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TEPECøK-ÇøFTLøK TAKILARI

ÖZ
Hale EREN
Orta Anadolu Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde bulunan Tepecik-Çiftlik
höyü÷ü Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’den ølk Kalkolitik Dönem’in sonlarına
kadar iskân görmüú bir yerleúmedir. Tepecik-Çiftlik’te 2000-2014 yılları arasında
bulunmuú olan takılar bu yüksek lisans tezinin konusunu oluúturmaktadır. Bu
kapsamda Tepecik-Çiftlik kazısında bulunmuú ve envantere geçmiú takıları
dönemine, tabakasına, hammaddesine, tipolojik özelli÷ine ve ölçülerine göre
de÷erlendirme yaparak katalog oluúturmak bu tezin amacını oluúturmaktadır.
Çalıúmada, boncuk ve süs eúyalarının yapımında kullanılan hammaddeler ve
yapım

teknikleri

araútırılmıú.

Guruplandırılan

süs

eúyalarının

açmalarına,

tabakalarına ve buluntu yerlerine göre de da÷ılımı oluúturulmuútur. Çanak Çömleksiz
Neolitik, Neolitik ve ølk Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilen baúka bölge
yerleúmelerinin süs eúyaları ile Tepecik-Çiftlik’te bulunmuú takılar arasında benzer
özelli÷e sahip objelerin bulunması amaçlanmıú ve yapılan karúılaútırmalarla
sonuçlara ulaúılmaya çalıúılmıútır.
Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu Bölgesi, Volkanik Kapadokya Bölgesi,
Tepecik-Çiftlik, Neolitik Dönem, ølk Kalkolitik Dönem, Takılar.
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JEWELLERIES OF TEPECIK-CIFTLIK

ABSTRACT
Hale EREN
Tepecik-Çiftlik is a mound Which is located in Volcanic Cappodocia
Province of Central Anatolia. Layers covering entire sequence between Pre-pottery
Neolithic and Early Chalcolithic Period are represented in the site. In this thesis, the
main subject covers Tepecik-Çiftlik jewelleries that found between the years 20002014. It is aimed to examine the jewelery findings which are uncovered during the
excavation. Catalog making is based on the periods, layers, raw material, typological
features and dimensions of the findings.
In this study, raw materials and construction techniques used in bead and
ornament making were investigated. The distribution pattern of the ornaments is
identified in terms of layers, trenches and the exactlocations of findings.
Additionally, ornaments which are dated to Pre-pottery Neolithic, Neolithic and
Early Chalcolithic periods from Tepecik-Çiftlik are compared with their
contempararies from other sites. By this, it is aimed to identifty the ornaments which
belong to other sites in terms similarities and differences.
Key Words: Central Anatolia, Volcanic Cappadocia Province, TepecikCiftlik, Pre-pottery Neolithic Period, Neolithic Period, Early Chalcholitic Period,
Jewelleries.
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ÖNSÖZ
Bu tez çalıúmasında 2000-2014 yıllarında sürdürülen on beú kazı sezonunda
açı÷a çıkarılmıú buluntulardan hareket ederek, Tepecik-Çiftlik’te görülen takılar (süs
eúyaları) incelenmeye çalıúılmıútır. øncelenen buluntuların de÷erlendirilmesi yapılmıú
ve katalo÷u oluúturulmuútur. Devam eden kazılarda elde edilecek buluntular
sonuçların de÷iúmesine yol açacaktır. Bu tezin bundan sonraki çalıúmalara katkı
sa÷laması dile÷iyle…
Tez konusu seçiminde beni yönlendiren, kazıevinde sa÷ladı÷ı rahat çalıúma
ortamı ve deste÷i için tez danıúmanım Doç.Dr. Erhan Bıçakçı’ya çok teúekkür
ederim.
Buluntuların çizimini yapan sevgili Gül Bıçakçı’ya, buluntuların foto÷raf
çekimleri için Salih Üstünda÷’a, øngilizce metni düzeltmemde yardım eden
arkadaúım Mine Durur’a, tezimi hazırladı÷ım süreçte fikirlerini ve deste÷ini
esirgemeyen Can Yümni Gündem’e çok teúekkür ederim.
E÷itim hayatım boyunca her zaman beni destekleyen ve daima arkamda duran
babam Fevzi Eren ile annem Hacer Eren’e, her türlü sıkıntımı paylaúan ablam ùule
Eren Tunca’ya ve aileme yürekten teúekkür ederim.
Hale Eren
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GøRøù
Takı; yaratıldı÷ı toplumun yaúam biçimini yansıtır. Günümüzden 40-30 bin
yıl öncesinde görülmeye baúlanan takı sembolik anlamıyla statü ve sosyalleúmenin
simgesidir. Dönemler, ça÷lar de÷iúse de hatta inaçlarla beraber kültürlerin de÷iúim
süreçleri içerisinde malzeme ve yapım teknikleri ile beraber sembolik yerini
korumuútur. Toplumun ekonomik yapısını da belirleyen takı sosyal ve kültürel
yapısının geliúmesine katkıda bulunmuútur.
“Tepecik-Çiftlik Takıları” baúlıklı bu tez çalıúmasında, Tepecik-Çiftlik
yerleúmesi takılarının (süs eúyalarının) tipolojisini tabakalara göre belirlemeye,
saptanan formların yerleúmenin di÷er tabakalarında da devam edip etmedi÷ini
anlamaya ve katalo÷u oluúturulan takıların de÷erlendirilip tipoloji yöntemiyle
benzerleri bulunarak, geliúim sürecini bulundukları tabaka içinde de÷erlendirilmeye
çalıúılmıútır.
Bu amaç do÷rultusunda; tezin birinci bölümünde çalıúmanın konusu, amacı
ve uygulanan yöntemle beraber yapılan çalıúmalar anlatılmıútır.
økinci bölümde; do÷al çevre koúulları kültürlerin oluúumunda belirleyici bir
role sahip oldu÷undan Tepecik-Çiftlik yerleúmesinin bulundu÷u do÷al çevre;
yeryüzü úekilleri ile beraber tanıtılmıú ve bölgenin kronolojisi, bölgede yapılan baúka
araútırmaların çerçevesinde özetlenmeye çalıúılmıútır.
Üçüncü bölümde; Tepecik-Çiftlik yerleúmesinin konumu, kazı tarihçesi,
tabakalanması ve mimarisi ile buluntu toplulukları hakkında bilgi verilmeye
çalıúılmıútır.
Tezin dördüncü bölümünde ise Prehistorik Dönemde boncuk ve çeúitli süs
eúyalarının yapımında hangi hammaddelerin kullanıldı÷ı ve süs eúyalarının
yapımında gözlenen teknolojik de÷iúikler hakkında “boncuk, süs eúyalarının
yapımında kullanılan hammaddeler ve yapım teknikleri” baúlı÷ı altında kısaca bilgi
verilmiú. Tezin ana konusunu oluúturan beúinci bölümde ise Tepecik-Çiftlik Takıları
incelenmiútir. Bu bölümde kazı envanterine geçmiú takıların (süs eúyalarının)
1

bulundu÷u

döneme,

tabakaya,

yapıldı÷ı

hammaddeye

ve

ölçülerine

göre

de÷erlendirilmesi yapılmıútır.
Altıncı bölümdeyse süs eúyalarının tipolojik özelliklerine göre, dönemlere ve
tabakalara nasıl da÷ıldı÷ı durumu ele alınmıútır. Yedinci bölümde; Çanak Çömleksiz
Neolitik Dönem, Neolitik Dönem ve ølk Kalkolitik Dönem’e tarihlenen di÷er bölge
yerleúmeleri hakkında bilgi verilmiú. Sekizinci bölümde katalo÷u oluúturulan
takıların di÷er bölge yerleúmeleri ile karúılaútırması yapılıp de÷erlendirilmeye
çalıúılmıútır. Dokuzuncu ve son bölümde ise Tepecik-Çiftlik genelinde takıların
bulundu÷u tabakaya göre tipolojik özelli÷i ve yapıldı÷ı hammaddeye göre genel bir
de÷erlendirilmesi yapılmıútır.
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1.ÇALIùMANIN KONUSU, AMACI ve UYGULANAN YÖNTEM
1.1. Çalıúmanın Konusu ve Amacı
“Tepecik-Çiftlik Takıları” baúlıklı tezin konusunu; Orta Anadolu Volkanik
Kapadokya Bölgesi’nde yeralan; Tepecik-Çiftlik yerleúmesinde bulunan boncuk,
kolye uçları, kolyeler, toplu buluntu olarak bulunan boncuklar, bilezikler, yüzükler,
kemer tokaları, bileklik vb. süs eúyası olabilen objelerin incelenmesi oluúturmaktadır.
Bu kapsamda Tepecik-Çiftlik yerleúmesi kazısında bulunmuú ve envantere geçmiú
takıların dönemine, tabakasına, hammaddesine, tipolojik özelli÷ine ve ölçülerine
göre de÷erlendirme yaparak belgeleme yapmak ve katolog oluúturmak çalıúmanın
esas amacını oluúturmuútur.
Belgeleme çalıúması Tepecik-Çiftlik’in 2000-2014 yılları arasında bulunmuú,
takı ya da süs eúyası kapsamına giren buluntularını kapsamaktadır. Bu çalıúma
sırasında takı ya da süs eúyası olabilecek unsura sahip objeler taú, kemik, yumuúakça
kabu÷u úeklinde malzemesine göre gruplandırılmıútır. Gruplanan her malzeme kendi
içinde form özelliklerine (tipolojisine) ve kullanılmıú olması muhtemel iúlevselli÷ine
göre gruplandırılmıútır. Bütün sınıflanan objeler yükseklik, geniúlik, çap ve kalınlık
ölçüleri vb. belirlenerek de÷erlendirilmiútir. Bilgiler, takıların (süs eúyaları)
foto÷raflaması ve çizimleri yapıldıktan sonra bilgisayar ortamına aktarılmıútır.
Çalıúması yapılan bütün ufak buluntu süs malzemesi envanter listeleri incelenilerek
ve 2011-2014 yıllarında yapmıú oldu÷um atölye-belgeleme çalıúmaları sayesinde
oluúturulmuútur.
1.2. Kazı Sistemi
Tepecik-Çiftlik’te kazılar ‘plankare’, ‘açma sistemi’ ya da ‘grid sistemi’ adı
verilen yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemde höyük, haritanın kuzeyi esas alınarak,
birbirleriyle kesiúen yatay ve dikey hatların oluúturdu÷u 10X10 m’lik karelere
bölünmüútür. Plankare ya da açma sistemi arasında kalan alanlar kuzeyden güneye
büyük harflerle A’dan Z’ye kadar adlandırılmıú ve batıdan do÷uya ise 1’den 30’a
kadar numaralandırılmıútır (bknz.Çizim.1).
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Höyükteki açmalar bu plankareler esas alınarak araziye yerleútirilmektedir.
Açma kenerları ise plankare grid çizgisinin 0.50m içerisinden baúlayarak
kazılmaktadır. øki açma arasında oluúan 1.00 m’lik kazılmamıú alanlar ise kazı
sırasında toprak taúınmasını sa÷lamak için ‘araba yolu’ olarak kullanılmaktadır. Bu
alanlar aynı zamanda açma kenarlarında kesitlerin oluúmasını sa÷lamaktadır.
Çalıúmalar bitince planları çizimlerle kayda geçirilmektedir.
Kazı sisteminde uygulanan bazı numaralandırma iúlemleri bu ‘grid sistemi’
esas alınarak yapılmaktadır. Her bir plankare’nin güneybatı köúesi baúlangıç, 0.00
olarak kabul edilir. Plankare’nin batı ve güney hatları da X-Y kordinat do÷rultusu
kabul edilerek ölçümler yapılır ve konumlar belirlenir. Höyü÷ün en yüksek
noktasının 0.00 kabul edilmesiyle kot; Z yani derinlik tespit edilmektedir.
Yukarıda belirtilen kordinat sistemi çerçevesinde (grid sistemine göre) her bir
açmada sandık adı verilen birimler çeúitli numaralar almaktadır. 9X9 m boyutundaki
plankare içerisinde; çanak çömlek parçaları, hayvan kemikleri, yontma taú elet
parçaları gibi taúınabilir malzemeler kazılan dolgunun niteli÷ine göre kordinatları
saptanıp sınırları belirlenerek toplanır. Bu bilgiler ‘sandık listeleri’nde kayda
geçmektedir.
Her bir açmada ortaya çıkarılan duvar, taban, fırın, çukur gibi taúınmaz
buluntular ise; her bir plankare içinde 1’den baúlayarak numara alır ve ‘sabit buluntu
listeleri’nde kayda geçirilir.
Açmalarda, her türlü malzemeden yapılmıú çeúitli alet, süs eúyaları gibi
taúınabilir ufak buluntular yine aynı açma içinde 1’den baúlayarak numaralandırılır
ve ‘ufak buluntu listeleri’nde kayda geçirilmektedir.
Tüm höyü÷ün birim olarak kabulü ile verilen numaralandırma sisteminde ise
ortaya çıkan mimari kalıntılarda; yapı ve mekân adlarının tanımlanmasında büyük
Latin harfleri A’dan baúlayarak (örne÷in AA Mekânı úeklinde) sıra ile verilmektedir.
Kordinatları verilerek tespit edilen di÷er numaralandırma sisteminin parçasını
ise iskelet ve analiz örnekleri oluúturmaktadır. ønsan iskeletleri her bir birey için tüm
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höyükte 1’den baúlayarak (örne÷in SK-1 úeklinde) sıra ile giden numara almaktadır.
Tarihleme, odun, botanik, DNA, taú ve çeúitli toprak vb. analizleri için alınan buluntu
grubunda ise 1’den baúlayarak evam eden (örne÷in Örn.1 úeklinde) numaralar
verilmektedir.
Ufak/ Küçük Buluntular:
Araziden kazı evine getirilen küçük buluntular gelen malzemenin niteli÷ine
göre yıkanıp, temizli÷i yapılmakta gerekiyorsa tümleme, sa÷lamlaútırma gibi koruma
ve onarım iúlemleri uygulanmaktadır. Daha sonra buluntulara atölyede ‘Envanter
Numarası’ verilmektedir. Bu numaralandırma iúlemi her sene 1’den baúlayarak
(örne÷in TP’2014-1 úeklinde) kaydedilir. Burada amaç müzelik ve etütlük eserlerin
ayırımını kolaylaútırmak, eserlerin çizim ve foto÷raflama çalıúmalarının düzen içinde
yapılmasını sa÷lamaktır.
Ufak buluntulara envanter numarası; Exel dosyasında hazırlanan ‘Envanter
Listesi’ne buluntu bilgilerinin sırayla girilmesiyle verilmektedir. Bu envanter
listesinde; Envater Numarası, adı, buluntunun yapıldı÷ı malzeme, bulundu÷u açma,
buluntunun bulundu÷u plankare içerisinde aldı÷ı buluntu numarası, bulundu÷u
sandık ve tarih gibi bilgiler yer almaktadır (ùekil.1).
‘Buluntu Fiúi Listesi’ ise Fale Maker adı verilen veri tabanı programında
yapılmaktadır. Bu veri tabanına buluntunun foto÷rafı, kazı envanter numarası,
buluntunun türü-adı, hammaddesi, açı÷a çıkarıldı÷ı açma, x-y-z kordinatları, dönemi
ve tabakası, boyutları gibi ayrıntılar girilerek buluntunun tanımı yapılmaktadır
(ùekil.2).
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ùekil 1: Tepecik-Çiftlik envater listesi formu.

ùekil 2: Tepecik-Çiftlik kazı buluntu fiúi veri tabanı formu.
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1.3. Çalıúmada Uygulanan Yöntem
Bu tezde malzeme çalıúmasında ele alınan boncuk ve çeúitli süs eúyalarının
grup ve sınıflamasında;
Tepecik-Çiftlik arúivinde yeralan:
•

2000-2014 kazı sezonlarında bulunmuú olan ve ufak buluntuların aktarıldı÷ı
exel dosyalarında hazırlanmıú envanter listelerinden, her bir ufak buluntunun
bilgilerinin girildi÷i fale maker veri tabanından,

•

2000-2014 kazı sezonlarında bulunmuú olan ufak buluntuların foto÷rafları ve
çizimlerinden yararlanılmıútır.

•

Çalıúma dönemi içinde, 2012 kazı sezonunda; 2000-2005 yılları arasındaki ve
2013 kazı sezonunda; 2006-2008 yılları arasındaki etütlükleri içeren
buluntular Ni÷de Müzesi’nden çalıúılmak üzere alınmıú. Bu buluntuların
foto÷rafları çekilip, çizimleri eksik olanların çizimleri tamamlandıktan sonra
müzeye teslimi yapılmıútır.

•

Çeúitli taútan yapılmıú boncuk-takıların tipolojisi ve yumuúakça kabu÷u’ndan
yapılmıú takıların familya-türlerine göre ayrımı, ayrıntılı olarak ele alınan
konu baúlıkları içinde; dip not olarak belirtilmiú çeúitli makalelerin araútırma,
çizim ve foto÷raflarından yararlanılarak yapılmıútır. Boncuk ve çeúitli
takıların temsil etti÷i kemik tür ve iskelet elementlerine göre yapılan
sınıflama

ise

Can

Yümni

Gündem’in

1

görüúleri

do÷rultusunda

oluúturulmuútur.
•

Buna göre takılar (süs eúyaları) boncuklar, kolye uçları, kolyeler, toplu
buluntu olarak bulunan boncuklar, bilezikler, yüzükler, kemer tokaları,
bileklik, hayvanbaúı úeklinde süslü spatulalar, çizi bezekli kemik nesneler
úeklinde gruplanarak tipolojik özelliklerine ve hammaddelerine göre
ayrılmıútır.
Bundan sonraki çalıúma içerisinde;

1

Yrd.Doç.Dr.Can Yümni Gündem; Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Ö÷retim Görevlisi.
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•

Takıların (süs eúyalarının) yerleúmedeki genel sayısı ve yapıldı÷ı
hammaddelere göre temsil edilme oranları verilmiútir.

•

Boncuk ya da takıların bulundu÷u tabakalara göre tipolojik özelliklerine
ve hammaddelerine göre ayrımı yapılmıútır.

•

Bulundu÷u tabakaya göre yapılan ayrımda tespit edilen formların
yapıldı÷ı hammaddeye göre temsil edilme oranları verilmiútir.

•

Tipolojisi ya da formu tanımlanan takıların (süs eúyalarının) boyutları ile
ilgili veriler verilmiútir. Böylece tanımlanan formların belli hammadde ve
boyutta yapılıp yapılmadı÷ı gibi özelliklere bakılmıútır.

•

Yapılan sınıflama ve ayırımda boncuk ve tanımlanan di÷er süs eúyalarının
yerleúmenin di÷er tabakalarında bulunan örnekleriyle karúılaútırması
yapılarak aynı özellikleri taúıyıp taúımadı÷ı anlaúılmaya çalıúılmıútır.

•

Boncuk, toplu buluntu; kolye ve süs eúyası olarak tanımlanan di÷er
buluntular temsil edildi÷i tabakada bulundu÷u açma ve buluntu yerine
göre da÷ılımı yapılarak oranları verilmiútir. Böylece buluntuların
tabakalara ve buluntu yerine göre da÷ılımının bir düzen oluúturup
oluúturmadı÷ı araútırılmıútır.

Tepecik-Çiftlik’in süs eúyalarının ele alınan yerleúmedeki da÷ılım düzeni ise;
etiketleme sistemi üzerinden veri tabanına iúlenen ufak buluntuların, kazı raporları ve
açma defterlerine girilen günlük raporları ile karúılaútırması yapılmıú. Böylece süs
eúyalarını oluúturan gruplarının açmalarına, tabakalarına ve buluntu yerlerine göre
ayrımı oluúturulmuútur.
Kitaplık çalıúmasında;
•

Boncuk ve süs eúyalarının yapımında kullanılan hammaddeler ve yapım
teknikleri araútırılmıú.

•

Çanak Çömleksiz Neolitik, ølk Kalkolitik ve Neolitik döneme tarihlenen
baúka bölge yerleúmeleri saptanarak Tepecik-Çiftlik’te bulunmuú takılarla
benzer özelli÷e sahip objelerin bulunmaya çalıúılması amaçlanmıútır. Bu
çalıúmayı yaparken her bir yerleúmenin buluntularını birebir gözlemleme
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úansımız olmadı÷ı için araútırılan kaynaklardan edindi÷imiz takıların tipolojik
özelli÷ine ait bilgi ve foto÷rafların tespiti ile karúılaútırma yapılmıútır.

•

Bulunan sonuçların di÷er bölge yerleúmeleri ile karúılaútırması yapılıp
buluntular de÷erlendirmeye çalıúılmıútır.

•

Son bölümde Tepecik-Çiftlik genelinde takıların bulundu÷u tabakaya
göre tipolojik özelli÷i ve yapıldı÷ı hammaddelere göre genel bir
de÷erlendirmesi yapılmıútır.

En son bölümde oluúturulan katalog kısmında;
tipolojik özelliklerine ve yapıldı÷ı hammaddelere göre ayrılan takılara ølk
Kalkolitik dönem tabakalarında bulunan gruplardan ‘1’ sayısından baúlayarak
(örne÷in: Kat.Nu.1 úeklinde) Neolitik dönem tabakalarında temsil edilen tip
gruplarına kadar sırayla evam eden katalog numarası verilmiútir.
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2.VOLKANøK KAPADOKYA BÖLGESø
Kapadokya bu günkü øç Anadolu Bölgesi’nde yeralan antik bölgenin adıdır.
Dilbilimciler tarafından Persçe oldu÷u düúünülen ‘Kapadokya’ kelimesi, olasılıkla
‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelmektedir.
Kapadokya; batıda Ere÷li, Tuz Gölü, Konya Ovası’ndan, do÷uda Malatya
øl’ine, kuzeyde Kızılırmak kavsinden, güneyde Bolkar, Alada÷lar ile Orta Torosları
içine alan bölgedir. Volkanik Kapadokya Bölgesi ise tamamen volkanik etkilerle
oluúmuú, Aksaray, Kayseri, Nevúehir, Ni÷de sınırları içinde yer alan bölgedir. Di÷er
bir de÷iúle Erciyes Da÷ı’ndan, güneyde Orta Toroslara kadar uzanan volkanik
oluúumlu; Erciyes, Acıgöl, Melendiz silsilelerini içine alan bölgedir (Çaylı 2009:5,8).
2.1.Yeryüzü ùekilleri ve Do÷al Çevre
Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin oluúumu Üst Miyosen’de baúlamıú, Pliosen
ve Kuvaterner döneminde de devam etmiútir. Volkanizma etkisiyle oluúan bölge, fay
hareketleri sonucunda kıvrılmıú, oluúan kırıklara lavların birikmesiyle Erciyes,
Hasanda÷ı, Melendiz ve Göllü Da÷ gibi volkan konileri oluúmuútur (Çaylı 2009:6).
Bölgede Kuvarterner döneminde akarsu ve ya÷ıú gibi aúındırıcı etkiler sonucu
derin vadiler oluúmuú, alüvyonlarla kaplanmıú ovalarla bu günkü görünümüne
ulaúmıútır.
Çevrede görülen di÷er yeryüzü úekilleri ise volkanizma ve akarsu erezyonları
ile meydana gelen tüfler, ignimbiritli alanlardır. Bölgedeki alüvyonlu alanlar, göl
çökelleri (Çiftlik Ovası, Tuz Gölü gibi) volkanik kökenli kırıntılardan oluúmuútur.
Tepecik-Çiftlik’in içinde bulundu÷u Melendiz silsilesinin ortasındaki
Melendiz Havzası’nda bulunan Çiftlik Ovası’nda ise Pleistosen döneminde krater
gölü bulundu÷u ve bu gölün Holosen dönemi baúından itibaren ponza ve külden
oluúan alüvyonlarla dolarak ovaya dönüútü÷ü düúünülmektedir (Bıçakçı 2007:237;
Harita.1).
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Bölge, volkanik yapısı nedeniyle obsidyen, bazalt, alçıtaúı gibi volkanik
kökenli hammaddeler ve su kaynakları açısından zengindir. Obsidyen ve bazalt tarih
öncesi dönemlerde önemli hammadde kayna÷ı olarak kullanılmıútır. Bölgenin en
önemli obsidyen kaynakları; Nevúehirde Karnıyarık, Kepez, Kulaklı-Kepez, Acıgöl,
Kaleiçi, Güneyda÷ı, Koruda÷; Ni÷de de Hotamıú Da÷ı-Kocatepe, Bozda÷ı, Göllü
Da÷-Kömürcü, Kayırlı, Bozköy, Nenezi Da÷ı’dır (Çaylı 2009:6). Bölgenin baúlıca su
kaynakları ise Kızılırmak, Sultansazlı÷ı, Melendiz suyu ve Tuz Gölü’dür. Ya÷murlar
ayrıca Bolkar ve Alada÷lardan eriyen kar suları birçok akarsuyu besleyerek bölgenin
sulak kalmasını sa÷lamıútır (Çakan 2013:17).
Bölgede bitki türlerini belirlemek üzere göl ve bataklık alanlarından alınan
polen analizlerinde Holosen dönemiyle birlikte nemlili÷in arttı÷ı G.Ö. 6500’lerde ise
maksimuma ulaútı÷ı görülmüútür. G.Ö.10.800-6.700/6.600’lerde yo÷un nem artıúı ile
meúe, sakız a÷acı, ardıç ve çimenlik step alanların bölgenin bitki örtüsünü
oluúturdu÷u saptanmıútır (Çaylı 2009:7).

Harita 1: Çiftlik Ovası ve Tepecik-Çiftli÷in konumunu
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2.2.Bölgedeki Araútırmaların Tarihçesi
Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde tespit edilen en eski, iki Neolitik yerleúme
bulunmaktadır. Bunlardan biri 1930’lu yıllarda H.Ornemod tarafından tespit edilmiú
Ni÷de yakınlarında bulunan Pınarbaúı-Bor yerleúmesidir. Di÷eri ise 1940’lı yıllarda
Kleinsorge tarafından Tuz Gölü yakınlarında tespit edilmiú Ilacapınardır (Çakan
2013:18).
Anadolu
bölgelerinden

obsidyen
biridir.

yatakları

Obsidyenin

açısından
Anadolu’dan

Yakındo÷u’nun
Yakındo÷u’nun

en

zengin

tümündeki

tarihöncesi yerleúmelere, G.Ö 14.000 yıllarından Kalkolitik dönem sonlarına kadar
süren da÷ılımı, 1960’lı yıllarda bölgenin tarihöncesi araútırmalarında öncelikli
alanlardan biri haline getirmiútir (Balkan-Atlı ve Binder 2007:217).
1964 yılında ise Richard Harper ve Margaret Ramsden tarafından yapılan
yüzey araútırması sırasında tespit edilen Köúk Höyük, 1965 yılında Ian Todd’un
ziyareti ile yüzey buluntuları yayınlanmıútır. 1980 yılında bir su sondajı sırasında
bazı buluntuların açı÷a çıkması üzerine U.Silistrelinin katılımı ile baúlayan kazılar
1981-1982 yıllarına kadar sürmüútür. 1983-1990 yılları arasında devam eden kazılar
Silistreli’nin vefatı ile son bulmuútur. 1995 yılında Aliye Öztan baúkanlı÷ında
baúlanan kazılar ise 2009 yılında sona ermiútir (Öztan 2007:223).
Çanak Çömleksiz Neolitik kültürün en iyi temsil edildi÷i yerlerden biri olan
Aúıklı Höyük 1963 yılında E.Gordon tarafından bulunmuú ve I.Todd tarafından
ayrıntılı yüzey araútırmaları yapılmıútır. Höyük, Mamasın Barajı inúaatı nedeniyle su
altında kalma riski taúıdı÷ından 1989 yılında Ufuk Esin baúkanlı÷ında bir ekip
tarafından kurtarma kazıları baúlatılmıútır (Esin ve Harmankaya 2007).
20.yüzyılın baúlarında bulunan yerleúmelerden biri olan Pınarbaúı’nın adı ilk
kez Ramsey’in bölgede bulmuú oldu÷u Bizans yazıtı nedeniyle yayınlara geçmiútir.
1970’li yıllarda yerleúmeyi D.French ziyaret etmiú, 1993 yılında ise T.Watkins’in
Konya Ovası Yüzey Araútırmaları Projesi kapsamında yerleúmeyi ziyareti sırasında
birçok mikrolit aletlere rastlaması nedeniyle 1994 yılında ilk kez kazılara
baúlanmıútır (Baırd 2007:287).
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1996 yılında Aúıklı çevresinde yeralan bir çok yerleúmeden biri olan
Musular’da Aúıklı-Musular iliúkilerini ve Çanak Çömleksiz Neolitik dönem sürecini
anlamak amacıyla Mihriban Özbaúaran tarafından kazı çalıúmalarına baúlanmıútır
(Özbaúaran vd.2007:273). Aynı sene Mamasın Baraj Gölü sınırları içinde yer alan ve
Orta Kalkolitik döneme tarihlenen Güvercinkayası’nda Sevil Gülçur baúkanlı÷ında
çalıúmalara baúlanmıútır (Gülçur ve Endo÷ru 1998).
Bölgedeki obsidyenin jeo-kimyasal analizlerin yapılıp, kaynakların jeolojik
ve jeomorfolojik araútırmalarının yapılması ve atölyelerdeki üretim zincirinin
anlaúılması amacıyla bölgedeki iúliklerden biri olan Kaletepe’de 1997-2001 yılları
arasında kazı çalıúmaları gerçekleútirilmiútir (Balkan-Atlı ve Binder 2007:217).
2000 yılında Melendiz Ovası’nda bölgenin Neolitik sürecini anlamak
amacıyla Tepecik-Çiftlik’te kazılara baúlanmıútır. Sevil Gülçur tarafından GelveriYüksek Kilise’nin kronolojik olarak tanımlanabilmesi amacıyla 2007 yılında bir
sezonluk sondaj çalıúması yapılmıútır. 2008 yılında Melendiz Da÷ları’nın do÷usunda
kalan Ankara-Adana karayolu inúaatı nedeniyle tahrip olaca÷ı düúünülen, kültür
varlıklarının tespiti amacıyla baúlayan Do÷u Melendiz Yüzey Araútırması ise 2012
yılında sonlandırılmıútır (Çakan 2013:20).
Bölgede

Aúıklı,

Güvercinkayası,

Tepecik-Çiftlik

ve

Göllüda÷’daki

araútırmalar ve kazılar halen devam etmektedir.
2.3.Bölgenin Kronolojisi
Çanak Çömleksiz hem de Çanak Çömlekli evreleri bulunan yerleúmeler
bölgede oldukça iyi bilinmektedir (Tablo.1). Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde;
Kömürcü Köyü’nde Göllüda÷ın kuzey ete÷inde yeralan Kaletepe’de yapılan
çalıúmalarda Alt ve Orta Paleolitik döneme ait tabakalar tespit edilmiútir (BalkanAtlı ve Binder 2007). Ayrıca Göllüda÷ çevresi ve Melendiz Da÷larının kuzeydo÷u
yamaçlarında yapılan yüzey araútırmalarında ise Paleolitik dönem buluntuları ele
geçmiútir. Bölgede Üst Paleolitik ve Epipaleolitik döneme ait buluntu yeri
bilinmemektedir.
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Bölgede Çanak Çömleksiz Neolitik dönem en iyi Aúıklı Höyük’ten
bilinmektedir. 11m’lik kültür dolgusu, 4 tabakası ve çok sayıda kültür evresi ile
çanak çömleksiz dönemi en iyi temsil eden yerleúmedir. 9.binyılın ilk yarısı ya da
ortaları ile 8.binyılın ortalarına tarihlenen yerleúmenin daha çok Konya Ovası
Kültürleri olarak tanımlanan Can Hasan I, III ve Çatal Höyük ile yakın iliúkiler
içinde oldu÷u düúünülmektedir (Esin ve Harmankaya 2007).
Aúıklı Höyü÷ün birkaç metre do÷usunda yer alan Musular’da 8.binyılın
ortalarına tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik dönem tabakasında açı÷a çıkartılan
özel iúlevli yapıların Aúıklı Höyük yerleúmesinin güneyinde bulunan kamusal
yapılarla benzer özelliklerinin oldu÷u saptanmıútır (Özbaúaran 2007:274).
Buzul döneminin bitimi ve Holesen’in baúlarında Anadolu Platosu’ndaki
yerleúimin do÷asını anlamak, gerek yerleúme co÷rafyasına gerekse bunları oluúturan
toplulukları daha geniú açıdan inceleme amaçlı yapılan çalıúmalarda, Pınarbaúı’nın
M.Ö.9.binin ikinci yarısına ve 8.binyılın baúlarına tarihlendi÷i görülmüútür. Bu
döneme tarihlenen tabakalarının Yakındo÷u’nun ølk PPNB’si ile ça÷daú olabilece÷i
düúünülür (Baırd 2007:286).
Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait baúka buluntu yeri ise Kaletepe’dir.
Burada ufak bir alanda yapılan çalıúmalarda olasılıkla Yakındo÷u Orta PPNB
dönemi ile ça÷daú bir iúlik yeri ortaya çıkartılmıútır. Yine aynı yerleúmenin farklı bir
alanında yapılan çalıúmada buluntuların daha çok Çatal Höyük ile iliúkili olabilece÷i
düúünülen bir baúka iúlik yeri ortaya çıkartılmıútır (Balkan-Atlı ve Binder 2007:220).
Tepecik-Çiftli÷in 16K açmasındaki derin sondajından bilinen Çanak
çömleksiz Neolitik döneme ait tabakaları ise ileriki sezonlarda yapılacak çalıúmalarla
ayrıntılı olarak araútırılacaktır.
Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde Çanak Çömlekli dönemi yansıtan
yerleúmelerden biri ise Musular’dır. M.Ö. 6.binyılın son çeyre÷ine tarihlenen
dolguları, yüzeye yakın konumda oldu÷undan büyük ölçüde tahrip olmuútur.
Musular’ın bu tabakasında çok odalı bir yapıya ait oldu÷u anlaúılan duvar kalıntıları

14

ile kısmen korunmuú duvar ve taban parçaları ile beraber çukurlar bulunmuútur
(Özbaúaran 2007:278).
Pınarbaúı’nın M.Ö 7.binyıla ait yerleúmesi ise 1,2 m’lik bir moloz tabakasının
üzerinde yer almaktadır. M.Ö 6.500-6000 yıllarına tarihlenen bu Çanak Çömlekli
tabakalarının Do÷u Çatal Höyük V-O nolu tabakalarıyla ça÷daú oldu÷u
belirtilmektedir (Baırd 2007:303).
Bölgede baúka bir Çanak Çömlekli dönemi yansıtan yerleúmenin Köúk
Höyük oldu÷u görülmektedir. M.Ö 6400’lerin baúlarından M.Ö 5.binyıl baúına kadar
yerleúimi devam eden Köúk Höyü÷ün (Öztan 2007:234) V-II. tabakalarının TepecikÇitli÷in 3.tabakası ile ça÷daú oldu÷u görülmektedir. Köú Höyük’ün Son Neolitik
dönemin sonu ile ølk Kalkolitik dönemin baúlarında görülen kabartma bezemeli
çana÷ının Tepecik-Çiftli÷in 2.tabakası, Pınarbaúı-Bor ve Gelveri-Yüksek Kilisenin
alt evrelerinde bulundu÷u görülmüútür (Çakan 2013:20).
Tepecik-Çiftlik ise bölgede Çanak Çömleksiz Neolitik dönem’den ølk
Kalkolitik döneme dek kesintisiz tabakalanma veren tek yerleúmedir. Bu özelli÷i ile
bölgenin kültürel kronolojisinin anlaúılmasında anahtar bir yerleúme özelli÷i
taúıdı÷ını söylemek mümkündür.
Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde Orta Kalkolitik dönemi temsil eden
yerleúmeler ise Gelveri-Yüksek Kilise ile Güvercinkayası’dır. Orta Anadolu’nun
kentleúme sürecini yansıtan Güvercinkayası’nın bu dönemi, Do÷u Anadolu ve Kuzey
Mezopotamya ile kültürel etkileúimi hakkında önemli bilgiler göz önüne sermektedir
(Gülçur vd.2000:60).
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Tablo 1: Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin kronoloji tablosu.

Orta
Anadolu
Volkanik Kapadokya
Güvercin
Kayası

Pınarbaúı

Musular

Aúıklı
Höyük

TepecikÇiftlik

Köúk
Höyük

Kaletepe

M.Ö.
Kal.
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
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3.TEPECøK-ÇøFTLøK
3.1.Konumu ve Kazı Tarihçesi
Tepecik-Çiftlik
Çiftlik Orta Anadolu Platosunun güneyinde, Kapadokya
Kapadoky Bölgesinin
güneybatısında, çevreye kapalı Çiftlik ovasının güneydo÷usunda
gün
usunda yer alır (Bıçakçı
vd.,2007:237). Höyü÷ün
Höyü÷ bulundu÷u bu bölge Kapadokya
padokya Volkanik Bölgesi olarakta
olarak
adlandırılmaktadır (H
Harita.2). Günümüzde Ni÷de øli Çiftlik ølçesi ssınırları içerisinde
bulunmaktadır (Bıçakçı
Bıçakçı 2001:26).
2001:26

Harita 2: Tepecik-Çiftlik
Çiftlik Höyü÷ün
Höyü ün Anadolu’da konumunu gösteren harita (TepecikÇiftlik kazı arúivi).

Tepecik-Çiftlik
Çiftlik 1964-1966
1964
yılları arasında I.A.Tood tarafından Orta
Anadolu’da yapılan yüzey araútırmaları
ara tırmaları sırasında tespit edilmiúti
edilmiútir. Höyük’te 2000
yılında Ni÷de
de Müzesi baúkanlı÷ında
ba
østanbul
stanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı
adına Doç. Dr. Erhan Bıçakçı’nın
Bıça
danıúmanlı÷ında yapılmaya
ya baúlayan
ba
kazılar
günümüzde halen devam etmektedir.
3.2.Tabakalanma
Tabakalanma ve Mimari
Tepecik-Çiftlik
Çiftlik Höyü÷ünün
Höyü nün sınırları saptanabilen kesiminde 300x170m’lik
bir alanı kaplamaktadır. Oval
O
biçimli koni úeklinde olan höyük, do÷u
do
ve
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güneydo÷usuna do÷ru bir teras úeklinde uzanmaktadır. Güneydo÷u ve kuzeybatı
yönünde uzun aks úeklinde uzanan höyük bu kesimde 33.300m2’lik bir alanı
kaplamaktadır (Resim.1; Çizim.1). Höyü÷ün tarla olarak kullanılan güneydeki
kesimine da÷ılan yüzey buluntularından höyü÷ün yaklaúık 6 hektar boyutlarında
oldu÷u tahmin edilmektedir. Höyü÷ün en yüksek noktası çevre ovadan 9.6m
yüksekli÷indedir (Bıçakçı vd.,2007:237).

Resim 1: Tepecik-Çiftlik’in kuzeydo÷udan görünüúü (Tepecik Çitflik Arúivi, 2004).

Höyük’te 2000 yılından beri yapılan kazılarda 1600m2’lik bir alan
kazılmıútır. Henüz ana topra÷a ulaúılamamıú olan höyükte, tepe seviyesine göre 7.30m derinli÷e ulaúılmıútır.
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Çizim 1: Tepecik-Çiftlik topo÷rafik planı ve kazı alanları.

Tepecik-Çiftlik’te ilk yıllarda yapılan kazı çalıúmalarında tabakalanma
bölgede yürütülen bir kaç yüzey araútırması verilerine, Köúk Höyük kazı sonuçlarına
ve Gelveri kültürünün tarihlendirilmesi ile ilgili çalıúmalara dayandırılmıútır (Çakan
2014:28). Son yıllarda yapılan kazı çalıúmalarından alınan radyokarbon sonuçlarına
göre höyük tabakalanması ve bölgenin kültür kronolojisi daha iyi anlaúılmıútır. Buna
göre höyükte daha önceki kazı çalıúmalarında ølk Kalkolitik döneme tarihlenen
3.tabakanın sadece alt yapı evreleri Son Neolitik dönemin sonuna, üst evreleri ve
daha önce Orta Kalkolitik döneme tarihlenen 2.tabakanın tümü ølk Kalkolitik
döneme tarihlendirilmiútir. Buna göre Geç Roma Erken Bizans, ølk Kalkolitik,
Neolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik olmak üzere toplam 4 dönem tespit edilen
höyükte, her tabakaya numara verilmiú ve bu tabakalar temsil edildikleri dönemler
ile adlandırılmıútır (tabakalanma ve tarihler için bknz.Tablo.2).
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1.tabaka: Geç Roma Bizans Dönemi: Höyük yüzeyine yakın birkaç mezar ile
temsil edilen bu dönemde mimari kalıntıya rastlanmamıútır.
2.tabaka: ølk Kalkolitik: Höyü÷ün kuzeyinde açılan 16ø-17ø açmalarında
herhangi bir mimari dolguya rastlanmamakla birlikte gri küllü yanıklı bir alan ortaya
çıkarılmıútır. Çukur görünümünde olan bu dolguda çok sayıda büyük boy uzun yassı
taúlar dik durumda bulunmuútur. Bıçakçı, bu alanın gri küllü dolgu ile beraber
düúünüldü÷ünde burada dal, çalı çırpı gibi organik malzeme ile inúa edilmiú yapılar
yer almıú olabilece÷ini söylemektedir (Bıçakçı vd.,2007:238).
Bu dolgudan alınan radyokarbon tarihleri bulunmamaktadır. Önceki yıllarda
yapılan kazı çalıúmalarında bu dolguda bulunan Gelveri tipi çanak çömle÷in,
Balkanlardaki benzer örneklerine dayanarak 2.tabakanın Orta Kalkolitik dönemi
temsil etti÷i düúünülmüútür.
Ancak Gelveri tipi çanak çömle÷i üzerine yapılan yeni çalıúmalar ve Gelveri
yerleúmesinin MÖ 6.binyılın baúlarına tarihlendirilmesi bunu de÷iútirmiútir.
Kazı çalıúmalarının baúında höyü÷ün büyük bir bölümünde bulunan hayvan
ve insan betimli çanak çömlek parçaları 3.tabaka dolgusu ile iliúkilendirilmiútir.
Kazının baúlarında radyokarbon tarihlerinin bulunmaması nedeniyle bulunan
kabartmalı çanak çömle÷in Köúk Höyük benzerli÷ine dayanarak 3.tabaka ølk
Kalkolitik olarak tanımlanmıútır. Ancak ilerleyen kazı çalıúmalarında kabartmalı
çanak çömlek ile Gelveri çanak çömle÷inin 2.tabakada bulundu÷u görülmüútür. Bu
nedenle Orta Kalkolitik olarak tanımlanan 2 ve 3.tabakanın üst evreleri Son Neoliti÷e
tarihlendirilece÷i anlaúılmıútır (Çakan 2014 :31 ).
2013 yılında kazı alanının batısında 15J-15K adlarıyla açılan 5.00x10.00m
boyutlarında iki açmada ølk Kalkolitik dönemin iki ana evreden oluútu÷u
anlaúılmıútır. Bu dönemin üst evresinde taú su basman duvarlı, dörtgen planlı
birbirine bitiúik inúa edilmiú yapılar görülmüútür. Bu iki yapının yanında depolama
amaçlı kullanılmak üzere bölümlendirilmiú hücreler açı÷a çıkartılmıútır. Bu evrede
BY mekânında insitu depolama amaçlı çömlekler aynı zamanda üç tane kerpiçten
oval formlu silo bulunmuútur.
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ølk Kalkolitik dönemin alt evreleri hakkında bilgiler sınırlıdır. Üst evrede
yapılar alt evre yapıları üzerine inúa edildi÷i görülmüútür. Bu sebeble alt evre
yapılarının üst evre yapıları ile plan bakımından benzedi÷i düúünülmektedir (Çakan
2014:32).
Tablo 2: Tepecik-Çiftlik tabakalanması.

2

ølk Kalkolitik

3

Son Neolitik

4

Neolitik

5
6
7
8
9

Neolitik
Neolitik
Neolitik
Neolitik
Neolitik
Çanak
Çömleksiz
Neolitik
Çanak
Çömleksiz
Neolitik
Çanak
Çömleksiz
Neolitik
Çanak
Çömleksiz
Neolitik
Çanak
Çömleksiz
Neolitik

10
11
12
13
14

Evre

Tarih


Evre 3.1
Evre 3.2: Fırınlı
Yapı
AK Kompleksi
BB Yapısı-Toplu
Gömüt

MÖ yaklaúık 6000
ve sonrası
MÖ yaklaúık 63006000 kalibre
MÖ yaklaúık 64006300 kalibre
MÖ yaklaúık 66506400 kalibre
MÖ yaklaúık 68506650 kalibre

MÖ yaklaúık 6900-6000
kalibre

1

Dönem
Geç RomaBizans

MÖ yaklaúık 7500 ?

Derin açma

Tabaka

Tepecik-Çiftlik’te yangınla son bulan 4.tabakadan sonra yerleúme farklı bir
yapılanma sürecine girmiútir. 3.tabakada Son Neoliti÷e tarihlendirilen bu dönem
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höyük kültür dolgusunda yer yer 2,50m kalınlı÷a ulaúmaktadır. MÖ yaklaúık 64006000 kal. zaman dilimini içeren bu süreç höyükte iki ana evre ve altı tabakayla temsil
edilmektedir.
3.1 Evresi; yaklaúık MÖ 6300/ 6250-6100/ 6000 kal.
Alt evreler; 3.1 a, 3.1 b, 3.1 c
3.2 Evresi; “Fırınlı Yapılar” yaklaúık MÖ 6400-6300/ 6250 kal.
Alt evreler; 3.2 a, 3.2 b, 3.2 c
Yerleúmede, evreler arasında en alt evreden en üst evreye kadar kesinti
olmaksızın süreklilik oldu÷u görülmektedir (Çakan 2014: 100).
En az 3 alt evreden oluúan 3.2. ‘Fırınlı Yapılar Evresi’nin en eski 3.2.c
evresinde; aralarında açık alanların bulundu÷u birbirinden ba÷ımsız tek mekanlı inúa
edilmiú yapılar görülür. 3.2.b evresinde ise yapılara yeni mekânlar eklenmiútir. 3.2.a
evresinde; açık alanları iúkâl eden yapı kümelerinin ortaya çıktı÷ı ve açık alanların
daraldı÷ı görülmektedir (Çakan 2014:101).
Tepecik-Çiftli÷in 3.1 Evresi’nde; açık olarak bırakılmıú alanları iúkâl eden
‘Fırınlı Yapı tipi’ne rastlanmamaktadır. Bu evrede mevcut düzeni bozar biçimde inúa
edilmiú Yapı-2 ile birlikte yeni bir yapılanma süreci baúlamıútır. Buna göre 3.1.c
evresi’nde Yapı-2, birden fazla mekandan oluúan bir yapı kompleksidir. Di÷er
mekânlardan daha eski ve büyük olan D mekânı kompleksin ana mekânı
niteli÷indedir. Dörtgen planlı oldu÷u anlaúılan yapılarda depolama birimleri ya da
fırın mekân içerisinde duvara bitiúik inúa edilmiú. Zeminde kayrak döúeme tarzı
karúımıza çıkmıútır.
3.1.b evresi’nde yapılar dörtgen ve tek mekânlı oldu÷u anlaúılmaktadır. D
mekânının güneybatı dıú köúesine eklenen AD mekânı ve onun kuzeyine eklenen BU
mekânı ise birbirine eklenerek geliúen bir yerleúme modelinin bulundu÷unun
göstergesidir. Bu evrede güney kesimde ortaya çıkan Yapı 1, 5, 13 ise ba÷ımsız tek
mekânlı birbirine yakın konumda inúa edilen yapıların da oldu÷unu göstermektedir
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(Çakan 2014: 109). 3.1.a evresi’nde yapılar kullanım dıúı kalmıú, bazı yapıların ise
asıl amaçları dıúında kullanıldı÷ı görülmüútür.
Kısaca 3.1 evresi’nde yerleúme; bir yapı çekirde÷i etrafında geliúen, birbirine
eklenerek inúa edilmiú yapı kompleksleri ve birbirine yakın konumlandırılmıú tek
yapılardan oluútu÷unu söylemek mümkündür. Yapılar arasında sokak- geçit benzeri
açık alanlar sonradan örülen duvarlarla bloke edilmiútir. Yapı-2 yangınla son bulmuú.
Yapıların kullanım dıúı kalmasından sonra yerleúme batıya kaymıútır. 2.tabaka
sürecinde ise yapılar bu 3.tabaka dolguları üzerine inúa edilmiútir (Çakan 2014:111;
Çizim.2).
4.tabaka: Neolitik dönem, 4.tabaka yerleúmesinin büyük bir bölümü açık
alanlardan oluúmaktadır. Kazı alanının merkezinde ortasında yapıları birbirinden
ayıran do÷u-batı uzantılı bir açık alan yeralmaktadır (Çizim.3). Bu açık alanın
güneyinde yer alan yapılar iyi korunmuútur. Kuzeyinde yer alan yapılar ise tahrip
olmuú durumdadır (Bıçakçı vd.2007:240). Kuzeyde yeralan ve tek korunmuú
durumda olan AL yapısının ise tek ve geniú mekânlı bir yapı oldu÷u anlaúılmıútır. Bu
yapının güneyinde bulunmuú iki paralel duvardan yapının birkaç kez yenilendi÷i
düúünülmektedir. Mekân içerisinde ateú yerine ait taban kalıntısı ortaya çıkartılmıútır.
Açık alanın güney-güneydo÷usunda yeralan AK adlı mekân ise çok odalı bir
yapıdır. En az üç evreye sahip oldu÷u bilinmektedir. Bu mekânın en eski evresini
kalın duvarlar oluúturmaktadır. økinci evrede ise bu yapıya daha ince duvarları olan
BA ve BM adlı iki oda eklenmiútir. Son evrede yapının kuzeydo÷usuna bir oda daha
eklenmiú ve yapının batısındaki açık alanı kuzeyden sınırlandıracak úekilde duvarlar
inúa edilmiútir. Bu yapının içinde mühür, ok ve mızrak uçları, yapının güneybatı
köúesinde tahrip olmuú boynuz kalıntıları ve kemik idoller gibi çok sayıda insitu
buluntular görülmüútür. AK yapısının güney ve do÷usundaki yapı dıúındaki alanların
ise açık alan faaliyetleri için kullanılmıú oldu÷u görülmüútür.
AK yapısı ile iliúkili alanın do÷u-batı aksı üzerinde ise üç tane direk deli÷i
bulunması bu alanın ahúap direklerle destekli çardak benzeri bir sistem ile örtülü
oldu÷unu göstermektedir. Bu alanda yeralan AY mekânında ise sadece 20 bireyin yer
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aldı÷ı iskeletler çıkartılması ise bu mekânın sadece gömü iúlemleri için kullanıldı÷ını
göstermiútir.

Çizim 2: Tepecik-Çiftlik 3. tabakaya ait durum planı ve yapı evreleri.

4.tabakanın bir yangınla son buldu÷u ancak yerleúmede kısa bir süre daha
yerleúildi÷i anlaúılmıútır. Ara dönemle ilgili dolgular tahrip oldu÷undan bu dönemle
ilgili veriler bulunmamaktadır. Bu döneme ait radyokarbon tarihi MÖ yaklaúık 6450
kal. yılına tarihlendirilmiútir.
5-6.tabakalar ise kazı alanının merkezinde 500m2’lik alanında ortaya
çıkartılmıútır. Bu açık alanda birincil ve ikincil gömütlere rastlanmıútır. Genellikle bu
alanda günlük iúlerin yapıldı÷ını gösteren yanıklı-küllü dolgular içeren çukurlar,
obsidyen artıkları ve hayvan kemiklerinin bulundu÷u çöp çukurları yeralmaktadır.
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Çizim 3: Tepecik-Çiftlik 4. tabakaya ait durum planı.

5.tabakada bu açık alanın güneyinde dörtgen planlı içinde yaklaúık 60 bireye
ait birincil ve ikincil gömütlerin bulundu÷u BB mekânı ortaya çıkartılmıútır. Bu
mekânın gömü iúlemleri için kullanılmıú oldu÷u düúünülmektedir. 6.tabakada; BB
mekânın güneyinde ise sadece tahrip olmuú bir yapıya ait köúe duvarı bulunmuútur.
Tepecik-Çiftli÷in tabakalanması anlamak için 2004 yılında 16K açmasının
batı yarısında derin açma açılmıútır. Bu açmada çalıúmalara 2010 yılında devam
edilmiú. 5.00X4.00m’lik alanda 600m derinli÷e ulaúılmıútır. Bu alanda doku ve renk
bakımından birbirinden farklılık gösteren 7, 8, 9. tabakalara ait üç farklı dolgu tespit
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edilmiútir. Bu dolgular Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’e tarihlendirilmiútir. Bu
tabakalarda çanak çömlek, obsidyen ve kemik buluntular bulunmuú. Birkaç sıvalı
taban parçası dıúında mimari kalıntıya rastlanmamıútır.
2012 yılında 16K açmasında 4.00X2.00m’lik kazı alanında devam edilen
çalıúmalarda -7.30m derinli÷e ulaúılmıú ve 9.tabakanın altında 5 tabaka daha tespit
edilmiútir (Resim.2). 10-14.tabakalara ait ayırım dolgularda renk ve doku farklılıkları
göz önüne alınarak yapılmıútır. ønce-yanıklı-küllü katmanların bulundu÷u bu
tabakalarda obsidyen, kemik buluntular yo÷un ele geçerken çanak çömlek
parçalarına rastlanmamıútır. 14.tabakada yo÷un yontma taú alet endüstrisi ve Can
Hasan III tipi ok ucunun bulunması bu tabakaları Çanak çömleksiz Neolitik Dönem’e
tarihlendirmiútir.

Resim 2: Tepecik-Çiftlik 16K açması-sondaj (Tepecik Çitflik Arúivi, 2012).

3.3. Buluntu Toplulukları
Çanak Çömlek’te yapılan incelemelerde Tepecik-Çiftlikte üretilen çanak
çömlekte çevredeki kil yataklarının kullanıldı÷ı anlaúılmıútır. 5. tabakaya kadar açık
formlu kâseler, açıka÷ızlı ve düz gövdeli çanaklar, tepsiler ço÷unluktadır. Genel
olarak 4 ve 5.tabakalarda dar a÷ızlı kaplar ve geniú a÷ızlı çanaklar görülmektedir.
Formlarda kulp ve tutamak kullanılmamıútır. Koyu renkli siyah açkılı mal grupları
görülür. øthal olarak siyah açkılı mallar görülmektedir.5.tabakanın üst seviyelerinde
kırmızı astarlı zigzag bezemeli çanaklar ortaya çıkmıútır. 4. tabakada yatay ve dikey
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zigzaglardan oluúan kabartma bezeme ortaya çıkmıú. Kırmızı astarlı çanaklarda da
kabartma úevron bezeme görülmüútür (ùekil.3).

ùekil 3: Tepecik-Çiftlik 5.tabakaya ait kap formu ve bezeme örnekleri.

3.tabakada form olarak keskin profilli çanaklar, omurgalı dar a÷ızlı
çömlekler, omurgalı boyunlu çömlekler ortaya çıkar. Önemli bir özellik olarak ta bu
tabakada kırmızı astarlı mallarda barbotin ve bordoya yakın astar kullanılmasıdır.2.
tabaka ile kırmızı astarlı omurgalı kaplar, kabartma olarak ta antropomorfik ve
hayvan bezemeleri (ùek.4), avcılık ya da günlük hayatla ilgili sahnelerin betimleri
görülmektedir.
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ùekil 4: Tepecik-Çiftlik
Tepecik
2.tabakaya ait kap formu ve bezeme örnekleri.

2.tabakanın üst evrelerinde koyu yüzlü, omurgalı çanaklarda bezemelerin içi
noktalarla

doldurulmu
doldurulmuú,

içi

boú

bırakılmıú

üçgenler

ve

dalgalı

desenler

görülmektedir. Gelveri çanak çömle÷i
çömle olarak da bilinen omurgalı kaselerin üzerine
bezemeler çizi kazıma ve sokma tekni÷i
tekni ile yapılmıútır (Bıçakçı
Bıçakçı vd.,2012:98;
vd.,2012:98
ùekil.5).

ùekil 5: Tepecik-Çiftlik
Tepecik
2.tabaka Gelveri çanak çömle÷ine
ine ait örnekler.
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Son Neolitik ve ølk Kalkolitik dönemde ölü gömme adetlerini
adetleri basit toprak
mezarlar oluúturur.
turur. Çocuk ve yetiúkinlere ait gömütler hocker -cenin
cenin- pozisyonunda,
yönleri dikkate alınmaksızın
lınmaksızın gömüldükleri anlaúılmıútır
anla
(Bıçakçı
Bıçakçı vd.2007:240;
vd.2007:
Resim.3). 3.tabakada mezarlar açık alandadır.
alanda
Sadece 2 tane gömüt mekân tabanı
altında bulunmuútur.
útur.
tur. 4.tabakada AK yapı kompleksinde AY mekânının ttabanı altında
20 bireye ait iskelet mezar hediyeleri ile beraber bulunmuútur.
tur. Bu dönemde çömlek
içi bebek gömütleri de görülmektedir (Bıçakçı vd. 2007:240).. 5.tabakada birincil ve
ikincil gömütlere rastlanmıútır.
rastlanmı tır. Gömütlerin yanlarında kaplar ve mezar hediyele
hediyeleri
görülür. Bu tabakada BB mekânında 60 farklı bireye ait insan iskeleti ele geçmiútir.
geçmi
Bazı mezarlarda iskeletlerin baúsız
ba
olarak bulundu÷u da görülmüú
ülmüútür. Kazı alanının
farklı noktalarında ise sadece kafatasları bulunması
bulunması farklı bir ölü gömme
geleneklerinin oldu÷unu
÷unu göstermektedir.

Resim 3: Tepecik-Çiftlik
Çiftlik hocker pozisyonunda gömüt örnekleri (Tepecik Çitflik Arúivi,
Ar
2004).

Küçük Buluntularda
Buluntular yontma taú aletlerde iki vurma düzlemli çekirdeklerden
elde edilmiú dilgiler’den yapılmı
yapılmıú ok uçları ve dilgilerin baskı düzeltili ok uçlarına
uçların
dönüútü÷üü görülmektedir. 5.tabakada ise iki yüzeyliler görülmüútür.
útür. Sürtme taú alet
endüstrisinde ise ö÷ütme taúları,
ta
açkı ve vurgu taúları
ları ile yassı baltalar ayrıca
havanelleri, yongalama diskleri ço÷unluktadır.
ço
Kemik aletlerde ise; hayvanların tarak
kemiklerinden yapılmıú
yapılmı bız ve i÷ne
ne gibi uçlu aletlerle çok az sayı
sayıda görülen
büyükbaú hayvanların kaburga kemiklerinden yapılmı
yapılmıú spatula ve kaúık
k
gibi aletler
görülmektedir (ùekil.6
ùekil.6).

Boynuz

çatalından

yapılan

aletler

yaygı
yaygın

olarak
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kullanılmıútır. Kemik aletlerin dıúında
dı
yabani at ve eúe÷in
in phalanx kemi
kemi÷inden
yapılmıú figürinler,
gürinler, düdükler ve boncuklar
bonc
bulunmaktadır (Bıçakçı
Bıçakçı vd.,2007:246).
vd.,2007

ùekil 6: Obsidyen ok
k ve mızrak uçları, sürtme taú aletler, ö÷ütme
ütme taúları,
taú
yassı baltalar,
perdah taúları,
ları, satırlar
satırlar, kemik aletler ve idolden oluúan çeúitli
itli ufak buluntular.

Geçim Ekonomisi’nde;
Ekonomisi’nde höyükte en çok koyun, keçi, sı÷ır, atgiller, kızıl geyik
görülmüútür.5.tabakadan
tür.5.tabakadan itibaren koyun
koyun-keçi, sı÷ır
ır ve domuz evcilleútirilmiútir.
evcille
Kalkolitik tabakalarda ise avcılık yo÷un
yo
olarak yapıldı÷ıı görülmü
görülmüútür. Yapılan
çalıúmalarda
malarda evcilleútirme süreci her iki dönemde yavaú
yava ilerlemiú ve ølk Kalkolitik
dönemde avcılıkta artı
rtıú oldu÷u görülmüútür (Bıçakçı vd.2007:247
:247). Ö÷ütme taúları
ve depolama ünitelerinden çevreden iri taneli bitkilerin
bitki
depolandı÷
dı÷ı anlaúılmaktadır
ancak evcilleútirmenin
tirmenin hangi aaúamasında oldu÷uu henüz bilinmemektedir.
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4.BONCUK ve SÜS EùYALARININ YAPIMINDA KULLANILAN
HAMMADDELER ve YAPIM TEKNøKLERø
ønsano÷lu, Orta Paleolitik Ça÷’dan itibaren çevresinde gördü÷ü taú, kemik,
deniz kabu÷u gibi maddeleri toplayarak boncuk veya çeúitli süs eúyaları yapmıútır.
Yaptı÷ı bu süs eúyalarına manevi yada bir takım ritüel anlamlar katarak bedenlerini
süslemiútir.
Wright’a göre; Yakındo÷u’da ilk boncuk yapımı Güney Levant’ta
baúlamıútır. Boncuk yapım tekniklerinin ise buradan di÷er bölgelere yayıldı÷ını ileri
sürmektedir. Bölgede Natifuan yerleúmelerinde kemik, hayvan diúi ve deniz
kabukları gibi maddelerden yapılmıú süs eúyalarının yanında taú boncukların daha
fazla görüldü÷ünü hatta iyi bir iúçilik gerektiren bu boncukların Natuf öncesinde de
kullanıldı÷ını söylemektedir (Wright vd.2008: 131).
PPNA ve PPNB’de ise taú süs eúyası olarak kullanılan birkaç boncuk formu
geliúmiú ve bu formlar di÷er bölgelere yayılmaya baúlamıútır. Boncuklarda görülen
bu form-tip çeúitlili÷inin moda úeklinde yayılması, hammadde de÷iú tokuúu sırasında,
taú boncuk iúçili÷inin geliúmesi ile PPNC’de devam etmiútir (Wright vd.2008:131).
Boncuk yapımı; yapı itibariyle farklılık gösteren hammaddeye göre
de÷iúmektedir. Bir boncu÷un yapım tekni÷ini etkileyen en önemli unsur o
hammaddenin yumuúak ya da sert yapılı olmasıdır. Yumuúak yapılı bir materyalden
yapılacak olan boncu÷a uygulanan yapım tekni÷i kolaylaúabilece÷i gibi daha sert
yapılı maddeden yapılacak olan süs eúyasında ise uygulanacak kesme ve aúındırma
iúlemleri de÷iúecek hatta objenin delme stili farklı olabilecektir. Örne÷in kireç taúının
yassı ve ince tabakalı yapısı kolay iúlenerek daha düz bir yüzey yaratılmasına imkân
vermektedir. Bu yüzdendir ki belli hammaddelere göre yapılan boncukları
biçimlendirmek daha zordur. Genellikle boncuk yapımında mermer, serpantin,
turkuaz taúı, kireç taúları, çeúitli tortul ve baúkalaúım kayaçları kullanıldı÷ı
görülmüútür.
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PPNC ve sonrasında yaygın bir úekilde üretilmeye baúlayan boncuklar belli
standartlarda yapılmaya baúlanmıútır. Boncukların belli standartlarda yapılması
onlara uygulanan üretim aúamasını anlamayı kolaylaútırmıútır. Örne÷in boncu÷un
çapı, yüksekli÷i gibi ölçüleri bitirilmiú bir boncuk parçası ile artıkları arasında iliúki
kurmayı mümkün kılmıútır.
Üretim aúamasında öncelikli olarak boncuk yapılacak çekirdek yani
hammadde belirlenmektedir. Boncuk yapılacak çekirdekten vurma suretiyle nodüller
çıkarılır (Resim 4). Daha sonra bu nodüllerin yüzeyinin bilenerek ya da kesilerek
düzeltilmesi suretiyle ufak pulcuklar úeklinde yongalar çıkarılması iúlemi izler. Bu
yongalama iúleminin yapıldı÷ı parçaların bir delici ile delinmesini izleyen aúamada
son úekli verilir. En sonunda ise yüzeye açkılama; parlatma uygulanmaktadır.
Yukarıda özetledi÷imiz üretim aúamasının dıúında boncuk yapılacak
hammaddenin do÷al yolla aúınması da söz konusudur. Do÷al yolla aúınmıú olan
hammaddeye do÷rudan delme, kesme uygulanabilmektedir. Hazır tıraúlanmıú olarak
alınan bu hammaddeden daha büyük boncuklar ya da pendantlar da yapmak mümkün
olmaktadır.
Nodüllere uygulanan yongalama iúlemi; çekirdek yüzeyinden bir çekiç
yardımıyla vurarak ya da bastırarak parça çıkarma suretiyle gerçekleútirilir. Bu
iúlemde daha ufak boyutta boncuklar elde edilmektedir. Ayrıca nodüllerden çıkarılan
ince parçalar ya da yongalama ile yapılan iúlemle genellikle disk úeklinde boncuklar
oluúturulmaktadır (Resim.8.a, b). Yüzeye uygulanan yongalama, yapılmak istenen
forma göre belli yönlerde boncuk yüzeyine uygulanır ve rötuúlar yapılır (Resim.5.a,
b). Yüzeye uygulanan rötuútan sonra delme iúlemi gerçekleútirilir. Büyük formda
yapılan boncukların ise yüzeylerini ve kenarlarını açkılamak daha kolaylaúmaktadır.
Bu iúlem genellikle kenarlarda sonlandırılmaktadır (Resim.5.c, d).
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Resim 4: Çekirdekten koparılan nodüller ( Wright vd. 2008:141,Fig.4 ).

Varil úeklinde ya da formunda olan boncukların ise hareket noktasını yüzeye
uygulanan yongalama iúlemi de÷il, genellikle hammaddeyi yassılaútırma ve
törpüleme iúlemi oluúturur (Resim.6.c). Burada en önemli nokta dik bir úekilde
delme ve bölme iúlemi gerçekleútirilmesidir (Resim.6. b, c). Bu boncuklar ters kum
saati úeklinde iúlenir (Resim. 6.e). Öncelikli olarak hammadde kaba ve sı÷ derinlikte
kesilir ve taútan çıkıntılı bir úekilde parça kopar. Bu aynı zamanda oluk yapma
tekni÷inin de bir yoludur (Resim.6.e). Bu çıkıntı daha sonra aúındırılır. Gerekirse
yüzey rötuúlanır (Resim.6.f).

a

b

c

d

Resim 5: a-Yüzeyi tıraúlanmamıú nodül. b-Yüzeyi tıraúlanmıú dairesel nodül. c-Yüzey
tıraúlanmadan delinmiú nodül. d-Tamamlanmıú disk úeklinde boncuk (Wright vd.
2008:143,Fig.6 ).
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Altıgen formda olan boncukların ise; yüzeyinden ince yongalar çıkarmak
suretiyle

biçimlendirmesi

yapılır

(Resim.6.a).

Yüzey

aúındırılmadan

önce

delinmektedir (Resim.6. d). Keskin açıları kalırsa törpülenir (Resim.6.f).
Bazen taú iúlenirken asimetrik ya da üçgen formlar olabilmektedir. Taú o
zaman törpülenmekte ve bazen de kesim uygulanmaktadır. Asimetrik form
oldu÷unda dikdörtgen, kare, oval ya da gözyaúı formunda pendant haline getirmek
daha kolaylaúmaktadır (Resim.7. a, b, c, d, e, f).

a

b

c

e

d

f

Resim 6: a-Yüzeyi tıraúlanmamıú altıgen parça- nodül. b-Yüzeyi tıraúlanmıú ve
delinmiú parça. c-Yüzeyi tıraúlanmıú ancak delinmemiú parça. d-Yüzey tıraúlanmıú
ancak hatalı delik-oyuk yapılmıú parça. e-Bitirilmiú ancak kırık durumda olan iki
yönlü kum saati úeklinde oyuklu-delikli boncuk parçası. f-Delinmiú fıçı úeklinde
boncuk. Yüzeyinde tıraúlanma tam olarak bitmemiú son rötuúlar kalmıú (Wright vd.
2008:146,Fig.9 ).

Boncuk

yaparken

uygulanan

kesme

iúlemi

sırasında

bıçaklar

kullanılmaktadır. Bu bıçaklar genelde iki yüzeyli aletler olabilmektedir. Kesme
iúleminde ustanın becerisi önemli bir faktördür çünkü bu iúlem sırasında biçimsiz
kesiklerin de oluútu÷u görülmektedir (Resim.6. d).
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a

b

c

d

e

f
Resim 7: a-økizkenar yamuk úeklinde, yüzeyi tıraúlanmamıú parça. b-Alt tarafından
kesilmiú, yüzeyi tıraúlanmıú yamuk úekilli parça. c-Yüzeyi tam olarak tıraúlanmamıú,
delikli, asimetrik ve yüzü çizikli pendant. d-Asimetrik üçgen úeklinde tamamlanmıú
pendant. e-Yüzeyindeki tıraúlanma tam bitirilmemiú pendant. f-Tıraúlama iúlemi
tamamlanmak üzere olan pendant (Wright vd. 2008:147,Fig.10 ).

Aúındırma metodu boncu÷un yüzeyine do÷rusal çizgiler oluúturacak úekilde
uygulanmaktadır. Bu yöntem genelde silindir ya da disk úeklindeki boncukların son
aúamasında uygulanmaktadır (Resim.8.e, f). Aúındırma yumuúak yapılı ve düzgün
yüzeyli taúlarda kolay uygulanmaktadır. Bazen su kullanmakta yumuúak bir yüzey
elde etmek için iyidir. Bu iúlem de yapılacak forma göre de÷iúmektedir (Resim.8.a,
b, c). Mesela taúın kenarı açılı ya da e÷imli bir úekilde yontulabilmektedir.
Delme metodu boncuk yapımında uygulanan di÷er bir yöntemdir. Çeúitli
delme metotları uygulanabilmektedir. Ancak taúın sert ya da yumuúak yapılı olması
delmeyi etkilemektedir. E÷er yumuúak yapılı bir taú ise delgi ya da bıçak sapı
yardımı ile delik açılabilmektedir. Ancak bu düzensiz delik olacaktır. øki yönlü;
kutuplu deliciler kullanıldı÷ında kabaca delik açmak daha kolay olmaktadır. Örne÷in
kum saati úeklinde açılan delikler küçük olmaktadır (Resim.6.b, e). Bu deliklerin ise
muhtemelen ince uçlu deliciler ya da ufak delgicikler ile yapıldı÷ı düúünülmektedir.
Bunların yanı sıra delme iúleminde matkap ya da burin denilen aletler de
kullanılmıútır. Üçgen ya da dikdörtgen kesitleri burin’le delmek kolay olmuútur.
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Örne÷in aynı yönde rötuúlanmıú bir kesitte daha hızlı ve kıvrımlı delik açılabilmekte
ve delerken kırılmanın azaldı÷ı gözlemlenmektedir. Bazen düzleútirilmiú bir yüzeye
ahúap- odun ile de delik açılabilmektedir. Delme iúlemi sırasında delik balmumu ya
da kil ile doldurularak sabitlenmekte ve kırılmasını önlemek için belli bir süre
boncukta bırakılmaktadır.
Delik, elimizi ittirerek ve döndürerek delicinin di÷er yandan çıkması
sa÷landı÷ında tamamlanmıú olur. Bu iúlemin ana ilkesi elin yarım ya da çeyrek daire
úeklinde döndürülmesidir. Yani burma suretiyle gerçekleútirilmesidir (Semenov
1964: 18). Burma yöntemiyle yapılacak delme iúleminde; insan elini döndürme yönü
en fazla üç kare erkli olması nedeniyle zaman zaman kaldırması gerekecektir. Kesikli
döndürme yöntemi uygulandı÷ında ise tek elle tam bir döndürme hareketi
yapılacaktır. Ancak elin her çekiliúinde alet farklı yönlere yataca÷ından oluúan
deli÷in çapı, delicinin geniúli÷inden fazla olaca÷ından iki elle yapılacak deli÷in daha
düzenli ve yuvarlak delik olaca÷ı anlaúılmıútır (Aslan 2006: 35).
Boncu÷un yüzeyine uygulanan son yöntem ise açkılama yani parlatmadır.
Yukarıda özetledi÷imiz iúlemlerden sonra iste÷e göre boncuk yüzeyi parlatılır.
Parlatma iúlemi bir deri yardımıyla aúındırma ya da sarsma úeklinde olabilmektedir.
Bir nesnenin içinde yuvarlanan ya da sallanan boncukların aynı zamanda kenarları da
yuvarlanmıú olacaktır. Deli÷e geçirilecek bir sopa yardımıyla ile de sürtünen
yüzeylerde hem köúeler yuvarlamıú hem de yüzey parlamıú olacaktır. Bu iúlemi
boncuk yüzeyini deri ya da ahúaba sürtme, ince kum yüzeyine uygulama, tebeúire, su
yüzeyine tutma, hayvanın yününe sürterek parlatma gibi çeúitli alternatifler üreterek
de yapmak mümkün olabilecektir.
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a

b

c

e

d

f

Resim 8: a,b-Dairesel parçalar. c-Kenarlarındaki tıraúlanma iúlemi tamamlanmamıú
ancak yüzey tıraúlanmıú ortasından delinmiú parça. d-Delikli, yüzeyindeki tıraúlamaaúındırma tamamlanmamıú parça. e,f- Bitirilmiú disk boncuk (Wright vd.
2008:144,Fig.7 ).

ønsano÷lunun úekillendirdi÷i ve ondan çeúitli aletler ya da süs eúyaları
yapmayı baúardı÷ı ilk maden bakırdır. Günümüzden 10bin yıl önce Çayönü ve Aúıklı
Höyük insanları yaúadıkları bölgede do÷al olarak bulunan nabit bakırı toplayıp
boncuk, i÷ne, balık oltası gibi nesneleri yapmakta kullanmıúlardır. Aynı zamanda
do÷ada parlak rengiyle dikkati çeken hematit, malahit gibi cevherlerin farkına
vararak bunları boya malzemesi olarak kullanmayı ö÷renmiúlerdir (Yalçın 2008: 16).
ønsanlar bu dönemde do÷adan topladı÷ı obsidyen, akik, firuze, agat gibi çeúitli taúları
da süs eúyası yapımında kullanmıútır.
Yukarıda bahsetti÷imiz mineraller madencili÷in do÷uúu, geliúimi açısından
önemlidir. Ünsal Yalçın, madenin kronolojik geliúim aúamalarından söz ederken
M.Ö. 10bin yıllarında malahit’in sadece pigment olarak kullanıldı÷ını boncuk
yapılabilir özelli÷inin ise

‘tek metalli dönem ya da baúlangıç aúaması’ olarak

tanımladı÷ı M.Ö. 9bin yıllarından itibaren fark edildi÷ini söylemektedir (Yalçın
2003: 74).
Esasen bakırın toplanıp iúlenmeye baúlanması M.Ö. 8200’lerde baúlamıútır.
Özellikle Güneydo÷u Anadolu ve øç Anadolu’da Kapadokya’daki yerleúmelerde
37

bulunan örneklerden bu bölgelere yerleúmiú insanların do÷al yollardan buldukları
nabit bakırı; filizlerini taú ya da obsidyen aletler yardımıyla iúlemeyi denemiúlerdir.
Sonunda tesadüfen bakırı döverek úekillendirmeyi baúarmıúlardır. So÷uk olarak
dövülen bakırın zamanla kırılıp koptu÷u ancak ısıtıldı÷ında bu malzemenin plastik
özelli÷i artarak kolay iúlendi÷i fark edilmiútir. Bakır tavlanarak yani ısıtılıp
dövülerek levha haline getirilmiú ve boncuk yapılmıútır. Özdo÷an, Çayönü’nde
bulunan malahit’in önce ısıtılıp dövülerek levha haline getirildi÷ini daha sonra
kemikten bir sapın çevresinde döndürülerek bız, i÷ne, boncuk biçimine sokuldu÷unu
ve en sonunda dövülerek yapım izlerinin giderildi÷ini söylemektedir (Özdo÷an 1994:
110). Aynı yöntem Aúıklı Höyük’te de uygulanmıútır. Burada bulunan bakır
boncukların ısıtılıp levha haline getirildikten sonra bir çekirdek etrafında kıvrılarak
boncuk úekline dönüútürüldü÷ü anlaúılmıútır. Teknolojik açıdan bu geliúme
Pyroteknoloji- metalürji olarak tanımlanmıútır (Esin 2007:81).
Burada unutulmaması gereken madenin bir aletin taútan ya da kemikten
yapılmıú bir aletten daha dayanıklı oldu÷udur. Bir kırılma ya da deforme oldu÷unda
ısıtılarak dövülmekte ya da kalıba dökülerek úekillendirilmektedir.
Yumuúakça kabuklarından yapılan takılar ise Üst Paleolitik Ça÷’dan beri
bilinmektedir. Kırılganlıkları bir yana birçok hammaddeye göre kolay iúlenmiú ve
estetik bir görüntüye sahip oldu÷u için tercih edilmiútir (Bar-Yosef Mayer 1998:
161).
Taú boncukların iúlenmesinde kullanılan delme metodunun sa÷ladı÷ı
kolayları kabuklarda da uygulamak mümkündür. Öncelikli olarak kabu÷un sert ve
düz yüzeyine delik açmak amaçlanır. Deli÷i bombeli veya kabartılı yüzeye göre düz
yüzeye açmak kolay olacaktır (Bar-Yosef Mayer 1997: 98). Sabitlenen yüzeye
yerleútirilen delici aletin üzerine vurgaç yardımıyla indirilen darbede delik açmak
kolaylaúır. Bu yöntemde önemli olan darbenin etkisidir. Delik, kabu÷un dokusuna,
cinsine göre aletin boyu ile darbenin úiddeti ayarlanarak yapılabilmektedir. E÷er daha
ince bir kabuk yapısı var ise delici bir aletin de yardımıyla yüzeyde ileri geri
hareketler uygulanarak ta delik açılabilmektedir.
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Delik açmak için kalem ve keskiler kullanılmıútır. Özellikle deri iúçili÷i için
kullanılan kemik bızların yumuúakça kabuklarını delme iúleminde de kullanılmıú
olabilece÷ini söylenmektedir (Braidwood 1995: 100).
Kabuk iúleme tekni÷inde kullanılan di÷er bir yöntem de kesme yöntemidir.
Bu metotta oluk açılmakta (Bar-Yosef Mayer 1997: 89) ya da uzun parçalar
seçilmekte ve kesilerek halkalar úeklinde parçalar çıkarılmaktadır (Larson 1984:
121). Oyuk açma iúlemi için ise çakmaktaúı aletler kullanılmıútır. Pürüzlü olan
yüzeyler ise kumtaúı ile törpülenerek düzeltilebilmektedir (Larson 1984: 121).
ønsanlar bazen kıyıya vurmuú ölü kabukları toplayarak da boncuk olarak
kullanmıúlardır. Bu kabuklar kıyıya vurma sırasında yıkanmakta ve do÷al olarak
yüzeyleri törpülenerek aúınmalar oluúmaktadır. Bu yüzdendir ki do÷al úekilde
oluúmuú boncuklarla sonradan iúlenmiú boncukları anlamak zor olabilmektedir.
Kemik iúleme metodunu ise Semenov, kısaca úöyle özetlemektedir. Öncelikle
kemiklerin istenmeyen kısımları kırılarak ya da kesilerek çıkartılmaktadır. økinci
aúamada kemi÷in yüzeyinde istenilen sivriltme ve inceltmeler yapılır. Bu iúlemler
için çeúitli taú aletler kullanılmaktadır. Son aúamada ise sürtme iúlemi ile pürüzlerin
giderilece÷ini anlatmaktadır (Semenov 1964:159).
Semenov, kemik yüzeyinde belli bir derinli÷e kadar yiv açıldıktan sonra bir
keski yardımıyla bu yivlerin delindi÷ini ve dikey yongalar elde edildi÷ini
söylemektedir (Semenov 1964:290). Bu yonga elde etme iúleminden sonra kazıma
iúlemi gerçekleútirilir. Bir dilginin, kemi÷in yüzeyine yaklaúık 90 derecelik bir açı ile
tutularak ileri geri hareket ettirilmesi sonucu yüzeyden tabakalar kaldırılması ile
yapılmaktadır. Böylece kemi÷in yüzeyinde kıvrımlar úeklinde birbirine paralel
çizgiler görülmektedir (Semenov 1964:159).
Yontma iúlemi ise çakmaktaúı dilginin kemi÷in yüzeyine oldukça dar bir açı
ile tutularak mümkün oldu÷u kadar kalın tabakalar çıkartılması ile yapılmaktadır.
Semenov, bu iúlemin kemi÷in su içine tutularak bünyesine su alması sa÷landı÷ında
yontulmasının daha kolay olaca÷ını söylemektedir (Semenov 1964:159).
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Delme tekni÷i ise ince ve hassas kemiklerin daha incelikle iúlenmesi
gerekti÷ini

göstermektedir.

Örne÷in

kuú

kemikleri

yanlamasına

iúlendi÷i

görülmüútür. Delme iúlemini yaparken e÷er muntazam delikler yapmak isteniyorsa
taú kalem ya da delgiler de kullanılmıútır (Aslan 2006:37).
Sürtme iúlemi; kemik yüzeyine bazalt ya da sert ve pürüzlü taúların
sürtülmesi suretiyle aúındırılması iúlemidir. Bu iúlem kemi÷in uzun eksenine dik
veya diyoganal yönde olmak üzere daha ziyade geniú ve düz yüzeylerine uygulanır.
Açkılama ise deri gibi yumuúak malzemenin yüzeye sürtülerek uygulanmasıyla
gerçekleútirilir (Semenov 1964:175).
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5.TEPECøK-Ç
ÇøFTLøK YERLEùMESøNøN
N TAKILARI (SÜS
OBJELERø)
Tepecik-Çiftlik
Çiftlik Höyük’te 2000 ile 2014 yılları arasında yürütülmüú
yürüt
olan
kazılarda toplam
plam 1145 tane süs eúyası bulunmuútur. Bu süs eúyaları
úyaları arasında
arasınd toplam
801 tane taú boncuk, 142 kemik boncuk ve kemikten yapılmıúú çe
çeúitli süs eúyaları,
170 tane yumuúakça
úakça kabu÷u’ndan
kabu
yapılmıú boncuk ve kolyeler, 2 tane malahit
boncuk, 26 tane çeúitli
úitli taúlardan
ta
yapılmıú bilezik ve toplam 4 tane taútan yapılmıú
yüzük saptanmıútır (G
Grafik.1).
1. Taú Boncuklar
2. Kemik Boncuklar ve Süs Eúyaları
E
3. Yumuúakça
akça Kabu
Kabu÷u'ndan Boncuklar ve Süs Eúyaları
2%
0,2%
4. Malahit Boncuklar
0,3%
15%
5. Taú Bilezikler
6. Taú Yüzükler

13%
70%

Grafik 1: Tepecik-Çiftlik süs eúyalarının da÷ılımı.
ılımı.
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lk Kalkolitik Dönem Takıları’nın Tipolojik Özelliklerine
Özellikl
ve
Hammaddelerine
ammaddelerine Göre Ayrımı
Tepecik-Çiftlik,
Çiftlik, ølk Kalkolitik dönem süs eúyaları
yaları incelenmi
incelenmiú, incelenen 78
tane süs eúyası
yası içinde toplam 76 tanesinin boncuk oldu÷u
÷u görülmüútür.
görülmü
Bu
boncukların 599 tanesi taú boncuk 12 tanesi kemik ve 5 tanesi ise yumuúakça
yumu
kabu÷undan iúlenmiú
lenmiú boncuktur. 2 tane de taú bilezik parçası
arçası tespit edilmiútir
edilmi
(Grafik.2).
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ølk Kalkolitik Dönem Süs Eúyaları
1. Taú Boncuklar
2. Kemik Boncuklar
3. Yumuúakça
akça Kabu
Kabu÷u'ndan Boncuklar
4. Taú Bilezikler

6%

3%

15%

76%

Grafik 2: Tepecik-Çiftlik
Tepecik
ølk Kalkolitik dönem süs eúyalarının
yalarının genel da÷ılımı.
da

5.1.1.Boncuklar
1.Boncuklar
ølk
lk Kalkolitik dönemi temsil eden taú
ta boncukların % 51’inin
51’i
turkuaz renkli
taútan yapıldı÷ıı görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3: ølk Kalkolitik dönem taú boncuk renk da÷ılımı.
÷ılımı.

Renkler
Turkuaz
Mavi
Yeúil
Kahverengi
Siyah
Gri
Turuncu
Beyaz
Krem
Genel Toplam

Boncuk Tanesi Yüzde (%)
30
51
3
5
1
2
5
8
2
3
3
5
4
7
8
14
3
5
59
100

ølk
lk Kalkolitik dönem tabakasında taútan
ta
yapılmıú,, farklı 8 boncuk formu
bulunmaktadır. Bu tabakada bulunan boncuklarda sırası
sırası ile silindir form, silindir
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form üzeri yiv bezemeli form, çift konik silindir form, küre form, disk form, oval
form, oval formlu kolye ucu ve koni form görülmüútür.
ølk Kalkolitik dönem boncukları a÷ırlıklı olarak küre ve disk formları ile
temsil edildi÷i görülmektedir. Sırasıyla bu boncukları oval form ve çift konik silindir
ile silindir formlar izlemektedir (Tablo 4).
Tablo 4: ølk Kalkolitik dönem taú boncuk formlarının da÷ılımı.

Formlar
Silindir
Silindir Form Üzeri Yiv
Bezemeli
Çift Konik Silindir
Küre
Disk
Oval
Oval Formlu kolye ucu
Koni Formlu kolye ucu
Genel Toplam

Boncuk
Tanesi
6
2
7
20
14
8
1
1
59

Yüzde (%)
10
3
12
34
24
14
2
2
100

Tepecik-Çiftli÷in ølk Kalkolitik dönem tabakalarında kemikten iúlenmiú
boncuklarda görülmektedir. Form olarak ølk Kalkolitik dönem boncuklarının uzun
kemikten iúlenmiú –boru biçimli-boncuk ve damla formlu kolye ucu ile temsil
edildi÷i görülmektedir. Uzun kemikten iúlenmiú –boru biçimli-boncukların (8 tane)
kuú kemi÷i ile temsil edildi÷i görülürken damla formlu kolye uçlarının ise iúlendi÷i
kemik türü tespit edilememiútir (Tablo 5).
Tablo 5: ølk Kalkolitik dönem kemik boncuklarının temsil edildi÷i formlar, kemik
türleri ve iskelet elementleri.

Formlar
Uzun kemikten øúlenmiú -boru biçimliDamla Form
Toplam
Yüzde (%)

Tür
Kuú
8
8
67

øskelet
Elementi Toplam
Kemik
2
10 %83
2
2 %17
4
12
33
100
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ølk Kalkolitik dönem tabakasında sadece 5 tane yumuúakça kabu÷undan
iúlenmiú boncuk bulunmuútur. Olası Turritella Communis (1 tane), Cyclope Neritea
(1 tane) ve Conus Meditterraneus (1 tane) ile toplam 3 tane Gastropoda
(Karındanbacaklı) familyasından iúlenmiú boncuk görülmüútür. Olası Cerastoderma
Glaucum; Pelecypoda (Baltabacaklı) familyasından 1 tane boncuk görülürken bir
di÷er boncu÷un ise iúlendi÷i yumuúakça kabu÷u türü ve familyası saptanamamıútır
(Tablo 6).
Tablo 6: ølk Kalkolitik dönem boncuklarını temsil eden yumuúakça kabu÷u türleri.

Familya
Gastropoda
(Karındanbacaklı)
Pelecypoda
(Baltabacaklı)
Tanımlanamamıú

Tür/ Sınıf
Turritella Communis
Conus Mediterraneus
Cyclope Neritea
Cerastoderma Glaucum
Toplam

Yüzde
Tane
(%)
1
20
1
20
1
20
1
1
5

20
20
100

5.1.1.1.Taú Boncuk Formları
Taútan yapılan toplam 8 tane boncuk formu saptanmıútır (bknz.Tablo 4).
5.1.1.1.1.Silindir Formlu Boncuk
Silindir formda yapılmıú boncuklar toplam 6 tanedir. Formlar yuvarlak
kesitlidir.
Silindir formlar en fazla (3 tane) turkuaz renkli taútan yapılmıú boncukla
temsil edilmektedir (Tablo 7). Turkuaz renkli taútan yapılmıú boncukları sırasıyla
1’er tane yeúil, kahverengi, turuncu renkli taútan yapılmıú boncuklar izlemektedir.
Silindir formlu her bir boncu÷un boyutunun farklı oldu÷u görülmektedir.
Boncukların yapıldı÷ı taúa göre (taú rengine göre) boyutlarında bir standart olmadı÷ı
görülmektedir. En büyük boyutun % 17 oranla (1 tane) yeúil renkli taútan yapılmıú
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boncukta oldu÷u görülmektedir. En ufak boyutun ise turuncu renkli taútan yapılmıú
boncukta oldu÷u görülür (Tablo 7).
Tablo 7: ølk Kalkolitik dönem silindir formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk
0.5mm
Turkuaz 0.6cm
1.4cm
Yeúil
3.1cm
Kahve
1.8cm
Turuncu 0.4cm
Toplam

Çap
0.3cm
0.5cm
0.5cm
0.6cm
0.7cm
0.4cm

Tane
1
1
1
1
1
1
6

Yüzde
(%)
17
17
17
17
17
17
100

5.1.1.1.1.1.Silindir Form Üzeri Yiv Bezemeli Boncuk
ølk Kalkolitik dönem tabakasında bu formda yapılmıú toplam 2 tane boncuk
bulunmuútur. Boncukların formları yuvarlak kesitlidir.
Turkuaz ve kahverengi taúlarla temsil edilen bu boncuklarda en büyük
boyutun kahverengi taútan yapılmıú boncukta oldu÷u görülmüútür (Tablo 8).

Bu

form grubu içinde 1 tane kahverengi taútan yapılmıú a÷ız kısmından bo÷umlu boncuk
bulunmaktadır.
Tablo 8: ølk Kalkolitik dönem silindir form üzeri yiv bezemeli taú boncuk boyutları.

Renk Uzunluk
Turkuaz 0.5cm
Kahve 1.6cm
Toplam

Çap
0.4cm
0.5cm

Tane
1
1
2

Yüzde (%)
50
50
100

5.1.1.1.2.Çift Konik Silindir Formlu Boncuk
ølk Kalkolitik dönem tabakasında çift konik silindir formlu boncuklardan
toplam 7 tane bulunmuútur. Yuvarlak kesitlidir.
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Bulunan boncuklar turkuaz renkli taúlardan yapılmıútır. Boncukların % 29’u
(2’úer tane) 0.4cm uzunluk, 0.3cm çap ile 0.5cm uzunluk, 0.4cm çap ile yapılmıú
olanlarının standart oldu÷u görülür. En büyük boyutlu boncu÷un 0.6cm uzunluk,
0.3cm çapta yapılmıú oldu÷u görülmektedir (Tablo 9).
Tablo 9: ølk Kalkolitik dönem çift konik silindir formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk
0.4cm
0.5cm
Turkuaz 0.5cm
0.5cm
0.6cm
Toplam

Çap
0.3cm
0.2cm
0.4cm
0.5cm
0.3cm

Tane
2
1
2
1
1
7

Yüzde (%)
29
14
29
14
14
100

5.1.1.1.3.Küresel Formlu Boncuk
Küre formlu boncuklardan ølk Kalkolitik dönem tabakalarında toplam 20 tane
bulunmuútur. Yuvarlak kesitlidir. Kat.Nu.1.
Küre formlu boncukların 15 tanesi turkuaz renkli taútan, 2 tanesi mavi renkli
taútan, 1 tane kahverengi, 1 tane turuncu ve 1 tane de krem renkli taútan yapılmıú
oldu÷u görülmektedir (Tablo 10).
Bu formdaki boncukların en fazla turkuaz renkli taútan % 35 oranla 0.4cm
çapında yapıldı÷ı görülmüútür. Bu formları sırası ile %15 oranla 0.5cm çapında ve %
15 oran ile kırık durumda olan turkuaz renkli taútan yapılmıú olan boncuklar
izlemiútir (Tablo 10). En büyük çapın 0.7cm ile kahverengi taútan yapılmıú olan
formda oldu÷u görülürken en küçük boyutun 0.2cm ile turkuaz renkli taútan yapılmıú
boncukta oldu÷u görülmektedir (Tablo 10). Turkuaz renkli taútan yapılmıú 3 tane
küre formlu boncuk ise kırık durumdadır.
5.1.1.1.4. Disk Formlu Boncuk
Disk formlu boncuklar küre formlu boncuklardan sonra (14 tane) en fazla
temsil edilen boncuk form grubunu oluúturmaktadır. Yuvarlak kesitlidir.
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Bu formda en fazla 7 tane ile beyaz renkli taútan yapılmıú boncu÷un hâkim
oldu÷u görülmektedir. Beyaz renkli taútan yapılmıú olan boncukları sırayla (2’úer
tane ile) turuncu ile krem renkli taútan ve (1’er tane) siyah, kahverengi ile gri renkli
taútan yapılan boncuklar takip etmektedir.
Boyutlarına bakıldı÷ında % 21 oran ile 0.3cm çap, 0.1cm kalınlık, 0.01cm
delik çapı ile beyaz renkli taúlardan yapılan boncukların en fazla temsil edildi÷i
görülmektedir. Bu boyutları % 14 oran ile 0.4cm çap,0.1cm kalınlık, 0.01cm delik
çapı ile 0.5cm çap, 0.1cm kalınlık, 0.2cm-0.02cm delik çapında beyaz renkli taútan
yapılmıú boncuklar izlemektedir. Bu formdaki boncukların di÷er % 14’ünü ise 0.5cm
çap, 0.9cm-0.1cm kalınlık, 0.15cm delik çapı olan turuncu renkli taútan yapılmıú
boncuklar oluúturmuútur.
En büyük boyutun krem renkli taútan yapılmıú boncukta oldu÷u görülürken;
en ufak boyutun gene krem renkli taútan yapılmıú boncukta oldu÷u görülmektedir
(Tablo 11).
Tablo 10: ølk Kalkolitik dönem küre formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Çap
0.2cm
0.3cm
Turkuaz 0.4cm
0.5cm
(Kırık)
0.3cm
Mavi
0.4cm
Kahve 0.7cm
Turuncu 0.3cm
Krem
0.6cm
Toplam

Tane
1
1
7
3
3
1
1
1
1
1
20

Yüzde
(%)
5
5
35
15
15
5
5
5
5
5
100
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Tablo 11: ølk Kalkolitik dönem disk formlu taú boncuk boyutları.

Renk
Turuncu
Siyah
Kahve
Beyaz
Krem
Gri
Toplam

Çap

Kalınlık

0.5cm
0.4cm
0.6cm
0.3cm
0.4cm
0.5cm
0.3cm
0.7cm
0.4cm

0.9/0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.2cm
0.1cm

Delik
Çapı
0.15cm
0.1cm
0.1cm
0.01cm
0.01cm
0.2/0.02cm
0.1cm
0.2cm

Tane

Yüzde
(%)

2
1
1
3
2
2
1
1
1
14

14
7
7
21
14
14
7
7
7
100

5.1.1.1.5. Oval Formlu Boncuk
Oval formlu boncuk küre form ve disk formlu boncuktan sonra en fazla
temsil edilen boncuk formunu oluúturmaktadır. Oval kesitlidir.
Bu formu en fazla (4 tane) turkuaz renkli taútan yapılmıú boncu÷un temsil
etti÷i görülmektedir. Turkuaz renkli taútan yapılmıú boncukları 2 tane gri renkli
taútan ve 1’er tane mavi ve kahverengi taútan yapılmıú boncuklar takip etmektedir
(Tablo 12).
En fazla turkuaz renkli taúlardan yapılan bu formların % 25 ile 0.5cm
uzunluk, 0.5cm çapında yapılmıú boncuklarla temsil edildi÷i görülür. En büyük
boyutların gri renkli taútan ve turkuaz renkli taútan yapılmıú boncuklarda oldu÷u
görülürken en ufak boyutların turkuaz ve mavi renkli taútan yapılmıú boncuklarda
oldu÷u görülmektedir (Tablo 12).
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Tablo 12: ølk Kalkolitik dönem oval formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk
0.4cm
Turkuaz 0.5cm
1.3cm
Mavi
0.4cm
Kahve
0.7cm
1.3cm
Gri
2.3cm
Toplam

Çap
0.4cm
0.5cm
0.6cm
0.4cm
0.5cm
0.4cm
1.8cm

Tane
1
2
1
1
1
1
1
8

Yüzde
(%)
12,5
25
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
100

5.1.1.2. Kemik Boncuk Formları
Kemikten yapılmıú boncuk ve süs eúyalarının % 8’ini ølk Kalkolitik dönem
tabakasından bulunmuú olanlar oluúturmaktadır.
ølk Kalkolitik dönem, kemikten yapılmıú boncuklar formlarına göre; uzun
kemikten iúlenmiú -boru biçimli- boncuk ve damla formlu kolye uçları olarak
gruplandırılmıútır.
5.1.1.2.1.Uzun Kemikten øúlenmiú – boru biçimli- Boncuk
ølk Kalkolitik dönem tabakası içinde toplam 10 tane uzun kemikten iúlenmiú
–boru biçimli- boncuk bulunmaktadır. Bu toplamda formların % 83’ünü teúkil
etmektedir (bknz.Tablo 5).
Bu form grubu arasında en fazla (8 tane) kuú kemi÷inden iúlenmiú boncuklar
görülmektedir. Kuú kemi÷inden iúlenmiú boncuklar en fazla (% 67 oran ile) ølk
Kalkolitik dönem tabakasında bulunmuú olan kemik tür oranını temsil etmektedir
(bknz.Tablo 5). Uzun kemikten iúlenmiú –boru biçimli- boncuklar arasında 2 tane
boncu÷un ise iúlendi÷i kemik türü tespit edilememiútir.
Bu formdaki boncukların her birinin boyutlarının farklı oldu÷u oldu÷u
görülmektedir. Sadece % 20 ile (2 tane) kuú kemi÷inden iúlenmiú boncuklarda
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boyutlarının aynı oldu÷u görülür (Tablo 13). En ufak ve en büyük boyutta olan
boncu÷un kuú kemi÷inden iúlenmiú boncukta oldu÷u görülmektedir.
Tablo 13: ølk Kalkolitik dönem uzun kemikten iúlenmiú –boru biçimli- boncuk
boyutları

Tür

Uzunluk
1cm
1.95cm
3.5cm
Kuú
3.76cm
4.23cm
4.64cm
4.69cm
1.6cm
Kemik
3.5cm
Toplam

Çap
0.3mm
0.12mm
0.4mm
0.36mm
0.44mm
0.38mm
0.4mm
0.3mm
0.4mm

Tane
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10

Yüzde (%)
10
10
10
10
10
10
20
10
10
100

5.1.1.3.Yumuúakça Kabu÷u’ndan øúlenmiú Boncuklar
Yumuúakça Kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında 4 farklı tür’ün
kullanıldı÷ı anlaúılmıútır (bknz.Tablo 6).
5.1.1.3.1.Turritella Communis
Kulemsi kabuk yapısı bulunan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuktan
ølk Kalkolitik dönem tabakasında 1 tane bulunmuútur. Yumuúakça kabu÷u’ndan
iúlenmiú boncuklar arasında % 20’lik oranla temsil edilmektedir (bknz.Tablo 6).
Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek yapılmıú olan bu boncu÷u Gastropoda
(Karındanbacaklı)

familyasının

Turritella

Communis

türü

olabilece÷i

düúünülmektedir (bknz.Artüz.M.Levent 1994:3,6).
Bu formda iúlenmiú olan yumuúakça kabu÷unun sarmal yapı formu ile
beraber beyaz renkli kabuk yapısı oldu÷u görülmektedir. øp deli÷i kabu÷un gövde
boúlu÷unun alt kısmına açılmıútır. Kabukların çok kırılgan; ince bir yapısı
bulunmaktadır. Bu formdaki yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan boncu÷un;
1.8cm uzunlu÷u, 0.6cm çapı oldu÷u görülmüútür.
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5.1.1.3.2. Conus Mediterraneus
Koni kabuk yapısı bulunan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuktan ølk
Kalkolitik dönem tabakasında toplam 1 tane bulunmuútur. Yumuúakça kabu÷u’ndan
iúlenmiú boncuklar arasında % 20’lik oranla temsil edilmektedir (bknz.Tablo 6).
Yumuúakça

kabu÷u’ndan

(Karındanbacaklı)

iúlenerek

familyasının

yapılmıú

Conus

olan

boncu÷un

Mediterraneus

türü

Gastropoda
olabilece÷i

düúünülmektedir (bknz.Artüz.M.Levent 1994:3; Yavúan 2010:55;Res.4.20; Bar Yosef Mayer 1997:103.Fig.3.6).
Yumuúakça kabu÷unun konik gövdesi ve dikdörtgenimsi dar bir a÷ız açıklı÷ı
bulunmaktadır. Boncuk olarak iúlenen kabu÷un rengi açık kahve tonlarında oldu÷u
görülmektedir. øp deli÷i ise konik gövdenin tepe kısmına açılmıútır. Yumuúakça
kabu÷unun 1.09cm uzunluk, 0.89cm çapında boyutu oldu÷u görülmektedir.
5.1.1.3.3. Cyclope Neritea
Spiral kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan boncuktan ølk
Kalkolitik dönem tabakasında 1 tane bulunmuútur. Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú
boncuklar arasında % 20’lik oranla temsil edilmektedir (bknz.Tablo 6). Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenerek yapılmıú olan boncu÷un Gastropoda (Karındanbacaklı)
familyasının

Cyclope

Neritea

türü

olabilece÷i

düúünülmektedir

(bknz.Artüz.M.Levent 1993:3-4,8; Yavúan 2010: 56.Res.4.21).
Spiral formda kabuk yapısı; tepe noktasından geniúleyen spiral turu yuvarlak
ve yatay bir a÷ız aralı÷ı ile son bulmaktadır. Kabukların dıú yüzeylerinin pürüzsüz ve
parlak oldu÷u görülür. Bulunmuú olan kabu÷un açık kahve beyazımsı renkte oldu÷u
görülmektedir. Boncuk ip deli÷inin yatay-yuvarlak a÷ız aralı÷ının kenarına yakın
açıldı÷ı görülmektedir. Yumuúakça kabu÷unun 1.66cm uzunluk, 0.99cm geniúlikte,
0.2cm kalınlıkta boyutu oldu÷u görülmektedir.
5.1.1.3.4.Cerastoderma Glaucum
ølk Kalkolitik dönem tabakasında 1 tane bulunan ve yumuúakça kabu÷u’ndan
iúlenmiú boncuklar arasında % 20 ile temsil edilen boncu÷un Bivalvia-Pelecypoda
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(Baltabacaklı)
düúünülmektedir

familyasından

Cerestoderma

(bknz.Artüz.M.

Levent

Glaucum

türü

1993:13-14,ùek.1-4;

olabilece÷i

Yavúan

2010:

34.Res.4.1;37.Res.4.4). Kat.Nu.2.
Kabu÷un sırt kenarı üçgenimsi, alt yüzeyinin kenarı ise yuvarlaktır. Kabu÷un
dıú yüzeyinde çıkıntı yapan bölümden kenara yelpaze úeklinde açılarak uzanan
ıúınsal kotlar bulunmaktadır. Kabu÷un krem renkli oldu÷u görülmektedir. Boncuk ip
deli÷i kabu÷un düz tepe kısmına açılmıútır. Kabu÷un yelpaze úeklinde açılan oval dıú
kenarlarında kırıklar bulunmaktadır. Yumuúakça kabu÷unun 1.93cm uzunluk,
2.04cm geniúlik, 0.85cm kalınlıkta boyutu oldu÷u görülmektedir.
5.1.1.3.5. Tanımlanamamıú Yumuúakça Kabu÷u Boncuk
Sedef yansımalı, beyaz renkli dokusu olup yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú
boncuktan ølk Kalkolitik tabakasında 1 tane bulunmuútur. Genel yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 25’lik oranla temsil edilmektedir
(bknz.Tablo 6). Bulunan örne÷in kenarları ve yüzeyi iúlenerek düzeltilmiú ve oval
bir form kazandırılmıú. Ortasına ise yuvarlak ip deli÷i açılmıútır. 1.59cm-1.42cm
geniúli÷inde, 0.21cm kalınlı÷ındadır.
5.1.2.Kolye Uçları
5.1.2.1.Taú Kolye Uçları
5.1.2.1.1.Oval Formlu Kolye Ucu
Oval formda yapılmıú 2 tane kolye ucu boncuk bulunmuútur. Oval kesitlidir.
Beyaz renkli taútan yapılmıú olan boncu÷un; 2.8cm uzunlu÷unda, 1.7cm
geniúili÷inde, 0.6cm kalınlı÷ında ölçüleri oldu÷u görülmektedir.
Kat.Nu.3’teki

kolye

ucu

oval

formlu

boncuk

grubunun

içinde

de÷erlendirilmiútir (bknz.Tablo 12). Kat.Nu.3 üstten tek delikli, Kat.Nu.4’teki
örnekte ise ortaya yakın yerde tamamlanmamıú yuvarlak ip deli÷i bulunmaktadır.
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5.1.2.2.2.Koni Formlu Kolye Ucu
1 tane siyah renkli taútan yapılmıú olan boncu÷un; 2.8cm uzunlu÷unda,
0.34cm geniúli÷inde, 0.21cm kalınlı÷ında yapılmıú oldu÷u görülmüútür. Kat.Nu.5.
5.1.2.2.Kemik Kolye Uçları
5.1.2.2.1.Damla Formlu Kolye Ucu
ølk Kalkolitik dönem tabakasında toplam 2 tane kemikten iúlenmiú damla
formlu kolye ucu bulunmuútur. Bu ølk Kalkolitik dönem tabakasında bulunan toplam
formların % 17’sini teúkil etmektedir. Bu formda kolye uçlarının iúlendi÷i kemik türü
tespit edilememiútir. Bu ølk Kalkolitik dönem kemik tür ve iskelet elementlerinin %
33’ünü oluúturmuútur (bknz.Tablo 5). Kat.Nu.6.
Damla formunda iúlenmiú kolye uçlarının her birinin farklı boyutlarda oldu÷u
görülmüútür (Tablo 14).
Tablo 14: ølk Kalkolitik dönem damla formlu kemik kolye ucu boyutları.

øskelet
Elementi Uzunluk Geniúlik Kalınlık
1.61cm 0.94cm 0.55cm
Kemik
1.87cm 1.08cm 0.44cm
Toplam

Delik
Çapı
0.35cm
0.40cm

Tane
1
1
2

Yüzde
(%)
50
50
100

5.1.3.Bilezikler
ølk Kalkolitik dönem tabakalarından toplam 2 tane kırık durumda bilezik
parçası ele geçirilmiútir. Bunlardan 2 tanesi de mermerden yapıldı÷ı anlaúılmıútır.
Bilezikler oval formlu ve kırık durumdadır. Kesitlerinden kalın yapıldıkları
görülmektedir. Bulunan bilezikler kırık durumda oldu÷undan tam boyutları
bilinmemektedir. Ancak bulunan kırık parçaların uzunlukları:2.19cm-1.80cm,
geniúliklerin:0.96cm-1.71cm oldu÷u görülmektedir.
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5.2. Son Neolitik Dönem Takıları’nın Tipolojik Özelliklerine
Özelliklerin ve
Hammaddelerine Göre Ayrımı
Tepecik-Çiftlik
Çiftlik, Son Neolitik dönem süs eúyaları
yaları incelenmi
incelenmiú, incelenen 730
tane süs eúyası
yası içinde ttoplam 528 tanesinin boncuk oldu÷u
÷u görülmüútür. Bu
boncukların 491 tanesi taú
ta boncuk ve 2 tanesi ise malahit boncuktur. 88 tane çeúitli
kemik cinsinden iúlenmiú
iúlenmi boncuk ve çeúitli süs eúyaları,
yaları, 139 tane yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú
lenmiú boncuklar ve bu boncuklardan oluúan
an kolyeler ile 10 tane taú
bilezik parçası tespit edilmiútir
edilmi
(Grafik 3).
Son Neolitik Dönem Süs Eúyaları
1. Taú Boncuklar
2. Malahit Boncuklar
3. Kemik Boncuklar ve Süs Eúyaları
E
4. Yumuúakça
akça Kabu
Kabu÷u'ndan Boncuklar ve Süs Eúyaları
2%
5. Taú Bilezikler
19%
12%
67%
0,2%

Grafik 3: Tepecik-Çiftlik
Tepecik
Son Neolitik dönem süs eúyalarının
yalarının genel da÷ılımı.
da

5.2.1.Boncuklar
Boncuklar
Son Neolitik dönem
d
tabaka dolgularında tek olarak bulunan boncuk sayısı
307 tanedir.
ir. Bu boncukların
boncuk
305 tanesi taútan yapılmıúú boncuktur. Boncuk
tanelerinin içinde 2 tane malahit’ten ve 3 tane obsidyen’den yapılmıú
yapılmı boncuk ta
bulunmaktadır. Bunların dıúında
dı
5 tane kolye ve 1 tane hayvan baúlı
baú boncukların yer
aldı÷ıı ya da amulet olarak tanımlayabilece÷imiz
tanımla
imiz boncuk sıralarını oluúturan kolye ile
9 tane, iki ya da üç dizi úeklinde kolye sırası oluúturabilecek; toplu buluntu - de÷iúik
renkte ve cinste taútan
útan yapılmı
yapılmıú- boncuklar ele geçmiútir. Taúú kolye sıraları olarak
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tanımlayabilece÷imiz boncuk dizileri arasında kemikten yapılmıú de÷iúik formda
boncuklarında oldu÷unu görülmektedir.
Tepecik-Çiftlik Höyük’te ølk Kalkolitik, Son Neolitik ve Neolitik döneme
tarihlenen tabakalarda bulunan boncukların yapıldı÷ı hammaddeleri ya da taúların
cinslerini belirlemek oldukça zordur. Hammaddelerin tanımına dair kesin yargıda
bulunmak için bu konuda yetkin bir uzmanın hammaddeleri mikroskop altında
inceleyip de÷erlendirmesiyle kesin yargılara ulaúmanın daha do÷ru olaca÷ı
kanısındayız.
Erhan Bıçakçı, Tepecik-Çiftlik Höyük’te süs eúyası yapımında pirit ve
aralarında götit, kireçtaúı gibi çok çeúitli taúların hatta bakır minerali ve bakır
minerali türevi olan; turkuaz, malahit ve azurit’in kullanılmıú oldu÷u, bu türde
kıymetli

mineral;

madenlerin

Tarsus

Da÷ları’ndan

hatta

øran’dan

gelmiú

olabilece÷ini söylemektedir (Bıçakçı vd.2012:102).
Taútan yapılmıú boncuk tanelerinin ço÷unun farklı renkte oldu÷unu
görülmektedir. Bu renklerin hammaddenin yapısal özelli÷inden kaynaklanmıú
olabilece÷ini düúündürmektedir. Yapılmıú olan bütün boncuk formları arasında
turkuaz rengin ya da Turkuaz taúının hâkim oldu÷u görülmektedir (Tablo 15).
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Tablo 15: Son Neolitik dönem taú boncuk renk da÷ılımı.

Renkler

Boncuk
Tanesi

Toplu
Buluntu

Kolye
Sırası

Toplam

Yüzde
(%)

Turkuaz

140

10

40

190

39

Mavi

21

7

9

37

8

Yeúil

18

2

1

21

4

Kahve

34

2

36

7

Siyah
Gri

13
9

2

31

46
9

9
2

Turuncu

33

2

45

80

16

Beyaz

17

3

2

22

4

Krem

13

1

26

40

8

1

1

0,2

Sarı
Kehribar

1

1

0,2

Malahit

2

2

0,4

Obsidyen

3

3

0,6

Akik

2

2

0,4

Bordo/Kırmızı

1

1

1

3

0,6

Genel Toplam

307

28

158

493

100

Son Neolitik dönem tabakalarında taútan yapılmıú, farklı 15 boncuk formu
bulunmuútur. Bu formlar sırası ile silindir form, silindir form üzeri yiv bezemeli
form, çift konik silindir form, küre/ yuvarlak form, kesik yarım küre form, disk form,
oval form, baklava formu, elips form, dörtgen form, bitirilmemiú boncuk, damla
formu, koni formu, üçgen formu ve hayvan baúı úeklinde olan formlar görülmektedir.
Tane olarak ele geçen boncuklar arasında en fazla disk form, küre form, oval form ve
silindir formların bulunmuú oldu÷u görülmektedir. Bu formların dıúında üçgen form
ve hayvan baúı formlu olan boncuklar ise kolye ya da toplu buluntularda ele
geçmiútir. Bulunan boncuk buluntularında a÷ırlıklı olarak ise disk form, küre form,
oval form, silindir formların yer aldı÷ı görülmektedir. En az kesik yarım küre form,
üçgen form ve baklava formunun temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo 16).
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Tablo 16: Son Neolitik dönem taú ve malahit boncuk formlarının da÷ılımı

Boncuk
Toplu
Form
Tanesi
Buluntu
Silindir
45
4
Silindir Form Üzeri
Yiv Bezemeli
17
2
Çift Konik Silindir
12
1
Küre
66
9
Kesik Yarım Küre
1
Disk
81
8
Oval
49
3
Baklava
1
Elips
4
Dörtgen
14
Bitirilmemiú
6
Damla
7
Koni
4
1
Üçgen
1
Hayvan Baúı
Genel Toplam:

Kolye
Sırası
10

1
20
100
23

1
1

2

Toplam Yüzde%
59
12
19
14
95
1
189
75
1
4
15
6
8
4
1
2
493

4
3
19
0,2
38
15
0,2
0,8
3
1
2
1
0,2
0,4
100

Son Neolitik dönem tabakalarında taú boncukların yanı sıra kemikten
iúlenmiú boncuklarında oldu÷u görülmektedir. Bulunan boncukların kuú kemi÷inden
iúlenmiú oldu÷u görülmektedir. 8 grubuna ayrılan boncukların arasında hayvan
diúlerinden iúlenmiú olan boncukların ço÷unlukta oldu÷u görülmektedir (Tablo 17).
Diúlerden yapılan boncuklar arasında en fazla (17 tane) tilki diúlerinin temsil edildi÷i
kolye ya da toplu buluntuları görmek mümkündür. Bu buluntuları 8 tane domuz
diúiden biçimlendirilmiú kolye ucu, 2 tane köpek diúi ve 5 tane ait oldu÷u türü tespit
edilememiú, diúlerden iúlenmiú boncuklar takip etmektedir.
Boncuk formları arasında ise uzun kemikten iúlenmiú –boru biçimli- boncuk,
uzun kemikten iúlenmiú –boru biçimli- bezemeli boncuk, halka formlu boncuk,
damla formlu boncuk, domuz diúten iúlenmiú kolye uçları, çeúitli diúlerden iúlenmiú
kolye uçları, diúten yapılmıú kolye ve toplu buluntu diú boncuklar yer almaktadır.
Boncuk yapımında kullanılan malzemelerden biride yumuúakça kabu÷u’dur.
Kabuktan iúlenmiú boncuklarda 6 farklı yumuúakça türü oldu÷unu anlaúılmaktadır.
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Familyaları saptananlar arasında en çok görülen yumuúakça kabu÷u cinsi Turritella
Communis türü’dür. Tepecik-Çiftlik’te bu türde iúlenmiú yumuúakça kabu÷u
örneklerinin beyaz renkte oldu÷u görülmektedir. En fazla boncuk olarak iúlenen bu
türün kolye sıralarında yo÷un olarak kullanıldı÷ı görülmektedir. Koni formuyla
görülen kabuklar ise Conus Mediterraneus türündendir. Bu kabu÷un beyaz ve
kahverengi tonlarda oldu÷u görülmektedir. Oval kabuk yapısı olup üzerine kotlar
bulunan kabuklar Cardium, sipiral kabuk yapısı olan kabukların Cyclope Neritea,
Oval-yuvarlak kalın kabuk yapısı olan kabukların ise Glycimeris Glycimeris
türünden geldi÷i anlaúılmıútır.
2014 yılı buluntuları arasında koni formlu kabuk yapısıyla yer alan
Hexamplex Turunculus ve Monodonta Turbinata Son Neolitik dönem tabakalarında
en az temsil edilen yumuúakça kabu÷u türlerini oluúturmaktadır. Bu kabukların
dıúında iúlenerek kenarları düzeltilen ve halka úeklinde kesilmiú olan türünü tespit
edemedi÷imiz örnekler de görülmektedir. Ayrıca türü tespit edilemeyen sedef
yansımalı dokusu olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú oldu÷unu gördü÷ümüz 3
tane örnekte bulunmaktadır (Tablo 18).
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Tablo 17: Son Neolitik dönem kemik boncuklarının temsil edildi÷i formlar, kemik
türleri ve iskelet elementleri.

Formlar
Uzun
kemikten
iúlenmiú –
boru biçimliUzun
kemikten
iúlenmiú
üzeri yiv
bezemeli boru biçimli-

Kuú

Tür
øskelet Elementi
Küçük memeli hayvan/ Küçükbaú
hayvan
Diú Kemik Toplam
Kemirgen
kemi÷i

16

1

1 (tibia2)

2

1(femur3)

1 (tibia)

9

4
%5

1

4

Halka Form

6

Damla Form
Domuz
diúinden
øúlenmiú
Kolye Uçları
Çeúitli diú
Kolye Uçları
Diú Kolye
Diú Toplu
Buluntu
Halinde
Toplam
Yüzde (%)

2

3

17
23

4
5

2
3

28
% 38

4
%5
6
%8

8

8
% 11

7

7
%9

13

13
% 18

4

4
%5

32
43

19
26

74
100

Tibia ( kaval kemi÷i ) omurgalıların bacaklarında dizinin altındaki iki kemikten daha iri ve
dayanıklı
olanıdır
ve
dizi
ayak
bile÷ine
ba÷lar
(
bknz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kaval_kemi%C4%9Fi ).
Femur ( uyluk kemi÷i ) memelilerde kalça ve dizin bir bölümünü oluúturan vucudlarındaki en
uzun, hacimli ve güçlü kemiktir ( bknz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Femur ).

59

Tablo 18: Son Neolitik dönem boncuklarını ve süs eúyasını temsil eden yumuúakça
kabu÷u türleri.

Familya4

Tür/ Sınıf

Turritella
Communis
Conus
Mediterraneus
Gastropoda
Hexamplex
(Karındanbacaklı)
Turunculus
Cyclope Neritea
Yüzük-Monodonta
Turbinata
Cardium
Pelecypoda (Baltabacaklı)
Glycimeris
Glycimeris
Tanımlanamamıú
(halka formlu iúlenmiú)
Tanımlanamamıú
(yüzey ve kenarlar düzeltilerek iúlenmiú)
Toplam

Tane

Kolye
Sırası

Yüzde
(%)

37

50 (%63)

42

23

26

2
3

2
3

1
4

1
4

10

11

6

7

3
89

3
100

139

5.2.1.1.Taú Boncuk Formları
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 13 tane olarak bulunmuú boncuk
formu saptanmıútır (bknz.Tablo 16).
5.2.1.1.1.Silindir Formlu Boncuk
Silindir formunda yapılmıú olan boncuklar toplam 45 tanedir. Bunlardan 44
tanesi taú boncuktur. Formlar yuvarlak kesitlidir. Kat. Nu.7-11.
Bu form en fazla (11 tane) turkuaz renkli taútan iúlenmiú boncukla temsil
edilmektedir (Tablo 19). Bu rengi sırası ile 8 tane kahve, 7 tane mavi, 6 tane yeúil, 5
4

ølk Kalkolitik Son Neolitik ve Neolitik Dönem tabakalarında bulunmuú olan yumuúakça
kabuklarının familyalarının ve türlerinin belirlenmesinde ‘Türkiye Sularında Bulunan Bazı
Yumuúakça ( Mollusca ) Türleri’ baúlıklı makaledeki araútırma ve foto÷raflardan ( bknz. Artüz.
M.Levent ,1994 ), ‘Kalkolitik Smıntheıon ( Gürpınar) Kazıları Buluntusu Deniz Kabukları’ adlı
yüksek lisans tezinden ve foto÷raflarından ( bknz.Yavúan.Ç,2010 ), ‘Neolithic Shell Bead
Production in Sinai’ baúlıklı makale ve foto÷raflarından ( bknz.Bar-Yosef.M.,1997 )
yararlanılmıútır.
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tane siyah, 2 tane gri, 3 tane beyaz, 1 tane turuncu, 1 tane krem renkli taúlardan
yapılmıú boncuklar izlemektedir. Bu formda 1 tane malahitten yapılmıú boncuk da
görülmektedir.
Toplu buluntu olarak bulunmuú olan silindir formlu boncuklarda ise 2 tane
turkuaz, 2 tane mavi, 1 tane beyaz renkli taúlardan yapılmıú boncuklar ile toplam 5
tanedir. Kolye sıralarında ise 6 tane turkuaz, 1 tane kahve, 3 tane siyah, 1 krem renkli
taútan yapılmıú olan toplam 11 tane boncukla temsil edilmektedir.
3.tabakadan ele geçmiú turkuaz renkli taútan yapılmıú kırık durumda 4 tane
boncuk bulunmaktadır. Gri renkli taútan yapılmıú olan bir boncuk ise AD
mekânından bulunmuútur.
Farklı renkli taúlardan yapılmıú bu silindir formlu boncukların ölçülerinde de
de÷iúiklik oldu÷u gözlemlenmiútir. Bu formda % 11 oranla 0.5cm uzunlu÷unda,
0.4cm çapında boyutları olan yeúil renkli taúlardan yapılmıú boncukların temsil
edildi÷i görülmektedir. Renkler koyulaútıkça boncukların uzunlukların da arttı÷ı
görülmektedir. Örne÷in kahverengi taúlardan yapılmıú olan boncuklarda uzunlukların
1.2cm-2.9cm, çapların ise 0.5cm-0.8cm arasında de÷iúti÷i görülmektedir. En büyük
formda kahverenkli taútan yapılan boncu÷un oldu÷u görülmektedir (Tablo 19).
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Tablo 19: Son Neolitik dönem silindir formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk
0.3cm
0.4cm
Mavi 0.5cm
0.7cm
0.8cm
0.5cm
Yeúil
0.6cm
0.4cm
0.5cm
0.6cm
Turkuaz
0.7cm
0.8cm
Kırık
1.2cm
1.4cm
1.6cm
Kahve 1.9cm
2.1cm
2.5cm
2.9cm
1cm
1.7cm
Siyah 1.8cm
2 cm
2.6cm
0.6cmm
Gri
1.6cm
0.3cm
Beyaz 0.7cm
0.8cm
Turuncu 0.5cm
Krem 2.1cm
Toplam

Çap
0.5cm
0.3cm
0.3cm
0.3cm
0.4cm
0.4cm
0.3cm
0.3cm
0.2cm
0.3cm
0.3cm
0.4cm
0.5cm
0.6cm
0.6cm
0.6cm
0.8cm
0.5cm
0.5cm
0.7cm
0.5cm
1.3cm
0.9cm
0.7cm
0.3cm
0.3cm
0.2cm
0.2cm
0.7cm
0.4cm
0.6cm

Tane
1
3
1
1
1
5
1
2
1
1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
44

Yüzde (%)
2
7
2
2
2
11
2
5
2
2
5
2
9
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100

5.2.1.1.1.1. Silindir Form Üzeri Yiv Bezemeli Boncuk
Silindir formunda iúlenmiú olan bu taú boncukların yüzeyine oyma- kazıma
suretiyle spiral úeklinde çizikler yapılmıútır. Boncukların formları yuvarlak kesitlidir.
Kat.Nu. 12-21.
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Bu formda yapılmıú boncuklar toplam 17 tanedir. Bu formdan iki ya da üç
sıra halinde bulunmuú; toplu buluntularda 2 tane boncuk görülmektedir. Kolyelerde
ise bu formda boncuk bulunamamıútır.
Bu form grubu içinde 1 tane a÷ız kısmından yiv bezemeli (Kat.Nu.12) ve
kazı bezek yapılarak içi doldurulmuú koyu mavi renkli taútan yapılmıú bir boncuk
örne÷i bulunmaktadır (Kat.Nu.13).
Silindir form üzeri yivli bezemeli boncuklar arasında koyu kahverengi taútan
yapılmıú 1 tane bezemeli boncuk 3-4.tabakada AM mekânından bulunmuútur.
Renk da÷ılımında 7 tane kahverengi, 5 tane turkuaz, 2 tane mavi, 2 tane
siyah ve 1 tane gri renkli taútan olmak üzere boncuklar toplam 17 tanedir.
Bu formda yapılmıú boncukların ölçülerine baktı÷ımızda; kahverengi ve siyah
renkli taúlardan yapılmıú boncukların boyutları turkuaz, mavi ve gri renkli taúlardan
yapılmıú olan boncuklara oranla daha uzun ölçülerde yapılmıú oldu÷u görülmektedir.
Kahve ve siyah renklerdeki taúlardan yapılmıú boncukların uzunları: 0.5cm-1.5cm
kadar ulaútı÷ı görülmektedir. Çaplarının ise; 0.3cm-1.6cm arasında de÷iúti÷i
görülmüútür. Turkuaz ve gri renkte olanların ise uzunlukları: 0.5cm-0.9cm arası ile
çaplarının 0.3cm-0.8cm arası yapıldı÷ı görülmüútür. En büyük boyutta yapılmıú
boncu÷un ise 2.7cm uzunluk,1.0cm çapı ile kazı bezek yapılarak içi doldurulmuú
mavi renkli taútan iúlenmiú boncuk oldu÷u görülmektedir (Tablo 20).
5.2.1.1.2. Çift Konik Silindir Formlu Boncuk
Çift konik silindir formunda yapılmıú boncuklar toplam 12 tanedir. Yuvarlak
kesitlidir. Kat.Nu.22-27.
Bu formdaki boncukların 9 tanesi turkuaz renkli taútan, 1 tanesi yeúil, 1 tanesi
kahverengi ve 1 tanesi kehribar renkli taútan yapılmıútır.
Çift konik silindir boncuklardan 1 tanesi AD mekânında bulunmuútur.
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Bu formda boncukların % 17 oranla 0.5cm uzunluk, 0.3cm çap boyutları olan
turkuaz renkli taútan yapılmıú oldu÷u görülmektedir. En büyük boyutun kehribar
renkli taútan yapılmıú boncukta oldu÷u görülmektedir.

Bunu kahverengi taútan

yapılmıú boncuk takip etmektedir (Tablo 21).
Tablo 20: Son Neolitik dönem silindir form üzeri yiv bezemeli taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk
0.6cm

Turkuaz

Mavi

0.7cm
0.8cm
0.9cm
0.6cm
2.7cm
0.5cm
1.2cm

Kahverengi

Siyah
Gri
Toplam

1.3cm
1.4cm
1.1cm
1.5cm
0.5cm

Çap

Tane

1.2cm
0.4
/
0.8cm
0.3cm
0.3cm
0.4cm
1cm
0.9cm
0.5cm
0.5
/1.6cm
0.3cm
0.6cm
0.5cm
0.3cm

1

Yüzde
(%)
6

2
1
1
1
1
1
2

12
6
6
6
6
6
12

2
2
1
1
1
17

12
12
6
6
6
100

Tablo 21: Son Neolitik dönem çift konik silindir formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk

0.3cm
0.5cm
0.5cm
0.6cm
Turkuaz
0.6cm
0.8cm
0.8cm
1 cm
Kahverengi 1.5cm
Kehribar 2.9cm
Yeúil
1.3cm
Toplam

Çap
0.3cm
0.3cm
0.4cm
0.3cm
0.4cm
0.4cm
0.6cm
0.3cm
0.7cm
0.8cm
0.9cm

Tane
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Yüzde
(%)
8
17
8
8
8
8
8
8
8
8
8
100
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5.2.1.1.3. Küresel Formlu Boncuk
Küre úeklinde iúlenmiú boncuk formundan 66 tane bulunmuútur. Yuvarlak
kesitlidir. Kat.Nu. 28-33.
Bu boncuk form grubu içinde 1 tane (Kat.Nu.28) yuvarlak formlu bir yüzü
daha düz ve yassı yüzeyinden çift delikli turkuaz renkli taútan yapılmıú boncuk
bulunmaktadır.
Bu formun 65 tanesini taú boncuk oluúturur. Kolyelerde bu formda 20 tane
boncuk görülürken di÷er formlarla beraber bulunmuú toplu buluntularda ise 9 tane
bulunmuútur.
Renk da÷ılımında 65 tane boncu÷un içinde 54 tanesinin turkuaz renkli taútan
yapıldı÷ı, 7 tanesinin mavi renkli, 2 tanesi turuncu, 1tanesi yeúil ve 1 beyaz renkli
taútan yapıldı÷ı görülmektedir. Bu formda 1 tane malahit’ten yapılmıú boncuk ta
oldu÷u görülür.
Küre úeklinde boncuklar en çok temsil edilen turkuaz renkli taúlardan; en ufak
0.1cm, en büyük 1.0cm çapında yapılmıútır. Boncuklar % 37 oranla 0.4cm, % 14
oranla 0.3cm ve % 6 oranla 0.5cm-0.6cm arasında de÷iúen çaplarda yapılmıú
oldukları görülmektedir. Ancak turkuaz renkli taútan yapılan boncu÷un çapı (0.9cm)
ile di÷er renkte taúlardan yapılmıú boncuklara oranla daha büyük oldu÷u
görülmektedir. Boncukların delik çaplarının 0.02cm-0.08 cm arasında oldu÷u görülür
(Tablo 22).
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Tablo 22: Son Neolitik dönem küre formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Çap

0.1cm
0.2cm
0.3cm
0.4cm
0.5cm
Turkuaz 0.6cm
0.7cm
0.8cm
0.9cm
1cm
Kırık
0.3cm
Mavi
0.4cm
Yeúil
0.4cm
Turuncu 0.5cm
Beyaz
0.8cm
Toplam

Tane
2
3
9
24
4
4
1
1
1
1
4
2
5
1
2
1
65

Yüzde
(%)
3
5
14
37
6
6
2
2
2
2
6
3
8
2
3
2
100

Küre formların içinde 4 tane kırık durumda boncuk bulunmuútur. Kırık
durumda olan bu boncuklar turkuaz renklidir. Ele geçen boncuklardan 3 tanesi de
temizlikte bulunmuútur.
5.2.1.1.3.1.Kesik-Yarım Küre Formlu Boncuk
Bu formdan sadece 1 tane boncuk bulunmuútur. Yuvarlak kesitlidir.
Kat.Nu.34. Turkuaz renkli taútan yapılmıú ve 0.6cm çapında oldu÷u görülür.
5.2.1.1.4. Disk Formlu Boncuk
Bütün formlar içinde (81 tane ile) en fazla temsil edilen boncuk formudur.
Yuvarlak kesitlidir. Kat.Nu. 35-38. Kolyelerde 100 tane, dizi halinde toplu
buluntularda ise 8 tane bulunmaktadır.
30 tane ile en fazla turuncu renkli taútan yapılmıú boncu÷un hâkim oldu÷u
görülür. Bunu sırasıyla 16 tane kahverengi, 11 tane beyaz, 6 tane krem rengi, 4 tane

66

siyah, 7 tane turkuaz,4 tane gri, 2tane mavi, 1tane yeúil renkli taúlardan yapılmıú
boncuklar izlemektedir.
Bu formda 2 tane kırık boncuk ele geçirilmiútir. 2 tanesi ise temizlikten
bulunmuútur. Genel olarak ele geçen bu formdaki boncuklar 3. tabaka aittir. 10 tane
boncuk 3-4.tabaka buluntusudur. Turuncu renkli taútan yapılmıú 2 tane boncuk ise
insutu olarak bulunmuú bunlardan biri obsidyen alanından ele geçmiútir. 2014 yılı
buluntusu 2 tane boncuk ise BO mekânından bulunmuútur.
Boyutlarına baktı÷ımızda turuncu, kahverengi ve beyaz renkli taúlardan
yapılan boncukların daha büyük çapta oldu÷u görülmüútür. Boncukların çapı
büyüdükçe kalınlıklarının da arttı÷ı görülmektedir. Kahverengi taútan en ufak
boyutta yapılanların çapları 0.3cm’dir.Genel olarak 0.3cm-0.5cm-0.6cm çaplarında
iúlenmiú boncuklar ço÷unlu÷u oluúturmaktadır. Bu formda boncukların en büyük
çapların 1.3cm ile turuncu renkli taútan yapılan, en kalın ölçülerin ise 0.7cm ile krem
renkli taútan yapılan boncuklarda oldu÷u görülmektedir. En fazla turuncu renkli
taúlarla temsil edilen boncukların 0.3cm-0.5cm-0.6cm çaplarında, 0.1cm-0.2cm0.3cm arasında de÷iúen kalınlıklarda yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Bu form grubu
içinde en ufak boyutun 0.02cm çap ve 0.08cm-0.09cm kalınlık ile turkuaz renkli
taútan yapılan boncuklarda oldu÷u görülür.
Bu boncuk grubunda % 9 oranla 0.3cm çap, 0.1cm-0.3cm kalınlıkta turuncu
renkli taúlardan yapılan, % 9 oranla 0.5mm çap, 0.1cm-0.2cm delik çapı ve % 6’sı
0.6cm çap, 0.2cm-0.3cm kalınlık, 0.1cm delik çapı olan turuncu renkli taúlardan,
0.4cm çap ve 0.01cm-0.1cm delik çapı olan kahverenkli taú boncukların yer aldı÷ı
görülmektedir (Tablo 23).
5.2.1.1.5. Oval Formlu Boncuk
Oval formda iúlenmiú olan boncuk formundan 49 tane bulunmuútur. Oval
kesitlidir. Kat.Nu.39-47. Kolyelerde bu formdan 23 tane kullanılmıú, toplu
buluntularda ise 3 tane boncukla temsil edilmiútir.
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Oval formlu boncuk grubunun içinde 1 tane oval formlu çift delikli
(Kat.Nu.39) turkuaz renkli taútan yapılmıú, 3 tane yassı, ortadan tek delikli
(Kat.Nu.40,41,42) ve 2 tane oval kesitli; cepheden yassı yüzlü, kare formuna
benzer (Kat.Nu.43,44) kahverenkli ve turkuaz renkli taútan yapılmıú boncuklar
görülmektedir. Kat.Nu.45’in ise iki kenarının içbükey form verdi÷i görülmektedir .
Renk olarak da÷ılımına baktı÷ımızda en fazla 35 tane ile turkuaz renkli taútan
yapılan boncukların hâkim oldu÷u görülürken bunu sırasıyla 5 tane yeúil, 2 tane
mavi, 2 tane kahve, 3tane krem ve 1 tane beyaz renkli taúların oldu÷u boncuklar
izlemektedir. Bunların dıúında 1 tane obsidyen’den yapılmıú boncuk ele geçmiútir.
En fazla turkuaz renkle temsil edilen bu formların uzunlukları: 0.3cm-2.6cm
arası, çaplarının ise; 0.3cm-0.5cm-0.7cm-1cm arasında de÷iúti÷i görülmüútür. % 18
oranla en fazla 0.4cm uzunlu÷unda, 0.3cm-0.4cm çapında boyutları olan boncukların
yapılmıú oldu÷u görülmektedir (Tablo 24). Yeúil, kahverengi, krem rengi taútan
yapılmıú boncuklarda hatta obsidyen’den yapılan boncukta boyutun daha büyük
oldu÷u görülür. Yeúil renkli taúlardan yapılmıú boncuklarda uzunluk:0.7cm-1.2cm,
çapların: 0.3cm-0.6cm arasında, kahve renkli taúlardan yapılmıú boncuklarda
uzunluk:0.94cm-1.0 cm, çapların:0.5cm-1.0cm, krem renkli taútan yapılan boncukta
uzunluk:2.3cm, kalınlık:0.4cm arası yapılmıú oldu÷u görülmektedir.
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Tablo 23: Son Neolitik dönem disk formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Çap
0.2cm
0.1cm
0.3cm
0.4cm
Turuncu 0.5cm
0.6cm
0.7cm
0.8cm
1.3cm
0.4cm
Mavi
Kırık
0.3cm
0.4cm
0.5cm
Kahverengi 0.6cm
0.7cm
0.9cm
Kırık
0.02mm
0.4cm
Turkuaz 0.5cm
0.7cm
0.8cm
Yeúil
0.6cm
0.4cm
Siyah
0.5cm
0.8cm
0.4cm
0.5cm
Beyaz
0.6cm
0.7cm
0.9cm
0.3cm
Gri
0.4cm
0.8cm
0.3cm
0.5cm
Krem
0.7cm
0.8cm
Toplam

Kalınlık
0.3cm
0.1/0.3cm
0.2cm
0.2cm
0.2/0.3cm
0.2cm

Delik Çap

0.1/0.3/0.5cm
0.1/0.2cm
0.1cm

0.6cm
0.4cm
0.01cm
0.01/ 0.1cm
0.2cm
0.1cm
0.4cm
0.5cm

0.1cm

0.08/0.09mm
0.2cm
0.1cm
0.01cm
0.2cm
0.3cm
0.1/0.9cm

0.1/0.6cm
0.1cm
0.1/0.3cm

0.2cm
0.2cm
0.1cm
0.2cm
0.4cm
0.2/0.7cm

0.1cm

Tane
1
1
7
4
7
5
3
1
1
1
1
2
5
2
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
4
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
81

Yüzde%
1
1
9
5
9
6
4
1
1
1
1
2
6
2
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
5
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
100
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Tablo 24: Son Neolitik dönem oval formlu taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk

0.3cm
0.4cm
0.5cm
0.6cm
0.7cm
0.8cm
Turkuaz
0.9cm
1cm
1.1cm
1.2cm
2.6cm
Kırık
Mavi 0.6cm
0.7cm
0.9cm
Yeúil
1.2cm
Kırık
0.94cm
Kahve
1.1cm
Beyaz 0.5cm
0.6cm
Krem 0.8m
2.3cm
Obsidyen 2.7 cm
Toplam

Çap

Tane

0.3cm
0.3/0.4cm
0.5cm
0.3/0.4/0.5cm
0.5cm
0.5/0.7cm
0.8cm
0.4cm
1cm
0.7cm/1cm
0.4cm

3
9
2
5
3
2
1
2
1
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
49

0.3/0.5cm
0.3cm
1.1cm
0.3/0.6cm
0.5cm
1.0cm
0.5cm
0.7cm
0.7cm
K:0.4cm
1.8cm

Yüzde
(%)
6
18
4
10
6
4
2
4
2
4
2
8
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
100

5.2.1.1.6. Baklava Dilimi Formlu Boncuk
Bu formda yapılmıú boncuktan sadece 1 tane bulunmuútur. Oval kesitlidir.
Kat.Nu.48. Mavi renkli taútan yapılmıú boncuk 1.0cm uzunlu÷unda, 0.5cm
geniúli÷inde ve 0.3cm kalınlı÷ındadır.
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5.2.1.1.7. Elips Formlu Boncuk
Elips formunda sadece 4 tane boncuk bulunmuútur. Elips kesitlidir.
Kat.Nu.49. Toplu buluntularda ve kolyelerde bu formu temsil eden boncuk
bulunamamıútır.
Bulunan 4 tane boncuktan; 2 tanesi turkuaz renkli, 1 tanesi yeúil ve 1tanesi de
krem renkli taútan yapılmıú boncuklardır. Bu formdaki 4 tane boncukta 3.tabakadan
bulunmuútur.
Bu formdaki boncukların boyutlarına bakıldı÷ında uzunlukların 0.6cm-1.5cm
arası, çapların ise 0.3cm-0.8cm arasında yapılmıú oldu÷u görülmektedir (Tablo 25).
Tablo 25: Son Neolitik dönem elips formlu taú boncuk boyutları.

Renkler Uzunluk Geniúlik Kalınlık
0.6cm
0.8cm
Turkuaz
0.7cm
0.3cm
Yeúil 1.5cm
0.8cm
Krem 0.6cm
0.4cm
Toplam

Tane
1
1
1
1
4

Yüzde
(%)
25
25
25
25
100

5.2.1.1.8. Dörtgen Formlu Boncuk
Dörtgen formda iúlenmiú boncuktan 14 tane bulunmuútur. Dikdörtgen ve
yassı kesitlidir. Kat.Nu.50-53. 43, 44, 45. Benzer dörtgen formdaki boncuktan 1tane
kolyelerde temsil edilmiútir (bknz.Kat.Nu.117 ).
Dörtgen Formlu Boncuk grubu içinde 1 tane üstten tek delikli ve üst
kısmına do÷ru hafif daralan konik formlu (Kat.Nu.50), 3 tane kesit ortasından
delikli (Kat.Nu.51), 2 tane üstten tek delikli (Kat.Nu.52) ve 1 tane yassı yüzlü,
ortadan tek delikli (Kat.Nu.53) boncuk görülmektedir.
Renk da÷ılımında 9 tane turkuaz renk, 1 akik rengi, 1 bordo, 1 siyah, 1 tane
yeúil ve 1 tane krem renkli taúlardan yapılmıú boncukların temsil edildi÷i görülür.
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Bulunan turkuaz renkli taútan yapılmıú formlar arasında sadece 2 tane kırık
durumda olan boncuk vardır.
Boyutlara baktı÷ımızda turkuaz renkli taúlardan yapılan boncukların
uzunlukları: 0.3cm-1.2cm, geniúliklerin:0.5cm-0.6cm arasında oldu÷u, kalınlıkların
ise; 0.01cm-0.3cm arasında de÷iúti÷i görülmüútür. Krem, akik, bordo ve yeúil renkli
taúlardan boncukların turkuaz renkli taúlardan yapılmıú boncuklara oranla daha
büyük boyutlarda; uzunlukları:1.3cm-2.4cm, geniúlikler:0.9cm-1.3cm arasında,
kalınlıkların: 0.5cm-0.6cm arasında yapıldı÷ı görülmüútür. % 14 oranla 0.6cm
uzunluk, 0.5cm geniúlik, 0.3cm kalınlıkta ve 1cm uzunluk, 0.5cm-1cm geniúlik,
0.2cm kalınlıkta boyutları olan turkuaz renkli taúlardan yapılan boncukların temsil
edildi÷i görülmektedir (Tablo 26).
5.2.1.1.9. Bitirilmemiú Boncuk
Toplam 6 tane bitirilmemiú boncuk bulunmuútur. Bulunan boncuk
parçalarının 5’i kırık durumdadır. 6 parçanında turkuaz renkli taútan yapılmıú oldu÷u
görülmektedir. Genelde yamuk formda oldukları görülse de boyutları birbirine yakın
oldu÷u görülmektedir. Geneline baktı÷ımızda uzunlukların:0.4cm-0.7cm-1.0cm,
geniúliklerin:0.2cm-0.8cm arasında kalınlıkların ise; 0.1cm-0.2cm-0.3cm arasında
oldu÷u görülmektedir.
Tablo 26: Son Neolitik dönem dörtgen formlu taú boncuk

Renk

Uzunluk
0.3cm
0.6cm
0.8cm
Turkuaz
1 cm
1.2cm
Kırık
Siyah 1.2cm
Bordo 2cm
Akik 2.2cm
Krem 2.4cm
Yeúil 1.3cm
Toplam

Geniúlik

Kalınlık
0.1cm
0.3cm

0.5cm
0.6cm
0.5cm/1cm 0.2cm
0.6cm
0.01cm
0.7cm
1.3cm
1.1cm
0.9cm

0.2cm
0.5cm
0.6cm
0.1cm
0.1cm

Tane
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
14

Yüzde
(%)
7
14
7
14
7
14
7
7
7
7
7
100
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5.2.1.2. Malahit-Bakır Boncuklar
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 2 tane malahitten boncuk
bulunmuútur. Bunlardan biri boncuk formları arasında ‘Silindir Formlu Boncuk’ ve
biri de ‘Küresel Formlu Boncuk’ formundadır. Küresel Formlu Boncuk grubu
içerisinde yer alan malahit boncuk SK 21 iskelet numaralı bebek mezarı yanından
bulunmuútur.
Silindir Formlu boncu÷un boyutu: Uzunluk; 0.7cm ve çapı 0.4cm oldu÷u,
küresel formlu boncu÷un çapının 0.8cm oldu÷u görülmektedir.
5.2.1.3. Kemik Boncuk Formları
Kemikten yapılmıú boncuk ve süs eúyalarının % 62’sini (88 tane) Son
Neolitik dönem tabakalarından bulunanlar oluúturmaktadır. Süs eúyaları arasında ise
% 84’ünü (74 tane) boncuklar oluúturur.
Kemikten iúlenmiú boncuklar formlarına göre; uzun kemikten iúlenmiú
boncuk, uzun kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli boncuk, halka formlu boncuk,
damla formlu pandantif, domuz diúinden iúlenmiú boncuk, diúlerden yapılmıú kolye
uçları ve diúlerden iúlenmiú kolyeler olmak üzere gruplandırılmıútır.
5.2.1.3.1. Uzun Kemikten øúlenmiú -boru biçimli -Boncuk
Son Neolitik dönem tabakaları içinde 28 tane uzun kemikten iúlenmiú boncuk
bulunmuútur. Bu toplamda formların % 38’ini teúkil etmektedir Kat.Nu.54-66
(bknz.Tablo 17). Bu formda iúlenmiú boncukların arasında 16 tane ile en fazla kuú
kemi÷inden yapılmıú olan boncuklar görülmektedir. Kuú kemi÷inden yapılan
boncuklar % 23 oranı ile diúten iúlenmiú boncuklardan sonra en fazla kullanılan
kemik türleri arasındadır (Kat.Nu.54-61). Kuú kemi÷inden yapılan boncukları
diúlerden üretilmiú boncuklar % 43 oranı ile takip eder ve bu boncuklarda kullanılan
en yaygın iskelet elementidir (bknz.Tablo 17).
Uzun –boru biçiminde- iúlenmiú boncuklar arasında 2 tane küçük
memeli/kemirgen kemi÷i (Kat.Nu.62,63), 1 tane küçükbaú hayvanın tibia kemi÷i ve
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9 tane iúlenmiú oldu÷u kemik türüne ait iskelet elementi tespit edilememiú boncuklar
yer almaktadır (Kat.Nu.64-66) (Tablo 27).
Kemikler, boncuk yapımında enlemesine kesilerek biçimlendirilmiútir.
Yüzeylerinin ise parlatıldı÷ı görülmektedir. Kuú kemi÷inden iúlenmiú olan bu
formdaki 3 tane boncu÷un genel temizlik ve profil temizli÷inden bulundu÷u
anlaúılmıútır.
Bu formdaki boncukların boyutlarının farklı oldu÷u, özellikle kuú kemi÷inden
yapılan boncukların uzun oldu÷u görülmektedir. Örne÷in; uzunlukların 1.3cm-9.4cm
arası, çaplarının ise; 0.2cm-1cm oldu÷u görülür. Di÷er kemiklerden yapılmıú
boncukların boyutları de÷iúiklik göstermektedir. Bu boncukların, 1.10cm-4cm
aralı÷ında de÷iúen uzunlukları olabildi÷i gibi çaplarının da 0.3cm-1.4cm arasında
oldu÷u görülmüútür (Tablo 27).
5.2.1.3.1.1. Uzun Kemikten øúlenmiú Üzeri Yiv Bezemeli - boru biçimliBoncuk
Son Neolitik dönemin temsil edildi÷i tabakalarda, yüzeyine yiv úeklinde
oyularak bezeme yapılmıú bu form grubundan toplam 4 tane kemik boncuk
bulunmuútur. Bu form, boncuk formlarının % 5’ini oluúturmaktadır (bknz.Tablo 17).
Uzun kemikten iúlenmiú boncuklardan sonra (1 tane) kuú türünden yapılmıú
boncu÷un temsil edildi÷i tek form grubudur. Kat.Nu.67. Di÷er kemikten iúlenmiú
boncukların çeúitli küçükbaú hayvan ve küçük memeli kemiklerinden yapıldı÷ı tespit
edilmiútir.

5

Kat.Nu.68. Bu form grubundaki tüm boncukların yüzeylerinin

parlatılmıú oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.67 a÷ız kısmından bo÷umlu boncuk,
Kat.Nu.68 tüm yüzeyi bezemeli boncuk görülmektedir.
Çok çeúitli boncuk boyutların görüldü÷ü bu form grubunda en uzun boyutta
tibia kemi÷inden iúlenmiú boncu÷un oldu÷u görülmektedir (Tablo 28).

5

kemik tür ve temsil etti÷i iskelet oranları için bknz.Tablo 17 ve Tablo 27.
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5.2.1.3.2. Halka Formlu Boncuk
Enlemesine kesilerek halka úeklinde iúlenmiú boncuklardan toplam 4 tane
bulunmuútur. Toplam boncuk formlarının % 5’ini teúkil etmektedir (bknz.Tablo 17).
Bu formdaki boncukların çaplarının 0.5cm-0.6cm ve delik çaplarının ise
0.2cm-0.3cm oldu÷u görülmüútür. % 75 oranla 0.6cm çapında, 0.2cm delik çap
boyutları olan boncukların temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo 29). Bu formların
yüzük olarak kullanılamayaca÷ını söylemek mümkündür. Bu formda iúlenmiú
boncukların hangi kemik türüne ait iskelet elementinden yapıldı÷ı tespit
edilememiútir.
Tablo 27: Son Neolitik dönem uzun kemikten iúlenmiú –boru biçimli- boncuk boyutları
Tür

Kuú

Küçük memeli /
Kemirgen
Orta boy memeli6

Olası Küçük memeli (kemirgen
vb) ait kemik

Uzunluk
1.3 cm
1.7cm
2.0cm
2.5cm
2.61cm
3.4cm
3.6cm
3.8cm
4.0cm
4.3cm
4.4cm
8.0cm
9.4cm
Kırık
2.8cm
3.0cm
3.0cm
0.61cm
1.10cm
1.11cm
1.5cm
1.75cm
2.6cm
3.2cm
4.0cm
Kırık

Toplam

6

Çap
0.5cm
0.9cm
0.5cm
0.3cm
0.4cm
0.6cm
0.4cm
0.4cm
0.2cm
0.4cm
1.0cm
0.4cm
0.7cm
0.7cm
0.6cm
0.8cm
0.57cm
0.9cm
0.28cm
0.8cm
0.59cm
0.8cm
1.4cm
0.4cm

Tane
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

Yüzde (%)
4
4
4
4
4
4
7
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100

Olasılıkla koyun-keçi boyutunda memeliye ait Tibia.
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Tablo 28: Son Neolitik dönem uzun kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli –boru biçimliboncuk boyutları.

Tür (øskelet Elementi)
Kuú
Küçük memeli (Femur)
Olası Tavúan (Tibia)
Orta boy memeli7
Toplam

Uzunluk
1.8cm
0.48cm
3.8cm
1.20cm

Çap
0.5cm
0.8cm
0.4cm
1.0cm

Tane
1
1
1
1
4

Yüzde%
25
25
25
25
100

Tablo 29: Son Neolitik dönem halka formlu kemik boncuk boyutları.

øskelet
Elementi

Çap

Kemik

0.5cm
0.6cm

Delik Çap Tane
0.3cm
0.2cm

Toplam

1
3
4

Yüzde
(%)
25
75
100

5.2.1.4.Yumuúakça Kabu÷u’ndan øúlenmiú Boncuklar
Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında 6 farklı türe ait
kabu÷un kullanıldı÷ı anlaúılmıútır. Yüzük iúlevinde kullanılan yumuúakça kabu÷u ile
süs eúyalarının yapımında 7 farklı türde kabu÷un kullanıldı÷ı görülmüútür. Ayrıca
toplam 9 tane türü tespit edilememiú yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncu÷a da
rastlanmıútır.
Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar- yüzük olarak kullanıldı÷ı
düúünülen kabuk dâhil- kolye sıraları dıúında toplam 89 tanedir. Tepecik-Çiftlik
Höyü÷ün ølk Kalkolitik, Son Neolitik ve Neolitik dönem tabakalarında bulunan ve
yumuúakça kabu÷u’ndan úekillendirilmiú - kolye sırası oluúturanlar dâhil- toplam
boncuk sayısı 170 tanedir. Bu toplam Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan
boncukların % 78 oranı ile temsil edildi÷ini göstermektedir.
5.2.1.4.1.Turritella Communis
Kulemsi kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú bu boncuktan
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 37 tane bulunmuútur. Yumuúakça
7

Olasılıkla koyun-keçi boyutunda memeliye ait iskelet elementi.
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kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 42 oranı ile temsil edilmektedir. Kolye
sıralarında bu kabuktan yapılmıú boncuklar toplam 50 tanedir. Bu toplamda Son
Neolitik dönem tabakalarında en fazla temsil edilen kabuk yumuúakça kabu÷undan
iúlenmiú boncukları oluúturur (bknz.Tablo 18). Yumuúakça kabu÷undan iúlenerek
yapılmıú olan boncukların Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasının Turritella
Communis türü olabilece÷i düúünülmektedir (bknz.Artüz.M.Levent.1994:3,6).
Bu formda iúlenmiú olan bütün yumuúakça kabuklarının sarmal olan bir yapı
formu ile beraber beyaz renkte oldu÷u görülmektedir. Yumuúakça kabuklarında delik
gövde boúlu÷unun alt kısmına açılmıútır. Kat.Nu.69-73. Kabukların çok kırılgan,
ince bir yapısı bulunmaktadır. Bu yüzden deliklerin ince ve sivri uçlu bir alet
yardımıyla yapılmıú olması gerekmektedir.
Bu formdaki yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan boncukların boyutları;
uzunlukları 1.4cm-2.6cm arasında geniúlikleri ise 0.4cm ile 0.8cm olabildi÷i
görülmektedir.
En fazla % 9 oranla 2.1cm uzunluk, 0.5cm-0.6cm-0.7cm geniúlikte ve % 7
oranla 2.3cm uzunluk, 0.5cm-1cm arası geniúlikte boyutları olan kabukların iúlenerek
temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo 30).
5.2.1.4.2. Conus Mediterraneus
Koni kabuk yapısı bulunan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklardan
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 23 tane bulunmuútur. Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 26 oranı ile Turritella Communis
türünden iúlenmiú boncuklardan sonra en fazla temsil edilen grubu oluúturmaktadır
(bknz.Tablo 18). Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek yapılmıú olan boncukların
Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasının Conus Mediterraneus türü olabilece÷i
düúünülmektedir (bknz. Artüz.M.Levent. 1994:3;Yavúan 2010:55.,Res.4.20; BarYosef Mayer 1997:103.Fig.3-6 ).
Yumuúakça kabuklarının konik gövdesi ve dikdörtgenimsi dar bir a÷ız
açıklı÷ı bulunmaktadır. Boncuk olarak tanımladı÷ımız örneklerin renkleri genellikle
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beyaz-krem, kahve ve kahve tonlarında oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.74-77.
Boncuk deli÷i ise konik gövdenin tepe kısmına açılmıútır. Sadece Kat.Nu.77’de ip
deli÷inin hem tepe hem de gövde kısmına açıldı÷ı görülmektedir. Bu deliklerin
muntazam yuvarlak oldukları görülür.
%4 oranla 1.2cm-1.3cm uzunluk, 0.7cm-1cm ile 0.7cm-0.9cm arası
geniúli÷inde boyutları olan kabukların en fazla temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo
30).
5.2.1.4.3.Hexamplex Turunculus
Koni kabuk yapısı bulunan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklardan
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 2 tane bulunmuútur. Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 2 oranı ile temsil edilmektedir.
Yumuúakça

kabu÷u’ndan

(Karındanbacaklı)

iúlenerek

familyasının

yapılmıú

Hexamplex

olan

boncukların

Turunculus

türü

Gastropoda
olabilece÷i

düúünülmektedir (bknz. Artüz. M.Levent. 1994:3; Yavúan 2010: 59., Res.4.24.,
Lev.6.c., 7.e).
Yumuúakça kabuklarının konik, geniú ve úiúkin gövdesi bulunur. Gövde
boúlu÷u oval a÷ız açıklı÷ı ile sonlanır. Tepe noktasına giderek küçülen sipiral
dönüúler, dıú yüzeyde kalın dikensi yapılar bulunur. Krem renkli oldu÷u görülen
kabukların ip delikleri bir örnekte gövde boúlu÷unun alt kısmına di÷er bir kabukta ise
oval a÷ız açıklı÷ının yan kısmına açıldı÷ı görülmüútür. Kat.Nu.78-79.
Bulunan 2 örnekte de boyutların faklı oldu÷u görülmektedir (Tablo 30).
5.2.1.4.4.Cyclope Neritea
Spiral kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan boncuklardan
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 3 tane bulunmuútur. Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 3 oranı ile temsil edilmektedir.
Yumuúakça

kabu÷undan

iúlenerek

yapılmıú

olan

boncukların

Gastropoda

(Karındanbacaklı) familyasının Cyclope Neritea türü olabilece÷i düúünülmektedir
(bknz.Artüz.M.Levent.1994:3-4,8; Yavúan 2010:56.Res.4.21).
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Spiral formda olan kabuk yapısı; tepe noktasından geniúleyen spiral turu
yuvarlak ve yatay bir a÷ız aralı÷ı ile son bulmaktadır. Kabukların dıú yüzeylerinin
pürüzsüz ve parlak oldu÷u görülür. Bulunan kabuk örneklerinin açık kahve,
kahverengi ve beyaz renkli oldu÷u görülmektedir. Beyaz renkli olan örnek sadece
kolye sırasında yer almıútır. Boncuk ip deliklerinin yatay-yuvarlak a÷ız aralı÷ının
kenarına yakın açıldı÷ı görülmektedir. Kat.Nu.80-81.
Boyutları; uzunluk: 1.4cm-1.8cm, geniúlik ise 1.1cm-1.4cm arası oldu÷u
görülmektedir (Tablo 30).
5.2.1.4.5. Cardium
Oval ve yelpaze formlu kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú
boncuklar Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 4 tane bulunmuútur. Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 4 oranını ile temsil edilmektedir.
Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek

yapılmıú olan boncukların Bivalvia –

Pelecypoda- (Baltabacaklı) familyasının Cardium türü olabilece÷i düúünülmektedir
(bknz. Artüz.M.Levent.1994:13-14,20; Yavúan 2010:20. Res.3. 1; 24.Res.3.3).
Derin çukur formlu olan kabu÷un dıú yüzeyinde yelpaze úeklinde ıúınsal
kotlar bulunmaktadır. Kalın kabuk yapısı oldu÷u görülmektedir. Beyaz-krem renkleri
oldu÷u görülen kabukların, yuvarlak iúlenmiú boncuk ip delikleri genellikle kabu÷un
tepe kısmına açılmıútır. Kat.Nu.82-83.
Boyutların; 1.5cm-2.6cm uzunluk, geniúlik ise 1.4cm-2.5cm arasında oldu÷u
görülür. En büyük boncuk 2.6cm uzunluk, 2.5cm geniúlikte boyutu olan kabukla
temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo 30).
5.2.1.4.6. Glycimeris Glycimeris
Oval kabuk yapısı bulunan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan boncuklar
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 10 tane bulunmuútur. Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 11 oranını ile temsil edilmektedir.
Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek

yapılmıú olan boncukların Bivalvia –

Pelecypoda- (Baltabacaklı) familyasının Glycimeris Glycimeris türü olabilece÷i
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düúünülmektedir (bknz.Artüz.M.Levent.1994:13-14,17;Yavúan 2010:41-42.Res.4.8;
Bar-Yosef Mayer 1997:104.Fig.1-3).
Kabukların yuvarlak karın kısmı, oval-yuvarlak dıú kenarları bulunmaktadır.
Kabu÷un üzerinde ince radyal uzanan ıúınlar yer alır. Kabukların renkleri ise beyazkrem, pembemsi, açık kahve oldu÷u görülmektedir. Kalın bir kabuk yapısı oldu÷u
görülür.
Boncuk delikleri yuvarlak, kabu÷un düz tepe kısmına açılmıú oldu÷u
görülmektedir. Kat.Nu.84-88. Bazı delikler kırılmıútır.
Bu formda yapılmıú kabuk boncuklar 1.8cm-3.3cm uzunluk ile, 2cm-4.5cm
geniúliklerinin oldu÷u görülmüútür (Tablo 30).
5.2.1.4.7. Tanımlanamamıú – halka formlu iúlenmiú- Yumuúakça Kabu÷u
Bu formlarda kabuklar sadece enlemesine kesilerek halka úeklinde
iúlenmiútir. Toplam 6 tane bulunan boncuklar, genel boncuk form grubu içinde % 7
oranı ile temsil edilmektedir. Familyası saptanamamıútır. Renklerinin beyaz-krem
oldu÷u görülmektedir. Kabuk yapısı itibariyle yumuúak bir dokusu oldu÷u görülür.
Bazıları parlak bir yüzeye sahiptir. Kat.Nu.89-90.
Çaplarının 0.5cm-0.9cm arasında oldu÷u görülmektedir (Tablo 30).
5.2.1.4.8. Tanımlanamamıú–yüzey ve kenarları düzeltilerek iúlenmiúYumuúakça Kabu÷u
Sedef yansımalı, parlak beyaz renkli dokusu olup yumuúakça kabu÷u’ndan
iúlenmiú olan boncuklardan Son Neolitik dönem tabakalarında 3 tane bulunmuútur.
Genel yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar arasında % 3’lük oran ile temsil
edilmektedir. Tepecik-Çiftlik’te bulunan 3 örne÷in kenarları ve yüzeyi iúlenerek
düzeltilmiútir. Türü tanımlanamamıútır.
2 örnekte de kabu÷un dıú yüzeyi kaldırılarak sedefli dokusu açı÷a çıkarıldı÷ı
görülmektedir. Böylece ortaya çıkartılan yüzey düzeltilmiú ve üst kısma yuvarlak
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muntazam bir delik açılmıútır. Kabukların kenarları iúlenerek verev biçimde
sonlandırılmıútır. Bir örnek ise üçgen úeklinde iúlenmiútir. Grimsi-beyaz yansımalı
kabuk yapısı oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.91-92.
Yumuúakça kabu÷u’ndan yapılmıú ve türü tanımlanamamıú halka biçiminde
iúlenmiú

boncuklardan,

kabuk

yapısı

ve

iúlenme

biçimi

olarak

farklı

gruplandırılmıútır.
Boyutların; 1.6cm-2.3cm uzunluk, 0.9cm ile 1.28cm arası geniúlik, delik
çaplarının ise 0.1cm-0.2cm arasında de÷iúti÷i görülmektedir (Tablo 30).
Tablo 30: Son Neolitik dönem yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuk ve süs eúyası
boyutları.
Yüzde
Tür/ Sınıf
Uzunluk
Geniúlik
Kalınlık Delik Çap Tane
(%)
1.4cm
0.8cm
1
1
1.6cm
0.6cm
1
1
1.8cm
0.4/0.5cm
2
2
1.9cm
0.5/0.6cm
2
2
2cm
0.5/0.7cm
4
4
2.1cm
0.5/0.6/0.7cm
8
9
Turritella
Communis
2.2cm
0.5/0.6cm
3
3
2.3cm
0.5cm/1cm
6
7
2.4cm
0.6cm
1
1
2.5cm
0.6/0.7cm
3
3
2.6cm
0.7cm
1
1
Kırık
5
6
0.5cm
0.4cm
0.01cm
1
1
0.9cm
0.2cm
1
1
0.9cm
0.7cm
1
1
1cm
0.5/0.8cm
0.01cm
3
3
1.1cm
0.7cm
1
1
1.2cm
0.7cm/1cm
4
4
Conus
Mediterraneus 1.3cm
0.7/0.9cm
4
4
1.5cm
0.4/0.8cm
2
2
1.7cm
1cm/1.2cm
2
2
2.2cm
1cm/1.4cm
0.2cm
2
2
3.2cm
1.9cm
1
1
Kırık
1
1
1.5cm
0.7cm
1
1
Hexamplex
Turunculus
2.5cm
2.06cm
1
1
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(Tablo 30 Devamı)

Delik
Tür / Sınıf
Uzunluk Geniúlik Kalınlık
Çap
1.4cm
0.3cm
Cyclope Neritea 1.4cm
1.1cm
1.8cm
1.4cm
YüzükMonodonta
Turbinata
1.8cm
0.43cm
0.22cm
1.5cm
1.4cm
1.7cm
2.4cm
Cardium
1.9cm
2.6cm
2.5cm
0.2cm
1.8cm
2cm
0.09cm
1.9cm
2.1cm
0.1cm
3.3cm
2.91cm
0.22cm
3.5cm
Glycimeris
3.6cm
0.25cm
Glycimeris
3.7cm
4.2cm
4.3cm
4.5cm
0.5cm
0.6cm
0.53cm
0.08cm
Türü
0.7cm
tanımlanamamıú
(Halka formunda 0.77cm 0.50cm
0.11cm
iúlenmiú)
0.8cm
0.7cm
0.9cm
1.6cm
0.9cm
0.2cm
Türü
1.8cm
0.6cm
0.2cm
tanımlanamamıú
2.3cm
1.28cm
0.1cm
Toplam

Tane
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
89

Yüzde
(%)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
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5.2.2.Kolye Uçları
5.2.2.1.Taú Kolye Uçları
5.2.2.1.1.Damla Formlu Kolye Ucu
Son Neolitik dönem tabakalarında damla formunda yapılmıú boncuklardan
toplam 7 tane bulunmuútur. Bu form kolye sıralarında 1 tane ile temsil edilmektedir.
Kat.Nu.93-97. Uzun-yassı, kalın ve düz kesitli (Kat.Nu.95), oval kesitli, yuvarlak
kenarlı (Kat.Nu.96), damla formunda yapılmıú olan pandantiflerden biri de kakma
úeklinde yapılmıútır ve düz kesitlidir (Kat.Nu.97). Kakmanın yüzeyi oyuk úeklinde
yuvarlak deliklidir ve üst kısmında yuvarlak ip deli÷i bulunmaktadır. Bu formdaki
boncuklar úekli itibariyle ve di÷er boncuklardan boyut olarak büyük yapılmıú olması
nedeniyle kolye ucu –pandantif- olarak kullanılmıú olabilece÷ini gösterir.
Renk da÷ılımında en fazla 2 tane ile gri renkli taútan yapılmıú pandantif
görülür. Bunu 1 tane beyaz, krem, siyah, yeúil ve akik renkli taúlardan yapılmıú olan
kolye uçları izlemektedir.
Bu formdaki kolye uçlarının boyutlarına bakıldı÷ında; krem ve beyaz renkli
taúlardan yapılan pandantiflerin hemen hemen aynı boyutlarda oldu÷u görülmektedir.
Kolye ucu koyu renkli taúlardan yapıldı÷ında boyutların büyüdü÷ü gözlenir. Kolye
uçlarının tümünün farklı boyutları oldu÷u görülür. Sadece % 29 oranla gri renkli
taútan yapılmıú 2 tane kolye ucunda boyutların aynı oldu÷u görülmektedir. Kakma
olarak yapılmıú aynı zamanda kolye ucu iúlevine sahip olan örnek ise di÷erlerinden
daha büyük boyutta oldu÷u görülmektedir (Tablo. 31).
Tablo 31: Son Neolitik dönem damla formlu taú kolye ucu boyutları.

Renk Uzunluk Geniúlik Kalınlık
Yeúil
1.9cm
1.1cm
0.1cm
Siyah
2.2cm
1.2cm
0.7cm
Gri
4.0cm
2.5cm
0.5cm
Krem
1.5cm
0.7cm
Beyaz
1.5cm
0.8cm
Akik
2.0cm
0.8cm
0.5cm
Toplam

Tane
1
1
2
1
1
1
7

Yüzde (%)
14
14
29
14
14
14
100
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5.2.2.1.2. Koni Formlu Kolye Ucu
Koni formunda yapılmıú boncuktan sadece 4 tane bulunmuútur. Oval kesitli
ve baútan tek deliklidir. Kat.Nu.98.
Bu formda 1 yeúil renkli, 1turkuaz ve 2 tane obsidyen’den yapılmıú boncuk
görülmektedir.
Obsidyen’den yapılmıú olan boncukların 3 ve 4. tabakadan geldi÷i
görülmektedir. Bunlardan bir tanesi sabit buluntu 11 çukurundan bulunmuútur. Her
bir örnekte kırık durumdadır.
Boyutlarına bakıldı÷ında turkuaz renkli taútan yapılmıú boncu÷un boyutu
yeúil renkli taútan ve obsidyenden yapılan boncuklardan ufak oldu÷u görülmektedir
(Tablo 32).
Tablo 32: Son Neolitik dönem koni formlu taú kolye ucu boyutları.

Renk
Turkuaz
Yeúil

Uzunluk
0.6cm
1.1cm
1.1cm
Obsidyen
Kırık
Toplam

Geniúlik
0.5cm
0.9cm
0.8cm

Kalınlık
0.2cm
0.6cm
0.3cm

Tane
1
1
1
1
4

Yüzde
(%)
25
25
25
25
100

5.2.2.1.3. Üçgen Formlu Kolye Ucu
Bu formda baútan tek delikli olarak iúlenmiú boncuk, olasılıkla kolye sırası
oluúturan toplu buluntu boncukları arasında bulunmuútur. Bulunan bu boncu÷un
kolye ucu olarak kullanılmıú olabilece÷ini belirtmek gerekir. Kat.Nu.99. Yeúil renkli
taútan yapılmıú olan boncu÷un uzunlu÷u:1.6cm, delik çapının ise 0.2cm oldu÷u
görülmektedir.
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5.2.2.2.Kemik Kolye Uçları
5.2.2.2.1.Damla Formlu Kolye Ucu
Damla formunda iúlenmiú kemik boncuklar toplam 6 tanedir. Bu toplam
boncuk formlarının % 8’ini teúkil etmektedir (bknz.Tablo 17).
Bu formu oluúturan 6 kemik boncu÷un yüzeylerinin parlatılmıú oldu÷u
anlaúılmıútır. Bu formda iúlenmiú kemik boncukların yapıldı÷ı kemik türüne ait
iskelet elementi tespit edilememiútir. Yüzeyi düzeltilip daha yassılaútırılmıú ve üst
kısmına yuvarlak ip deli÷i açılmıútır. Kat.Nu.100-103. Formu itibariyle bu boncuklar
kolye ucu olarak kullanılmıú olabilece÷ini düúündürmektedir.
Boyutlarına

bakıldı÷ında

1.2cm-4.3cm

arasında

uzunluklarının,

geniúliklerinin ise 0.75cm-1.4cm arasında de÷iúti÷i görülmektedir. Bir boncuk ise
kırık durumdadır (Tablo 33).
Tablo 33: Son Neolitik dönem damla formlu kemik kolye ucu boyutları.

øskelet Elementi Uzunluk Geniúlik Kalınlık

Kemik

1.2cm
1.76cm
2cm
2cm
4.3cm
Kırık

0.75cm
1cm
1.1cm
1.4cm

0.8cm
0.59cm
0.49cm
0.6cm
0.68cm

Delik
Çap
0.03mm

Toplam

Tane
1
1
1
1
1
1
6

Yüzde
(%)
17
17
17
17
17
17
100

5.2.2.3. Diú Kolye Uçları
5.2.2.3.1. Domuz Diúinden øúlenmiú Kolye Ucu
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 8 tane domuz diúinden iúlenmiú
kolye ucu bulunmuútur. Bu toplam genel boncuk grubu içerisinde % 11’lik payı
oluúturmaktadır (bknz.Tablo 17). Sadece bir örnek dıúında kolye uçlarının; diúin her
iki ucuna yuvarlak ip deli÷i açılmıú oldu÷u görülmektedir. Böylece iki uçtan asılarak
kullanılmıú olabilmektedirler. øúleniú özelli÷ine göre 3 grubuna ayrılmıútır.
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1 tane diúten iúlenen kolye ucunun tek delikli oldu÷u görülmektedir
(Kat.Nu.104). øp deli÷i diúin kök kısmına açılmıútır. (Kat.Nu.105-108) çift
delikli’dir. øp deli÷i hem kök hem de uç kısmına açılmıútır. (Kat.Nu.109) Kök
kısmından çift delikli’dir.
Boyutlarının; 3.9cm ile 7.9cm arasında uzunlukları, geniúlikleri 0.5cm ile
1.7cm arasında, kalınlıklar ise 0.2cm-1cm arasında oldu÷u görülür (Tablo 34).
Tablo 34: Son Neolitik dönem domuz diúinden iúlenmiú kolye ucu boyutları

øskelet
Elementi

Diú (Domuz)

Uzunluk
3.9cm
4.3cm
5cm
6.6cm
6.97cm
7.4cm
7.5cm
7.9cm

Geniúlik
0.5cm
0.8cm
0.9cm
1.7cm
0.64cm
0.7cm
1cm
1.7cm

Kalınlık
0.3cm
0.3cm
0.5cm
0.27cm
0.5cm
1cm

Toplam

Tane
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Yüzde
(%)
13
13
13
13
13
13
13
13
100

5.2.2.3.2. Çeúitli Diúlerden øúlenmiú Kolye Ucu
Genel bir boncuk formuna girmeyen ve diúten yapılan kolye uçları toplam 7
tanedir. Bu toplam genel boncuk grupları arasında % 9’luk bir oranla temsil
etmektedir (bknz.Tablo 17). Tür da÷ılımında baktı÷ımızda boncuk yapımında en çok
kullanılan iskelet elementinin % 43 oranla hayvan diúlerine ait oldu÷u görülür
(bknz.Tablo 17).
Kolye uçları grubunu 1tane köpek diúi, 1 tane köpek köpek diúi, 2 tane tilki
diúi, 3 tane ise hangi hayvan türüne ait oldu÷u tanımlanamamıú diú oluúturmaktadır.
øp delikleri diúlerin kök kısımlarına açılmıútır. Kat.Nu.110-112. Sadece tilki diúinin
mine kısmı; uç kısmı siyah renkli oldu÷u görülmektedir. Bu kısma yakılarak boya
uygulanmıútır.
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Bu grup içinde diúten iúlenmiú her boncu÷un farklı boyutlarda oldu÷u
görülmektedir (Tablo. 35).
Tablo 35: Son Neolitik dönem çeúitli diúlerden iúlenmiú kolye ucu boyutları

øskelet Elementi Uzunluk Geniúlik
1.72cm
1.8cm
Köpek köpek diúi 2.5cm
Tilki diúi
2.5cm
Diú
2.5cm
Tilki diúi
4.2cm
Köpek diúi
1.68cm
Toplam
Diú

0.95cm

Kalınlık

Delik
Çap

0.76cm
0.2cm

ÜK:0.3cm AK:0.8cm
0.7cm
0.3cm
0.6cm
1.1cm
0.7cm

Tane
1
1
1
1
1
1
1
7

Yüzde
(%)
14
14
14
14
14
14
14
100

5.2.3.Amuletler
5.2.3.1. Taútan Yapılmıú Hayvan Baúı Formlu Amulet
Hayvan baúı úeklinde iúlenmiú olan bu amuletler kolye sırası olarak bulunmuú
ve toplam 2 tanedir. Ele geçen bu 2 formdaki renklere baktı÷ımızda birinin turuncu
renkli taútan yapıldı÷ını di÷erinin ise siyah renkli taútan yapıldı÷ını görüyoruz.
Kat.Nu.113.
øki boncu÷un da aynı boyutlarda iúlendi÷ini söylemek mümkündür. Ancak
turuncu renkte ki boncuk siyah renkte yapılmıú olana göre biraz daha ufak
boyuttadır.8Bu amuletler koni biçimindeki obsidyen boncuk gibi 3-4.tabakadaki sabit
buluntu 11 çukurundan bulunmuútur.
5.2.4.Kolyeler
5.2.4.1.Taú Boncuk Kolye
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 6 tane kolye bulunmuútur. Bulunan
kolyeler arasında çok çeúitli renklere sahip taúlardan yapılmıú ve çeúitli formları olan
8

Taútan yapılmıú hayvan baúı formlu amuletlerin boyutları kolyeler kısmında; Tablo 37’de
belirtilmiútir.
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boncuklar bulunmaktadır (Tablo 36). Kolyelerin dıúında toplu buluntu halinde
bulunmuú boncuk sıraları oluúturan örnekler de bulunmaktadır. Toplu buluntu olarak
bulunan boncuklar kolye sırası olan gruplardan ayrı olarak ele alınmıútır.
Kolye sırası oluúturan boncuk formlarına baktı÷ımızda en fazla (100 tane)
disk formunda iúlenmiú boncukların kullanıldı÷ı görülmektedir. Kat.Nu.114-115. Bu
form toplam kolye sıraları arasında % 63 oranla en fazla tercih edilen form
arasındadır (Tablo 36) Genel boncuk form grubu da÷ılımında (189 tane) % 37 oranı
ile en fazla iúlenmiú boncuk formu oldu÷u görülmektedir (bknz.Tablo 16). Kolye
sıralarında disk formunda iúlenmiú olan bu boncukların 44 tanesi turuncu renkli
taútan yapılmıútır. Bunu sırasıyla 27 tane siyah renkli taútan yapılmıú ve 22 taneyle
krem renkli taútan yapılmıú boncuklar takip etmektedir. Bu formun yapımında bordo
gibi kırmızı ve yeúil renkli taúlardan 1’er tane bulunması bu renkli taúların di÷er
taúlar kadar tercih edilmedi÷ini göstermektedir (Tablo 36).
Disk formundan sonra sırasıyla en çok kullanılan formun oval (23 tane),
küre/yuvarlak (20 tane) ve silindir form (11 tane) oldu÷u görülür. Kat.Nu.116-117.
Kolye sıraları oluúturan boncuk formları arasında % 1’lik oranla en az temsil edilen
çift konik silindir, damla ve dikdörtgen form görülmektedir (Tablo 36). Bu boncuklar
krem renkli taúlardan biçimlendirilmiútir. Sadece çift konik silindir formlu boncuk
siyah renkli taútan yapılmıútır.
Renklerde en fazla 45 taneyle turuncu renkli taúların kullanıldı÷ı
görülmektedir. Bu renkleri sırasıyla 40 tane turkuaz renkli taúlardan yapılanlar, 31
tane siyah renkli taúlardan, 26 tane krem renkli ve 9 tane mavi renkli taúların
kullanıldı÷ı boncuklar oluúturmaktadır. En az ise 2 taneyle kahverengi ve 1’er
taneyle yeúil, sarı, bordo/kırmızı renkli taúların kullanıldı÷ı görülmektedir.
Boncuk boyutlarına baktı÷ımızda yapıldı÷ı taú ve forma göre boyutun
de÷iúti÷i görülmektedir. Büyük formların ise kolye uçları olarak kullanıldı÷ını
düúündü÷ümüz boncuklarda oldu÷u görülmektedir. Ancak en büyük boyuta sahip
olanların hayvan baúı úeklinde kullanılmıú olan amuletler oldu÷unu görüyoruz.
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Tablo 36: Son Neolitik dönem taú kolye sıraları oluúturan boncuk formları ve taú
renkleri.

19
1

1
1
2

1
1

27

1
1

22
44
1
100
63

1

10
6

20
13

1
2
1

1

1
1

23
15

1
1

1
1

2
1

Toplam

Hayvan Baúlı
Amulet

Dikdörtgen

5

Damla

10
9

Oval

Disk

6

Küre

Çift Konik
Silindir

Turkuaz
Mavi
Sarı
Yeúil
Kahve
Siyah
Beyaz
Krem
Turuncu
Bordo
Toplam
Yüzde (%)

Silindir

Renkler

40
9
1
1
2
31
2
26
45
1
158
100

Taú boncuklardan yapılmıú kolyelerde en çok % 25 oranla turuncu renkli
taútan yapılmıú ve 0.5cm-0.6cm çapında boyutları olan boncuklar kullanılmıútır.
Buna karúın 0.3cm ile en ufak boyutların turuncu, krem, beyaz, turkuaz, bordo ve
yeúil renkli taúlardan úekillendirilmiú disk formlu boncuklarda oldu÷u görülmektedir
(Tablo 37).
Silindir formlu boncuklarda ise en büyük boyutların 1.1cm-1.2cm uzunluk,
0.3cm çap ile turkuaz renkli taúlardan biçimlendirilmiú boncuklarda oldu÷u
görülmektedir. En ufak boyutların ise 0.5cm uzunluk ve 0.4cm ile turkuaz renkli
taútan yapılmıú boncukta oldu÷u görülür. Buna karúın % 5 oranla 0.4cm uzunlu÷u ve
0.5cm-0.6cm çapında olan turkuaz renkli taútan yapılmıú olanların daha çok tercih
edildi÷i anlaúılmaktadır.
Oval formlarda yapılan boncukların boyutlarında ise en büyük boyutların
turkuaz renkli taúlarda oldu÷u görülmektedir. En çok kullanılanlar ise % 5 oranla
0.5cm-0.9cm boyutları oldu÷u görülür.
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Yuvarlak/küresel formlarda ise en büyük boyut 0.7cm çapı ile turkuaz renkli
taúlardan yapılanlarda görülmektedir. En ufak boyutun ise 0.2cm ile yeúil renkli
taútan yapılan boncuk oldu÷u anlaúılmaktadır.
Çift konik silindir formda boncuklarda ise en yapılmıú olan en büyük boyutun
siyah renkli taúta kullanılmıú oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.114.
Damla, üçgen ve dikdörtgen formların ise di÷er formlardan daha büyük
boyutta yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.115,116,117. Bu formlar kolye ucu
olarak kullanılmıú olmalıdır. Amulet iúlevinde olan hayvan baúı formunda olanlar ise
en büyük boyutta yapılan boncuk formudur. Kat.Nu.113.
Toplu buluntu ve kolyelerde genel itibariyle en fazla % 25’lik oranla 0.5cm0.6cm geniúli÷inde turuncu renkli taútan yapılmıú disk formlu boncuk ile % 15’lik
oranla 0.3cm-0.6cm geniúlikte siyah renkli taútan yapılmıú disk formlu boncuk
boyutlarının temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo 37).
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Tablo 37: Son Neolitik dönem taú boncuk kolye ve toplu buluntu taú boncuk boyutları.
Formlar

Renkler

Uzunluk

0.3cm
0.5/0.6cm
0.3/0.6cm
0.4cm
0.7cm
0.4cm
0.3/0.5cm
0.3/0.6cm
0.3cm
0.6cm
0.3/0.5cm
0.3cm
0.3cm

Turuncu
Siyah

Disk

Krem

Beyaz
Turkuaz
Bordo
Yeúil
Turkuaz

Silindir

Mavi
Beyaz
Krem
Siyah
Kahve
Beyaz
Turkuaz

Oval
Mavi

Çift Konik
Silindir

Sarı
Krem
Siyah
Turkuaz

Kırık
0.5cm
0.4cm
1.1/1.2cm
0.6cm
1cm
1cm
0.8cm
1cm
1cm
0.6/0.8cm
0.5cm
0.5cm
0.7cm
1/1.1cm
0.4cm
0.7cm
2.6cm
1.1cm
1.1cm
0.7cm

Turkuaz
Küre
Yuvarlak

Silindir
Üz.Yivli
Damla
Üçgen
Dikdörtgen
Hayvan Baúlı
Toplam

Geniúlik

Mavi

Kalınlık

0.1cm
0.2cm

0.4cm
0.5/0.6cm
0.3cm

0.5cm
0.6cm
0.8cm
0.3cm
0.7/0.8cm
0.4/0.5cm
0.9cm
0.5cm
1cm/0.8cm

2.1cm
0.9cm
0.4cm
0.4cm
0.5cm
0.7cm
0.5cm

0.3cm

0.6cm
Yeúil
Kahve
Mavi
Turkuaz
Krem
Yeúil
Krem
Turuncu
Siyah

0.8cm
0.9cm
1.2cm
1.6cm
1.7cm
2cm
2.3cm

0.2cm
0.6cm
0.5cm
0.5cm
0.6cm
1.1cm
0.7cm
0.9cm

0.04mm
DÇ0.2cm
0.3cm
0.8cm

Tane
1
46
27
2
1
1
10
11
1
1
5
1
1
1
1
10
5
2
1
1
1
1
1
2
5
9
1
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
186

Yüzde
(%)
1
25
15
1
1
1
5
6
1
1
3
1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
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5.2.4.2.Diúten øúlenmiú Kolye
Kemik buluntular arasında sadece 1 tane diúlerin oluúturdu÷u kolye sırası
bulunmuútur. Tilki diúi oldu÷u anlaúılan kolye sırasında toplam 13 tane diú
bulunmaktadır. Kat.Nu.118. Bu kolyenin yanında 2 tane iúlenmemiú yumuúakça
kabu÷u bulunmuútur. øp delikleri diúlerin uç kısımlarına açılmıútır. Diúlerin sadece
kök kısımları yakılmıú ve boyanmıú gibi siyah renkli oldu÷u görülmektedir. Diúten
yapılmıú kolyeler genel boncuk gruplarının içinde % 18’lik bir oranı oluúturmaktadır
(bknz.Tablo 17).
Diú kolye sırasını oluúturan boncukların boyutları: uzunlukları 2.47cm2.46cm-2.12cm- 1.68cm arasında, geniúliklerin; 0.63cm-0.58cm-0.48cm arası,
kalınlıkların ise 0.37cm-0.32cm-0.31cm-0.26cm arasında de÷iúti÷i görülmüútür.
5.2.4.3. Yumuúakça Kabu÷u’ndan øúlenmiú Kolye
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 4 tane, yumuúakça kabukların
dizilmesiyle oluúturulmuú kolye ve toplu buluntu sırası oldu÷unu görmekteyiz. Kolye
sıralarını oluúturan kabukların Turritella Communis türünden iúlenmiú oldu÷u
görülmektedir. Kat.Nu.119. Bu sıralar 3-4 taneden oluúabildi÷i gibi, 15-22 sıradan
oluúan kolyeler de oldu÷u görülmektedir. Bu kolyeleri oluúturan kabukların
boyutlarına baktı÷ımızda irili ufaklı birçok yumuúakça kabu÷unun oldu÷u
görülmektedir.
Uzunluklar

0.7cm’den

1.3cm-1.5cm-1.8

cm-2.3cm

kadar

ulaútı÷ı

görülmektedir. Çaplar ise en küçüklerin 0.2cm oldu÷u görülürken, 0.4cm-0.5cm0.6cm arasında boyutların oldu÷u görülmektedir. Ancak % 20’lik bir oranla en fazla
2.2cm uzunlu÷unda, 0.4cm-0.5cm çapında boyutları olan kabu÷un temsil edildi÷i
görülmektedir (Tablo 38).
Gastropoda

familyasından

geldi÷i

anlaúılan

bu

türdeki

yumuúakça

kabuklarında beyaz rengin hâkim oldu÷u görülmektedir. øp delikleri kabukların alt
kısmına, ovalimsi a÷ız kenarında düz kısma açılmıútır.
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Tablo 38: Son Neolitik dönem yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú kolye boyutları.

Tür/ Sınıf Uzunluk
0.7cm
0.9cm
1.2cm
1.3cm
1.4cm
1.5cm
Turritella 1.6cm
Communis 1.7cm
1.8cm
1.9cm
2cm
2.1cm
2.2cm
2.3cm
Toplam

Çap
0.4cm
0.5/0.6cm
0.2cm
0.4cm
0.4cm
0.4/0.5cm
0.4/0.5cm
0.4cm
0.4/0.5cm
0.2/0.5cm
0.4/0.5cm
0.4/0.5cm
0.4/0.5cm
0.5cm

Tane
1
2
1
1
1
2
3
3
5
5
4
8
10
4
50

Yüzde (%)
2
4
2
2
2
4
6
6
10
10
8
16
20
8
100

5.2.5.Toplu Buluntu Olarak Bulunan Boncuklar
5.2.5.1. Taú Boncuk
Bu grubu 2 ya da 3 sıradan oluúan boncuk toplulukları oluúturmaktadır. Bu
topluluk toplam 9 tane’den oluúmaktadır. Toplu buluntu grubu içinde toplam 28 tane
boncuk bulunmaktadır.
Bu grubun içindeki boncuk formuna baktı÷ımızda (9 tane) %32 oranla en
fazla küre formunda boncuklar görülmektedir. Kat.Nu.120. Bu form grubunu
sırasıyla % 29 oranla disk form, % 14 silindir form, % 7 ile silindir üzeri yiv
bezemeli form ve % 4 ile üçgen ve çift konik silindir form izlemektedir (Tablo 39)
Kat.Nu.121, 122. 1 tane olan üçgen formlu boncuk sadece kolye ucu iúlevinde
kullanılmıútır.
Renklerde ise en fazla 10 tane turkuaz, 7 tane mavi, 3 tane beyaz, 2 tane;
yeúil, siyah ve turuncu, 1’er tane krem ve bordo/kırmızı renkli taúların kullanılmıú
oldu÷u görülmektedir.
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Tablo 39: Son Neolitik dönem toplu buluntu taú boncuk formları ve taú renkleri.
Çift
Silindir
Renkler Silindir Üzeri Yivli Konik
Küre Disk Oval Üçgen Toplam
Bezemeli
Silindir

Turkuaz
Mavi
Sarı
Yeúil
Kahve
Siyah
Beyaz
Krem
Turuncu
Kırmızı
Toplam
Yüzde
(%)

1
2

1
1

1

6
2

1
2

1

1

4

2

1

9

2
2
1
2
1
8

14

7

4

32

29

1

10
7
2

3

1

2
3
1
2
1
28

11

4

100

Toplu buluntu grubun içindeki (TP’11-162) envanter numaralı 3 tane toplu
buluntu boncuk AK mekanından bulunmuútur.
Boyutlarının; yuvarlak/küre formlarda çapların 0.4cm-0.7cm, disk formların
çaplarının 0.3cm-0.5cm, oval formların çaplarının; 0.5cm-0.7cm oldu÷u, silindir
formluların uzunluklarının 0.6cm-0.9cm, çaplarının da 0.5cm oldu÷u görülmüútür.9
5.2.5.2.Diú Boncuk
Toplu buluntu olarak bulunan diú boncuklar toplam 1 tanedir. Bu toplulu÷u 4
tane diú boncuk oluúturmaktadır. (bknz.Kat.Nu.118).
Kırık durumda ele geçen buluntunun kök kısımlarının yakılarak ya da
boyanarak siyah bir görünüm kazandırılmaya çalıúıldı÷ı görülmektedir. øp
deliklerinin diúlerin uç kısımlarına açıldı÷ı görülmektedir. Diúlerden oluúan bu toplu
buluntu kemik boncuk grupları içinde % 5’lik bir oranı temsil etmektedir
(bknz.Tablo 17).

9

Toplu buluntu olarak bulunmuú olan taú boncukların boyutları Tablo 37’deki taú boncuk kolyeler
ile birlikte de÷erlendirilmiútir.
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Tilki diúinden iúlendi÷i düúünülen boncukların boyutlarına bakıldı÷ında
uzunlukları 1.6cm-1.9cm-2.2cm, geniúliklerin ise 0.5cm-0.7cm-0.8cm arasında
oldu÷u görülür.
5.2.6. Bilezikler
Son Neolitik dönem tabakalarından toplam 10 tane kırık durumda bilezik
parçası ele geçirilmiútir. Bunlardan 6 tanesi mermerden, 2 tanesinin kireç taúından 1
tanesi krem renkli taútan ve birinin de serpantinden yapıldı÷ı anlaúılmıútır.
Kat.Nu.123-129.
Bilezikler oval formlu ve kırık durumdadır. Kesitlerinden kalın yapıldıkları
görülmektedir. Bulunan bilezikler kırık durumda oldu÷undan tam boyutları
bilinmemektedir. Ancak bulunan kırık parçaların uzunlukları:1.96cm-4.67cm arası,
geniúliklerin:

0.7cm-1.82cm,

kalınlıkların:

0.9mm-1.5cm

arası

de÷iúti÷i

görülmektedir (Tablo 40).
Son Neolitik dönem tabakalarında kemikten yapılmıú bilezik bulunamamıútır.
Tablo 40: Son Neolitik dönem bilezik boyutları

Tür

Uzunluk

1.96cm
2.18cm
2.8cm
Mermer
4.2cm
4.5cm
Serpantin
2.56cm
4.17cm
Kireçtaúı
4.74cm
Krem renkli taú 4.67cm

Toplam

Geniúlik
1.21cm
1.21cm
1.2cm
1.6cm
0.7cm/2.5cm
1.82cm
1.70cm
1.72cm
1.18cm

Kalınlık
0.91cm
0.8cm
1.5cm
1cm
0.9cm
0.79cm

Tane

Yüzde%

1
1
1
1
2
1
1
1
1

10
10
10
10
20
10
10
10
10

10

100

5.2.7. Yüzükler
5.2.7.1. Kemik Yüzük
Son Neolitik dönem tabakalarında 4 tane kemik yüzük bulunmuútur.
Yüzükler, kemik süs eúyaları arasında % 4 oranı ile temsil edilmektedir. Bunlar daha
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önce tanıtılan halka úeklindeki kemik boncuklardan daha büyük çapta yapılmıú
olduklarından yüzük olarak kullanılmıú olabilecekleri düúünülmektedir. Kat.Nu.130132.
Çaplarına baktı÷ımızda 1.54cm-1.8cm arasında oldu÷u kalınlıklarının ise
0.3cm-0.5cm, delik çaplarının ise; 1.1cm oldu÷u görülmektedir (Tablo 41).
Kemikten yapılmıú olan yüzüklerin süs eúyaları içinde kullanılan kemik
türleri arasında % 7’lik oranla (1 tane) küçük memeli kemi÷inden ve % 7’lik oranla
(1 tane) koyun-keçi kemi÷inden iúlendi÷i anlaúılmıútır. 2 tane yüzü÷ün ise iúlendi÷i
kemik türü tespit edilememiú (Tablo 41) ve tür-iskelet elementi da÷ılımında ise %
29’luk paya sahip oldu÷u görülmüútür (Tablo 43).
Yüzüklerin son derece sade yapıldı÷ı, üzerinde motif ya da süsleme ö÷esi
olmadı÷ı görülmektedir.
Tablo 41: Son Neolitik dönem kemik yüzük boyutları

Tür / (øskelet Elementi)
Küçük memeli
Koyun-Keçi boyutunda memeli
(øúlendi÷i kemik türü tespit
edilememiú)
Toplam

Çap
1.8cm
1.54cm
1.33cm
1.75cm

Kalınlık Delik Çap Tane Yüzde%
0.3cm
1.1cm
1
25
0.5cm
1
25
0.19cm
1
25
0.32cm
1
25
4
100

5.2.7.2.Yumuúakça Kabu÷u’ndan øúlenmiú Yüzük
1 tane bulunan ve Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasından geldi÷i
anlaúılan

kabu÷un

Monodonta

Turbinata

türü

olabilece÷i

düúünülmektedir

(bknz.Artüz.M.Levent.1994:3-4; Yavúan 2010: 60.Res.4.25).Boncuk ve süs eúyaları
arasında bu türde iúlenmiú kabu÷un temsil edilme oranı % 1’dir (bknz.Tablo 18).
Beyazımsı gri fon üzerine, yüzeyi do÷al koyu krem, kahve, kızıl ya da siyah
kare úeklinde do÷al beneklerle süslüdür. Yumuúakça kabu÷unun kenarları iúlenerek
yuvarlatılmıútır ve düzeltilmiútir. Kat.Nu.133. Kırık durumda olan yüzük, Son
Neolitik dönemin temsil edildi÷i 3-4.tabakadan bulunmuútur. Çapı ve yüzeyinin
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geniúli÷i itibariyle boncuk olarak kullanılamayaca÷ı anlaúılmaktadır. Çapı 1.8cm,
geniúlik 0.43cm, kalınlık ise 0.22cm’dir (bknz.Tablo 30).
5.2.8. Kemer Tokaları
Son Neolitik dönem tabakalarında 2 tane kemer tokası bulunmuútur. Bu
toplam, kemikten iúlenmiú süs eúyaları da÷ılımında % 14’lük bir kısmı
oluúturmaktadır. Kemik süs eúyaları ve tür-iskelet da÷ılımında ise % 29 oranla temsil
edildi÷i görülmektedir (Tablo 43). Kemer tokalardan biri AL mekân alanından,
di÷eri ise küllü dolgu alanında kemik aletlerle beraber bulunmuútur. Ele geçen kemer
tokalarından birine kemi÷in kesilmesiyle úekil verilerek motif oluúturulmuútur.
(Kat.Nu.134) Pergel görünümüne sahiptir. Çatal úeklinde açılan kemi÷in bir ucunda
yuvarlak delik bulunmaktadır. Di÷er örne÷in ise son derece sade oldu÷u
görülmektedir. (Kat.Nu.135) Oval biçimli olan tokanın kenarında yuvarlak deli÷i
bulunmaktadır. Bir kenar parçası kırık durumdadır. Her iki örnekte birbirinden form
itibariyle çok farklıdır.
Boyutlarda Kat.Nu.134’teki; 8.5cm uzunlu÷unda, 1.5cm geniúli÷inde,
Kat.Nu.135’nin; 7.1cm uzunluk, 3.6cm geniúlik, 0.6cm kalınlık, 1cm delik çapında
iúlenmiú oldu÷u görülmektedir. Kemer tokalarının üzerinde kazı veya çizi bezeme ile
yapılmıú figür ya da motif bulunmamaktadır.
5.2.9. Bileklik
Son Neolitik dönem tabakalarında toplam 1 tane kemikten bileklik
bulunmuútur. Bileklik, kemik süs eúyaları arasında % 7’lik oranı oluúturmaktadır
(Tablo 43). Tür ve iskelet elementi da÷ılımında % 29 ile temsil edilen kaburga
kemi÷inden yapıldı÷ı anlaúılan bilekli÷in; dikdörtgen formlu oldu÷u ve yüzeyinde
muntazam açılmıú 2 tane delik oldu÷u görülmektedir. Alt köúelerinden kırık durumda
olan bileklik Son Neoliti÷e tarihlenen AC mekânından bulunmuútur. 7.7cm
uzunlu÷unda, 4.2cm geniúli÷inde ve 0.8cm kalınlı÷ında boyutları oldu÷u görülen
bilekli÷in yüzeyinde çatlaklar ve kenarlarında kırıklar bulunmaktadır (Kat.Nu.136).
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5.2.10. Hayvan Baúı ùeklinde Süslü Spatulalar
Spatulalar kemikten iúlenmiú süs eúyaları içinde % 29 oranı ile temsil
edilmektedir (Tablo. 43). Ele geçen süslü objelerden 2 tanesi boynuzun iúlenmesi, 2
tanesi ise büyük baú hayvanın kaburga kemi÷inin iúlenmesi ile yapılmıútır.
Kaburgadan iúlenen eúyalar bileklik ve çizi bezemeli kemik nesne ile beraber toplam
4 tanedir. Kaburga, boynuzdan iúlenen süs eúyaları ile beraber % 29 oranı ile temsil
edilmektedir (Tablo 43). Kat.Nu.137-138. Hayvan baúı úeklinde olan bu süslü
spatulalardan 3 tanesi sap kısmından kırık durumdadır. Sadece bir örnek tüm
durumda bulunmuútur. Bu spatula’nın sap kısmında yuvarlak bir askı deli÷i oldu÷u
görülmektedir. Kat.Nu.138.
Buluntulardan ikisi mekân dolgusun bulunmuú di÷eri ikisi ise mekân dıúı açık
alandan ele geçmiútir. Her birinin farklı boyutlarda oldu÷u görülen spatulaların uç
kısımlarının natüralist bir úekilde büyük baú hayvan motifi ile süslendi÷i
görülmektedir (boyutlar için bknz.Tablo. 42).
5.2.11. Çizi Bezemeli Kemik Nesneler
Çizi bezemeli kemik parçalar toplam 3 tane’dir. Son Neolitik dönem süs
eúyaları arasında % 21’lik oranla temsil edilmektedir (Tablo 43). Spatulalar’ın
dıúında yüzeyi çizi bezemeli olan 1 tane kaburga kemi÷inden iúlenmiú süslü bir nesne
bulunmuútur. (Kat.Nu.139) Bu parçanın yüzeyi düzleútirilmiú ve parlatılmıútır. Kırık
durumda ele geçirilen parçanın üzerine çizilerek oyuk yapılmıútır. Bu örnek dıúında
geyik boynuzundan üzerinde çizik úeklinde iúlenmiú oyuklar bulunan olasılıkla toka
ya da bir müzik aleti iúlevinde kullanılmıú olabilece÷i düúünülen 2 tane kemik obje
de ele geçirilmiútir. Kat.Nu.140,141. Bunlardan birisinin sap ve uç kısımlarından
kırık durumda oldu÷u görülmektedir (Kat.Nu.141). Bu iki örne÷in yüz kısımlarına
kemi÷in enlemesine gelecek úekilde yiv; oyuklar açılmıú. Böylece di÷er kısımlarına
kabartılı görünüm kazandırılmaya çalıúılmıútır. Boyutlarının ise birbirinden farklı
oldu÷u görülmektedir (Tablo 42).
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Tablo 42: Son Neolitik dönem bezemeli ve hayvan baúı süslü kemik spatula boyutları.

øskelet
Elementi

Uzunluk

Geniúlik

10.4cm
3.67cm
Geyik Boynuzu
5.7cm
1.2cm
9.5cm
Kaburga
17.8cm
6.8cm
Toplam

Kalınlık

1.9cm
1.42cm
1.2cm
2.0cm-0.6cm
2.7cm-2.5cm
2.4cm
3cm

Tane

1.6cm
1
0.60cm (kırık) 1
1cm
(kırık) 1
0.9cm
1
1
0.5cm
1
0.4cm
(kırık) 1
7

Yüzde
(%)
14
14
14
14
14
14
14
100

Tablo 43: Son Neolitik dönem süs eúyaları içinde kullanılan kemik türleri ve iskelet
elementi oranları.

Formlar
Yüzük
Kemer Tokası
Bileklik
Hayvan baúı süslü
Spatulalar
Çizi Bezemeli
Nesne
Toplam
Yüzde (%)
5.3.Neolitik

Tür

øskelet Elementi

Küçük
memeli

KoyunKeçi

1

1

1
7
Dönem

1
7

Boynuz

Kaburga

Kemik

2
2

Toplam

1

(%29) 4
(%14) 2
(%7) 1

2

2

(% 29) 4

2
4
29

1
4
29

(% 21) 3
14
100

Takıları’nın

Tipolojik

4
29

Özelliklerine

ve

Hammaddelerine Göre Ayırımı
Tepecik-Çiftlik Neolitik dönem süs eúyaları incelenmiú. øncelenen 337 tane
süs eúyası içinde 251 tanesinin taú boncuk, 42 tane çeúitli kemik cinsinden iúlenmiú
boncuk ve çeúitli süs eúyaları, 26 tane yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuk ve
süs eúyası, 14 tane taú bilezik parçası ve 4 tane taú yüzük tespit edilmiútir (Grafik 4).
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1. Taúú Boncuklar

Neolitik Dönem Süs Eúyaları

2. Kemik Boncuklar ve Süs E
Eúyaları
3. Yumuú
Yumuúakça Kabu÷u'ndan Boncuklar ve Süs
Eúyaları
yaları
4. Taúú Bilezikler
4%
1%
8%
12%
75%

Grafik 4: Tepecik-Çiftlik
Tepecik
Neolitik dönem süs eúyalarının
yalarının genel da
da÷ılımı.

5.3.1. Boncuklar
Neolitik dönem tabakaları içinde tek olarak bulunan boncuk sayısı toplam
251 tanedir. Kolye sırası olarak bulunanlar ise toplam 129
29 tanedir.
tanedir Tepecik-Çiftlik’te
bulunan 801 tanee taú boncuk arasında Neolitik dönem
önem tabakalarında
tabakala
bulunan taú
boncuklar % 31 oranı ile temsil edilmektedir.
Boncuk tanelerinde
tanelerin en fazla kahverenkli taúların kullanıldı
ullanıldı÷ı görülmektedir.
Taú renk da÷ılımına
ılımına bakıldı
bakıldı÷ında
ında boncuk yapımında % 28’lik oranla en fazla siya
siyah
ve kahve renkli taúların
úların kullanıldı÷ı
kullanıldı görülmektedir (Tablo 44).
Neolitik dönem
önem tabakalarında bulunan taú
ta boncuklar renklerine (Tablo 44) ve
formlara (Tablo 45) göre gruplandırılmıútır.
gruplandırılmı
Neolitik dönem
önem tabakalarında 12 farklı boncuk formu saptanmıútır.
saptanmı
Bu
formlar sırası ile silindir form, silindir üzeri yiv
yiv bezemeli form, çift konik silindir
form, küresel form, disk form, disk üzeri yiv bezemeli form, halka form,
form oval form,
elips form, kelebek form,
for dikdörtgen form, bitirilmemiú boncuklar görülmektedir.
Bulunan boncuk formları arasında a÷ırlıklı
a ırlıklı olarak disk form, silindir form ve oval
formun temsil edildi÷i
edildi÷ görülmektedir.
mektedir. En az ise disk üzeri yiv bezemeli form,
kelebek form ve dikdörtgen formun yer aldı÷ı
aldı görülür. Bu formlardan 5 tanesi sadece
kolye sıralarında kullanılmıútır
kullanılmı
(Tablo 45).
Neolitik dönem
önem tabakalarında kemik boncukların 8 gruba ayrıldı÷ı
ayrıld
görülmektedir.
dir. Bu grupta; uzun kemikten iúlenmiú
i
(boru
boru biçimli)
biçimli boncuk, uzun
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kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli (boru biçimli) boncuk, halka formlu boncuk,
uzun yassı kemikten iúlenmiú kolye ucu, yay formlu boncuk, damla formlu boncuk,
diúten yapılmıú kolye uçları ve tırnaktan iúlenmiú kolye ucu yer almaktadır. Boncuk
yapımında % 35 oranla kuú kemi÷i ve % 33 oranla türü saptanamamıú kemik, en az
ise % 3 oranla kaburga ve tırna÷ın kullanıldı÷ı görülmektedir (Tablo 46).
Tablo 44: Neolitik dönem taú boncuk renk da÷ılımı.
Boncuk
Kolye
Renkler
Toplam Yüzde (%)
Tanesi
Sırası
Turkuaz
23
15
38
15
Mavi
3
3
1
Turuncu
13
4
17
7
Yeúil
9
2
11
4
Siyah
13
58
71
28
Beyaz
18
2
20
8
Krem
5
1
6
2
Kahve
24
47
71
28
Gri
7
1
8
3
Bej
3
3
1
Devetüyü
2
2
1
Kırmızı
1
1
0,4
Kehribar
1
1
0,4
Genel Toplam
127
124
251
100
Tablo 45: Neolitik dönem taú boncuk formlarının da÷ılımı.

Form
Silindir
Silindir Üz.Yiv.Bez.
Çift Konik Silindir
Küre
Disk
Disk Üz.Yiv.Bez
Halka.
Oval
Elips
Kelebek
Dikdörtgen
Bitirilmemiú
Genel Toplam

Tane

Kolye

18
5
4
8
58
1
2
19
2
1
1
3
122

4
3
9
111

2

129

Toplam Yüzde (%)
22
8
4
17
169
1
2
21
2
1
1
3
251

9
3
2
7
67
0,4
0,8
8
0,8
0,4
0,4
1,2
100
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Tablo 46: Neolitik dönem kemik boncukların temsil etti÷i formlar, kemik türleri ve
iskelet elementleri.

Formlar
Uzun kemikten
iúlenmiú-boru
biçimli-Boncuk
Uzun kemikten
iúlenmiú üzeri
yiv bezemeliboru biçimliBoncuk
Halka Formlu
Boncuk
Uzun
Yassı
Kemikten
øúlenmiú Kolye
Ucu
Yay
Formlu
Kemik Kolye
Ucu
Damla Formlu
Kolye ucu
Diú Kolye Ucu
Tırnak Kolye
Ucu
Toplam
Yüzde (%)

Tür

øskelet Elementi

Küçük
Kuú Balık memeli
11

1

1

1

2

Diú

Kaburga Kemik Tırnak Toplam
19
(%48)

7

2
(%5)

3
1

3

8
(%20)

1

2
(%5)

1

1
(%3)

1
6
1
14
35

3
8

2
5

6
15

1
3

13
33

1
3

1
(%3)
6
(% 15)
1
(%3)
40
100

Neolitik dönem tabakalarında yumuúakça kabuklarından iúlenmiú boncuklar
26 tanedir. Tepecik-Çiftlikte 170 tane yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú süs eúyası
içinde Neolitik dönem tabakalarında bulunan süs eúyaları bu toplamın % 26’sını
temsil etmektedir. Genel olarak Neolitik dönem tabakalarında 6 farklı türde
yumuúakça kabu÷undan iúlenmiú süs eúyası bulunmaktadır (Tablo 47).
ølk Kalkolitik ve Son Neolitik dönem tabakalarında görülen kulemsi formlu
kabuk yapısı olan Gastropoda familyası (Karındanbacaklı) Turritella Communis ve
Pelecypoda familyası (Baltabacaklı) Glycimeris Glycimeris türü yumuúakça kabu÷u
Neolitik dönem tabakalarında bulunamamıútır. Aynı zamanda Neolitik dönem
tabakalarında (1 tane) Gastropoda familyası (Karındanbacaklı) Lurida Lurida ya da
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Cypraea turdus türünden olabilece÷i düúünülen yumuúakça kabu÷una ølk Kalkolitik
ve Son Neolitik dönem tabakalarında rastlanmamıútır. Yumuúakça kabukları arasında
en çok koni formlu kabuk yapısı olan Gastropoda familyasından geldi÷ini
düúündü÷ümüz Conus Mediterraneus türünden iúlenmiú boncuklar görülmektedir.
Neolitik dönem tabakalarında yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar
arasında ølk Kalkolitik ve Son Neolitik dönem tabakalarında görülenlerden farklı
olarak tubular kabuk yapısı bulunan Dentalium türü kabu÷un kullanılmıú oldu÷u
görülmektedir. Bu tür yumuúakça kabu÷u’ndan kesilerek iúlenmiú oldu÷unu
düúündü÷ümüz boncuklar da bulunmaktadır. Kolye sırası oluúturabilecek yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuk ise bulunmamaktadır. Gastropoda familyasından gelen
Monodonta Turbinata türü kabuk ise sadece Son Neolitik ve Neolitik dönem
tabakasında yüzük olarak iúlenmiútir. Familyası saptanamamıú 1 tane de yumuúakça
kabu÷u’ndan boncuk görülmektedir (Tablo 47).
Tablo 47: Neolitik dönem boncuk ve süs eúyasını temsil eden yumuúakça kabu÷u türleri

Familya

Tür /Sınıf
Tane Yüzde%
Conus Mediterraneus
11
42
Lurida Lurida ?/ Cypraea
Gastropoda
Turdus ?
1
4
(Karındanbacaklı)
Cyclope Neritea
2
8
-Yüzük-Monodonta Turbinata
1
4
Pelecypoda (Baltabacaklı)
Cardium
2
8
Scaphopoda (Kayıkayaklı)
Dentalium
8
31
Tanımlanamamıú
1
4
Toplam
26
100

5.3.1.1.Taú Boncuk Formları
Neolitik Döneme tarihlenen toplam 10 boncuk formu saptanmıútır
(bknz.Tablo 45).
5.3.1.1.1.Silindir Formlu Boncuk
Silindir formunda yapılmıú olan boncuklar toplam 18 tanedir. Bu formdaki
boncukların kesitleri yuvarlaktır. Kat.Nu.142-148.
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Bu form en çok 5 tane turkuaz ve 4 tane siyah renkli taúla temsil edildi÷i
görülmektedir. Bu rengi sırası ile 4 tane kahve, 2 tane gri, 1 tane bej, 1 tane beyaz, 1
tane kırmızı renkli taúlardan yapılmıú boncuklar izlemektedir.
Bu toplamı kolye sıraları halinde bulunmuú olan silindir formulu
boncuklarda; 2 tane yeúil, 1 tane turkuaz, 1 tane gri renkli taúlardan yapılmıú toplam
4 tane boncuk takip etmektedir.
Boyutlarına baktı÷ımızda yapıldı÷ı taúa göre boncukların farklı boyutlarda
oldu÷u görülmektedir. Turkuaz renkte taútan yapılan boncukların standart boyutlarda
oldu÷unu görmekteyiz. Uzunluklar 0.3cm-0.5cm arası, çapların ise 0.3cm-0.6cm
oldu÷u görülmektedir. Kahverengi, siyah, gri ve beyaz renkli taúlardan yapılan
boncukların daha uzun ve çaplarının geniú yapıldı÷ı görülmüútür. Örne÷in siyah
renkli taúlardan yapılan boncukların uzunluklarının 0.5cm-2.6cm arasında oldu÷u,
çapların ise 0.5cm-1cm arasında de÷iúti÷i görülmektedir. Bu kahverengi taútan
yapılan boncuklarda uzunlu÷un 1.6cm-2.9cm arası oldu÷u, çapların 0.6cm oldu÷u
görülmektedir. Bu form grubu içinde en büyük boyutta yapılmıú boncu÷un 2.9cm
uzunluk, 0.6cm çap ile kahverengi taútan yapılmıú boncuk oldu÷u görülür. Gri ve
beyaz renkli taúlardan yapılanların ise uzunluklarının 1.2cm-2.7cm oldukları
görülmüú çaplarının ise; 0.4cm-0.5cm oldu÷u görülmüútür.
% 17 oranla 0.5cm uzunlukta, 0.4cm-0.2cm arasında turkuaz renkli taúlardan
yapılan boncukların temsil edildi÷i görülmektedir (Tablo 48).
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Tablo 48: Neolitik dönem silindir formlu taú boncuk boyutları.

Renkler
Turkuaz

Siyah
Bej
Beyaz
Kırmızı
Kahverengi

Gri
Toplam

Uzunluk

Çap

Tane

0.3cm
0.5cm
0.5cm
1.5cm
1.6cm
2.6cm
0.3cm
1.2cm
1.8cm
2.9cm
1.6cm
1.8cm
2.2cm
0.7cm
2.7cm

0.3/0.6cm
0.4/0.2cm
0.7cm
0.5cm
1cm
0.7cm
0.8cm
0.4cm
0.6cm
0.6cm
0.6cm
0.6cm
0.6cm
0.6cm
0.5cm

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Yüzde
(%)
11
17
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
100

Neolitik dönem tabakalarında bulunan silindir formlu boncuklarla Son
Neolitik dönem tabakalarında bulunan silindir formlu boncukları boyutları
bakımından karúılaútırdı÷ımızda Son Neolitik dönem tabakalarında bulunanların
daha uzun boyutta oldu÷unu, çaplarının ise aynı boyutta yapıldı÷ını görmekteyiz.
Her iki dönem de koyu renkli taúlardan iúlenmiú boncukların uzun boyutta
yapıldıkları görülmüútür.
Silindir formunda yapılmıú olan boncuklar Neolitik dönemin 4 ve 5.
tabakalarında bulunmuútur.
5.3.1.1.1.1.Silindir Form Üzeri Yiv Bezemeli Boncuk
Silindir formunda iúlenmiú üzeri yiv bezemeli olan taú boncuklar toplam 5
tanedir. Boncuk formunun yuvarlak kesitli oldu÷u görülür. Kat.Nu.149,150.
Kat.Nu.149’da iki ucunda halka úeklinde ve tüm yüzeyinde yivli bezeme görülürken,
Kat.Nu.150’de boncu÷un tüm yüzeyinde halka úeklinde yiv bezeme görülmektedir.
Bu formda yapılmıú, kolye sıralarında bulunan boncuklar ise 4 tane ile temsil
edilmektedir.
105

Formlara göre en çok 5 tane kahverengi taútan yapılan, kolye sıralarında ise 3
tane ile turkuaz renkli taútan yapılan boncukların temsil edildi÷i görülmektedir.
Boyutlarına baktı÷ımızda uzunlukları: 1.4cm-1.5cm-1.7cm-2.6cm arası,
çaplarının ise 0.5cm-0.6cm-0.7cm oldu÷u görülmektedir (Tablo 49).
Tablo 49: Neolitik dönem silindir form üzeri yiv bezemeli taú boncuk boyutları.

Renk

Uzunluk

1.4cm
1.5cm
Kahverengi
1.7cm
2.6cm
Toplam

Çap

Tane

0.5cm
0.6cm
0.7cm
0.6cm

1
2
1
1
5

Yüzde
(%)
20
40
20
20
100

Son Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan bu formdaki boncuklarla
boyutların aynı oldu÷u görülmektedir. Boncuklar Neolitik dönemin 4 ve
5.tabakalarında bulunmuútur.
5.3.1.1.2.Çift Konik Silindir Formlu Boncuk
Bu formda olan boncuklardan sadece 4 tane bulunmuútur. Boncuk formunun
yuvarlak kesitli oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.151,152.
1 tane siyah renkli taú, 1 tane yeúil, 1 tane mavi ve 1 tane kehribar renkli
taútan yapıldı÷ı görülen boncuklar Neolitik dönemi temsil eden 5.tabakadan
bulunmuútur.
4 farklı renkte taútan yapılan boncu÷un boyutları da farklıdır. En büyük
boyutta kehribar renkli taútan yapılan boncuk oldu÷u görülmektedir (Tablo 50).
Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan aynı formdaki boncukların
boyutları ile karúılaútırdı÷ımızda; Son Neolitik dönem tabakalarında yer alan turkuaz
renkli taútan yapılmıú boncukların daha ufak boyutları oldu÷u görülmektedir.
Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan boncukların koyu renkli taúlardan
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yapılmıú ve daha büyük boyutları oldu÷u görülürken kehribar renkli taútan yapılmıú
boncukların daha büyük boyutlarda iúlenmiú oldu÷u görülmektedir.
Tablo 50: Neolitik dönem çift konik silindir formlu taú boncuk boyutları

Renkler

Uzunluk

Siyah
Yeúil
Mavi
Kehribar
Toplam

1.28cm
0.6cm
0.5cm
2.5cm

Çap
0.6cm
0.3cm
0.3cm
0.8cm

Delik
Çap

Tane

0.06mm
0.005mm

1
1
1
1
4

Yüzde
(%)
25
25
25
25
100

5.3.1.1.3. Küresel Formlu Boncuk
Küre/yuvarlak formunda yapılmıú olan boncuklar toplam 8 tanedir. Kesitler
yuvarlaktır. Kolye sıralarında ise 9 tane ile temsil edilmiútir. Genel boncuk form
da÷ılımında % 7 oranı ile 17 tane küresel/yuvarlak formlu boncuk bulunmuútur
(bknz. Tablo 45). Kat.Nu.153, 154.
Bu formda en çok 3 tane turkuaz renkli taútan, 2 tane krem, 1 tane turuncu, 1
tane yeúil, 1tane kahve renkli taútan boncukların yapılmıú oldu÷u görülür.
Küresel/yuvarlak

formlu

boncukların

standart

boyutta

yapılmadı÷ı

görülmektedir. Çaplarına baktı÷ımızda 1.5 cm ile krem renkli taúlardan yapılan
bocu÷un daha geniú oldu÷u görülmektedir. 1.1 cm çapı ile yeúil renkli, 0.5cm çapı ile
turkuaz renkli taú, kahve renkli taútan yapılan ise 0.4cm çaplarında oldu÷u
görülmektedir. En ufak boyuttaki boncuk 0.3cm çapı ile turkuaz renkli taútan
yapılmıútır (Tablo 51).
Neolitik dönem tabakalarında bu formda bulunan boncukların az olması
nedeniyle Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncuklarla kıyaslama
yapılmamıútır. Son Neolitik’teki küresel formlu boncuklar ise en fazla turkuaz renkli
taútan yapılmıú boncuklarla temsil edilmiútir. Küresel formdaki 8 tane boncuk 5.
tabakadan bulunmuútur.
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Tablo 51: Neolitik dönem küresel formlu taú boncuk boyutları

Renkler

Çap

0.3cm
Turkuaz 0.4cm
0.5cm
Kahve 0.4cm
0.3cm
Krem
1.5cm
Turuncu Kırık
Yeúil
1.1cm
Toplam

Tane
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Yüzde
(%)
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
100

5.3.1.1.4. Disk Formlu Boncuk
Boncuk grubu içerisinde 58 tane ile en fazla temsil edilen boncuk formudur.
Kolye sıralarında ise 111 tane ile en fazla kullanılan form olmuútur (bknz.Tablo 45).
Bu formda yapılmıú boncuk yuvarlak kesitlidir. Kat.Nu.155, 156.
Disk formlu boncuk en fazla 14 tane kahverenkli taúla, kolyelerde ise 57 tane
siyah, 47 tane kahverengi taúlarla temsil edilmiútir.
Disk formlu boncukların boyutlarına baktı÷ımızda en fazla kahverenkli
taúlardan yapılanların çapları; 0.4cm-1.3cm arası kalınlıklarının ise 0.1cm-0.3cm
arası

oldu÷u,

beyaz

renkli

taútan

yapılanların

çaplarının:0.3cm-1.1cm,

kalınlıkların:0.1cm-0.6cm arası oldu÷u görülmektedir. Turuncu renkte olanların ise;
% 9 oranla en fazla 0.5cm çapında, 0.1cm-0.2cm kalınlı÷ında yapılan formları
görülmektedir. Bu renkte çaplarının 0.3cm-0.8cm, kalınlıkların 0.1cm-0.3cm arası,
gri renkte olanların 0.5cm-0.8cm çaplarının, kalınlıkların; 0.4cm-0.5cm arasında
yapıldı÷ı görülmektedir.
Kahverenkli taútan yapılan boncuklardan sonra en fazla beyaz renkli taútan
yapılan disk formlu boncukların oldu÷u görülmektedir. Kahverenkteki boncukların
çaplarının 0.3cm-1.3cm arasında oldu÷u, kalınlıklar ise 0.1cm-0.6cm arasında
de÷iúti÷i gözlenmektedir. Aynı zamanda kahverengi taútan yapılmıú boncuk 1.3cm
çap ile (1 tane) bu formda yapılmıú en büyük boncuk formunu temsil eder (Tablo
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52). Genel olarak boncukların boyutlarında çapları ile kalınlıkları arasında bir iliúki
yoktur. Yani büyük boyuttaki boncuklar daha ince ya da kalın yapılmamıútır.
Turuncu renkli taúlardan yapılan boncukların Son Neolitik dönem
tabakalarında daha fazla temsil edildi÷i görülmektedir. Formların boyutlarına
bakıldı÷ında iki dönemde de boncukların genel olarak aynı çaplarda yapılmıú
oldu÷unu söylemek mümkündür. Bu formlar Neolitik dönemi temsil eden 45.tabakalardan bulunmuútur.
Tablo 52: Neolitik dönem disk formlu taú boncuk boyutları.
Renkler

Çap
0.3cm
0.5cm
Turuncu 0.6cm
0.7cm
0.8cm
0.4cm
0.5cm
0.6cm
Kahverengi
0.7cm
1cm
1.3cm
0.3cm
0.5cm
Siyah
0.6cm
0.8cm
0.3cm
Turkuaz
0.5cm
0.5cm
Gri
0.8cm
Devetüyü 0.4cm
0.3cm
Krem
0.6cm
0.4cm
Bej
0.3cm
0.3cm
0.4cm
0.5cm
0.6cm
Beyaz
0.7cm
0.9cm
1cm
1.1cm
Toplam

Kalınlık

Delik Çap
0.1cm

0.1/0.2cm
0.1/0.2cm
0.1cm
0.3cm
0.1/0.6cm
0.1/0.3cm
0.1cm
0.1cm
0.2cm
0.5cm
0.1cm
0.1cm
0.3cm
0.1cm
0.2cm
0.1cm
0.2cm
0.4/0.5cm
0.2cm
0.2cm
0.2cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1/0.2cm 0.1cm
0.3cm
0.1/0.3cm 0.2cm
0.4cm
0.1/0.4cm
0.6cm

Tane
2
5
3
1
1
3
3
3
3
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
58

Yüzde (%)
3
9
5
2
2
5
5
5
5
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
5
2
2
3
2
100
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5.3.1.1.4.1.Disk Form Üzeri Yivli Bezemeli Boncuk
Bu formda yapılmıú boncuktan sadece 1tane bulunmuútur. Yuvarlak
kesitlidir. Beyaz renkli taútan disk formunda iúlenmiú boncu÷un kesitinin üzerine yiv
úeklinde oyuklar yapılmıútır. Kat.Nu.157.
0.8cm çapında, 0.7cm kalınlı÷ında boyutları oldu÷u görülmektedir. Neolitik
dönemi temsil eden 4-5.tabakadan bulunan boncu÷un, Son Neolitik dönem
tabakalarına bir örne÷ine rastlanmamıútır.
5.3.1.1.5.Halka Formlu Boncuk
2 tane halka formlu boncuk bulunmuútur. Beyaz renkte taútan yapılmıú olan
boncukların kesitleri yuvarlaktır. Kat.Nu.158. Neolitik dönemi temsil eden 45.tabakalarından bulunan boncukların çaplarının 0.8cm-0.5cm, kalınlıklarının 0.3cm
oldu÷u görülmektedir.
5.3.1.1.6. Oval Formlu Boncuk
Genel boncuk formu toplamında 21 tane ile temsil edilen oval formlu boncuk,
boncuk tanelerinde 19 tane, kolye sıralarında ise 2 tane kullanılmıútır (bknz.Tablo
45). Bu formdaki boncukların kesitleri ovaldir. Kat.Nu.159-161. Kat.Nu.161’deki
boncu÷un bir ucunun içbükey formda yapıldı÷ı görülmektedir.
Oval formlu boncuklarda en çok 9 tane turkuaz renkli, 5 tane yeúil renkli, 2
tane mavi renkli, 2 tane siyah renkli ve 1 tane beyaz renkli taúlar kullanılmıútır.
19 tane oval formlu boncuk içinde turkuaz renkli taúlardan yapılmıú taúların
uzunluklarının 0.3cm-0.6cm-1.1cm arasında oldu÷u, geniúliklerinin ise; 0.2cm-1.0cm
arası oldu÷u görülmektedir. Yeúil renkli taúlardan yapılan boncukların ise;
uzunluklarının 0.4cm-0.9cm-2.4cm arası oldu÷u, geniúliklerinin ise; 0.4cm-0.7cm1.7cm arası oldu÷u görülmektedir.
Genel olarak % 26 oran ile 0.4cm uzunluk ve geniúlikte turkuaz renkli taútan
iúlenmiú, % 11 oranla 0.7cm uzunluk ve geniúlikte yeúil renkli taútan iúlenmiú ve %
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11 oranla 0.7cm uzunluk, 0.6cm geniúlikte siyah renkli taútan iúlenmiú boncuklar
temsil edilmektedir. En büyük boyutun ise yeúil renkli taútan yapılmıú boncukta
oldu÷u görülmektedir (Tablo 53). Yeúil renkli taútan iúlenmiú bir boncu÷un ise kırık
durumda oldu÷u görülür.
Oval formlu boncuklar Neolitik dönemi temsil eden 5.tabakada bulunmuútur.
Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan boncuklar Son Neolitik dönem
tabakalarında bulunmuú olan oval formlu boncuklarla karúılaútırıldı÷ında iki
dönemde de bulunan formlarda turkuaz renkli taúlardan yapılan boncukların a÷ırlıkta
oldu÷u görülmektedir. Boyutlarına bakıldı÷ında Neolitik dönem tabakalarında
bulunan oval formlu boncukların Son Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan
oval formlu boncuklarından daha ufak boyutlarda yapılmıú oldu÷u görülmektedir.
Tablo 53: Neolitik dönem oval formlu taú boncuk boyutları

Renkler

Turkuaz

Mavi

Yeúil
Beyaz
Siyah
Toplam

Uzunluk Geniúlik
0.3cm
0.4cm
0.6cm
1.1cm
Kırık
0.4cm
1.5cm
0.4cm
0.9cm
2.4cm
Kırık
0.6cm
0.7cm

Delik
Çap

0.2cm
0.4cm
0.4cm
1.0cm
0.01mm
1.5cm
0.4cm
1.2cm
1.7cm

0.6cm

Tane
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
19

Yüzde
(%)
5
26
5
5
5
5
5
11
5
5
5
5
11
100

5.3.1.1.7. Elips Formlu Boncuk
2 tane elips formunda boncuk bulunmuútur. Bu formdaki boncukların elips
kesitli oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.162.
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Boncuklardan 1 tanesi siyah, 1tanesi turkuaz renkli taútan yapılmıútır. Siyah
renkli taútan yapılan boncu÷un uzunlu÷u 0.8cm, geniúli÷i ise 0.4cm oldu÷u, turkuaz
renkli taútan yapılmıú boncu÷un uzunlu÷u 0.5cm, geniúli÷i ise 0.3cm oldu÷u
görülmektedir. Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan elips formlu boncuklarla
aynı boyutlarda yapılmıú oldu÷unu söylemek mümkündür.
5.3.1.1.8. Kelebek Formlu Boncuk
Koyu yeúil renkli taútan yapılmıú boncuktan sadece 1 tane bulunmuútur.
Boncuk, cepheden úekil itibariyle kelebek görünüúüne benzemesinden dolayı kelebek
formlu boncuk olarak tanımlanmıútır. Kat.Nu.163.
Boncu÷un 1.51cm uzunlu÷unda, 0.90cm geniúlik, 0.14cm kalınlı÷ında
ölçüleri oldu÷u görülmektedir. Neolitik dönem tabakasında yer alan BA mekânında
bulunmuú

olan

boncu÷un

Son

Neolitik

tabakası

dolgularında

benzerine

rastlanmamıútır. Bu boncuk formu daha çok Yakındo÷u’dan bilinmektedir.
5.3.1.1.9. Dikdörtgen Formlu Boncuk
Sadece 1 tane örne÷i bulunan dikdörtgen formlu boncu÷un gri renkli taútan
yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.164. 4.tabakadan bulunan boncu÷un
üzerinde belli aralıklarla yuvarlak delikler bulunmaktadır. Boncu÷un enlemesine,
delik kısmına da denk gelecek úekilde kırık durumda oldu÷u görülmektedir.
Boncu÷un 1.4cm uzunlu÷unda, 0.6cm geniúli÷inde, 0.5cm kalınlı÷ında
ölçüleri oldu÷u görülür. Son Neolitik dönem tabakalarda bu formda yapılmıú
boncu÷un benzerine rastlanmamıútır.
5.3.1.1.10. Bitirilmemiú Boncuk
Toplam 3 tane bulunan bitirilmemiú boncuklardan 2 tanesi turkuaz renkli, 1
tanesi ise yeúil renkli taútan yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Turkuaz renkli taútan ve
yeúil renkli taútan yapılmıú 1 tane boncu÷un kırık durumda oldu÷u görülür.
5.tabakadan bulunan boncuklar içinde sa÷lam durumda bulunan 1 tane turkuaz renkli
taútan boncu÷un geniúli÷i 0.4cm, kalınlı÷ının ise 0.3cm oldu÷u görülmektedir.
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5.3.1.2. Kemik Boncuk Formları
Kemikten iúlenmiú boncuk ve süs eúyalarının % 42’sini (42 tane) Neolitik
dönem tabakalarından bulunanlar oluúturmaktadır. Süs eúyaları arasında ise % 95’ini
(40 tane) boncuklar oluúturur.
Kemikten iúlenmiú boncuklar formlarına göre; uzun kemikten iúlenmiú (boru
biçimli) boncuk, uzun kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli (boru biçimli) boncuk,
damla formlu boncuk, halka formlu boncuk, uzun yassı kemikten iúlenmiú boncuk,
koni formlu boncuk, diúlerden iúlenmiú kolye uçları, yay formlu kolye ucu olmak
üzere gruplandırılmıútır.
5.3.1.2.1. Uzun Kemikten øúlenmiú -boru biçimli- Boncuk
Neolitik dönem tabakalarında toplam 19 tane uzun kemikten iúlenmiú boncuk
bulunmaktadır. Bu toplamda formların % 48’ini teúkil etmektedir. Boncuk formları
arasında en fazla temsil edilen boncuk grubudur. Bu tipte iúlenmiú boncuklar
arasında 11 tane ile en fazla kuú kemi÷inden iúlenmiú olan boncuklar görülmektedir.
Kat.Nu.165. Kuú kemi÷inden iúlenen boncuklar bu türde yapılmıú boncuklar
arasında (toplam 14 tane ile) % 35’lik bir oranı oluúturmaktadır (bknz.Tablo 46). Kuú
kemi÷inden iúlenen boncukları, iúlendi÷i kemik türüne ait iskelet elementi
anlaúılamamıú (7 tane) boncuk takip etmektedir. 1 tane küçük memeli kemi÷inden
iúlenmiú boncukta yer almaktadır (Tablo 54).
Enlemesine kesilerek yapılmıú olan ve genelde yüzeylerinin parlatıldı÷ı
görülen boncuklar Neolitik dönemi temsil eden 5. ve 6. tabakalardan bulunmuútur.
Bu boncuk grubu arasında 2 tane de iúlemesi yarıda kalmıú boncuk bulunmuútur.
Bu gruptaki her bir boncu÷un farklı boyutta yapılmıú oldu÷u görülmektedir.
Kuú kemiklerinden yapılanların 0.3cm-5.38cm arasında uzunlukları, 0.3cm-1.21cm
arasında çaplarının oldu÷u, delik çaplarının ise; 0.01cm-0.2cm arasında oldu÷u
görülmektedir. Di÷er kemik türünden iúlenen boncukların ise boyutlarının 0.6cm3.3cm uzunlu÷u, 0.4cm-0.6cm çaplarında, delik çaplarının ise genellikle 0.2cm0.4cm arasında de÷iúti÷i görülmektedir (Tablo 54).
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5.3.1.2.1.1.Uzun Kemikten øúlenmiú Üzeri Yiv Bezemeli -boru biçimli Boncuk
Neolitik dönem tabakalarında, yüzeyine yiv úeklinde oyularak bezeme
yapılmıú bu form grubunda toplam 2 tane boncuk bulunmuútur. Bu form, boncuk
formlarının % 5’ini oluúturmaktadır. Uzun kemikten iúlenmiú (boru biçimli) boncuk
ve halka formlu boncuktantan sonra, (1 tane ile) kuú türünden yapılmıú boncu÷un
temsil edildi÷i di÷er form grubudur. Di÷er boncuk ise küçük memeli kemi÷inden
iúlenmiútir (bknz.Tablo 46). Bu formdaki boncuklar Neolitik dönemi temsil eden 4-5.
tabakadan bulunmuútur.
Bulunmuú olan boncukların uzunlukları:1.4cm-1.8cm, çaplarının da 0.6cm,
delik çaplarının ise 0.2cm oldu÷u görülmüútür (Tablo 55).
Tablo 54: Neolitik dönem uzun kemikten iúlenmiú -boru biçimli- boncuk boyutları.

Tür
Uzunluk
øskelet Elementi
0.3 cm
0.7 cm
1.0 cm
1.03 cm
1.4 cm
Kuú
2.5 cm
3.3 cm
3.6 cm
3.9 cm
4.4 cm
5.38 cm
0.6 cm
1.2cm
1.5 cm
Kemik
1.6 cm
2.2 cm
2.9 cm
3.3 cm
Küçük memeli
Toplam

Çap
0.8 cm
0.3 cm
0.7 cm
0.5 cm
0.6 cm
0.6 cm
0.4 cm
0.4 cm
0.4 cm
0.4 cm
1.21 cm

Delik
Çap
0.1cm
0.3cm

0.01 cm
0.02 cm
0.4 cm

0.4 cm
0.6 cm
0.6 cm
0.5cm
0.4cm
0.9cm

0.3cm
0.2 cm
0.3 cm
0.3 cm

Tane
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

Yüzde
(%)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
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Tablo 55: Neolitik dönem uzun kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli -boru biçimliboncuk

Tür

Uzunluk

Kuú
1.4 cm
Küçük memeli 1.8 cm
Toplam

Çap
0.6 cm
0.6cm

Delik
Çap
0.2cm

Tane
1
1
2

Yüzde
(%)
50
50
100

5.3.1.2.2.Halka Formlu Boncuk
Neolitik dönemi temsil eden 4-5. tabakalardan bulunan boncuklar toplam 8
tanedir. Bu toplam genel boncuk formlarının % 20’sini oluúturur. Halka formlu
boncuk, uzun kemikten iúlenmiú (boru biçimli) boncuk ve uzun kemikten iúlenmiú
üzeri yiv bezemeli (boru biçimli) boncuktan sonra 2 tane ile kuú kemi÷inin temsil
edildi÷i di÷er bir boncuk form grubunu oluúturmaktadır. Bu form grubu içerisinde 3
tane balık omurgasından yapılan boncuk ve (3 tane) ile türü tespit edilemeyen
kemikten iúlenen boncuklar en çok kullanılan kemik tür ve iskelet elementlerini
oluúturmaktadır (bknz.Tablo 46). Kat.Nu.166.
Bu formlar enlemesine kesilerek yapılmıú ve yüzüklerden daha ufak çapta
olduklarından dolayı boncuk olarak gruplandırılmıútır. Bu grup içinde 2 tane balık
kaburgasından iúlenen boncuk Neolitik dönemi temsil eden AK ve BA mekânından
bulunmuútur.
Boncuk çapların standart oldu÷u görülür. 0.7cm-0.8cm-0.9cm, delik
çaplarının ise 0.2cm-0.4cm-0.6cm’dir (Tablo 56).
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Tablo 56: Neolitik dönem halka formlu kemik boncuk boyutları

Tür
(øskelet
Elementi)
(Balık omurgası)
Kuú
Kemik

Çap

Kalınlık

0.7 cm
0.9 cm
0.9 cm
1.3cm

0.2cm

0.8 cm
0.9 cm

0.4 cm
0.4 cm

Delik
Çap

Tane

Yüzde
(%)

1
2
1
1

13
25
13
13

2
1
8

25
13
100

0.1cm
0.2cm
0.6 cm
0.5cm
0.005
cm

Toplam

5.3.1.3. Yumuúakça Kabu÷u’ndan øúlenmiú Boncuklar
Tepecik-Çiftlik Höyü÷ün ølk Kalkolitik, Son Neolitik ve Neolitik dönem
tabakalarında bulunan ve yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú - kolye sırası
oluúturanlar dâhil- toplam boncuk sayısı 170 tanedir. Bu toplamda Neolitik dönem
tabakalarında bulunan boncuklar (26 tane) % 15 oranı ile temsil edilmektedir. Bu
oranlar sadece boncuk iúlevine sahip olan yumuúakça kabuklarını içermektedir.
Neolitik dönemi temsil eden tabakalarda ølk Kalkolitik ve Son Neolitik dönem
tabakalarından farklı olarak Gastropoda familyasına ait Turritella Communis,
Hexaplex Turunculus; Pelecypoda familyasına ait Clycemeris Clycemeris ve
Cerestoderma

Glaucum

türü

yumuúakça

kabu÷undan

iúlenmiú

boncuklar

görülmemiútir. Ayrıca yumuúakça kabu÷undan iúlenmiú kolye sırası oluúturan ya da
toplu buluntu boncuk grupları bulunmamıútır.
5.3.1.3.1. Conus Mediterraneus
Koni formlu yapısı olan kabuktan iúlenmiú boncuklar Neolitik dönemi temsil
eden tabakalarda toplam 11 tane bulunmuútur. Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek
yapılmıú olan bu boncukların Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasının Conus
Mediterraneus türü olabilece÷i düúünülmektedir (bknz.Artüz.M.Levent.1994:3;
Yavúan 2010:55.,Res.4.20; Bar-Yosef Mayer 1997:103.Fig.3-6). % 42 oranla en
fazla temsil edilen yumuúakça kabu÷u türünü oluúturur (bknz.Tablo 47).
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Yumuúakça kabuklarının konik gövdesi ve dikdörtgenimsi dar bir a÷ız
açıklı÷ı bulunmaktadır. Boncuk olarak tanımladı÷ımız örneklerin renkleri genellikle
kahve ve kahve tonlarında oldu÷u görülmektedir. Boncuk deli÷i ise konik gövdenin
tepe kısmına açılmıútır. Bu deliklerin muntazam yuvarlak oldukları görülür.
Kat.Nu.167,168.
Bu kabuktan iúlenmiú boncukların en fazla 0.9cm-2.3cm uzunlu÷u, 0.6cm ile
1.6cm geniúlikleri oldu÷u görülmektedir. Bu türden ya da familyadan (2 tane) % 8
oranla 1.2cm uzunlu÷unda, 0.7cm-0.9cm geniúli÷inde boyutları ile temsil edilen
kabuk boncuk görülür (Tablo.57).
5.3.1.3.2. Lurida Lurida ?- Cypraea Turdus?
Bu türde yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan boncuktan Neolitik dönemi
temsil eden tabakada 1 tane bulunmuútur. ølk Kalkolitik ve Son Neolitik dönem
tabakalarında

bu

kabuk

boncu÷un

benzerine

rastlanmamıútır.

Gastropoda

(Karındanbacaklı) familyasından geldi÷i anlaúılan kabu÷un Ovulıdae türünün alt türü
olan Lurida Lurida ya da Cypraea Turdus türü olabilece÷i düúünülmektedir
(bknz.Artüz.M.Levent.1994:3-4,8;Bar-Yosef Mayer 1997:102. Fig.3.2). Yumuúakça
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuk ve kabuk türleri arasında % 4 ile en az temsil edilen
kabuklu boncuktur (bknz.Tablo 47).
Beyaz renkli, armut úeklinde formu olan kabu÷un a÷ız açıklı÷ının iki yanında
diúleri bulunmaktadır. Kat.Nu.169. Dıú kabuk porselen görünümündedir.
Boyut olarak di÷er kabuklu boncuklardan daha büyük oldu÷u görülür (Tablo
57).
5.3.1.3.3. Cyclope Neritea
Spiral formlu kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú olan bu
boncuklardan Neolitik dönemi temsil eden tabakalarda toplam 2 tane bulunmuútur.
Yumuúakça

kabu÷u’ndan

iúlenerek

yapılmıú

olan

boncukların

Gastropoda

(Karındanbacaklı) familyasının Cyclope Neritea türü olabilece÷i düúünülmektedir
(bknz.

Artüz.M.Levent.

1994:3-4,8;

Yavúan

2010:56.Res.4.21).

Yumuúakça
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kabu÷u’ndan iúlenen boncuklar arasında % 8 oranı ile temsil edilmektedir
(bknz.Tablo 47).
Spiral formlu kabuk yapısı bulunan yumuúakça kabu÷unun; tepe noktasından
geniúleyen spiral turu, yuvarlak ve yatay bir a÷ız aralı÷ı ile son bulmaktadır.
Kabukların dıú yüzeyleri pürüzsüz ve parlak oldu÷u görülmektedir. Bulunan
boncuklardan biri koyu kahverengi ve di÷eri beyaz renkli oldu÷u görülmektedir.
Boncuk deliklerinin yatay-yuvarlak a÷ız aralı÷ının kenarına açıldı÷ı görülmektedir.
Kat.Nu.170.
Bu kabuktan iúlenmiú boncukların boyutların farklı oldu÷u görülmektedir.
Uzunlukların 1cm-2.47cm ile 0.6cm-2.12cm arası oldu÷u görülür (Tablo 57).
5.3.1.3.4. Cardium
Oval ve yelpazeyi andıran kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan
iúlenmiú olan boncuklar Neolitik dönemi temsil eden tabakalarda toplam 2 tane
bulunmuútur. Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek yapılmıú olan boncukların Bivalvia
– Pelecypoda- (Baltabacaklı) familyasının Cardium türü olabilece÷i düúünülmektedir
(bknz.Artüz.M.Levent.1994:13-14,

20;Yavúan

2010:20.Res.3.1;24.Res.3.3).

Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenen boncuklar arasında % 8 oranını ile temsil
edilmektedir (bknz.Tablo 47).
Derin çukur formlu olan kabu÷un dıú yüzeyinde yelpaze úeklinde ıúınsal
kotlar bulunmaktadır. Kalın kabuk yapısı ve beyaz-krem renkleri oldu÷u
görülmektedir. Yuvarlak oldu÷u görülen boncuk deli÷i genellikle kabu÷un tepe
kısmına açılmıútır (bknz.Kat.Nu.82, 83).
Bu kabuktan iúlenmiú boncukların 1.8cm-2.1cm uzunluk, 1.9cm-1.7cm
geniúlik, delik çaplarının ise 0.2cm oldu÷u görülmektedir (Tablo 57).
5.3.1.3.5. Dentalium
Tübular formlu kabuk yapısı olan yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú
boncuktan Neolitik dönemi temsil eden tabakalarda 2 tane bulunmuútur. ølk
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Kalkolitik ve Son Neolitik dönem tabakalarında bu türde yumuúakça kabu÷u’ndan
iúlenmiú boncuk bulunmamaktadır. Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenerek yapılmıú olan
boncukların Scaphopoda (Kayık Ayaklılar) familyasının Dentalium türü olabilece÷i
düúünülmektedir

(http://tr.wikipedia.org/wiki/ Denizdi%C5%9Fikabu%C4%9Fu;

Bar-Yosef Mayer 1997:104.Fig.5.4,5). Yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenen boncuklar
arasında % 8 oranında temsil edilmektedir (bknz.Tablo 47, dip not.10).
Bulunan yumuúakça kabu÷u’ndan boncukların beyaz renkli ve yumuúak bir
dokusu oldu÷u görülmektedir. Kabu÷un üzerinde boyuna belirgin çizgiler
bulunmaktadır. Tübular formda olmasına ra÷men ip deliklerinin kabu÷un düz olan
yan kısmından açıldı÷ı görülmektedir.
Bu kabuktan iúlenmiú boncukların boyutları; 1cm-1.3cm uzunlu÷unda,
0.5cm-0.6cm geniúli÷inde oldu÷u görülür (Tablo 57).
5.3.1.3.5.1. Dentalium -Kesilerek øúlenmiúBu türde kabuklar enlemesine kesilerek halka úeklinde iúlenmiútir.10 Toplam
6 tane bulunan boncuklar, bu özelli÷i nedeniyle yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú
boncuk grubu içinde % 31 oranı ile temsil edilmektedir (bknz.Tablo 47, dip not.10).
Scaphopoda (Kayık Ayaklılar)

familyasının Dentalium türünden iúlenmiú

olabilece÷i düúünülmektedir. Kat.Nu.171. Renklerinin beyaz-krem oldu÷u görülür.
Yapı itibariyle yumuúak bir dokusu oldu÷u görülmektedir. Bazıları parlak bir yüzeye
sahiptir. Kabuk boncukların; 0.2cm ile 0.9cm arasında de÷iúen çaplarda boyutları
oldu÷u görülmektedir.
5.3.1.3.6. Tanımlanamamıú Yumuúakça Kabu÷u
Neolitik dönemi temsil eden tabakalarda 1 tane bulunan ve iúlenerek oval
form kazandırılan kabu÷un, türü tanımlanamamıútır. Yumuúakça kabu÷undan
yapılmıú boncuklar içinde % 4 oran ile temsil edilmektedir (bknz.Tablo 47).
10

Dentalium türü yumuúakça kabuklarından iúlenerek yapılmıú toplam 8 tane boncuk bulunmaktadır.
Bunlardan 6 tanesi kesilerek iúlenmiútir. 2 tanesinde ise kabukların yüzeyine delik açılmıútır.
Yumuúakça kabu÷unun iúlenme úeklinden dolayı metinde ve boyutların verildi÷i Tablo 57’de iki
ayrı grup úeklinde de÷erlendirilmiútir.
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Açık kahve-gri fon üzerine, koyu kahve ya da siyah lekeleri olan yumuúakça
kabu÷unun, dıú kabuk yüzeyi hafif sedef yansımalı oldu÷u görülmektedir. Dıú kabuk
yüzeyi düzeltilmiú ve üst kısma yakın gelecek úekilde yuvarlak bir ip deli÷i
açılmıútır. Kabu÷un kenarları iúlenerek yuvarlatılmıútır. Kat.Nu.172. Boyut için
(bknz.Tablo 57).
Tablo 57: Neolitik dönem yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuk ve süs eúyası
boyutları

Tür/ Sınıf

Conus
Mediterraneus

Lurida Lurida? /
Cypraea Turdus?
Cyclope Neritea

Uzunluk Geniúlik Kalınlık
0.9cm
1.08cm
1.1cm
1.2cm
1.31cm
1.4cm
1.5cm
1.69cm
2.2cm
2.3cm

0.6cm
1cm
0.7cm
0.7/0.9cm
1.06cm
1.1cm
0.9cm
1.1cm
0.8cm
1.7cm
1.7cm
1.6cm

2.7cm
1.8cm
2.1cm

1.7cm
1.9cm
1.7cm

Yüzük-Monodonta
Turbinata
2 cm
1.8cm
Cardium
2.1cm
-Dentalium1cm
Yüzeye delik
açılarak iúlenmiú 1.3cm
-Dentalium(kesilerek
iúlenmiú)
Türü
tanımlanamamıú
Toplam

2.02 cm

1.35cm

0.2cm

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Yüzde
(%)
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4

0.2cm
0.2cm

1
1
1

4
4
4

1
1
1
1

4
4
4
4

1
2
1
1
2

4
8
4
4
8

1
26

4
100

0.31cm

0.7cm

0.3cm
1.9cm
1.7cm
0.6cm
0.5cm
0.2cm
0.5cm
0.6cm
0.9cm

Delik
Çap
0.2cm

0.2cm
0.2cm

0.1cm
0.2cm
0.4cm

0.3cm
0.6cm
0.3cm

Tane
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5.3.2. Kolye Uçları
5.3.2.1. Kemik Kolye Uçları
5.3.2.1.1. Uzun Yassı Kemikten øúlenmiú Kolye Ucu
Neolitik dönemi temsil eden 4 ve 5. tabakada bulunan bu formda yapılmıú
kemik boncukların 2 tane oldu÷u görülmektedir. Bu form, kemik boncuk grupları
arasında % 5’lik oranı oluúturur. Kaburga, boncuk yapımında kullanılan kemik tür ve
iskelet elementleri içinde % 3 oranı ile temsil edilir. Di÷er kolye ucunun ise yapıldı÷ı
tür ve iskelet elementi tespit edilememiútir (bknz.Tablo 46).
Yassı yüzü ile uca do÷ru sivrilen formu oldu÷u görülen kolye uçlarının üst
kısmına yuvarlak ip deli÷i açılmıú oldu÷u görülmektedir. Kat.Nu.173,174.
Kolye uçlarının kaburga ve kemikten iúlenen formlarında boyutların farklı
oldu÷u görülmektedir (Tablo 58).
Tablo 58: Neolitik dönem uzun yassı kemikten iúlenmiú kolye ucu boyutları.

øskelet
Uzunluk Geniúlik Kalınlık
Elementi
Kaburga 3.9 cm
1.1 cm 0.4 cm
Kemik 2.41 cm 1.04 cm 0.27cm
Toplam

Tane
1
1
2

Yüzde
(%)
50
50
100

5.3.2.1.2. Yay Formlu Kolye Ucu
1tane yay úeklinde iúlenmiú kolye ucu bulunmuútur. Boncuk form grupları
arasında % 3’lik oranla temsil edilmektedir. Bu formda bulunan kolye ucunun
yapıldı÷ı kemik türü saptanamamıútır (bknz.Tablo 46). Kolye ucunun formu yay
úeklinde iúlenmiú ve her iki ucuna yuvarlak ip deli÷i açılmıútır. Kolye ucu yüzeyinin
parlatıldı÷ı ve düzleútirildi÷i görülmektedir. Yüzeyde ise herhangi bezeme ya da
süsleme görülmez. Kat.Nu.175.
Kolye ucu Neolitik dönemi temsil eden 4-5.tabakada bulunmuútur. Son
Neolitik dönem tabakalarında bulunan diúten iúlenmiú boncuklarla benzer oldu÷u
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görülmektedir. 5.47cm uzunlu÷unda, 0.77cm geniúli÷inde, 0.26cm kalınlı÷ında
yapılmıú oldu÷u görülür.
5.3.2.1.3. Damla Formlu Kolye Ucu
1 tane bulunan damla formlu boncuk, form grupları içinde % 3 ile temsil
edilmektedir. Bu form en az kullanılan boncuk formları arasındadır (bknz.Tablo 47).
Damla formlu boncu÷un iúlenmesinde kullanılan kemi÷in türü tespit edilememiútir.
Kat.Nu.176.
Kemikten iúlenmiú boncuk kırık durumdadır. 1.7cm uzunlu÷unda ve 0.9cm
kalınlı÷ında iúlenmiú oldu÷u görülmektedir.
5.3.2.2. Diúten øúlenmiú Kolye Uçları
Neolitik dönem tabakalarından kolye ucu iúlevinde olan toplam 6 tane
iúlenmiú diú bulunmuútur. % 33’lük oranla en fazla kuú kemi÷inden iúlenmiú
boncuklar ve % 32’lik oranla türü saptanamamıú kemikten iúlenmiú boncuklardan
sonra diúlerin kemik tür ve iskelet elementleri arasında boncuk olarak iúlenilme oranı
ise % 15’tir (bknz.Tablo 46). Bu gruptaki kolye uçlarından 4 tanesi erkek domuz azı
diúinden, 1 tanesi domuz azı diúinden iúlenmiú oldu÷u anlaúılmıútır. 1 tane boncu÷un
ise iúlendi÷i diúin türü tanımlanamamıútır (Tablo 59).
Kolye uçlarının Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan diú kolye uçlarına
oranla daha zarif ve ince iúlendikleri görülmektedir. Boyutlar iki dönem
buluntularında da farklıdır.
Neolitik dönemin temsil etti÷i tabakalarda bulunmuú olan örneklerin birinde
kolye ucunun süslemesi oldu÷u görülmektedir. (Kat.Nu.177) Kolye ucunun yuvarlak
iúlenmiú ip deli÷inin altında birbirine paralel çizgilerin yapıldı÷ı aynı zamanda üst
kısmının da tırtıklı bir úekilde oyuklu oldu÷u görülmektedir. (Kat.Nu.178) Baú
hizasından kırık durumda bulunmuú, sivrilen uç kısmında ise oval ip deli÷i
bulunmaktadır. (Kat.Nu.179) ise çift deliklidir. øki ucun da da yuvarlak ip deli÷i
bulunmaktadır.

Kenarlarının

düzleútirildi÷i

ve

yuvarlatıldı÷ı

görülmektedir.

Yüzeyinde süsleme yer almaz.
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Diúten iúlenmiú boncukların boyutlarının farklı oldu÷u görülür. øúlenmiú
boncuklardan biri kırık durumdadır (Tablo 59).
Tablo 59: Neolitik dönem diúten iúlenmiú kolye uçları boyutları

øskelet Elementi Uzunluk
Diú

2.1 cm
4.7cm
Erkek Domuz azı 7.35cm
diúi
10.65cm
1.36 cm
Domuz azı diúi 6.3 cm
Toplam

Geniúlik Kalınlık
1 cm
1.5 cm
0.65 cm
0.96 cm
0.61 cm
0.9 cm

0.7 cm
0.1 cm
0.32cm
0.37 cm
0.20 cm

Delik
Çap
0.3 cm

Tane
1
1
1
1
(kırık) 1
1
6

Yüzde
(%)
17
17
17
17
17
17
100

5.3.2.3. Tırnak Kolye Ucu
Neolitik dönemin temsil edildi÷i 5.tabakada bulunan ve kolye ucu olarak
kullanılabilece÷i

düúünülen

süs

eúyasının

Son

Neolitik

dönemde benzeri

bulunmamaktadır. Kolye ucunda herhangi bir süsleme veya bezeme bulunmaz. Üst
kısmı do÷al bırakılmıú sadece muntazam bir úekilde açılmıú yuvarlak ip deli÷i
bulunmaktadır. Kat.Nu.180. Tırnaktan yapılmıú kolye ucu boncuk form grupları
arasında ise % 3’lük oranla ile temsil edilmektedir. Ölçüleri: 2.7cm uzunlu÷unda,
1.3cm kalınlı÷ında oldu÷u görülür.
5.3.3. Taú Boncuk Kolyeler ve Toplu Buluntu Olarak Bulunan Taú
Boncuklar
Neolitik dönemin temsil edildi÷i tabakalarda toplam 2 tane kolye
bulunmuútur. Bulunan kolyelerin arasında kahverengi ve siyah renkli taúlardan
yapılmıú disk formları olan boncuklar yer almaktadır. Kolyelerin dıúında toplu
buluntu olarak bulunmuú boncuk sırası oluúturan örnekler de bulunmaktadır. Toplu
buluntu halinde bulunan boncuklar kolye sırası olan boncuk grupları ile birlikte
de÷erlendirilmiútir. Bulunmuú olan bir kolye örne÷inde taú boncuk sıraları arasında
kemik boncu÷unda kullanıldı÷ı görülmektedir. Kat.Nu.181.
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Boncuk formlarına baktı÷ımızda en fazla (58 tane) disk formunda iúlenmiú
boncukların kullanıldı÷ı görülmektedir. Bu form toplu buluntu boncuk grubu (13
tane) dâhil olmak üzere kolye sıralarında yer alanlar ile beraber toplam 111 tane ile
temsil edilir. Genel boncuk da÷ılımında (169 tane) % 67 oranla en fazla iúlenmiú
boncuk formlarını oluúturmaktadır (bknz.Tablo 45).
Kolye ve toplu buluntularda yer alan boncuklar Neolitik dönemin temsil
edildi÷i 5 ve 6. tabakadan bulunmuútur.
Kolyelerde kullanılan disk formlu boncukların çaplarının standart oldu÷u
görülmektedir. Kahverengi taúlardan yapılan formlarda en çok % 16 ile 0.3cm, % 15
oran ile 0.4cm çap aralı÷ında iúlenmiú olan boncukların yapıldı÷ı görülmüútür. Siyah
renkli taúlardan yapılmıú olan boncukların ise % 26 ile 0.5cm-0.6cm çap ve 0.2cm0.4cm kalınlı÷ında iúlenmiú oldu÷u görülmektedir. Kolye ve toplu buluntu sıraları
oluúturan

bütün

boncuk

formlarının

boyutları

genel

olarak

birlikte

de÷erlendirildi÷inde 1cm’den ufak boyutlarda yapıldıkları görülmektedir (Tablo 60).
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Tablo 60: Neolitik dönem taú boncuk kolye ve toplu buluntu taú boncuk boyutları

Form

Renk

Uzunluk

Kahve

Disk

Siyah

Geniúlik
0.2cm
0.3cm
0.4cm
0.5/0.6cm
Kırık
0.2/0.5cm
0.3cm
0.5cm
0.5/0.6cm

Kalınlık

0.1/0.2cm

0.2/0.4cm

Kırık
Turuncu
Beyaz
Krem
Küre/
Turkuaz
Yuvarlak

Silindir

Turkuaz
Yeúil
Gri

Silindir
Turkuaz
Yivli
Oval
Turkuaz
Toplam

0.4cm
0.2cm
0.3cm
0.4cm
Kırık
0.3cm
0.4cm
0.4cm
0.6cm
0.7cm
0.4cm

0.5/0.6cm
0.1/0.2cm
0.4cm
0.5cm
0.3cm
0.1cm
0.3/0.4/0.5cm
0.3cm
0.3/0.4cm
0.4cm
0.3cm
0.3cm
0.3cm
0.3cm
0.3cm
0.5cm

Tane
2
20
19
5
1
2
11
10
33
1
4
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
129

Yüzde%
2
16
15
4
1
2
9
8
26
1
3
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
100

Toplu buluntu boncuklar toplam 8 gruptan oluúmaktadır. Bu grup içindeki
boncuk formuna baktı÷ımızda en fazla (13 tane) disk form, (9 tane) küre form, (4
tane) silindir form, (3 tane) silindir üzeri yiv bezemeli form, (2 tane) oval formların
oldu÷u boncuklar görülmektedir. Kat.Nu.182,183,184,185.
Boncukların yapımında ise en fazla 15 tane turkuaz renkli, 4 tane turuncu
renkli, 2 tane beyaz renkli, 1 tane krem renkli, 2 tane yeúil renkli, 1 tane gri renkli, 6
tane kahverengi taúların kullanılmıú oldu÷u görülmektedir. Toplu buluntu olarak
bulunan boncuklar Neolitik dönemin temsil edildi÷i 5.tabakada bulunmuútur.
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Toplu buluntu olarak bulunan taú boncukların en fazla % 3 oran ile 0.5cm0.6cm geniúlik, 0.1cm-0.2cm kalınlıkta boyutları olan disk formlu boncuklarla temsil
edildi÷i görülür. Disk formları, % 3 oran ile 0.4cm uzunluk, 0.3cm-0.4cm-0.5cm
geniúli÷inde boyutları olan yuvarlak/küresel boncuk formu takip etmektedir. En
büyük formda % 26 oran ile 0.6cm çapta kahverengi taútan disk formlu boncukların
yapıldı÷ı görülmektedir. En ufak boyutun ise % 1oran ile 0.2cm uzunluk, 0.3cm
geniúlik ile turkuaz taúından yapılan boncu÷un oldu÷u görülmektedir (Tablo 60).
5.3.4. Bilezikler
Neolitik dönemin temsil edildi÷i 5- 6.tabakadan toplam 14 tane bilezik
bulunmuútur. Bu bileziklerden 12 tanesi mermerden, 2 tanesi de krem renkli taútan
yapılmıútır. Bilezikler oval formludur ve kırık durumdadır. Kesitlerinden kalın
yapıldıkları görülmektedir. Kat.Nu.186, 187.
Bulunan

bilezikler

kırık

durumda

oldu÷undan

tam

boyutları

bilinememektedir. Bulunan kırık bilezik parçaların uzunlukları; 1.17cm-7.4cm arası,
geniúliklerin;

1.43cm-1.6cm,

kalınlıkların

ise

1cm-1.2cm

arası

de÷iúti÷i

görülmektedir. En fazla % 14 oran ile 2.6cm uzunluk, 1.5cm-1.8cm geniúlik, 1.1cm
kalınlı÷ında olan (2tane) bilezik parçası görülür. En büyük boyutun; 7.4cm uzunluk,
1.6cm geniúlik, 1.2cm kalınlı÷ında olan bilezik parçasında oldu÷u görülür (Tablo
61).
Son

Neolitik

dönem

tabakalarında

bulunan

bilezik

parçaları

ile

karúılaútırıldı÷ında Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú bilezik parçalarının daha
kalın kesitte yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Her iki dönem tabakalarında bulunmuú
olan bilezikler kırık durumda bulunmuútur. Bileziklerin üzerlerinde herhangi bezeme
ya da süsleme görülmemektedir. Neolitik dönemin temsil edildi÷i tabakalarda
kemikten yapılmıú bilezik bulunamamıútır.
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Tablo 61: Neolitik dönem bilezik boyutları.

Tür

Uzunluk Geniúlik Kalınlık
1.17cm 1.43cm
1.03cm
1.47cm 1.45cm
1.04cm

Mermer
Krem renkli
taú

Mermer

Krem renkli
taú
Mermer

1.5cm
1.8cm
2cm
2.3cm
2.6cm
2.7cm
3.1cm
3.2cm

1.4cm
1cm
1.4cm
1cm
1.5/1.8cm
1.3cm
0.9mm
1.54cm

3.3cm
3.5cm
7.4cm

1.4cm
1.1cm
1.6cm

1cm

1.1cm
1.1cm
1.04cm

1cm
1.2cm

Toplam

Tane
1
1

Yüzde%
7
7

1
1
1
1
2
1
1
1

7
7
7
7
14
7
7
7

1
1
1
14

7
7
7
100

5.3.5.Yüzükler
5.3.5.1.Taú Yüzük
Neolitik dönemin temsil edildi÷i 5 ve 6. tabakadan bulunmuú olan taú
yüzükler toplam 4 tanedir. 2 tane kahverengi taútan yapılmıú, 1 tane sarı-krem renkli
ve 1 tane beyaz renkli taútan yapılmıú yüzük bulunmaktadır. Kat.Nu.188, 189.
Çaplarının 1cm-1.4cm arası oldu÷u görülmektedir. Boyutların en küçü÷ü 1cm
oldu÷u görülür (Tablo 62).
boncuklardan

çap

itibariyle

Taú yüzüklerden 3 tanesi kırık durumdadır. Taú
büyük

olmalarından

dolayı

yüzük

olarak

tanımlanmıúlardır.
Tablo 62: Neolitik dönem taú yüzük boyutları

Renk
Çap
Sarımsı-Krem 1.4cm
1.2cm
Kahverengi
1.4cm
Beyaz
1cm
Toplam

Tane
(kırık)1
(kırık)1
(kırık)1
1
4

Yüzde (%)
25
25
25
25
100
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5.3.5.2. Kemik Yüzük
Neolitik dönemin temsil edildi÷i 6.tabakadan sadece 1 tane kemik yüzük
bulunmuútur. Bulunan yüzü÷ün halka úeklinde iúlenmiú boncuklardan daha büyük
çapı vardır. Yüzü÷ün 2.0cm çapı, 0.2cm ise delik çapı oldu÷u görülmektedir.
Yüzeyinin parlatılmıú oldu÷u görülür. Hangi kemik türüne ait iskelet elementinden
iúlendi÷i tespit edilememiú olan yüzü÷ün Neolitik dönem tabakalarda bulunan süs
eúyaları arasında temsil edilme oranı % 50’dir.
5.3.5.3. Yumuúakça Kabu÷u’ndan øúlenmiú Yüzük
Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasından geldi÷i anlaúılan kabu÷un
Monodonta Turbinata türü olabilece÷i düúünülmektedir (bknz.Artüz. M.Levent.
1994:3-4; Yavúan 2010: 60.Res.4.25).Boncuk ve süs eúyaları arasında bu türde
iúlenmiú kabu÷un temsil edilme oranı % 4’tür (bknz.Tablo 47).
Beyazımsı gri fon üzerine, yüzeyi do÷al koyu krem, kahve, kızıl ya da siyah
kare úeklinde do÷al beneklerle süslüdür. Yumuúakça kabu÷unun kenarları iúlenerek
yuvarlatılmıútır ve düzeltilmiútir. Kat.Nu.190. Kırık durumda olan yüzük, Neolitik
dönemin temsil edildi÷i 4.tabakadan bulunmuútur. Çapı ve yüzeyinin geniúli÷i
itibariyle boncuk olarak kullanılamayaca÷ı anlaúılmaktadır. Çapı 2cm, kalınlık ise
0.3cm’dir.
5.3.6. Kemer Tokası
Neolitik dönemin temsil edildi÷i 4. tabakada sadece 1 tane kemer tokası
bulunmuútur. Neolitik dönem süs eúyaları arasında % 50’lik bir oran ile temsil
edilmektedir. Son Neolitik’te bulunan örneklerden farklı oldu÷u görülen ve
boynuzdan iúlendi÷i anlaúılan kemer tokasının üzerinde herhangi bir süsleme veya
motif bulunmamaktadır. Halka úeklinde iúlenmiú oldu÷u görülen kemer tokasının bir
tarafı kırık durumdadır. Bu özellik dıúında yüzeyinde delik ya da çıkıntı
bulunmamaktadır. Kat.Nu.191.
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Boyut açısından Son Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan kemer
tokalarında küçük oldu÷u görülmektedir. Uzunluk 3.70cm, geniúlik ise 0.63cm
oldu÷u görülür.
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6. øLK
LK KALKOL
KALKOLøTøK, SON NEOLøTøK ve NEOLøTøK
NEOLø
DÖNEM
TABAKALARINDA BULUNAN TAKILARIN -SÜS
EùYALARININ- DAöILIMI
6.1. ølk
k Kalkolitik Dönem Tabakasında Bulunan Takıların Da÷ılımı
ølk Kalkolitik dönem
d
tabakasının genelinde süs eúyalarının
yalarının % 100 oran ile (78
tane) 2.tabakadan bulundu÷u
bulundu görülmektedir (Grafik 5).

2.Tabaka

100%

Grafik 5: ølk
k Kalkolitik dönem tabakasının
t
genelinde bulunan takıların da÷ılımı.
d

ølk
lk Kalkolitik dönem 2.tabakasından bulunmuú olan 78 tane boncuk
bonc ve süs
eúyasının % 27’si (21
21 tane)
tane 15J açmasından, % 29’u (23 tane) 15K açmasından, %
14’ü (11 tane) 16ø açmasından,
çmasından, % 12’si
12 (9 tane) 16J açmasından, % 6’sı (5 tane) 16L
açması, % 4’ü (33 tane)
tane 16J-16K açmasından bulunmuú. % 3’ü (2 tane) 16J-17J
açmasından, % 3’üü (2 tane) 17ø açmasından, % 1’i (1’er
1’er tane)
tane 17K ve 19J
açmasından bulunmuútur
bulunmuú (Grafik 6).
ølk
lk Kalkolitik dönem
d
tabakalarında
larında bulunan boncukların % 43’ü (33 tane)
herhangi bir yapıyla iliúkili
ili
olmayan arkeolojik dolgularda ya da yapıların
çevresindeki alanlarda
da bulunmuútur.
bulunmu
Boncukların % 13’ü (10 tane) ocak, kerpiç
taban ya da kaldırılan bir mekânla iliúkili
ili
dolgularından
ularından bulunanlar ve % 13 (10 tane)
mekân iç dolgusundan bulunmuú
bulunmu olanlar temsil etmektedir. % 8 oranla iúlik yeri
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olarak nitelendirilen alanlardan bulunan boncuklar ise 6 tanedir. 3 tane ile
iskeletlerden gelen boncuklar ise % 4 oran
ran ile temsil edilmektedir. % 4’lik
4
bir orana
sahip olan çukurdan bulunan boncuklar ise toplam 3 tanedir. % 3 oran (2’úer buluntu
ile) temizlikten bulunan boncuklar görülmektedir.
görülmektedir. 1’er tane buluntu ve % 1 oranla
temizlik, sandık ve yanıklı-küllü
yanıklı küllü dolgudan bulunan boncuklar ise en az temsil
edilenler arasındadır (Tablo
(
63).
ølk
lk Kalkolitik dönem 2.tabakasında bulunan
bulunan 2 tane bilezikten biri mekânla
iliúkili ve bir di÷eri
eri de avlu
avlu-açık alan dolgusundan geldi÷ii görülmüútür
görülmüú (Tablo 64).
2.Tabaka
15 J

15 K

16 J-16
16 K

16 ø

17 ø
1%
1%
3% 3%
4%

6%

16 J-17 J

16 J

16 L

17 K

19 J

27%

12%

14%
29%

Grafik 6: Açmalara göre
g
ølk Kalkolitik dönem tabakasında boncuk
oncuk ve takıların
da÷ılımı.
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Tablo 63: ølk Kalkolitik dönem tabakasında bulunan boncukların tabaka ve buluntu
yerine göre da÷ılımı.

Buluntu Yerleri Tabaka 2
Profil Temizli÷i
1
Açma Temizli÷i
2
Atılan Toprak
2
Sandık
1
Mekân
10
Mekânla øliúkili
dolgular
10
Sabit Duvar
4
Yanıklı
-Küllü
dolgu
1
Çukur
3
øúlik Yeri
6
Avlu-Açık Alan
33
øskelet
3
Toplam
76

Yüzde (%)
1
3
3
1
13
13
5
1
4
8
43
4
100

Tablo 64: ølk Kalkolitik dönem tabakasında bulunan bileziklerin tabaka ve buluntu
yerine göre da÷ılımı

Buluntu Yerleri
Mekânla øliúkili dolgular
Avlu-Açık Alan
Toplam

Tabaka 2 Yüzde (%)
1
50
1
50
2
100

6.2. Son Neolitik Dönem Tabakalarında Bulunan Takıların Da÷ılımı
Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan 498 tane süs eúyasının (411 tane)
% 83’ü 3. tabakadan bulundu÷u görülmektedir. Bu oranı, 86 tane buluntu % 17
buluntu oranı ile 3-4.tabaka ve % 0,2 buluntu oranı (1 tane buluntu) ile 2-3.tabaka
izlemektedir (Grafik 7).

132

2-3.Tabaka

3.Tabaka

3-4.Tabaka

0,2%
17%

83%

Grafik 7: Son Neolitik dönem tabakalarının genelinde bulunan takıların da÷ılımı.
d

Boncukların ço÷u
ço Son Neolitik dönem
önem tabakası olan 3.tabakada bulunmuú
bulunmu
oldu÷uu görülmektedir
görülmektedir. Son Neolitik dönem ve temsil etti÷ii tabakala
tabakalarda toplam 452
tane boncuk bulunm
nmuútur. Bulunan boncukların (372 tanesi) % 82’si
82
3.tabakaya
aittir. Bu oranı (79 tane)
tane % 17 oranla 3-4.tabakadan ve % 0,2 (11 tane)
tane 2-3.tabakadan
bulunmuú olan boncuklar izlemektedir (Tablo 65).
452 tane boncu÷un
boncu
% 17’si (77 tane)16 L açmasında (3.tabakada)
(
ve %
16’sı (71 tane) 17 L açmasından,
açmasın
% 8’i (35 tane) 18L açmasından (3.tabakada)
bulunmuú oldu÷uu görülmek
görülmektedir. Bu oranları sırası ile 28’er tane buluntu % 6 oranla
16J
6J ve 16K açmaları izlemektedir. % 4’ünü (16 tane) 17M, 19J, % 3’ünü (15 tane)
17J, 19K açmalarının bulunanlar % 3’ünü
3’ü (13 tane) 17K açmasından bulunanlar
oluúturmaktadır. 3.tabaka boncuklarının % 2’sini ise (9’ar
9’ar tane)
tane 16ø, 16M, 18K
açmaları ile % 1’ini (6 tane) 16K-17K
17K Baulk’undan bulunanlar oluúturmuútur.
olu
Boncukların di÷er % 1’ni
1’ (4’er buluntu) 17ø,, 18J açmaları ile 16
16ø-16J ile 16J-16K
Baulkları, % 0,4’ünü (2’úer tane buluntu) 16J-17J, 16K-16L,
16L, 16L-17L,
16L
17J-17K
Baulkları
aulkları takip etmektedir. % 0,2’sini (1’er tane) yüzey ve 17L-18L,
17L
18J-18K
Baulk’undan (3.tabakada
3.tabakada) bulunan boncuklar oluúturmuútur. 2-3.tabakadan
3.tabakadan % 0,2 ile
(1 tane) 18L açmasında bulunan boncuk temsil edilirken;
edilirken 3-4. tabakanın
abakanın % 11’ini
(49 tane) 19J açması, % 4 ile (17 tane) 19K açması ve % 1’ni (6 tane) 18L ve (5
tane) 17L açmasından bulunmuú
bulun
olan boncuklar oluúturmuútur. % 0,2’si ise (1 tane)
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16L açmasından bulunmuútur. Açmalarda bulunan boncukların tabakalarına göre
da÷ılımı aúa÷ıda gösterilmiútir (Grafik 8).

100%
90%
80%
70%
60%
2-3.Tabaka
50%
3.Tabaka
40%
3-4.Tabaka
30%
20%
10%

Yüzey
16 ø
16 J
16 K
16 L
16 M
17 ø
17 J
17 K
17 L
17 M
18 J
18 K
18 L
19 J
19 K
16 ø/ 16 J
16 J/ 17 J
16 J/ 16 K
16 K/ 16 L
16 K/ 17 K
16 L/ 17 L
17 J/ 17 K
17 L/ 18 L
18 J/ 18 K

0%

Grafik 8: Açmalara göre Son Neolitik dönem tabakalarında boncukların da÷ılımı.

Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncukların % 50’sini (227 tane)
herhangi bir yapıyla iliúkili olmayan arkeolojik dolgularda ya da yapıların
çevresindeki alanlarda bulunmuútur. Buna göre boncuklar gündelik faaliyetler
esnasında çeúitli alet ve buluntuların yer aldı÷ı dolgu alanlarından bulundu÷u
görülür. Boncukların % 13’ünü ise (61 tane) açma temizli÷i sırasında bulunanlar
oluúturur. Boncukların; ocak, kerpiç taban ya da kaldırılan bir mekânla iliúkili
dolgularından bulunanları ise % 9 oranında (39 tane) temsil edildi÷i görülmektedir.
Bir yapının ya da mekânın duvar dolgusundan bulunanlar ise % 6 oranında (27 tane)
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temsil edilmiútir. Mekân iç dolgusundan bulunmuú olanların ise (15 tane) oranı %
3’tür. 8 tane ile iskeletlerden gelen boncuklar ise % 2 oran ile temsil edilmektedir. %
3’lük bir orana sahip olan çukurdan gelen boncuklar toplam 12 tanedir. % 2 oran ile
iúlik yerinden gelen boncuklar ise toplam 7 tanedir. Buluntu yerine göre boncukların
% 13’ini ise (61 tane) açma temizli÷inde bulunanlar oluúturmuútur.
Boncukların buluntu yerine göre Son Neolitik dönem tabakalarında
da÷ılımında en fazla 3.tabakada 192 tane buluntu ile yapı çevresindeki avlu ya da
açık alan olarak tanımlanan dolgulardan bulunmuú oldu÷u görülür. Bu buluntu
sırasını 3.tabakada 58 tane buluntu ile açma temizli÷inden bulunan, 31 tane ile
3.tabakaya ait mekânla iliúkili dolgulardan gelen boncuklar oluúturmaktadır. Buna
karúın bir mekân dolgusundan bulunan boncuk sayısı da 7 tanedir. 8 tane ile
iskeletlerden bulunan boncuklar aynı zamanda di÷er tabakalara oranla bulutunun en
fazla temsil edildi÷i yerdir. 3.tabakadan bulunan boncukların en az temsil edildi÷i ya
da bulundu÷u yer; (2 tane) yanıklı ve küllü dolgular ve (3 tane ile) avlu ya da
mekânlar çevresinde yer alan çeúitli aletlerin yapıldı÷ı kemik ve obsidyen artıklarının
atıldı÷ı çukur gibi sabit buluntu yerleridir (Tablo 65).

3-4. tabakada ise boncukların en fazla (34 tane) avlu-açık alan dolgusundan
geldi÷i görülmektedir. Buna karúın çukur olarak tanımlanan alandan 9 tane boncu÷un
bulundu÷u görülmektedir. Mekân, mekânla iliúkili dolgular ve bir yapının duvar
dolgusundan bulunmuú olan boncuklar ise (8 tane) aynı sayıdadır. øúlik yeri olarak
tanımlanan alanlardan (2 tane) ve temizlikten bulunan boncuklar ise en az görülen
yerlerdir. 2-3.tabakadan ise 1 tane boncu÷un avlu-açık alandan bulundu÷u görülür.
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Tablo 65: Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncukların tabakalarına ve
buluntu yerine göre da÷ılımı.
Buluntu Yerleri

Yüzey
Profil Temiz.
Açma Temiz.
Atılan Toprak
Sandık
Mekân
Mekânla
øliúkili
dolgular.
Sabit Duvar
Yanıklı-Küllü dolgu
Çukur
øúlik yeri
Avlu-açık alan
øskelet
Toplam
Tabaka Yüzde (%)

Tabaka
2-3

Tabaka 3

2
22
58
10
13
7

1
1
0,2

31
19
2
3
5
192
8
372
82

Tabaka
3-4

1
3
6
8
8
8
9
2
34
79
17

Buluntu Yeri
Toplam

Yüzde
(%)

2
23
61
10
19
15

0,4
5
13
2
4
3

39
27
2
12
7
227
8
452
100,0

9
6
0,4
3
2
50
2
100

Kolye ya da toplu buluntu olarak bulunan boncukların (19 tane) % 90’nı
3.tabakadan bulunmuútur. Toplu buluntuların % 10’unu ise 3-4. tabakadan gelen
buluntular oluúturmaktadır (Tablo 66).
Toplu buluntu boncukların ya da kolyelerin, da÷ılımında en fazla buluntuyu
(4 tane) % 19 oranla 19J açmasının 3. tabakaya ait dolgularından bulunanlar
oluúturur. Toplu buluntuların % 14’ü (3’er tane) 17 J, 17L ile 16L açması 3.tabaka
dolgusundan bulunmuútur. Bunları sırasıyla 16J açması (1tane) % 10’luk oranla
3.tabaka dolgusundan ve 17ø, 18K, 18L, 16L/17 L baulk’undan (1tane) % 5’lik
buluntu oranı ile 3.tabaka dolgusundan bulunan boncuklar izlemektedir. Toplu
buluntuların % 10’unu ise 18L açmasının (2 tane) 3-4.tabakasından gelen buluntular
oluúturmuútur (Grafik 9).
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20%
10%
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Grafik 9: Açmalara göre Son Neolitik dönem tabakalarında toplu buluntu boncuk ve
kolyelerin da÷ılımı.

Toplu buluntu olarak bulunan boncukların % 90’nını 3.tabaka, 10’unu ise 34.tabakadan bulunanlar oluúturmaktadır. Toplu buluntu ve kolye sırası úeklinde
bulunan boncuklar, buluntu yerine göre Son Neolitik dönem tabakalarında en fazla
(13 tane) 3.tabakada % 62 oranla, avlu ya da yapıların çevresindeki alanlarda
bulunmuútur. Buna karúın 3-4.tabakada 1 tane toplu buluntu, mekân dolgusundan ve
1 tane toplu buluntu çukurdan bulunmuútur. 3.tabakada buluntuların % 10’unu
mekânla iliúkili dolgu ve sabit buluntu dolgularından bulunanlar oluúturmuútur. 1’er
tane buluntu ise atılan toprak ve çukurdan bulunmuútur (Tablo 66).

Tablo 66: Son Neolitik dönem tabakasında bulunan toplu buluntu boncuk ve kolyelerin
tabaka ve buluntu yerine göre da÷ılımı
Buluntu Yerleri

Atılan Toprak
Mekân
Mekânla
øliúkili
dolgular.
Sabit Duvar
Çukur
Avlu-açık alan
Toplam
Tabaka Yüzde (%)

Tabaka
3

Tabaka 3-4

1
1
2
2
1
13
19
90

1
2
10

Buluntu Yeri
Toplam

Yüzde
(%)

1
1

5
5

2
2
2
13
21
100

10
10
10
62
100
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Toplam 25 tane olan süs eúyaları’nın (bilezik parçaları, yüzükler, kemer
tokası, bileklik ve kemik spatulalar dâhildir) % 80’ni (20 tane) Son Neolitik dönem
3. tabaka dolgularından bulunmuú oldu÷u görülmektedir. % 20’sini ise 3-4.tabaka
buluntuları oluúturmaktadır (Tablo 67).
Süs eúyalarının en fazla bulundu÷u açma (5 tane buluntu ile) 16 K açmasıdır.
Bu sayı 3.tabaka buluntuların çıktı÷ı 10 açma içinde % 20’lik oranı temsil
etmektedir. Bu oranı 3 tane buluntu ve % 12’lik oran ile 16 J açması izlemektedir. %
8’lik buluntu orana sahip olan 17 J, 17 K, 18 L, 19 J açmaları 2’úer buluntu ile takip
etmektedir. % 4’lük oran ve 1’er buluntunun görüldü÷ü açmalar ise 16 L, 17 L, 17 M
ve 16 J/17 J baulk’udur. Son Neolitik dönemin 3-4.tabakalarına ait buluntuların %
20’sini ise (5 tane) 19J açmasından bulunanlar oluúturmuútur (Grafik 10).
100%
90%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3-4.Tabaka
3.Tabaka

16 J 16 K 16 L 17 J 17 K 17 L 17 M 18 L 19 J

16
J/17 J

Grafik 10: Açmalara göre Son Neolitik dönem tabakalarında takıların -süs eúyalarınında÷ılımı.

Süs

eúyalarının

%

52’sini

avlu-açık

alan

dolgusundan

bulunanlar

oluúturmaktadır. Sırası ile % 16’sını mekânla iliúkili dolgulardan ve % 12’sini ise
açma temizli÷inden bulunanlar temsil etmektedir. Son Neolitik tabakalarda bulunan
süs eúyalarını en az % 8 ile mekân dolgusundan ve % 4 ile açma sandı÷ından
bulunanlar temsil eder.
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Süs eúyalarının buluntu yerine göre da÷ılımına bakıldı÷ında 3.tabakada en
fazla buluntunun (12 tane) avlu-açık alan dolgusundan bulunmuú oldu÷u
görülmektedir. Bu sırayı (3 tane) açma temizli÷inden gelen buluntular takip eder.
2’úer tane mekân dolgusundan ve mekânla iliúkili dolgulardan gelen buluntular ile
sandıktan bulunan 1tane buluntu süs eúyalarının en az temsil edilen yeridir. 34.tabakada 2’úer buluntunun ile mekânla iliúkili dolgu ve çukurdan bulundu÷u
görülürken, 1 tane buluntunun avlu-açık alandan geldi÷i görülmüútür (Tablo 67).
Tablo 67: Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan takıların-süs eúyalarının- tabaka
ve buluntu yerine göre da÷ılımı.

Buluntu Yerleri
Açma Temizli÷i
Sandık
Mekân
Mekânla iliúkili dolgular
Çukur
Avlu-açık alan
Toplam
Tabaka Yüzde (%)

Tabaka Tabaka 33
4
3
1
2
2
2
2
12
1
20
5
80
20

Buluntu Yeri
Toplam
3
1
2
4
2
13
25
100

Yüzde
(%)
12
4
8
16
8
52
100

6.3. Neolitik Dönem Tabakalarında Bulunan Takıların Da÷ılımı
Neolitik dönem tabakalarının genelinde süs eúyalarının en fazla (93 tane) %
41 buluntu oranı ile 5. tabaka oldu÷u görülmektedir. Bunu sıra ile 72 tane buluntu %
32 buluntu oranı ile 4.tabaka, 33 tane buluntu ve % 15 buluntu oranı ile 4-5. tabaka,
14 tane buluntu ve % 6 buluntu oranı ile 6.tabaka, 6 tane buluntu 5-6.tabakada ve 6
tane buluntu % 3 oranı ile 7.tabakada bulunmuútur. % 1 oran ile 2tane buluntu ise 8.
tabakada bulunmuú oldu÷u görülmektedir (Grafik 11).
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41%
14%

Grafik 11: Neolitik dönem
d
tabakalarının genelinde bulunan takıların da÷ılımı.
d

Neolitik dönem
önem tabakalarında
tabak
en fazla boncuk (73
73 tane)
tane % 39 oranı ile
5.tabakada
da bulunmuútur.
bulunmuú
5.tabaka buluntularını (66 tane) % 35 oran ile 4. tabaka
buluntuları, (28 tane)) % 15 oranla 4-5.tabakada bulunan boncuklar takip etmektedir.
16 K sondajından bilinen 8.tabakada ise 2 tane boncuk bulunmuútur
útur (Tablo 68).
Neolitik dönem
m tabakalarında bulunan 188 tane boncu÷un
boncu÷un (32 tanesi) % 17’si
16 K açmasından bulunmuútur.
bulunmu
16 K açmasında boncuklar (12
12 tane ile)
i
en fazla
4.tabakadan bulundu÷u
bulundu÷ görülmektedir. Bu sayıyı (11 tane ile) 5.tabaka, (5 tane ile)
7.tabaka, (22 tane ile)
ile 8.tabaka, (1’er tane) 6.tabaka ve 5-6.tabaka
6.tabaka buluntuları
izlemektedir. 166 K açması buluntularını (28 tane) % 15 oranı
anı ile 18 K açması takip
eder. (27 tane) % 14 oranı
o
ile 17 J açması, (25’er tane buluntu) % 13 oranla 18 J
açması ve 16 J açması temsil eder. (15 tane) % 8 oranı ile 18 L açması, (10 tane) % 5
oranı
nı ile 16 L açması, (2 tane) % 1 oranı ile 16 ø açması, (1’er
1’er tane)
tane % 1 oranla 17
M-19 K açmalarından
ndan bulunanlar
bulunanla izlemektedir (Grafik 12).
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Grafik 12: Açmalara göre Neolitik dönem tabakalarında boncukların da÷ılımı.

Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncukların buluntu yerine göre
da÷ılımına bakıldı÷ında 188 tane boncu÷un; (90 tane) % 48’si yapılarla iliúkili
olmayan avlu-açık alan dolgularından bulunmuú oldu÷u görülmektedir. En fazla 29
tane ile 5.tabakada bulunan boncukları 26 tane ile 4.tabakada bulunan boncuklar
izlemektedir. Buna karúın mekân ve mekânla iliúkili dolgulardan bulunan boncuklar
% 7 oranında temsil edilmektedir. Mekânla ilgili dolgulardan gelen boncuklar daha
çok 4.tabakadan bulundu÷u görülmektedir.
Açma temizli÷inden bulunan boncuklar % 14 oranında temsil edilmektedir.
øskeletlerden bulunan boncuklar ise 4 tanedir. Bu boncukların buluntu yeri
da÷ılımında % 2 oranını temsil etti÷i görülmektedir (Tablo 68). Kolye olarak ya da
toplu buluntu olarak bulunan boncuklar ise (11 tane) % 73 oranı ile 5.tabakadan
bulunmuútur. Bunu ( 1 tane) % 17 oranı ile 4.tabakadan, 4-5.tabakadan, 6.tabaka ile
7.tabakadan gelen boncuklar takip etmektedir (Tablo 69).
Kolye- toplu buluntu olarak bulunan boncukların (6 tane) % 40 oranı ile 16 K
açmasından bulundu÷u görülmektedir. 16 K açmasında bulunan toplu buluntuların 5
tanesi 5.tabakadan, 1 tanesi de 7.tabakadan bulunmuútur. Bu oranı 3’er tane % 20
oranla 16 J,18 J açmaları izlemektedir. 18 L açmasında ise % 7 oranla 1 tane toplu
buluntu görülmektedir (Grafik 13).
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Buluntu Yerleri
Yüzey
Profil Temiz.
Açma Temiz.
Atılan Toprak
Sandık
Mekân
Mekânla øliúkili dolgular.
Sabit Duvar
Yanıklı-Küllü dolgu
Çukur
øúlik yeri
Avlu-açık alan
øskelet
Elek
Tesviye Dolgusu
Toplam
Tabaka Yüzde (%)

66
35

4
3
26
3

1
7
1
2
6
7
6

Tabaka 4

28
15

19

1
2

3
2

Tabaka 4- 5
1

2

5
3

2
3
73
39

1
2

Tabaka 5-6

Tabaka 5
1
10
7
1
4
3
4
5
1
2
1
29

9
5

7
1

1

5
3

5

2
1

2

Tabaka 6 Tabaka 7 Tabaka 8

Toplam
2
11
14
2
6
13
13
11
3
10
4
90
4
2
3
188
100

Tablo 68: Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncukların tabaka ve buluntu yerlerine göre da÷ılımı
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Yüzde
(%)
1
6
7
1
3
7
7
6
2
5
2
48
2
1
2
100
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Grafik 13: Açmalara göre Neolitik dönem tabakalarında toplu buluntu boncuk ve
kolyelerin da÷ılımı.

Toplu buluntu boncukların di÷er tabakalara oranla buluntu sayısı en fazla
olan 5.tabakada profil temizli÷i ve % 47’lik oranla avlu-açık alan dolgusundan
geldi÷i görülmektedir. Mekân dolgusundan gelen toplu buluntunun % 13 oranında
oldu÷u görülmektedir. Bu karúın açma temizli÷i, sandık ve çukur gibi sabit buluntu
alanından bulunanlar ise % 7 oranı ile temsil edilmektedir (Tablo 69).

Tablo 69: Neolitik dönem tabakalarında bulunan toplu buluntu boncuk ve kolyelerin
tabaka ve buluntu yerine göre da÷ılımı
Buluntu Yerleri

Profil Temiz.
Açma Temiz.
Sandık
Mekân
Çukur
Avlu-açık alan
Toplam
Tabaka
(%)

Tabaka Tabaka Tabaka Tabaka Tabaka
Toplam
4
4-5
5
6
7

1

1

3
1
1
2
1
3

1

1

11

1

1

15

7

7

73

7

7

100

1

Yüzde
(%)

1

3
1
1
2
1
7

20
7
7
13
7
47
100

Yüzde
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Neolitik Dönem tabakalarında süs eúyalarının en fazla (9 tane) % 39 oranı ile
5.tabakadan bulunmuú oldu÷unu görmekteyiz. Bunu sırası ile (5 tane) % 22 oranı ile
4.tabaka (4’er tane) % 17 oran ile 4-5.tabaka ve 6.tabaka buluntuları takip
etmektedir. % 4 ile 1 tane buluntunun yer aldı÷ı 5-6.tabaka ise buluntunun en az
temsil edildi÷i tabakadır (Tablo 70).
Açmalarda buluntu da÷ılımına bakıldı÷ında (8 tane) % 33 oranı ile en fazla
buluntunun 17 K açmasından bulundu÷u görülür. Bu oranı sırasıyla % 17 (4 tane) 18
J, % 13 oran (3’er tane) 16 K, 17 J, 18 K açmaları ve % 8 (2 adet) 18 L, % 4 (1 tane)
16 J açması takip etmiútir (Grafik 14).
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Grafik 14: Açmalara göre Neolitik dönem tabakalarında takıların -süs eúyalarınında÷ılımı.

Neolitik Dönem tabakalarında süs eúyalarının (13 tane) % 57 oran ile en fazla
açık alan dolgusundan bulundu÷u görülmektedir. Bu oranı (3 tane) % 13 oranı ile
iskeletten ve iúlik yerinden gelen buluntular izlemektedir. En az buluntunun ise % 4
oran ile mekân, mekânla iliúkili dolgular ve temizlikten bulunmuú oldu÷u
görülmektedir (Tablo 70).
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Tablo 70: Neolitik dönem tabakalarında bulunan takıların -süs eúyalarının- tabaka ve
buluntu yerine göre da÷ılımı
Buluntu
Tabaka Tabaka Tabaka Tabaka
Yerleri
4
4-5
5
5-6
Profil Temiz.
1
Mekân
1
Mekânla øliúkili
Dolgu
1
Yanıklı Küllü
dolgu
1
øúlik Yeri
1
2
Avlu-açık alan
3
2
4
øskelet
1
1
1
Toplam
5
4
9
1
Tabaka Yüzde
(%)
22
17
39
4

Tabaka
6

Toplam
1
1

Yüzde
(%)
4
4

1

4

4

1
3
13
3
23

4
13
57
13
100

17

100

4
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7.DøöER BÖLGE ve YERLEùMELERDE ÇANAK ÇÖMLEKSøZ
NEOLøTøK, NEOLøTøK DÖNEM ve øLK KALKOLøTøK
DÖNEM’E TARøHLENEN -SÜS EùYALARI- TAKILAR
7.1.Batı Anadolu Bölgesi
7.1.1. Yeúilova Höyü÷ü
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
øzmir’in Bornova ølçesi sınırları içerisinde Karacao÷lan Mahallesi’nde,
Manda Çayı’nın güneyinde yer almaktadır (Derin 2007:377).
2005 yılında buyana øzmir Arkeoloji Müzesi ve Ege Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü kazı çalıúmalarını yürütmektedir.
3- 4m yüksekli÷inde kültür tabakasında sahip olan höyük denizden 14m
yükseklikte alüvyal bir tepe üzerine kurulmuútur. Ova seviyesi altında kalmıú
yerleúim tipi gösteren höyü÷ün kuzey- güney yönlü 200-300m’lik bir alanı kapladı÷ı
düúünülmektedir (Derin 2007:377,378). I.kat Geç Roma Erken Bizans dönemi, II. kat
Kalkolitik Ça÷, III. kat Neolitik Ça÷’dır.
Mimari
Kalkolitik Ça÷a ait II. katta iki evreli yerleúim saptanmıútır. Çukur
barınaklara úeklindeki mekânların içine iki ayrı dönemde yerleúilmiútir. Tabanlar
çamurla kaplı ve ıslakken sık aralıklarla çanak çömlek parçaları döúenmiú ve üzeri
tekrar çamurla sıvanmıútır.
Neolitik Ça÷’a ait III. kat ise ana toprak üzerinde 8 tabaka halindedir.
Genellikle duvar kalıntılarına rastlanmamıú; a÷aç dalları, çamurun kullanıldı÷ı ilkel
mimari düzenin oldu÷u anlaúılmıútır (Derin 2007:379).
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Buluntu Toplulukları
II. kat çanak çömle÷i genel olarak saman katkılı ve kabadır. Gri, siyah, kahve,
kırmızı tonlarda ve açkılıdır. Çeúitlilik gösteren kap tiplerin arasında sepet kulplar ve
mantar kulplar yo÷unluktadır. III. kat çanak çömle÷inde ise bitkisel katkıya
rastlanmıú ve her iki yüzeylerinin de astarlı oldu÷u görülmektedir. Uzun boyunlu
çömlekler en yaygın görülenleridir. III. 3-5.katlarında S profilli, yarı küresel gövdeli
ve dıúa dönük sı÷ kâseler görülmektedir. III.6-8. katlarında çanak çömlek el yapımı
ve monokromdur.
Buluntular arasında kemikten yapılmıú bo÷a baúı úeklinde idol ve sokma baúlı
piúmiú toprak figürin yer alır (Derin 2007:381).Çakmaktaúı ve obsidyenden kesici,
delici, ve kazıyıcılar görülmektedir. Çakmaktaúı iúçili÷i yaygındır.
Süs Eúyaları
Yeúilova Höyük’te süs eúyaları arasında kare úeklinde kolye taneleri
görülmektedir. Kolye uçlarının hem bezemeli ve hem de bezemesiz örneklerine
rastlanmıútır. Serpantin ve siút taúları ve deniz kabukları hayvanları ya iúlenerek ya
da oldu÷u gibi kolye olarak kullanıldı÷ı saptanmıútır.
Boncuklar arasında kare ve damla formunda iki formun öne çıktı÷ı
anlaúılmaktadır (Derin ve Ay vd.2009:18.Fig.32). Damla úeklinde olanları Yeúilova
III.2 katında bulunmuú, benzerleri ise Ulucak’ın IVb.2 katında saptanmıútır. Kolye
uçlarının ya da boncukların genelde yassı yüzlü ve baklava biçimi oluúturacak
úekilde her iki ucundan delinerek çift delikli oldu÷u görülmektedir. Aynı delik
özelli÷ini damla formunda olanlarda da görülmektedir. Deniz hayvan kabuklarına ise
tek, yuvarlak delik iúlendi÷i görülmektedir (Derin 2007:Fig.16). Yeúilova’da
kulanılan kabukluların ço÷unu çift kabuklu midyeler oluútrumuútur

(Derin

2007:381).
Kemik buluntular arasında en ilgi çekici olanlar ise; iki adet hayvan baúı
amulettir. Bunlardan biri bo÷a baúı úeklinde yapılan amulet di÷eri de kaplumba÷a
kafasına benzeyen bir hayvan baúıdır (Derin ve Ay vd.2009:18.Fig.20:17,18).
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Yeúilova höyü÷ünde ahúap örneklerinden yapılan radyokarbon tarihlemesiyle
III. katın M.Ö 6.490 tarihi elde edilmiútir.
7.1.2. Aktopraklık
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Aktopraklık Höyü÷ü, Bursa øli’nin 25 km kadar batısında Ulubat Gölü’nün
do÷u terasında yer almaktadır.
ølk kazı çalıúmaları 1987 yılında Ilıpınar Höyü÷ü kazısı ile baúlamıú ve 2004
yılından itibaren Bursa Arkeoloji Müzesi ve østanbul Üniversitesi Prehistorya
Anabilim Dalı’ndan Necmi Karul baúkanlı÷ında yürütülmektedir (Karul 2007 : 387).
Yüzey buluntularının 150 x 150m’lik alana yayıldı÷ı anlaúılan Yukarı
Höyü÷ün üst tabakaları erozyonla tahrip olmuútur. Bu alanın 100m güneyinde yer
alan Aúa÷ı Höyü÷ün ise 1m kadar akıntı toprakla kaplı oldu÷u görülmektedir. 150 x
150m’lik alana yayıldı÷ı söylenebilinen, her iki alanın 2m kadar dolgu kalınlı÷ı
oldu÷u görülmektedir (Karul 2007:387,388).
Mimari
Yukarı Höyük üstte aúınmıú tabakalara ait çukurlar ve hendekten
oluúmaktadır. Hende÷in içinde ve dıúında düzenli plan sergileyen yapılar ile
karúılaúılmıútır. Hendek 3 kez yenilenmiú ve kalkerli bir harç ile sıvanmıútır. Hendek
dolgusu içerisinde bazı çukurlar gömütler için kullanılmıútır. Gömütlerin hendek
içinde bulunması hende÷in bu buluntular ile iliúkili yapı olabilece÷ini akla
getirmiútir. Hende÷e paralel uzanan yerleúim dokusu içinde inúa edilen yapıların
çevrelerinde ocak ve iúlik yerlerinin oldu÷u avlular bulunmaktadır. Kuzeydo÷u –
güneybatı yönünde yerleúim dokusunda yapılar kareye yakın planlıdır. Hazırlanmıú
kalkerli zemin üzerine kurulan yapıların duvarları do÷rudan zemin üzerinde
yükselmektedir. Kalınlıkları 50cm kadar olan duvarlarda ahúap hatıl kullanıldı÷ı
söylenmektedir. Duvarların iç yüzeyi birkaç kez kalkerli harç ile sıvanmıútır.
Duvarların tamamında mekân içine uzanan payandalar vardır. Bu payandalar keskin
bir köúe yaparak çıkar, yuvarlak dönüúle biter. Çatıyı taúıma iúlevi üstlenen
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payandalar aynı zamanda mekânları oda türevi alanlara da bölmektedir. Yukarı
Höyükte taúın kullanıldı÷ı nadir duvar örnekleri görülmektedir. Yukarı höyü÷ün
100m kadar güneyinde yer alan Aúa÷ı höyükte 6m üst açıklı÷ı olan hendek yer
almakta ve bu hende÷in derinli÷i 2m’yi bularak ana kayaya inmektedir. Burada da
yapılar kuzeydo÷u- güneybatı do÷rultusunda hende÷e te÷et uzanarak düzenli hat
oluúturmaktadır. Geniúli÷i 2m’ye ulaúan duvarlarda orta boy taúlardan kaplama ile
desteklenmiútir (Karul 2007:388–391).
Buluntu Toplulukları
Genelde siyaha yakın ve koyu kahverengi ince kenarlı özenli yapılmıú kaplara
rastlanmaktadır. Kısa boyunlu, küresel gövdeli kapların hâkim oldu÷u kapların
dıúında ayaklı çanak, uzun úeritli kulplara sahip çanaklar bulunmaktadır. Çanak
çömlekte ço÷unlukla içi beyaz macunla doldurulmuú çizi bezeme ile süslü oldu÷u
görülmüútür. Motifler arasında üçgenler, baúak motifleri gibi çentikli çizgilerden
oluúan motifler görülmektedir.
Genelde hendek çevresinde ele geçen buluntular arasında sayıları yüze ulaúan
kalker taúından yapılmıú boncuklar, kemik spatül ve bız türü aletlerin yanında çok
miktarda sapan tanesi bulunmuútur (Karul 2007:390, Fig.7-8).
Süs Eúyaları
Aktopraklık Höyük’te 2006 yılındaki kazılarda kalker taúından yapılmıú, disk
formunda çeúitli boyutlarda kolye olan boncuk dizisi bulunmuútur (Karul
2007:Fig.8). 2007 yılında Alan B’de çok miktarda mermerden yapılmıú bilezik ve
boncuklar bulunmuú, Alan C’nin hemen altında mezarlıkta gömülerle beraber
mermerden yapılmıú bileziklere rastlanmıútır.
Yukarı höyük kesimi hendek ve çevresi gerekse yapı kalıntıları Ilıpınar V
dönemi yerleúmesiyle benzerli÷ine dayanarak bu tabakanın MÖ 5.binyılın ilk
yarısına uyarlanmıú tarihlerle M.Ö 5.500–5.400 yıllarına tarihlenmektedir. Yukarı
höyü÷ün çanak çömle÷i Ilıpınar VII–VI dönemleriyle benzerlik gösterdi÷inden
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Kalkolitik Ça÷ın baúlarına denk gelen bir yerleúme oldu÷unu göstermektedir (Karul
2007: 392).
7.2. Göller Bölgesi
7.2.1. Hacılar
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Hacılar, Burdur’un 25km batısında Burdur Gölü’nün güneybatı ucuna 3–4 km
uzaklıkta yer alır. 150m çapında ve çevresindeki tarlalardan 1.5m yüksekliktedir
(Duru:2007:331).
Höyük 1956 yılında James Mellaart tarafından tespit edilmiú. 1957-60 yılları
arasında kazısı yapılmıútır (Duru 2007:331).
I –V yapı katları = ølk Kalkolitik yerleúmeleri
VI – IX yapı katları = Son Neolitik yerleúmeleri
…………………Ara……………………
I – VII yapı katları = ølk Neolitik yerleúmeleri
(Eski Aceramic Neolitik)
………………Ana Toprak…………………. (Duru 2007: 331).
Mimari
ølk Neolitik Ça÷ın V. yapı katında (Eski Aceramic Neolitik V) kerpiçten
yapılmıú dikdörtgen planlı yapıların en az iki odalı oldu÷u görülmüútür. Duvarlarda
kapı aralı÷ı bulunmamaktadır. Bir yapının kireçli harçla yapılmıú tabanı kırmızıya
boyalıdır. Daha sonraları evler arasındaki boú alanlarda ocak, fırın gibi taúınmazların
yer aldı÷ı görülür. 1985-86 yılları arasında yerleúmenin mezarlık alanını bulmak
amacıyla yapılan çalıúmalarda ‘terazzo’ kireç tabanlara ve bunlarla beraber çanak
çömlek parçalarına rastlanmıútır. ølk Neoliti÷in bu ilk yerleúim sürecinden sonra
uzunca bir süre Hacılar’da yerleúilmedi÷i anlaúılmıútır. Mellaart’ın terminolojisiyle
(Son Neolitik’te) IX. yerleúme katından itibaren yerleúilmeye baúlandı÷ı görülür. IX–
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VIII yapı katlarının sonuna kadar mimarlık durumu anlaúılamamıútır. Sadece
yerleúim evreleri birbirinden tabanlar yardımıyla ayrılmıútır (Duru 2007:332).
Hacılar VI. yerleúmesinde yapılar dikdörtgen ve bazen kareye yakın planda
olup kapılar uzun duvarın ortasına açılmıútır. Kapının karúısına gelen duvar dibinde
dörtgen planlı kül yatakları olan fırınlar yerleútirilmiútir. Yapıların içinde odaları
ayrıcı paravanlar, duvarlarda niúler, sekiler, kilden depolama kutuları, ateú kutuları
gibi taúınmazlar vardır. Duvarlar ‘plano-convex’ bir yüzü dıúbükey kerpiçle örülmüú
bazı duvarlarda ise dal–saz-çamur tekni÷i ile yapılmıútır. Tabanlar beyaz kil ile
bastırılmıú ve açkılanmıútır. Avlularda ise fırın, ocak, depolama kutuları bulunur.
Hacılar VI ’da sokak sisteminin olmadı÷ı yapıların merkezi bir avlu etrafında
konumlandı÷ı ev gruplarından oluúmaktadır. Ev grupları birbirlerinden küçük boú
alan olarak tanımlanan avlularla ayrılmıútır. Ev gruplarının dıúında savunma
duvarının olup olmadı÷ı belli de÷ildir (Duru 2007:331-333). Dikdörtgen planlı
evlerin uzun duvarların ortalarına açılmıú kapıları, kapı karúısına gelen duvar dibine
yerleútirilmiú fırınları görülmektedir (Duru 2008:35). Hacılar VI’nın yıkılmasından
sonra ølk Kalkolitik tabakalarına girildi÷i düúünülmektedir. Hacılar V–III
yerleúmeleri çok bozulmuú durumda oldu÷undan mimari hakkında fazla bilgi
edinilememiútir.
Hacılar II A’da 200m2 büyüklü÷ünde yerleúme, dikdörtgen planlı kalınlı÷ı
yer yer 1.5 – 3m. olan sur duvarı ile çevrilmiútir. Taú temelli olan sur bedeninin üst
kısmı kerpiçtendir. Kare görünümlü yerleúmenin üç giriúi oldu÷u görülmektedir.
Yapılar gruplandırılarak mahallelere ayrılmıútır.
ølk Kalkoliti÷in son evresi olan Hacılar I’de yerleúmenin 100m çapında
yuvarlak planda oldu÷u düúünülmektedir. Bazı yerlerde kalınlı÷ı 4m’ye yaklaúan sur
duvarı ve buna bitiúik olarak konumlandırılmıú tek odalı, iç içe birkaç sıra halinde ev
dizileri görülmektedir. Evler dörtgen planlı, kalın duvarlı, odaların içinde payanda
çıkıntıları vardır. Kapı aralıkları bulunmamaktadır (Duru 2008: 48-50).
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Mellaart’ın

kazıları

sırasında

erken

yerleúmelerde

çanak

çömlek

bulunamamıútır. Ancak daha sonra yapılan çalıúmalarda boyalı tabanlarda insitu
koyu gri ve grimsi kahve çanak çömlek parçaları ele geçirilmiútir (Duru 2007:333).
Hacılar IX – VI. katlarında çanak çömlek geliúmiútir. Krem- bej hamurlu
astarlı monokrom türü mal ço÷unlu÷u oluúturmaktadır. IX. yapı katında S profilli
kâseler ve çanaklar a÷ırlıktadır. Ayaklı geniú a÷ızlı çanaklar ve sepetkulplu
çömlekler görülür.
VII. katta dikine paralel veya e÷ik kesiúen band demetleri ile süslenmiú kaplar
görülmüútür. VI. katta S profil küçük boy kaplar, dikine tüp tutamaklı çömlekler ve
oval çömlek yaygındır. Bo÷a baúı tutamaklar, hayvan biçimli ritonlar vardır (Duru
2007 :333,334).
IX- VI yerleúmelerinin buluntularını piúmiú topraktan kadın figürinleri
oluúturur. Bunlar dıúında mermer çanaklar, taú ve kemik aletler, az sayıda çakmaktaúı
alet yontma taú alet endüstrisi içerisinde yer alır (Duru 2007:334).
Süs Eúyaları
Hacılar’da kolyeler ço÷unlukla gömütlerde bulunmuútur. Boncuklar mavi ya
da yeúil apatit taúından yapılmıú, obsidyen nadiren kullanılmıútır (Mellaart
1970:158). Renk olarak mavi, siyah, kırmızı, pembe, krem, beyaz renkli taúlar,
mermer ve bunların yanı sıra yerel olan kireç taúının kullanıldı÷ı anlaúılmıútır
(Mellaart 1970:159.Fig.175:1-14). Boncuklar ço÷unlukla Hacılar I, II, III, IV. yapı
katlarından bulunmuútur.
Boncuklarda dentalium kabuklarının nadiren kullanılmıú oldu÷u görülür
sadece Hacılar VI ve IV’ ten iki örnek bulunmaktadır. Cardium kabuklarından
yapılmıú pendantlar ise Hacılar I’in 5 nolu odasından üç tane örnekte görülmektedir.
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Hacılar takılarını daha çok monokrom boncukların kullanıldı÷ı kolyeler
oluúturmaktadır (Mellaart 1970:159.Lev.CXXIV). Kolyeleri genellikle disk ya da
varil biçimliler ile tüp úeklinde serpiútirilmiú boncuk formları oluúturmaktadır.
Hacılar III. tabakada ise pastil úeklinde ve çift delikli boncuklar
görülmektedir (Mellaart 1970:159.Fig.176:6). Boncuk dizilerinin arasında kabuk
pendantların yanı sıra kullanılan ço÷u boncu÷un beyaz mermerden, siyah ve kahve
kireç taúından, serpantinden, beyaz– kırmızı kayaçlardan yapıldı÷ı görülmüútür
(Mellaart 1970:160.Fig.176:Lev.CXXIV). Ço÷u boncuk basit disk (Mellaart
1970:Fig.175:17-18,20-24;Fig.176:5,11,15),

oval

(Mellaart

1970:Fig.176:7,14),

yaprak biçimli (Mellaart 1970:Fig.176:3,6), üçgen úekilli (Mellaart 1970:Fig.176: 4),
dikdörtgen

(Mellaart

1970:Fig.176:8),

yamuk

formludur

(Mellaart

1970:

Fig.176:12,13). Bikonik boncuklara ise ilk kez Hacılar I’de rastlanmıútır. Ayrıca
kesilmiú deniz kabukları (Mellaart 1970:Fig.176:23) görülmüútür.
Hacılar VI’da 3 tane naturalist úekilde yapılmıú pendant bulunmuútur.
Bunlardan biri ana tanrıça figürü olarak tanımlanmıú (Mellaart 1970:458.Fig.176:1),
di÷eri serpantinden yapılmıú oldu÷u anlaúılmıú olan boynuzlu hayvan baúıdır
(Mellaart 1970:458.Fig.176:9). 3.pendat ise siyah kireç taúından yapılmıú yüzeyi
çizgi úeklinde yivli iúlenmiútir (Mellaart 1970:458. Fig.176:10).
Hacılar’da 3 tane kemik yüzük bulunmuútur. Bunlardan biri Hacılar VII’dan
bulunmuú ve çok geniútir (Mellaart 1970:161.Fig.176:18). Di÷er iki yüzük Hacılar
VI ve II’den bulunmuú ve biri di÷erine göre daha dar ve ufaktır (Mellaart 1970:
161.Fig.176:19-20).
Hacılar I’de ise yarım daire úeklinde kahverengi kireçtaúından uç kısımlarında
yuvarlak delikleri olan bir de bilezik görülmektedir (Mellaart 1970:161.Lev.CXXIV:
m).
Hacılar’da dü÷me olarak tanımlanabilecek birkaç örnekte bulunmuútur
(Mellaart 1970. Fig. 175:2-9). Beyaz mermerden yapılmıú yarıküre úeklinde iki
örnekte ‘V’ biçimli delikleri bulunmaktadır. Bunların dıúında III, IV, V.tabakalardan
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mermerden yapılmıú yarı küre úeklinde olan dü÷meler daha geniútir (Mellaart
1970.Fig:32).
Boynuzdan yapılmıú eúyalar arasında oyularak yapılmıú ve hayvanbaúı
úeklinde sonlandırılmıú nesne de görülmektedir (Mellaart 1970.Fig.177.2).
Hacılar’da hayvan kemi÷inden yapılmıú 14 tane spatula bulunmuútur.
Bunlardan 2 tanesi IV. tabakadan, 4 tanesi II. tabakadan ve 2 tanesi I.tabakadandır.
Di÷erleri VI. tabakadandır ve hayvanbaúı úeklinde süslenmiútir (Mellaart
1970.Fig.180.1). Bulunan örnekler arasında IX. tabakada bulunmuú boynuzlu
kadınbaúı; elbiselidir, yüzen kuú; VI. tabakadan, oyularak bitirilmiú parçalar, II.
tabakadan gelen bir spatulanın ise baú ve sapında ise tomurcukları görülmektedir
(Mellaart 1970.Fig.181:3; Fig.182:1,2-3,4).
Kemik objeler arasında Hacılar I’de boynuzdan yüzeyi parlatılmıú ve burgu
úeklinde

süslenmiú

kanca

ve

çeúitli

objeler

görülmektedir

(Mellaart

1970:176.b.f.h.Lev.CXXI). Di÷er bir buluntuda kemikten yapılmıú Hacıların VI.
tabakasında bulunmuú olan kemer tokası ve gözlü kancalar yer alır. Bunların II, III,
VI. tabakadan bulunmuú çeúitli örnekleri görülmektedir (Mellaart 1970: Fig.185:14,5-6,7,8,9).
Hacılar için uyarlanmıú C14 ölçümleri úunlardır:
V (Aceremic) = M.Ö 8200 / 7550
IX – VI. katlar = M.Ö 7050 / 6400 – 6340 / 6070
II – I. katlar = M.Ö 6210 / 5890 – 5910 / 5720 (Duru 2008:12).
7.2.2. Kuruçay
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Burdur Gölü’nün güneyinde, gölden kuú uçumu 3–4km uzaklıkta yer
almaktadır.1978–1988 yılları arasında Refik Duru baúkanlı÷ında ekip tarafından
kazıları yapılmıútır.
7 – 10. yapı katları = ølk Kalkolitik Ça÷ yerleúmeleri
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11. yapı katı = ølk Neolitik / Son Neolitik Ça÷ yerleúmesi
12. yapı katı = ølk Neolitik Ça÷ yerleúmesi
……………Ara…………………………….
13. yapı katı = ølk Neolitik birikimi
…………………………………………….
Ana toprak
Mimari
12. yapı katının hemen altında yer alan 13. yapı katı olarak tanımlanan katta
moloz karıúımlı ve büyük ihtimalle daha eski yerleúmelerden selle sürüklenmiú
oldu÷u düúünülen bir dolgu topra÷ına rastlanmıútır. Mimari kalıntıya rastlanmamıú
bu katta selle sürüklendi÷i düúünülen az sayıda çanak çömlek parçaları ele
geçmiútir.12. yapı katında büyük kısmı kazılmıú taú temelleri olan dikdörtgen planlı
bir yapı bulunmuútur. Bu yapıya daha sonra geç aúamada köúeleri yuvarlatılarak
birleútirilmiú yarım daire görünümlü oda eklenmiú ve birinci yapının güneyine
üçüncü bir ev daha yapılarak üç mekânlı ev grubu oluúturulmuútur. Bu yapı
grubunun güneyden gelen iúlevi bilinmeyen bir duvar ile birleúti÷i de görülmektedir.
11. yapı katında 26m uzunlu÷unda, 1.10m kalınlı÷ında taú temel sırası
korunmuú ve büyük olasılıkla yerleúmenin etrafını çevreledi÷i düúünülen sur
sisteminin parçası olan duvar bulunmuútur. Duvarın güneye bakan dıú kenarına ise
yarım daire planlı kuleler eklenmiútir. Ana giriúin ise güneydo÷u köúe yakınlarına
açılan kapıdan oldu÷u anlaúılmıútır. Surun çevreledi÷i iç alanda ise di÷er yapılara ait
az kalıntı vardır. Ancak genel plan özellikleri belli de÷ildir (Duru 2007:336).
Kuruçay 7. yapı katında yapılar kare veya kareye yakın dikdörtgen planlı,
yapılar birbirine

yapıútırılarak, bazen de dar aralıklar bırakacak úekilde

yerleútirilmiútir. Duvarların temelleri orta boy taúlarla yapılmıú üst beden ise kerpiçle
yükseltilmiútir. Odaların iç kısımlarına, duvar ortalarına kısa duvar çıkıntıları olan
payandalar eklenmiútir. Evlerin kapıları belli de÷ildir. Kapıların taú temel üstündeki
kerpiç duvara açılmıú olabilece÷i ve böylece yapıların iki katlı olabilece÷i
düúünülmektedir (Duru 2008: 46,47).
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Buluntu Toplulukları
13.yapı katında çanak çömlek koyu gri hamurlu, astarsız geri kalanı bej
hamurlu kırmızımsı boya astarlıdır. 12. katta çömlekçilikte açkılama ve fırınlama
görülmektedir. Kulplarda tüp tutamaklar, uçlarına kabartma ekler yapılarak boynuz
úekline sokulmuú ve bazı tutamaklar ise hayvan baúı úekline getirilmiútir.
11. katta boya bezeme ile yapılmıú basit ve karmaúık geometrik band
süslemelerinin yanında soyut bezeklerde artıú görülmüútür. Kabartma ve çizi
bezemeler ço÷almıútır (Duru 2007: 336, 337). 10–8.yapı katlarında S profilli
çanaklar ve tabaklarda kırmızı boya ile yapılmıú geometrik bezemeler görülmektedir.
7.yapı katında kalite düúmekte, tabakların içlerine yerleútirilen rozet motiflerinin yanı
sıra kapların a÷ız kısımlarının iç ve dıúına firiz úeklinde yapılmıú geometrik
bezemeler görülmektedir (Duru 2008: 69,75,76).
Buluntular arasında piúmiú topraktan ana tanrıça figürinleri, hayvan figür ve
ritonları, piúmiú topraktan kepçeler, kemik kaúıklar, i÷neler, taútan yapılmıú
boncuklar, askı taneleri, keskiler ve disk biçimli kazıyıcılargörülmüútür.
Süs Eúyaları
Kuruçay’ın süs eúyaları arasında kemik ve diúten yapılan boncukların
ço÷unlukta oldu÷unu görülmektedir. Son Neolitik mimari evre yıkıntısında ele geçen
bir boru biçimli kemik askı tanesinin, düzgün yüzeyi ve ortadan enlemesine açılmıú
deli÷i oldu÷u görülmektedir (Duru 1994: 68.Lev.216/2). Aynı úekilde Kuruçay’ın 11.
katında bulunmuú olan domuz diúine ve deniz kabu÷una delik açılarak takı olarak
kullanıldı÷ı görülmüútür (Duru 1994:68.Lev.216/ 4,5;221/6,7).
10–9. kat buluntuları arasında enine iúlenmiú deli÷i olan boru biçimli ve iki
ucu yakınında paralel iki yiv sırası olan askı tanesi bulunmuútur (Duru
1994:68.Lev.216/3;221/5). Kuruçay’ın 11. katında bulunmuú olan yassı bir levha ile
7. yapı katında çift delikli bulunmuú levhanın askı taneleri olarak ya da bir yere
eklenerek kullanıldı÷ı düúünülmektedir (Duru 1994:68.Lev.222/3,4;231/3). ølk
Kalkolitik Ça÷ yerleúmeleri yıkıntısının karıúık olarak ele geçmiú buluntuları
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arasında 1 tane portakal renkli taútan, uzun, silindirik formlu boncuk görülmektedir
(Duru 1994: 68.Lev.222 /5).
Kuruçay’ın boncuk ya da askı taneleri gibi buluntularının dıúında Son
Neolitik Ça÷ yerleúmeleri arasında iúlevi anlaúılamayan kemik buluntular da
bulunmuútur. Kaburga kemi÷inden yapılmıú, kenarlarında birbirine simetrik iç ve
dıúbükey e÷meçler görülen eúya bulunmuútur. Bu nesenenin bir benzeri de 11.kat
buluntuları arasında görülmektedir (Duru 1994:68.Lev.216/6,8;221/8). 12.tabakada
yassı ve geniú baúlı, gövdesi yivli oldu÷u anlaúılan baúka bir kemik nesne de
görülmektedir (Duru 1994:68.Lev.216 /7).
ølk Kalkolitik Ça÷ buluntularında aynı úekilde boru biçimli nesneler
görülmeye devam etmiútir. Bu nesnelerin koyun veya keçilerin bacak kemiklerinin
düzgünce kesilip parlatılmasıyla yapıldı÷ı anlaúılmıútır (Duru 1994: 68.Lev.216/9–
10).
Kuruçay’ın 6. katında bulunmuú olan ve kemikten yapılmıú oldu÷u anlaúılan
gerdanlıkların Tepecik- Çiftli÷in ølk Kalkolitik Ça÷ buluntuları arasında bulunmuú
olan takılara benzedi÷i görülmektedir. Yassı, hafif içbükey, iyi iúlenmiú ve
parlatılmıú oldu÷u görülen kemik askının ortasında deli÷i bulunmaktadır (Duru 1996:
55.Lev.156/7). Domuz diúinden yapılan yarım ay biçimli olan ve iki ucunda delik
olan gerdanlık ise 6. katta bulunmuú olan benzer di÷er bir buluntudur (Duru
1996:55.Lev.156/8;158/23).
Kuruçay’ın C14 ölçümlerine göre kronolojik durumu úöyledir:
13 – 12. katlar M.Ö 6230 / 6070 – 6050/ 5920.
11.kat M.Ö 6010/ 5800
6. kat M.Ö 3640 / 3380 – 3520/ 3140 (Duru 2008:15).
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7.2.3.Höyücek
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Burdur’un 35km güneyinde, Bucak ølçesi’nin yakınlarından geçen Burdur
Antalya karayolunun 100m batısında yer almaktadır (Duru 2008: 15).
1989-92 yılları arasında østanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı adına Gülsün Umurtak baúkanlı÷ında kazılar yapılmıútır.
ølk Kalkolitik – Modern Ça÷lar – (Karıúık Yerleúmeler),
Son Neolitik (Kutsal Alanlar Dönemi – KAD),
ølk Neolitik II (Tapınak Dönemi – TD),
ølk Neolitik I (Erken Yerleúmeler Dönemi – EYD),
………………...Ana Toprak…………………….. (Duru 2008:15).
Mimari
Erken yerleúmeler dönemi ana toprak üzerinde 35m2’lik derinlik açmasıyla
anlaúılmıútır. Bu evrede mimari ele geçmedi÷inden ve sadece çanak çömlek
bulundu÷undan buluntuların eskilik ve yenilik derecesini belirlemek için en alttaki
70cm’lik birikime EYD 3, daha üstteki 1.30cm’lik birikime EYD 2, 1.80cm’lik
kalınlı÷a EYD 1olarak ayrılmıútır. Mimarinin olmaması ve çok sayıda yanık taban
parçalarına

rastlanması

nedeniyle

konutlarda

dal–saz-

çamur

yönteminin

uygulandı÷ını akla getirmiútir.
EYD’den sonra tamamen farklı bir dönem olan ve iki evreli oldu÷u anlaúılan
Tapınak Dönemi yerleúim süreci baúlamıútır. Birçok evrede planlar tahrip edilmiútir.
Geç evrenin planlarından anlaúılan yapılar ise yerleúmede do÷u- batı yönünde
konumlandırılmıútır. Açı÷a çıkarılan 5 yapıda yapılar temelden itibaren kerpiç ve
dıúbükey plano- convex’tir. En iyi planı anlaúılan 3numaralı odada duvarlar 1m
yüksekli÷e kadar korunmuú ve yapının her duvarı ayrı kalınlıktadır. Duvarların iç
yüzeylerinde çeúitli girinti ve niúler bulunmaktadır. Kapı uzun duvara açılmıú.
Duvarların söve ortalarında sürgü sistemini akla getiren aralıklar bırakılmıútır. Kapı
aksına önünde ateú yala÷ı olan düz çatılı fırın bulunmaktadır. Baúlangıçta tek odalı
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yapılan yapılar daha sonra ara duvar ile ikiye ayrılmıú. Duvarla esas mekân ayrılmıú
ve dar bir hücre elde edilmiú. Mekânların içinde çok sayıda taúınmaz eúya
bulunmaktadır. Oda içerisinde kil platform, duvarda niúler ve içinde de÷iúik sayıda
kaplar bulunmaktadır.
Kutsal Alanlar Dönemi’nde ise mimari kalıntı ele geçen 5 kısa duvar
parçasından ibarettir. Birbirine paralel yapılmıú olan duvarların aralarında birleútirici
duvar bulunmadı÷ından ne amaçla yapıldı÷ı bilinmemektedir. Ancak duvarlarla
iliúkili oldu÷u anlaúılan sıvanmıú alan ve sıvaların üzerinde çok sayıda ana tanrıça
figürini,

idoller,

kap

kacak,

keskiler

bulunmuútur.

Bu

eúyaların

burada

yo÷unlaúmasından buranın dinsel törenler için yapıldı÷ını akla getirmektedir (Duru
2007: 340). KB’de ise sadece yanmıú kerpiç yı÷ınlarına rastlanmıútır.
Buluntu Toplulukları
EYD’de kahverengi tonlarında astarlı, açkılı, mal grubu görülmektedir.
TD’de kahverengi tonlarında bazende gri tonlarda hamuru olan açkılı ve yüksek
derecede fırınlanmıú mal grubu görülmektedir. Düz ve S profilli çanaklar ve
çömlekler, pervaz a÷ızlı küçük boy çömlekler, böbrek, kuú ve çizi bezemeli kaplar
kutsal yapıların içinde bulunmuútur. Tüp tutamak ve tutamaklar genelde hayvan baúı
úeklindedir.
KAD’de ise kahverengi hamurlu, açkılı, iyi piúirilmiú derin çanaklar,
çanaklarda derin S kıvrımı görülür. Yeni form olarak tabaklar görülmektedir. KB’de
bej üstüne kırmızı ya da kırmızı astar üstüne beyaz bezemeliler, kabartma ve çentik
bezeme görülmektedir (Duru 2007:339-341).
Höyücek’te en fazla KAD’de piúmiú topraktan yapılmıú ana tanrıça figürinleri
ve idoller görülmektedir (Duru 2008:100-104). Bu idollere kemikten baúlar takıldı÷ı
da görülmüútür. Piúmiú topraktan yapılmıú damga mühürler, kilden minyatür masa
modelleri,

piúmiú

toprak

ve

mermerden

kepçeler

görülmektedir

(Duru

2008:111,112). Yontma taú endüstrisinde ise dilgi çekirdeklerinin çok olması seri
dilgi üretiminin oldu÷unu göstermektedir.
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Süs Eúyaları
Höyücek’te ele geçen boncuk ya da askı tanelerinin daha çok taútan
yapılanları görülmektedir. Höyücek’in TD’de tapına÷a ait 4 numaralı yapıda ele
geçen bir kolyenin gri, mavi, kirli beyaz renkli taúlardan irili ufaklı boncuk
parçalarının silindirik formlu oldu÷u görülmüútür. TD’de ele geçen boncuklardan
birinin

ise

hayvan

baúı

úeklinde

oldu÷u

görülmektedir

(Duru

vd.

2005:123.Lev.143/1;178/1). Aynı yerleúmede iri yassı akik (Lev. 143/2) ve grimsi
bej renkli üstten delikli, deniz minaresi úeklinde bir askı tanesi bulunmuútur (Duru
vd. 2005:123.Lev.143 /3).
KAD’de yerleúmesi yakınında bulunan kolyelerden birisi 23 tane gri, kirli
beyaz renkli boncuktan oluúmuútur (Duru vd. 2005:123.Lev.143/4). Di÷er kolyelerin
iri silindirik ve küçük disk úeklinde siyah, gri, kirli beyaz; iri sırt sırta çift koni ve
küçük disk úeklinde gri, kirli beyaz ve turuncu renkli taúlardan ve bazılarının hafif
yanık

boncuklardan

meydana

geldi÷i

görülmektedir

(Duru

vd.

2005:123.Lev.143/5;144/3). 1. Kutsal Alanlarda ba÷ımsız olarak ele geçen
boncuklardan birisinin üzerinde gözler, burun ve a÷ız iúlenmiútir (Duru vd.
2005:123.Lev.144/1). 2.KA’da da silindirik gövdeli ortası delik ve yivlerle bezenmiú
boncuk bulunmuútur (Duru vd. 2005:123.Lev.144/2).
Neolitik Ça÷ sonrası KB’de yeúim taúından yapılmıú oldu÷u düúünülen
kolyede irili ufaklı 16 tane boncuk ikisi baú aúa÷ı asılmıú ve su damlası úeklinde
oldu÷u görülmektedir (Duru vd. 2005:126.Lev.144/4; 178/2). Benzerleri Hacılarda
görülmüú oldu÷unu söylenen grimsi mavi renkli taútan yapılmıú olan ortası dikey
delikli nesnenin de úematik hayvan betimi oldu÷u söylenmektedir (Duru vd.
2005:126.Lev.144 /5).
Deniz kabuklarından yapılan boncukların yüzeylerinin iyice tıraú edilerek
düzelmiú ve ikiúer delikli olarak kullanılmıú oldu÷u görülmektedir (Duru vd.
2005:118.Lev.139/15–17).
Höyücek’in süs eúyaları arasında 1 tane kemik kemer tokası görülmektedir.
TD’de ele geçen çok iyi iúlenmiú ve parlatılmıú durumda olan kemer tokasının bitim
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yerinde bulunan bir deli÷in kenarı úematik hayvan baúı ile süslü oldu÷u görülür.
Parçanın kırık durumdaki ucunda bir baúka hayvan kabartması daha bulunmaktadır
(Duru vd. 2005: 117.Lev.139/10).
Askı tanelerine çok fazla önem verilmemiú bunlar arasında domuz diúinden
ve

kemikten

kabaca

úekillendirilmiú

olanlar

görülür

(Duru

vd.2005:117.Lev.139/11,12). Höyücek’te kemikten, bir kadının ya da bir çocu÷un
parma÷ı girebilecek boyutta, halkanın üst kısmı dalgalı úekilde yapılmıú yüzük
bulunmuútur (Duru vd.2005: 117.Lev.139 /13).
Kemikten iúlenmiú çeúitli delikli nesneler de bulunmuútur. ønce boru úeklinde
iúlenmiú parçanın iki ucunda çepeçevre yatay ve e÷ik yivler vardır. Nesnenin orta
kesiminde yatay bir delik ve bunların yanlarında paralel çizgiler yer almıútır (Duru
vd. 2005:118.Lev.139/14). Bu nesnelerin daha çok nefesli bir enstrümanın
parçalarına ait olabilece÷i düúünülmüútür.
C14 sonuçlarına göre;
EYD = M.Ö 6500 – 7000
TD = M.Ö 6400 – 6395
KAD = M.Ö 6000
KB = bulunan çanak çömlekler olasılıkla Son Neolitik ve ølk Kalkoliti÷e aittir
(Duru 2008: 16).
7.2.4. Badema÷acı Höyü÷ü
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Burdur’dan Antalya’ya giden karayolunun 75.km’sinde, Anadolu Yaylası’nı
güneyden çevreleyen Toros Da÷ları’nın kuzey yamaçlarına bitiúik, bir ova içerisinde
yer almaktadır (Duru 2008: 17).
Höyük ilk kez J.Mellaart tarafından bölgedeki araútırmaları sırasında
gezilerek yüzeyden buluntuları toplanıp de÷erlendirilerek literatüre ‘Kızılkaya’
olarak girmiútir. Höyü÷ün 1993’den 2007 yılının sonuna kadar G.Umurtak
baúkanlı÷ında bir ekip tarafından kazıları gerçekleútirilmiútir (Duru 2008:17).
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ølk Kalkolitik,
Son Neolitik (SN 1 – 2.yapı katları),
ølk Neolitik II (øN II / 1- 3, 3 A, 4, 4A, 4B yapı katları),
ølk Neolitik I (øN I / 5 – 9.yapı katları),
………………Ana Toprak………………………… (Duru 2008:18).
Mimari
Höyük’te ilk yerleúmeye ølk Neolitik 1’e ait derinlik açmasında rastlanmıútır.
Mimari kalıntı bulunmayan açmada sadece kireç harcıyla yapılmıú ‘terazzo’ taban
görülmüútür. Bu tabanda çanak çömlek parçalarıyla beraber kemik aletler
bulunmuútur. ølk Neolitik 1/ 8 yerleúmesinde de kum- çakıl karıúımı blokaj olan
oldukça sert, kırmızı yer yer siyahımsı boyalı olan terazzo taban görülmüútür. Bu
taban sıvası açkılanmıútır. ølk Neolitik II’nin 4B yapı katından itibaren gerçek
anlamda mimari plan görülmeye baúlanmıútır. Yamuk dikdörtgen planlı olan evlerin
duvarları temelden itibaren kerpiçtir. Bir yüzü dıúbükey olan kerpiçlerle örülmüú
duvarlarda da görülmüútür. Taú hiç kullanılmayan yapılarda samanla yo÷rulmuú
belki kalıp içine alınarak yapılmıú yı÷ma yöntemiyle yapılan duvar tekniklerinin
kullanıldı÷ı anlaúılmıútır. Ahúabın kullanımı ile ilgili bilgi yoktur. Sadece bazı
evlerde çatıyı desteklemek için a÷aç dikmelerin kullanıldı÷ı anlaúılan tabanda direk
yuvaları bulunmuútur. Bastırılmıú kil tabanları olan evlerin giriúi uzun duvarın
ortasına açılmıútır. Duvarda kapı sövelerinin yarıkları görülmektedir. Kapının
karúısına gelen duvarda fırın ve önünde yarım daire úekilli kül yalakları, hemen
yanında ise ö÷ütme taúları ve kilden depolama kutuları yer alır. Genelde yapılar tek
odalıdır. Evlerde iç köúeler her zaman yuvarlatılarak birleútirilmiútir. Yapılar
ba÷ımsız yerleútirilmiú, komúu evlere birleútirilmemiútir. Bu nedenle yapılar arasında
boú alanlar kalmıú ancak bilinçli olarak sokak, avlu gibi uygulama görülmemiútir.
ølk Neolitik II / 3’te yerleúmenin bazı kesimlerinde 5 sıra halinde ızgara planlı
taú dizileri görülmektedir. Bu taú sıralarının ne amaçla yapıldı÷ı anlaúılamamıútır.
Son Neolitik yapılaúmasında ise yapıların artık taú temelleri oldu÷u
görülmektedir. Bu döneme ait bir yamuk planlı kare úeklinde yapının 1m kalınlı÷ında
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bir savunma duvarı olabilece÷i düúünülen duvar ile birleúti÷i görülmektedir. Son
Neolitik yerleúmesi bir önceki dönem yerleúmesinin yapı molozu üzerine
kurulmuútur (Duru 2007: 334-347).
Buluntu Toplulukları
ølk Neolitik çanak çömle÷i az ve küçük parçalar halindedir. ølk Neolitik 1’de
her zaman küçük ve orta boy çanak ve çömlekler görülmektedir. A÷ızları hafif içe ve
dıúa dönük a÷ızlılar en fazla görülen profiller arasındadır.
ølk Neolitik II’de eski yapım gelenekleri devam etmiútir. Karından omurgalı,
hafif S profilli ve dıúa dönük a÷ızlı kâselerin sayısı artmıútır. A÷zı içe dönük pervaz
dudaklılar, diplere ayak takılmıú sepetkulplu çömlekler, ikili, üçlü, simetrik dörtlü
dikey delikli tutamaklar, tüp tutamaklar yaygındır (Duru 2007:347,348 ).
Buluntular arasında ølk Neolitik II’den gelen mühürler, pintederalar, ana
tanrıça figürinleri en fazla ølk Neolitik II / 2 yapı katında bulunmuútur. Di÷er
figürinler karıúık birikimler içinde ele geçmiútir. Taú buluntuları el baltaları, keskiler
ve mermer kaplar oluúturmaktadır. Silex ve obsidyen buluntular ise fazla
görülmemektedir. Bunlar dıúında sayısı 100’e yakın kemik kaúık ile kemik kemer
tokası, olta gibi eúyalar büyük grubu oluúturmaktadır (Duru 2007: 348,349 ).
Süs Eúyaları
Badema÷acı’nın süs eúyaları arasında en ilginç olanı (benzerlerinin daha önce
Hacılar, Höyücek, Aúıklı ve Çatal Höyük’te görülen) ølk Neolitik II yerleúmesinin
birikimden bulunmuú olan kemik kemer tokasıdır. Üç adet oyularak yapılmıú halkası
oldu÷u görülen kemer tokasının yüzeyinin parlatılmıú oldu÷u anlaúılmaktadır (Duru
2008: 116. Res.216).
Badema÷acı boncuk buluntularının ise ço÷unlukla mezarlardan geldi÷i
görülmektedir. Farklı renklerde oldu÷u görülen boncukların formlarının ise daha çok
silindir ve geniú disk úeklinde oldukları görülmektedir (Duru 2008: 117. Res.217;
118.Res.222 a.b).
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C14 sonuçlarına göre;
ølk Neolitik I / 8.kat

= MÖ 7050 / 6705

ølk Neolitik II / 4 – 3. katlar = MÖ 6450 / 6270 – 6380 / 6250
ølk Neolitik II / 1. kat = MÖ 6220 / 6080 (Duru 2008: 19). Son Neolitik için
C14 ölçümü yapılamamıútır.
7.3. Orta Anadolu Bölgesi
7.3.1. Köúk Höyük
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Köúk

Höyük,

Ni÷de

øli,

Bor

ølçesi’ne

ba÷lı

Bahçeli

Beldesi’nin

kuzeydo÷usunda do÷al bir yükseltinin kuzey yamacında yer almaktadır.
Yerleúme 1964 yılında Richard Harper ve Margaret Ramsden tarafından
yüzey araútırması sırasında saptanmıú ve 1965 yılında Ian Todd tarafından ziyaret
edilerek yüzeyden ele geçen buluntular yayınlanmıútır. 1980 yılında Ni÷de Müzesi
Müdürlü÷ü ve U.Silistreli baúkanlı÷ında baúlayan kazılar 1981-82 yıllarına kadar
sürmüú, 1983-90 yılları arasında U.Silistreli baúkanlı÷ında tekrar baúlayan kazılar
onun vefatına kadar sürmüútür. Ni÷de Müzesi baúkanlı÷ında Aliye Öztan tarafında
yürütülen kazılar 1995 yılından itibaren devam etmektedir (Öztan 2007:223).
Köúk Höyü÷ün en geç dönemi, höyü÷ün do÷u ve batı yamaçlarında Geç
Roma ve Bizans dönemlerine ait hatta Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya
devam etmiú mezarlık görülür. Höyü÷ün güney kısmında Roma Dönemine ait
havuzla temsil edilmektedir. Höyü÷ün en yüksek kısmında ise Geç Demir Ça÷ı ve
Helenistik Ça÷a ait yapılar inúa edilmiútir. Höyü÷ün kuzeybatı ve batıya do÷ru daha
dik olarak oturmuú hatta bu e÷imin do÷u yönüne azalan kayalık kısmında Çanak
Çömlekli Neolitik Ça÷’ın ortalarından itibaren yerleúildi÷i yukarıdan aúa÷ı do÷ru I. II. katların Kalkolitik, II.-III-IV-V. katın ise Neolitik Ça÷’a tarihlenebilece÷i
söylenmektedir (Öztan 2007:223, 224, 225).

164

Mimari
Öztan, ølk Kalkolitik Ça÷’a ait I. tabakanın onun üzerinde olan II. tabaka
tarafından tahrip edilmiú oldu÷unu söylemektedir. Neolitik ile temsil edilen II-V.
tabakaların ise her birinin en az iki evreli oldu÷unu söylemektedir. Neolitik dönem
mimarisi bütün tabakalarda ortak özelliklere sahiptir.
II-IV. tabakalardaki yapılar dikdörtgen, yamuk veya kare planlı odalardan
oluúmuútur. Oda sayısı iki ile dört arasında de÷iúmektedir. Büyük odada her zaman
seki bulunmaktadır. Her evde mutlaka bir ocak ve çamurdan yapılmıú farklı
ölçülerde kutular yer almaktadır. Gereksinimlere göre evlere yeni odalar
eklendi÷inde ise kapı yerleri de÷iútirildi÷i görülmüútür. Sadece III. tabakanın bir
evinde duvar resmi bulunmuútur. Plan ve buluntuları bakımından ise di÷erlerinden
farkı yoktur (Öztan 2007:224, 225).
Konutlar birbirine çok yakın olmakla birlikte aralarında dar geçit, sokak ve
küçük meydanlar bulunmaktadır. IV – V. tabakalar ise dar bir alanda incelenmiútir.
II – III. tabakalardan elde dilinen bilgilerle ölülerin büyük kısmı evlerin içine
seki altına ya da duvar dibine gömülmüúlerdir. Kafatasların kille sıvanarak seki
üzerine ya da toplu olarak sekilerin altına gömüldü÷ü uygulamalara da rastlanmıútır.
Ancak Köúk Höyük’te mezarların ço÷u toprak ve kap mezarlar oluúturmaktadır.
Buluntu Toplulukları
Öztan, çanak çömle÷in tamamının elde úekillendirildi÷i ve teknik özellikleri
bakımından 3 ana gruba ayrıldı÷ını söylemektedir. II – V. tabakalarda hemen her tür
kap biçimi görülmüútür. Bunlar dıúında az sayıda dini iúlevi olan insan ve hayvan
biçimli kap görülmektedir. Bu kapların arasında dini amaçlı olabilece÷i düúünülen
keçi baúı biçimli, bo÷a baúı ile temsil edilmiú kap ve kadın biçimli kaplar
görülmektedir. Çanak çömle÷in büyük kısmı tek renklidir. Kabartma bezekli olan
özel mal grupları da görülmektedir. Bu kabartma bezemeli kaplarda tanrı – tanrıça
olabilecek kadın ve erkek figürleri ile çeúitli hayvanlar ve gündelik hayattan konular
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yer almıútır. Avlanma sahneleri gibi konular dıúında simgesel betimleri olan
figürlerde görülmektedir (Öztan 2007:227-229).
Köúk Höyük’te kabartmalı kapların dıúında üç boyutlu heykelciklerin
yapılmıú oldu÷uda görülmektedir. Bunların bazıları mezar hediyesi olarak
bırakılmıútır. Ço÷unlu÷u kilden yapılan bu heykellerin mermer ve kireçtaúından
yapılan örnekleri de görülmüútür. Öztan, bu heykelciklerin tanrı ve tanrıça figürlerini
yansıtmıú olabilece÷ini söylemektedir.
Taútan yapılmıú buluntular arasında taú kaplar, fincanlar, çanaklar da yer
almaktadır. II – III. tabakalarda kemik, taú ve kilden nokta ve geometrik bezemelerle
süslenmiú damga mühürler görülmüútür.
Yontma taú alet endüstrisinde iki vurma düzlemli çekirdeklerden yontulmuú
üçgen kesitli dilgi örnekleri fazla oldu÷u görülmüútür. IV. ve III. tabakalarda Y
biçimli ‘upsilon’ dilgiler ve düzeltili ok uçları formları görülmektedir. Çakmak
taúından yapılmıú az sayıda ok ve mızrak uçları da Neolitik buluntular arasındadır.
Süs Eúyaları
Köúk Höyü÷ün süs eúyalarının büyük bir kısmı konut ve mezarlarda
bulunmuútur. Süs eúyaları arasında mermerden yapılmıú bilezikler, akik gibi çeúitli
taúlardan, kemikten yapılmıú boncuklar ve kemik yüzükler görülmektedir (Öztan
2007:230.Fig.27a-b). Boncuklar arasında bo÷a ve domuz gibi hayvan baúı úeklinde
olanlar bulunmaktadır (Öztan 2012:68.Fig.46).
Köúk Höyük’te hayvan diúlerinden ve yumuúakça kabuklarının delinmesiyle
kullanılan kolye taneleri de görülmektedir. Özellikle Köúk Höyü÷ün II. katında
çeúitli evlerinde ve mezarlarında çok sayıda kemikten yapılmıú silindir biçimli küçük
boncuklar bulunmuútur (Özkan 2002:517). II. yapı katında diúten úekillendirilmiú
kolye ucunun ise yüzeyinin altıgen úekilde düzeltildi÷i görülmüútür (Özkan
2002:517;517.Resim.32).
Köúk Höyü÷ün Son Neoliti÷e tarihlenen II. katında bulunmuú olan kolyelerde
ise kabuk, kemik ve taú boncukların bir arada kullanıldı÷ı görülmektedir. Kolye
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sıralarında form olarak silindir ve yuvarlak formlu taú boncukların kullanıldı÷ı
görürülür (Uzuno÷lu vd.1993:Fig. A.64,A.65). Ço÷u boncu÷un ise turkuaz renge
boyandı÷ı anlaúılmıútır. Köúk Höyü÷ün III- II. tabakalarında bulunan terra cotta
boncuklar da molibden ile boyanmıútır (Öztan 2012: 35;54.Fig.15;58.Fig.23).
Kök Höyük’te mermerden yapılmıú oldu÷u görülen bilezikler çember
úeklinde, dar yüzleri hafif bombeli ve dikdörtgen kesitlidir (Uzuno÷lu vd.
1993:63.Fig.A.66;bknz.Resim.9).
Köúk Höyük’te bulunan 4 kemik yüzük ise aynı tipte üretilmiú. Bu
yüzüklerden 3 tanesi Köúk Höyü÷ün 3.yapı katında bulunmuútur. Bu yüzükler bacak
kemiklerinin gövde kısımlarının enine kesilmesiyle çıkarılan parçaların parçaların
perdahlanması ile biçimlendirilmiú, parma÷a geçen iç kısımları ise cidarları
inceltilmiútir (Özkan 2002:517; 524.Resim.31).

Resim 9: Köúk Höyük bilezikleri (Uzuno÷lu vd.1993:63,Fig.A.66 ).

Köúk Höyük, C14 analiz sonuçlarına göre II – V. tabakaları MÖ 5.600–6.400
yıllarına aittir.
7.3.2.Çatal Höyük
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Konya’nın 52km güneydo÷usunda Çumra ølçesinin 10km yakınındadır.
Çatal Höyük, 1958 yılında Konya’da James Mellart’ın yaptı÷ı yüzey
araútırmaları sırasında tanınmıútır.1961 yılında baúlayan kazılar 1965 yılına kadar
devam etmiútir. 1993 yılında ise Ian Hodder baúkanlı÷ında kazılara baúlamıútır.
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Do÷u Çatal Höyü÷ün boyutları; 17.5m yüksekli÷inde, 600m uzunlu÷unda,
350m geniúli÷inde elips’e yakındır. Höyükte 13 tabaka saptanmıútır.
Mimari
13.tabakadan itibaren sadece zayıf duvarlar parçalar halinde görülmektedir.
Bu tabakada taú temel yoktur. Sadece kerpiç duvarlar ahúap desteklerle beraber
kullanıldı÷ı görülmektedir. 30- 32cm kalınlı÷ında kerpiç tu÷lalar çamur harç úeklinde
karıútırılarak kullanılmıútır.
12. tabakada az sayıda bina saptanmıútır. Binalar birbirine bitiúiktir. Binalarda
kapı yoktur. Yapılara giriú çatıdan sa÷lanmaktadır. Binaların duvar kalınlıkları aynı
de÷ildir. Duvarların üzerinde kırmızı sıvalar görülmektedir. Odaların içinde tezgâh,
sedir gibi platformlar ve at nalı úeklinde ocaklar görülür.
11.tabakada evlerin arasında küçük alanlar mevcuttur. 9 ve 8. tabakalarda
nüfusun artmasına ba÷lı olarak bina sayısı artmıú ve bina tekni÷i de de÷iúmiútir.
9. tabakada iki odalı yapılar görülmektedir. Binalarda kapı yoktur ve odalar
arasında kapı açıklı÷ı bulunmaktadır. 70-80 cm yüksekli÷inde oyuk diyebilece÷imiz
geçitler yer alır. Düzenli kapı sistemi yoktur. Yapı iç düzenlemeleri aynıdır. Bu
özellik 8. tabakanın sonuna kadar devam etmektedir. Evlerde tek veya çift odalar
çamur harç ile yükseltilmiú içte ve dıúta sıvalı duvarlar ve üzerinde süslemeli
kabartmalar bulunmuútur. A÷açlar hem çatıda hem de duvarlara destek olmak
amacıyla kullanılmıútır. Evlerin kutsal köúeleri bulunmaktadır. Odaların tabanları
bastırılmıú topraktandır. Duvarlara yapıúık úekilde platformlar bulunmaktadır. Ölüler
ise evlerin tabanları altına gömülmüútür. Evlerin içinde ocak ve fırınlar yer
almaktadır.
5.tabakada kültürün yavaúladı÷ı görülmektedir. 7.tabaka ise en geliúmiú
tabakadır ve tapınakların oldu÷u görülmektedir. Duvarlara özellikle dinsel yaúamı
sembolize etti÷i düúünülen bo÷a baúları monte edilmiútir. 7. tabakadan itibaren
gerçek kafatası konulmaya baúlandı÷ı görülür. Bu baúlar ve kabartmalar duvar
resimlerine yansıdı÷ı görülmüútür.
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Binalar 8.tabakadan 2.tabakaya do÷ru büyümeye baúlar. Sadece 5.tabakada
belli bir küçülme gözlenmektedir. 6. ve 7. tabakalarda yapılar bölme duvarlarıyla
ayrılmıú bölümlü yapılar görülmektedir. Bina içlerinde köúeleri yuvarlatılmıú tahıl
depoları görülmektedir. 7.tabakadan baúlayarak 2.tabakaya kadar tüm evlerde aynı
yapı ö÷eleri bulunmaktadır. Evlerin iç duvarları sıvalı ve sıvaların birkaç kez
yenilendi÷i anlaúılmıútır. Aynı úekilde tabanlarda da yenilemeler mevcuttur.
Yukarıda bahsetti÷imiz gibi kutsal alan ya da mekân olarak tanımlanan yerler en az
6.tabakada görülmektedir (Mellaart 2003:37- 46).
Buluntu Toplulukları
10.tabakada çanak çömlek yo÷unlaúmıútır. Mineral katkılı ve erken
tabakalardan itibaren kalın kenarlı ve astarlıdır. Bezeme tekni÷i yoktur. Yalnızca
3.tabakada kırmızı boya denemeleri görülmektedir. Basit formlar düz ve dik kenarlar
görülmektedir. Kulp ve tutamak görülmez sadece di÷er tabakalarda sepet biçimli
kaplarda çok kaba tutamak vardır. Ahúap kaplar çoktur bunlar mezarlarda ele
geçmiútir. Oval ve dairesel tabaklar, derin küçük çanaklar, kaideli ve kutu biçimli
kaplar görülür.
Kemik aletler çok sayıdadır. Bunlar arasında i÷ne, dikiú i÷nesi, delici çok
sayıdadır.

Çengeller

bulunur.

Küçük

olanların

olta

olarak

kullanıldı÷ı

düúünülmektedir. Kaúık, kepçe, iri çengeller mezarlarda ele geçmiútir. Kazıyıcılar ve
spatulalar bulunmuútur. Obsidyenler ço÷unlu÷u oluúturmaktadır. Baskı tekni÷i ile
yapılmıú ok uçları, sö÷üt ve kanatlı ok uçları görülmektedir. Hançerler ve kamalar
obsidyenden yapılmıútır. Taútan yapılan bilezikler, takılar ve boncuklar mezarlarda
ele geçmiútir. Ayrıca bakır ve kurúunu ateúte úekillendirilerek çeúitli takılar
yapılmıútır. Piúmiú topraktan damga mühürler görülmektedir.
Süs Eúyaları
Çatal Höyük’te 23 faklı boncuk formu oldu÷u görülmektedir. Bunlar
sırasıyla; 1. belirsiz boncuk formları, 2. düzensiz boncuk, 3.çeúidi sınıflanamayan
boncuklar, 4. çok delikli boncuk, 5. çift delikli boncuk, 6. disk formlu boncuk, 7.
halka formlu boncuk, 8. küresel boncuk, 9.oval boncuk, 10. gözyaúı damlası
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formunda boncuk, 11. üçgen boncuk, 12.ikizkenar- yamuk boncuk, 13. kare boncuk,
14. dikdörtgen boncuk, 15.silindir formlu boncuk, 16. varil formlu boncuk, 17. konik
formlu boncuk, 18. bikonik boncuk, 19. kelebek formlu boncuk, 20. úevron formlu
boncuk, 21. deliksiz ve yüzeyi kazımalı boncuk, 22. dıúbükey- konveks kenarlı,
merceksi boncuk, 23. ‘axe head’ (balta baúlı) formlu boncuklar görülmektedir. Bu
boncuk formlarının benzerleri pendantlarda da görülmektedir (Wright 2010:7-8).
Boncuklarda kullanılan taúların ço÷unlukla baúkalaúım ve tortul kayaçlar
oldu÷u anlaúılmıútır. Kireç taúı, mermer, travertern, úist, serpantin, bazalt, siyahyeúil, gri- siyah taúlar, opal, çeúitli kaya mineralleri, bakır, cam, galena gibi maddeler
kullanılmıútır (Wright 2010:9). Turkuaz, apatit, carnelian gibi bazı boncuk
hammaddelerinin baúka bölgelerden getirildi÷i anlaúılır (Wright 2010: 17). Çatal
Höyük’te obsidyen boncuklar çok nadir olarak görülmüútür. Taú dıúında boncukların
yapımında kemik ve yerel kaynaklı oldu÷u anlaúılan kil de kullanılmıútır (Wright
2010: 4-6).
IX. tabaka (MÖ. 6400) mezarlarda bulunan en erken buluntular arasında bakır
ve kurúun boncuklar görülmüútür (Mellaart 2003:163). Bakırın kayna÷ı tam olarak
bilinmemekle birlikte VI A tabakasında bulunan cüruf yı÷ını analiz sonuçlarından
bakırın filizinden çıkartıldı÷ı anlaúılmaktadır (Mellaart 2003:170).

IX. tabakada

bulunan kurúunun ise ergitme iúlemi ile yapıldı÷ı anlaúılmıútır. Boncukların dövülüp,
ince bakır levhanın yuvarlatılmasıyla oluúturuldu÷u bilinmektedir. Ancak bunun için
ısıdan yararlanılıp yararlanılmadı÷ı anlaúılamamıútır (Mellaart 2003:170).
Kemikten yüzükler, ufak halka úeklinde boncuklar, silindir, mercek
biçiminde, dikdörtgen çift delikli boncuklar yapılmıútır. En çok tüp úeklinde
boncuklar göze çarpmaktadır (Mellaart 1962:55). Kemikten çok çeúitli formlarda
boncuk, oval pendantlar, damla ve tüp úeklinde uzun kemiklerden iúlenmiú
formlarını, boncuk dizilerini oluúturan kolyelerde görmek mümkündür (Baysal ve
Wright 2006:143, 352).
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Kabuk boncukların incelenenleri arasında Theodoxus ve Dentalium’lar
oldu÷u görülmüútür (Wright 2010:11). Mellaart, bu kabuk boncukların Akdeniz
kökenli oldu÷unu söylemektedir (Mellaart 1962:55).
Çatal Höyük’te yapılan kil boncuklar taú boncuklar ile aynı sayıda
üretilmiútir. Kilden yapılan boncukların düúük sıcaklıkta piúirildi÷i yani fırınlandı÷ı
görülmüútür. Bazılarının da fırınlanmadı÷ı anlaúılmıútır. Fırınlanmıú olanlar bile
yumuúak ve kırılgan yapıdadır. Fırınlanmıú olan boncukların renkleri genellikle
parlak kırmızıdır. Fırınlanmamıú olanların ise gri, parlak kahverengimsi gri, koyu
sarımsı kahve, ya da çok koyu gridir (Wright 2010: 11.Fig.17.la-k,m-n). Mercek
biçiminde yapılmıú olan boncukların içeri÷i de÷iúmektedir. Kilin içine kum ve saman
dâhil edilmiútir. Her durumda içeri÷inde iri malzeme bulunmaktadır. Kilden yapılmıú
boncuklar çeúitli formlar içersede ço÷u halka formunda yapıldı÷ı görülmektedir. Bu
boncukların 2.5 ile 3mm çapında, 2mm yüksekli÷inde, 1-2 mm delik çapı oldu÷u ve
genellikle 5mm’den çaplarının çok az büyük oldu÷u anlaúılmıútır (Wright 2010:
Fig.17.la-j,17.4a-c). Halka formunda yapılmıú bu boncuklar genelde bebek
mezarlarından bulunmuútur. Boncukların yüzleri yassı ya da konkav, delik kenarları
çok dengeli ve düz, yüzeyleri dik ve ölçülerin standart oldu÷u anlaúılmıútır. Benzer
formda disk boncuklarda bulunmuú ancak bunların 1-4mm ebatlarında ufak delik
çapları

oldu÷u

görülmektedir.

Bu

boncukların

ölçüleri

standart

olmadı÷ı

anlaúılmaktadır. Ancak kireç taúı, mermer, kalsit gibi ve daha yumuúak minerallerden
yapılan aynı formdaki benzer boncukların minyatür ve standart oldu÷unu
bilinmektedir. 2-4mm çapında, 1-2mm yüksekli÷i ve delik çaplarının ise 1-2 mm
oldu÷u görülmüútür. Sadece birkaç nadir örnek büyük boyuttadır (Wright 2010:21).
Halka form dıúında kilden kesme ve dilimleme úeklinde yapılmıú silindir formlu
boncuklar da bulunmaktadır (Wright 2010:11).
Çatal Höyük’te bitirilmemiú boncuklar da bulunmuútur. Sadece kabaca
aúındırılmıú ince levhalar úeklindedir ve yüzeylerine delme iúleminin uygulanmadı÷ı
görülmüútür.
Bilezikler arasında; düz, kabartmalı bileklikler, kazı bezemeli bileklikler,
kabartma ve kazı bezemeli bileklikler, elma dilimi kenarlı bileklik gibi özellikleri
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olan bilezikler görülmektedir. Ayrıca bezemesiz yüzükler de bulunmuútur (Wright
2010:7).
Çatal Höyük’te kemikten yapılan di÷er süs eúyaları arasında nadiren de olsa
hayvan baúı betimli kemik spatulalar ve yüzeyi oymalı süslemeleri olan kemik
parçalar görülmüútür (Mellaart 1962:56.Lev.VI.c). Hause A III’de bir kemik spatula,
ibibik kuúu baúlı kozmetik seti olarak tanımlanmıútır (Mellaart 1962:56.Lev.VI.e).
House AIII’de baúka bir leylek baúı formlu kemik alet bulunmuútur (Mellaart 1962:
56.Lev.VI.c).
Çatal Höyük’te mezarlarda kadınların yanına yaban domuzu diúinden
kolyeler, aynalardan baúka kozmetik takımları gibi çeúitli süs eúyaları (Mellaart
2003: Res.80,108,109;126), geyik diúlerinden yapıldı÷ı anlaúılan kolyeler, çeúitli
kemik kemer tokaları ve yüzükler bırakıldı÷ı görülmüútür (Baysal ve Wright
2006:149-150).Erkeklerin mezarlarında kolyeler daha az bulunmuútur. Onların
yerine topuzlar, kemer tokaları, obsidyenden uçlar, çakmaktaúından bıçaklar görülür.
Bunlar arasında çakmataúından yapılmıú kama bıçak en güzel örnekler arasında yer
almaktadır. Çatal Höyük’te bulunan di÷er süs eúyaları arasında mavi apatit’ten
kuúbaúı úeklinde yapılmıú boncuk ve üst kısmı geniú yuvarlak halka úeklinde
yapılmıú ve bazı yayınlarda pendant olarak ta tanımlanan yüzük te görülmektedir
(Mellaart 1962:Lev.XXVII. a.b.c.d).
Çatal Höyük 1-13. tabakaları M.Ö 6200- 5400’ e tarihlendirilmektedir.
7.3.3. Can Hasan I
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Konya’ya yaklaúık 13km uzaklıkta, Karaman úehrinin kuzeydo÷usunda Can
Hasan köyünde yer almaktadır (French 1962: 31).
Can Hasan Karaman’ın kuzeydo÷usundaki höyüklerden biri olarak Kılıç
Kökten tarafından hazırlanan haritada gösterilerek yayınlara geçmiútir. 1958 yılında
J. Mellaart ve Alan Hall tarafından Konya Ovası yüzey araútırmaları sırasında ziyaret
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edilmiútir. 1961 yılında ise D. French tarafından kazılmaya baúlanmıútır (French
1962:27).
8 tabaka oldu÷u saptanmıútır. 1.tabaka; Son Kalkolitik, 2.tabaka; 2A ve 2B
olmak üzere iki evrelidir. 2A evresi; Orta Kalkolitik, 2B evresi; Orta Kalkoliti÷e
geçiú evresini içermektedir. 3. tabaka; ølk Kalkolitik, 4-7. tabakalar ise Son
Neolitiktir.
Mimari
Can Hasan 2A Orta Kalkoliti÷e tarihlenen tabakasında yapıların duvarları
yaklaúık 1m yüksekli÷e kadar korunmuútur. Çamur sıvalı olan duvarlar birkaç kez
yenilenmiú, ahúap dikmelerle desteklenmiú ve taú temel kullanımı oldu÷u
görülmüútür. 2B tabakası yangınla tahrip olmuútur. Ancak aynı yapı gelene÷inin
devam etti÷i görülmektedir. Bu tabakada yapılarda kullanılan kerpiç boyutlarının
küçük oldu÷u görülmüútür. Yapılar yan yana boúluk bırakılmaksızın inúa edilmiútir.
Duvarlarda ahúap kullanılarak payanda ile desteklenmiútir. Tabanlar sıkıútırılmıú
kildendir.
3.tabakaya ait bir yapı da 2B tabakasının üstüne yapılmıútır. Duvarların
payandalı oldu÷u, taban ve duvarlarında sıvalı oldu÷u anlaúılmıútır.
Son Neoliti÷e tarihlenen 7-4. tabakalarda ana mekân ve buna bitiúik baúka
mekânlar ortaya çıkartılmıútır. Duvarlar eski yapının duvarları üzerine yapılmıútır.
Yapılar birbirine kapı geçitleri ile ba÷lıdır. Yapı dıú kenarlarına sonradan mekânlar
eklenmiútir.

Yenileme

evreleri

görülen

yapıda

ocaklar,

depolama

yerleri

de÷iútirilmiú; yeni duvarlar eklenmiú iptal edilmiútir. Çok renkli kerpiç tu÷lalar
görülmektedir. Duvarların içinde duvara dik gelecek úekilde ince dallar
yerleútirilmiú. Yapı tabanı altında hatıllar bulunmuútur. Yapılar kare veya dikdörtgen
planlı, ufak ve tek katlıdır. Do÷rudan zemin üzerine kerpiçle inúa edilmiú ve
duvarlarda kerpiç tu÷lalar kullanılmıútır.
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Buluntu Toplulukları
2A çanak çömle÷i krem ya da devetüyü zemin üzerine siyah, kahverengi,
kırmızı bezekleri yapıldı÷ı mal grubu görülmektedir. Yuvarlak karınlı çömlek ve sı÷
kâseler görülmektedir.
2A tabakasında bız, spatula, kemik kanca uç gibi kemik buluntular ele
geçirilmiútir. 2B tabakasında ise bız, kemer tokası, kemik uç ve boncuk gibi
buluntular ele geçmiútir. 2A’da bakır parçası ve 2B’de topuz baúı ve iskeletle beraber
bulunan bakır bir bilezik maden buluntularını oluúturmaktadır. Kilden hayvan ve
insan figürinleri bulunur (French 1963:37).
Süs Eúyaları
Can Hasan’da taú boncuklar a÷ırlıklı olarak 2A ve 2B tabakasında
bulunmuútur. D.French bazı boncukların azuritten yapılmıú oldu÷unu hatta
5.tabakada mavi taútan yapılan boncukların a÷ırlıkta oldu÷unu söylemektedir (French
1967:172). Taú boncuk formları arasında ufak ve geniú ip delikli yassı disk formlular,
silindir formlar, elips kesitli silindir formlar, oval ve yuvarlak formlu boncuklar
görülmektedir (French 2010:Fig.13-18,55). Boncuklar arasında oval ve yassı formlu
olup tek delikli olanlar (French 2010:Fig.55:22,23, 25), elips ve damla formlu tek
delikli olanları görmek mümkündür (French 2010:Fig.55:24). Kolyeleri oluúturan
boncukların ise disk formunda oldu÷u görülmektedir French 2010:Fig.56:1-4). 2A
tabakasının göze çarpan buluntuları arasında bir koçbaúı ve iki tane kuú biçiminde
pendant yer almaktadır (French 2010:70.Fig.51.1,3-4).
Pendantların ço÷u çeúitli taúlardan özellikle kristalden yapılmıú, ço÷u
düzensiz biçimli ve açkılanmıútır (French 2010:56.Fig.53.1-12).
Boncuklar; kristal, kırmızı, yeúil, mavi, gri, siyah renkli, karnelian gibi taúlar
ve özellikle ince taneli boncuklar azuritten yapılmıútır (French 2010.Fig.55.11,12,1824).
Deniz kabu÷u’ndan yapılan süs eúyalarının çeúitli formlarda iúlenmiú oldu÷u
görülmektedir. Tek ve çift delikli hatta sekiz delikli iúlenmiú olanlar görülmektedir.
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Formlar arasında; baklava, oval, üçgen, kare, yamuk, koni úeklinde, dikdörtgen gibi
formlar yassı ve düz yüzeyler oldu÷u görülmektedir (French 2010:Fig.68,69).
Bazılarına a÷ız ve göz eklenerek insan yüzü izlenimi verilmeye çalıúılmıútır (French
2010:Fig.70.4). Bu gibi objeler daha sonra üzeri kırmızı aúı boyası ile (hematit?)
boyanmıútır. Kabukların bazılarının delik yerlerinden kırık oldu÷u da görülmektedir.
Ayrıca tüp/tübular formunda olan kabuklu boncuklar da görülmektedir (French
2010:Fig.71.2-17).
Delikli aksesuar ya da pendant olarak tanımlanan bu kabuklular sedef; tatlısu
midyesi-Unio Pictorum’dan yapılmıútır. Tüp úeklinde yapılan kabukluların ise
Scaphoda / Dantalium sp. kesilerek yapıldı÷ı belirtilmiútir. Pendant olarak
kullanılmıú deniz kabuklularının arasında Cardium?, Glycymeris?, østiridye, Ostrea
sp., deniz minaresi Patella sp. gibi kabuklular yer alır11 (French 2010:91).
Yumuúakça kabukları insutu olarak bulunmamıútır. Ço÷u 2A ve 2B
tabakasının yo÷un kül ve kemik artıklarının bulundu÷u dolgulardan bulunmuútur.
Can Hasan’da kemik objeler süs eúyaları ya da giysi aksesuarları olarak
sınıflandırılmıútır. Bunlar arasında kemer tokası ve kanca (French 2010:Fig.59.2.4),
toka (French 2010: Fig.59.7), yüzük (French 2010:Fig.59.8) görülmektedir. Kemer
tokası ve kanca 2B tabakasından bulunmuútur.
Kemikten damla ve oval formda iúlenmiú pendantlar (French 2010:Fig.59.911) ve bir tane fildiúinden yapılmıú boncuk da görülmektedir (French
2010:Fig.62.15).
Süs eúyalarının dıúında 2 tane ne amaçla kullanıldı÷ı ya da yapıldı÷ı
tanımlanamamıú çizgisel bezemeli ya da süslemeli kemik parçalar da görülmektedir
(French 2010:Fig.59.1-6).

Bu süslü spatulalar Can Hasan’ın 5.tabakasından

bulunmuútur. Can Hasan’da kemik objelerin hiç biri insutu olarak bulunmamıútır.

11

Can Hasan’da delinerek iúlenmiú kabuk pendantaların yapıldı÷ı yumuúakça kabuk türleri hakkında
ayrıntılı bilgi için bknz.French 2010:91.
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Can Hasan I’de kilden yapılmıú pendant da görülmektedir. Bu pendant yassı
oval formlu, üst kısımda kırık ip deli÷i bulunmaktadır (French 2010:Fig.36.10).
Can Hasan’da 2A ve 2B tabakasından bulunan bilezikler mermer, kalsit gibi
taúlardan yapılmıútır. Bileziklerin formları arasında; düz yüzeyli ve kesitli (French
2010:73.Fig.54), yivli parçalar (French 2010:Fig.53.14-19) ve 3.tabakadan bulunmuú
olan üzeri çizgi, baklava ve geometrik bezemeli cam bilezik görülmektedir (French
2010:Fig.0.75). 1 tane kemikten yapılmıú bilezik bulunmuútur. Bu bilezi÷in
yüzeyinde süsleme olmadı÷ı sadece bir ucunda yuvarlak delik oldu÷u görülmektedir
(French 2010:85.Fig. 62.15). Metal buluntular arasında ise 2B tabakasında bulunmuú
olan 2 tane bakır bilezik görülmektedir (French 2010: 77.Fig.57.2-3).
7.4. Do÷u Akdeniz Bölgesi
7.4.1. Mersin – Yumuktepe
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Mersin il merkezinin yaklaúık 3.5 km batı-kuzeybatısında; batıya giden
anayol üzerindedir. So÷uksu Çayı/Müftüderesi'nin do÷u yakasında; 25 m
yüksekli÷inde 300 m çapında yaklaúık 12 hektar alanı kaplayan oldukça büyük bir
höyüktür.
Mersin – Yumuktepe 1936 yılında J. Garstang tarafından tespit edilmiútir.
1937-39 ve 1947-48 yılları arasında ise J. Garstang yönetiminde kazılmıútır. 1993
yılında Mersin Müze Müdürlü÷ü,1994 yılından itibaren østanbul Üniversitesi Eski
Ça÷ Tarihi Bölümü ö÷retim üyelerinden Veli Sevin'in baúkanlı÷ında ve Roma La
Sapienza

Üniversitesi'nden

I.

Caneva'nın

katılımıyla;

østanbul

ve

Roma

Üniversitelerinin oluúturdu÷u bir ekiple yeniden kazılmaya baúlamıútır.
XXXIII-XXVII: ølk Neolitik Ça÷, XXVI-XXV: Son Neolitik Ça÷, XXIV:
Proto-Kalkolitik Ça÷, XXIII-XX: ølk Kalkolitik Ça÷, XIX-XVI: Orta Kalkolitik Ça÷,
XV-XIIb: Son Kalkolitik Ça÷, XIIa: ølk Tunç Ça÷ı, X-IX: Erken Hitit Dönemi, VIIIV: Hitit ømparatorluk Dönemi, IV-I: Geç Hitit-øslam Dönemi Garstang'ın kazısında;
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Yumuktepe'nin Neolitik Ça÷ tabakalarına üç de÷iúik alanda açılan A; B ve C
açmalarında ulaúılmıútır.
Mimari
Yumuktepe’nin Neoliti÷i ølk, Orta, Son ve Neoliti÷in Bitim Evresi olmak
üzere dörde ayrılmıútır. ølk Neolitik Evre’de yapı planları anlaúılmaz durumdadır.
Tabakanın dolgusu fazla tahrip olmuú durumda oldu÷undan çamur sıvalı dal- örgü
yapılarından arta kalan yanmıú taban ve dökülmüú sıva parçaları bulunmuútur. Hafif
çukur

tabanlı

ve

topra÷a

yarı

gömülmüú

olan

yapıların

taú

temelleri

bulunmamaktadır. ølk Neoliti÷in son evresinde úiddetli yangın sonucu taban ve
duvarlardan dökülmüú yanık sıva ve hatıl parçaları ile dolmuú taú temelli yapı
bulunmuútur (Caneva 2007:205, 206).
Orta Neolitik evre ise ølk Neolitik evreden mimarisi ve çanak çömle÷i ile
ayrılmıútır. Caneva, Garstang’ın XXVI. yapı katına ait kalıntıların günümüze
ulaúmadı÷ını ancak aynı yapım özelliklerini taúıyan en az iki yapı katından oluúan
evre oldu÷unu söylemektedir. ølk Neolitik evrenin yangın geçirmiú dolguları ile Orta
Neoliti÷in dolguları arasındaki geçiú sürecini anlamak amacıyla sondaj açılmıú ancak
yamaç akıntısı nedeniyle bu geçiú süreci anlaúılamamıútır. Caneva, geçiú sürecini
yansıtan yapı katını ølk Tunç Ça÷ı’na ait yapı kompleksinde rastlandı÷ını
söylemektedir. Ancak burada da mimariye ulaúılamamıútır. Bu alanda sadece birkaç
metre yüksekli÷inde taú teras duvarı bulunmuútur. Orta Neolitik evrede duvarlarda
kullanılan taúlar ølk Neolitik evrede kullanılanlardan farklı olarak dıú yüzeylerinin
düzeltilmiú oldu÷u görülmüú. Hatta duvarların oval ya da yuvarla÷ımsı küçük taúlar
kullanılarak yapıldı÷ı anlaúılmıútır (Caneva 2007:208).
Son Neolitik evrede yerleúim, höyük yamacında teraslanarak oluúturulmuú.
Dolgular teras duvarları ile kesilmiú ve oluúan düzlüklere konut ve iúlikler
yerleútirilmiú. Oluúan basamaklı yapıda kuzey güney do÷rultusunda dikdörtgen
yapıların köúeleri dönüúlü bir úekilde yapılmıú dar kenarlar apsisli kıvrım yaparak
karemsi görünüm kazandırılmıú.
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Yapıların birinde dikdörtgen fırın ve ocak bulunmuú. Yapıların bulundu÷u
dolgunun üzerinde bir de taú döúenmiú yol bulunmuútur. Yol kenarında direk
delikleri bulunması çit benzeri yapıların oldu÷unu göstermektedir. Kül ve killi bu
dolguda boncuk, sap, bilezik ve çanak çömlek gibi parçalarla bulunmuú artıklardan
buraların iúlik atık alanları oldu÷unu düúündürmüútür. Yapıların arasındaki açık
alanlarda kerpiç topanla örülmüú, çay taúı döúeli tabanları olan yuvarlak silolar
bulunmuútur. Neoliti÷in Bitim evresinde ise bazı duvar parçaları saptanmıútır.
Duvarların dıú yüzeyleri büyük taúlarla örülüp araları küçük taúlarla doldurulmuútur.
Duvarların yüzeyleri kille sıvalı ve sıva katmanına yerleútirilmiú taúlarla duvar yüzü
yapılmıútır (Caneva 2007: 205).
XXIV. tabaka ise höyü÷ün batısında açılan açmada; taú temelli dörtgen
mekanların arasında; olasılıkla avluda çeúitli boyutlarda yapılmıú yuvarlak planlı
silolar tepenin üst noktasından 9.2-10.2 m derinde bulunmuútur (Garstang 1953:).
Siloların bir nevi tahıl ambarı oldu÷u sanılmaktadır. Aynı do÷rultuda inúa edilen
yapıların tabanlarında gömütler ortaya çıkarılmıútır. Çok az sayıda da olsa yerleúme
içi bir mezarlık anlayıúının oldu÷u anlaúılmaktadır. XXIII-XX. tabakalarda yapılar;
köúeleri düzeltilmiú taúlarla muntazam örülen taú temelli; üstü kerpiç duvarlı; dörtgen
veya yamuk biçimlidir. Bazı mekânların tabanları kildendir. Günlük yaúamda
kullanılan yuvarlak biçimli ocaklar görülmektedir.
Buluntu Toplulukları
ølk Neolitik’te çanak çömlek taúçık katkılı ve devetüyü renginde iken koyu
kahverengine dönüúmüútür. Kulp ve tutamak kullanılmamıútır. Bezeme açkılı
kaplarda a÷ız ve boyun kısmına, açkısız kaplarda tüm gövdeye yapıldı÷ı görülmüútür
(Caneva 2007: 206). Orta Neolitik’te ise siyah ya da kurúuni renkli koyu yüzlü açkılı
mallar ortaya çıkmıú. Form bakımından en çok küçük ve ince kenarlı çanak
çömlekler görülmektedir. Son Neolitik’te ise koyu yüzlü açkılı mallar azalarak, boya
bezeme kullanılmaya baúlanmıú. Genel olarak kaba ve kalın kenarlı, düz dipli kova
biçimli ve geniú boyunlu çömlekler görülmektedir. Bazı kapların yüzeyleri kırmızı
astarla kaplanmıú. Koyu kırmızı veya kahverengi boya ile çeúitli geometrik bezekler
yapılmıú bunların yanında nokta, damlalar, yıldırım motifleri betimlenmiútir.
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(Caneva 2007:210). Son bitim evresinde ise boya bezeme daha tanımlı hale gelerek
bezekler de daha karmaúık düzen içinde kullanılmaya baúlamıútır (Caneva
2007:212).
ølk Neolitik evrenin yapı katlarında ufak buluntular arasında depolama
kapları, taú baltalar, kemik mühür görülmektedir. Yontma taú buluntular arasında
obsidyenlerin ço÷unlu÷unu dilgiler oluúturmaktadır. Orta Neolitik evrede ise bir
önceki evreye göre çakmaktaúı sayısında artıú bulunmaktadır. Ancak çakmaktaúı
dilgiler azdır. Kemik aletler arasında deliciler ve spatulalar görülmektedir. Son
Neolitik evrede ise çakmaktaúı kullanımı önceki evre gibidir. Bol olan kemik aletler,
bunlar arasında i÷ne ve taú aletlerin geçirildi÷i saplar görülmektedir. Neoliti÷in bitim
evresinde ise çakmaktaúının obsidyene oranla daha çok kullanıldı÷ı görülmüú,
genellikle çekirdek ve kaba yongalarla temsil edilmiútir (Caneva 2007:206–212).
Süs Eúyaları
Yumuktepe’deki süs eúyaları; boncuk ve bilezik gibi takılar özellikle Son
Neolitik Evre’den itibaren görülmeye baúlanır (Caneva 2007:211). De÷iúik taúlardan
yapılmıú boncuklara kurs ya da kabaca açkılanarak söbemsi biçim verilmiútir.
Bilezikler ço÷u zaman mermer ya da koyu kurúunimsi kayaçlardan oyularak
yapılmıútır (Caneva 2007:204,Fig.24 ). Bileziklerin beyaz ya da gri taúlardan
yapılmıú olanlarına da rastlanmıútır. 1cm kalınlı÷ında olup üzerlerinde herhangi
süsleme izine rastlanmamıútır (Caneva vd.2010:33). Genellikle Son Neoliti÷in kül ve
killi toprak katmanlarında boncuk, bilezik gibi süs eúyalarına di÷er kemik- taú
aletlerle birlikte rastlanması özellikle bu dolguların uzmanlaúmıú kiúilerin atık alanı
oldu÷unu düúündürmüútür (Caneva 2007:209).
Yumuktepe’de boncuklar en fazla yetiúkin ve çocuk mezarlarında gerdanlık
ya da kolye olarak bulunmuútur. Kolyelerin oluúturan boncukların daha çok kurs
biçimli oldu÷u görülmektedir (Caneva 2007:203.Fig.20). Yapıların arasına
serpiútirilmiú birçok çocuk mezarında ise uçları kesilerek yapıldı÷ı anlaúılan
dentalium türü deniz kabuklarından ve de÷iúik taú türünden yapılmıú boncuklara
rastlanmıútır (Caneva 2007:210,202,Fig.19). De÷iúik taú türlerinden yapılan
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boncuklara taúların delinmesi ve yüzeylerinin açkılanmasıyla disk ve oval formlar
verilmiútir (Caneva vd.2010:31,32,Fig.49,50,51).
Yumuktepe’nin boncukları dıúında ilginç bir buluntusu ise kenarları dalgalı
bir úekilde yapılmıú kemik uçtur (Caneva 2007:210,204.Fig.23).Yüzeyinin
açkılanarak parlatıldı÷ı görülen kemi÷in aynı zamanda yüzeyinin kırmızı boyalı
oldu÷u da anlaúılmaktadır.
Yumuktepe’nin ølk Kalkoliti÷e tarihlenen XXIII. tabakalarında çeúitli
taúlardan yapılmıú boncuk ve bileziklere rastlanmıútır (Garstang 1953:Lev.VIII.C).
Boncuklar arasında deniz kabuklarının da iúlendi÷i görülmektedir (Garstang
1953:Fig 39, Lev.X). C alanından deniz kabu÷u ve mermer boncuktan oluúan kolye
ve bilezik parçaları bulunmuútur (Garstang 1953 :82). Halaf etkisinde olan
Yumuktepe’nin XIX–XVII. katlarında ise 1 tane da÷ keçisi olarak tanımlanmıú
hayvan baúı formlu pendant bulunmuútur (Garstang 1953:101, Fig.61,Lev.XVI).
XVIII. tabakada bulunmuú olan pendat’ın 36mm yüksekli÷indedir. Boynuz geniúli÷i
ise 33mm oldu÷u görülmüútür. Garstang, bu tabakalarda bulunan bileziklerin ise
alabastern’den yapıldı÷ını söylemektedir (Garstang 1953:82).
Yumuktepe’nin en eski evresi M.Ö 7000 ile 6200 arasına, bu evreyi izleyen
ve Garstang’ın XXVII–XXVI. yapı katlarının karúıtı olan ikinci evre M.Ö 6100, 1m
kadar dolgu kalınlı÷ı olan ve Garstang’ın XXV. yapı katını temsil eden üçüncü evre
ise M.Ö 6000–5800 arasına tarihlendirilmektedir. Garstang’ın XXIV. yapı katıyla
temsil edilen dördüncü evre ise M.Ö 5800 arasına tarihlenmektedir (Caneva
2007:204, 213).
7.4.2. Amuk Ovası
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Amuk Ovası Hatay’ın güney do÷usunda Amanos sıra da÷larının do÷usunda
yer almaktadır.
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Bölgede ilk kazılar Tell Açana, El Mina, Tell es-Seyh, Tabara el-Akrad
höyüklerinde Sir Leonard Woolley tarafından yapılmıútır. 1932-1938 yılları arasında
ise Robert Braidwood; Çatalhöyük, Tell Cüdeyde, Tell Taynat, Tell Taynat elShagir, Tell Tutail el-Sharki, Tell Kurcuo÷lu, Tell Dhahab ve Tell Kurdu’da kazı
çalıúmaları yapmıútır.
Robert Braidwood, kazı çalıúmaları sonrasında Çukurova bölgesi için bir
kronoloji oluúturmuútur. Braidwood’un, Tell el-Judeidah, Tell Dhahab ve Wadi elHammam’da yaptı÷ı kazılarda elde edilen buluntuları ıúı÷ında, Amuk 4 genel kültür
silsilesindeki A ve B evrelerinin Çanak Çömlekli dönemi temsil etti÷i anlaúılmıútır.
Mimari
Amuk A evresinde mimari kalıntıya rastlanmamıútır. Sadece kömürleúmiú
buluntular nedeniyle olasılıkla bir fırına ait oldu÷u düúünülen bir alan tespit
edilmiútir. B evresine ait olan taú temeller bu oca÷ı kaplamıútır. B evresinde ise ‘T’
biçimli bir taú toplulu÷u bulunmuú ve bu grup; taú temelli kerpiç duvarlı dörtgen ya
da kare olarak nitelendirilebilecek odalardan oluúan bir yapıya ait olarak
düúünülmüútür. Ancak bu mimari kalıntılara ait fazla bilgi aktarılmamıútır.
Buluntu Toplulukları
A evresinde 3 mal grubu görülmüú. Bunlar kaba basit mallar, koyu yüzlü
açkılı mallar, boya astarlı mallardır (Braidwood ve Braidwood 1960:46-55). B evresi
Tell El Cüdeyde’de tespit edilmiútir. Kaba mallar bu evrede de hâkim olmuú, çizi ve
baskı bezeme yapıldı÷ı görülmüútür. Hâkim olarak koyu yüzlü açkılı mallar
görülmüútür (Braidwood ve Braidwod 1960: 68-83).

Amik C evresinde hâkim mal grubu Halaf mallarıdır. B evresinde çizi ve
baskı bezemeliler ortadan kalkmıútır. Halaf tipi bezeme çeúitleri arasında nokta,
zincir, bant, úevron, birbirlerini kesen zincirler, úematik hayvan motifleri
görülmektedir. Amik D evresinde Halaf ve Obeyd dönemine ait özellikler ortaya

181

çıkmaya baúlamıútır. E evresi koyu yüzlü açkılı malların görüldü÷ü son evre
olmuútur. Derin kaideli kaplar tipik formlar arasındadır.
Alet tiplerinde ço÷unlukla Byblos ok uçları, orak bıçakları yer almaktadır.
Di÷er buluntular arasında tas kaplar, kemik bız ve tokalar ise Tell el Cüdeyde’nin
buluntu toplulu÷unu oluúturmaktadır (Braidwood ve Braidwood 1960:46-90).
Amik C evresinde az sayıda kilden sapan taúı, E evresinde kadın ve úematik
hayvan figürinleri bulunmuútur. Az sayıda geometrik yüzeyli damga mühür
bulunmuútur. Ayrıca konik ve dairesel biçimli tokenler, diskler bulunmuútur. Amik B
evresinde mızrak uçları, Amik C evresinde taú kaplar, yassı baltalar, Amik D
evresinde taú kaplar görülmeye devam etmiú bu kaplar E evresinde ço÷almıú. Çeúitli
tabakalarda bızlar, spatulalar, dü÷me ve süs eúyası gibi buluntular bulunmuútur.
Süs Eúyaları
A evresinde Judaidah’ta; boncukların hepsi dikkatli ve özenli iúçili÷i oldu÷u
görülmektedir. Yüzeyler düzeltilmiú ve oldukça iyi parlatılmıútır. Formlar arasında;
basit yuvarlatılmıú boncuk, varil biçimli, a÷ız kısmında bo÷umlu varil biçimli
boncuk, üçgen, ‘double axe’ boncuk tipleri görülmektedir. Double axe boncukta
di÷erlerinden çok iyi yapılmıútır. Bu formların ip delikleri düzgünce dıúa dönük
olarak; çıkıntı yaparak sona ermektedir. Kanatlar ince biçimli, yakalı ‘ V’ biçimli,
konik kapalı, ince biçimli kenarları vardır (Braidwood ve Braidwood 1960: 62). A
evresine ait bir baúka boncuk ise Tell Dhahab’dan bulunmuútur. Tipolojik olarak A
evresi materyalini içermektedir (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.36: 6,7).
No:6’daki ‘double axe’ boncuktur. øki tarafında da kanatlar ince ve konik biçimli
kenarları bulunmaktadır. No:7’deki ise double axe’ın basit biçimlisidir. Dıúa dönük
yakası yassı ve bu yaka delikle bitmekte, kanatların ince ve keskin kenarla sonlandı÷ı
görülmektedir (bknz.Resim 10).
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Resim 10: Amik Ovası’nda bulunan kelebek formlu boncuk ve hayvanbaúı pendant
(Braidwood ve Braidwood 1960:94,Fig.36.7;Fig.13 ).

A evresinde sadece bir tane tüp biçimli kemik boncu÷un süslendi÷i
görülmektedir. Yüzeyi düzeltilmiú ve parlatılmıú olan boncu÷un kenarları oldukça
düzgündür. Üzeri ise yiv úeklinde bezemeli oldu÷u görülmektedir (Braidwood ve
Braidwood 1960:66.Fig.38.9,Lev.76.4).
Molusca’lar Akdeniz kökenli Glycimeris Violascens ve Cardium’dur
(Braidwood ve Braidwood 1960:67).
B evresinde ise 11 tane boncuk bulunmuútur. Bunların ço÷u çift deliklidir.
Sadece birkaç ufak boncu÷un tek delikli oldu÷u görülmektedir. Formlar arasında;
enine yatık formlu boncuk, disk, asimetrik halka biçimli, uzun silindir, elips,
di÷erleri basit formlu fakat yuvarlatılarak bitirilmiú, mercimek biçiminde, daha
sonraki boncuklarda, oval enine parçalar tek delikle bitirilmiútir. En güzel ve dikkatli
yapılanlar

ise

genellikle

plano

convex’tir

(Braidwood

ve

Braidwood

1960:92.Fig.67:1,2,3,4,5,6,7,8,9). Delikler ise boncuklara özensizce yapıldı÷ı
görülmektedir.
Pendantlar

ise

ço÷u

çakıl

taúından

yapılmıú

oldu÷undan

çok

az

biçimlendirilmiútir (Braidwood ve Braidwood 1960:94:Fig.11-13). No:11’deki üçgen
úeklindedir; yüzeyi düzleútirilmiú ve parlatılmıútır. No:12’deki boncu÷un yüzeyi
tıraúlanarak biçimlendirilmiú ancak tümseklerde görülmektedir. Yüzeyin üst kısmı
ise çizgi úeklinde oyuklarla süslenmiútir. No:13 ise hayvan baúlıdır. Kulaklarından
biri keskince sınırlandırılırken di÷eri biçimsizdir. Yüzeyi parlatılmıú oldu÷u görülen
pendantın a÷ız kısmına kadar simetrik olan baúı yapmacık gibi görünmektedir
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(Braidwood ve Braidwood 1960:95.Lev.70:12,bknz. Resim 10). Boncukların ço÷u
klorit, sabun taúı ve yeúil taútandır.
B evresinde sadece 1 tane deniz kabu÷u boncuk bulunmuútur. Bu boncuk
ufak, kanatlı geniú ve düzleútirilmiú yüzeylidir (Braidwood ve Braidwood 1960: 97).
B evresinde 1 tane bulunan deniz kabu÷u boncuk ise yüzük-halka úeklinde
yapılmıú geniú deli÷i bulunmaktadır. Yüzeyinin oldukça düzgün düzeltilerek
iúlendi÷i belirtilmektedir (Braidwood ve Braidwood 1960:99.Lev.78.2).
En erken Amik C evresinde 52 numaralı gömüden çanak çömlekle beraber 7
tane boncuk bulunmuútur. Ayrıca bu evrede 53 tane dizi úeklinde bulunan
boncukların ufak disk úeklinde formları oldu÷u görülmüútür. Toplu bulunanların
dıúında aynı úekilde 2 tane diske benzer formlu boncuk, yüzeyleri yuvarlatılmıú ve
düzleútirilerek sonlandırılmıútır. Yuvarlak kenarlı, ufak deliklidir (Braidwood ve
Braidwood 1960: 128.Fig.100:1). Bu formlar daha sonraki evrelerde de devam
etmiútir. Genelde boyutlar ufaktır. Kullanılmıú olan ilk örneklerin çift sıralı oldu÷u
görülmektedir. Sadece 2-3 sıra halindedir. 49 ve 53 dizi halindekiler obsidyenden
yapılmıútır. Disk úeklinde ve omurgalı kenarları

geniú bo÷umlu olanlar

görülmektedir (Braidwood ve Braidwood 1960:128.Fig.100:2). Bu örnekler
açkılanmıú, çeúitli çaplarda ve uzunluklarda oldu÷u görülmektedir. Ortalama çapları
6 ile 1.2mm aralı÷ında de÷iúmektedir.
C evresinde sadece bir tane gazel’in femur kemi÷inden iúlendi÷i anlaúılmıú
tüp biçimli kemik bulunmuútur (Braidwood ve Braidwood 1960.Fig.103:4,Lev.76:9).
Kabuk boncuk ya da kabuk pendant olarak kullanıldı÷ı düúünülen takıların
kenarları taraklıdır ve iki deli÷i bulunmaktadır. Ço÷u ilk evrelerde görülmüútür
(Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.104.Lev.78:9).
D evresinde obsidyenden biçimlendirilmiú pendantlar vardır. Bunlar uzun
silindirik parçalardır (Braidwood ve Braidwood 1960:172.Fig.134:6). Uca do÷ru
incelen ve yassılaútırılmıú, çift delikli, yüzü tıraúlanmıútır. Bunlar dıúında bölük
pörçük yapılmıú mercek biçiminde ve oval olanlarda görülmektedir. Bütün yüzeyler
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düzeltilmiú ve hafif konveks biçimlidir. Kenarlar çok ince ve yuvarlaktır (Braidwood
ve Braidwood 1960:Fig. 134:7).
E evresindeki örnek ise daha geniútir (Braidwood ve Braidwood
1960.Fig.166:2). Di÷er dizi halindeki 4 boncuk yuvarlatılmıú, parlak konveks kenarlı
ve geniú deliklidir (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100:3). 52 tane boncuk x520
gömüsünden, 44 tanesi yarı saydam, yeúil taútan ve disk úeklinde, yassı uçlu,
konveks kenarlı ve çift deliklidir (Braidwood ve Braidwood 1960:100:6). Özensiz
biçimlendirilmiú fakat yuvarlak planlı yapılması baúarılmıútır.
Ölçülerde formlar oratılı de÷ildir. Ortalama çapları 5-1.2mm’dir. Gömü
yanında bulunan açkılanmıú daha iyi formda yapılmıú olanları (Braidwood ve
Braidwood 1960.Fig.100:7) görülmektedir. Kenarların biraz deli÷e do÷ru içbükey
sonlandırıldı÷ı ve tek delikli oldu÷u görülmektedir. Ortalama 6mm çapında, 2mm
geniúli÷indedir. Bu örnekler dıúında aynı úekilde gömülerden bulunmuú varil biçimli
tek delikli örnekler de görülmektedir (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100:8,4).
Di÷er boncuk ise di÷erlerinden farklı olarak hafifçe konkav bitirilmiútir. Konveks
kenarlı, geniú deliklidir (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100.5). Bu örneklere
nispeten benzerleri E evresinde ortaya çıkmıútır (Braidwood ve Braidwood
1960:166:11-12). Bunlar yassı ve abartılı örneklerdir. Düzleútirilmiú konveks kenarlı
elmas biçimli parça da görülmektedir (Braidwood ve Braidwood 1960: 100:9).
Görülen formlar hiçbir evrede benzer biçimli de÷ildir.
Pendantlar ise gömü yanında bulunmuútur. Bunlar 8 tane çift sıra taú
pendanttır. Bunlardan 4 tanesi baúkalaúım kayacı olan úistten yapılmıútır (Braidwood
ve Braidwood 1960: 128.Fig.100:12,13,15,Lev.71:1). Muhtemelen çakıl taúından
yapılmıú 2 örnek ise çok biçimsiz oldu÷u görülmüútür. Bir tanesi oval biçimli
(Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100:10), di÷eri üçgen biçimlidir (Braidwood ve
Braidwood 1960:Fig:100.11). Di÷er bir pendant dikdörtgen biçimli ve celt’lerin
taklidi olarak düúünülmüútür (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100.12). Bu
örnekler dıúında 1 tane kuú baúı pendant ta görülmektedir (Braidwood ve Braidwood
1960: Lev.70:16).
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E evresinde ço÷unlu÷u ufak olan 26 tane taú boncuk vardır. Ço÷unlu÷u disk
úeklinde veya uzun varil úeklindedir. Yüzeyleri düzleútirilmiútir. Dü÷me úeklinde çift
delikli olup, yarı yassı küre úeklinde olan formlarda görülmektedir (Braidwood ve
Braidwood 1960: 219:Fig. 166: 1-2; yassı yarı küre úeklinde, Fig. 166: 2; disk
úeklinde, Fig.166:3; kare bitirilmiú ve kenarları konik, Fig.166:3-5; disk úeklinde,
delikler oldukça geniú yapılmıú hatta bazıları düzensizdir. Uzun silindir boncuklar;
Fig.166: 8-9, varil úeklinde yapılmıú; Fig.166:9-10, üçgen úeklinde; Fig.166:11-13,4
tane dü÷me úeklinde bunlardan 3 tanesinin yüzeyi düzleútirilmiú ve açkılanmıú;
Fig.166:14.Lev.70:13).
E evresinde 7 tane pendat bulunmuútur (Braidwood ve Braidwood 1960:
220). Bunlardan 3 tanesi açkılanmıútır (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.166:18,
21, K127). Bunlar dıúında elmas biçimli; plano konveks parça uçlarına kırılarak delik
açılmıú (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.166:21.Lev.71:3) ve iyice parlatılmıú
ince dikdörtgen parça görülmektedir (Braidwood ve Braidwood 1960: K127).
Boncuklarda; kalsit, mermer, klorit, kristal, obsidyen ve yeúil taú kullanılmıútır
(Braidwood ve Braidwood 1960:220).
7.4.3. Domuztepe
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Kahramanmaraú øli’nin 32 km güneydo÷usunda, Narlı Nahiye merkezinin
güneybatısında yer almaktadır.
1993 yılında Kahramanmaraú Arkeolojik Yüzey Araútırması Projesi sırasında
saptanmıútır. 1996 yılında Elizabeth Carter ve Stuart Campbell ile yerleúmede ortak
kazı çalıúmalarına baúlanmıútır.
Domuztepe yaklaúık 20 hektar bir alanı kaplamakta ve bulundu÷u ovadan
12m yükseklikte yer almaktadır. Domuztepe’de Obeyd, Samarra, Roma Dönemlerine
ait buluntular bulunmuú ancak kültür dolgusunu Halaf Dönemi oluúturmaktadır.
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Mimari
Domuztepe’de altı ayrı alanda çalıúma yapılmakta, Halaf Dönemine
tarihlenen tabakaların bulundu÷u yerdeki çalıúmalar Operation I olarak adlandırılan
alanda yapılmaktadır. 200m2’lik alanda birçok yapı katı ortaya çıkmıútır. Farklı
evrelere ait olan yapılar birbirleri üzerine gelecek úekilde konumlandırılarak
yapılmıútır. Binaların içi beyaz sıva ve kırmızı renkte killi dolgu ile kaplıdır. Zaman
içinde teraslanan dolgular aynı zamanda birden çok yapı evresini temsil etmektedir.
Ölüm çukuru- Death Pit - olarak adlandırılan ve terasın ait oldu÷u evreden daha geç
bir evreye tarihlenen çukur bu alanı kesmektedir (Carter vd. 2003: 118,119). Bu
çukurda herhangi mimari evreye rastlanmamıútır. Sadece en az kırk bireye ait iskelet
bulunmuútur (Campell 2005: 4).Çukurun ilk evresinde insan ve hayvan kemikleri
bulunmuú, orta kısmını kaplayan gri- küllü dolguyla bir yangın yaúandı÷ı
anlaúılmıútır. Çukurda az buluntu ele geçirilmiútir. Kaba yapılmıú çanak çömlek
parçaları arasında iúlenmiú kemik buluntulara da rastlanmıútır.
Ölüm çukurunun muhtemel iki üç kuúak sonrasında olaca÷ı düúünülen baúka
bir evrede ise dörtgen planlı yapılar görülmüútür. Taú temelli olan bu yapıların
aralarında avlular bulunmaktadır. Birbirine oldukça yakın inúa edilen bu yapıların
bulundu÷u evre ise en az üç yapı katını temsil etmektedir ve Operation I’in son
evresini temsil etmektedir. Dörtgen yapıların dolgusunda dört adet Tolos yapı
bulunmuútur. Bu yapıların iç çapları 2- 2.5m arasında de÷iúmektedir. Yapılar sı÷ bir
çukur açıldıktan sonra taú dizileri ile kenarları çevrelenmiútir. Tabanların ise çay
taúları ile döúenerek üzerlerinin kil sıva ile sıvandı÷ı görülmüútür. Yapıların kil sıvalı
olmsı buraların kamusal bir depolama alanları oldu÷unu düúündürmüútür. Operation
II ve Operation I’in kuzeydo÷usunda bulunan tolos yapıların çapları 3m civarında
oldu÷u için barınak olarak tanımlanmaktadırlar (Carter vd.2003: 119).
Operation II alanı daha çok Son Halaf Dönemi’ne tarihlenmektedir. 8 evresi
olan bu alanda hem dörtgen hem de yuvarlak planlı yapılar ortaya çıkartılmıútır.
Yapım tekni÷i de÷iúti÷i görülen yapıların bazılarında taú temel kullanılırken
bazılarında taú temel olamadı÷ı görülmüútür. Duvarların üzerinde ise kerpiç topan –
pisé – kullanılmıútır. Tolos yapıların iki bölümden oluútu÷u görülmüútür. Dörtgen
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planlı oda ve onu çevreleyen yuvarlak dıú duvardan oluúmaktadır (Campell vd.1999:
400, 401). Dörtgen planlı duvarların köúeleri bazı yerlerde yuvarlak duvara temas
etmedi÷i de görülmüútür. Operation III, IV, V, VI alanlarının ise çanak çömlek
parçalarından Obeyd etkisinde oldu÷u düúünülmektedir.
Buluntu Toplulukları
Domuztepe’de Samarra, Obeyd ve Erken Halaf Dönemlerine ait çanak
çömlek dıúında ana mal grubu olarak Klasik Halaf malı görülmektedir.
Çanak çömlek mal grupları arasında boyalı ve boyasız mal gruplarına daha
çok rastlanmıútır. Boyasız Halaf mal grubu olan çanak çömlek Do÷u Akdeniz Wadi
Rabah kültürü ile benzerlik gösterdi÷i düúünülmektedir (Campell vd.1999:407409,Carter vd. 2003:128,129).
Yontma taú endüstrisinde en fazla çakmaktaúı kullanıldı÷ı görülmüútür.
Bunun % 60’nı yonga ve % 20’sini ise dilgi ve düzeltili aletler oluúturmaktadır. Altı
farklı kaynaktan geldi÷i görülen obsidyen; kap, boncuk, alet yapımının dıúında ayna
yapımında da kulanılmıútır. Taú kaplar en iyi bilinen buluntular arasındadır. Ayrıca
yerleúmede 60’ın üzerinde baskı mühür ve 4 tane mühür ele geçirilmiútir. Baskı
mühürlerin ço÷u Operation I’de bulunmuútur. Bunların yüzeyinde kare, dikdörtgen,
yuvarlak, üçgen gibi geometrik desenler, el motifi uygulandı÷ı görülmektedir
(Campell vd. 1999: 414- 146; Carter vd. 2003: 130, 131).
Süs Eúyaları
Domuztepe’de süs eúyalarının büyük bir kısmını boncuklar ve pendantlar
oluúturmaktadır. Boncukların ço÷u ufak daire úeklinde 5mm çapından daha ufak,
2mm’den daha kalın oldukları görülmüútür. Boncuklar kireç taúı, serpantin, obsidyen
(kahverengi, yeúil, gri çizgili), bazalt, mermer, karnelian, firit gibi çeúitli yerel
kayalardan yapılmıútır. Ayrıca kabuk ve kemikten yapılmıú boncuklar da
bulunmuútur. Genellikle pendant olarak kullanılan süs eúyalarının Halaf etkisini
taúıdı÷ı görülmektedir.
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Domuztepe’de bulunmuú en ilginç örnekler arasında 1.5cm yüksekli÷inde,
açkılı siyah saydam taútan ya da obsidyen’den yapılmıú bir pendant’ın adam
formunda oldu÷u görülmektedir. Kollar gö÷üste çapraz úekilde ba÷lanmıútır. Baú
kısmının üstünde ise delik bulunmaktadır. Yüz ise belirsizdir (Carter, Campbell,
Snead:1999.Fig.5:5). Beúgen úeklinde siyah serpantinden yapılmıú antropomorfik
pendant di÷er ilginç örnekler arasındadır. Pendant’ın ön ve arka yüzünde çizikler
yapılmıú, gözler oyuk úeklinde tasvir edilmiútir. Beúgen pendantın üç kenarının
çentiklenmiú oldu÷u görülmektedir. Muhtemel kolye ucu olarak kullanılmıútır
(Carter, Campbell, Snead:1999.Fig.5:4).
ønsan tasvirlerinin yanı sıra hayvan figürlerinin yapıldı÷ı pendantlar da
görülmektedir. Domuztepe’nin ölüm çukurunda bulunmuú olan kuú biçimli, taútan
pendant bunun en güzel örne÷idir. Ayrıca bu pendant’ın yanında bir de gümüú
boncuk bulunmuútur (Carter, Campbell, Gauld 2003:Fig.14). 2003 yılı buluntuları
arasında Operation I Alanı’ndan bulunan koçbaúı olarak tanımlanan pendant ve 2005
yılı buluntuları arasında bulunan baúka bir hayvan baúı betimli pendantta ise göz
çukurlarının oyuk olarak betimlendi÷i görülmektedir. Serpantinden yapılmıú baúka
bir örnek ise domuz ya da aslan baúı olarak yorumlanmıútır (www.domuztepe.org).
Yerel

olan

obsidyenlerin

pendant

yapımında

kullanılmıú

oldu÷u

görülmektedir. Monogrom obsidyenlerin dıúında özellikle çizgili olarak kullanılan
obsidyenlerin boncuk yüzeyinde bir desen oluúturdu÷u görülür.
Boncuk formları arasında; çift delikli oval formlar, çift delikli yassı kare
formlar, varil biçimli, silindir formlu, oval bombeli ve tek delikliler, geniú delikli
disk boncuklar görülmektedir. Ayrıca çift delikli yassı baklava formlar, yuvarlak
formlar ve tek delikli koni formlu kolye uçları ve boncuklar görülür
(http://opencontext.org/databa
se/ocmedia/domuztepe/Preview%20of%20DT%20Images/DT%20Small%20Finds/ ).
M.Ö 6. ve 5. binyıl yerleúmesi olarak tanımlanan Domuztepe yerleúmesinin
buluntu ve özellikle çanak çömlekteki benzerliklerine bakarak buranın Halaf
Dönemini yansıtan yerleúme oldu÷u ön görülmektedir. Teraslama alanının son
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evrelerinden alınan radyo karbon sonuçlarına göre ise M.Ö 4530+ - 40 olarak
tarihlenmiútir. Kızıl teras ve hendekten alınan radyo karbon sonuçlarına göre ise M.Ö
5800’e tarihlendi÷i anlaúılmıútır.
7.5. Güneydo÷u Anadolu Bölgesi
7.5.1. Nevali Çori
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
ùanlıurfa øli’nin Hilvan ølçesi’nde Kantara Köyü’nün yakınlarında, yerleúimi
do÷u ve batı olarak bölen Kantara Çayı’nın iki yakasında yer almaktadır.
Nevali Çori IV olarak tanımlanan batı kısmı do÷al aúınma nedeniyle geniú
ölçüde yok olmuú, do÷u kesimindeki mimari ise iyi korunmuú durumdadır.
Heidelberg Üniversitesi’nin ve ùanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nin iúbirli÷i ile kazılar
1983, 1985-1987 ve 1989-1991 yıllarında yapılmıútır. Yerleúme 1992’den beri
Atatürk Baraj Gölü’nün suları altındadır (Hauptmann 2007:136).
Kazıda 3 yerleúim evresi saptanmıútır. I-V.evreler ølk Neolitik Dönemi
kapsamaktadır. Tek bir yapıyla temsil edilen VI. evre, çanak çömle÷i ile Son Neolitik
Dönemin Orta Halaf kültürünü yansıtmaktadır. VII. evre ise Hassek kazılarından
bilinen ølk Tunç Ça÷ı Ib’ye ait iki yerleúim tabakası ile tanınmaktadır.
Mimari
I. tabakada; ana topra÷ın üzerine ikisi tam açılmıú toplam 5 yapı saptanmıútır.
Bu yapılar bölme duvarlı, iki bölümlü yapıları yansıtmaktadır. Ana birim
uzunlamasına bir bölmeyle iki birime sonra iki yatay duvar ile eúit boyda altı
dikdörtgen bölüme ayrılmıútır. Kanallı yapıların ileri aúamasında yapılara tabamı
yükselten taú platfor, yapıyı enlemesine kesen iki kanal açıklı÷ı yapılmıútır.
Kanalların kenarları taú ile sınırlandırılmıútır.
II. tabakada; taú dizili kanallara ait 3 yapı bulunmuútur. II. tabaka yapıların
geliúim ve da÷ılımın en iyi izlendi÷i tabaka olmuútur. 4 konut bulunmuútur. Bu
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tabakada bulunan Konut 6’nın hem konut hemde iúlik yeri oldu÷u anlaúılmıútır.
Bölümlendirilmiú kanalların birinde iki ocak ve bir taú ‘kızartma çukuru’
bulunmuútur.
III b tabakası’nda konutlar korunmuú yalnızca yerleúmenin ortasında yeni
yapılar inúa edilmiútir. Plan ve yönlendirme bakımından farklılık göstermektedir.
Yuvarlak olan mekânlar ve iç mekânı sınırlandıran taú kümeleri, birçok dikme deli÷i
bir yapının da çatısının ahúap olabilece÷i düúünülmektedir.
IV. tabakada birkaç da÷ınık duvar parçası bulunmuútur. V. tabakada yerleúme
sürecinde

kesinti

yaúanmıútır.

Bu

tabakada

yapılar

kanallar

ile

bölümlendirilmemiútir. Yapı içi payandalar kullanılmıútır. Ana mekânın altına
yerleútirilen duvarlar bölmelere ayrılarak buraları depolama amaçlı kullanılmıútır.
Yerleúmenin kuzeybatı terasında I. tabakadan baúlayan ve tabaka II’ye kadar
yenilenerek devam eden büyük kare planlı yapı görülmektedir. Yapıya güneybatı
açıklıktan iki basamakla inilmekte ve taban döúemesinin terazzo tekni÷i ile yapıldı÷ı
görülmektedir. Güneydo÷u boyunca uzanan bir niúi, ortada ortostat parçasından
oluúan bir podyumu bulunmaktadır. Daha sonraki evrede T ve di÷er ters L úeklinde
iki taú seki üzerine oturan dikdörtgen podyuma dönüúmüútür (Hauptmann 2007:142).
Buluntu Toplulukları
Yontma taú toplulu÷undan ok uçları büyük bir grubu oluúturmaktadır. Sırtlı
ve geniú dip çentikli uçlar di÷er ok uçları grubunu oluúturur. Kazıyıcı, delici,
yongalar az bulunmuútur. Yassı baltalar, topuz baúları, taú heykeller, küçük
heykelcikler görülürken çanak çömlek bulunamamıútır (Hauptmann 2007:146-148).
Süs Eúyaları
Düz, oval ya da paralel kenar biçiminde boncuklar yerleúmede görülürken
‘Abu Hureyra’ tipi kelebek boncuklar bütün yapı katlarında görülmektedir. III. yapı
katında çok delikli ara boncuklar yaygındır. Bunlardan 99 tane bulunmuútur
(Schmidt 1988:175.Fig.16:1-12). Açkılı yuvarlak ya da oval kesitli 39 tane mermer
halka ise üst tabakalarda bulunmuútur. Kanatlı bir bakır boncuk ise Çanak Çömleksiz
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Neolitik Dönemin geliúim teknolojisini göstermektedir. Bu boncuk nabit bakır
dövülerek yapılmamıútır. Cevherden uygun biçimde indirgenmiútir (Hauptmann
2007:146 ;Baúgelen 2007:132).

Resim 11: Nevali Çori bakır kelebek biçimli boncuk (Baúgelen 2007:132 ).

Bu örneklerin dıúında çeúitli taúlardan yapılmıú farklı formlarda boncuklar
(Schmidt

1988:200.Fig.1-5,

7-12)

ve

bilezikler

görülmektedir

(Schmidt

1988:200.Fig.16-17 ). Bileziklerde dikine açılmıú deliklerin görülmesi ise önemli bir
özelliktir.
I-V. tabakalar Çayönü ile karúılaútırıldı÷ında I. tabaka Çayönü’nün 2. Evresi
ile aynı zamana tarihlendirilmiú. Radyokarbon örnekleri alınan I-II. tabakalar
M.Ö.8550-8350 ve 8550-7950 tarihini vermektedir (Hauptmann 2007:149).
7.5.2.Mezraa-Telailat
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
ùnlıurfa øli’nin Birecik ølçesi’nin 7km güneyinde Mezra Beldesi sınırları
içerisinde, Fırat’ın sol kıyısında, kıyı taraçası üzerindedir.
1989 yılında G.Algaze’nin Kargamıú- Birecik Baraj Göl Alanları yüzey
taramasında bulunmuútur. 1999 yılından itibaren ODTÜ-TAÇ-DAM kapsamında,
ùanlıurfa Müzesi Müdürlü÷ü adına østanbul Üniversitesi’nden Mehmet Özdo÷an
baúkanlı÷ında bir ekip tarafından kazı çalıúmaları yürütülmektedir. 2003-2004
yıllarında çalıúmalar tabakalanma ile ilgili bazı sorunların çözülmesi ve yerleúim
alanlarının sınırlarının belirlenmesi amacıyla sınırlı alanda devam etmiútir.
Yerleúme Fırat’ın ana yata÷ına koúut olarak uzanan alçak taraça üzerinde
do÷u-batı yönünde yaklaúık 400m boyunca uzandı÷ı anlaúılmaktadır. Yerleúmenin
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do÷u-batı yönündeki uzantısının en azından 150-200m civarında oldu÷u söylenebilir
(Özdo÷an 2007:189-190).
Höyükte birbirinden yaklaúık 5000 yıllık bir dönemle ayrılan iki kültürel evre
bulunmaktadır. Bunlardan I. evre Demir Ça÷ı, II-V. evreler Neolitik Dönemi temsil
etmektedir.
Mimari ve Buluntu Toplulukları
V. evre; höyü÷ün kuzey-güney yönünde yapılan sondajlardan gelen
çakmaktaúı

aletlerin

biçimsel

özelliklerine

dayanılarak

PPNB

dönemine

tarihlendirilir.
IV. evre ise höyü÷ün kuzeyindeki derin sondajdan ve batı yamaçtaki açılan
basamaklı açmada sınırlı alanda saptanmıútır. En az 3 mimari tabakası
bulunmaktadır. Bu evrede bölmeleri standart olmayan hücre planlı yapılar
görülmektedir. En eski yapı taú temelsiz kerpiç, bunun üzerindeki ise taú temellidir.
III. evre’de dal örgü gibi hafif yapıları yansıtan mimarisi, farklı buluntu
toplulu÷uyla Son PPNB ile Çanak Çömlekli ølk Neolitik arasına giren faklı
özelliklere sahip bir dolgu ile karúılaúılmıútır.
III B evresinde; dal örgü mimari ile beraber söbe planlı yapılar, kil sıvalı
derin çukurlar ve kireç taúından yapılma insan phallus heykelleri görülmektedir.
III A evresi ise III B evresinin devamı niteli÷indedir. Koyu yüzlü açkılı ve
saman katkılı kaba mallar görülürken phallus heykelleri ortadan kalkmıútır.
II C evresi ise yerel çanak çömlek yapımının baúladı÷ı dönemi temsil
etmektedir. Kaba saman katkılı kabaca biçimlendirilmiú çanak çömlek bu dönemin
belirleyicili÷ini oluúturmaktadır. Husking traylar ve taú kapların sayıca fazla oldu÷u
görülmüútür (Özdo÷an 2007:195).
Yapılarda, ortadaki di÷erine göre daha geniú olmak üzere uzunlamasına üç
bölüme ayrımlı, dar cepheye de hücremsi küçük bölümler eklenmiútir.
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II B evresinde; ba÷ımsız yapı birimlerine ba÷lı düzen ortadan kalkarak yerini
birbirine bitiúik yapıların oluúturdu÷u yapı adaları almıútır. Bu yapı adalarında açık
alanalar avlu niteli÷ini kazanmıútır. Yapılar gene dörtgen planlı, içleri kare biçimli
hücresel birimler olarak bölümlendirilmiútir. Genel olarak Hassuna dönemini temsil
eden tabakada Hassuna standart boyalılarının yanında husking traylar da
görülmektedir (Özdo÷an 2007:196).
II A tabakasında ise mimari kalıntıya rastlanmamıútır. Çanak çömlekte ise
Proto Halaf döneminden Obeyd döneminin baúlarına kadar olan bir süreci yansıttı÷ı
görülmektedir.
Süs Eúyaları
Yerleúmede boncukların II B evresinden bulundu÷u görülmektedir (Özdo÷an
2007:196.Fig.50-51). Boncuk formları arasında oval formlu üstten tek delikli kolye
ucu ya da pendant olarak tanımlayabilece÷imiz örnek bulunmaktadır. Boncuklar
arasında elips kesitlere sahip; yassı oval form, daha çok a÷ız kısmı içbükey olarak
iúlenmiú yassı oval yüzlü formlar, baklava biçimli bir örnek, mekik biçimli ve
kelebek formlu boncu÷un yerleúmede belirleyici boncuk formlarını oluúturdu÷unu
söylemek mümkündür (Özdo÷an:186.Fig.50. no.267, 294,289, 127, 293, 292).
Saydı÷ımız bu boncuk formları dıúında yassı oval formlu yüzeyden çift delikli
boncuk ya da dü÷meler, disk ve silindir formlar görülmektedir (Özdo÷an
2007:186.Fig.50.no.257, 258, 200, 124, 134, 130). Bir tane ise yuvarlak formlu kesit
ortasından iúlenmiú ip deli÷i olan boncuk ta görülmektedir (Özdo÷an 2007:186.
Fig.50.no.256). Boncukların dıúında Çanak Çömlekli Neolitik tabakalarda çivi baúlı
taú nesenelerde görülmektedir (Özdo÷an 2007:186.Fig.50.no.104, 40, 39, 38).
Radyokarbon ölçümlerine göre IV. evre: 9324+_53, III B evresi:8021+_55,
7977+_54, II C evresi: 8360+_80, II B evresi: 7849+_61, 7746+_61’e tarihlendirilir.
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7.5.3. Çayönü
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Diyarbakır øli, Ergani ølçesi’ne ba÷lı Çayönü Tepesi bugünkü Hilar Köyü’nün
tam kuzeyinde, Ergani Kasabasının 7km kadar güneybatısında yer almaktadır
(Özdo÷an.A. 2007:59).
Çayönü kazılar, Güneydo÷u Anadolu Tarihöncesi Karma Projesi kapsamında
Prof.Dr. Halet Çambel ve Prof.Dr. Robert Braidwood tarafından 1962 yılında
baúlamıútır. 1968 yılında Mehmet Özdo÷an’ın görevi devralmasıyla 1991 yılına
kadar sürmüútür.
1963-1964 yılında yüzey toplamalarının de÷erlendirilmesi sonucu tepede 3
evre belirlenmiútir. Bunlaradan II-III. evre, Neolitikten baúlamak üzere günümüze
kadar de÷iúik Çanak Çömlekli Neolitik kültür topluluklarına aittir. 3. evre ise tepenin
geniú bir alanına

yayılan

I.evredir. Bu evre Çayönü’nün esas

evresini

oluúturmaktadır. Ancak yeni verilere göre Çayönü ølk Tunç Ça÷ı ortalarına kadar
Hilar kayalıklarından baúlayıp ovaya do÷ru yayılan bir yerleúmedir.
III. evre: ølk Tunç Ça÷ı II-Orta Ça÷’dır.
II. evre: Çanak Çömlekli Neolitik-ølk Tunç Ça÷ı I’dir. Bu evrenin 1989-1991
yılı çalıúmalarından sonra kendi içinde en az iki alt evresi oldu÷u ortaya çıkmıútır.
IIb: Son Kalkolitik-ølk Tunç Ça÷ı I’e aittir. II a evresi ise; Çanak Çömlekli Neoliti÷e
ait olup; Çanak Çömleksiz Neoliti÷e ait höyü÷ün kuzeyindeki alüvyal kaplı Taú
Döúemeli Yapılar ve Geniú Odalı Yapılar evresinin üzerine oturan iki höyük
úeklindedir. Bu evrede iki yerleúme vardır.
Yeni Çanak Çömlekli Neolitik Evre
Güney sırtını Çanak Çömlekli Neolitik B-C höyük dolgularına, do÷usunu
Eski Çanak Çömlekli Neolitik Evre dolgularına dayayarak kuzey güney yönünde, üç
kez yenilenmiú set duvarına bitiúik 3 ana evresi ve sayısız onarım evreleri olan
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birbiriyleri ile ba÷lantılı taú duvarlı yapılar toplulu÷undan oluúur. Dörtgen mimari tek
ya da iki odalıdır. Çanak Çömlekli Orta ve Son Neolitik Döneme tarihlendirilir.
Eski Çanak Çömlekli Neolitik Evre (PPNA, PPNB, PPNC)
200X100m’dir. 4.654 m2’lik tepenin % 22’sini oluúturur. Evre sıra düzeni
yapıların biçimine göre;
Çukur Barınaklar: 10.200-9400 PPNA
Izgara Planlı Yapılar
ølk

9400-9200 PPNA

Son

9200-9100 ølk PPNB

Kanallı Yapılar: 9100-9000 ølk PPNB
Taú Döúemeli Yapılar: 9000-8600 Orta PPNB
Hücre Planlı Yapılar: 8600-8300 Son PPNB
Geniú Odalı Yapılar: 8200-8000 PPNC.
Çanak Çömleksiz Neolitik yerleúme ana hatlarıyla taú endüstrisi, beslenme
yöntemleri, mezar gelenekleri, süsleme ö÷eleri ve günlük kullanım eúyalarındaki
de÷iúimlere ve bunların birleúimine dayanan 4 kültürel geliúim basama÷ı
izlemektedir. Çanak Çömleksiz Neolitik yerleúmesinin evreleri yapı planları ve
yapıların karakteristik özelliklerine göre belirlenmiútir. Kültürel geliúimi ise alet
topluluklarındaki tipolojik ve iúlevsel farklılı÷a, hayvansal ve bitkisel besin
kaynaklarından yararlanma biçimlerine, mezar geleneklerine, hammaddelerin
iúlenme usluplarına dayanarak oluúturulmuútur. Yontma taú endüstrisi dıúındaki di÷er
bulgulara dayanarak Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem 3 geliúim basama÷ı
sürecinden geçmiútir.
1.ølk Kültür Basama÷ı; Çanak Çömleksiz Neolitik A PPNA; Yuvarlak Planlı
Çukur Barınaklar Evresi’nden Izgara Planlı Yapılar Evresi’nin son çe÷re÷ine kadar
süren dönemdir. 2.økinci Kültür Basama÷ı; Çanak Çömleksiz Neolitik B PPNB;
Izgara Planlı Yapılar Evresi’nin son çeyre÷inden Kanallı Yapılar Evresi’nin sonuna
kadar süren dönemdir. 3.Üçüncü Kültür Basama÷ı; Çanak Çömleksiz Neolitik B
196

PPNB; Taú Döúemeli Yapılar Evresi’nin baúından Hücre Planlı Evre’nin son alt ilk
yarısına kadar süren dönemdir.
4.Dördüncü Kültür Basama÷ı; Çanak Çömleksiz Neolitik C PPNC; Hücre
Planlı Yapıların son alt evresinin ikinci yarısından Geniú Odalı Yapılar Evresinin
sonuna kadar süren dönemdir (Özdo÷an A.2007:61-65).
Mimari
Yuvarlak Planlı Çukur Barınaklar Evresi
ølk evrede yapılar açık alanları çevreleyen yuvarlak çukurlar tabanlı, saz ve
dal örgü kulübelerden oluúur. Zamanla büyüyen kulübeler ince a÷aç dalları sepet
úeklinde örülmüú üzeri kil ile sıvanmıútır.
Yuvarlak Planlı Çukur Barınaklar Evresi’nde; açık alanaları çevreleyen
barınakların etrafında, depo amaçlı açılmıú çukurlar, çakmaktaúı yontma alanları,
küçük ateú yerleri bulunur.
Yuvarlak planlı çukur barınakların üzerinde ızgara planlı yapılar görülür. Bu
yapılar dörtgen görünümlü içi, üç bölümden oluúur. Arka bölüm aralarında dar
boúluklar bırakılarak yapılmıú paralel duvarlardan oluúmaktadır. Orta bölüm tüm
geniúli÷ince uzanan geniú dikdörtgen bir mekândan oluúmakta ve mekânın bir
köúesinde bir ocak yeri bulunmaktadır. Ön bölümde ise hücre benzeri mekânlar yer
alır.
Izgara

Planlı

Yapılar’daki

ızgara

sayıları

artarak

orta

mekânların

büyümesiyle, dikdörtgen planlı çok odalı yapılara geçilir. Kanallı Yapılar Evresi olan
bu evrede 3 yapı katı tespit edilmiútir. Su basman ile üst yapı bir bütün halindedir.
Taú temeller üzerinde taú duvar örgüsü görülmektedir. Yapılar birbirinden yaklaúık
20cm geniúli÷inde kanallarla ayrılmıútır ve 3x55m boyutunda geniú taú platformlar
üzerinde yükseltilmiútir. Duvarlar 50cm kalınlı÷ında ve 4-5 taú sırası úeklinde
yapılmaya baúlanmıútır. Duvarlar genellikle orta boy toplama taúlardan oluúturulmuú.
Subasman üzerine kerpiç duvarlar bulunmaktadır. Duvarların yüzleri taú subasmanın
üzerini örtecek úekilde kil ile sıvanmıútır. Ara bölme duvarlarının kanalları üzerinde
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yapıldı÷ı ve platformun üzerinde toprak sıva ile sıvandı÷ı göz önüne alındı÷ında
kanalların yapıların içinde hiçbir úekilde kullanılmadı÷ı belli olmaktadır.
Yapıların içinde odadan odaya geçiú bir kapı açıklı÷ından yapılmaktadır.
Kannalrın üsttü ise yassı kapak taúlarıyla kapatılmıútır.
Taú Döúemeli Yapılar Evresi’nde; binaların boyutları küçülmüú, yapılar
do÷rudan topra÷ın üzerine inúa edilmiútir. Yapıların düz damlı olabilece÷i
düúünülmektedir. Bu evrenin sa÷lam kalan bir yapısının 8-9 m uzunlu÷unda, 4-5m
geniúli÷inde dikdörtgen planlıdır. Yapı dörtgen odalardan oluúmaktadır. Bazen
mekânların içinde bazen de dıúında yapının kısa duvarında payelerin yer aldı÷ı
görülmüútür. Yapılarda taú döúeme yapıların duvarları örüldükten ve payeleri
yerleútirildikten sonra döúenmiútir.
Yapıların 3-4 sıra taú yüksekli÷indeki 50cm geniúli÷indeki taú temelinin
üzerinde kerpiç üst yapısı vardır. Duvar inceli÷i ve makan boyutlarına bakılarak
yapıların tek katlı ve düz damlı olabilece÷i düúünülmektedir.
Hücre Planlı Yapılar Evresi ise iki katlıdır. Hücer Planlı, taú duvarlı, dıúa
kapalı sekiz bölmeli bodrumu iç yaúam düzlemini dıú alandan yükseltme gelene÷i
görülmektedir. Bodrum katları bazen kısa bazen uzun eksene göre bölünür. Orta ve
güneydeki hücreler arasında kapı açıklıkları ile birbirine geçiú sa÷lanmaktadır.
Kuzeyde yer alan odaların hücreler ile ba÷lantısı yoktur. Bu mekânlara üst kapaktan
kapakla kapatılan bir açıklıktan inilir.
Geniú Odalı Yapılar Evresi’nde; yapılar geniú ve tek odadan oluúmaktadır.
Yapım tekni÷i di÷er evrelere göre farklı de÷ildir. Yerleúme bu dönemde meydanın
kuzeyine kaymıútır. Daha sonra meydan önemini yitirerek çöplük olarak
kullanılmıútır.
Buluntu Toplulukları
Çok sayıda i÷ne, bız, spatula, sap ve çengeller, sürtme taúlar arasında
havanelleri, ö÷ütme taúları görülmektedir. Izgara Planlı Yapılar Evresi’nde kilden
insan heykelleri, Kanallı Yapılar Evresi’nde hayvan heykelleri görülmüútür. Ayrıca
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Kanallı Yapılar Evresi’nde kil-pul (tokenler) ortaya çıkmıútır. Kil buluntuların içinde
bulunan ev modelleri bu dönemde yapılmıú yapılar hakkına bilgi vermektedir. Taú
toplar her evrede bulunmakla beraber i÷ne ve bızlar en tipik aletlerdendir.
Obsidyen ok uçları arasında sarp düzeltili dilgiler Kanallı Yapılar Evresi’nde
görülmeye baúlanmıú, Hücer Planlı Yapılar Evresi’nde büyümüú, Çanak Çömlekli
evrenin baúlarında ise bol miktarda görülmeye baúlamıútır. Yuvarlak Planlı Çukur
Barınaklar Evresi’nde ise Nemrik ok uçları görülmektedir. Yerleúmede taú kaplar az
sayıda bulunmuútur.
Süs Eúyaları
Çayönü’nde taú ve malahit boncuklar, kemik, diú ve kilden yapılanlara
oranlara göre daha fazla temsil edilmiútir. Taú boncuk yapımında genellikle kireçtaúı,
çamurtaúı gibi yumuúak taúların yanı sıra serpantin, kuarzt gibi daha sert taúlardan da
yararlanılmıútır. 2 tane de do÷al cam dilgi çekirde÷inden boncuk bulunmaktadır
(Özdo÷an 1994.Lev.44/39-40).
Yerleúmede en fazla yumuúak taúlardan yapılmıú basit halka boncuklar temsil
edilmiútir (Baúgelen 2007:157). Boncuklar, çakmaktaúı veya obsidyen kazıyıcılar ile
taúa kabaca istenilen biçim verilip yüzeylerinin kabaca düzeltilmesi yapıldıktan sonra
minik çakmaktaúı delicilerle karúılıklı iki ucundan delinmiútir. Küçük yassı
boncuklarda ise delik daima iki yönden açılmıútır. Küçük ve orta boy halka
boncuklar ise hazırlanan silindirik bir çubu÷un dilim dilim kesilmesi yöntemiyle
yapılmıútır (Özdo÷an 1994:137).
Çok çeúitli boncuk tipleri görülmektedir. Halka boncuk, tek ve çift delikli
damla biçimli askılı boncuk tiplerinden zamanla taúlara söbe, baklava, yassı
dikdörtgen, trapez, silindirik gibi de÷iúik biçimler verilmiú ve özellikle çift delikli
yassı dörtgen boncuk yapımı geliúmiútir (Özdo÷an A.2007.Fig.70,71; Baúgelen
2007:158;bknz.Resim 12). De÷iúik açılardan baúlayıp boncu÷un ortasında kesiúen
delikli boncuklara kadar oldukça geliúmiú boncuk endüstrisi karúımıza çıkmaktadır.
Geometrik biçimler daha çok tercih edilmiú, betimlenmiú boncuk ise daha az
görülmüútür. 5 tane hayvan betimli takı bulunmaktadır. Bunlar sırt kısmından çift
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deliklidir (Özdo÷an 1994.Lev.47/ 14, 20-22; Özdo÷an A.2007:83Fig.79; bknz.Resim
13).

Resim 12: Çayönü çeúitli çift ve çok delikli ara boncuklar (Baúgelen 2007:158 ).

Resim 13: Çayönü hayvan betimli boncuk (Baúgelen 2007:160 ).

Söbe, baklava ve çift delikli boncuklar (Baúgelen 2007:158, 159) ølk Kültür
Basama÷ı’nın sonlarına do÷ru moda olmaya baúlamıú, Üçüncü Kültür Basama÷ı’nın
sonlarına kadar üretilmiú ancak Dördüncü Kültür Basama÷ı’nın ikinci yarısında
gözden düúmüútür. Tek, çift ve çok delikliler, silindirik, basık silindirik, söbe veya
baklava biçimli boncuklar økinci Kültür Basama÷ı’nın çok rastlanan tiplerini
oluúturmuútur (Özdo÷an 1994:107.Lev.42, 43, 44).

Özellikle Kanallı Yapılar

Evresi’nin tipik boncuklarından çok delikli yassı boncuklar (Baúgelen 2007:157,158)
Üçüncü Kültür Basama÷ının ortasında ortadan kalkmıútır. Dördüncü Kültür
Basama÷ı’nda sadece basit halka boncuklara (Uzuno÷lu vd.1993:39.A.5.2) ve az
sayıda askılı boncuklara rastlanmıútır. De÷iúik renkli taúlardan basit halka boncuk
dizilerine Hücre Planlı Yapıların ilk alt evresi c1 mezarlarında karúılaúılmıútır. Çok
delikli yassı boncuklar Kanallı yapılar Evresi’nde yaygındır. Abu Hureyra tipi olarak
bilinen kelebek biçimli boncuklardan ise Çayönü’nde sadece iki kırık parça
bulunmuútur (Özdo÷an 1994:108.ùek.18.2.5). Mekik boncuklar ise Taú Döúemeli
Yapılar Evresi’nde yaygındır (Uzuno÷lu vd.1993:39.A.5.4; bknz.Resim 14). Konik
silindir boncuklar ise Kanallı Yapılar Evresi’nden Hücre Planlı Yapılar Evresi’ne
kadar yaygındır. Bu tipin bo÷umlu olanlarından sadce 6 tane bulunmuútur. Bu
formdan Yuvarlak Planlı Çukur Barınaklar Evresi’nde görülmezken Kanallı Yapılar
Eversi’nde az sayıda bulunmuútur. Geniú Odalı Yapılar Evresi’nde ise sayısı
azalmıútır (Özdo÷an 1994:137).
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Resim 14: Çayönü mekik formlu boncuk (Uzuno÷lu vd.1993:39,Fig.A 5.4 ).

Kemik boncuk yapımında önceleri küçük memelilerin uzun kemikleri
kullanılmıútır. Zamanla bu uzun ve yassı kemiklerden boncuk ve askılıklı takı
yapılmıútır

(Özdo÷an

1994:11-112.Lev.49/8-46).

Küçük

memelilerin

uzun

kemiklerinden yapılma boncuklar økinci Kültür Basama÷ı’nın sonlarında moda
olmuútur. Düz ve kısa olan kemik boncuklara ise daha eski evrelerde boncu÷un iki
ucuna çepeçere yiv açılarak bo÷um yapılmıútır(Özdo÷an 1994:11.ùek.20.1.1.3;
Uzuno÷lu vd.1993:39.A.5.5) Kanallı Yapılar Evresi’nde kullanılan bu boncuklar
Geniú Yapılı Odalar Evresi’ne kadar görülmektedir.
Yaban domuzunun köpek diúinden yapılan takılar ve diú boncuklar ise
iúlenmeden de÷erlendirilmiútir. Bazen diúin arka kısmı kesilerek inceltilmiú ve mineli
kısmı kullanılmıútır. Tek veya çift baútan delikli boncuklar gibi kullanılanlar
deliksizlerden fazladır. Bunlardan ikisi nokta bezemelidir (Özdo÷an 1994.Lev.48/ 110, 14-15). Kemirgen veya memeli diúlerinin kök kısmına açılan deliklerle de diúler
boncu÷a dönüútürülmüútür (Özdo÷an 1994:113.Lev.48). Yaban domuzunun köpek
diúinden ve di÷er hayvanların diúlerinden yapılan boncuklara bütün evrelerde
rastlanırken Dördüncü Kültür Basama÷ı’nda sayıları azalmıútır.
Kilden ise sadece silindirik boncuklar görülmektedir (Özdo÷an 1994: 141).
ølk Kültür Basama÷ı’nda tatlısu salyangozundan (Theodoxus Jordani ve
Melanopsis praemonsa) yapılan boncuklar görülmekte iken økinci ve Üçüncü Kültür
Basama÷ı’nda tatlısı salyangozu kabuklarından yapılan boncukların yerini, çift
kavkılı tatlısu yumuúakçalarından (Unio) yapılmıú boncuklara bırakır. Bu kabuklar
çift delikli sedef dü÷meler (Özdo÷an A.2007.Fig.22) ve kakmalarda da
kullanılmıútır. ølk Kültür Basama÷ı’nın sonlarına do÷ru yerleúmeye Basra ve
Akdeniz kökenli kabuklar gelmiú, bu kabuklar birleúme yerinden açılan karúılıklı çift
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delikler ile takıya dönüúmüútür (Özdo÷an A.2007.Fig.72). Geniú Odalı Yapılar
Evresi’nde ise sayıları azalmıútır.
Malahit ya da bakırdan yapılmıú yassı halka, uzun silindirik, çift konik
silindirik, basık küre, söbe, dörtgen, konik, kesik konik, üçgen, uzun silindirik, yarı
küresel,

baútan

tek

delikli

gibi

boncuklar

görülmektedir

(Özdo÷an

A.2007.Fig.73,74). Bakır boncuklar, dövülmüú yassı levhaların bir sopa çevresinde
döndürülüp bükülmesiyle yapılmıútır. Boncuklar Izgara Planlı Yapılar Evresi’nde
yapılmaya baúlanmıú, en yaygın Kanallı Yapılar Evresi’nde kullanılmıútır.
Mezarların ise hiçbirinde bu boncuklara rastlanmamıútır.
Bilezikler ise yalın, yivli, omurgalı çıkıntılarla bezemelidir. Yüzeyleri
açkılanmıútır. Yalın yapılmıúlarda beyaz taúlar, bezemelilerde koyu gri, siyah ve
kırmızı tercih edilmiútir. Küçük yalın ve dört delikli halkalar giysilerin üzerine
dikilmiú, büyük yuvarlak, söbe, dörtgen ve çokgen kesitliler, yivli ve omurgalı olan
halkalar ise bilezik olarak kullanılmıútır (Özdo÷an 1994:113.Lev.48;119.Lev.52).
Yalın olanlar her evrede yo÷un olarak kullanılırken, Yivli-omurgalılar ilk Kanalllı
Yapılar Evresi’nde görülmekte, Hücer Planlı Yapıların alt evresinde yaygınlaúmakta,
Geniú Odalı Yapılar Evresi’nde azalmaktadır.
Hızma, kakma olarak kullanılmıú olabilece÷i düúünülen iki ucu hafif
sivriltilmiú ya da bi ucu çivi baúlı taú, kemik, kilden yapılmıú nesneler de
görülmektedir. Domuz diúlerinden

yapılmıú örneklerine ise økinci Kültür

Basama÷ı’nda rastlanmıútır (Özdo÷an A.2007.Fig.77,30).
Çayönü’nde bulunan kakmalarda siyah, kırmızı, seyrek olarak ta beyaz renkli
taúlardan yapılmıú, taú yuvalı kakmalar ve malahit kakmalara rastlanmıútır (Özdo÷an
A.2007.Fig.75, 76, 77). Tatlısu kabuklarının kakma yapında kullanıldı÷ı da
görülmüútür.
Taraklar, kemer tokaları ve kancalar ise (Özdo÷an1994.Lev.55/ 14, 1, 2, 5)
genellikle yassı kemikten yapılmıútır. Üzerlerinde bir yere ba÷lama amacıyla
yapılmıú yiv veya delik bulunmaktadır. Genellikle Hücre Planlı Yapılar Evresi’nde
yaygındır.
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Çayönü’nde bezemeli kemik nesnelerde görülmektedir. Bu kemik aletlerin
üzerinde küçük oyuklar úeklinde çakmaktaúı delicilerle yapılmıú nokta veya yivler
oyularak kabartma úeklinde bezekler görülmektedir. Kanallı Yapılar Evresi’nde
görülür (Özdo÷an 1994:146).
7.6.Kuzey Mezopotamya
7.6.1.Tell Arpachiyah
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Tell Arpachiyah Kuzey Irak’ta Musul bölgesinde yer almaktadır.
Tell Arpachiyah’ta iki dönem kazı yapılmıútır. Bunlardan ilki 1993 yılında
øngiliz arkeolog Max Mallowan tarafından gerçekleútirilmiú, ikinci dönem kazılar ise
1976 yılında Ismail Hijara baúkanlı÷ında yapılmıútır.
Tell Arpachiyah höyük yaklaúık 120m çapındadır. Höyükte en az 7.5m
derinli÷inde Halaf Dönemine ait kültür dolgusuna rastlanmıú bunun yanı sıra höyü÷e
Obeyd Döneminde de yerleúildi÷i anlaúılmıútır (Matthews 2000: 85).
Mimari
Mallowan tarafından sürdürülen 1.dönem kazılarında 10 yapı evresi ortaya
çıkartılmıútır. Bunlardan sade ilk dört evresi Obeyd Dönemine tarihlendirilmiútir.
Höyü÷ün tepe kısmında yani merkezde ve di÷er kısımlarda Halaf Dönemi yapıları
bulunmuú böylece yapılar merkezde ve merkez dıúında kalan yapılar olmak üzere iki
grupta ele alınmıútır. Toplam 10 tane bulunan tolos yapıların sadece altı tanesi
merkezde, kalanlar ise höyü÷ün di÷er kesiminde ortaya çıkartılmıútır (Mallowan ve
Rose 1935: 25).
Merkezde yer alan tolos yapılar taú temellidir ve üst yapı malzemesinde
kerpiç topanı- pisé – kullanılmıútır. Kazı sırasında yapılara TT 6–10 arası numara
verilmiútir. TT’nin açılımı Top on the tepe’dir. TT 6 olarak adlandırılan yapı, daha
erken tabakalarda görülen yuvarlak bir oda ve dörtgen, uzun ikinci bir odadan oluúan
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yapılardan dörtgen planla ayrılmaktadır. Yanıklı dolgusu nedeniyle en iyi korunmuú ‘
Burnt House–Yanık Yapı’ olarak ta bilinmektedir. TT 6, yaklaúık 1.5m duvar
kalınlı÷ı nedeniyle ‘Çömlekçi øúli÷i’ olarak de÷erlendirilmiútir. Ayrıca yapının içinde
150’yi aúkın buluntu ele geçmiútir (Mallowan ve Rose 1935: 25, 34, Campell 2000:
2). TT 7 ise iki ana binayı kapsamaktadır. Burada yapılar dikdörtgen ön odalı tiplerin
geliúmiú olanlarıdır. øki binanın birbirine dik açı oluúturdu÷u görülür. Avlunun iki
kenarı yapıların son duvarları ile sınırlanmaktadır. Kuzeyde yer alan bina ise önceki
evreye ait olan TT 8 binasının yenilenmiú halidir ve 19m uzunlu÷undadır. Güneydeki
yapı ise erken evredekiler ile benzerlik göstermiútir. Bu yapı di÷erine oranla, 16.5m
ile daha küçüktür. øki yapının da çamurla sıvanmıú temelleri konglomera ve
kumtaúından yapılmıútır (Mallowan ve Rose 1935: 25,26).TT 8 yapısının ise
temelleri iyi korunmuú ve 10m dıú çapa sahiptir. Tolos’un duvarları 1.65m
geniúli÷inde, uzunlu÷u ise 19m’dir. Taban için büyük çay taúları ve ufak
konglomeralar kullanılmıútır. TT 9-TT 10 yapısının duvarları daha ince ve kısadır.
Merkez dıúında ise dört tane tolos bulunmuútur. Bu yapılar yerleúmenin 8 –
10. evrelerine aittir. Fd V.2.A giriúli tiplerin geliúmiúidir. Tolos’un iç çapı 4.25m’dir.
Eni ise 1.7m’dir.Bu binada ilginç bir özelli÷e sahiptir. Yapının temelinde taú yerine
kerpiç topanı –pisé – kullanılmıú ve di÷er tolos yapılarında görülmeyen özelli÷i ile
yapının bir bölümü yer altında kalmaktadır. Tolos’un ve giriúin kesilmiú yüzü beyaz
kireç ile düzleútirilmiútir. Dairesel odanın kubbesinin bir parçası bulunabilmiútir.
Parçanın yüksekli÷i 0.85m oldu÷u ve kubbenin bu alçaklık ile oda yüksekli÷inin
1.5m’yi aúmaması gerekti÷i tespit edilmiútir. Kubbeli odanın, taban seviyesinin
altında bir çukur açılarak ve üstüne bir çatı oturtularak tahıl ambarı olarak
kullanıldı÷ı tahmin edilmektedir. Fd IV.5, Ga IV.4 ve Fc V.I di÷er tolos yapılardır.
Burada yapılmıú olan yapıların merkezde yapılan binalardan daha küçük ölçekte
yapılmaları, merkezdeki yapıların farklı bir önem taúıdı÷ı úeklinde yorumlanmıútır
(Mallowan ve Rose 1935: 27, 28).
2.dönem kazılarında 11 tabaka tespit edilmiú ve bu yapı katlarının dört evreyi
tespit etti÷i anlaúılmıútır (Hıjjara vd.1980:141). 1. evre; 2m kültür dolgusuna sahiptir
ve XI-IX tabakalarını kapsamaktadır. X ve IX tabakalarda dikdörtgen odalara ait
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kalıntılar bulunmuútur. X. tabaka ise yerleúmenin büyük bölümünü kaplamaktadır
(Hijjara vd.1980: 131,133). VIII-VI. tabakaları içeren 2. Evrede ise toloslar
görülmektedir. Yapılarda taú temel kullanılmamıútır. Tabanların alçıtaúı ile
kaplandı÷ı görülmüútür (Hıjjara vd.1980: 131- 141). 3.evrede V-II tabakaları ve
Mallowan’ın TT 10-7 yapılarını kapsamaktadır. Tabakaların ikiye ayrıldı÷ı görülür.
Bunlar Sub – phase Three A–B evreleridir. A evresi V–IV tabakalarını içermektedir.
Burada giriú odası olmayan, taú temelli toloslar bulunmaktadır. B evresinde ise III–II
ve Mallowan’ın TT 8–7 yapısını içermektedir ve giriúli toloslar görülmektedir
(Hıjjara vd.1980: 141). 4.evre; I. tabaka ve Mallowan’ın TT 6’sı bu evrededir. Bu
evrede dikdörtgen plana geri dönüú gözlemlenmiútir. Sadece iki oda ve kerpiçten üç
duvar bulunmuútur. Taú temel görülmemektedir (Hıjjara vd.1980: 132-141).
Buluntu Toplulukları
Mallowan tarafından Halaf Dönemine ait çanak çömlek 3 alt döneme
ayrılmıútır. Ancak daha sonra 1970’li yıllarda yapılan kazılar sonucunda farklı bir
ayırım yapılmıú ve dört mal grubu belirlenmiútir.
Erken Halaf malları genellikle devetüyü, krem renklidir. Biçim olarak sı÷,
dıúbükey kenarlı, düz dipli kâseler ve dik boyunlu çömlekler görülür. Bezemelerin
kap dıúına uygulandı÷ı görülmüútür. Natüralist bezemeler arasında kuúlar, bo÷a
baúları, dört ayaklı hayvanlar en çok rastlanan bezemeleri oluúturur. Orta Halaf
evresinde ise bezeklerin geniú alanda uygulandı÷ı görülmektedir. Desenlerin
çeúitlili÷i artmıútır. Geç Halaf evresinde boya uygulaması geliúmiúøç yüzeylere
yapılan bezemeler artmıútır. Dama tahtaları, noktalar çerçevelenmiú, çapraz kareler
ve yuvarlaklar simetrik uygulanmıútır (Matthews 2000: 88).
Tell Arpachiyah’taki buluntuların ço÷u TT 6’daki yanıklı binadan ele
geçmiútir. Burada Halaf kültürünün tipik çanak çömle÷inden 19 tane bulunmuú.
Bunun yanı sıra 9 tane taú kap yer almıútır. Obsidyen çekirdekler ve dilgilerin yanı
sıra obsidyenin kap ve boncuk yapımında da kullanıldı÷ı görülmüútür. Deniz
kabu÷undan boncuklar, yassı baltalar, figürinler, çizi bezemeli damga mühür ve
açkılanmıú baskı mühürler di÷er buluntular arasındadır (Campbell 2000: 12- 17).
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Süs Eúyaları
Tell Arpachiyah’ta amuletlerin yüzeylerinde genel olarak bir takım çizgisel
iúaretler oldu÷u görülmektedir. Bu çizgiler düz ya da e÷ridir. Materyal olarak siyah
siteatit, renkli kireçtaúı, kalsit, terra cotta hatta firit (Mallowan ve Rose
1935:91.Lev.VII.a) ve bazı örneklerin ise kuartz’dan yapıldı÷ı anlaúılmıútır.
Pendantlarda birbirinden farklı 13 tip görülmektedir. Bunlardan 8 tanesi ana
tip sayılmakta, di÷erleri ise aletlerin taklitleri olarak kabul edilmektedir.
1.Tip: Damla úeklinde pendantlardır (Mallowan ve Rose 1935: 92.Fig.50,
no.1-6;Lev.VIII.a). Bu pendantlardan 2 tanesi de benzer formda de÷ildir. I. tipi; rulo
úeklinde yuvarlak, bir tarafı yassı, di÷er tarafı ise konveks’tir. Yassı tarafına
genellikle iúaret yapılmıútır. Di÷er örne÷in ise her iki tarafı konveks oldu÷u
görülmüútür.
2. Tip: Üç yönlü pendanttır. Düz ya da kavisli-dıúbükey yüzlüdür (Mallowan
ve Rose 1935: 92.Fig.50,no:7-9,Lev.VIII.a). Bir yüzü düz olan (Mallowan ve Rose
1935:92,Fig.50, no:9. Lev.VIII.a.A49) ve üçgen açıyla kesilmiú ve sık oluklu yüzlü
olanlar bu grup içinde en geniú örnekleri oluúturmaktadır (Mallowan ve Rose
1935:92,Lev.VIII. a.A50,551, 553, 554,557).
3.Tip:

Üçgen,

yassı

yüzlü

pendanttır

(Mallowan

ve

Rose

1935:92.Fig.50,no:10-12.Lev. VII. a. A37 ve A581,Lev.VIIIa.A.49). Bu tipin yatay
úekilde oyulmuú olanı da görülmektedir (Mallowan ve Rose 1935:92.Fig.50,no:1012 .Lev.VII.a. A581).
4.Tip: Dört yönlü- bir yüzü dıúbükey pendanttır. Düz çizgili yüzlüdür
(Mallowan ve Rose 1935:92.Fig.50.no:13.Lev. VII. a.A 22,573.Lev. VIII. a.).
5.Tip: Yassı dikdörtgen pendanttır. Ortadan delikli ve üzeri düzgün çizgili
olanlar görülmektedir (Mallowan ve Rose 1935 :92. Fig.50. no:14.Lev. VII.a.A.
572,570,574) .
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6.Tip: Disk biçiminde pendanttır (Mallowan ve Rose 1935: 92.Fig.50.no:1520.Pl.VII,A.18, 20,26, 36, 560, 561, 563, 564). Bu formun, yüzeyi düz çizgilisi,
silindir disk ve yatay delikli olanları görülmektedir (Mallowan ve Rose 1935:
92.Fig.50.561, Lev.VII.a, Lev.VII.a.A19, 20.Fig.50.no:18, 19, A26. Fig.50.no:16,
A20).
7.Tip:

Konik

pendanttır

(Mallowan

ve

Rose

1935:92.

Fig.50.no:21.Lev.VII.a.A15.Fig.50. no:21.Lev.VII.a,562,568). ølk iki örnekte delik
döndürülerek açılmıú son örnekte ise yüzeyinde sprial desenler yapılmıútır.
8.Tip: Köúeli boncuktur (Mallowan ve Rose 1935:95.Fig.50.no:224.Lev.VII.a.A583,584, 584).
9.Tip: Orak biçimli pendanttır. Bu pendanttın kenarı tırtıklı olarak yapılmıú
olan

örne÷i

de

görülmektedir

(Mallowan

ve

Rose

1995:95.Fig.no:25-

7.Lev.VII.b.;Lev.VIa.A16,881-2,Fig. 50.no:27).
10.Tip: El biçimli pendanttır (Mallowan ve Rose 1935:95.Fig.51.no:12.Lev.VI.a.A.9.Fig. 51;5).
11.Tip:

Haç

biçiminde

pendanttır

(Mallowan

ve

Rose

1935:95.Fig.51.no:3.Lev.VI.b).
12.Tip:‘Double axe’ pendanttır. Bu formun kelebek biçimlisi ve düz, üçgenbıçak

biçimli

formları

görülmektedir

(Mallowan

ve

Rose

1935:95.Fig.51.no:5.Lev.VI.b, 864,865, A261-263).
13.Tip: Hayvan biçimli pendanttır. Bo÷a baúları olan bu modeller yeúilimsi
gri kireçtaúındandır. Bo÷a toynakları ile bitirilmiú modeller ve steatitten yapılmıú bir
bo÷a baúı örne÷inde ise baúın alt tarafında düz çizgiler yapıldı÷ı görülmüútür
(Mallowan

ve

Rose

1935:

95.Fig.51.no:6-9.Lev.

VI.

a.A895.Lev.VI.a,A17.Fig.51.no:6, A896 ).
Tell Arpachiyah’ta pendantlar dıúında 5tane ördek biçimli boncuk
bulunmuútur. Bulunan boncuk örneklerin steatitten yapıldı÷ı anlaúılmıútır (Mallowan
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ve Rose 1935:96.Fig.51.no:7-8.Lev.VI.b.A.568.Lev.VII.a.3). Bu boncuklar çeúitli
úekillerde betimlenmiútir. Uçar úekilde ve erkeklik organları belirtilmiú olanlar
görülmektedir (Mallowan ve Rose 1935: 96. Fig. 51.no: 7-8. Lev.VII.a.4,b.3.
A569,A.891, A898).
Özgün tipler: Bunlar belli bir sınıfa girmemiútir (Mallowan ve Rose
1935:97.A25.Fig.51. no:13.A.884. Lev.VII.b.)

Bu boncuklar obsidyenden disk

úeklindedir. Bu formların dıúında yassı konik parçalar; (Mallowan ve Rose
1935:97.A886.Lev.VII.b.),

yivli

steatit’ten

1935:97.A58.Lev.VII.a.),

spatula

örnekler

biçimliler;

(Mallowan

(Mallowan

ve
ve

Rose
Rose

1933:97.A24.Fig.51.no:16), çizgili úeklinde ve deliksizler; (Mallowan ve Rose 1935:
A888.Pl.VII.b.) , haç biçiminde dört yapraklı úekilli; (Mallowan ve Rose 1933:A867.
Fig.51.no:11.a.),

yarım

1935:97.A25.Fig.51.no:22,23.),
1935:97.A25.Fig.51.no:24,17.)

úeklinde;

ay

vücut
,

(Mallowan

benzeri;

dikdörtgen

çizgili;

(Mallowan
(Mallowan

ve

Rose

ve
ve

Rose
Rose

1935:97.A25.Fig.51.no:20,21.) ve makara úeklinde olanlar görülmektedir (Mallowan
ve Rose 1935:97.A.25.Fig.51.no:18.).
Yapıların içinden bulunan boncuklar genel olarak kaba yapılmıútır. Siyah ve
beyaz steatit, terra cotta, serpantin, karnelian, lapis lazuli ve ufak kabuklardan
yapılan boncuklar görülmektedir. En ilginç örnekler arasında yarım küre top úeklinde
boncuklar yer alır. Kakma disk úeklinde olanlar ise beyazımsı cam taútan yapılmıútır.
Özel formlar arasında kolyeler görülmektedir (Mallowan ve Rose 1935:97.
A.909.Lev.XI.a.). Bu kolyeler TT6 numaralı yanmıú yapının içinde bulunmuútur.
Kolyeleri oluúturan boncuklar obsidyenden çift konik, uzun yassı ve uzunlamasına
delinmiútir. Aralarda deniz kabu÷u yerleútirilmiú, arka kesitleri kırmızı boyanmıú
böylece kırmızı ile siyah zıtlık oluúturulmuútur. Aynı kolyeden ve gri taútan yapılmıú
pendantlar da bulunmuútur (Mallowan ve Rose 1935:97.Lev.XI.a.). Dikdörtgen
formlu obsidyenden yapılmıú bir örnek de görülmektedir (Mallowan ve Rose
1935:97.A905-906.Lev.XI.b). Bu boncuk iki ya da üç kez delinmiú, dıúbükey tarafı
düzeltilmiú ve açkılanmıútır. Alt kısmı ise konkavdır. Dekoratif bir baúlı÷ın parçasını
oluúturdu÷u düúünülen baúka bir örnekte özenli yapılmıú ve TT6 numaralı evden
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bulunmuútur (Mallowan ve Rose 1935:97.Lev.VI.b.). Basık çift konik terra cotta’dan
yapılmıú, kazıma bezemeli bir boncuk (Mallowan ve Rose 1935:97.A893.Lev.VII.b.)
ve grimsi serpantinden kazı bezemeli yapılmıú baúka bir örnekte görülmektedir
(Mallowan ve Rose 1935 :97 . A890 .Lev.VII.b.No:2).
Tell Arpachiyah için; 6930+- 60 5985- 5495 tarihleri verilmektedir (Hıjjara
1997: 107).
7.6.2. Tell Sabi Abyad I
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Tell Sabi Abyad, Balikh Vadisi’nin kuzey kısmında, Türkiye – Suriye
sınırının 30km Hammam et- Turkman köyünün 2km güneyinde yer almaktadır.
Höyük, P.Santavile tarafından 1978 yılında yapılan yüzey araútırması
sırasında saptanmıú. 1986 yılında ise Peter M.M.G Akkermanns tarafından Sabi
Abyad I höyü÷ünde kazı çalıúmaları baúlamıútır (Akkermanns 1993: 45).
Sabi Abyad höyü÷ü yan yana I’den IV’e kadar adlandırılan prehistorik
höyüklerden oluúmaktadır. Yerleúmede Pre Halaf’tan Erken Halaf’a kadar kesintisiz
yerleúilmiútir. 1’den 11’e kadar 11 ana mimari evresi oldu÷u tanımlanmıútır. Bu
evreler; 11-8:Pre-Halaf, 7-4: Geçiú evresi, 3-1 Erken Halaf evreleridir (Cruells ve
Nieuwenhuyse 2004:50). Balikh Bölgesi için oluúturulan kronolojide ise; 11-8
Balikh IIA–II C, 7-4 Balikh III A, 3-1 Balikh III B (Verhoeven 1999: 4-5).
Mimari
Tell Sabi Abyad’ın 11- 7. tabakalarında mimari pek bulunamamıútır. Sadece
7.tabakada dörtgen planlı iki ba÷ımsız yapının batı duvarı bulunmuútur. Bu yapıların
duvarları taú temelsiz, kerpiç topandan yapılmıú, 50cm kalınlı÷ında olan do÷u – batı
yönünde uzanan duvarların bölme duvarları bulunmuútur. Di÷er tabakalarda duvar
kalıntıları, ocak gibi yapı elemanları ele geçirilmiútir (Verhoeven ve Kranendonk
1996:27,37). Neolitik Ça÷’dan Halaf’a geçiúi veren tabakalar yangın geçirdi÷i için
mimari sadece 6.tabakada bulunmuútur.
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Yerleúmenin güneyinde yer alan 6.tabaka bir teras üzerine kurulmuútur
(Verhoeven ve Kranendonk 1996: 42). 800m2’ ye yayılan tabakada, yapıların 1.40
cm yüksekli÷e kadar korumuú ve birbirine yakın olarak inúa edilmiú, çok odalı
dörtgen planlı sekiz yapı ile yuvarlak planlı dört yapının bulundu÷u anlaúılmıútır.
Binalar birbirine bitiúik düzende inúa edilmiútir.90- 120m2 arasında de÷iúen dörtgen
planlı yapılar çok odalı konutlardan oluúmaktadır. Genelde üç sıra oluúturacak
biçimde dizili olan, boyutları 3- 5m2 arasında de÷iúti÷i görülen odaların sayısı bazen
15’e çıkmaktadır. Kerpiç topandan yapılan duvarlar 40cm kalınlı÷ındadır. Yapıların
duvarları ve tabanlar sıvalıdır. Bazı yapılarda bir odadan di÷er odaya geçiú
mümkündür. Bazen de aynı yapıdaki bir odaya giriú için baúka bir giriú kullanılmak
zorunludur. Bu giriúlerin dıúında daha farklı en az bir giriú sisteminin daha oldu÷unu
düúündürmektedir. Yapıların aralarında ve yapı içlerinde çok sayıda ocak
bulunmuútur (Verhoeven ve Kranendonk 1996: 44, 45). Dörtgen planlı yapıların
dıúında yuvarlak planlı toloslar da bulunmaktadır. Bu tolosların en büyü÷ünün çapı
7.75m, en küçü÷ünün çapı ise 1.75m oldu÷u görülmüútür. Büyük olan tolos’un ana
giriúinde ise ahúap bir kapı kullanıldı÷ı düúünülmekle beraber dörtgen bölümleri olan
tolos’un içinde çok sayıda havaneli, a÷ırúak gibi buluntuların yer alması bu yapıların
besin hazırlama veya dokuma gibi iúler için kullanıldı÷ı düúündürmektedir
(Verhoeven ve Kranendonk 1996: 59,60).
5. tabakada ise dörtgen planlı iki yapı kalıntısı bulunmuútur. Yerleúmenin batı
kısmında yer alan ve kuzey- güney do÷rultulu yapı içinde 1.00 x 0.75 cm’lik
odalardan 5.00 x 3.50 cm’ye kadar de÷iúen boyutlarda 15 oda bulunmaktadır. Odalar
50 cm geniúli÷inde geçitlerle birbirine ba÷lıdır. Tabanlar birçok kez sıvanarak
yenilenmiútir. Yapının içinde ocak bulunmuútur. Kuzeydo÷uda yer alan ikinci
yapının planı tam olarak ortaya çıkartılamamıútır. Ancak bu yapının da di÷er yapı
gibi aynı teknikle yapıldı÷ı belirtilmiútir. Dört odanın bulundu÷u yapıda kapı giriúleri
ve içinde ocak bulunmuútur (Verhoeven ve Kranendonk 1996: 66-72).
4.tabakada dromoslu tolos yapı – yuvarlak ana yapıya bitiúik dörtgen odalı
yapılar- bulunmuútur. Duvarlar 30-70 cm yüksekli÷ine kadar korunmuú ve kerpiç
bloklardan yapılmıútır. Bu yapının güneyinde birbirinden ayrı gibi gözüken iki
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dörtgen odanın kuzey duvarı, kuzeyinde ise birbirine bitiúik altı küçük odadan oluúan
dörtgen iki yapı daha bulunmaktadır. Yapıların dıúında fırınlar bulunmuútur. Bu
fırınlar yuvarlak ve dörtgen planlıdır. Bunların dıúında ‘anahtar deli÷i ve 8 biçimli’
yuvarlak ve dörtgen planlı fırınlar da bulunmuútur. Fırınların tümü taban içine
gömülmüútür. Fırınların taban içindeki derinli÷i ile boyutları do÷ru orantılı oldu÷u
anlaúılmıútır (Verhoeven ve Kranendonk 1996: 76-81).
Buluntu Toplulukları
11- 7.tabakalar arasındaki Pre- Halaf Dönemine ve Balikh II’ye ait standart
olmayan, yalın ve düzensiz mal grubu görülmüútür. Gri-siyah mal grubu ise en fazla
10.tabakanın A evresinde görülmektedir (Le Miere ve Nieuwenhuyse 1996: 128).
Mineralli kaba mallar ise en fazla 9.tabakada görülmektedir. Bu parçaların yemek
piúirmek için kullanılmıú olabilece÷i düúünülmektedir (Le Miere ve Nieuwenhuyse
1996: 128). Bu mal ya da çanak çömlek grubunda dipler genelde düzdür. Tutamak
olarak delikli ve deliksiz yatay ve halka tutamak türleri vardır (Le Miere ve
Nieuwenhuyse 1996: 129-136). 11. tabakada boya bezeme tekni÷i, 10.tabaka çizi
bezeme, 8.tabakada ise çizi ve baskı bezeme görülmektedir

(Le Miere ve

Nieuwenhuyse 1996: 138,139).
Yontma

taú

endüstrisinde

çakmaktaúı

ve

obsidyen

kullanılmıútır.

Çakmaktaúından yapılan aletler arasında yonga türü aletler, ok uçları, kazıyıcılar,
bıçak ve orak bıçakları, kalem ve deliciler görülmektedir. Anadolu’dan gelen
obsidyenden ise ok uçları, açkılı parçalar, kazıyıcı, delici, kalem gibi aletler
yapılmıútır (Copeland 1996: 286-297).
Sürtme taú aletlerde ise bazalt, kireçtaúı, granit, mermer, alabaster, hematit,
kaya kristali gibi taúlar kullanılmıútır. Ö÷ütme taúları, havanlar, yassı baltalar, keser,
taú kaplar sürtme taú buluntu toplulu÷unu oluúturmaktadır (Collet ve Spoor 1996:
415-424).
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Süs Eúyaları
Tell Sabi Abyad’ın Halaf tabakalarında bulunmuú olan boncuk ve di÷er süs
eúyalarının ço÷u kireçtaúı, hematit, kaya kristali ayrıca mermer, alabaster, bazalt,
kum taúı ve tanımlanamamıú beyazımsı gri, siyah, grimsi taúlardan yapılmıútır
(Akkermanns 1990: 274-275).
Tell Sabı Abyad’ın Son Neolitik tabakalarında 41 boncuk, 18 pendant
bulunmuútur. 6.tabakada genel olarak kolye ve bilezikler bulunmuú. 5.tabakada ise
bu süs eúyalarının gömülerin yanında bulundu÷u görülmüútür.
Boncukların yarısı ince taneli taútan yapılmıú, siyah, kırmızı, kahve, yeúil ve
beyaz gibi çeúitli renkleri olan taúlar kullanılmıútır. Boncuk yapında kullanılan bu
taúların Anadolu’dan getirildi÷i düúünülmektedir (Spoor ve Collet 1996: 444).
Boncuklar 5 kategoriye ayrılmıútır. Boncukların ço÷u basit yassı, yuvarlaktır.
Çaplarının 0.9- 0.2 cm arası, kalınlıklarının da; 0.1-1.1 cm arası oldu÷u görülmüútür.
Bikonik formlu ve delikler meyilli açılmıútır. Bunlar arasında merkezde deli÷i
olmayan ve form bakımından uzun köúeli pendat úeklinde yapılmıú olanlara da
rastlanmıútır. Boncukların hemen hepsi alçı taúı ve yerel olmayan kaya kristali,
serpantin ve obsidyen’den yapılmıútır. 1.Tip gruba giren bu boncuklar 6.tabakanın
evlerinden ve 5. tabakanın enkazında bulunmuútur.
2.Tip: Yassı, dairesel boncuklardır (Spoor ve Collet 1996: 444.Fig.8.9.no 1).
Konik e÷imli kenarları ve düzeltilmiú yüzeyleri oldu÷u görülür. Genellikle keskince
kesilmiú kenarları daha sonra hafifçe yuvarlatılmıútır. 0.8-1.3cm çapları, 0.3-0.5 cm
kalınlıklarının oldu÷u görülmüútür. Merkezi olan deli÷i bikoniktir. Bu tip
boncuklardan 4 tanesi obsidyen’den yapılmıú, di÷erleri ise beyaz, ço÷u úeffaf ince
taneli taúlardan, alçı taúı, kaya kristalinden yapılmıútır. Bu grupta 3 boncu÷un, 6.
tabakadan, 1 tanesi 3C tabakasından, di÷erleri ise 1 ve 2.tabalardan bulunmuútur.
3.Tip: Silindir boncuk; yatay delikli (Spoor ve Collet 1996:444.Fig.8.9.no.2),
e÷imli kesilerek kenarları kısa sonlandırılmıú. Uzunlukları: 0.8- 2.6 cm, çapları: 0.7-
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1.2 cm’ dir. Bu boncuklar serpantin, kırmızı, gri- yeúil, yeúim taúı gibi taúlardan
yapılmıú. 3. tip boncuklar 6.tabakada bulunmuútur.
4.Tip: Yassı-oval boncuktur. Bikonik ya da üçgen deliklidir (Spoor ve Collet
1996: 444.Fig .8.9.no.3-4). 1.3-2.1cm uzunlu÷unda, 0.8-1.5 cm geniúli÷inde, 0.4-1.1
cm kalınlı÷ında ölçüleridir. Bu boncuklar 6. katta, daha çok yapı içinde bulunmuútur.
Bu boncukların yapımında; kaya kristali, serpantin, breccia ve tanımlanamayan taúlar
kullanılmıútır.
5.Tip

boncuklar

ise

10.tabakada

bulunmuútur

(Spoor

ve

Collet

1996:444.Fig.8.9.no7). Elmas biçimli, bikonik boncuklar; uzunlamasına deli÷i
oldu÷u görülür. 3.5cm uzunlu÷unda, 2.3 cm geniúli÷inde, 0.8cm kalınlı÷ında
ölçüleridir.
Taútan yapılan boncukların yanı sıra kemik ve kabuktan yapılmıú boncuklar
da görülmektedir. Bunların arasında 2 tane uzun çizgili ve silindirik biçimli boncuk
uzunlamasına kesilmiú oldu÷u görülür (Spoor ve Collet 1996: 444.Fig.8.9.no.5). Bu
boncuklar 1.8-1.3cm uzunlu÷undadır. Bir boncuk; 6.tabakada yanmıú bir odada, bir
di÷eri ise 4.tabakanın enkazında bulunmuútur. 4 tane boncuk ise deniz kabu÷undan
yapılmıútır. Basitçe delindi÷i anlaúılan boncuklar 6 ve 4. tabakadan bulunmuútur
(Spoor ve Collet 1996:445. Fig.8.9.no 6).
Tell Sabi Abyad’ın 6 ve 4.tabakalarında pendantların daha az bulundu÷u
görülmektedir. Çeúitli ölçü ve formlarda oldu÷u görülen pendatlar taútan yapılmıútır.
6. tabakada bulunmuú olan ve bitmiú durumdaki pendantlar I-IX numaralı yapılarda
bulunmuútur. 3 tane pendant ise 5.tabakanın enkazında bulunmuútur. Kesik koni
úeklinde olan delikler 2mm geniúli÷inde ve dik açılıdır. Koni formlular 2 ile 2.5 cm
uzunlu÷unda, 1.2-1.8cm çapındadırlar. Pendantların yapımında alçı taúı, dolorit,
kum–kireç taúı ve yerel taúlar kullanılmıútır. Pendatlarda biri 6.tabakada di÷eri ise
4.tabakada bulunmuútur.
4. Tabakada bulunan boncuk dikdörtgen biçimli, köúeler yuvarlatılmıú, tepesi
çıkıntılıdır. ønce parçadır ve Kloritten yapılmıútır (Spoor ve Collet 1996:
446.Fig.8.9.no 9). 6.tabaka örnekleri ise Unio kabu÷undan yapılmıútır (Spoor ve
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Collet 1996:446.Fig.8.9.no 10). Di÷er pendantlar yassı ve yuvarlatılmıútır.5- 7cm
çapında olan pendantlar grimsi- gri gabbro taúından yapılmıútır. Deliklerinin 1cm
geniúli÷inde oldu÷u görülür. Bu pendantlar ise 4.tabakada bulumuútur. 6.tabakada
bulunan pendantlar ise 1.8cm uzunlu÷unda, 1.1 cm geniúli÷indedir. Bunlar oldukça
hasar görmüúlerdir. Bu tabakada aynı zamanda kelebek biçimli boncuklar
kullanılmaya devam etmiútir. Ayrıca 6.tabakada ufak bir parça bakır cevheri
(malahit) bulunmuútur. Bu cevherin Güneydo÷u Anadolu’dan getirildi÷i tahmin
edilmektedir (Spoor ve Collet 1996:452).
Tell Sabi Abyad’ın 6.tabakasında bulunmuú olan kemikten yapılmıú
dikdörtgen biçimli objeler dikkat çekmektedir. Ço÷unlukla kürek kemi÷inden
kesilerek yapıldı÷ı anlaúılan bu nesnelerin yüzeyleri parlatılmıú ve derin paralel
çizikli ya da kesik iúaretlidir. Uzun kenarlarının yanı noktalarla sonlandırılmıútır
(Spoor ve Collet 1996:453.Fig.8.13.no.9).
Tell Sabi Abyad II’nin Çanak Çömleksiz Neoliti÷e tarihlenen tabakalarında
ise boncuklar 3 ana gruba ayrılmıútır. Tepecik- Çiftlik Höyük’te de rastladı÷ımız
kelebek formlu boncuk burada PPNB dönemi tabakalarında bulunmuútur.
Tell Sabi Abyad II’de 2 tane kelebek formlu boncuk bulunmuútur (Verhoeven
2000: 94.Fig.4.6 no.8). Kelebek formlu boncuklar PPNB dönemi yerleúmeleri olan
Abu Hureyra ve Tell Halula’dan bilinmektedir.
1.grupta; 4 tane ufak silindir formlu boncuk görülür. Bunlar bikonik
kesitlidir. Yüzeylerin yassılaútırılmıú ve düzleútirilmiú oldu÷u görülmüútür.
Boncuklara uzunlamasına delik açılmıútır. Boyutların yaklaúık 1cm uzunlu÷unda ve
0.7 ile 0.9 cm çapları arasında oldu÷u görülmektedir. Bu gruptaki boncuklardan 1
tanesi yeúil taútan di÷er boncuklar ise kırmızı ve siyah tanımlanamamıú taúlardan
yapılmıú oldu÷u görülmektedir.
2.grupta; 2 tane tamamlanmıú kelebek formlu boncuk görülür. Bu
boncukların kenarları yuvarlatılmıútır. Oval yüzlüdür. 2.8 x 2.3 cm ölçülerindedir.
økinci örnek ise daha büyüktür. 0.8cm kalınlı÷ındadır. Kenarları yassılaútırılmıútır.
Boncuk çok ince taneli ve parlak kırmızı Kalsedon’dan yapılmıú ve parlatılmıútır.
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Bikonik deliklidir (0.4 cm çapında). Di÷eri ise geniú ve yatay kanat biçimlidir (5.8x
3.3x0.6 cm) (Verhoeven 2000: 94.Fig.4.6 no.7). Daha ince olanları yarı saydam
zeytin yeúili serpantinden yapılmıútır. Delikler oval ve yüzeyde uzunlamasına
yapılmıútır.
3.grupta; 2 tane ufak yassı disk formlu boncuk bulunmaktadır. Bu
boncukların 1.5cm ile 0.5cm çapında boyutları oldu÷u görülmektedir. Delikler
boncu÷un merkezinde yer alır. Boncuklardan biri beyazımsı kireç taúından di÷eri ise
gri renkli tanımlanamamıú taútan yapılmıútır. En geniú boncu÷un ise merkezde
bitirilmemiú deli÷i oldu÷u görülmektedir (Verhoeven 2000: 94.Fig.4.6. no.9).
Daha ufak ya da büyük yuvarlak pendantların (3.3x2.7x0.6cm) yüzeyleri
düzgün ve kenarları yuvarlatılmıútır. Dairesel, bikonik delikler bastırılarak açıldı÷ı
anlaúılmıútır ( Verhoeven 2000: 94).
Tell Sabi Abyad’ın Balikh Bölgesi için oluúturulan kronolojisinde tarihler úu
úekilde verilmiútir: 11- 8 Balikh II A ve II C (M.Ö 6860 / 6610- 5970 kal.), 7- 4
Balikh III A (M.Ö 5970 / 5960- 5910 kal.), 3-1 Balikh III B (M.Ö 5910- 5760 kal.)
(Verhoeven 1999: 4-5).
7.6.3. Yarım Tepe I
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Yarım Tepe I, Kuzey Irak’ta Sincar Ovası’nda Tel’afar kasabasının 10 km.
güneybatısında yer almaktadır.
Höyük, 1969-1980 yılları arasında Sovyet kazı ekibi olan N.Y. Merpert ve
R.M.Munchaev baúkanlı÷ında kazılmıútır.
100 m. çapında ve 6 m’lik kültür dolgusuna sahip olan höyük’te 12 Hassuna
tabakası ve 1 Hassuna öncesi tabaka saptanmıútır. 12- 8. tabakalar Hassuna öncesi
tabakalar, 7. tabaka Geçiú evresi, 6- 1. tabakalar Standart Hassuna olarak
belirlenmiútir (Matthews 2000: 64).
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Mimari
Yerleúmede ‘Hassuna Öncesi Dönem’ olarak tanımlanan ve yerleúmenin en
erken evresi olarak de÷erlendirilen bu evresinde geçici kamp yeri olarak kullanıldı÷ı
düúünülen 1 m derinli÷inde ve 4.5 m geniúli÷inde çukurlar ve ocaklar bulunmuútur
(Merpert ve Munchaev 1993:99).
12.tabaka ‘Erken Hassuna tabakasında’ dörtgen odalardan oluúan yapılar
bulunmuútur. Dörtgen yapılar; tek odalı ve çift odalı olarak ta görülmektedir. Tek
odalı dörtgen yapılar çok odalılara oranla daha küçük ölçülere sahiptir. Bu odaların
içinde gömülerin bulunması nedeniyle bu yapıların ritüel amaçlı kullanıldı÷ını
düúündürmüútür (Merpert ve Munchaev 1993: 95). 11.tabakada da çok odalı yapılar
görülmektedir. Duvarlar kalın sıvalıdır. Yuvarlak biçimli yapılarında görüldü÷ü
evrede, yapıların içinde iskeletler açı÷a çıkarılmıútır (Merpert ve Munchaev 1993:
95, 98). 10.tabakada yapılar daha kompleks haline gelmiú ve yeni yapıların eklendi÷i
görülmüútür (Merpert ve Munchaev 1993: 98). 9.tabaka daha geliúkin bir yerleúme
düzenine sahip bu evrede yapılar birbirine yakın bir konumdadır. Fırınlar, tahıl
kurutma platformları bulunmaktadır (Merpert ve Munchaev 1993: 98). 8.tabakada
yerleúim düzeni kuzeyden güneye do÷ru kaymıútır. Yerleúmenin ilk anıtsal yapısı
burada görülmektedir. Payandalar desteklenmiú çift duvarlı yapının içinde yeni
do÷muú bebek gömüsü ile birlikte bir keçi gömüsü ve yanlarında boya bezemeli kap,
öküz boynuzları yer almaktadır (Merpert ve Munchaev 1993:98, 99). Geçiú evresi
olan 7.tabakada mimaride de÷iúiklik görülmemiú sadece duvar kalınlıklarının arttı÷ı
gözlemlenmiútir (Merpert ve Munchaev 1993:99).
Geç Hassuna ya da Standart Hassuna tabakası olan 6.tabakada çok odalı
yapıların yanında kubbeli fırınlar, ö÷ütme taúları, besin saklama amaçlı yuvarlak
hücreler bulunmuútur (Merpert ve Munchaev 1993:81). 5.tabakada ise 12 yapı
bulunmuútur. Geçitler ve avlular alçıtaúı ile sıvanmıútır. Nüfusun artması nedeniyle
evlere ayrı bölümler eklendi÷i düúünülmektedir. Ço÷u yapının konut olarak
kullanıldı÷ı düúünülmektedir. Genelde büyük odada fırın yer almakta ve odanın
kapısı avluya bazen di÷er odaya açılmaktadır. Büyük odanın yaúam odası
di÷erlerinin ise besin saklama için kullanıldı÷ı düúünülmektedir. økinci odaların
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fırınları yoktur, fırınlar her zaman avluda yer almaktadır. Ayrıca kapıları
bulunmamaktadır. Bu yüzden giriúin çatıdan olabilece÷i düúünülmektedir. Bazı
yapıların ise hangi amaçla kullanıldı÷ına dair içlerinde buluntu ele geçmemiútir.
4.tabaka bir sonraki tabakanın mezarları ve çukurları tarafından tahribata
u÷ramıútır. Sekiz yapı kalıntısı ortaya çıkartılmıútır. Bazılarının çapı 2m’den fazla
olan 13 adet kubbeli fırın ortaya çıkartılmıútır. Bu fırınların çanak çömlek üretimi
için kullanıldı÷ı düúünülmektedir. Ayrıca fırınların yanında içi yanmıú kül ve odun
dolu yuvarlak ve oval çukurlar yer almaktadır. Fırınları yer aldı÷ı alanın etrafı ise
çok odalı yapılarla çevrilidir (Merpert ve Munchaev 1993:76-77). 2- 3.tabakalar
1.tabakanın erken evresi özeli÷ini taúımaktadır. Mimari, mezarlar, çöp çukurları,
erozyon gibi nedenlerden tahrip olmuútur. Bu tabakada yerleúmenin merkezinde
iskân görülmektedir. Hem odalarda hem de avlularda fırınlar görülmektedir. 1.tabaka
ise tahrip olmuútur. Yalnızca 15m uzunlu÷unda çok odalı bir yapı korunmuú
durumdadır ve yapıda açık avlu bulunmaktadır (Merpert ve Munchaev 1993: 75).
Buluntu Toplulukları
Yarım Tepe I’de, Kaba mal, Arkaik mal, Standart boyalı mal, Standart çizi
bezemeli mal, Standart boya- çizi bezemeli Hassuna mal grupları görülmektedir
(Merpert ve Munchaev 1993: 105).Erken Hassuna tabakalarında çanak çömlek te
bezeme nadir kullanılmıútır.

12.tabakada ise kaideli ve halka dipli kaplar ortaya

çıkmıútır (Merpert ve Munchaev 1993: 105- 109).
12-8.tabakalarda çakmaktaúı ve obsidyen alet fazla yoktur. Çakmaktaúından
aletler ço÷unlu÷u oluúturur. Bunlar arasında çekirdekler, dilgiler, yongalar, artık
parçalar görülmektedir. Do÷u Anadolu kökenli oldu÷u anlaúılan obsidyenden
kazıyıcı, orak bıçakları, büyük bıçaklar görülmektedir. Sürtme taú aletler arasında
yassı balta, ö÷ütme taúları, çapa yer almaktadır. Kemikten bızlar, i÷neler, spatüller ve
açkı aletleri bulunmuútur. Kilden, taútan mühürler bulunmuútur. Kil, alabaster,
mermer, alçı taúından 27 tane a÷ırúak ele geçirilmiútir. Bunların dıúında 7 tane
mühür-pendant, ço÷u 5.tabakadan bulunmuú toplam 38 tane kilden yapılmıú kadın
figürini bulunmuútur (Merpert ve Munchaev 1993: 91).
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Yerleúmede

metal

buluntular

dikkat

çekicidir.

Metalin
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düúünülmektedir. Buluntular arasında dövülerek úekil verildi÷i anlaúılmıú olan bakır
boncuk, yüzük, bilezik, kolye yer almaktadır. 27 tane olan metal buluntulardan 21
tanesi erken tabakalarda bulunmuútur (Merpert ve Munchaev 1993: 111-114).
Süs Eúyaları
Yarım Tepe I’in IX. tabakasında bulunan boncuk, pendant hatta bilezikler
siyah renkli taútan yapılmıútır (Merpert vd.1977.Lev.XI.19). X. tabakada da görülen
aynı özellikteki bileziklerin tipik Hassuna özelli÷i göstermedi÷i vurgulanmıútır.
Yarım Tepe I’in III-VI. tabakalarından bulunmuú pendantların yassı ve koni
úeklinde, kazı bezemeli olan yüzeyleri tek delikli oldu÷u görülmektedir (Merpert
vd.1977.Lev.XI.15-17). XI. tabakada bulunan pendantlar ise oval formludur. ønce
obsidyen levhadan yapılmıú oldu÷u anlaúılan pendantların yüzeyinin çift delikli
oldu÷u görülmektedir. Nadir olarak görülen pendantlardan 4 tanesi basit oval
biçimlidir (Merpert ve Munchaev 1987:17. Lev.V.b). Üst tabakalardan 7 tane
yuvarlak formlu, XI-IX. tabakalarda ise dikdörtgen formlu örnekler görülmektedir
(Merpert ve Munchaev 1987:17).
Höyü÷ün alt tabakalarından bol miktarda turkuaz, kalsedon, karnelit, kaya
kristali ve di÷er taúlardan yapılmıú boncuk bulunmuútur. Boncuklarda yüzük yada
halka formunda, silindir, yarı küre, eúkenar dörtgen, varil úeklinde, disk úeklinde
yassı formlar görülmektedir (Merpert vd.1977.Lev.XI. 1-13).
XII. tabakada 319 nolu tholos yapının zemininde 68 tane boncuktan oluúan
kolye bulunmuútur. Merkezde bulunan boncuk (4.5x 4cm) yassı eúkenar dörtgen ile
yuvarlak köúeli gri taútandır (ophite). Kolye, merkezdeki boncukların dıúında orta
boy oval formlu boncuklardan oluúmaktadır (2.8x2cm ile 1.2x 1.0cm). Boncuklar
kalsedon dıúında gri-sarı, parlak yeúil ya da koyu yeúil gibi çeúitli taúlardan
yapılmıútır. 14 tane boncuktan biri kesilmiú biçimli deniz kabu÷u boncuktur (2.6x 0.9
cm). 2 tane varil biçimli kırmızı, kahve renkli taútan di÷er biri ise gri yeúil taútandır
(6x3mm). 2 tane halka úeklinde gri renkli taútan (7cm, çapında), 2 gri yeúil taútan
(6x3mm) ve 8 tane ufak yüzük úeklinde (6x 2mm çaplarında) kırmızı-sarı
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karnelit’ten, bir boncuk inci, di÷eri kaya kristalindedir. 35 tane boncuk ise mavi,
yeúil, sarı taútan yapılmıútır (Merpert vd.1977:Lev.XI,XII).
En ilginç örnekler arasında Alabastern’den yapılmıú hayvanbaúı amulet
görülmektedir (Munchaev ve Merpert 1971a:31,Lev.IX,Fig.12/2.2).
IX-XI. tabakalarda bakır cevheri parçaları bulunmuútur. XI. tabakada
pirinçten yüzük, XII. tabakada disk úeklinde bakır parçaları ile kurúun bilezik
bulunmuútur (Merpert vd.1977: Lev.XII.2). 17 parça bakır cevherinden iki tanesi
7.tabakadan, dört tanesi 8.tabakadan, üç tanesi 10.tabakadan ve dört tanesi
12.tabakada bulunmuútur. 7.tabakada bulunan bakır levha boncuk, 10.tabakadaki
bakır halka úeklinde boncuktur.11.tabakada bulunan halka biçimli pendat ise bakır
örgü úeklindedir.
Bilezikler 9-2-10cm çapında, 7-8mm kalınlı÷ındadır. Kurúun çubuktan
yapılmıú olan bilezi÷in ise ucu filiz biçimli ve kalındır (Merpert ve Munchaev
1987:26).
Yarım Tepe I için (Hassuna Dönemi) 7150± 90

6275- 5660 7. tabaka.

7040±90 6260 – 5665 7-8.tabakalar
(Hıjjara 1997: 107).
7.6.4.Yarım Tepe II
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Kuzey Irak’ta Sincar Ovası’nda, Wadi Joubara Diariasi’nin batısında, Yarım
Tepe I’in 250m do÷usunda yer almaktadır (Hıjjara 1997: 106).
Höyük, 1969-1980 yılları arasında Sovyet kazı ekibi olan N.Y. Merpert ve
R.M.Munchaev baúkanlı÷ında kazılmıútır.
Tepe, 120m çapını aúmaktadır. Yerleúim ise 500m2’lik alanı kaplamaktadır. 9
yapı evresi saptanmıútır. En üstteki 2 tabakada Asur’a ait mezarlar yer alır ve
Helenistik Döneme tarihlenmektedir. Tepenin güneydo÷usunda ise Hassuna
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yerleúmelerine ait kalıntılar bulunmuútur. En erken tabakalar Halaf dönemine aittir
(Merpert ve Munchaev 1987: 19).
Mimari
Yarım Tepe II’nin bütün tabakalarında ana mimari tek oda ve kubbeli
tholos’dan oluúmaktadır. Tholoslar 3-5m çapındadır. Ufak olan tholosların 1.5-2.0m
çapında oldu÷u görülmüútür. Kubbelerin dıúında düz çatılı olan tholoslarda
görülmektedir.
5.tabakadan itibaren dikdörtgen odalar görülmektedir. Bu odaların bazen ufak
bölümlere ayrılarak çeúitli amaçlar için kullanıldı÷ı düúünülmektedir. En erken 9.
tabakadan itibaren yapılarda çeúitli uzunluk ve kalınlıklarda kil levhalar
kullanılmıútır. Bununla beraber çamur tu÷lalar yerleúmede sıklıkla kullanıldı÷ı
bilinmektedir. Dikdörtgen mimarisi olan 5.tabaka yapılarının duvarlarda gri harç
uygulandı÷ı ve duvarlarda dikdörtgen tu÷lalar kullanıldı÷ı görülmüútür (23- 25 x 14x
7- 9).
6.tabakada geniú binalardan oluúan kompleksin haç biçiminde oldu÷u görülür.
Bu binaların masif duvarları 60-70 cm kalınlı÷ında ve iç çapı ise 2.60m’dir. Tholos
iki parçaya bölünmüútür. Güney kısmı daha ufaktır. Kuzeydeki bölüm ise enine iki
duvarla üç bölmeye ayrılmıútır. Merkezdeki duvarları iki yassı alabaster levhalar ile
kaplanmıú, iç kısımlardaki duvarlarında benzer taú levhalarla kaplanmıú oldu÷u
görülmektedir. Tholoslar kuzey ve güney kısımlardan do÷rudan dikdörtgen yapılarla
birleútirilmiútir. Do÷u ve batı kısmındaki koridorla tholos arasındaki yan odalar
toplam 22 odadan oluúmaktadır. Tholos’un yassı bir çatısı oldu÷u düúünülmektedir.
Yapının zemini açkılıdır. Taban altına boyalı kırık çanak çömlek parçaları
yerleútirilerek dalgalı bir görünüm yaratılmaya çalıúıldı÷ı anlaúılmıútır. Ayrıca
tholos’un duvarlarında kilden platformlar hazırlanmıútır. Buraların tahıl kurutma
amaçlı olabilece÷i de düúünülmektedir.
Yarım Tepe II’nin bütün tabakalarında ocak ve fırın bulunmaktadır. Bu
ocaklar yuvarlak ve oval tandır tipindedir. Fırınların a÷ız kısmı güneye bakmaktadır
ve ovaldir. Fırın dıúında topra÷a gömülü içi kil ile sıvanmıú çukurlar bulunmuútur.
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Bu çukurların ise su depolama amaçlı olabilece÷i düúünülmektedir (Merpert ve
Munchaev 1987: 19-23).
Buluntu Toplulukları
Yarım Tepe II’de tipik Halaf çanak çömle÷i görülmektedir. Çanak çömlek
formları arasında zoomorfik kaplar; domuz ya da yılan formunda özellikleri olan
kaplar görülmektedir.
Yerleúmede a÷ırlıklı olarak kaba yemek piúirme kapları, çanaklar, tepsi, kupa
úeklinde kaplar ile gri yüzlü mallar görülmektedir. Boyalı Halaf çanak çömle÷inde en
fazla görülen motifler arasında kuúlar, çiçekler, yılan gibi motifler yer almaktadır
(Merpert vd.1981: 29).
Yarım Tepe II’nin güney kısmında yer alan çukurlarında yanmıú durumda
çanak çömlek kırıkları ve hayvan kemikleri ile birlikte etrafa saçılmıú kadın
figürinleri bulunmuútur. Dikdörtgen kazı bezemeli taú mühürler ve bir tholos yapının
tabanında bakır mühür pendant görülmektedir.
Kireç taúlarından ö÷ütme taúları, havan, havanelleri görülür. Özellikle en alt
tabakalardan itibaren bol miktarda çakmaktaúı ve obsidyen alet bulunmuútur.
Obsidyenin Anadolu’dan getirildi÷i tahmin edilmektedir. Alabaster ve dioritten
konik a÷ırúaklar, alabastern, kireçtaúı, mermerden yapılmıú ufak çanaklar di÷er ufak
buluntular arasında yer almaktadır (Merpert vd.1981:23). Alt tabakalarda sadece 11
bız ve 2 spatula bulunmuútur.
Süs Eúyaları
Yarım Tepe II’de ço÷u boncuk ve süs eúyası mezarlarda bulunmuútur. En
ilginç buluntuyu minyatür bir kap içinde çocuk gömüsüyle beraber bulunmuú olan
572 tane boncuk toplulu÷u oluúturmaktadır. Bu boncuklardan 234 tanesi deniz
kabu÷udur. 328 tanesi ise karnelian taúından yapılmıútır. Bunun dıúında iki tane
pendant bulunmuútur. Bunlar yassı ve ovaldir.
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Bulunan boncuk ve pendantların steatit, serpantin, mermer, kumtaúı, diorit,
kaya kristali gibi taúlardan yapıldı÷ı anlaúılmıútır (Merpert vd.1981a:23). Çeúitli
taúlardan yapıldı÷ı görülen boncukların formları arasında silindir ve disk formlar da
görülmüútür (Munchaev ve Merpert 1973:9.Lev.VIII.6,7,8). Bu formlar arasında
koyu yeúil renkli taútan parlatılmıú yüzeyli üçgen úeklinde taú boncukta bulunmuútur
(Munchaev ve Merpert 1973:9.Lev.VIII.4). Taú boncuklar haricinde VII. tabakada 3
tane bakır boncuk (malahitten) bir tholos yapıda bulunmuútur (Merpert vd. 1977: 84).
Kremasyon mezarlarda 6 tane kilden, 20 tane obsidyen ve yassı kemikten
yapılmıú pendant bulunmuútur. Bunlar dıúında 26 tane varil úeklinde beyaz
gypsum’dan, 13 tane bikonik obsidyen boncuk görülür. 13 tanesi ufak yassı ve
yuvarlatılmıútır. Bunlardan 5 tanesi obsidyen’den, 8 tane kaya kristalinden, 27 tane
kabaca kilden úekillendirilmiú boncuklardır (Merpert vd.1976: 51-52.Lev. XXIII,
XXIV, XXV, XXVI).
En ilginç örnekler arasında mezarlardan bulunmuú olan hayvan baúlı
pendantlardır. Yarım Tepe II’de iki mezarda toplam 5 tane bo÷a baúı pendant
bulunmuútur (Merpert ve Munchaev 1971:Lev.XV.Fig.5,c-d; Munchaev ve Merpert
1971b:31.Fig.12/2). Ayrıca kilden biçimlendirilmiú yüzüklerde görülmektedir
(Merpert ve Munchaev 1971:Fig.15.f.).
Yarım Tepe II için; 6790+_ 180 5895- 5375 tarihleri verilmektedir (Hıjjara
1997: 107).
7.6.5. Chagar Bazar
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Kuzey Mezopotamya’da Habur nehri üzerinde Habur Vadisi’nde yer alır.
Suriye’nin kuzeydo÷usunda, Al- Hasakah’ın 35km kuzeyinde yer almaktadır.
12 hektar büyüklü÷ünde olan yerleúme Yukarı Habur çalıúmaları kapsamında
øngiliz arkeolog Max Mallowan ve Agahta Christie tarafından 1934- 35 yılları
arasında kazılmıútır (Mallowan 1936:1). økinci dönem kazıları ise Irak øngiliz
Arkeoloji Okulu ve øngiltere Müzesi’nin denetiminde 1936-37 yılları arasında
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yapılmıútır (Mallowan 1937:91). Chagar Bazar’da kazılara tekrar 1999 yılında
baúlanmıú ancak bu çalıúmalara 2002 yılında son verilmiútir (McMahon ve Colantoni
2003:1-16).
Höyük’te toplam 15 tabaka bulunmaktadır. ølk 10 tabaka Kalkolitik ve
Prehistorik Döneme aittir. Üstteki 5 tabaka ise Erken Hanedanlar Dönemi ve tarihi
dönemlere ait buluntuların yer aldı÷ı tabakalardır. 5 ve 6.tabalar arasında boúluk
bulunmaktadır. Bu tabakalar arasında boúluk bulunmasına ra÷men Tepe Gawra’nın
kazı bezemeli çanakları ve Nineveh’in 3-4.tabaka metaryalleri ile ba÷lantı
kurulabilecek objelere sahiptir.
Chagar Bazar’da yaklaúık tarihler buluntular üzerinden yapılmıútır. 15.tabakalar G.Ö 1500 -3000, 6-15.tabakalar Prehistorik Dönem’e ait metaryeller
içermekte ancak tarihleme bulunmamaktadır (Mallowan 1936:6).
Mimari
16-12.tabakada yapıların duvarları uzun, pisé ya da sert kilden yapılmıútır.
Binaların sa÷lam oldu÷u ve katı çamur platformlar üzerine yapıldı÷ı görülmektedir.
10 ve 11.tabakada yapıların duvarları 1m’den daha kalın oldu÷u görülmektedir.
9.tabakada 1m’den kalın yapılmıú yapıların duvarları apsis yaptı÷ı, Arpachiyah’taki
Tholoslarla benzerli÷i vurgulanmıútır (Mallowan 1936:10). 8.tabakada zayıf nitelikte
pisé duvarlar, 7.tabakada 23x?x44m çapında siyah çamur tu÷lalardan yapılan
binaların duvarları radyal yapılarla karıúmıú oldu÷u görülmüútür. 5 ve 6.tabaka
arasında 2m kalınlı÷ında bir boúluk oldu÷u görülmüútür. 6.tabakada binaların
duvarları çamur tu÷la ya da pisé ile do÷rudan zemine yapılmıú oldu÷u görülmüú. Bu
tabaka bir yangınla son bulmuútur. 5.tabakada ise mezarlık bulunmaktadır (Mallowan
1936:13-14).
Buluntu Toplulukları
6-12.tabakalarda Halaf malları görülmektedir. Bu tabakalar arasında el
yapımı çanak çömlek dıúında birkaç parça çömlekçi çarkında yapılmıú parçalar da
bulunmuútur. 13-15.tabakalarda a÷ırlıklı olarak Samarra boyalıları görülmektedir.
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Samarra malları dıúında birkaç parça bukranium dizaynlı Halaf parçaları da göze
çarpmaktadır (Mallowan 1936:10).
Ufak buluntular arasında terra cotta’dan yapılmıú ana tanrıça figürinleri
görülmüútür. Çakmaktaúından ve obsidyen’den kazıyıcılar, orak bıçaklarının sıklıkla
kullanılmıú oldu÷u görülmektedir. Gri renkli arduvaz taúından yapılmıú celt’ler
bulunan di÷er buluntular arasındadır.
Süs Eúyaları
Boncuk ve amuletlerde kullanılan materyaller daha çok steatit ve kireç taúıdır.
Pendantlarda

kullanılan

form

ise

daha

çok

damla

formudur

(Mallowan

1936:23.no:12). Amulet ya da pendant olarak tanımlanan süs eúyaları 11 sınıfa
ayrılmıútır.
1.Damla biçimli pendant: Bir tarafı yassı ve di÷er yüzü convex’dir. Yassı
tarafı çizgilerle süslenmiútir. En erken örnekleri 13 ve 12. tabakada bulunmuútur. Bu
formlar 7.tabakadan 5-4.tabakaya kadar kullanıldı÷ı görülür. Bu formlar en çok
Samarra

Döneminde

kullanılmıú

oldu÷u

söylenmektedir

(Mallowan

1936:

23.Fig.7.no:10, 12, 18, 24).
2.Dikdörtgen yassı pendant: 12.tabakadan itibaren kullanılmıú oldu÷u bilinen
pendantın konvex yüzü oldu÷u görülmektedir. Sonraki örnekleri delinmiútir
(Mallowan 1936: 23.Fig. 7.no:3,17).
3.Prizma biçimli pendant: Bir örnek bulunmuútur. Yüzeyi çizgilidir. 78.tabakada görülen form, Halaf sonuna tarihlenir.
4.Disk úeklinde pendant: Halaf dönemi sonuna tarihlenen örnekleri, Suriye,
Anadolu,

øran’a kadar

görülmektedir.

Dü÷me mühürlere

benzetilmektedir.

4.tabakada bulunmuútur (Mallowan 1936: 24.Fig.7.no:5-6).
5.Hayvan biçimli pendant: Bu örnekler 12- 13. tabakada görülmüútür. En
güzel örnek inek baúıdır. Pembe mermerden yapılan pendant 12.tabakada
bulunmuútur (Mallowan 1936.Fig. 7.no:33). Aynı úekilde 12. tabakada bulunan kireç
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taúından yapılmıú bo÷a baúı ve steatitten yapılmıú domuz baúı pendant Halaf Dönemi
özelli÷ini yansıtmaktadır (Mallowan 1936:Fig. 51.no: 26, 9.Lev.VI.a. 895.b).
6.Ördek

pendant:

Fayanstan

biçimlendirilmiú

(Mallowan

1936.Fig.7.no:27,29).
7.Double

axe

pendant:

Steatitten

bir

örnek

(Mallowan

1936.Fig.7.no:1.Lev.VI.b) Halaf boyunca kullanılmıútır. Bu parçalar 3.tabakada
bulunmuú ve tüm Halaf Dönemi boyunca kullanılmaya devam etmiútir.
8.Boynuz úeklinde pendant: Steatitten yapılmıú örnekler Halaf döneminin
minyatür çalıúmaları olarak nitelendirilmiú (Mallowan 1936.Fig.7.no:2).
9. Damga úeklinde olan formlar: 6 ve 7.tabakada bulunmuúlardır (Mallowan
1936.Fig.7.no: 8).
10. Çeúitli pendantlar: Kabuk ve steatitten, beyaz kireç taúından ve hayvan
diúi modelli örnekler görülmektedir (Mallowan 1936. Fig.7.no:16,23,G19).
11.Obsidyen kakma: (Mallowan 1936.Fig.7.no:13).
En görülen boncukların kabaca kuartz ve carnelian gibi taúlardan kesilerek
yapılmıú olan disk úeklinde olan formlarıdır. Bu boncukların hepsi ufak ve a÷ırlıklı
olarak 4- 5. tabakadan bulundu÷u görülmektedir. Prehistorik Dönemde özellikle
halka úeklinde boncuklar göz kamaútırıcıdır. Bu boncuklarda siyah steatit, kireç taúı
ve sıklıkla carnelian kullanılmıútır.
En ilginç parçalar arasında terra cota’dan yapılmıú boru úeklinde yivli boncuk
görülmektedir. Çakıl taúından oval formlu bir de steatitten yapılan örnek
görülmektedir (Mallowan 1936: Fig.7.no:21,11,28). 12 ve 13.tabakada obsidyen’den
ve kuartz’dan yapılmıú olan boncuklar (Mallowan 1936.Fig.7.no:30,31), konik
formlu boncuklar (Mallowan 1936.Fig.7.15) ve steattiten yapılmıú ‘double hamer’
boncuk görülmektedir (Mallowan 1936: Fig.7.no:11). 12.tabakada bakır boncu÷un
bulunması önemli bir detaydır. Yapılan analizlerde Prehistorik tabakalarda bulunmuú
olan boncukların % 63.31 oranında bakır içerdi÷i anlaúılmıútır (Mallowan 1936:26).
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7.6.6.Tepe Gawra
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Nineve yakınlarındaki da÷lık ve kayalık bölge ile birlikte Musul kentinin
15km kadar kuzeydo÷usunda, Khorsabad’ın 2km do÷usunda ve Tell Arpachiyah’ın
25km batısında yer alır.
120m yüksekli÷inde, 22m çapında olan tepede ilk çalıúmalar 1850 yılında
Austen Layord tarafından yapılmıútır. Kazılara 1920’li yıllarda tekrar baúlanmıú ve
1930’lara kadar devam etmiútir. 1932-38 yılları arasında Ephraim Speiser tarafından
yapılan kazılar 1970’lerde Arthur Tobler denetiminde tekrar baúlamıútır (Tobler
1950:1-13).
Mimari ve Buluntu Toplulukları
Höyük’te yapılan kazı çalıúmalarında Halaf Dönemi’ne ait Tolos yapıları
ortaya çıkartılmıútır (Tobler 1950:41-48). Ancak kazıların sınırlı olmasından dolayı
mimari aydınlatılamamıútır. Höyük’te yapılan kazı çalıúmalarında Alan A içerisinde
ve XX. tabakasında ve kuzeydo÷u yüzünde halaf çanak çömle÷i bulunmuútur (Tobler
1950:47). Höyük’te kazılar tamamlanamamıútır.
Süs Eúyaları
Halaf Dönemine ait bulunan taú pendant grubu arasında delikli ve yüzeyi
dekorasyonlu pendantlar aynı zamanda höyü÷ün en büyük grubunu oluúturmaktadır.
Karakterize olan pendantlar ya da amuletler ortadan tek delikli ve dairesel biçimlidir.
Hatta bu grup içerisinde oval ve amorf biçimler de görülmektedir (Tobler 1950. Lev.
CLXXIII. Fig. 18,23,26-28). Bazılarının yüzeyi konvekstir. Yüzeyde düz ve oyuklu
çizgiler ortaktır (Tobler 1950.Fig.20, 23,30). Bu desenler pendantların yüzeyini
doldurmaktadır. Höyü÷ün A Alanından bulunmuú pendantlar arasında merkezinin
çapraz deliklerin yer aldı÷ı da görülmüútür.
A alanı’ndan bulunmuú en geniú örnekler arasında tübular; boru biçiminde
yapılmıú boncuk ya da pendantlar da görülmektedir. Bu boncukların hepsinde delme
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iúlemi boncu÷un merkezine do÷ru tek bir noktadan yapıldı÷ı anlaúılmıútır.
Bazılarında yüzeyde do÷rusal çizgilerin

yer aldı÷ı görülmektedir (Tobler

1950.Fig.31, 32.no:3-4, Lev.XCII.b).
XX. tabaka ve A Alanı’ndan bulunan pendantlar genellikle mermerden, gri,
parlak kahve ya da beyaz renklerde taúlardan yapılmıútır. Kaba yapılmıú örneklerde
ise serpantin, siyah steatit’in kullanıldı÷ı görülmüútür. Sayılanların dıúında 6 ya da 8
tane örne÷in ise kuartz, obsidyen, hematit ve ametistten yapıldı÷ı görülmüútür. Aynı
ortak formların arasında 2 tane damla biçimli yassı yüzlü serpantinden yapılmıú üzeri
derin yatay çizgili pendantların da oldu÷u görülmektedir (Tobler 1950.Lev.XCIIb.no.6-7). En basit formların arasında çakıltaúından, do÷al yassı yüzü kullanılarak
yapılmıú olan pendantlar yer alır. Bu örneklerin yüzeyinde süsleme yer almaz
(Tobler 1950:47.Fig.45-46.no.5,7.Lev.XCI.b).
XIX. tabaka bulunan pendant ya da amuletler tek delikli, konveks yüzlüdür.
Yüzeyde süslemenin olmadı÷ı görülmektedir.
birkaç

damla

biçimli

pendant’ın

Aynı úekilde Alan A’da bulunan

yüzeyinde

süsleme

yer

almaz

(Tobler

1950.Lev.XCI.b.no.5,6,9,11). Bu pendantlar yeúil steatit ve serpantinden yapılmıútır.
Halaf Dönemi’ne ait dolgulardan bulunan ve benzeri Tell Arpachiyah’tan da
bilinen ‘ double axe’ pendantlar ya da amuletlerin di÷er önemli bir grubu
oluúturdu÷u görülmektedir (Tobler 1950.Lev.XCII.c.no.1).
Amuletlerin son grubunu taútan oyularak yapılmıú minyatür bo÷a baúları
oluúturmaktadır. Tepe Gawra’da toplam 3 tane bulunan bo÷a baúı amuletlerden
birinin terra cotta’dan yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Di÷er iki örnek ise mermerden
yapılmıútır

(Tobler

1950.Lev.XCII.c.no.4,Fig.60-61).

Mermerden

yapılmıú

amuletlerden birinde askı deli÷inin baúının üzerinde, bir di÷erinde ise baúının alt
kısmında yer aldı÷ı görülür.
Hayvan figürlü yapılan amulet grubu arasında köpek figürleri, cinsi
tanımlanamamıú hayvana ait figür (bu amuletin askı deliklerinin hayvanın omuz
kısmına açılmıú oldu÷u görülmektedir), kuú biçimli pendantlar ve ördek biçimli
formların temsil edildi÷i görülmektedir (Tobler 1950.Lev.XCII.a.Fig.62, 63, 64-66).
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7.6.7. Tell Es-Sawwan
Konumu, Kazı Tarihçesi, Tabakalanma
Irak’ın baúkenti Ba÷dat’ın 110km kuzeyinde Dicle Irma÷ının batısında yer
almaktadır.
Yerleúmede buluntuların ço÷u Samarra Dönemi’ne aittir. Ancak altında
Hassuna ve üzerinde tahrip olmuú Halaf tabakaları bulunmuútur. I-II. tabakalar erken
Samarra, III-IV. tabaka geliúkin Samarra ve V.tabaka Halaf kültürüne aittir
(Matthews 2000:73).
Mimari
I.tabakada 5 tane dikdörtgen planlı ve savunma amaçlı yapıldı÷ı düúünülen
hendekler bulunmuútur. Ana toprak üzerine inúa edilen yapılar, 160m2’lik bir alanı
kaplamaktadır. Yapılar ortada uzun bir oda ve onu çevreleyen odalardan
oluúmaktadır. Kerpiç duvarlar ince ve iç, dıú yüzeyleri sıvalıdır. Duvarların iç
yüzeyinde ve köúelerinde payandalar bulunmaktadır. Yangın nedeniyle tahrip olan
I.tabakanın yapıları II. tabakada yenilenerek tekrar kullanılmıútır. Bu evrelerin
Samarra Dönemine ait oldu÷u düúünülmektedir. III-IV. tabakalarda geliúmiú Samarra
kültürü görülmektedir. III A- III B tabakasında T biçimli ya da planlı 11-12 tane
odası olan yapı ortaya çıkarılmıútır. IV. tabaka iyi korunamamıútır. V. tabakada
Tholos yapılar ortaya çıkmıútır (Matthews 2000:73-75).
Buluntu Toplulukları
I-II. tabakada Hassuna ve Samarra kültürüne ait oldu÷u anlaúılan boyalı çanak
çömlek grubu görülmektedir. III-IV. tabakada bir kısım boyalı çanak çömlek üzerine
boyalı bantlar uygulandı÷ı görülmüútür (Matthews 2000:75).
Yontma taú aletlerin az oldu÷u görülmektedir. Orak bıçakları, kazıyıcılar ve
çok az sayıda ok ucu görülmektedir. Sürtme taú buluntular arasında havanelleri ve
dibekler görülmektedir. Kadın ve 1 tane erkek figürini bulunmuútur. Kemik bızlar ve
a÷ırúaklar di÷er buluntu topluluklarını oluturur.
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Süs Eúyaları
Tell Es-Sawwan’da bütün tabakalarda kabaca úekillendirilmiú bilezik, taútan
yapılmıú yüzük ve boncuklar görülmektedir (Behnam 1971:5). Süs eúyalarında;
taútan yapılmıú büyük iki delikli pendant, disk biçimli yüzeyi parlatılmıú boncuk,
de÷iúik formda boncuk ve 2 tane Arap Körfezi’nden geldi÷i söylenmiú dentaliumdan
iúlenmiú boncuk görülmektedir (Wahida 1967:169.Fig.7:1, 2; 11:2, 3-4).
Tell Es-Sawwan’ın IV. tabakasında kilden biçimlendirilmiú 1 tane, 4-3cm
boyutlarında hayvan figürlü amulet ya da boncuk (Behnam 1968:15.Lev.XX) ve
II.tabakada evin tabanında 3 tane bakır boncuk bulunmuútur (Khalid 1968 :59).
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8.YORUM ve KARùILAùTIRMA
Taú, deniz kabu÷u, hayvan kemi÷i ve diúten yapılan boncuklar ilk olarak Üst
Paleolitik dönem’de Do÷u Afrika, Avrupa ve Yakındo÷u’da görülmüútür.
Yakındo÷u’da deniz kabu÷u ve kemikten yapılan boncuklar zamanla yerini taútan
yapılan boncuklara bırakmıútır. Özellikle Natufian yerleúmelerinde boncuk yapmak
için hammadde olarak taúın, kemik ve diúe oranla sayıca daha fazla kullanıldı÷ı
görülmüútür (Wright vd.2008:131).
Çanak Çömleksiz Neolitik dönemle beraber takı sanatı daha da geliúmiú hatta
ustalık seviyesine ulaúmıútır. PPNA ve PPNB ile taú boncukların tipolojik olarak
çeúitleri artmıú formlar geniú bir alana yayılmıútır.
Hayvan kemi÷i, diú, deniz kabu÷u gibi materyallerin yanı sıra çay taúı,
çakıltaúından yapılan boncukların yanında Neolitik dönem boyunca turkuaz, akik,
obsidyen gibi de÷erli ve yarı de÷erli taúlardan yapılan boncuklar da kullanılmıútır.
Boncuk yapımında kullanılan bu taúlar zamanla de÷iú-tokuú a÷ının bir nesnesi haline
gelmiútir. Kullanılan hammaddenin artması, yapılan iúçili÷in kalitesi ile beraber
üretilen boncuk miktarında sayıca artıú gözlenmesi form –tip- çeúitlili÷inin artmasına
neden olmuútur. Uzun mesafeden getirilen hammaddenin ve üretilen malın de÷iútokuúunun yapılması boncukların ya da takıların sosyal hayatta önemli bir rol
oynamasına neden olmuútur. Wright’a göre oluúan yeni sosyal yaúamda takılar bir
statü nesnesi olarak kullanılmıútır. Bir anlamda birey kendini ifade etmek ve toplum
içinde sosyal kimli÷ini belirtmek için çeúitli süs eúyalarını kullanmıú olabilece÷ini
söylemektedir (Wright vd . 2008 :277).
Bu dönemde do÷adan boya yapmak amacıyla toplanmıú olan malahit
parçalarının dövülmesiyle boncuklar da yapıldı÷ı bilinmektedir. En güzel örnekleri
Anadolu’da Çayönü ve Aúıklı Höyük’te görülmektedir. Bakırın dövülmesiyle çok
çeúitli formların verildi÷i boncuklara Nevali Çori’de rastlanır (Hauptmann
2007:146). Anadolu dıúında bakır buluntulara Suriye, Irak’ın kuzey kesimleri ile
øran’da rastlanmıútır. MÖ.8.binyıl sonları ile 7.binyılın baúlarına tarihlenen dönemde
ise Tell Ramad, Tell Maghzaliyah, Tell Sotto ve Yarım Tepe gibi merkezlerde nabit
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bakırdan oluúan boncukların ve çeúitli küçük nesnelerin yapıldı÷ı bilinmektedir
(Yalçın 2003:72). Buna ra÷men Neolitik Ça÷’da Ürdün ve Güney Suriye’de hiçbir
maden buluntu bilinmemekle birlikte bakır yerine firuze (turkuaz), malahit gibi
mineraller toplanıp boya ve takı hammaddesi olarak kullanılmıútır (Yalçın 2003: 72).
Tepecik-Çiftlik’te ise malahitten yapılmıú 2 tane boncuk görülmektedir. Son
Neolitik dönem tabakalarında bulunan bu boncuklardan biri bebek mezarından
bulunmuútur. Bulunan boncuklar silindir ve küre formunda yapılmıútır. Karúılaútırma
yapılan yerleúmeler arasında sadece Çayönü’nde malahitten yapılmıú silindir ve küre
formlu boncuklara rastlanmıútır (Özdo÷an.A.1994:140.Lev.53-54:1.2,1.4; Özdo÷an.
A.2007:82.Fig.74).
Tepecik-Çiftlik’te taú boncuklar incelenmiú ve toplam 19 tane form
saptanmıútır. Bu boncukların sadece 15 tane formunu Son Neolitik dönem
tabakalarında bulunmuú olan formlar oluúturmaktadır (bknz.Tablo 16). Farklı olan
di÷er 4 formu ise Neolitik dönem tabakalarından bulunan boncuk formları temsil
etmiútir (bknz.Tablo 45). ølk Kalkolitik dönem tabakalarında bulunan taú boncukların
ise saptanan bu form grubu içinde sadece benzer 7 tane boncuk formu ile temsil
edildi÷i görülmüútür (bknz.Tablo 4).
Bu boncuk formlarının di÷er yerleúmelerle karúılaútırması yapılırken
belirleyici formlar üzerinde durulmuútur. Yerleúmeler, bu yerleúmelerde bulunan
belli boncuk gruplarının ve süs eúyalarının formları üzerinden seçilmiútir.
Buluntuların yapıldı÷ı hammaddeler açısından karúılaútırma ve de÷erlendirme
yapılmamıútır. Karúılaútırma yapılan yerleúmeler; Türkiye sınırlarında Çanak
Çömleksiz Neolitik döneme ait Diyarbakır-Çayönü, ùanlıurfa-Mezraa Telailat,
ùanlıurfa-Nevali Çori’dir. Türkiye sınırlarında Neolitik ve Kalkolitik döneme ait
yerleúmeler; Orta Anadolu’da Ni÷de-Köúk Höyük, Konya-Do÷u Çatal Höyük,
Karaman-Can HasanI; Göller Bölgesi, Burdur-Hacılar, Burdur-Kuruçay, BurdurHöyücek, Burdur-Badema÷acı; Batı Anadolu’da, øzmir-Yeúilova Höyük, BursaAktopraklık;

Do÷u

Akdeniz-Mersin-Yumuktepe,

Kahramanmaraú-Domuztepe’dir.

Türkiye

sınırları

Hatay-Amuk
dıúında;

Ovası,

Irak-Musul-Tell
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Arpachiyah, Sincar-Yarım Tepe I ve Yarım Tepe II, Irak-Ba÷dat Tell Es-Sawan,
Suriye-Tell Sabı Abyad I ve Chagar Bazar’dır.
Tepecik-Çiftlik’te boncuk grupları tipolojik olarak ayrıma tutulup gruplara
ayrıldı÷ında en fazla temsil edilen boncuk formunu disk formlu boncuklar
oluúturmaktadır (bknz. Tablo 16,45). Disk boncuklar seçilmiú yerleúmeler arasında
da

tipiktir.

Do÷u

Çatal

Höyük

(Wright

2010:17;

Baysal-Wright

2006:346.no:104,145-148), Can Hasan I (French 2010:Fig.36.12; Fig.56.14;Fig.55.26-35), Hacılar (Mellaart 1970:457.Fig.175.17-18,20-24;458.Fig.176.5,
11,15), Badema÷acı (Duru 2008:118.Resim. 222.a), Aktopraklık (Karul 2007:Fig.8),
Mersin-Yumuktepe (Caneva 2007:Fig.20), Amuk B Evresi (Braidwood ve
Braidwood 1960:Fig.67.1-3,5; C Evresi:Fig.100.1.3,6-8; E Evresi:Fig.166.2),
Domuztepe
(http://opencontext.org/database/oc_media/domuztepe/Preview%20of%20DT%20Im
ages/DT%20Small%20Finds/), Çayönü (Özdo÷an.A 1994:107,ùekil.17), Nevali Çori
(Schmidt

1988:Fig.16.10-12),

Mezraa

Teleilat

(Özdo÷an.M

2007:Fig.50.ùekil.124,134), Tell Arpachiyah (Mallowan ve Rose 1935:97.Lev.XI.a),
Tell Sabı Abyad (Verhoeven 2004:94.Fig.4.6.no.9), Yarım Tepe I (Merpert
vd.1977.Lev.XI.no.6, 9, 12, 13), Tell Es-Sawwan (Wahida 1967:169. Fig:11.2)
yerleúmelerinde bu tip ya da formda yapılmıú boncuklar bulunmuútur.
Tepecik-Çiftlik’te a÷ırlıklı olarak görülen bir formda silindir formlu
boncuktur. Do÷u Çatal Höyük (Wright:2010:17; Uzuno÷lu vd.1993:Fig.A.64,A.65),
Can Hasan I (French 2010: Fig.55.6-8), Hacılar (Melaart 1970:457.Fig.2,15,16,25),
Höyücek

(Duru

vd.

2005:123.

Lev.143.1),

Badema÷acı

(Duru

2008:117.Resim.217;118.Resim.222.b), Amuk B Evresi (Braidwood ve Braidwood
1960:Fig.67.4;C

Evresi:Fig.100.5;E

Evresi:Fig.166.9,10),

Domuztepe

(http://opencontext.org/database/oc_media/domuztepe/Preview%20of%20DT
Images/DT%20Small%20Finds/),

Mezraa

Telailat

(Özdo÷an.

M.

%20

2007:Fig.

50.no:130), Çayönü (Özdo÷an. A.1994:Lev.42.14-28), Tell Sabı Abyad I (Spoor ve
Collet 1996: 44.Fig.8.9.no.2), Yarım Tepe I (Merpert vd.1977.Lev.XI.no.7,10,11) ve
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Yarım Tepe II (Munchaev ve Merpert 1973.Lev.VIII.6,8) yerleúmelerinde bu formda
yapılmıú boncuklardan bulunmuútur.
Silindir formlu üzeri yiv bezemeli boncukların benzerleri Göller Bölgesi
yerleúmelerinde görülmektedir. Höyücek’in Kutsal Alanlar Dönemine tarihlenen
buluntuları arasında benzerler özellikte yapılmıú bir boncuk görülmektedir (Duru
vd.2005.Lev.144.no.2). Kuruçay’ın 10-9. kat buluntuları arasında olan ve sadece iki
ucu

arasında

paralel

iki

yiv

bulunan

bir

boncuk

mevcuttur

(Duru

1994.Lev.216.3;221.5).
Tepecik-Çiftlik’te taú ve kemik boncukların üzerine yapılan yiv bezeme
dıúında boncuklarda bezeme ö÷esine rastlanmamıútır. Taú boncuk ya da pendantların
üzerine çizgisel desenlerle süsleme yapma gelene÷i Yakındo÷u’da Halaf Kültüründe
özellikle damla úeklinde yapılmıú mühür ya da pendantların üzerinde görülmektedir
(Hıjjara 1997:73).
Fıçı (varil) ya da çift konik silindir formlar Tepecik-Çiftlik’te temsil edilen
di÷er bir boncuk grubudur. Bu tipte yapılmıú boncuklara; Can Hasan I (French
2010:Fig.55.1-5,10-16), Do÷u Çatal Höyük (Wright:2010:17), Hacılar (Mellaart
1970:175.9-10,12-14), Amuk A ve C Evresi (Braidwood ve Braidwood
1960:Fig.36.2.8;Fig.100.4,5,9),

Domuztepe

(http://opencontext.org/database/

ocmedia/domuztepe/Preview%20of%20DT%20Images/D%20Small%20Finds/),
Çayönü (Özdo÷an A.1994:107.Lev.43.3-51), Tell Arpachiyah (Mallowan ve Rose
1993:97.Lev.XI.a), Yarım Tepe I (Merpert vd.1977.Lev.XI.1,2,8), Yarım Tepe II
(Merpert vd.1976:Lev.XXVI) yerleúmelerinde rastlanmıútır.
Tepecik-Çiftlik’te disk formlu boncuklardan sonra en fazla temsil edilen
küresel-yuvarlak formlu boncuktur. Bu formdaki boncuk karúılaútırma için seçilmiú
yerleúmelerde fazla görülmemektedir. Bu formda boncu÷a; Köú Höyük kolyelerinde
(Uzuno÷lu vd .1993 .Fig. A .64,A.65), Do÷u Çatal Höyük (Wright 2010:17), Can
Hasan I (French 2010:Fig.55.10), Amuk A Evresi (Braidwood ve Braidwood
1960:Fig.36.1), Tell Sabı Abyad I (Spoor ve Collet 1996:Fig.8.9.no.1), Yarım Tepe
II’de (Munchaev ve Merpert 1973:Lev.VIII.7) rastlamak mümkündür.
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Oval formlu boncuk ise Tepecik-Çiftlik’te temsil edilen önemli formlar
arasındadır. Kat.Nu.159,160 tipinde yapılmıú boncukları; Amuk A Evresi
(Braidwood be Braidwood 1960:Fig.67.6), Do÷u Çatal Höyük (Wright 2010:17),
Hacılar (Melaart 1970:Fig.175.4), Çayönü (Özdo÷an.A.1994:Lev.43.52-67), Tell
Sabı Abyad I’de (Spoor ve Collet 1996: Fig.8.9.no:3-4) görmek mümkündür.
Oval tek delikli boncuk örneklerini ise; Can Hasan I’de (French
2010:Fig.55:22,23,25),

Kat.Nu.4’teki kolye ucu benzeri Amuk C Evresi’nde

(Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100.10), Kat.Nu.3’teki boncuk benzeri
Çayönü’nde (Özdo÷an 1994:109.ùekil.3. 2.3) görülmektedir.
Elips kesitli boncukları temsilen Kat.Nu.162’deki boncuk benzeri; Mezraa
Teleilat’ta

(Özdo÷an:2007:Fig.50.ùekil.267,294,289),

Amuk

B

Evresi’nde

(Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.67.7) görülmektedir. Kat.Nu.98’deki kolye
ucunun benzeri ise Amuk B Evresi’nde (Braidwood ve Braidwood 1960:Fig.100.11)
görmek mümkündür.
Tepecik-Çiftlik’te

Neolitik

dönem

tabakasında

bulunmuú

olan

Kat.Nu.164’teki boncu÷un Çayönü kafatası yapısının iskelet yı÷ını üzerinde
bulunmuú olan boncu÷a benzedi÷ini söylemek mümkündür. Görülen boncuk
dikdörtgen biçimli ve paralel deliklidir. Bu boncuklar Çanak Çömleksiz Neolitik
dönemde ‘ayırma boncu÷u’ olarak kullanılmıútır (Uzuno÷lu vd.1993:38.Fig.A.5.1;
Baúgelen 2007:158).
Son Neolitik dönem tabakasında bulunan Kat.Nu.48’deki baklava formlu
boncu÷a karúılaútırma yapılan bazı yerleúmelerde rastlamak mümkündür. Bu
boncuklar cepheden baklava dilimli boncuklara benzemektedir. Ancak bazı
yayınlarda ‘kelebek formlu’ veya ‘elmas formlu’ boncuk úeklinde tanımlanmıútır.
Yayınlarda ‘Elmas formlu’ ya da ‘baklava biçimli’ olarak belirtilen tipteki
boncuklar; Hacılar (Melaart 1970:Fig.175.11), Çayönü (Özdo÷an. A. 1994:Lev.
43:68.76; Lev.44:1-518-19,27-32,36-38), Tell Sabı Abyad I (Spoor ve Collet
1996:Fig.8.9.no.7), Domuztepe’de (http://opencontext.org/database/ ocmedia/domuz
tepe /Preview%20of%20DT%20Images/D%20Small%20Finds/) görülmektedir.
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Tepecik-Çiftlik’te sadece 1 tane örne÷i (Kat.Nu.163) bulunan ve Neolitik
dönem tabakasında bulunmuú olan ‘kelebek formlu’ boncu÷u PPNB döneminde
Anadolu’dan Yakındo÷u’ya kadar bir çok yerleúmede görmek mümkündür. Aslı
Özdo÷an bu boncuk formunu Fırat Kültürüne özgü bir boncuk olarak tanımlamıútır
(Özdo÷an.A.2007:86). Kelebek biçimli boncu÷un ortasından geçen ip deli÷i her iki
uçtaki ip deliklerini birbirine ba÷lamaktadır. øki tarafta yassılaútırılmıú yüzeyi ile
kelebek biçimine benzemektedir. Genelde karúılaútırma yapılan yerleúmelerdeki
‘kelebek biçimli boncuk’ formları birbirine benzemekle birlikte, kelebek biçimli
olarak tanımlanıp daha çok ‘mekik’ formunda yapılmıú olanlar da görülmektedir.
Kelebek biçimli boncukları Hauptmann ‘Abu Hureyra’ tipi olarak
tanımlamaktadır (Hauptmann 1999:77). Ancak bu tipteki boncuklar daha çok mekik
formuna benzemektedir. Bu tipteki kelebek biçimli-formlu boncuklar Nevali
Çori’nin bütün tabakalarında görülmektedir (Schmidt 1998:Fig. 16:7-8). Bir di÷er
benzerini Mezraa Telailat’ta (Özdo÷an.M.2007: Fig. 50:no293) ve Tell Sabı
Abyad’ta (Verhoeven 2000:99. Fig.4.6.7-8) görmek mümkündür.
øp deliklerinin kelebek biçimli kanatları birbirine ba÷ladı÷ı ‘kelebek formlu’
boncuklar ise Çayönü (Özdo÷an.A.1994:108.ùekil.18.2.5), Mezraa Telailat’ta
(Özdo÷an. M. 2007: 18. Fig.51) görülmektedir.
‘Kelebek formlu boncuk’ Halaf yerleúmelerinde de kullanılmaya devam
etmiútir. Tell Arpachiyah’ta kelebek biçimli boncukların geliúmiú formu ya da tipi
oldu÷u anlaúılan ‘double axe’-çift balta yüzlü-olarak tanımlanan pendant
görülmektedir. Bu pendantın dıúa dönük kanatlarının daha keskin ve ayrık yapıldı÷ı
görülür.

Form olarak

benzemektedir

cepheden Kat.Nu.163’teki kelebek formlu

(Mallowan

ve

Rose

1935

:95.Fig.

boncu÷a

51.no.5,Lev.VI.

b.no:864,865,A.261-263). Aynı forma sahip fakat ‘double axe’ olarak tanımlanan bir
di÷er örnekte Amuk A Evresi’nde Tell Dhahab’dan bulunmuútur (Braidwood ve
Braidwood 1960:Fig.36. 6).
Tepecik-Çiftlik yerleúmesinde kolye sırasının bir parçası olarak kullanıldı÷ı
düúünülen ‘hayvanbaúı formlu amuletler’ (Kat.Nu.113) daha çok Halaf kültürünün
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temsil edildi÷i yerleúmelerde bulundu÷u görülmektedir. Ismail Hıjjara; Mallowan’ın
hayvanbaúı úeklinde yapılan bu amuletleri ‘bo÷a baúları’ olarak tanımladı÷ını
söylemektedir (Hıjjara 1997:74). Halaf yerleúmelerinde bulunan bu amuletlerin ço÷u
taútan yapılmıú ve Yarım Tepe II’nin mezarlarından bulunmuútur (Merpert ve
Munchajev 1971:Lev.XV.Fig.15.c.d; Munchaev ve Merpert 1971b:31.Fig.12/2).
Yarım Tepe I’de ise alabasternden yapılmıú bir örne÷ine rastlanmıútır (Munchajev ve
Merpert 1971a:31.Lev.IX.Fig.12.2.2).
Tepe Gawra’nın A Alanı’nda üç tane hayvanbaúlı amulet bulunmuútur.
Bunlardan birinin terra cotta’dan yapıldı÷ı görülürken bulunan di÷er iki amuletin ise
mermerden

yapıldı÷ı

anlaúılmıútır

(Tobler

1950.

Lev.CII.c.no.4,Fig.60.61).

Mallowan; Tell Arpachiyah’ın 3km do÷usunda yer alan Gagjuli Tepesi’nde ise baúka
bir

örne÷in

bulundu÷unu

söylemektedir

(Mallowan

ve

Rose

1935:96.Lev.VII.b.no.887). Mallowan bu örne÷in domuzbaúı olabilece÷ini söylemiú
ancak Hıjjara tarafından bo÷abaúı úeklinde yorumlanmıútır (Hıjjara 1997:74). Chagar
Bazar’da ise iki tane hayvanbaúlı amulet bulunmuútur. 12 ve 13.tabakada bulunan
amuletlerin birinde fügürinin altında düz çizgiler oldu÷u görülürken, kulakların
betimlenmedi÷i baúın üstünde ise yuvarlak bir deli÷inin bulundu÷u görülmüútür
(Mallowan 1936:Fig.7.no.26,33). Tell Es-Sawwan’ın IV. tabakasında bulunan
hayvanbaúlı amuletin ise di÷er yerleúmelerde bulunan örneklerden farklı olarak
kilden yapıldı÷ı anlaúılmıútır (Behnam 1968:15.Lev.XX).
Göller Bölgesi’nde yer alan Hacılar’ın IV. tabakasında bulunmuú olan
amulette ise daha sivri kulakların ya da boynuzları oldu÷u görülmektedir. Baúının
üzerinde ise Chagar Bazar’da bulunmuú olan amulette oldu÷u gibi yuvarlak bir delik
bulunmaktadır (Mellaart 1970:Lev. CXXIII.d;Fig.176.9). Bu özellik TepecikÇiftlik’te bulunmuú olan amuletlerde görülmemektedir.
Höyücek’te Karıúık Birikim olarak adlandırılan ølk Kalkolitik dönem
tabakasında, grimsi mavi renkli taútan, ortası dikey delikli nesne Refik Duru
tarafından úematik hayvan betimi olarak tanımlanmıú ve -bulunan örne÷in TepecikÇiftlik amuletleri ile benzerli÷i söz konusu olmasa da-Hacılar ile benzerli÷i
vurgulanmıútır (Duru 2005:126, Lev.144.5).
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Mersin-Yumuktepe’nin XVIII. tabakasında bir di÷er benzer hayvanbaúı
amuletin bulunmuú oldu÷u görülmektedir. Bu betimin daha uzun yüzlü oldu÷u
görülür (Garstang 1953:101.Fig.61.Lev. XVI). Bu pendant da÷ keçisi olarak
tanımlanmıútır. Amuk B Evresinde bulunan pendantın ise simetrik olan baúı
yapmacık gibi görünmektedir. Betimlenen figürün kulaklarından biri keskince
sınırlandırılırken bir di÷erinin biçimsiz oldu÷u görülmektedir (Braidwood ve
Braidwood 1960:95.Lev.70:12). Baúka bir figür ise Can Hasan 2A tabakasında
bulunmuútur. Boynuzların da betimlendi÷i pendantı; David French koçbaúı olarak
tanımlanmıútır (French 2010:Fig.51.1).
Domuztepe’de beyaz renkli taútan yapılmıú hayvanbaúı betimli pendant 2005
yılı buluntuları arasında yer alır. Bu figürde göz çukurlarının oyuk yapıldı÷ı
görülmektedir. Serpantinden yapılmıú baúka bir örnek ise domuz ya da aslanbaúı
olarak bir di÷eri de koçbaúı olarak tanımlanmıútır (www.opencontext.org).
Bahsedilen yerleúmelerde bulunan pendant ya da amuletler Tepecik-Çiftlik amuletri
ile bire bir benzemesede hayvanbaúı formunda yapılan amuletlerin Halaf kültürünün
temsil edildi÷i yerleúmelerde tipik olarak görülmesi amuletlerin bu kültürün bir
parçası olarak de÷erlendirilmesine neden olmuútur.
Köúk Höyük’te de bulunan boncukların arasında bo÷a ve domuz gibi
hayvanbaúı betimi olan boncuklar görülmektedir (Öztan 2007:230; 2012:58.Fig.46).
Yukarıda bahsetti÷imiz ve genellikle Halaf kültürüne ait yerleúmelerde
bulunan hayvanbaúı betimli amuletlerin aksine Çayönü’nde; Izgara Planlı Yapılar
Evresi, Kanallı Yapılar Evresi ve Hücre Planlı Yapılar Evresi’nde olmak üzere
toplam 5 tane hayvan betimli boncuk bulunmuútur. Bulunan örneklerde betimlerin
sırt

kısımlarında

iki

tane

yuvarlak

(Özdo÷an.A.1994:Lev.47.14,20-22).

ip

Baúka

deli÷inin
úematik

oldu÷u

görülmektedir

hayvanbetimli

boncuklar

Höyücek’in Kutsal Alanlar dönemi yerleúmesinde (Duru vd.2005:123.Lev.144.1, 5)
ve Hacılar’da (Mellaart 1970:Lev.CXXIII.b,Fig.176.10) görülmüútür. Hacılar’da
bulunan amulette de hayvan betiminin sırt kısmında ip deli÷i bulunmaktadır.
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Hayvanbaúı betimli amuletler Batı Anadolu’da Yeúilova Höyük’te de
görülmektedir. Kemikten yapılmıú iki hayvanbaúı amuletin biri bo÷abaúı bir di÷eri de
kaplumba÷a kafası olarak tanımlanmıútır (Derin–Ay vd.2009:18.Fig.20.17-18).
Kemikten yapılan boncuklara baktı÷ımızda uzun kemikten yapılmıú boru
biçimli boncukların, (Kat.Nu.54-66,165) form grupları arasında en fazla temsil edilen
boncuk grubunu oluúturdu÷u görülmektedir (bknz.Tablo 17; 46). Karúılaútırma
yapılan yerleúmeler arasında; Çayönü’nde (Özdo÷an. A. 1994:139;111. ùekil. 1.1.1,
1.2, 1.1.2) bu formda yapılmıú boncukları görmek mümkündür. Çayönü’nde bu
boncuklar en çok Kanallı Yapılı Evresi’nde görülmüútür. Boncukların yapımında
küçük memelilerin uzun kemikleri kullanılmıú. Bu kemiklerin kesilmesi sonucunda
oluúan silindirik parçalardan yararlanılarak boncuk yapıldı÷ı vurgulanmıútır. Mellaart
ise; Çatal Höyük’te kemik boncuklar arasında en fazla tüp úeklinde yapılmıú olan
boncukların oldu÷unu söylemektedir (Mellaart 1962:55; Baysal ve Wright
2006:143,352).
Kuruçay’ın Son Neolitik mimari evre yıkıntısında bir tane boru biçimli kemik
askı tanesi görülmektedir. Ancak bu boncu÷un yüzeyinde ortadan enlemesine açılmıú
bir delik oldu÷u görülür (Duru 1994:68, Lev.216.2). Tell Sabı Abyad’ın 6.
tabakasında da kemikten silindirik biçimli boncuk bulunmuútur. Bu boncu÷un
yapımında da kemi÷in uzunlamasına kesilerek úekil verildi÷i (Spoor ve Collet
1996:444.Fig.8.9.no.5) yüzeyinde de uzunlamasına iki tane kesik görüldü÷ü
belirtilmiútir.
Süleyman Özkan ise Köúk Höyü÷ün II. katında kemikten iúlenmiú silindir
formlu boncukların oldu÷unu söylemektedir (Özkan 2002:517).
Tepecik-Çiftlik’te boru biçimli kemik boncukların yüzeyine yivler açılarak
süslendi÷i de görülmüútür (Kat.Nu.67-68). Boncukların yüzeyine bu tarzda yapılan
bezeme Çayönü’nde bulunan 8 tane boncukta da görülmektedir. Bu boncuklarda
bazılarının tüm yüzeyine yivler açılmıú bazılarının ise iki ucuna çepeçevre derince
yiv açılarak bo÷um yapılmıútır. Çayönü’nde bu boncuklar Hücre Planlı Yapılar ve
Geniú Odalı Yapılar Evresi’nde görülmektedir (Özdo÷an. A. 1994: 139,111:
238

ùekil.20.1.1.3). Bazı boncukların ise makara biçimine benzedi÷i görülür (Uzuno÷lu
vd.1993:39.A.55). Bu tarzda yapılmıú bir baúka bezemeli boncu÷a Kuruçay’ın 11.
katında rastlamak mümkündür. Burada bulunmuú olan boncu÷un her iki ucunda
birbirine paralel açılmıú yivler bulunmaktadır (Duru 1994:68.Lev.216.3:221.5).
Amuk A Evresi’nde ise bir tane tüp biçimli kemik boncu÷un a÷ız kısmının ve
yüzeyinin yiv úeklinde bezemeli oldu÷u görülmektedir (Braidwood ve Braidwood
1960:Fig.38.9.Lev.76.4).
Tepecik-Çiftlik’te süs eúyalarında en fazla kullanılan iskelet elementlerini
hayvan diúleri oluúturmaktadır. Genellikle diúler kök kısımlarına yuvarlak ip delikleri
açılarak boncu÷a dönüútürülmüútür (Kat.Nu.110-112). Diúten yapılan kolye uçları
Köúk Höyük (Özkan: 517. Resim.32) ve Çayönü’nde de (Özdo÷an.A.1994.Lev.48)
görülmektedir.
Tepecik-Çiftlik’te domuz diúinden yapılan (Kat.Nu.104-109,177-179) kolye
uçlarının ise genellikle çift delikle iúlendi÷i görülmektedir. Sadece Kat.Nu.177’deki
kolye ucunun çizgisel motifle süslendi÷i görülmüútür. Domuz diúinden yapılmıú
kolye ucu Kuruçay’ın 11.tabakasında da bulunmuútur (Duru 1994:Lev.216.4). Diú
kök kısmına tek delik açılmasıyla kolye ucu olarak kullanıldı÷ı görülmüútür. Çatal
Höyük’te domuz diúinden yapılmıú iki tane kolye ucunun ise yüzeyinin çizgisel
motiflerle süslenmiú oldu÷u görülmektedir ve gerdanlık tarzındadır (Baysal-Wright
2006:142). VII. tabakada bulunan bu kolye ucunun her iki ucunda yuvarlak ip deli÷i
oldu÷u görülmektedir. Domuz diúinden yapılan di÷er bir kolye ucu ise Höyücek’te
görülmektedir (Duru vd.2005:117.Lev.139.11). Çayönü’nde ise yaban domuzundan
yapılan takılar iúlenmeden de÷erlendirilmiútir. Bazen diúin arka kısmı kesilerek
inceltilmiú, mineli kısmı kullanılmıútır. Bunların daha çok hızma olarak kullanılmıú
olabilece÷i söylenmektedir (Özdo÷an.A.2007:Fig.30). Boncuk olanlar ise baútan tek
veya çift delikli olarak kullanılmıútır. øki tane örnekte ise nokta bezeme
görülmektedir (Özdo÷an 1994:Lev.48.1-10,14-15). Bu boncuklar Çayönü’nün tüm
evrelerinde görülmüútür.
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Domuz diúinden yapılmıú kolye uçlarını çift ip deli÷i ile iúleme usulü
kemikten yapılmıú bir kolye ucunda da görülmüútür (Kat.Nu.175). Bu kolye ucunun
benzeri Kuruçay’ın 6.katında görülmektedir (Duru 1996: 55. Lev. 156.8; 158.23).
Tepecik-Çiftlik’te dört tanesi Son Neolitik dönem tabakasından biri de
Neolitik dönem tabakasından olmak üzere toplam beú tane kemik yüzük bulunmuútur
(Kat.Nu.130-132).

Kemik

yüzüklerin

benzerleri;

Köúk

Höyük

(Özkan

2002:524.Resim.31), Can Hasan I (French 2010:Fig.59.8) ve Hacılar’da (Mellaart
1970:Fig.176:18-20) görülmektedir. Hacılar’da bulunan üç yüzükten biri VII.
tabakadan di÷er ikisi ise VI ve II. tabakadan bulunmuútur.
Tepecik-Çiftlik’te di÷er bir boncuk grubunu ise yumuúakça kabu÷u’ndan
yapılma boncuklar oluúturmaktadır. Ço÷unlukla Gastropoda familyasına ait
kabuklardan yapıldı÷ı anlaúılan bu boncukların (bknz.Tablo 6; 18; 47) kabuk
yüzeyine basitçe tek delik açılması suretiyle boncu÷a dönüútürüldü÷ü görülmüútür.
Aynı yöntem Neolitik dönem tabakalarında bulunan Scaphopoda familyasından
Dentalium kabuklarınada uygulandı÷ı görülmektedir (bknz. Tablo 47).
Tepecik-Çiftlik tabakalarının genelinde yumuúakça kabu÷u’ndan kesilerek
halka formunda iúlenmiú sadece 12 tane boncuk bulunmuútur. Bu boncuklardan 6
tanesi Son Neolitik dönem tabakalarından bulunmuú olup iúlendi÷i kabuk türü yada
familyası tespit edilememiútir (Kat.Nu.89,90;bknz.Tablo 18; 38). Di÷er 6 tane
boncuk ise Neolitik dönem tabakalarından bulunmuú ve Dentalium kabuklarından
iúlendi÷i anlaúılmıútır (bknz.Tablo 47).
Toplam 11 tane boncu÷un ise iúlendi÷i kabuk türü ya da familyası tespit
edilememiútir. Bunlar arasında Son Neolitik dönem tabakalarından bulunmuú ve
kesilerek halka formunda iúlenmiú 6 tane boncuk yer almaktadır. Bu formda
yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuklar dıúında kenarları, yüzeyi düzeltilmiú ve
yüzeyine tek ip deli÷i açılarak boncuk ya da kolye ucu yapılan 5 tane boncuk
görülmüútür. Bu boncuklardan 1 tanesi ølk Kalkolitik dönem tabakasından
(bknz.Tablo 6), 3 tanesi Son Neolitik dönem tabakalarından (Kat.Nu. 91,92;
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bknz.Tablo 18) ve 1 tanesinin ise Neolitik dönem tabakasından (Kat.Nu.172;
bknz.Tablo 57) bulunmuú oldu÷u görülmektedir.
Yumuúakça kabu÷u’ndan yapılan bocuklar arasında Turritella Communis? ve
Hexamplex Turunculus? türünden yapılmıú olabilece÷i düúünülen boncuklarda ip
delikleri kabu÷un gövde boúlu÷unun alt kısmına açılmıú oldu÷u görülür (Kat.Nu.6973,78-79). Sadece Conus Mediterraneus gibi Gastropoda ve Bivalvia familyasından
gelen kabuklularda ise ip delikleri kabu÷un tepe kısmına açılmıú oldu÷u görülmüútür
(Kat.Nu.74-77,167-168,82-88).
Köúk Höyük’te deniz minaresinden yapılan boncuklarda ip delikleri kabu÷un
gövde boúlu÷unun alt kısmına, midye kabu÷undan yapılmıú bonzuklarda ise tepe
kısmına açıldı÷ı görülmektedir (Uzuno÷lu vd.1993:Fig.A.64,A.65). Mellaart; Çatal
Höyük’te incelenen kabuk boncukların ise Akdeniz kökenli oldu÷unu söylemektedir
(Mellaart 1962:55). Bu kabukları daha çok Theodoxus ve Dentaliumlar
oluúturmuútur (Wright 2010:11).
Can Hasan I’de pendant ya da boncuk olarak tanımlanan kabuklular; tatlısu
midyesi-Unio Pictorium’dan sadece tüp úeklinde olanlar ise Dentalium sp./
Scaphopoda’dan kesilerek yapıldı÷ı belirtilmiútir (French 2010:Fig.71.2.17). Pendant
yapımında deniz kabuklularının arasında Cardium’da kullanılmıútır. Pendantlar tek
delikli, çift hatta çok delikli olarak iúlenmiútir. Bazılarına kesilerek çeúitli formlar
verilmiútir (French 2010:Fig. 68,69).
Hacılar’da dentalium kabuklarından yapılan boncuklar nadir kullanılmasına
ra÷men Hacılar I’de pendant olarak iúlenmiú Cardium kabuklarına da rastlanmıútır.
Bu boncuklarda ip deli÷i kabu÷un tepe kısmına açılmıú oldu÷u görülmektedir
(Mellaart 1970:Lev.CXVIII.a). Höyücek’te ise ‘deniz minaresi’ úeklinde tanımlanan
askı tanesinde, ip deli÷i kabu÷un gövde boúlu÷unun alt kısmına açıldı÷ı görülür
(Duruvd.2005:Lev.143.3).
Batı Anadolu Bölgesi’nde bulunan Yeúilova Höyük’te ise boncuk olarak
kullanılan kabukluların tek delikli iúlendi÷i ve ip deli÷inin kabu÷un tepe kısmına
yakın dıú kabuk yüzeyine açıldı÷ı görülmektedir (Derin 2007:Fig.16).
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Mersin-Yumuktepe’de

dentalium

türü

kabuklulardan

uç

kısımlarının

kesilmesiyle boncuk yapıldı÷ı görülmüútür (Caneva 2007:32.Fig.50). Amuk A
Evresi’nde ise bulunan bir tane deniz kabu÷u boncu÷un yüzeyi düzleútirilerek kanatlı
úekilde (Braidwood ve Braidwood 1960:97) baúka bir kabuklunun ise yüzük ya da
halka úeklinde kesilerek iúlendi÷i görülmüútür (Braidwood ve Braidwood 1960:99.
Lev.78.2).
Çayönü’nün ølk Kültür Evresi’nde tatlısu salyangozundan, økinci ve Üçüncü
Kültür Evresi’nde ise çift kavkılı tatlısu yumuúakçasından (Unio) yapılan boncuklar
kullanılmıútır. Boncukların tek delikli iúlendi÷i ve deliklerin gövde kısmına açıldı÷ı
görülmektedir (Özdo÷an. A.2007:Fig.72). ølk Evrelerde Gastropoda kabuklarından
yapılan boncukların yüzeyleri aúındırılarak düzeltilmiú. Düzeltilerek inceltilen
kesimine ise delik açılması suretiyle boncuk yapılmıútır (Özdo÷an.A.1994:Fig.50.511). økinci Kültür Evresi’nde ve daha sonraki evrelerde kullanılan Unio kabukları ise
özgün biçimleri korunarak baú tarafına karúılıklı iki delik açılarak kullanılmıútır
(Özdo÷an. A. 1994:Fig.50.1-4). økinci Kültür basama÷ının sonlarında kabuklar
birleúme yerlerinden çift delikli olarak iúlenmiúlerdir (Özdo÷an.A.2007:Fig.72).
Kabukların köúeleri yuvarlatılmıú ve dörtgen úekilde kesilmiútir. Bunların dü÷me
olarak kullanılmıú olabilece÷i düúünülmektedir (Özdo÷an.A.1994:141:Fig. 50.2123).
Tell Sabı Abyad I’’in 6 ve 4. katında bulunmuú 4 tane deniz kabu÷u
boncu÷un basitçe tepe kısmından delinerek iúlendi÷i görülmüútür (Spoor ve Collet
1996:Fig.8.9.no.6). 4. tabakada bulunan Unio kabu÷u’ndan yapılmıú baúka bir
boncuk ise çift delikli olarak iúlenmiútir (Spoor ve Collet 1996:Fig.8.9.no.10).
Karúılaútırma yapılan ço÷u yerleúmelerin buluntuları arasında bileziklere de
rastlanır.

Çayönü’nde

bileziklerin

ço÷u

mermerden

yapılmıútır.

Bilezikler

Çayönü’nün Kanallı ve Taú Döúemeli Yapılar Evresi’nin iúlik ve açık alanlarından
bulunmuútur. Çok az Hücre Planlı Yapılar Evresi’nde yapı içinden bulunmuú
bileziklere rastlanır. Halka olarak tanımlanan buluntular arasında takı olarak
kullanılan bilezik formlarını yivli ve omurgalılar (Özdo÷an. A.1994:142;
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116.ùekil.24), düz-basit olanlarını ise yuvarlak, söbe, köúeli, beúgen gibi kesitli olan
bilezik formları oluúturur (Özdo÷an. A.1994:115.ùekil.23). Ço÷u açkılıdır.
Hacılar’da bulunan bilezi÷in yassı dikdörtgen kesitli ve düz yüzlü oldu÷u
görülür. Bilezi÷in iki ucuna delik açılmıútır (Mellaart 1970:179.Lev.CXXIV..m).
Baúka bir örnek ise Do÷u Çatal Höyük’te (Mellaart 1962, Pl.V.b) görülmektedir. Can
Hasan I’in bilezik formları arasında da yiv bezemeliler (French 2010:72.Fig.53.1419), yassı ve düz yüzlüler (French 2010: 73. Fig.54.1-12) görülür. MersinYumuktepe’nin Son Neolitik evresinde bulunan bileziklerin ço÷u mermerden
yapılmıú olup, hilal úeklinde, yüzleri açkılı ve daha ince kesitli yapılmıú oldu÷u
görülmektedir (Caneva 2007:211.Fig.24). Adı geçen yerleúmelerde tanıtılan bu
bilezikler kırık durumdadır.
Köúk Höyük’te bilezikler mermerden yapılmıútır. Bu bileziklerin tüm olarak
bulundu÷u görülür. Bilezikler; yassı, düz-dikdörtgen yüzlüdür. Çember úeklinde
yapılmıúlardır (Uzuno÷lu vd. 1993:63.A.66). Yarım Tepe I’de bilezikler yassı ve düz
-dikdörtgen yüzlüdür (Merpert vd.1976:Lev. XXXVII.8). Tepecik-Çiftlik’te görülen
bilezikler ise daha kalın- oval kesitli ve dıúbükey formda yapıldıkları görülmektedir
(Kat.Nu.123-129,186-187).
Kat.Nu.137-138’de

görülen

hayvanbaúı

süslü

spatulaların

iúlevi

anlaúılamamıútır. Hayvanbaúı betimli olarak süslenmiú spatulardan Çatal Höyük’te
de görülmektedir. Hause A III’de bulunan bu kemik spatulaya ibibik kuúu betimi
iúlenmiútir. A III’de bulunan baúka bir spatulada ise leylek baúı betimlendi÷i
görülmektedir. Bu kemik spatulalar Mellaart tarafından kozmetik seti olarak
tanımlanmıútır (Mellaart 1962:56.Lev.VI.c.e).
Hayvanbaúı süsleme tarzı ile yapılmıú di÷er kemik spatulalar Hacılar’ın VI.
tabakasında görülmektedir (Mellaart 1970:Fig.180:1-3;Fig.181:1-2;Fig.182:1-3).
Spatularda betimlenen hayvanlar Mellaart tarafından gazel ve kuú baúları olarak
tanımlanmıútır.
Tepecik-Çiftlik’te kemik spatulaların üzerinde gerekse taútan yapılmıú
amuletlerde görülen hayvanbaúı betimlerini çanak çömlekte de görmek mümkündür.
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Bu figürler -büyük baú hayvanların betimlendi÷i sahneler- Tepecik-Çiftlik’in
3.tabakasında bulunan kabartma bezemeli çanak çömlekte de görülmektedir. Bu
betimlerin benzerlerini Köúk Höyük’ün çanak çömle÷inde de görmekteyiz (Bıçakçı
vd.2007:248). Tepeçik-Çiftli÷in çanak çömle÷inde kullanılan hayvan figürleri süs
eúyalarında sevilerek kullanılmaya devam etti÷ini söylemek mümkündür.
øúlevi anlaúılamamıú baúka bir obje ise (Kat.Nu.139)’daki çizi bezemeli
kemik nesnedir. Bu tarzda yapılmıú çizi bezemeli kemik objeler; Can Hasan I’de
(French 2010:Fig.59.1-6), Çayönü’nde (Özdo÷an.A. 1994:146), Tell Sabı Abyad I’in
6. tabakasında (Spoor ve Collet 1996:Fig.8.13.no.9) görülmektedir.
Tepecik-Çiftlik’te kilden yapılan boncuk ya da süs eúyasına rastlanmamıútır.
Karúılaútırma yapılan di÷er yerleúmeler arasında; Tell Es Sawwan’ın (Behnam 1968
:15.Lev.XX) IV. tabakasında 1 tane kilden biçimlendirilmiú hayvanbaúlı amulet,
Tepe Gawra’da (Tobler 1950: Lev.XCII.c.no.4) terra cotta’dan yapılmıú hayvanbaúlı
amulet, Chagar Bazar’da (Mallowan 1936:Fig.7.no.21) terra cotta’dan yapılmıú boru
biçimli yivli boncuk, Çayönü’nde (Özdo÷an.A.1994:141) kilden biçimlendirilen
silindir formlu boncuklar, Can Hasan I’de (French 2010:Fig.36.10) kilden
biçimlendirilmiú oval formlu pendant, Do÷u Çatal Höyük’te (Wright 2010:Fig.17.lak,m,n;Fig.17.la-j,17.4.a-c;11) kilden biçimlendirilmiú halka form, disk form ve
silindir formda boncuklar, Köúk Höyük’te (Öztan 2012:Fig15;58.Fig.23) terra
cotta’dan yapılmıú ve üzeri molibden ile boyanmıú boncuklar görülmektedir. Yarım
Tepe II’de ise (Merpert ve Munchaev 1971:Fig.15.f) kilden biçimlendirilmiú yüzük
görülmektedir.
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9. DEöERLENDøRME ve SONUÇ
“Tepecik-Çiftlik Takıları” baúlı÷ı altında tanıtılmaya çalıúılan süs eúyalarında
% 70’lik bir oranla en fazla taú boncukların temsil edildi÷i görülmektedir
(bknz.Grafik 1).
Taútan yapılan boncukların bulundu÷u dönem tabakalarına göre ele alınıp
de÷erlendirildi÷inde; ølk Kalkolitik dönem tabakasında bulunan boncukların
yapımında % 51 ve Son Neolitik dönem tabakalarında % 39’luk oran ile en fazla
turkuaz renkli taúların tercih edildi÷i görülmektedir (bknz.Tablo 3; 15).
ølk Kalkolitik dönem tabakasında bulunmuú olan ve en fazla turkuaz renkli
taúlardan yapılan boncuklarda; küre form, çift konik silindir form ve oval formların
temsil edildi÷i görülmüútür (bknz.Tablo 4).
Turkuaz renkli taúlardan yapılmıú küre formlu boncukların % 35’i 0.4cm
çapında, çift konik silindir formlu boncukların % 29’u 0.4cm-0.5cm uzunluk, 0.3cm0.4cm çapında ve oval formlu boncukların % 25’i 0.5cm uzunluk ve çapında
yapılmıú oldu÷u görülmüútür.
ølk Kalkolitik dönemin temsil edildi÷i 2.tabakada bulunan boncuk formları
arasında en çok turkuaz renkli taúlarlardan yapılan boncukların standart ölçülerde
oldu÷u görülürken, koyu renkli taúlardan yapılan boncukların boyutlarının büyük
oldu÷u görülmüútür. En ufak boyutta yapılmıú boncukların turkuaz renkli taúlardan
yapılmıú küre formlu boncuklarda oldu÷u görülürken (bknz.Tablo 10), en büyük
boyutta olan boncu÷un silindir formda yapılmıú oldu÷u görülmektedir (bknz.Tablo
7). Buna göre turkuaz renkli taúlar belli formlarda ve daha ufak boyutta boncuklar
yapılmak için tercih edilmiú oldu÷u görülmektedir.
2.tabakada küre formlu boncuklardan sonra en fazla temsil edilen boncuk
grupları arasında disk formlu boncuklar gelmektedir. Silindir üzeri yiv bezemeli
boncuk ise en az temsil edilen boncuk grubunu oluúturmaktadır.
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Küre formlu boncuklardan sonra en fazla temsil edilen disk formlu
boncuklarda beyaz renkli taúların kullanıldı÷ı görülmüútür. Beyaz renkli taúlar ise
turkuaz renkli taúlardan sonra en çok kullanılan taú rengini (taú türü ?)
oluúturmaktadır (Tablo 71).
Beyaz renkli taúlardan yapılmıú disk formlu boncukların boyutlarının standart
oldu÷u görülürken, küre formlu boncuklardan sonra en ufak boyutta yapılmıú boncuk
form grubunu oluúturmuútur.
Son Neolitik dönem tabakalarında turkuaz renkli taúlardan en fazla küre, oval
ve silindir formlu boncuklar görülmüútür (Tablo 72). Küre formlu boncukların %
37’lik oran ile 0.4cm çapında, oval formlu boncuklarda % 18’lik oranla uzunluk ve
çapların 0.3cm-0.4cm arasında yapıldı÷ı görülmüútür. Silindir formlu boncukların ise
% 5’i 0.4cm-0.7cm uzunluk, 0.3cm çapında yapılmıútır. Kolye sıraları ve toplu
buluntuları oluúturan oval formlarda % 9 ile 0.5cm uzunluk, 0.9cm geniúlik, silindir
formlu boncukların % 5’lik oranla 0.4cm uzunluk, 0.5cm-0.6cm geniúlikte yapılmıú
oldu÷u görülmüútür. Küre formlarda ise 0.5cm çapında yapılmıú olan boncuklar
görülmektedir (bknz.Tablo 37).
Tablo 71: Tepecik-Çiftlik ølk Kalkolitik dönem tabakasında bulunan taú boncukların
formlarına ve yapıldı÷ı taú rengine göre ayırımı.

Beyaz

Krem

1

Turuncu

4

1

Gri

2

1

Siyah

1
7
15

Kahve

3

Yeúil

Mavi

Turkuaz

Formlar
Silindir
Silindir Üzeri Yiv
Bezemeli
Çift Konik Silindir
Küre
Disk
Oval
Oval Formlu Kolye
ucu
Koni Form Kolye
ucu
Toplam

7

1
2

1

1
1
1
1

1

1
2

1
2

1

30

3

1

5

1
2

3

4

8

3
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Tablo 72: Tepecik-Çiftlik Son Neolitik dönem tabakasında bulunan taú boncukların
formlarına ve yapıldı÷ı taú rengine göre ayırımı

Krem

7

2

1

1

1

1

19

2

1

2
4
1

2
5

16 33
2

6

4

10
60

Malahit

Beyaz

1

Bordo/Kırmızı

Turuncu

3

Obsidyen

Gri

1

Akik

Siyah

2

7

Kehribar R.

Kahve

7

28

Sarı

Yeúil

9

Mavi

6

Turkuaz
Form
Silindir
Silindir Form
Üzeri Yiv
Bezemeli
Çift Konik
Silindir
Küre
Kesik Yarım
Küre
Disk
Oval
Baklava
Elips
Dörtgen
Bitirilmemiú
Damla
Koni
Üçgen
Hayvanbaúlı
Toplam

1

1
2

1

1

1
12
55
2
9
6
1

4

76 14 30
3 4

1
1
1
1
1

1

1
190 37 21 36 46

2

1

2
1

1

1
2

1

2

1

1

2
9

1
80 22 40

1

1

2

3

3

2

Buna karúın koyu renk ve beyaz renkli taúlardan yapılan boncukların ise
büyük boyutlarda yapılmıú oldu÷u görülmektedir. Örne÷in siyah renkli taúlardan
yapılmıú silindir formlu boncuklarda uzunlukların 2.6cm, çapların 0.7cm oldu÷u
görülürken bu boncukların kahverengi taútan yiv bezemeli olarak yapılanlan
formlarında % 12’si 1.2cm-1.4cm uzunluk, 0.3cm-1.6cm çap gibi de÷iúen boyutlarda
yapılmıú oldu÷u görülmüútür (bknz.Tablo 20). Buna göre turkuaz renkli taúlar belli
formlarda ve ufak boyutta boncuklar yapılmak için tercih edilmiútir.
En büyük boyutta yapılan boncuklar ise kolye uçlarıdır. Di÷er boncuk
formlarında oldu÷u gibi kolye uçlarında da koyu renk ve beyaz renkli taúların tercih
edildi÷i görülmüútür (bknz.Tablo 31; 32). Aynı úekilde siyah ve turuncu renkli taútan
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yapılan hayvanbaúı amuletlerin tanıtılan boncuk grupları arasında en büyük boyutlara
sahiptir (bknz.Tablo 37).
Boncuk yapımında görülen baúka bir özellik ise turuncu renkli taúların en
fazla disk formlu boncuk yapımında kullanılmıú oldu÷udur (Tablo 72). Disk formlu
boncuk aynı zamanda Son Neolitik dönem tabakalarında en çok yapımı tercih edilen
boncuk formunu temsil etmektedir (bknz.Tablo 16). Bu form boncukların % 9’unun
çaplarının 0.3cm-0.5cm, kalınlıklarının 0.1cm-0.3cm, delik çaplarının 0.1cm-0.2cm
(bknz.Tablo 23); kolye ve toplu buluntularda yer alanlarının % 25’i 0.5cm-0.6cm çap
gibi ufak boyutlarda yapılmıú oldukları görülmüútür (bknz.Tablo 37).
Boncukların yapımında en az sarı renkli taú, kehribar renkli taú, akik renkli
taú, bordo renkli taú ve obsidyenin kullanılmıú oldu÷u görülmüútür (bknz.Tablo 15).
Özellikle obsidyen kolye ucu olarak yapımı için tercih edilmiútir (bknz.Tablo 32).
Malahitten yapılan boncuk taútan yapılan boncuklara oranla az bulundu÷u görülürken
(bknz.Tablo 15), taútan yapılmıú benzer formlarıyla aynı boyutta oldukları
görülmüútür.
Standart boyda yapılan boncukların daha çok turkuaz renkli taúlardan yapılan
küre formlu boncuklarda (bknz.Tablo 22) ve turuncu renkli taúlardan yapılan disk
formlu boncuklarda oldu÷u görülmüútür (bknz.Tablo 23;37).
Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncuk formları arasında en az
baklava ve kesik yarım küre formlu boncu÷un temsil edildi÷i görülmüútür
(bknz.Tablo 16). Mavi ve turuncu renkli taútan yapılan yapılan bu boncukların ufak
boyutta yapılmıú oldukları görülmüútür (bknz.Kat.Nu.28, 41).
Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncukların yapımında ise % 28’lik
oranla siyah ve kahverengi taúların tercih edildi÷i görülmüútür (bknz.Tablo 44).
Kahverengi ve siyah renkli taúlardan en fazla disk formlu boncuklar yapılmıútır
(Tablo 73). Kahverengi taútan bu formda yapılmıú boncukların % 5’i 0.4cm-0.7cm
çap ve 0.1cm-0.6cm kalınlıkta, siyah renkli taúlardan yapılan formları ise 0.3cm çap
ve 0.1cm kalınlıkta yapılmıú oldu÷u görülmüútür (bknz.Tablo 52). Kolye sıralarında
temsil edilen bu formdaki boncukların kahverengi taútan yapılanlarında % 16’sı
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0.3cm, % 15’i 0.4cm çapında, siyah renkli taúlardan yapılanlarında % 26’sı 0.5cm0.6cm çapında, 0.2cm-0.4cm kalınlı÷ında yapılmıú oldu÷u görülmüútür (bknz.Tablo
60).
Tablo 73: Tepecik-Çiftlik Neolitik dönem tabakalarında bulunan taú boncukların
formlarına ve yapıldı÷ı taú rengine göre ayırımı.

Kehribar
Rengi

11
1

1

Kırmızı

12
3

3

Devetüyü

3

Bej

4

Gri

1

Krem

Kahve
Rengi

4

Turuncu

Beyaz

2

Siyah

Yeúil

6

Mavi

Turkuaz

Form
Silindir
Silindir Üzeri
Yiv Bezemeli
Çift Konik
Silindir
Küre
Disk
Disk Üzeri Yiv
Bezeme
Halka
Oval
Elips
Kelebek
Dikdörtgen
Bitirilmemiú
Toplam

1

5
1
1

1

1

1

62 15

5

2

2
1

1
61

1 2
16 4

4

2

2

3

2

1
2
1

1
1
2 1
38 11

3

70 20

71

17

6

8

1

1

Neolitik dönem tabakalarında bulunan standart boyda yapılan boncukların
daha çok kahverengi ve siyah renkli taúlardan yapılmıú disk formlu boncuklarda
oldu÷unu söyleyebiliriz. Ayrıca en küçük boyutun 0.2cm geniúlik ile kahverenkli
taútan yapılmıú disk formlarda oldu÷u görülmektedir (bknz.Tablo 60). Buna karúın
koyu renkli taúlardan yapılmıú olan boncukların boyutlarının büyük oldu÷u da
görülmektedir. Özellikle silindir formlu ve silindir form üzeri yiv bezemeli
boncuklarda uzunluk ve çapların daha büyük ve geniú oldu÷u görülür (bknz.Tablo
48; 49).
Son Neolitik dönem tabakalarında en fazla turuncu renkli taúla temsil edilen
disk formlu boncukların Neolitik dönem tabakalarında bulunan formlarıyla genel
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olarak aynı çaplarda yapılmıú oldu÷unu söylemek mümkündür. ølk Kalkolitik dönem
tabakasında, Son Neolitik ve Neolitik dönem tabakasına oranla sayıca az disk formlu
boncuk bulunmuútur 12 . Bu form grubu içinde beyaz renkli taúlarla temsil edilen
boncukların Son Neolitik ve Neolitik dönem tabakalarında bulunan boncuklarla
çaplarının aynı ölçülerde yapıldı÷ını söylemek mümkündür. Ancak ølk Kalkolitik
dönem tabakasında bulunmuú olan formların kalınlıklarının daha ince ve delik
çaplarının daha ufak oldu÷u görülmüútür (bknz.Tablo 11).
Son Neolitik dönem tabakalarında turkuaz renkli taúlarla temsil edilen
formların Neolitik dönem tabakalarında da temsil edildi÷i görülmektedir. Neolitik
dönem tabakalarında Son Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan boncuk
formlarından farklı olarak; (aynı zamanda bu tabakada en az temsil edilen formları
oluúturmaktadır) disk üzeri yiv bezemeli form, kelebek form, halka form, dikdörtgen
formlu boncuk bulunmaktadır (bknz.Tablo 45). Buna karúın Son Neolitik dönem
tabakalarında görülen kesik yarım küre form, baklava form, damla form, koni form,
üçgen formlu boncuk ve hayvanbaúı formlu amulet Neolitik dönemin temsil edildi÷i
tabakalarda görülmemiútir.
Boncukların yapımında kullanılan taúların türü belirlenememiútir. Genel
olarak boncuklar 15 farklı renge sahip taútan yapılmıútır. Bu çeúitli renkleri olan
taúların yakın çevrede olup olmadı÷ını bilmiyoruz. Ancak kireçtaúı gibi çok çeúitli
taúların, bakır mineralinin ve bakır minerali türevi olan turkuaz (turkuaz renkli taú?),
azurit (mavi renkli taú?) ve malahit’in Tarsus Da÷ları’ndan ya da øran’dan gelmiú
olabilece÷i düúünülmektedir (Bıçakçı vd. 2012: 102). Sadece 3 tane boncu÷un
obsidyenden yapıldı÷ı görülmektedir. 2 tane ise malahitten yapılan boncuk
bulunmuútur. Tepecik-Çiftlik volkanik bir bölgede yer almasına ra÷men obsidyen,
süs eúyası; boncuk yapımında tercih edilmedi÷i görülmektedir. Bunun baúka bir
sebebi de obsidyenden yapılan boncu÷un ya da süs eúyasının henüz ele geçmemesi
ile açıklanabilir.

12

ølk Kalkolitik dönem tabakasında sadece 7 tane taú boncuk formu bulunmuútur. 2.tabakada
bulunan boncukların -süs eúyalarının- sayıca az görülmesinden dolayı tabakalar ve temsil edilen
dönem buluntularına ait süs eúyalarının özellikleri ile karúılaútırma yapılmamıútır.
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Özetlenecek olursa sadece belli boncuk formlarının/tiplerinin TepecikÇiftli÷in Son Neolitik ve Neolitik döneme ait tabakalarında temsil edildi÷ini
söyleyebiliriz. Bu fark temsil edilen formların yapıldı÷ı taú türünde de (taú renginde)
faklılık oluúturmuútur. Boncukların yapıldı÷ı ölçüler seçilen taú türüne (taú rengine)
göre de de÷iúmiútir.
Son Neolitik dönem tabakasında temsil edilen taú boncuk formları (tipolojisi)
arasında görülen disk formlu boncukların karúılaútırma yapılan yerleúmelerde en
fazla benzerlik gösteren boncuk formu oldu÷u görülmüútür. Bu formun Orta
Anadolu’daki

ølk

Kalkolitik,

Do÷u

Akdeniz

Neolitik

ve

ølk

Kalkolitik

yerleúmelerinde bulunan formlarla benzerli÷i görülmüútür. Ayrıca Güney Do÷u
Anadolu’daki Çanak Çömleksiz Neolitik dönemden beri üretilen formların devamı
niteli÷indedir.
Son Neolitik dönem tabakasında disk formlu boncuklardan sonra en fazla
temsil edilen silindir formlu boncuklar ise Orta Anadolu ølk Kalkolitik ve Neolitik
döneme tarihlenen yerleúmeleri, Göller Bölgesi ølk Kalkolitik döneme tarihlenen
yerleúmeleri

ve

Güney

Do÷u

Anadolu’nun

Çanak

Çömleksiz

Neolitik

yerleúmelerinde bulunan formları ile benzedi÷i görülmüútür.
‘Silindir form üzeri yiv bezemeli boncuk’ dıúında taú boncuklarda bezeme
unsuru görülmez iken bu form sadece Göller Bölgesi’ndeki Kuruçay’ın ølk Kalkolitik
(9-10.yapı katlarında bulunan) dönem tabakasında bulunmuú boncuk formlarıyla
benzerlik göstermiútir.
Tepecik-Çiftli÷in Son Neolitik dönem tabakasında sadece 1 tane bulunmuú
olan ‘baklava formlu boncuk’ ile Neolitik dönem tabakasında 1 tane bulunan
‘kelebek formlu boncuk’ karúılaútırma yapılan Çanak Çömleksiz Neolitik
yerleúmelerde bulunan boncuklar ile ortak form özelli÷ini yansıtmıútır. Bu formlar
‘Fırat Kültürü’nün’ bir parçası olarak görülmüútür. Kelebek formlu boncuk aynı
bölgede Halaf yerleúmelerinde de görülmüú hatta bu form geliútirilerek ‘double axe’
formlu boncuk olarak kullanılmaya devam etmiútir.
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Yerleúmeler ve bölgeler arasında farklılıklar bulunmasına ra÷men benzer bir
kültür ö÷esinin ise ‘hayvanbaúı amulet’ formunda oldu÷u görülmüútür. TepecikÇiftli÷in Son Neolitik 3-4. tabakasında bulunan hayvanbaúı amuletlerin; Orta
Anadolu, Do÷u Akdeniz ve Amuk Ovası Son Neolitik ve ølk Kalkolitik dönem
yerleúmelerinde görülen amuletler ile benzer bir kültürel gelene÷i yansıttı÷ını
söylemek mümkündür. Hayvanbaúı amulet yapma gelene÷i aslında Halaf kültürünün
bir ö÷esi olarak görülmüú.

Bo÷a baúı olarak tanımlanan amuletler tüm Halaf

tabakalarında karúımıza çıkmıútır.
Boncukların dıúında ølk Kalkolitik, Son Neolitik ve Neolitik dönem
tabakalarında

bulunan

bilezik

parçalarının

ço÷unun

mermerden

yapıldı÷ı

anlaúılmıútır. Sadece 2 tane kireçtaúı ve 1 tane serpantinden yapılmıú bilezik parçası
(Kat.Nu.117,118) ile 1 tane Son Neolitik tabakada olmak üzere toplam 3 tane krem
renkli taútan yapılmıú bilezik parçası bulunmuútur. Bilezik parçalarının üzerinde
herhangi süsleme ya da bezeme bulunmamaktadır. Kalın oval kesitli ve dıúbükey
formda yapılmıú oldukları görülen bilezik parçalarının karúılaútırma yapılan
yerleúemelerde benzerlerine rastlanmamıútır. Kırık durumda bulunmuú olmalarından
dolayı tam boyutları bilinmemekle birlikte Neolitik tabakalarda bulunmuú olanların
daha kalın kesitli oldu÷u görülmektedir (bknz.Tablo 40;61). Mermer ve di÷er
taúlardan yapılan bilezik parçalarının iúleme ve boyutlarında bir farklılık olmadı÷ı da
görülmüútür.
Kemik ve iskelet elementlerinden oluúan süs eúyaları % 13’lük oranla,
yumuúakça kabu÷u’ndan yapılmıú süs eúyalarından sonra en fazla temsil edilen
grubu oluúturmuútur (bknz. Grafik 1). Kemikten yapılmıú boncuk ya da süs
eúyalarının seçiminde kuú kemi÷i, memeli hayvanlara ait iskelet elementleri, koyun
keçi türünde küçükbaú memeli hayvan kemikleri, geyik gibi hayvanların boynuzları,
özellikle tilki ve domuz türüne ait diúlerin kullanılmıú oldu÷u görülmüútür. Kemik ve
diú gibi iskelet elementlerinin seçiminde süs eúyalarının ölçüleri ve özellikleri etken
oldu÷u gibi kemik ya da diúin do÷al yapısının da etkili oldu÷u görülmüútür.
ølk Kalkolitik dönem tabakasında kemikten iúlenmiú boncuk formları arasında
% 83’lük oranla uzun kemikten iúlenmiú boru biçimli boncuklar görülmüútür. Bu
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form grubunun % 67’sini (8 tane) kuú kemi÷inden iúlenmiú boncuklar oluúturmuútur.
Bu boncuk grubu içinde kemik türleri dâhil boyutların standart olmadı÷ı
görülmüútür. Türü tespit edilememiú kemikten iúlenmiú boncuklar ise formların %
33’ünü temsil etmektedir (bknz.Tablo 5).
Son Neolitik dönem tabakasında kemikten iúlenmiú boncuk formları arasında
% 38’lik oran ile en fazla uzun kemikten iúlenmiú boru biçimli boncuklar
görülmüútür. Bu form grubu içinde de en fazla (16 tane) kuú kemi÷inden iúlenmiú
boncuk görülmüútür. Bu form grubunda boncukların iúlendi÷i kemik türleri dahil
standart boyutta olmadıkları görülmektedir (bknz.Tablo 27). Ayrıca türü tespit
edilememiú kemikten iúlenmiú boncuklar da ço÷unlu÷u oluúturmaktadır (bknz. Tablo
17).
Diúten iúlenen kolye uçları, boncuk grupları içinde en fazla (% 43) kullanılan
iskelet elementini oluúturmaktadır. Buna göre yerleúmenin Son Neolitik dönem
tabakalarında diúlerin süs eúyası ya da takı yapmak için daha fazla tercih edildi÷ini
söylemek mümkündür.
Diúten iúlenen takı grupları arasında domuz diúlerinin di÷er hayvan diúlerine
göre belli iúleme tarzı için seçildi÷ini söyleyebiliriz. Son Neolitik dönem
tabakalarında en fazla tilki diúlerinin boncuk olarak kolye sırası ve toplu buluntularda
kullanıldı÷ı görülmüútür. Bu diúlerin özellikle kök kısmı yakılarak boyanmıútır.
Bezeme sadece uzun kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli boncuklarda
görülmektedir. Yüzüklerin iúlenmesinde küçük memeli kemiklerinin kullanıldı÷ı
görülürken bileklik, hayvanbaúı süslü spatulalar ve çizi bezemeli nesnelerin
iúlenmesinde ise geyik boynuzu ve kaburganın kullanıldı÷ı görülmüútür (bknz.Tablo
42). Kemer tokalarının iúlenmesinde ise kullanılan kemiklerin türü saptanamamıútır.
Uzun kemikten iúlenmiú boru biçimli boncuk formundan karúılaútırma
yapılan; Orta Anadolu ve Göller Bölgesi’ndeki ølk Kalkolitik döneme tarihlendirilen
yerleúmeler ile Suriye’deki Neolitik dönem ve Güney Do÷u Anadolu’daki Çanak
Çömleksiz

Neolitik

dönem

yerleúmelerinde

bulunan

formlarla

benzerli÷i

görülmüútür. Aynı formda yiv bezemeli olarak yapılan boncuklar Güney Do÷u
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Anadolu Çanak Çömleksiz Neolitik ile Amuk Ovası’ndaki Neolitik dönem boncuk
buluntuları ile benzerli÷i görülmüútür.
Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan kolye uçları arasında en fazla
kullanılan domuz diúlerinin karúılaútırma yapılan bölgeler arasında yeralan Gölller
Bölgesi’ndeki ølk Kalkolitik dönem yerleúmelerine ait buluntuları ile ortak bezeme
anlayıúını sergiledi÷i görülmüútür.
Kemik buluntular arasında di÷er bir süs objesi olarak hayvanbaúı süslü
spatulalar görülmektedir. Karúılaútırma yapılan Orta Anadolu ve Göller Bölgesi
yerleúmelerinin Neolitik dönem buluntuları arasında da hayvanbaúı süslü spatulardan
görülmüútür. Tepecik-Çiftli÷in Son Neolitik dönem tabakalarında bulunmuú olan
kemik spatulalar bölge yerleúmelerin buluntuları ile birebir benzerlik göstermese de
spatulaları hayvanbaúı úeklinde süsleme Neolitik dönem gelene÷inin bir parçası gibi
görünmektedir. Kemikten iúlenmiú yüzük gibi süs eúyalarının ise Orta Anadolu
(Köúk Höyük) ølk Kalkolitik, Göller Bölgesi (Hacılar) Neolitik dönem buluntuları ile
benzerli÷i söz konusudur. Buna karúın kemikten iúlenmiú kemer tokası gibi di÷er süs
eúyalarının benzerleri görülmemiútir. Çizi bezekli kemik nesneler Can Hasan I; ølk
Kalkolitik, Çayönü; Çanak Çömleksiz Neolitik, Tell Sabı Abyad Neolitik dönem
buluntuları arasında da görülmektedir. Ancak yerleúmelerdeki bu buluntuların
Kat.Nu.128’de görülen çizi bezekli kemik nesne ile benzerlikleri sözkonusu de÷ildir.
Neolitik dönem tabakalarında kemikten iúlenmiú boncuk formları arasında %
48 oran ile en fazla uzun kemikten iúlenmiú boru biçimli boncuk grubu görülmüútür.
Bu form grubu içinde en fazla kuú kemi÷inden (11 tane) iúlenmiú boncuklar
görülmektedir. Bu aynı zamanda Neolitik tabakalarda bulunan di÷er form grupları
arasında (% 35) en fazla temsil edilen kemik türüdür (bknz.Tablo 46).
Uzun kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli boru biçimli boncuklar Neolitik
tabakalarda sayıca az temsil edilmiútir. Buna karúı halka formlu boncuk ve diú kolye
uçlarının daha fazla temsil edildi÷i görülür (bknz.Tablo 46).
Neolitik dönem tabakalarında, Son Neolitik dönem tabakalarında da bulunan
ve halka formlu boncuk grubunda kullanılan kemik türlerinden farklı olarak balık
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omurgasından iúlenmiú 3 tane boncuk görülmüútür (bknz.Tablo 56). Halka formlu
boncuklar, Son Neolitik dönem tabakalarında bulunan örneklerinden daha büyük
boyutta iúlenmiútir.
Neolitik dönem tabakalarında bulunan süs eúyalarında bezeme sadece ‘uzun
kemikten iúlenmiú üzeri yiv bezemeli boru biçimli boncuk’ ve domuz diúinden
iúlenmiú kolye uçlarında görülmüútür.
Kaburgadan yapılan tek kolye ucu Neolitik dönemin 4-5.tabakasında
bulunmuútur. Son Neolitik dönem tabakalarında görülmeyen ve domuz diúleri ile
aynı tarzda iúlenmiú oldu÷u anlaúılan ‘yay formlu kolye ucu’ndan sadece 1 tane
örnek görülmektedir. øúlendi÷i kemik türü tespit edilemeyen kolye ucunun
karúılaútırma yapılan yerleúmelerde benzerine rastlanmamıútır. Ayrıca TepecikÇiftli÷in süs eúyaları içinde kullanılan kemik tür ve iskelet elementleri oranının %
1’ini oluúturan ‘tırnak’ ilk defa iúlenerek kolye ucu olarak kullanılmıútır (Tablo 74).
Özetlemek gerekirse Tepecik-Çiftlik’te boncuk ve süs eúyası yapımında %
27’lik oran ile kuú kemiklerinden yararlanıldı÷ı ve bu kemiklerin boru biçimli
boncukların iúlenmesinde kullanıldı÷ı görülmüútür. % 2’lik oranla temsil edilen balık
omurgası ise sadece Neolitik dönem tabakalarında halka formlu boncuk grubunda
bulunan iskelet elementini oluúturmuútur. % 26’lık oran ile kuú kemi÷inden sonra en
fazla iúlenen diúler boncuk ya da kolye ucu olarak tercih edilen iskelet elementini
oluúturmuútur. Buna ra÷men türü saptanamamıú kemikten yapılmıú süs eúyaları ise %
29’luk pay ile en fazla temsil edilen orana sahiptir. % 4’ü boynuz ve kaburga ile
temsil edilen iskelet elementleri; hayvanbaúı süslü spatula, çizi bezemeli nesne,
kemer tokası ve bileklik yapımında kullanılmıútır. % 5 küçük memeli kemirgen ve %
2 oranı ile küçükbaú hayvan kemikleri ve bu kemiklerin temsil etti÷i tibia, femur gibi
iskelet elementlerinden daha çok boru formlu boncuklar ve yüzük gibi süs eúyaları
yapıldı÷ı görülmüútür.
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Tablo 74: Tepecik-Çiftlik boncuk ve süs eúyalarını temsil eden kemik tür ve iskelet
elementi oranları13.
øskelet Elementi

Tür
Kuú

Balık

Küçük
memeli
kemirgen

Küçükbaú
hayvan

Boynuz

Diú

Kaburga

Kemik

Tırnak

Toplam

Tane
Yüzde
%

39

3

7

3

6

37

5

41

1

142

27

2

5

2

4

26

4

29

1

100

Tepecik-Çiftlik’te % 15 oranı ile yumuúakça kabu÷u’ndan iúlenmiú boncuk
ve süs eúyaları taú boncuklardan sonra en fazla temsil edilen süs eúyası grubunu
oluúturmuútur (bknz.Grafik 1). Toplam 10 farklı yumuúakça kabu÷u türünden boncuk
ve süs eúyası yapıldı÷ı görülmüútür. Ayrıca familyası tanımlanamamıú kabuktan
iúlenmiú 11 tane de boncuk bulunmaktadır. Boncuk ve süs eúyası yapımında
kullanılan yumuúakça kabuklarının (deniz kabukları) Akdeniz kökenli oldu÷u
görülmektedir. øncelenen 170 tane yumuúakça kabu÷udan toplam 134 tanesi
Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasına aittir. Bu familyaya mensup olası
Turritella Communis türü/cinsinden iúlenmiú boncuklar (toplam 88 tane) ço÷unlu÷u
oluúturmaktadır. Bu türe ait kabuktan iúlenen boncuklar sadece ølk Kalkolitik ve Son
Neolitik dönem tabakalarında bulunmuútur (bknz.Tablo 6; 18). Olası Conus
Mediterraneus türünden iúlenen boncuklar ise Neolitik dönem tabakalarında en fazla
temsil edilen kabuk boncuk grubunu oluúturmaktadır (bknz.Tablo 47). Bu cins
Tepecik-Çiftlik’te kullanılan yumuúakça kabukları arasında (toplam 35 tane) ikinci
sıradadır. Gastropoda (Karındanbacaklı) familyasından sırayla olası Cylope Nerita,

13

Kemikten yapılan süs eúyaları insanlar tarafından yo÷un bir modifikasyona u÷radı÷ı için hayvan
aleminden hangi türe ait oldu÷unu veya ço÷u zaman hangi iskelet elementinden yapıldı÷ını ileri
sürmemiz çok zor olmaktadır. Bu yüzden genelleme yapılarak; örne÷in memeli veya kuú gibi
hayvan sınıfına göre ayrılmıútır. Memeli hayvanlara ait iskelet elementleri orijinal boyutlarına ait
olabilecek úekilde; küçük memeli veya ortaboy memeli olarak tekrardan alt gruplarda toplanmıútır
(Tablo.27,28; Tablo.54,55). Küçük memeli hayvan grubuna tavúan, tilki vb. boyutlardaki
hayvanların girmesi düúünülürken, ortaboy memeliler için ise küçükbaú evcil hayvanlar; koyun,
keçi, domuz, köpek, ceylan vb. boyuttaki hayvanlar bu gruba yerleútirilebilir. Kemik süs eúyaları
genelde uzun kemiklerin orta kısmından yapıldı÷ı için ve eklem yerlerinin eksikli÷inden dolayı
hangi iskelet elementi oldu÷unu söylemek çok zordur. Ama eklem yerleri sa÷lam ise en azından
bazı buluntuların hangi tür ve iskelet elementi oldu÷u tespit edilebilir (2014 yılında Can Yümni
Gündem ile kiúisel görüúmeye göre ).

256

Hexamplex Turunculus, kesilerek yüzük olarak iúlenmiú Monodonta Turbinata ve
Lurida Lurida? / Cypraea Turdus? kabuklarının da kullanılmıú oldu÷u görülmektedir
(bknz.Tablo 75).
Yumuúakça kabuklarının % 1’ini temsil eden Hexamplex Turunculus
kabu÷u’ndan iúlenmiú boncukların sadece Son Neolitik dönem tabakalarında
bulundu÷u görülmüútür. Kabukların di÷er % 1’ni temsil eden ve yüzük olarak
iúlendi÷i görülen Monodonta Turbinata kabu÷unun ise Son Neolitik ve Neolitik
dönem tabakalarında 1’er tane bulundu÷u görülmektedir.
Tablo 75: Tepecik-Çiftlik yumuúakça kabu÷u boncuk ve süs eúyalarının yapıldı÷ı
familya ve tür/cinslerine göre temsil edilme oranları

Familya

Tür/ Cins
Turritella Communis
Conus Mediterraneus
Hexamplex Turunculus
Gastropoda (Karındanbacaklı)
Cyclope Neritea
Lurida Lurida ?/ Cypraea
Turdus?
Monodonta Turbinata
Cardium
Pelecypoda (Baltabacaklı)
Glycimeris Glycimeris
Cerastoderma Glaucum
Scaphopoda (Kayıkayaklı)
Dentalium
Tanımlanamamıú
Toplam

Gastropoda

familyasından

sonra

Bivalvia-Pelecypoda

Yüzde
Tane (%)
88
52
35
21
2
1
6
4
1
2
6
10
1
8
11
170

1
1
4
6
1
5
6
100

(Baltabacaklı)

familyasından olası Cardium, Glycimeris Glycimeris ve Cerastoderma Glaucum
kabuklarından iúlenmiú boncuklar görülmüútür. 170 tane yumuúakça kabu÷unun 17
tanesi Bivalvia-Pelecypoda (Baltabacaklı) familyasına aittir. Cerastoderma Glaucum
kabu÷undan iúlenmiú 1 tane boncu÷un ise sadece ølk Kalkolitik dönem tabakasında
bulundu÷u görülmektedir (bknz.Tablo 6). Scaphopoda (Kayıkayaklı) familyasından
ise iúlenen kabuklar sadece Neolitik dönem tabakasında bulunmuútur (bknz.Tablo
47). Dentalium kabuklarının yüzeyine delik açılarak ve kesme suretiyle iúlenerek
boncuklar yapılmıútır (bknz. Tablo 57).
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Gastropoda familyasından gelen olası Turritella Communis kabuklarının
gövde boúlu÷unun alt kısmına, olası Conus Mediterraneus kabuklarının ise tepe
kısmına ip deli÷i açılarak boncuk iúlevinde kullanıldı÷ı görülmüútür. Karúılaútırma
yapılan yerleúmeler arasında sadece Orta Anadolu (Köúk Höyük) ølk Kalkolitik,
Göller Bölgesi (Höyücek) ølk Kalkolitik, Suriye (Tell Sabı Abyad) Neolitik dönem
tabakalarında bulunmuú olan kabuk süs eúyaları benzer iúleme tarzının oldu÷u
görülmüú. Olası Cardium gibi Pelecypoda familyasından gelen kabukların ise iúleme
bakımından karúılaútırma yapılan yerler arasında Orta Anadolu (Can Hasan I) ølk
Kalkolitik, Göller Bölgesi (Hacılar) ølk Kalkolitik kabuk buluntuları ile benzerli÷inin
oldu÷u görülmüútür. Sadece Neolitik dönem tabakalarında bulunan Dentalium
kabuklarının Orta Anadolu (Can Hasan I) ølk Kalolitik, (Do÷u Çatal Höyük)
Neolitik, Göller Bölgesi (Hacılar) ølk Kalkolitik, Do÷u Akdeniz (MersinYumuktepe) Neolitik dönem tabakalarında görülen örnekleriyle benzer úekilde
iúlendi÷i görülmüútür.
Yumuúakça kabu÷u’ndan yapılan boncuk ya da kolye uçlarında özellikle
Gastropoda ve Pelecypoda familyasından gelen kabukların basit bir úekilde tek ip
deli÷i açılarak boncu÷a dönüútürüldü÷ü görülmüú. Scaphopoda (Kayıkayaklı)
familyasından gelen Dentalium kabuklarında sadece 2 tane örnekte kabu÷un
yüzeyine delik açılarak iúlendi÷i di÷er örneklerin ise kesilerek halka form
kazandırıldı÷ı görülmüútür. Yüzeyleri ve kenarları kesilip düzeltilerek iúleme tabi
tutulan kabukların familyası saptanamamıútır. Bu kabuklar tek ip delikli kolye ucu
olarak bazısı ise halka úeklinde iúlenerek boncuk olarak kullanılmıútır. Belli kabuktan
yapılan süs eúyalarının belli dönem tabakasında temsil edilmesi ise henüz ele
geçmemiú olması ile açıklamak mümkündür.
ølk Kalkolitik dönemin temsil edildi÷i 2.tabakada bulunan boncuklar buluntu
yerine göre da÷ılımında % 33’ünü açık alan dolgusundan bulunanlar, % 10’unu ise
mekân ve mekânla iliúkili dolgulardan bulunanlar oluúturmuútur (bknz.Tablo 63).
Son Neolitik dönem tabakalarında boncukların % 82’si 3.tabakadan, % 17’si
3-4. tabakadan, % 0,0’ı ise 2-3.tabakadan bulunmuútur. Buluntu yerine göre
de÷erlendirildi÷inde boncukların % 50’si herhangi bir mekânla ilgisi olmayan avlu
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ya da açık alan dolgusundan bulundu÷u görülmektedir. % 13’lük gibi önemli bir
kısmını ise açma temizli÷inden bulunanlar oluúturmuútur. Bu oranların sadece %
3’ünü mekân buluntusu olanlar oluúturmaktadır. Ocak, kerpiç taban ya da kaldırılan
mekânla iliúkili dolgularda (% 9) veya mekân duvar dolgusu gibi yapı molozlarından
gelenlerin (% 6) ile temsil edildi÷i görülmüútür. øúlik yeri olarak tanımlanan
alanlardan ve iskeletten sayıca az buluntunun geldi÷i görülmüútür (bknz. Tablo 65).
3.tabakadan yo÷un olarak bulunan süs eúyalarının (bilezik parçaları, yüzük,
kemer tokası, bileklik ve kemik spatulalar dâhil) % 80 gibi önemli bir oranı ve toplu
buluntuları oluúturan boncukların % 62’sini belli bir mekân ile iliúkili olmayan avlu
ya da açık alanlardan bulunanlar oluúturmuútur (bknz.Tablo 66). Son Neolitik dönem
tabakalarında bulunan süs eúyalarının % 20’sini ise 3-4.tabakalardan bulunanlar
oluúturur (bknz.Tablo 67).
Neolitik dönem tabakalarında boncukların % 39’u 5.tabakadan, % 35’i
4.tabakadan bulunmuútur. Buluntu yerine da÷ılımında boncukların % 48’i, toplu
buluntu boncukların % 47’si ve süs eúyalarının % 57’sini avlu ya da açık alandan
gelenler oluúturmuútur (bknz.Tablo 68, 69, 70). Özellikle iúlik yeri olarak tanımlanan
alanlardan da sayıca az buluntunun çıktı÷ı göz önüne alındı÷ında belli bir boncuk ya
da süs eúyası üretim yerinden bahsetmek mümkün de÷ildir. Ayrıca bütün tabakaların
genelinde bulunan boncukların ço÷u bitmiú örnekler oldu÷undan üretim alanı olup
olmadı÷ına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu faaliyetler daha çok günlük
aktivitelerin gerçekleútirildi÷i açık alan-avlularda yapılmıú olabilir. Ancak bu durum
hakkında kesin fikir yürütmek için faaliyet alanları, buluntular ve bu konuda
uzmanların yapaca÷ı de÷erlendirmeler üzerinden sonuçlara ulaúmak mümkün
olabilecektir.
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