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Yeni Bir Neolitik Keﬂif

Boncukluhöyük
Çatalhöyük Anadolu’daki en eski yerleﬂim yerlerinden bir olarak biliniyordu. Günümüzden
yaklaﬂ›k 9000 y›l öncesinde var olan Çatalhöyük’ün yak›nlar›nda bu y›l yeni bir kaz› baﬂlad›.
Çatalhöyük’ten 1500 y›l daha eski oldu¤u düﬂünülen Boncukluhöyük’te baﬂlayan bu çal›ﬂmalar
Anadolu tarihine yeni bir boyut kazand›racak. Kaz›bilimciler burada yaﬂam›ﬂ olan insanlar›n
Çatalhöyük’te yaﬂayanlar›n atalar› olabilece¤ini düﬂünüyor.
Neolitik ça¤›n en önemli yerleﬂmelerinden biri olan Çatalhöyük, Anadolu’da tar›msal yaﬂama geçiﬂ ve yerleﬂik
hayat hakk›nda bizlere önemli veriler
veriyor. Bunun yan›nda, geçti¤imiz
günlerde kaz› çal›ﬂmalar› baﬂlayan yeni bir höyük, neolitik ça¤ hakk›nda Çatalhöyük’ün bizlere sa¤lad›¤› bilgileri
daha da erken tarihlere taﬂ›yacak gibi
görünüyor. Buras› Çatalhöyük’e yaklaﬂ›k 9 km uzakl›ktaki Boncukluhöyük.
Boncukluhöyük’e ulaﬂt›¤›m›zda bizi
kaz› baﬂkan› Dr. Douglas Baird karﬂ›l›yor. Kaz›lar bu y›l baﬂlasa da Baird asl›nda yöreye yabanc› de¤il. Liverpool
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olan arkeolog. y›llard›r yörede sürdürdü¤ü yüzey araﬂt›rmalar› sonucunda
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Boncukluhöyük’ü bulan
arkeolog Dr. Douglas Baird

bunun öncesinde bölgeye yaklaﬂ›k 25
km uzakl›ktaki P›narbaﬂ› neolitik yerleﬂiminin aç›¤a ç›kar›lmas›n› da sa¤lam›ﬂ. Çatalhöyük’ten önce bu yörenin
nas›l oldu¤unu ve tar›m›n kökenlerinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› araﬂt›r›yor.
Baird gülerek “On üç y›ld›r bu bölgede çal›ﬂ›yorum. Arazide uzun zaman
geçirdim. Art›k ben de bu bölgenin
köylülerinden biri say›l›r›m” diyor.

Son Gün Gelen Buluﬂ
Baird, Boncukluhöyük’ü nas›l buldu¤unu çok iyi hat›rl›yor. Arkeolojik
kaz›larda yap›lan esprilerden biri, en
büyük buluﬂlar›n kaz› sezonun en son
gününde bulunmas›. Sanki bu espriyi
gerçe¤e uyarlar gibi Baird de höyü¤ü
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lere çok ﬂeyler söylüyor. Bu ilk aﬂamadan sonraki çal›ﬂmalarsa hassas ve
zahmetli bir süreçte iﬂliyor. Boncukluhöyük kaz› alan›nda çal›ﬂanlar olabildi¤ince hassas yöntemlerle kazmay› sürdürüyor. Sözgelimi, Adnan Baysal, yuvarlak hatl› duvarlara yerleﬂtirilmiﬂ k›rm›z› boyal› ç›k›nt›y› neredeyse bir diﬂ
hekiminin diﬂ taﬂlar›n› temizledi¤i hassasiyetle temizliyor.
Dr. Douglas Baird Adnan
Baysal’›n üzerinde çal›ﬂt›¤›
renkli duvar parças› hakk›nda
bilgi veriyor.

alan araﬂt›rmalar›na ay›rd›¤› alt› y›l›n
son gününde bulmuﬂ. Son gün oldu¤u
için ekibin bir ço¤u çoktan ayr›lm›ﬂ.
Fakat Baird bu yörede yürürken obsidyen parçalarla karﬂ›laﬂm›ﬂ.
“Birdenbire anlad›m ki buras› Çatalhöyük’ün bir parças› de¤il; çok daha
eski bir höyük” diyor. “O an çok heyecanl› bir and›, havalara z›plad›m. Çünkü buldu¤um parçalar gerçekten çok
küçüktü ve toprakta onlar› bulmak
zordu.”
Bununla birlikte kaz›lar hemen baﬂlamam›ﬂ. ‹lk bulgulardan, kaz›lar›n
baﬂlad›¤› günümüze kadar beﬂ y›l geçmiﬂ. Baird o günden bugüne dek, önce
yüzey araﬂt›rmalar›nda elde etti¤i bulgular› de¤erlendirmek ve P›narbaﬂ›’nda yürüttü¤ü kaz›lar› bitirmek zorunda kalm›ﬂ. Kaz›lar 25 A¤ustos’ta
baﬂlam›ﬂ. Kaz› için ‹ngiliz Arkeoloji
Enstitüsü’nün ve yörenin ba¤l› oldu¤u
Hay›ro¤lu Belediyesi’nin yard›mlar› olmuﬂ.
Baird bu y›l yaln›zca birkaç haftal›k
bir kaz› yap›laca¤›n› söylüyor. Bu ilk
y›l, gelecek dokuz y›l›n nas›l planlanaca¤›n› belirleyecek bir de¤erlendirme
süreci asl›nda. Höyükte neler oldu¤u
belirleniyor, hangi bölgeye önem verilece¤i, koruman›n nas›l yap›laca¤›
planlan›yor. Bu anlamda araﬂt›rmalar›n baﬂlad›¤› bu ilk y›l oldukça büyük
önem taﬂ›yor.
Çatalhöyük’taki evlerin plan› karakteristik olarak dikdörtgen biçiminde.
Oysa Boncukluhöyük’te bulunan evin
duvarlar› gösteriyor ki, buras› yuvarlak hatlar› olan bir ev. On binin üzerindeki yaﬂ›yla bu evin Konya ovas›nda
bulunan en eski ev oldu¤u düﬂünülüyor. Evin önünde Boncukluhöyük’ü
aç›¤a ç›karan ekipte yer alan Adnan
Baysal’la karﬂ›laﬂ›yoruz. Arkeolog dikkatini duvarlar›n önünde yer alan k›r-

Çatalhöyük’ün Kökleri
m›z› boyayla boyanm›ﬂ bir ç›k›nt›ya
vermiﬂ. Bunun büyük olas›l›kla o dönemde yaﬂam›ﬂ olan insanlar›n dini ritüelleriyle ilgili bir ﬂey oldu¤u görüﬂünde:
“Bunun çevresini yedi- sekiz kat k›rm›z› boyayla boyam›ﬂlar. Duvar›n içinde dini anlam› olan bir parça yapm›ﬂlar. Bu Çatalhöyük’teki gibi bir hayvan
baﬂ› olabilir ya da bir insan figürü olabilir, ama henüz ne oldu¤unu tam olarak bilemiyoruz. Buras› özellikle temiz
korunmuﬂ Evin di¤er taraflar›nda da
s›valar var ama baﬂka hiçbir yerde k›rm›z› boyaya rastlam›yoruz. Bu yüzden
buran›n evin içinde özel bir bölüm olarak korundu¤unu düﬂünüyoruz” diyor.
Kaz›lar baﬂlad›¤› ilk günlerindeki
açma, bir buldozer yard›m›yla yap›lm›ﬂ. Bulunan ilk evin ortaya ç›k›ﬂ› bu
ﬂekilde oluyor. ‹lk evin duvarlar› buldozer taraf›ndan budand›¤› için yaln›zca yuvarlak hatl› yap›n›n zemini ortaya
ç›km›ﬂ. Bu haliyle bile ev, kaz›bilimci-

Kaz›lar ilerleyip bulgular netlik kazand›kça, Çatalhöyük’te de görülen
sembolizmin kökenlerinin nas›l baﬂlad›¤›na ve geliﬂimin nas›l oldu¤una iliﬂkin veriler netlik kazanacak. Burada
yaﬂayan insanlar›n, yaklaﬂ›k 1000 y›l
sonra kurulacak Çatalhöyük sakinlerinin atalar› olmalar› büyük olas›l›k. Bölgede bulunan büyük nehir ve sulak
alanlar bugün kurumuﬂ olsalar da her
iki yerleﬂim yerinin ortaya ç›kt›¤› dönemlerde çevreye hayat veriyorlard›.
Bu sulak alanlar, bölgedeki evler için
kerpiç yap›m›nda kullan›lan çamurun
kolayca elde edilmesini sa¤l›yordu.
Biny›llar öncesinde yörede kurulan ilk
evler kerpiçten yap›lm›ﬂt›. Çatalhöyük’ün, dönemine göre çok büyük bir
yerleﬂim alan› oldu¤unu biliyoruz. Burada yaﬂayan ve say›lar› zaman zaman
8000’e ulaﬂan insan nüfusu, farkl› neolitik topluluklar›n bir araya gelmesiyle de oluﬂmuﬂ olabilir. Bu anlamda
Boncukluhöyük yaln›zca Çatalhöyük
hakk›nda de¤il, o dönemdeki bütün
neolitik topluluklar hakk›nda bizlere
Boncukluhöyük’te bu y›l
baﬂlat›lan kaz› çal›ﬂmalar›
gelecek y›llarda yap›lacak
kaz›lar için planlama
amac› taﬂ›yor.
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ipuçlar› vererek günlük yaﬂay›ﬂ› daha
iyi anlamam›za yard›mc› olacak veriler
içeriyor olabilir.
“Bu yörede kaz› yapmak istememizin en önemli nedenlerinden biri de,
Çatalhöyük öncesinde ortaya ç›kan ilk
sürekli yerleﬂim alanlar›n›n, köylerin
nas›l ortaya ç›kt›¤›n›, tar›m›n ve hayvanc›l›¤›n nas›l geliﬂti¤ini ö¤renmek”
diyor Dr. Baird. “Ortado¤u’daki ilk
yerleﬂim alanlar›nda bile ilk yerleﬂimler hakk›nda yüzde yüz kesin konuﬂam›yoruz. Bu nedenle burada ö¤reneceklerimiz, insanlar›n yerleﬂik yaﬂama
geçiﬂleriyle ilgili çok ﬂeyler söyleyebilir.”
Yörede bulunan çok say›da minik
taﬂ, özellikle de obsidyen, erken dönem ticaretin ipuçlar›n› verir nitelikte.
Obsidyen bölgede bulunmuyor. En yak›n obsidyen kaynaklar› bölgeye elli kilometre uzakl›ktaki Kapadokya’da bulunuyor. Yine de bu aﬂamada kesin olmayan bir ﬂey var. Acaba yerleﬂimcilere obsidyeni d›ﬂar›dan tüccarlar m› getiriyorlard› yoksa baﬂka yollarla m› elde ediyorlard›? Sözgelimi, bu insanlar
dönem dönem göç ederek ilerlemiﬂ ve
bu göçler s›ras›nda Kapadokya’ya u¤ray›p obsidyen elde etmiﬂ olabilirler.
Benzer sorular› bölgede bulunan
boncuklar için de sorabiliriz. Binlerce
yaﬂ›ndaki boncuklar, yöreye Boncukluhöyük denmesinin nedeni. Önceleri
Karacahöyük denen yörenin ad›, ﬂiddetli ya¤murlardan sonra yörede yaﬂayan bir köylünün toprakta boncuklar
bulmas›yla de¤iﬂmiﬂ. O günden sonra
bu yöre Boncukluhöyük ad›yla an›l›r
olmuﬂ.
Bulunan boncuklar›n bir k›sm› taﬂ-

Anne Pirie, buluntular›n incelenmesi
ve s›n›fland›r›lmas›nda hassas bir
çal›ﬂma yürütüyor.

tan. Minik taﬂ boncuklar uzun süre
ovularak p›r›l p›r›l hale getirilmiﬂ ve
neredeyse ›ﬂ›ld›yorlar. Baz› boncuklarsa deniz kabuklar›ndan yap›lm›ﬂ.
Bu boncuklar de¤iﬂik biçimlerde delinerek ya da kesilerek süs olarak kullan›lm›ﬂ. Yaln›zca tak› olarak kullan›lmam›ﬂ, ayn› zamanda kimi eﬂyalara
da iliﬂtirilmiﬂ olan boncuklar, süse,
güzelli¤e o dönemlerde bile de¤er verildi¤ini gösterir gibi. Akdeniz’den,
Kapadokya’dan getirilen malzemelerle yap›lan bu boncuklar›n kimi zaman
süs eﬂyas› olman›n yan›nda bir de¤iﬂ
tokuﬂ arac›, bir ticaret medyumu olarak kullan›ld›¤› da olmuﬂ. Bu süsler
belki de kiﬂisel kimliklerin ön plana
ç›kar›lmaya baﬂlad›¤› dönemi iﬂaret
ediyor olabilir. 300-500 kiﬂinin bir
araya geldi¤i yerleﬂim yerleri kurul-

Boncukluhöyük kaz› ekibi
Çatalhöyük’teki kaz› evinde
topraktan ç›kard›klar›
buluntular üzerinde çal›ﬂ›yor

Taﬂtan yap›lm›ﬂ 10.000
yaﬂ›ndaki bu boncuk,
pürüssüz bir yüzey elde
edilinceye kadar parlat›lm›ﬂ.

Yörede bulunan obsidyen parçalar› Kapadokya’dan geliyordu.

maya baﬂland›¤›nda, art›k kiﬂinin kendini daha özel gösterecek, kimli¤ini
ön plana ç›karak bir ﬂeylere gereksinimi olabilir. Boncuklar ya da deniz kabuklar› belki de bu amaca da hizmet
ediyordu.
Bize kaz› alan›n› gezdiren Dr. Baird, Konya ovas›na 1993 y›l›nda gelmiﬂ. O zamandan beri yüzey araﬂt›rmalar›ndan neolitik döneme ait alanlar›n kaz›lmas›na kadar pek çok iﬂe
imzas›n› atm›ﬂ.
“O dönemde Çatalhöyük’ü kazan
Ian Hodder, yüzey araﬂt›rmas› yap›lmas›na gerek duyuyordu. Benim de
Liverpool Üniversitesi’nde birlikte çal›ﬂt›¤›m profesör, yörede yüzey araﬂt›rmalar› yapmak için birlikte çal›ﬂmay› önerdi. Böylece bölgede sekiz y›l
süren yüzey araﬂt›rmalar› yapt›k; ayn›
dönemde P›narbaﬂ›’ndaki küçük çapl›
neolitik yerleﬂimi bulduk” diyor.
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Üzerinde resim olan bu taﬂ, bir zamanlar
bir avc›n›n kiﬂisel eﬂyas›yd›. Taﬂ›n arka
yüzünde bulunan oyukla oklar›n›n sap›n›
düzeltme olana¤› buluyorlard›.

Boncukluhöyük
Buluntular›
Boncukluhöyük’ü dolaﬂmay› bitirince Dr. Baird bize kaz› çal›ﬂmalar› s›ras›nda bulduklar›n› göstermeyi kabul
ediyor. Onunla bir süre sonra Çatalhöyük’teki kaz› evinde buluﬂuyoruz.
Boncukluhöyük kaz› ekibi de Çatalhöyük’teki kaz› evini kullan›yor bu sezon. Çatalhöyük kaz›lar› bu y›l için büyük ölçüde bitti¤inden yer sorunu yaﬂanm›yor. Kaz› evinde hummal› bir çal›ﬂma sürüyor. Ekibin bir bölümü buluntular› eleyip, s›n›flay›p kaydediyor.
Kaz› alan›ndan ç›kan buluntular aras›nda göze çarpan ﬂeylerin baﬂ›nda obsidyen parçalar› geliyor. Depolama
odas›nda çal›ﬂmalar›n› sürdüren Anne
Pirie, bize bu küçük obsidyen parçalar› hakk›nda bilgi veriyor.
“Daha önce bulundu¤umuz baﬂka
bölgelerden elde etti¤imiz parçalarda
bunlar›n kemik ya da odun parçalar›na
tutturulmuﬂ olarak kullan›ld›¤›n› görmüﬂtük. Bunlara bakarak bir tahmin
yap›yoruz. Belki teker teker, belki de
birden fazla parçay› bir arada kullan›yor olabilirler. Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Bunlar farkl› amaçlarla kullan›lm›ﬂ olabilir. Avlanmak için bu ﬂekilde oklar yap›lm›ﬂ olabilir. Benzer biçimde, bir ﬂeyleri delmek için de kullan›lm›ﬂ olmalar› mümkün. Deniz kabuklar› üzerindeki delikler bunlarla delinmiﬂ olabilir. Baﬂka de¤iﬂik amaçlarla
da kullan›lm›ﬂ olabilirler.”

Dr. Douglas Baird bu minik taﬂlar›n
biçiminin farkl› amaçlarla kullan›lmak
için oldukça uygun oldu¤unu düﬂünüyor. Obsidyeni minik parçalar halinde
keserek birçok de¤iﬂik amaca yönelik
kullanmak mümkün oluyor. Özellikle
bu bölgede obsidyen bulunmamas› ve
Kapadokya’dan geliyor olmas› belki de
bu küçük araçlar›n çok amaçl›, bir anlamda olabildi¤ince ekonomik, kullan›lmas›n›n nedeni olabilir.
Bu obsidyen parçalar Boncukluhöyü¤ün keﬂfinde önemli bir yere sahip.
Normalde insanlar ne oldu¤unu bilmedikleri taﬂlara çokça dikkat etmez,
özelliklerine bakmadan kald›r›r bir kenara atarlar. Buna karﬂ›l›k arkeologlar
için bu, önemli kan›tlar elde etmek demek. Dr. Baird yörede dolaﬂ›rken, buldu¤u obsidyen parçalar› dikkatini çekmiﬂ. Çünkü Konya Vadisi’nde hiç obDeniz kabu¤undan yap›lan
boncuklar kaz› alan›nda
s›kça rastlanan süs
eﬂyalar›ndan biri.

sidyen bulunmuyor. En yak›n obsidyen
kayna¤› onlarca kilometre uzakl›ktaki
Kapadokya. Ayr›ca, bölgede bulunan
çakmaktaﬂlar› da bize fikir verir nitelikte. Üzerindeki iﬂaretler, bunlar›n kesinlikle insan yap›m› oldu¤unu gösteriyor.
Buluntular aras›nda bizi en çok etkileyenlerden biri de üzerinde resimler
bulunan oluklu taﬂlar. Kare ya da dikdörtgen biçimli bu taﬂlar›n kiﬂilerin
özel eﬂyalar› olmas› çok yüksek bir olas›l›k. Üzerlerindeki resimlerin kar›ﬂ›kl›¤› belki de bunu kullanan kiﬂinin toplum içinde özel birisi olabilece¤ini düﬂündürüyor. Dr. Baird, bunlar›n oklar›n sap k›s›mlar›n› düzleﬂtirmekte kullan›ld›¤› görüﬂünde. Avc›lar için okun
düz ve etkili uçuﬂu önemli oldu¤u için
bu eﬂyalar belki de o dönemde önemli
bir gereksinime yan›t veriyordu. Bu
oluklar kemikleri yontmak için de kullan›lm›ﬂ olabilir. K›r›ld›¤› halde kullan›lmaya devam edildi¤i anlaﬂ›lan bir
parça, bu özel taﬂlar›n s›kça kullan›ld›¤›n› ve bir avc› için çok de¤erli olabilece¤ini gösteriyor.
Boncukluhöyük, geçmiﬂi anlamak
yolunda bizlere çok ﬂey anlatacak gibi
duruyor. Kaz›lar henüz yeni baﬂlasa da
Dr. Douglas Baird, gelecek y›llarda
çok daha ilginç buluntulara ulaﬂ›laca¤›
kan›s›nda. Anadolu’nun neolitik dönemine ait çok önemli ipuçlar› toprak alt›nda ç›kar›lmay› bekliyor. Gelecek y›llarda bu bölgeden gelecek çok daha
çarp›c› haberlere haz›r olal›m. Bu bölge, belki de Anadolu’nun ve dünyan›n
neolitik ça¤›yla ilgili bildi¤imiz birçok
ﬂeyi yeniden gözden geçirmemize ve
tarihi bir kez daha yazmam›za yetecek
bir potansiyel taﬂ›yor.
Gökhan Tok
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