılmasında kullanıldı"ı dü!ünülmektedir.

5 Yerle!mede bulunan bitki kalıntılarının analizinden

tarım (Tahıllar, bezelyegiller) ve toplayıcılık (meyveler
ve yanı sıra ot türleri) (van Zeist ve deRoller 1995: 181-
184), hayvan kalıntısı analizlerinden de seçici avcılık (en
fazla koyun, keçi, sı"ır yanı sıra kızıl geyik, alageyik,
domuz, at, e!ek, tav!an ve bazı kemirgenler, tilki köpek
ku! ve kaplumba"a) (Buitenhuis 1997) yapıldı"ı
bilinmektedir.

6 Sınırlı bir alanda çalı!ılan 3. ve 4. tabakalara ait
yontmata! buluntular tarafımdan doktora tezi
kapsamında incelenmi!tir. 2. tabakada izlenen
süreklili"in bu tabakalarda da devam etti"i, fakat baskın
sistemin tek vurma düzlemli çekirdekten dilgi/dilgicik
(düz ya da çarpık profilli) çıkarımına yönelik oldu"u
belirlenmi!tir (Yıldırım-Balcı 2007).
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Çizelge 1 - A!ıklı Höyük 4 G-H derinlik açması obsidiyen
çe!itleri: Kayırlı- Bitlikeler, Nenezi, Kömürcü-Kaletepe.

Çizelge 2 - A!ıklı Höyük 4 G-H derinlik açması
obsidiyen çe!itlerinin 2B ve 2G evrelerine göre da"ılımı.

Çizelge 3 -
A!ıklı Höyük
obsidiyenlerinin
tabakalara/evrel
ere göre
da"ılımı.
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Çizelge 5 - A!ıklı Höyük 4 G-H derinlik açması 2B evresi ta!ımalık-alet ili!kisi.

Çizelge 4 - A!ıklı Höyük 4 G-H derinlik açması düzeltili alet çe!itlerinin tabakalara göre da"ılımı.
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Çizelge 6 - A!ıklı Höyük 4 G-H derinlik açması 2G evresi ta!ımalık-alet ili!kisi.

Çizelge 7 - Açık alan ve yapılarda bulunan obsidiyen buluntuların evrelere göre da"ılımı.
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Res. 1 - Yerle!meler, volkanlar ve obsidiyen yataklarını gösteren bölge haritası
(Hazırlayan Y. G. Çakan).

Res. 2 -4 G-H derinlik açması, 2B evresi yapı ve açık
alanlar (Esin ve Harmankaya 1999: lev. 94, !kl. 10).

Res. 3 - 4 G-H derinlik açması, 2G evresi yapı ve açık
alanlar (Esin ve Harmankaya 1999: lev. 95, !kl. 11).
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Res. 4 - 2G evresi NG açık alanı: 1) iki vurma düzlemli dilgi çekirde"i; 2-3) A!ıklı tipi iki vurma düzlemli dilgi
çekirdekleri; 4) yonga üstü yarı çeper kazıyıcı; 5) yonga üstü ön kazıyıcı; 6) düzeltili merkezi dilgi; 7-8) kullanılmı!
merkezi dilgiler; 9) budanmı! merkezi dilgi; 10) yan dilgi üstü delici.
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Res. 5 - 2G evresi NG açık alanı: 1-4) geometrik mikrolitler; 5) düzeltili merkezi dilgi; 6-13) mikro-kalemler.
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Res. 6 - 2G evresi MN açık alanı: 1) tek vurma düzlemli dilgi çekirde"i; 2) omurgalı dilgi; 3, 5-7) yan
dilgiler; 4) yonga üstü (do"al yüzü olmayan) yarı çeper kazıyıcı; 8-9) merkezi dilgi üstü kalemler.
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Res. 7 - 2G evresi MN açık alanı: 1-6) merkezi dilgiler; 8) düzeltili merkezi dilgi; 9) merkezi dilgi üstü ön
kazıyıcı; 10-11) budanmı! merkez dilgiler; 12) delici ve budanmı!
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Res. 8 - 2B evresi S açık alanı: 1) yongalama yüzü yenileme yongası; 2) vurma düzlemi yenileme yongası (tablet); 3)
merkezi dilgi; 4, 6) kullanılmı! merkezi dilgiler; 5, 7-8) düzeltili merkezi dilgiler.



Semra YILDIRIM-BALCI

38

Res. 9 - 2B evresi S açık alanı: 1-2, 4) merkezi dilgi üstü ön kazıyıcılar; O yapısı: 3) yonga üstü saplı ön kazıyıcı; 8)
merkez dilgi üstü uçlu dilgi; C yapısı: 5) düzeltili merkezi dilgi; 6) düzeltili yan dilgi; 7) yan dilgi üstü kalem.
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Res. 10 - Tablasal blok.
Res. 11 - Ham bloktan dilgi çıkarımına kadar tüm a!amaları
gösteren A!ıklı tipi iki vurma düzlemli dilgi çıkarımı.

Res. 12 - 2B evresi merkezi dilgiler.


