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Leopar’›n Kenti

Çatalhöyük
Arabam›z tozlu yolda ilerliyor. Bizi Çatalhöyük kaz› alan›na ulaﬂt›racak bu yoldan, üzerimizi
beyaza boyayacak bir toz bulutu olmadan geçmek oldukça güç. Günümüzden yaklaﬂ›k 9000 y›l
önce bu bölgenin sulak alanlarla dolu bir batakl›k oldu¤una inanmak zor ama bu bir gerçek.
Hedefimiz, bu batakl›¤›n ortas›nda geliﬂmiﬂ, geliﬂmek için bölge koﬂullar›n› da kullanm›ﬂ
Anadolu’nun en eski yerleﬂimine ulaﬂmak.
Çatalhöyük, günümüzden yaklaﬂ›k
9000 y›l önce kurulmuﬂ ve yerleﬂik hayat›n baﬂlang›c› olarak düﬂünülen yerleﬂkelerden biri. 1400 y›l boyunca 376
nesile ev sahipli¤i yapm›ﬂ bu kasabay›
1960’larda ilk bulan ‹ngiliz arkeolog
James Mellaart’t›. Bizse kaz› alan›ndaki son geliﬂmeleri ö¤renmek için yollarday›z.
Çatalhöyük’e geldi¤imizde bizi kaz›
alan› sorumlusu Levent Özer karﬂ›laﬂ›yor. Arkeologlarla konuﬂmadan önce
kaz› alan›n› dolaﬂmaya baﬂl›yoruz. ‹lk
hedefimiz bu seneki kaz›lar›n odak
noktas› olan ve 40x40 olarak adland›Çatalhöyük’teki evler birbirlerinin
üzerine inﬂa edilmiﬂ

r›lan kaz› alan›. Çatalhöyük’te kaz›lar›n baﬂkan› ünlü ‹ngiliz kaz›bilimci Ian
Hodder. Bununla birlikte kaz› alan›nda tek bir çal›ﬂma yürütülmüyor. Kaz›
sezonu boyunca 120 den fazla arkeolog farkl› dönemlerde farkl› bölgelerde
kaz› yürütüyorlar. ABD, ‹ngiltere, Yeni
Zelanda, Polonya, Kanada, ‹sviçre’nin
de içinde bulundu¤u toplam 10 ülkeden 90’a yak›n biliminsan›n›n yan›nda
Türk kaz›bilimcilerle bu say› 120’nin
üzerine ç›k›yor. Bu y›lki en önemli çal›ﬂmalarsa 40x40 ad› verilen bölgede
gerçekleﬂtirilmiﬂ. Levent Özer yaln›zca
kaz› alan›ndan de¤il burada çal›ﬂanla-

r›n günlük gereksinimlerinden, halkla
iliﬂkilerine kadar birçok ﬂeyle de ilgilenmek zorunda. Haftada yaln›zca bir
gün dinlenerek hummal› bir çal›ﬂma
yürüten ekibin eli aya¤› olmuﬂ. Bir
yandan kaz› alan›nda dolaﬂ›rken bir
yandan bilgi almay› sürdürüyoruz.
Bölgenin batakl›k olan yap›s› burada yaﬂayan insanlar için bir nimete dönüﬂmüﬂ. Evlerin kerpiçten duvarlar›n›n yükseltilmesi için batakl›ktan elde
edilen çamura gereksinim duyuluyormuﬂ. Bölgenin tar›ma uygun olmas›
kadar kerpiç yap›m› için gereken malzemeye de kolay ulaﬂ›l›yor olmas›
önem taﬂ›yor. Dikdörtgen biçimli evler
birbirine sokulmuﬂ, yan yana inﬂa edilmiﬂ. Evler aras›ndaysa hiç sokak yok.
Geçti¤imiz y›llarda evler aras›nda bulunan kimi aç›kl›klar›n sokak olabilece¤i
görüﬂü ortaya at›lm›ﬂt›. Bir sokak kap›s› yerine evlerine damlardaki kap›lardan girip ç›kan Çatalhöyük sakinleri
düﬂüncesi yanl›ﬂ m›yd› diye düﬂünmüﬂtük. Bugünse, evleri birbirinden ay›ran
sokaklar›n olmad›¤› düﬂüncesi daha
güçlü. Önceleri sokak olarak düﬂünülen yerlerin asl›nda evler aras›ndaki
aç›kl›klar, bir depo ya da çöpleri atmak
için kullan›lan avlular oldu¤u biliniyor. Ayr›ca bu bölgede Bizans dönemi-
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ne ait izlerin de olmas›, geçmiﬂteki kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› aç›klamak için yeterli.
Geçmiﬂ y›llarda arkeologlar evlerin
teker teker kaz›lmas› ve içindeki yerleﬂimlerin niteli¤ini anlama yönünde çal›ﬂ›yorlard›. 2003 y›l›nda kaz›lmaya baﬂlanan 40x40 metre ölçülerindeki açma
alan›ysa, bir grup evi bar›nd›r›yor. Burada aç›¤a ç›kar›lan evler üzerinde büyük bir hassasiyetle çal›ﬂ›l›yor. Arkeologlar bu bölgeyi neredeyse diﬂ f›rçalar›yla kazarak aç›¤a ç›kar›yorlar. Bugüne kadar yap›lan kaz›lar sonucunda
Çatalhöyük’ün yüzde sekizinin gün yüzüne ç›kar›ld›¤› söyleniyor. Ama bu, geri kalan evlerin toprak alt›ndan ç›kar›laca¤› anlam›na gelmiyor. Kaz›l›p gün
›ﬂ›¤›na ç›kar›lan her katman asl›nda büyük hassasiyet istiyor. Kimi yerlerde
günümüz teknolojisini kullanarak kaz›
yapmak mümkün olmayabiliyor. Sözgelimi, 376 kuﬂa¤›n üst üste yapt›¤› evlerin ilk evresine gidilmesi demek, üstteki katmanlar›n y›k›lmas› anlam›na geliyor. Arkeologlar, gelecekte yeni teknolojiler kullanan kaz›c›lar›n buralar› y›kmak zorunda kalmadan aç›¤a ç›karabilece¤ini düﬂünüyor. Bu nedenle birçok
bölge kaz›lmadan b›rak›lacak. Çatalhöyük, insanl›¤›n bu en eski yerleﬂimi gelece¤e uzan›yor ve bilimin günümüzden çok daha ileri oldu¤u günleri bekliyor.
40x40’›n yak›nlar›nda bölgeyi keﬂfeden ve 1960’larda kaz›lar yapan James
Mellaart’›n açt›¤› kaz› alan› var. Günümüzde neredeyse i¤neyle kuyu kazan
arkeologlar›n aksine Mellaart, o y›llarda ilk kaz›lar›n› buldozerlerle yapm›ﬂ.
Onun bu tekni¤i asl›nda günümüzde
kaz›bilimin geldi¤i noktay› da gösteriyor. Çatalhöyük’teki kaz› çal›ﬂmalar›
günümüzde art›k kesinlikle topra¤› bir

Bu y›lki kaz›larda aç›¤a ç›kar›lan en çarp›c› ﬂey
k›rm›z›ya boyanm›ﬂ bu duvar.

yerden bir yere kald›rmak anlam›na
gelmiyor. Elde edilen bulgular›n özel
kimyasallarla topraktan ayr›lmas›, kimi
buluntular›n korumaya al›nmas›, karbon 14 testiyle buluntular›n yaﬂlar›n›n
saptanmas› günümüzde kullan›lan teknikler aras›nda. Bununla birlikte Mellaart’›n çal›ﬂmalar›, Çatalhöyük’teki ilk
katmanlara, toprak seviyesine ulaﬂ›lmas›n› sa¤lam›ﬂ. Üst üste binmiﬂ evlerin aras›nda, çok derinlerde yeﬂil bir
bölge görülüyor. Bu bölge üzerinde
yeniden bitkiler yetiﬂmiﬂ olan toprak
seviyesi. 1400 y›l boyunca birbirinin
üzerine yap›lan evler topraktan yükseldikçe t›pk› a¤açlar›n kesitlerinde yer
alan çizgiler gibi kentin yaﬂ›n› ölçebilecek bir ölçüt sunuyorlar bize. Bir evin
ömrünün en fazla 80 y›l oldu¤unu,
ama genellikle 40-50 y›l sonra duvarlar›n yar›ya kadar y›k›l›p yeni bir ev yap›lmaya baﬂland›¤›n› ö¤reniyoruz. Her
yeni ev yeni bir hayat demek asl›nda.
Ev y›k›ld›ktan sonra, ölen ev sahipleri
ailenin di¤er üyeleri gibi zemine gömülüyor ve ailenin bir parças› gibi evdeki
varl›¤›n› sürdürüyor. Çatalhöyük evle-

Çatalhöyük’ü ziyaret
edenler orijinaline uygun
model evi ziyaret
edebilir. Evde asl›na
uygun olmayan tek ﬂey
yandan girilen kap›s›

rinde hemen her y›l gerçekleﬂtirilen
bir ﬂey daha var: duvarlara yeni kat s›va sürmek. Evlerin ortas›ndaki ocak,
beyaz duvarlar› zamanla karart›yor ve
çevresini ise bo¤uyor. Bu da duvara
yeni bir kat alç› atmak gere¤ini do¤uruyor. Kaz›bilimciler bu s›va katlar›ndan da evlerin yaﬂlar›n› anlayabiliyorlar. Çatalhöyük’te evler genellikle düz
beyaz s›val›. Bununla birlikte kimi zaman duvarlarda renkli boyalarla yap›lm›ﬂ süslemelere rastland›¤› da olmuﬂ.
2006 y›l› kaz›lar›nda aç›¤a ç›kar›lan
k›rm›z› boyal› duvar da bu y›l›n en göze batan bulgular›ndan biri.
Bu y›l ç›kar›lan ve korumaya al›nan k›rm›z› ﬂeritli duvara bütün evlerde rastlanm›yor. Klasik bir Çatalhöyük
evi neye benziyor diye merak ediyorsan›z size önerimiz buraya gelmeniz ve
ziyaretçiler için haz›rlanan örnek evi
gezmeniz. Kaz› alan›n hemen giriﬂinde
yer alan bu ev, günümüzden binlerce
y›l önce burada yaﬂayan insanlar›n
yapt›klar›n›n ayn›s›. Evin içindeki kiler, ocak gibi bölümlerin yan› s›ra duvara as›lan hayvan kafalar› da birebir
kopyalanm›ﬂ. Çatalhöyük’teki süslemeler aras›nda yer alan Leopar figürleri
Anadolu’da bir zamanlar yer alan Leoparlar› bizlere bir kez daha hat›rlat›yor. Bu hayvan› sanat eserlerinde kullanan Çatalhöyük halk› kadar Anadolu’nun ilk sakinlerinden olan Leoparlar da kaz›bilimcilerin ilgisini çeken figürler. Leoparlar ve Çatalhöyük tarihe
kar›ﬂt›. Ne var ki, bugün yürütülen kaz›lar Anadolu’nun geçmiﬂini aç›¤a ç›karmay› sürdürüyor.
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