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1. GİRİŞ

Kanlıtaş Höyük’te 2013-2014 kazı sezonlarından sonra, 2016 yılı için 10.07.2016
tarihinde resmi olarak başlayan Bakanlar Kurulu kararlı Kanlıtaş Höyük kazı çalışmalarında,
önceki çalışmalardan elde edilen bulgular yıl içerisinde değerlendirilip uygun strateji ve
yöntemlerle sağlıklı sonuçlar elde edebilmek adına 2016 yılı kazısına uyarlanmıştır. Bu
sebeple 2016 yılı çalışmalarında, özellikle kazı alanının araştırma amaçlarına uygun şekilde
karelaj sisteminde 5x5 m’lik alanlar olarak değil özellikle iki alanda 5x10 m. şeklinde
kazılmasına karar verilmiştir (bkz. Res.1). İlgili Kanlıtaş Höyük 2015 kazı raporunda, gerek
arazi çalışmaları gerek laboratuvar çalışmaları, detaylı şekilde anlatılmış ve kazı projesinde
alanda çalışan arkeologlar ve laboratuvarda kazıdan gelen buluntuları değerlendiren
uzmanlar koordine şekilde çalışmış ve arkeolojik bulgular değerlendirilmiştir.

Resim 1: Kanlıtaş Höyük 2013-2015 arası kazılan alanlar

Ayrıca sadece 2016 yılı çalışmalarına değil, kazı projesinin daha sonraki yıllarda yapılacak
ayrı çalışmalara ait altyapı çalışmaları (Jeoradar, Koruma Örtüsü, Kazı Deposu, Internet
altyapı çalışmaları başlatılmıştı). Bunların içinde olarak kazı alanın koruması adına, daha
önceki yıllarda tasarlanan üst koruma örtüsü, höyüğün etrafının koruma amaçlı çevrilmesi
ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılmış ve çalışmalara altlık sağlanmıştı.
Ayrıca höyüğün çevresinde yapılan jeoradar çalışmaları da yer almaktadır.
Bu sayede hem lojistik açıdan projenin devamı için gerekli düzenlemelerin yapılması
planlanmış hem de daha sonraki çalışmalarda strateji belirleyebilmek adına, farklı bir teknik
ve disiplin olan jeoradar çalışmalarından faydalanılmıştır.
Yine farklı zamanlarda höyüğün tepe kısmındaki çalışmaların çeşitli aşamalarında
drone hava aracı ile hava fotoğrafları çekilmiştir (bkz. Res. 2).
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Resim 2: Kanlıtaş Höyük ‘’Tepe Alanı’’ kuş bakışı görünümü (Aşkın Karahan tarafından çekilmiş ve
düzenlenmiştir)

1.1. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kanlıtaş Höyük Kazı Projesi kapsamında, çalışma süresince ekibin kaldığı ve
laboratuvar olarak kullandığı, Eskişehir, İnönü ilçesi, Aşağı Kuzfındık Köyü’nde bulunan, kazı
evi olarak kullanılan, köy okulunda başta olmak üzere ve arazi çalışmalarının yapıldığı höyük
ve çevresinde bazı düzenlemeler yapılarak, hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de
daha sonraki çalışma sezonları için altyapının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu sebeple kazı evi
olarak tahsis edilen, köy okulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, kalıcı
değişiklik yapmamak koşuluyla bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeler hem laboratuvar olarak kullanılan kazı evinde çalışan uzmanların
ihtiyaçlarına yönelik, hem de kazı evinde kalan ekip üyelerinin daha sağlıklı koşullarda
kalabilmesine yöneliktir. Kış döneminde Anadolu Üniversitesi Atölyeler Müdürlüğü’nün bina
girişleri için hazırladığı PVC doğrama kabinler ana bina ve müştemilat binanın girişlerine
yerleştirilmiş ve kullanıma açılmıştır. Bu sebeple ilgili binaların yaz veya kış dönemlerinde hem
koruyucu bir mekan olarak kullanılması hem de bina girişlerinin koruyucu bir etken olması
açısından kullanılmasına dönük sundurma yapılmıştır.
2015 yılında Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nin görüşü ve Genel Müdürlüğü’n izinleri
ile Kazı evi deposu oluşturulması için gerekli koşullar sağlanmış ve kazı evi laboratuarlar ve
yemekhanenin bulunduğu B bloğun içindeki kapalı ayrı bir oda kazı evi deposu olarak
düzenlenmiştir. Ancak iznin kazı sezonunun sonuna denk gelmesi sebebi ile ilgili malzeme
taşınamamıştır.
2016 Kazı sezonu içinde gerekli güvenlik donanımları (demir kapı, kilitler, pencere
korkulukları) kontrol edilip alarm ve kamera sistemleri takılarak hazır hale getirilmiştir. Bu
sürecin sonunda Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nden ilgili Kanlıtaş Höyük malzemesi, kazı
temsilcisi nezaretinde kazı evine nakledilmiş ve yeni kazı evi deposunda koruma altına
alınmıştır (Resim 3).
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Resim 3. Kanlıtaş Höyük malzemesinin kazı evine nakledilmesi ve kazı evi deposuna taşınarak koruma
altına alınması

2013 yılında yaklaşık 300 m’lik kazı evinin etrafı tarafımızdan tel örgüler ve panjur tel
blokları ile çevrilmiştir. Bununla beraber kazı evinin güneyinde yer alan, tuvalet, depo ve
kalorifer dairesi olarak kullanılan müştemilat binanın hemen duvarı hiza alınarak alan
daraltılma yoluna gidilmişti. Çünkü 2013 yılında imkânlar ve zaman kısıtlı olduğundan kazı evi
çevrilmesinde gerekli görülen alanlar daraltılmıştı. 2016 yılı kazı sezonunda ise bu alana
Anadolu Üniversitesi Atölyeler Birimi’nden getirilen yine aynı cins lüks telle 2.5 m yükseklikte
yaklaşık 50 metre uzunluğunda duvar boyu kazı evine katılarak aslında mevcut olan ve koruma
alanına giremeyen bu alanı da kazı evine katmış olduk (bkz. Res. 4).

Resim 4. Kazı evinin etrafının tel örgüler ile çevreleme çalışması.

Bir yandan 2013 de teslim alınan bina ve bahçe alanın bazı yerlerde özellikle acil tadilat
isteyen kısımları (Bina saçakları, basamaklar, duvarlar, çeşme, tel örgüler v.b) tutulan
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mevsimlik işçi ve Köylülerimizin, öğrencilerimizin yardımı ile onarıldı. Özellikle Flotasyon
için düşünülen ve 2015 yılında inşa edilen havuz ve çeşmesi tarafımızdan peysaj
düzenlemesinden geçirilmiştir.
1.2. EĞİTİM ÇALIŞMALARI

2016 yılı kazı başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
laboratuvarlarında başlayan eğitim çalışmalarına kazı çalışmaları başlaya kadar devam
edilmiştir. Kazı öncesi özellikle ekip üyesi lisans öğrencilerinin arazide kazı belgeleme
çalışmalarını ve kullanılan kazı sistemini daha iyi anlayabilmeleri için eğitmen olarak
belirlenen ekip üyeleri tarafından kazı evinde belirlenen alanlarda 1 haftaya yakın çalışma
yapılmıştır. Çalışmanın içeriği arazi, mimari çizim, kesit çizim, nivo ile kotların belirlenmesi,
total station kullanma, fotoğraf çekim tekniklerini içermektedir (bkz Res. 5).
Kazı çalışmalarına yönelik eğitim çalışmalarında ayrıca, kazıya katılan uzmanların
çalışma konularına ilişkin bilgilendirme toplantıları ve sunumları dailgili ekip ya da uzmanlar
tarafından yapılmıştır.
Bununla birlikte çalışma sezonu boyunca çalışmaların ve elde edilen deneyimlerin
interaktif şekilde olabilmesi adına kazı evinde ve arazide belirli aralıklarla bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.

Resim 5:Kanlıtaş Kazı Evi Eğitim Çalışmaları

1.3. ARKEOBOTANİK ÇALIŞMALARI

Arkeobotanik çalışmaları Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Halil
Çakan ve Doktora Öğrencisi Salih Kavak ve İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilimdalı
Yüksek lisans öğrencisi Hüreyla Balcı tarafından sürdürülmüştür. 2014 çalışma sezonunda
Anadolu Üniversitesi Atölyeler Müdürlüğü’nce hazırlanmış 2 adet Flotasyon tankı kullanılarak
yüzdürme işlemleri yapılabilmiştir. Yüzdürme çalışmaları için gerekli suyun miktarının sağlıklı
olarak ayarlanabilmesi adına kazı evinin bahçesine su deposu olarak kullanabilmek adına 2015
yılında yapılan havuzdan faydalanılmıştır (Bkz. Bölüm 5).
Yüzdürme çalışmalarında, flotasyon tankının üst kısmına ince tül yerleştirilerek toprak
örnekleri üzerine boşaltılmış ve alt kısmından basınçlı su verilerek ayrıştırma işlemleri
yapılmıştır. Yüzdürülmüş toprak örnekleri kaputbezlerine konularak kurutma işlemine tabi
tutulmuştur. Kurutma işlemi sonrasında elde edilen örnekler kazı evinde incelenmiştir. İlk
incelemeler sonucunda yanmış buğday tanelerinin ve çeşitli tohum örneklerinin varlığı tespit
edilmiştir (Bkz. Res. 6).
Bununla beraber, daha net sonuçların alınması için mikroskobik çalışmalar yapılması
için örnekler kayıt altına alınarak, Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’ne aktarılması ve
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çalışılması için Eskişehir Eti Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne tutanakla teslim edilmiştir. Bu
örneklerin yanı sıra, daha sonra yine Arkeobotani ve Mikrobiyoloji çalışmalarında incelenmek
üzere belli mekân ve öğelerden (ocak, depo, yanık dolgu, çöp vb.) alınan toprak veya dolgu
örnekleri “arşiv örnekleri” olarak saklanmıştır.

Resim 6: Kazı Evi Bahçesinde Bulunan Alanda Flotasyon ve Lanoratuvar Çalışmaları

1.4-LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Bu raporda Kanlıtaş Höyük 2015 kazı sezonunun 08.07.2015-18.09.2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilen kazı evi laboratuvar çalışması ile ilgili bilgi verilmektedir. Kazı
başlangıcında, geçen yıl oluşturulan laboratuvar sisteminin yeniden düzenlemesi
yapılmıştır. Laboratuvardaki düzen ekibin niteliği ve çalışmaların niteliği kapsamında
yeniden düzenlenmiş ve organizasyon tasarlanarak bir tertip hazırlanmıştır. Laboratuvar
bölümleri, kazı sistemi gereği gelen malzemeler için (özel buluntular, seramik, yontmataş,
tatlı su kabuğu, kemik) açık ve kapalı birim olarak ayrılmıştır. Buluntular ve malzemeleri
kasalamak için bir raf sistemi yeniden oluşturulmuştur

Resim 7: Kazı Evi Laboratuvarında Çalışmalardan Görüntü
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Arazi ekibinin belgeleme işlemleri ve çalışmalarını yapabilmeleri adına ihtiyaca göre donanımlı
bilgisayar ve teçhizatlı bir bölüm oluşturulmuş ve arazi ile laboratuvar ekibi koordine şekilde bu
iki laboratuvarda çalışmıştır (Bkz. Res. 7-8)
Birimler için etiketleme sistemi hazırlanmıştır. Gelen malzemenin kayda alınması, tasnif edilmesi,
yıkanması için bir alan oluşturulmuştur. Bilgisayar ortamında belgelenmesi ve konservasyonu için
ise ayrı bir alan meydana getirilmiştir Kanlıtaş Höyük kazı evi laboratuvarında 28.08.2014 tarihine
kadar yapılan çalışmalara genel olarak bakıldığında; gün sonunda açmalardan gelen malzemeler
(özel buluntular, seramik, yontma taş, tatlı su kabuğu, kemik) kazı sistemi gereği açık –kapalı
birimler şeklinde ayrılmaktadır. Sonrasında ise kapalı birimlerdeki malzemeler (kemik ve tatlısu
kabukları hariç) yıkanmaktadır. Yıkanan malzemeler belli bir düzene göre ayrılıp masalara
serilerek güneşte kurutulmaya bırakılır. Malzemeler kurutulduktan sonra tek tek kodlanır
(Bkz.Res. 8)

Resim 8: Malzemeleri yıkama, kurutma ve kodlama aşamaları.

Bu aşamadan sonra malzemeler etiketleriyle birlikte ayrı ayrı tasniflenir, sayımı yapılır,
poşetlenir ve kapalı birim kasalarına koyulur. Özel buluntular ise ayrı bir yerde tek tek
yıkanarak kurutulur, kodlanır, özel buluntulardan konservasyonu yapılması gerekenler yapılır.
Ayrıca özel buluntuların tüm bilgileri günlük olarak bilgisayar ortamına aktarılır.
Kanlıtaş Höyük kazı laboratuvarında, malzemelerin tasnif ve belgeleme işlemleri yanı
sıra, mümkün olan arkeolojik buluntuların restorasyonları da yapılmıştır. Ayrıca kazı
başkanınca belirlenen uzmanlar tarafından malzemelerin değerlendirmeleri de yapılmıştır.
2015 yılı kazı çalışmalarında ele geçen malzemelerin laboratuvarda kazı ekibi ve ilgili
uzmanların değerlendirmeleri daha detaylı olarak, rapor içerisinde bölüm olarak verilmiştir
(bkz. Seramik buluntular, yontma taş buluntular, sürtme taş buluntular).

1.5. KONSERVASYON/LABORATUAR ÇALIŞMALARI
Bu sene 2014 den beri planlanan ama özellikle Konservasyon malzemelerinin belirlenmesi ve
ihale sürecinin uzaması sebebi ile 2016 yılına sarkmıştı. Bu sene alım süreci bitirilmiş ve 2014 de
alınan konteyner yapılardan biri ofis malzemeleri ile döşenmiş ve konservasyon laboratuvaru
olarak işler hale getirilmiştir. Bu seneki çalışmaları konservatör Elif ANLAŞ tarafından
yürütülmüştür.
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1.6.SOSYAL ETKİNLİKLER
Bu yılki sosyal etkinlik kapsamında yaptığımız çalışmaların başında gelen
faaliyetlerden birisi de kazı evimizin de bulunduğu Aşağı Kuzfındık köy meydanında yapılan
iftar organizasyonudur. Bundan önce 2013 yılında ilk sene Türk Dünyası Ajansının Yörük
Düğünü etkinliğini gerçekleştirmiştik. Kazı çalışmalarının bir diğer ayağını oluşturup göz ardı
edilmemesi gereken pratiklerden birisi olan yöre halkı ile kaynaşma ve onlarla sıcak temasların
kurulup duyarlılıklarının geliştirilmesidir. Bu amaçla kazı çalışması sürecine de denk düşen
Ramazan ayı içerisinde köy halkına yönelik iftar yemeği organizasyonu düzenlenmesi gibi bir
çalışma yapılmıştır. Burada amaçlanan hedef doğrultusunda, yukarıda belirttiğimiz gibi köy
halkı ile de yoğun bir kaynaşma hem köyün hem bizim belirlediğimiz geleneksel ortak değerler
içinde yaratılan başarılı bir organizasyon olmuştur (bkz.res.9).

Resim 9: Köy halkına dönük düzenlenen iftar yemeğinden bazı kareler.

Bir yandan kazı sezonu boyunca önemli misafirler ve protokol ağırlanmıştır; sırası ile Eskişehir
Vali Yardımcısı Ömer Faruk GÜNAY, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Hollanda Arkeoloji
Enstitüsü Başkanı ve Barçın Höyük Kazı Başkanı Fokke GERRITSEN eşi Koç Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana ÖZBAL, Aktopraklık Kazı Başkanı İstanbul
Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı Doç. Dr. Necmi KARUL ve 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji
Bölüm Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet UHRİ tarafından ziyaret edilmiştir (bkz. Res. 10-11).
Resim 10: Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk GÜNAY ziyaretinden kareler.
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Resim 11: Çeşitli Marmara Bölgesi Kazı Başkanlarının Çalışmaları ziyareti

1.6. MEDYA ve TANITIM ÇALIŞMALARI
Günümüzün genişleyen iletişim araçlarının artması ve dolayısı ile büyüyen sosyal
medya Arkeolojik çalışmaların kamu ile paylaşımını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle,
Kanlıtaş Kazı Projesi yapılan çalışmayı, arkeoloji bilimini daha iyi anlatabilmek ve bölge
hakkında bilgi vermek için medya iletişimini zorunlu saymaktadır (bkz. Res.12-15). Bu
nedenle, özellikle projenin başından beri ilgisini eksik etmeyen Anadolu Ajansı’na (bkz.
Res.12) bu sene itibarı ile projeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır (Genel Müdürlüğün izinleri
ile). Bunun haricinde bu sene Kanlıtaş yerel ve Ulusal Medya da üç konu ile üç ayrı manşette
yer almıştır. Bir yandan 2008 yılında Yüzey Araştırması ile başlayan projenin aşamalarını
ve kazanımlarını anlatan bir belgesel çalışması başlatılmıştır. Özellikle 2013 den itibaren
hemen her gün düzenli alınan video çekimler düzenlenip bir veri tabanı haline getirilmesi
için çalışmalar başlatılmıştır.

Resim 12. Anadolu Ajansı ile röportaj

Resim 13. Star gazetesi Kanlıtaş Haber örneği
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Res: 14. Anadolu Gazetesi (Eskişehir) ve Habertürk (Ulusal) Kanlıtaş haberleri

Resim 15: İki Eylül Kanlıtaş Gazetesi haber
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Bir yandan projenin en başından itibaren önemsediği Internet için, proje 2009 da
sponsorlu bir site kurmuştu. (www.kanlitas.com). Ancak bunun yenilenmesi gerektiğinden
Internet sitemiz daha fazla işlevi barındıran bir arayüzle kullanıma açılmıştır. Burada
özellikle görselliğin ve bilgi paylaşımının daha da artırılması amaçlanmaktadır (Bkz. Res.16)

Resim 16. Kanlıtaş web sitesi sayfa görümüm (www.kanlitas.com)
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2. KANLITAŞ HÖYÜK 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
2.1. KAZI ÇALIŞMASI BAŞLANGIÇ

Kanlıtaş Höyük Kazı Araştırma Çalışmalarına Eskişehir Eti Arkeoloji Müze’sinden
temsilci olarak Uzman Arkeolog Yılmaz ERGİ (3’ü öğretim üyesi, 18 öğrenci olmak üzere
toplam 22 kişi katılmıştır. Doç. Dr. Onur Özbek (Sürtmetaş Uzmanı), Yard. Doç. Dr. Neyir
Bostancı Kolankaya (Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü- Yontmataş Uzmanı),
misafir olarak hayvan kemiklerinin incelenmesi için Bangladeş uyruklu İstanbul Üniversitesi
Prehistorya Anabilimdalı Doktora öğrencisi Abubakar SIDDIQ katılmıştır. Ayrıca kazı
çalışmalarındaki Arkeobotanik çalışmaları Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden
Prof. Dr. Halil Çakan, Doktora öğrencisi Salih Kavak ve İstanbul Üniversitesi Prehistorya
Anabilimdalı Yüksek Lisans öğrencisi Hüreyla BALCI katılmıştır.
Anadolu Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans
Programından Fatma Gamze ŞAHİN, Ferhat ERİKAN adlı 2 öğrencimiz katılmıştır.
Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans Programından 4 öğrenci, İstanbul
Üniversitesi Prehistorya Bölümü’nden 1 öğrenci ve 2 serbest arkeolog katılmıştır (Mustafa
Erdiken ve Kerim Ergen, Farma Gamze ŞAHİN). Ayrıca Ege Üniversitesi Bergama Meslek
Yüksek Okulu Eser Koruma Bölümü’nden mezun Elif ANLAŞ kazıda ve yeni kurulan
laboratuvarda restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca Kazı
çalışmalarında aşçı olarak ve kazı evindeki çalışmalarda yardımcı olmak adına 5 işçi ile şoför
olarak 1 işçi yer almıştır.
Antropolojik herhangi bir bulguya rastlanmadığından Fiziksel Antropolog Doç. Dr.
Handan ÜSTÜNDAĞ (Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü) ekip listesinden çıkarıldığı
için katılamamıştır.
Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılında, 2013-2014 sezonlarında açılan açmalar ile birlikte
toplam 3 farklı açma açılmıştır.
Kanlıtaş Höyük 2016 Yılı Ekip Görev Dağılımı
M-16/17 Açması
Tolunay Bayram (Açma Sorumlusu)
M16/17 Sondaj ve N-17 Açması genişletme çalışmaları
Ferhat Erikan
Tolunay Bayram
N/O-19 Açması
Mustafa Erdiken (Açma Sorumlusu)
Foridu Reza (Açma Asistanı)
P-17/18 Açması
Kerim Ergen (Açma Sorumlusu)
Tolunay Bayram (Açma Sorumlusu)
Funda Uğraş (Açma Asistanı)
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Zeynep Tekin (Açma Asistanı)
Foridu Reza (Açma Asistanı)
Laboratuvar
Buluntu Laboratuvar
Zeynep Özçelik (Laboratuvar Sorumlusu)
Fatma Gamze Şahin (Laboratuvar)
Konservasyon/Laboratuvar
Elif Anlaş (Restorasyon ve Konservasyon Sorumlusu)
Belirlenen bu çalışma düzeni içerisinde, iş yükü ve aksaklıklar dolayısıyla bazı
süreçlerde değişiklikler olmuş ve çalışmaların aksatılmadan devam ettirilmesi amaçlanmıştır.
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2.2. KANLITAŞ HÖYÜK M-16/17 AÇMASI GENEL RAPORU

Tolunay BAYRAM

M/16-17 açmasında çalışmalara ilk olarak Kanlıtaş Höyük 2015 yılı kazı sezonunda
21.07.2015 tarihinde başlanılmıştır. Karelaj sisteminde M-16 ve M-17 alanlarından oluşan
açma, kazı stratejisi gereği doğu-batı yönlü 10 m. kuzey-güney yönlü 5 m. olarak açılmıştır
(Resim 1). Açmanın güneyinde N-16 ve N-17 açmaları, batısında M18 açması yer almaktadır.
2016 kazı yılında buradaki çalışmanın amacı ise 2015 kazı sezonunda ortaya çıkmış olan yeni
soru işaretlerini açıklığa kavuşturmaktır. Nitekim yatay ve dikey düzlemde mekânsal ve
yerleşim bazında en yoğun veriyi topladığımız bu alan pek çok soru işareti ortaya çıkarmış
olduğu gibi pek çok soru işaretine de açıklık getirecek gibi gözükmektedir (Resim 1).

Resim 1: M1617 açması 2016 kazı sezonu başlangıcı orthografik görünümü

Resim 2: M1617 açması 2016 kazı sezonu başlangıcı mimari çizim
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Açmada 2016 yılı çalışmalarına başlamadan önce, tıpkı 2015 kazı yılında olduğu gibi
açmanın koordinatları alınmıştır. M/16-17 açması 123,079 X - 149,972 Y ve 123,079 X 159,972 Y koordinatları arasında yer almaktadır. Ayrıca açmanın köşe kısımlarından yükseklik
değerleri de alınmıştır. Buna göre GB köşesi 964.345, KB köşesi 964.135, KD köşesi 963.705,
GD köşesi ise 963.305 olarak ölçülmüştür. Ayrıca M/16-17 açması için 800-899 birim aralığı
ve 15/800-15/899 grafik aralıkları alınmıştır. 2015 kazı sezonunda son olarak 811 birim
numarası ve 15/824 grafik numaraları kullanılmıştır (Resim 2).
M/16-17 açmasında 2015 yılında yapılan çalışmalarda, özellikle 2014 kazı sezonunda
çalışılan ve hem mimari hem de buluntuları açısından önemli veriler elde edilen N-17 ve N-16
açmalarının, höyüğün tepe kısmında kuzeye doğru devam edip etmediği ve hangi karakterde
olduğu anlaşılmak istenmiştir. Nitekim güney-doğu bitişikte yer alan N-17 ve N-16 açmalarında
görülen mimari öğelerin uzantıları M/16-17 açmasında da (Ö.800,Ö.801) görülmüştür (Resim
3).

Resim 3: M1617,N17,N16 açmaları hava fotoğrafı görünümü.

Ayrıca N16 açmasının kuzey-doğu köşesinde bulunan çöp dolgusu ile M/16-17
açmasındaki B.0802 çöp dolgusu aynıdır. Aynı şekilde bu çöp dolgusunun kazıldığı alanın
hemen batısında kalan alan ile N-16 açmasının kuzey-batısında kalan alan aynı nitelikte
gözükmektedir. Her iki alan da atık dolgu olarak nitelendirilip içeriğinde oldukça karışık bir
dolgu barındırmaktadır. Ayrıca her iki alandan da oldukça fazla sayıda özel buluntu ele
geçmiştir (Resim 4).
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Resim 4: N16 ve M1617 açmalarındaki çöp dolgularının görünümü

2015 kazı sezonunda M/16-17’nin batı yarısında mekânsal hizalar veren duvarlar ortaya
çıkarılmıştır ancak ortaya çıkarılan kerpiç duvarlar oldukça özensiz gözükmektedir (Resim 5).
Görüntü itibari ile bu duvarlar (gri renkli) işleve göre çok çabuk ve basit şekilde yapılmış
oldukları söylenebilir. Bu alanda herhangi bir mekan tabanına da rastlanılmamıştır. Alanda yer
alan duvarlar oldukça kompakt halde olmalarına rağmen çok küçük bloklar halinde ele
geçmiştir (Resim 5). Bu blokların aralarının işleve göre hızlıca ve özensizce, daha kalitesiz bir
malzemeden yapıldıkları gözlenmiştir. Bu sayede çok hızlı şekilde mekan ve bölmeler
yaratılmış olmalıdır. Mimarideki görüntü işlevin ön planda olduğu hareketli ve özensiz bir yapı
çizmektedir. Aynı şekilde bu alanda ortaya çıkarılan direk dikme deliği olduğu düşünülen
çukurlar bu bölmeleri oluşturan duvarları ve blokları desteklemektedir. Yine bu alanda ele
geçen gri renkli kerpiç duvarların üzerlerinde görülen bu direk dikme delikleri (Ö.803) ve 2014
yılında kazılan N-16 açmasındaki gri kerpiç duvarların köşelerinde görülen direk dikme
delikleri bu düşünceye kanıt sayılabilir. Yine bir başka yorum da bu duvarların yüksek
olmadıklarının görülmesidir. Bu dış alanlara atık dolgunun doldurulması ile yapılmış bir taban
düzlemi üzerine oldukça basit şekilde yapılan duvarlarla mekanlar ve bölmeler oluşturulmuştur
(Mekan 5).
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Resim 5: M1617 güney yarısı basit düzendeki mimari öğeler

Bir başka çıkarım da yine buranın açık alan olduğuna destek niteliğinde olan çöp
çukurunun varlığı olarak sayılabilir. Bu çöp çukurunun M/16-17 açmasında ortaya çıkan odalar
ile çöp çukurunu güneyde sınırlayan N-16 açmasındaki oda/mekânın ortak kullanım alanı
olduğu görülmüştür. Olasılıkla önce N-16 da ki yapının dışında kalan bu çöp çukuru daha sonra
M/16-17 açmasındaki yapının da yapılmasıyla ortada kalmış gibi bir görüntü çizmekteyken,
aslında bu alanın N16-M1617 mekânlarını kapsayan büyük bir bina olduğu ve çöp çukurlarının
bu binanın olası mekânlarını kestiği anlaşılmıştır.

Resim 6: M1617’nin kuzeybatı köşesinde bulunan fırın.
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Bahsedilen duvarlar kazının sonlarına doğru bir bütünlük göstermiştir. Özellikle hava
fotoğrafından net şekilde doğu-batı doğrultulu büyük bir yapı ve bu yapının aralarında bölme
duvarları görülebilmektedir.
M/16-17 açmasının dışında, 2015 yılında kazılan ve aynı şekilde 2014 yılında net
şekilde mimari veriler veren O-17 açması ile N-17 açmasının mimari uzantılarını anlayabilmek
adına açılan N-O/18 açmasında da açık alan olduğunu gösteren bulgular ele geçmiştir.
Bunların başında açmanın doğusunda yer alan taş döşeme ve çevreleyen duvarın
kalıntıları olduğu düşünülen taşlar vardır. Yine bu açmada ele geçen, oldukça büyük boyutlu
fırın tabanı, bir mekân içerisinde kullanılamayacak boyuttadır. Benzer durum M/16-17
açmasının en batı sınırında, B.0809 birimi içerisinde ortaya Fırın öğesinin bulunduğu alan
içinde mümkün olabilir gözükmektedir. Bu alandaki fırın (Ö.809) boyutları bakımından mekân
içerisinde kullanılamayacak kadar büyük gibi gözükmektedir (Resim 6). Ayrıca açma içerisinde
farklı alanlarda sınırları belli olmayan ve oldukça tahrip olmuş ya da kullanımları iptal edilmiş
fırın taban parçaları ele geçmiştir. Bu fırınların tamamen endüstriyel amaçla kullanıldığı ve bu
fırınların mermer bilezik üretimi ile ilişkili oldukları düşünülmektedir. Bu denli büyük fırınların
açık havada yer alması ve rüzgârdan faydalanılarak kullanılmaları fikri oldukça mantıklıdır
(Resim 7).

Resim 7: Açık alanlara kurulduğu düşünülen NO18 ve M1617 fırınları
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2015 yılında M/16-17 açmasında değinilmesi gereken bir başka nokta da, açmanın
güney-doğu köşesinde açılan sondaj birimi ve bu sayede dikeyde görebildiğimiz tabakalardır.
Anlaşılan höyük üzerindeki mimaride sık sık taban düzlemi oluşturabilmek adına, hem taşlarla
hem de kil ile tabanlar oluşturulmuştur. Mimari öğeler bu düzlemlerin üzerine oturtulmuştur
(Resim 8). Bu sondajda (B.0808) bir taş döşeme üzerine, karışık bir dolgudan oluşan kerpiç
döşeme ve üzerinde ince bir kül tabakası, onun üzerinde ince bir kil kaplama ve üzerinde kerpiç
döşeme görülmüştür (Resim 9).

Resim 8: M/16-17 Açmasının Güney-doğusundaki Sondajın Kesit çizimi

Resim 9: Birim 0808’in detay fotoğrafı.

Bu uygulamanın bütün höyük üzerinde yapılıp yapılmadığı henüz bilinmemektedir.
Fakat güney-doğu çaprazda yer alan N-O 18 açmasında da benzer uygulamanın görülmesi bu
uygulamanın tepe kısımda yer alan yapılarda kullanıldığı görüşünü güçlendirmektedir. Bunu
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daha da net anlayabilmek ancak höyükte daha fazla yerde derinleşilmesi ile mümkün olacaktır
(Resim 10).

Resim 10: NO-18 kuzeybatı köşesinde yapılan derinleşme çalışmalarında bulunan taş döşeme

M/16-17 açmasında belirtilmesi gereken bir başka detay da buluntuların oldukça yoğun
olmasıdır. Başta özel buluntular olmak üzere, çalışılan birimlerde oldukça fazla sayıda seramik
parçası ve yontmataş alet ele geçmiştir. Bu Özel buluntular özellikle açmanın güney batıgridinde ve güney-doğu gridinde fazladır. Daha önceki yıllarda da bu özel buluntular özellikle
N-16 ve N-15 açmalarının kuzey tarafında ele geçmiştir. Bu seneki çalışmalarda da bu
açmaların kuzeyinde yer alan alanda, M/16-17 açmasının güney-batı gridinde aynı yoğunluk
devam etmektedir. Bu buluntular içerisinde bilezik endüstrisine dair önemli çıkarımlar
yapılmasını sağlayacak özel buluntular ele geçmiştir (Resim 11). Şimdiye kadar mermerden
olduğunu düşündüğümüz bu endüstrinin daha da zenginleşerek manyezitin de hammadde
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca çöp çukuru başta olmak üzere güney gridde kalan
alanda çok sayıda tatlı su kabuğu ve hayvan kemiği gibi buluntular, yerleşmedeki yiyecek
tüketimi ve fauna hakkında bilgi vermektedir.
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Resim 11: Mermer buluntulardan bazı örnekler.

Açmalarda (M1617 – N16) yer alan bu gri renkli duvarlardan oluşan mimariyi anlamak
oldukça zaman almıştır. Bunun sebebi bu gri kerpicin döküntülerinin oldukça geniş alana
yayılması ve duvardan ayırt edilmesinin zor olmasıdır. Mimarinin son sınırı olduğu düşünülen
kuzeyde yer alan bu açmada kazının sonlarına doğru ortaya çıkarılan ve açmanın kuzey-batı
tarafındaki “+” şeklindeki duvar bloğu açmanın kuzeyine doğru devam etmektedir. Bu da
mimarinin daha da kuzeye gittiğini göstermektedir. Karelaj sisteminde “L” sırasına denk gelen
kuzeyde kalan bu alanın ve M/16-17 açması ile güneyde kalan N-15 açmasının kuzeyinde kalan
M-15 açmasının kazılması ile bu alanın daha net şekilde anlaşılacağı düşünülmektedir (Resim
12).

Resim 12: M/16-17 Açması B.0808 ve B.0811 Birimleri haricinde açmanın genel görünümü

M1617 açmasında 2016 yılı çalışılmalarına mekânsal olarak belirgin olan ancak taban
seviyesi hakkında tam olarak fikir edinilememiş olan mekân 10 alanı ile başlanılmıştır. Bu
çalışmalara 2015 kazı sezonunda Oda Dolgusu olarak tanımlanmış olan 0807 biriminde hafif
bir sıyırma işlemi başlamıştır (Resim 13).
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Resim 13: Mekân 10 genel görünümü

Bu sıyırma işlemi sırasında birimi çevreleyen alanın döküntü malzeme ile dolmuş
olduğu ve bunun belli bir derecede süreklilik gösterdiği anlaşılmıştır. Dolgunun genel anlamda
masifliği olmayan kerpiç parçalar ve fırın tabanları gibi karışık döküntü malzemeler içerdiği
anlaşılmış ve olası bir mekân tabanı ile karşılaşılmamıştır.

Resim 14: Mekân 10 içinde bulunan sıvalı Direk Dikme Deliği

Bu çalışmalar esnasında birimin kuzeyine denk gelen alanda etrafı kerpiç ile sıvanmış
ve 10 cm çaplarında yanık bir kerpiç çevirme veya olası bir direk dikme deliği ile
karşılaşılmıştır. (Resim 14) Öğenin dış konturu yanmış olmasına rağmen iç kesiminin
yanmamış olması öğenin belli bir amaç doğrultusunda detaylı bir hazırlık ardından oraya
yerleştirildiği veya orada hazırlandığı görüntüsü vermektedir. Görüntü itibari ile öğe kerpiç
zemin içine açılmış olup içinde bir ateş yakılarak belli bir derecede kontürleri sertleştirilmiş
sonrasında sertleşmiş kontür de kerpiç malzeme ile sıvanarak yüksek olasılıkla içerisine bir
ahşap direk oturtulmuş ve sonrasında öğe ile direk arası tekrar kerpiç ile doldurulmuş gibi
gözükmektedir.
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Bu öğenin ortaya çıkarılması ardından mekân içerisinde taban düzlemi arayışına devam
edilmiştir. Özellikle mekânı çevreleyen kerpiç duvarlarının etrafının oldukça kompakt bir
yapıda kerpiç ile sıkıştırılmış olduğu anlaşılmıştır. Direk dikme deliğinin de aynen bu şekil
sıkıştırılmış masif kerpiç üzerinden gelmesi ile bu düzlemin zemin olduğu düşünülmüştür
(Resim 15).

Resim 15: Mekan 10’nun içini çevreleyen masif kerpiç düzlem.

Ancak mekan içerisinde duvarların etrafını dolaşan kerpiç zemin dışında mekanın
ortasının karmaşık bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Bu orta nokta için belirleyici olan öğe ise
yerinden sökülmüş gibi bir görüntü veren fırın veya ocak parçalarıdır. Buradaki karmaşık
görüntünün sebebi olasılıkla mekânın içindeki fırının bir amaçla kaldırılarak mekân zeminin bu
işlem sonucunda tahrip olması olarak tanımlanabilir (Resim 16).

Resim 16: Mekân 10’nun ortasını kaplayan fırın ocak parçaları

Sıyırma işlemi sonucunda ortaya çıkan bir başka öğe ise Mekan 10’un kuzeydoğu
köşesinde duvara bitişik olarak gelen direk dikme deliğidir. Direk dikme deliği yaklaşık olarak
10 cm çaplarında etrafının da yanık izleri görülebilen ve içerisi kerpiç ile sıvanmış olarak
tanımlanabilmektedir. İçerisindeki direğin deliğe zarar vermeden çok düzgün bir şekilde
çıkartıldığı deliğin nerdeyse hiç bir zarar görmemiş olduğundan anlaşılmaktadır (Resim 17).
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Resim 17: Mekan 10 içinde bulunan ikinci direk dikme deliği

Önceki günlerdeki çalışmalarda ortaya çıkan dikme deliğinin yaklaşık 1,5 m. doğusunda
yine aynı kerpiç sıvalı yapıda olan bu öğe mekanın olasılıkla direkler ile yükseltmiş yarı açık
bir alan olduğu tezini güçlendirmiştir. Toplamak gerekirse kısıtlı bir zaman içerisinde çalışmış
olan mekan içinin yarı açık, içerisinde bir fırın veya ocak bulunan ve özenli bir şekilde direkler
ile yükseltilmiş bir alan olabileceği düşünülmektedir (Resim 19). Bu çalışmalar ile Mekan 10
mekansal bazda daha anlamlı bir hale getirilmiştir ve açmadaki çalışmalara kararlaştırılmış
olduğu gibi B.0812 (Oda Dolgusu) ve B.0813 (Döküntü Malzeme) birimlerinin açılış işlemleri
ile devam edilmiştir. Çizimleri yapılan birimlerin başlangıç fotoları çekilerek bu işlemler
tamamlanmıştır (Resim 18).

Resim 18: B.0812 Oda Dolgusu birimi mimari çizimi
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Resim 19: Mekan 10 Direk dikme delikleri ve kerpiç düzlem

Tüm bu işler ardından açmanın güneydoğu çeyreğini kaplayan B.0813 birim nolu
döküntü malzeme dolgusu kazılmaya başlanmıştır (bkz. Resim 8). Bu alan mekan 10’nun
güneyinde kalan ve 2015 kazı sezonunda iki adet çöp çukuru ile karşılaşılmış olan alandır. Bu
alanda Mekan 10’da karşılaştığımız düzlemin devamı görebilmek adına çöp çukurlarının
kaldırılarak alanın anlaşılması öngörülmüştür (Resim 20).

Resim 20: B.0813 Döküntü malzeme birimi ve çöp çukurları

Mekan 10’daki evrenin olasılıkla çöp çukurlarının bulunduğu evrenin altında olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle Mekan 10 ile güneyindeki bu alanın birbirini bağlayacak olan
düzlemler çöp çukurları ile tahrip edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Nitekim burada kazı
işlemi başladığında da bu öngörüde oldukça haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır (Resim 21).
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Resim 21: Mekan 10’a ait çöp çukurları ile ilişkili kapama

B.0813 birimi kaplayan alanı diğer alanlar ile bağımsız şekilde içindeki öğeler ile
tanımlayacak olursak; birimin güneyinde iki adet çöp çukuru, güneydoğu köşede belli bir hiza
göstermeyen bir kaç adet direk dikme deliği, Mekan 10’a yaslanan kuzey alanda bir adet etrafı
sıvalı ve oldukça sağlam şekilde bulunmuş bir silo çevirmesi ve onun doğusunda 1.75 m
boyutlarında bir adet fırın bulunmaktadır. Oldukça yoğun bir öğe örgüsüne sahip olan alanı
daha tanımlı hale getirmek için başlatılan kazı esnasında ise öğeler daha anlamlı bütünlükle
göstermeye başlamıştır. Silo etrafında bazı daha ufak boyutlu çevirmeler ortaya çıkarılmıştır
(Resim 22).

Resim 22: B.0813 biriminde ortaya çıkan kerpiç çevirme alanları

Bunların kullanım amacı belirlenememiş olsa da bağlamın gösterdiği bu çevirmelerinde
olası depolama alanı olabileceğidir. Yalnız buna ek olarak aynı alanı kaplayan kül ve yanmış
taban parçaları örgüyü daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu alan dışında birimin
güneybatısında bulunan direk deliklerinin etrafında ve üstünde yapılan seviye inme çalışmaları
sonrasında deliklerin aslında çok daha belirgin ve belli bir hizada yapılmış oldukları
anlaşılmıştır. Direk deliklerinin belirginleşmesi ile birlikte direk delikleri etrafında 3 Adet daha
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kazık deliği ile karşılaşılmıştır. Bunun yanında bu alanın yer yer çok sert bir yapıya sahip olup;
kazık deliklerinin sağlamlaştırılması amacı ile kullanılmış olabileceği de anlaşılmıştır (Resim
23).

Resim 23: 0813 birimindeki direk dikme delikleri

Buna ek olarak bu kerpiçler alanın kapsayan birimin hemen KB’sın da bulunan bir fırına
ait olabilecek taban parçalarının da geldiği görülmüştür. Ancak bu dolgunun içerisinden az
sayıda seramik geldiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmada bu alanın dolgusunun çok karışık
olduğu gözlemlenmiştir.

Resim 24: B.0813 Döküntü malzeme birimi mimari çizimi
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Ö.807 numaralı Fırın öğesinin hemen bitişiğinde gelen fırın tabanı parçaları buradaki
evresel probleme getirebileceği açıklık ve alışagelmişin dışında büyük bir fırının bitişiğinde
olması nedeni ile kazının bu tarafa kaydırılmasına neden olmuştur (Resim 25a-b).

Resim 25a: Resim 23: Ö.807 numaralı fırın öğesinin bitişiğinde çıkan fırın/ocak parçaları

Resim 25b: Ö.807 numaralı fırın öğesinin bitişiğinde çıkan fırın/ocak parçaları

Bunun üzerine fırın tabanının ve sınırlarının ortaya çıkarılabilmesi amacı ile B.0814
numarası ile “Fırın/Ocak Dolgusu” ismi verilen yeni bir birim açılarak çalışmalara devam
edilmiştir. Açmanın GB köşesinde bulunan bu birimin boyu DB 1.80 m, KG ise 1.60 m olarak
ölçülmüştür (Resim 26a-b).
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Resim 26a: B.0814 Fırın/Ocak Dolgusu birimi mimari çizimi

Resim 26b: B.0814 Fırın/Ocak Dolgusu birimi ve Ö.807 Fırın.

Yeni açılan birim numarası ile yapılan çalışmada bir kısmı görülen fırın tabanı izlenerek
tabanın tamamının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Fırın tabanının ortaya çıkarılması
sırasında fırın tabanının hemen üzerinde çökmüş halde ancak sağlam kalmış kubbe ile
karşılaşılmıştır. Kalınlığı yaklaşık 5 cm olan kubbe parçasının fırın tabanının yüzeyini kapladığı
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anlaşılmıştır. Yapılan çalışmada fırın tabanı ile kubbe arasında yaklaşık 2 cm kalınlığında siyah
bir tabakanın varlığı görülmüştür. Fırın tabanının çok dik bir şekilde açmanın güneyine doğru
ilerlediği anlaşılmıştır. Fırın tabanının ortaya çıkarılması sırasında tabanın hemen GB’sında
şimdilik bir kısmı görülebilen ve oval olduğu düşünülen sert tabanlı bir depolama alanına
rastlanmıştır. Bu depolama alanının açılmakta olan Fırın ile ilişkili olduğu kuşku duymadan
söylenebilir. Ancak fırın konusunda soru işaretleri oluşturan asıl durum ise tabanın yine bizim
aynı açma içerisinde yapılan derinleşme çalışmalarında da karşılaştığımız yaklaşık 25-30 cm
kalınlığında killi kilit toprağın altına doğru gidiyor olması olmuştur. Çünkü fırın tabanlarını ilk
gördüğümüz seviye nedeni ile Fırının son evre olarak nitelendirilmiş olan evreye ait olması
gerekirken fırın kubbesi ile birlikte alt evreyi kilitlendiğini düşündüğümüz killi toprağın altına
doğru gidiyor olması evre anlamında bir kafa karışıklığı yaratmaktadır. Buna ek olarak fırının
sınırlarını bulmaya çalışırken yapılan işlemlerde fırın tabanının Mekan 10’nun altına doğruda
uzadığı anlaşılmıştır. Bu göstergeler ışığında fırın öğesi bize iki ayrı evrenin varlığı net bir
şekilde göstermektedir (Resim 27a- b).

Resim 27a: Killi kilit dolgunun altına doğru uzanan fırın tabanı ve yanındaki kerpiç göz

Resim 27b: Killi kilit dolgunun altına doğru uzanan fırın tabanı yanındaki kerpiç göz

Ancak fırının güney sınırı yani çöp çukuruna doğru giden kısmı tam olarak
netleştirilemediği için çalışmalara fırın ekseninde devam edilmiştir. Burada ki Kerpiç
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döküntünün hemen doğusunda bulunan çöp çukurunun ise üst seviyeye göre daha da daralarak
yer yer devam ettiği görülmüştür. Çöp çukuru içerisinde bulunan toprak çok yumuşak ve açık
gri renkli bir yapıya sahiptir. Bu alanda bulunan fırın tabanının bu çöp çukurunun altına doğru
ilerlediği görülmekte ancak kaç cm derinlikte oldu henüz anlaşılamamaktadır (Resim 28).
Fırın tabanının hemen güneyinde bulunan çöp çukurunun dolgusu ise henüz devam
etmekte ancak içerisinden herhangi bir buluntu gelmemektedir. Fırın tabanının ortaya
çıkarılması sırasında fırın tabanı üzerinde aynı kaba ait olabilecek parçalar ele geçmiştir. Bu
durum belki de fırın üzerinde bir kabın patlayarak dağıldığını düşündürmektedir. Fırın tabanı
ve kubbesinin güney sınırları da çöp dolgusu tarafından kesilmiş olan alana kadar uzamaktadır.
Bu görüntüde çöp çukurunun fırını kesmiş olduğu anlaşılmaktadır (Resim 28).

Resim 28: B.0814 birimi çöp çukurları ve fırın

Burada yapılan çalışmada ise tıpkı fırının güneyinde karşılaşılan daha değişik yapıdaki
alanın bir benzeri ise çöp çukurunun çevirme duvarının altından da gelmeye başlamıştır. Bu
alanı yapısal olarak fırın kubbesinin parçasına benzetmiş olsak da tam olarak bir bağlantı
kurabilmek şu an için pek mümkün gözükmemektedir. Ancak hem yatay hem de dikey
düzlemde buradaki taban parçası ile fırının ilişkili olduğu evreye eşit olduğu ise söylenebilir.
Bütünlüğü görebilmekteki bir diğer mevzu ise fırının hemen bitişiğinde bulunan ve olasılıkla
fırını da tahrip etmiş olan geç evreye ait çöp çukurudur (Resim 29a-b).

Resim 29a: Fırın tabanı ve devamı ve etrafındaki sıvama izleri
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Resim 29b: Fırın tabanı ve devamı ve etrafındaki sıvama izleri (Detay)

Fırının ortaya çıkarılması ardından çalışmalara yine B.0813 döküntü malzeme biriminde
devam edilmiştir. Ö.804 numaralı çöp çukuru öğesinde yapılan çalışmalarda çöp çukurunun
kenarında bir adet insan kafatası ortaya çıkarılmıştır. Kanlıtaş höyükte insan bedenine ait ilk
buluntu olması nedeni ile bu buluntunun devamı aranmış ancak kafatasın devamına ya da başka
insan kemiklerine rastlanılmamıştır (Resim 30).

Resim 30: Ö.804 numaralı çöp çukuru ve insan kafatası parçasının geldiği yer
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Resim 31: Mekan 10 ve B.0816 oda dolgusu birimi ile kazılmaya başlanmış olan Mekan 11

Açma içerisinde çalışma yapılan bir başka alan ise Mekan 11 olarak adlandırılmış olan
ve Mekan 10’nun güneydoğu bitişiğindeki alandır. Duvar sıraları belirgin bir şekilde ortaya
çıkarılmış olamasına rağmen evre duvarlarının aynı hizada sıralı bir şekilde gözüktüğü bu
mekanı anlayabilmek kazı çalışmaları burada da yapılmıştır. Nitekim beklendiği gibi farklı
evrelere ait olan duvar sıralarına ulaşılmıştır (Resim 31).

Resim 32: Mekan 11 olası depolama alanı ve direk dikme delikleri

Tıpkı Mekan 10’da olduğu bu mekan içindede son evreye ait olan basit sert düzlem ve
direk dikme delikleri ile karşılaşılmıştır.Buradaki çalışmalar tam olarak sonuç vermemiş olsada
üst evreye ait olan bütünlük anlaşılabilmiştir. Buranın olasılıkla üst everede Mekan 10’dan
tamamı ile ayrıştırılmış olduğu ve farklı bir işlev ile kullanıldığı alt evrede ise bir geçiş ile
Mekan 10’a bağlı olduğu ve boyutları itibarı ile depolama mekanı olarak işlev gördüğü
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düşünülmektedir (Resim 32). Ayrıca burada 0816 oda dolgusu birimi ile yapılan çalışmalarda
uzmanlarca çağdaş dönem yerleşmerinde de görülen özenle içi ve dışı boyalı ünik özellikler
gösteren bir in situ seramik gelmiştir (Resim 33).

Resim 33: Mekan 11 içerisinde bulunan in sitü boyalı çömlek

Buradaki tüm çalışmalar sonucunda karşımıza çıkan görüntü Mekan 10 olarak
adlandırdığımız alanı çevreleyen duvarların 2014 kazı sezonunda ilk olarak açılmış olan N-16
açmasındaki Mekan 5’nin duvarları ile aynı seviyede olduğu anlaşılmıştır (Resim 34a).

Resim 34a: M1617’de gözüken gri duvarlı binanın parçaları

Bu bölgeye yani gri kerpiç duvarlar ile çevrelenmiş olan alana baktığımızda geniş
resimde gördüğümüz M1617 ve güneyindeki N16 açmasında kerpiç duvar sıralarının bir bütün
halinde bir binayı oluşturduğudur. Net bir şekilde N16 açmasındaki Mekan 5’e ait duvarların
M1617deki olası mekanlar ve Mekan 10 ve Mekan 11 ile bağlandığı anlaşılmıştır. Ancak
buradaki bina üzerinde bizim yüzeyde karşılaştığımız duvar sıralarının geçici ve basit çözümler
ile oluşturulmuş olduğu gözükmektedir (Resim 34b).
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Resim 34b: N-16, N-17, M-1617 açmalarını kapsayan olası binanın hatları (2a tabakası)

Bu basit çözümler ile oluşturulmuş olan evrenin ilk göstergeleri ise 2014 kazı sezonunda
açılmış N16 açmasındaki Mekan 5 ait olan basit kerpiç yükseltmeler ve bu yükseltmeler
üzerindeki direk dikme delikleridir. 2014 kazı sezonunda yarı açık bir mekan olabileceğini
düşündüğümüz bu mekanın 2015 yılındaki çalışmalarda ise yarı açık bir mekan olduğu ve
içerisinin çöp alanı olarak kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. 2015 kazı sezonunda bu mekanın
anlaşılması ile kerpiç yükseltmeler kaldırılmış ve altından daha masif ve düzgün duvar hizaları
belirmiştir (Resim 35).
Bu seneki çalışmalarla birlikte anlıyoruz ki bu masif duvarlar bizim basit yüzey
mekânlar olarak tanımladığımız evre altındaki daha düzgün mekanlara ait olarak
gözükmektedir. Bu bağlamda bu seneki çalışmalarda ise üst evreye ait olan çöp çukurlarının
tahribatına rağmen basit çözümlerle oluşturulmuş gibi gözüken binanın aslında aynı alan
içindeki bir alt evrede çok daha masif bir yapıda daha net bir görüntü çizdiği de anlaşılmıştır
(Resim 36).
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Resim 35: N-16 Mekan 5 ve duvarlar üzerindeki direk dikme delikleri

Resim 36: Mekan10 alt evresine ait duvar ve zemin sıvası ( Tabaka 2aII)

Yüzeyin hemen altından gelen duvarların olasılıkla kısa süreli yarı açık mekânların
toplamı olduğu düşünülürken aslında bu basit yarı açık mekanların alt evredeki daha masif ve
daha düzgün bir binanın üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda bir alt everenin
varlığının anlaşılması ardından bu alt evere duvarlarının takibi yapılmıştır. Nitekim Ö.804
numaralı çöp çukurunun dibinde çöp çukuru açılırken kesilmiş olduğu anlaşılan ve Mekan 11’i
çevreleyen duvarlar ile karşılaşılmıştır. Bu duvarın kesilmemiş olan ve Mekan 10 ile Mekan 11
ortak duvarı üzerine eklenmiş basit yükseltmenin altındaki alt evreye ait duvarlar üzerinde ise
bu evrenin tabanına ait olduğunu düşündüğümüz sıva ve tabana rastlanılmıştır. Bu da her iki
evreninde taban düzlemlerine ulaştığımız anlamına gelmektedir (Resim 36–37).
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Resim 37: Çöp çukuru tarafından kesilmiş olan alt evre (2aII) duvarı

M1617’de Mekan 10, Mekan 11 ve Mekan 10’nun kuzeybatısında kalan kazılmamış
olmasına rağmen belirgin bir şekilde gözüken mekan 12 ile onların güneyindeki çöp çukurları
tarafından tahrip edilmiş olan olası mekan veya mekanlar ve N16’daki mekan 5 ve mekan 6’nın
aslında bir binayı oluşturulduğu anlaşılmıştır (bkz. Resim 18). Bu bütün ise tüm höyüğün yapı
katları üzerinden 2a tabakası olarak adlandırılmıştır. Bu 2a tabakası içerisinde ise basit kerpiç
yükseltmeler ve direkler ile yükseltilmiş olan yarı açık mekanlar 2aII altındaki duvarda sıvasını
ve taban düzlemini görebildiğimiz daha masif olarak gözüken evre ise 2aI olarak
adlandırılmıştır. Ancak her iki evrede 1 tabakaya ait olduğunu düşündüğümüz çöp çukurları
tarafından tahrip edilmiş olduğu için binanın bütün mekanları ve bu mekanların duvarlarına
sağlam bir şekilde ulaşılamamıştır. Ayrıca birbiri üzerine binmiş olan yapı evrelerini ve farklı
evrelere ait öğelerinde birbiri içine bindiğini düşündüğümüzde 2aII olarak adlandırdığımız
evreyi tam olarak anlayabilmenin tek yolu ise 2aI’e ait olan eklemelerin ve öğelerin alt evreden
ait olan öğelerden ayrılarak kaldırılmasıdır. Tekrar kısa bir şekilde özetlenecek olursa 2016 kazı
sezonu çalışmalarında M1617 açmasında 2015 kazı sezonu sonuçları üzerinden daha anlaşılır
ve komşu açmaları ile de bağdaştırılarak daha anlamlı sonuçlar edinilmiştir. Şuan için herhangi
bir bina numarası verilmemiş olsa da gri kerpiç duvarlar ile özelleşmiş olan M1617 batısı ile
N16 açmalarındaki alanı kaplayan duvar sıralarının bir bina oluşturduğu ve bu binanın iki farklı
evreye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu binaya ait 2aI evresinde basit yükseltmeler, direk dikme
delikleri basit düzlemler ve depolama öğeleri ile karşılaşılmışken alt evrede ise duvar sıvaları
özenle hazırlanmış tabanlar oldukça korunmuş şekilde bulunmuş olan bir fırın ile
karşılaşılmıştır. Bu bütünlüğün anlaşılmış olması ile birlikte çalışmalar sonlandırılmıştır.
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Resim 38: M1617 açması 2016 kazı sezonu “Sezon Sonu” çizimi
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Resim 39: M/16-17 Açması orthografik fotoğraflama görüntüsü
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0800 Yüzey Toprağı
0801 Kültür Dolgusu Ö.803 Direk Dikme Del.

0802 Çöp Dolgusu

0803 Sınırları Belirsiz Tab.

0805 Çöp Dolgusu

0806

0804 Oda Dolgusu

0807 Oda Dolgusu
0812 Oda Dolgusu

0808 Kerpiç Dök. (Sondaj)
0811 Yanık Dolgu
K.A

0813 Döküntü Malzeme
0814 Fırın Dolgusu
0815 Depolama Alanı Dolgusu
K.A

0809 Fırın Dolgusu

0810 Çöp/Atık Dolgu
K.A

0816 Oda Dolgus
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Resim 40: M/16-17 Açması güney profil grafik ve 2016 kazı sezonu sonu matriks tablosu

M/16-17

Resim 41: Resim 40: M/16-17 Açması fotogrametrik (photogrametry) model.
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2.3. M16/17 VE N-17 SONDAJ GENİŞLETME ÇALIŞMALARI GENEL RAPORU

Ferhat ERİKAN-Tolunay BAYRAM
2016 yılı kazı sezonunda ilk kez 15.08.16 tarihinde çalışmalara başlanan N-17 açması
ilk olarak 2014 yılında kazılmış olup; 2015 yılı kazı sezonunda da çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda N-17 açmasının orta kısmında kerpiç duvarlara ve depolama
alanlarına sahip bir mekan ortaya çıkarılmıştır. Özellikle açmanın KB köşesinde bulunan ve
açmanın daha önce orta kısmında meydana çıkarılmış olan mekanın kuzeyinde bulunan ve
B.0305 “ Oda dolgusu” birimi verilerek kazı çalışmaları yapılan alanda bu sezonda çalışmaların
devam etmesi planlanmıştır (Resim 42).

Resim 42: N-17 Açması 2015 Yılı Görünümü

Ancak 2015 yılı içerisinde kazılmış olan ve N-17 açmasının hemen kuzeyinde bulunan
M-16/17 açmasının GD köşesinde bir sondaj çalışması yapılmış ve bu çalışmada açmanın bu
köşesinde yerleşimin daha alt seviyelerine ait izlere rastlanmıştır. Bu nedenle bu alanın hemen
güneyinde yani N-17 açmasının KD köşesinde de bu alana benzer olarak yerleşimin alt
seviyelerinin ortaya çıkarılması amacı ile B.0307 “ Kerpiç Döküntüsü (Sondaj)” birimi açılarak
bu sezonki çalışmalara başlanmıştır (Resim 43).

Resim 43: N-17 Açması B.0307 “Kerpiç Döküntüsü (Sondaj)” Birimi ve M-16/17 Açması Sondajı
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Söz konusu alanda yapılan çalışmada seviye inme çalışmalarının devam ettiği alandan
turuncu renkli ancak içerisinde yer yer küllü bir toprağın karıştığı kerpiç döküntüleri yoğun
biçimde gelmiştir. Bu kerpiç döküntülerinin içerisinden ise herhangi bir buluntu gelmemiş olup;
M-16/17 açmasının GD köşesinde bulunan sondajla aynı özelliklere sahip toprak
görülebilmektedir. Bunun yanında yine N-17 açmasının doğusunda bulunan N-O/18 açmasının
KB köşesinde 2015 yılı içerisinde ortaya çıkarılan taş döşemesinin devamının da N-17
açmasının KD köşesinde de devam ettiği düşünülmekte olup; bu taş döşemesinin de ortaya
çıkarılması planlanmaktadır.

Resim 44: B.0307 “Kerpiç Döküntüsü (Sondaj)” Birimi ve Turuncu Renkli Toprak Yapısı

Bu amaçla B.0307 “Kerpiç Döküntüsü (Sondaj)” birimi verilerek kazı çalışmalarının
yapıldığı alanda çalışmalara devam edilmiştir. M-16/17 açmasının GD köşesinde bulunan
sondaj ile aynı özellikleri gösteren bu dolgu üzerinde yaklaşık 30 cm’lik bir seviye inme
çalışması yapılmıştır. B.0307 biriminde yapılan bu çalışmada bu alandan turuncumsu renkli bir
kerpiç döküntü ile karşılaşılmış olup; bu döküntü içerisinden ise herhangi bir buluntu ele
geçmemiştir (Resim 44).

Resim 45: N-17 Açmasında Ortaya Çıkarılan Kerpiç Duvar
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Seviye inme çalışmalarının devam ettiği sırada N-17 açmasının orta kısmında bulunan
mekanın KD duvarından başlayarak M-16/17 açmasının GD köşesi ve M-18 açmasının GB
köşesine doğru ilerleyen ancak M-16/17 açmasının GD köşesinde bulunan sondajın kesitinde
görülmeyen bir duvar ortaya çıkmıştır (Resim 45). Bu duvarın kalınlığı yaklaşık 30 cm olup;
hemen kenarında öğütme taşı olduğu düşünülen ancak ters bir şekilde duran oval bir taş
bulunmuştur.
B.0307 “Kerpiç Döküntüsü( Sondaj)” biriminde yaklaşık 30 cm inilmesinin ardından bu
birimin hemen altından yanmış bir tabakanın varlığı gözlemlenmiştir. Bu tabakanın daha iyi
anlaşılması amacı ile B.0307 birimi kapatılarak B.0308 “ Yanık Dolgu” birimi açılmış ve seviye
inme çalışmalarına devam edilmiştir (Resim 46).

Resim 46: B.0308 “ Yanık Dolgu” Birimi

Bu birim içerisinden koyu gri renkli bir kül ile karışık kerpiç döküntüleri görülmüş
olup; bu tabakanın kalınlığı yaklaşık 10 cm olarak ölçülmüştür. Bu tabakada yapılan çalışmada
birimin içerisinden 1 adet tam öğütme taşı (X1) ele geçmiştir. Öğütme taşı henüz yıkanmamış
olmasına rağmen yüzeyinde kırmızı bir boyanın varlığı gözlemlenmiştir. Birim içerisinde yine
aynı seviyede 1 adet geyik boynuzu (X2) olduğu düşünülen boyu yaklaşık 20 cm olan bir kemik
de ele geçen buluntular arasındadır (Resim 47-48).

Resim 47: Geyik Boynuzu ve Öğütme Taşının Çıktığı Yanık Dolgu
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Resim 48: X1 Öğütme Taşı ve X2 Geyik Boynuzu Buluntuları

Ele geçen boynuz üzerinde yontmataş alet kullanılarak kesildiğini gösteren izler
mevcuttur. Boynuzun uzantılarından bir tanesini kesmek amacı ile kullanıldığı görülmekte
olup; boynuzun uç kısımlarında 2-3 cm uzunluğunda değişen izler bulunmaktadır. Bunun
dışında bu tabaka içerisinden toplamda 6 adet seramik parçası ele geçmiş olup; başka herhangi
bir buluntu yoktur.
B.0308 numaralı birimde seviye inme çalışmaları yapılırken yanık olan dolgunun yavaş
yavaş kaybolmaya başladığı ve bu dolgunun altından yine sarı-turuncu renkli içerisinde ceviz
büyüklüğünde taşların bulunduğu bir tabaka daha görülmeye başlamıştır. Bu tabaka üzerinde
yapılan çalışmada bu alanın çöp dolgusu olabileceği düşünülmüş ve bu alana B.0309 “ Karışık
Dolgu” birimi verilerek kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Resim 49).

Resim 49: B.0309 “ Karışık Dolgu” Birimi
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Bu alanda çalışılmasının nedeni N-17 açmasının hemen doğusunda bulunan N-O/18
açmasının KB köşesinde bulunan taş döşemesine ve yine N-17 açmasının hemen kuzeyinde
bulunan M-16/17 açmasının GD köşesinde bulunan sondajda tespit edilen tabakalarının
benzerlerinin B.0309 biriminde de bulunup bulunmadığının anlaşılmasıdır. Bu amaçla boyutları
yaklaşık KG 50 cm ve DB 1.00 m olan birim içerisinde seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalar sırasında yaklaşık 10 cm derinleşilmesinin ardından turuncu renkli ve yine içerisinde
yer yer küllerin bulunduğu ancak daha çok küçük taşlarla sıkıştırılmış biçimde olan bir dolgu
ile karşılaşılmıştır. Bunun yanında N-O/18 açmasının KB köşesinde bulunan taş döşemelerine
benzer olarak taşların üst kısımları görünmeye başlamıştır (Resim 50). Hem bu alandan hem de
N-O/18 açmasının KB köşesinde bulunan taş döşemelerinden alınan yüksekliklerde aralarında
yaklaşık 6 cm olduğu ve N-O/18 açmasında bulunan taş döşemelerinin 6 cm daha seviye olarak
aşağıda olduğu anlaşılmıştır. Bu taş döşemelerinin birimin hemen doğusunda tespit edilen
kerpiç duvarın alt kısmına doğru da ilerlediği de gözlemlenmiştir.

Resim 50: B.0309 “ Karışık Dolgu” Biriminde Ortaya Çıkmaya Başlayan Taş Döşemesi

Açma içerisinde derinleşilmesinin ardından ortaya çıkan kesitlere bakıldığında özellikle
B.0307 “ Kerpiç Döküntüsü” ve B.0308 “ Yanık Dolgu” birimlerinin sınırları net olarak
görülebilmekte ve bu dolguların benzerleri N-17 açmasının hemen kuzeyinde bulunan M-16/17
açmasının GD köşesinde bulunan sondajda da izlenebilmektedir (Resim 51).

Resim 51: A: N-17 Açması Sondajı B: M-16/17 Açması Sondajı
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B.0309 “ Karışık dolgu” biriminde devam eden çalışmalar sırasında özellikle N-O/18
açmasının KB köşesinde bulunan taş döşemesinin benzeri ile karşılaşılmıştır. Bu taş
döşemelerinin henüz üst kısımlarında bulunan ufak taşlar göze çarpmaktadır. Bu taşların araları
turuncumsu renkli arasında kül bulunan yapışkan bir toprak ile kaplanmıştır (Resim 52). Üst
kısımları görülen bu taş döşeme üzerinde derinleşilmesi üzerine daha büyük taşlardan oluşan
döşemeye ulaşılmıştır. N-O/18 açmasının KB köşesinde de olduğu gibi döşemeyi oluşturan
taşlar daha çok lisvenit ve kumtaşlarından özenle yapılmıştır. Bu taş döşemelerinin daha geniş
alanlarda görülebilmesi ve N-17 açmasının kuzey profiline doğru ilerlediğinin görülmesi
üzerine N-17 açmasının kuzey kesitinin kaldırılması planlanmıştır.

Resim 52: Taş Döşemelerinin Üst Kısmında Bulunan Küçük Boyutlu Taşlar ve Yapışkan Toprak

Bu kesitin kaldırılmasının nedeni özellikle N-17 açmasının kuzeyinde bulunan M-16/17
açmasının GD köşesinde bulunan sondaj çukuru ile bütünlüğün sağlanmasıdır. Bu amaçla N17 açmasının kuzey ve M-16/17 açmasının güney kesitine denk gelen alanda yüzeyden
başlanarak çalışmalar yapılmıştır. Kesit kaldırılmadan önce B.0310 “ Kuzey Kesit” birimi
açılarak seviye indirme çalışmaları yapılmıştır. Yaklaşık 25 cm inilmesinin ardından kesitte
görüldüğü üzere kerpiç döküntülerinin bulunduğu seviyeye ulaşılmıştır (Resim 53).

Resim 53: N-17 Açması Kuzey Kesiti ve Kerpiç Döküntülerinin Bulunduğu Seviye
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Daha sonra kerpiç döküntüsü seviyesinden aşağı doğru inilerek bu alanda bulunan
B.0309 biriminde ortaya çıkarılan taş döşeme ile aynı seviyeye inilmiştir. Bu döşemelere
ulaşılırken kerpiç döküntülerinin kaldırılması sırasında ilk olarak yaklaşık 10 cm kalınlığında
yanık bir tabaka ile karşılaşılmış; ardından ise daha çok turuncu renkli kül karışımı ile üzeri
kapatılmış taş döşemelerine ulaşılmıştır (Resim 54). Kesit içerisinden herhangi bir buluntu ele
geçmemiştir.

Resim 54: N-17 Açması KD Köşesinde Ortaya Çıkarılan Taş Döşemeleri

Kesitin ortadan kaldırılması sonucunda ulaşılan taş döşemeye inilinceye kadar toplamda
6 birimde çalışma yapılmıştır. Yaklaşık 1,25 m olan bu kesit içerisinde daha çok kerpiç
döküntüleri göze çarparken daha alt seviyelerde 10 cm kalınlığında yanık bir dolgu ve hemen
ardından sarı renkli küllü bir toprakla sıkıştırılmış karışık bir dolgu ile karşılaşılmıştır.

Resim 55: N-17 Açması Kuzey Kesitinin Tabakalanması
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Bu dolgunun kaldırılması ile ilk olarak taş döşemeyi oluşturan küçük boyutlu taşlar daha
sonra ise taş döşemeyi oluşturan asıl taşlar gelmeye başlamıştır. N-17 açmasının kuzey kesitini
oluşturan tabakalanmanın büyük bir kısmını kerpiç döküntüler oluşturmaktadır (Resim 55).
Kesitin ortadan kaldırılması ve taş döşemelerine ulaşılmasının ardından M-16/17
açmasının GD köşesinde bulunan sondaj çukuru ile seviye eşitlenmiştir. Bu eşit seviyenin
gerekli kayıt işlemlerinin yapılmasının ardından B.0309 birimine dahil edilmiştir.

Resim 56: N-17, N-O/18 açmalarında Ortaya Çıkarılan Taş Döşemeleri

Resim 57: Taş Döşemelerinin Güneyden Görünümü
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Taş döşemelerinin tespit edildiği N-17, N-O/18 ve M-16/17 açmasının bu kısımlarında
yapılan orthophoto çalışmalarında taş döşemelerinin N-O/18 açmasının kuzeybatı köşesinden
başlayarak batıya N-17 açmasının kuzeydoğu köşesine uzandığı görülmüştür (Resim 56-57).
Ancak bu döşemelerin N-17 açması içerisinde bulunan mekanın alt kısmına ya da açmanın daha
batısına gidip gitmediği daha sonra yapılacak çalışmalar ile anlaşılacaktır.
2015 yılında kazısı yapılan N-O/18 açmasının kuzeybatı köşesinde ortaya çıkarılan taş
döşemelerinin N-17 açmasının kuzeydoğu köşesinde de devam ettiğinin anlaşılması bu
döşemenin üzerinde farklı yapı elemanlarının bulunması yerleşimin alt evrelerinde bir taş
döşemesinin olduğunu belki de yerleşimin bu döşeme üzerine kurulduğunu göstermesi
açısından önemlidir. M-16/17 açmasının güneydoğu köşesinde açılan sondajda bu tip bir
döşemenin görülememiş olması belki de bu döşemenin M-16/17 açmasında da devam
etmediğini göstermektedir. Ancak yapılan çalışmada bu döşemenin devamı niteliğinde bazı
taşlara rastlanmıştır. Bunun yanında M-16/17 açmasının güneydoğu köşesinde bulunan
sondajda bu kazı sezonu içerisinde yapılan derinleşme çalışmalarında N-17 açmasında ortaya
çıkarılan taş döşemelerin hemen altında başka bir döşemenin olabileceği ve bu iki döşemenin
arasında bir çöp dolgusunun olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu çöp dolgusunun ve taş döşemenin
daha iyi anlaşılması için daha geniş alanlarda çalışma yapılması gerekmektedir.
N-17 açmasında kuzey kesitin kaldırılarak taş döşemesine ulaşılmasının ardından
kaldırılan kesitin hemen kuzeyinde bulunan M-16/17 açmasının güneydoğu köşesinde bulunan
ve N-17’de açılmış olan sondajın hemen bitişiğinde bulunan sondajda çalışılmaya başlanmıştır.
N-17 açmasının kuzey kesiti kaldırılmış ve sondaj çukuru ile aynı seviyeye getirilmiştir.
Kesitin ortadan kaldırılması ile taş döşemelerine ulaşılmasının ardından M-16/17 açmasının GD
köşesinde bulunan sondaj çukuru ile seviye eşitlenmiştir. Daha sonra ise M-16/17 açmasının
GD köşesinde bulunan sondaj çukurunda taş döşemelerinin alt kısmından gelen küllü çöp
dolgunun ne kadar devam ettiğinin anlaşılması amacı ile M-16/17 açmasının sınırları dahilinde
B.0817 “ Döküntü” birimi açılarak çalışmalara devam edilmiştir (Resim 58).

Resim 58: N-17 Açmasında Ortaya Çıkarılan Taş Döşemesi ve M-16/17 Açmasının GD köşesinde
Açılan B.0817 Birimi

Bu çalışma sonucunda yaklaşık 30 cm inildikten sonra büyük taşların yer aldığı ve
sıkıştığı içerisinde lisvenit ve kum taşlarının bulunduğu bir alan ortaya çıkmıştır. Bu taşlarında
kaldırılması ile yaş ve yer yer çok koyu içinde daha çok tohumların geldiği net bir çöp dolgusu
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(midden) ortaya çıkmıştır. Bu dolgunun daha aşağıya doğru devam ettiği görülmüş; bu alandan
örnekler alınmıştır (Resim 59).

Resim 59: Çöp Dolgusu (Midden) detay

Çöp dolgusunun (midden) hangi seviyeye kadar gittiğinin anlaşılması amacı ile yapılan seviye
inme çalışmaları sırasında çöp dolgunun bittiği ve turuncu renkli bir toprağın gelmeye başladığı
seviyede 1 adet figürin ele geçmiştir. Bu figürinin boyu yaklaşık 5 cm olup; daha çok yüze
benzemektedir. Bu tip figürinlerin benzerleri neolitik Balkan kültürü figürin üslubunu taşıyan
ve Anadolu’da ele geçen figürin tiplerine pek benzemeyen bir figürindir (Resim 60).

Resim 60: B.0817 X1 Figürin

Bu yaş çöp dolgunun 8midden) kalkmaya başlaması ile alt seviyelerden turuncu renkli
bir dolgunun geldiği ve kazılan alana yayıldığı görülmüştür. Bu dolgunun gelmeye başlaması
ile B.0817 “ Döküntü” birimi kapatılarak B.0818 “ Belirsiz Tabaka” birimi açılarak çalışmalara
devam dilmiştir (Resim 61).
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Resim 61: Midden dolgunun bittiği Turuncu Renkli kil dolgu ve Figürinin Geldiği Alan

Bu dolgunun kazılması sırasında alt seviyelerden büyük boyutlu kum taşlarının yanında
lisvenit kayalarda gelmiş olup; bu kayalar kaldırılarak dolgunun ne kadar devam ettiğinin
anlaşılmasına çalışılmıştır. Bu amaçla kazı çalışmalarının yapıldığı alanda yaklaşık 50 cm
boyutunda bir şiş kullanılarak henüz kazmadan dolgunun kalınlığının ya da anakayanın ne kadar
derinde olduğunun anlaşılmasına çalışılmıştır. Ancak ince bir şişle yapılan her denemede alt
seviyelere kadar inerken bazı alanlarda taşlara denk gelmesi sonucunda istenilen sonuç
alınamamıştır. Turuncu renkli toprağın belgelenmesinin ardından M-16/17 açmasının GD
köşesinde bu turuncu toprağın çıktığı alanda boyu yaklaşık 30 cmx 20 cm olan bir kesit yapılmış
ve bu dolgunun alt seviyelerinde ne tür dolguların olduğu ve anakayanın sınırı anlaşılmaya
çalışılmıştır (Resim 62).

Resim 62: Turuncu Renkli Dolgunun Doğusunda Açılan Kesit

Yaklaşık 10 cm olan turuncu renkli dolgunun kaldırılmasının ardından alt seviyelerden
yine gri, siyah renkli başka bir dolgunun geldiği görülmüştür (Resim 63). Bu dolgu içerisinde
yine şiş yardımı ile dolgunun kalınlığının ölçülmesine çalışılmış; ancak dolgunun yerleşimin
alt seviyelerine doğru ilerlediği anlaşılmıştır. Bu alanda da yaklaşık 30 cm inilmesinin ardından
yine anakayaya ulaşılamamıştır. Bunun üzerine kesittin batısında kalan alanda kaldırılarak
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kesitle aynı seviyeye getirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmada toprak içerisinden herhangi bir
buluntu ve seramik ele geçmemiştir. Bu alanın en alt seviyesinden alınan ölçümler sonucunda
N-17 açmasının kuzey kesiti ile B.0818 biriminin arasının 2.02 m olduğu görülmüştür.

Resim 63: Turuncu Renkli Dolgunun Alt Seviyelerinden Gelen Gri- Siyah Dolgu

Seviyenin eşitlenmesinin ardından bu alanda yine şiş yardımı ile deneme yapılmış ancak
daha alt seviyelere gittiği görülmüştür. Hem bu sezon kazı çalışmalarının sonuna gelinmesi hem
de seviye inilen alanın gittikçe daralarak kazı çalışmalarına engel olması nedeni ile bu alanın
gelecek sezon daha geniş alanda kazılması kararlaştırılarak bu alanda açılmış olan sondaj
çalışması sonlandırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda benzer dolgunun N-17 açmasında
ortaya çıkarılan taş döşemenin alt seviyelerinde de olduğu görülmüştür. Ancak bu dolgunun
işlevinin ve özelliklerinin anlaşılması için ilk olarak taş döşemelerinin tam olarak ortaya
çıkarılması ardından bu döşemelerin kaldırılarak bu dolgunun tanımlanması gerekmektedir.

Resim 64: Sondaj çalışması fotogrametrik (photogrametry) model.
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2.4. KANLITAŞ HÖYÜK P-17/18 AÇMASI GENEL RAPORU

Tolunay BAYRAM
P/17-18 açmasında çalışmalara ilk olarak Kanlıtaş Höyük 2016 yılı kazı 15.07.2016
tarihinde başlanılmıştır. P/17-18 açması karelaj sistemi içerisinde ilk olarak Kanlıtaş Höyük
2014 yılı kazılarında açılan O-17 ve Kanlıtaş Höyük 2015 yılı kazılarında açılmış olan NO18
açmalarının güneyinde bulunmaktadır. Açmanın boyutları KG yönlü 5 m. DB yönlü 10 m.
olarak kararlaştırılmıştır. 2016 kazı sezonunda bu açmada çalışma yapılmasındaki amaç
höyüğün tepe kısmında güneyde bulunan kayalık alanı anlayabilmek ve kayalık alanın dışında
kalan ve mimari olarak kerpiç mimari ile karşılaşılan alanları birbiri ile bağdaştırabilmek olarak
belirlenmiştir. Buna ek olarak 2015 kazı sezonunda NO18 açmasında karşılaşılan ve geniş bir
alanı kaplayan taş döşeme olarak tanımlanmış alanın sınırlarını anlayabilmekte açmanın
açılmasındaki bir diğer ana nedendir (Resim 65).

Resim 65: P-17/18 açması ve komşu açmalar ile bağlantısı

Açmada 2016 yılı çalışmaları başlamadan önce açma içerisinden koordinatlar alınmıştır.
108,054 X – 154,969 Y ve 113,054 X – 164,969 Y bunlara ek olarak rutin bir işlem olarak
açmanın köşe noktalarından da başlangıç yükseklikleri alınmıştır. Buna göre KB köşesi
965.335,GB köşesi 966.036, KD köşesi 964.121 GB köşesi 964.154 olarak ölçülmüştür. 2016
kazı sezonu içerisinde açmada kullanılmak üzere P/17-18 açması için 150-199 birim numarası
aralığı ve 16/150 – 16/199 grafik numarası aralıkları alınmıştır (Resim 66).
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Resim 66: P-17/18 başlangıç fotoğrafı

P/17-18 açmasının batısında O-17, kuzeydoğusunda ise N-O18 açmalarının sınırladığı
ana kayanın kuzey yönünde yer almaktadır. Açma içinde doğu ve batı doğrultulu bir eğim söz
konusudur. Bu yüzden Kanlıtaş Höyük 2016 yılı kazı çalışmalarına geçilmeden önce açma
yüzeyi bitkilerden arındırılıp, temizlenmiş ve seviye inme çalışmalarına B.0150 “yüzey
toprağın” da devam edilmiştir (Resim 67a-b).

Resim 67a: P-17/18 B.0150 “Kültür Dolgusu” birimi

Resim 67b: B.150 birimi mimari çizimi

Açma içerisinde yapılan çalışmalarda GB ve GD köşesi arasında yaklaşık 1,5 m’lik bir
seviye farkı gözlemlenmiş bu nedenle açmanın GB köşesinde seviyenin inme çalışmaları
yapılmıştır. Bunun yanında açmanın GB köşesi yerleşimin kayalık kısmına yaslandığı için
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seviyenin eşitlenmesi amacıyla özellikle açmanın GB köşesinde çalışmalara devam edilmiştir.
Açmada temizlik işlemi ardından ilk olarak B.0150 “Yüzey Toprağı” birimi açılmıştır. Birimin
açılması ile açma içerisinde yapılan ilk çalışmalarda özellikle açmanın GD köşesinde açık gri
renkli dolgu yapısı göze çarpmıştır (Resim 68).

Resim 68: Açmanın Güneybatısında bulunan açık gri renkli küllü alan

Bu doğrultuda çalışmalar GD köşede yoğunlaşılmış ancak ilk aşamada gri renkli dolgu
hakkında fazla bir bilgi edinilememiştir. Bu alanın ardından çalışmalar açmanın GB bulunan
ana kayaya kaydırılmıştır bunun nedeni ise GB köşesinde bulunan ana kayanın yerleşim ile
bağlantısını anlayabilmek olarak açıklanabilir. Bu amaçla bu alanda yaklaşık 5-6 cm civarında
seviye inme çalışması yapılmış; bunun yanında ana kayanın bağlantısı ortaya çıkarılarak
temizlik çalışması yapılmıştır. Daha sonra ise açmanın KB kısmından doğuya doğru seviye
inme çalışmalarına devam edilmiştir. Açmanın GB kısmında toprak kırmızı renkli iken; KB
kısmında ise daha çok kahverengi- gri renklidir (Resim 69).

Resim 69: Açmanın kuzeybatısında bulunan kırmızı alan ve güneybatısındaki kahverengi-gri alan

Açma, içerisindeki seviye farklarını ortadan kaldırmak amacıyla özellikle açmanın batı
yarısında çalışmalara devam edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle açmanın batı yarısında
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Seviyenin bu alanda daha yüksek olması ve açma içerisinde bir
düzlemin yakalanması amacı ile açmanın kuzeybatı köşesinden başlanarak doğusuna doğru
yaklaşık 15 cm’lik bir seviye inme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında P/17-18
açmasının güneybatı köşesinde bulunan ana kaya ve taş öbeklerinin yanında bu ana kayanın
doğusundan açık gri renkli bir toprak yapısıyla karşılaşılmıştır (Resim 6). Yaklaşık genişliği 1
m olan bu alan ve çevresinden yoğun miktarda seramik gelmiştir. Bunun yanında İTÇ’ye ait
olabilecek kırmızı astarlı seramikler ile de karşılaşılmıştır. Ana kaya ve çevresinde bulunan taş
öbeklerinin parça parça da olsa açmanın kuzeyine doğru ilerlediği görülmüştür (Resim 70).
55

Resim 70: Güneybatı köşedeki ana kayanın doğusunda bulunan açık gri renkli dolgu ve taş öbekleri

Çalışma aşamasında açmanın GB köşesinde bulunan ana kaya ve taş öbekleri dışında ki
alan kazılarak seviye düzeltilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu parçalı bir biçimde
taş öbekleri ile karşılaşılmıştır. Toprağın yapısı üç farklı yapı ve renktedir. Kuzey tarafta sert,
kahve renkli, orta kısımda yumuşak, gri renkli ve güney tarafta ise kırmızı ve serttir (Resim 71).

Resim 71: Kuzeyde sert, kahverengi, orta kısımda yumuşak, gri renkli ve güney tarafta kırmızı toprak.

Yüzey Toprağı biriminde devam eden çalışmalar sonucunda açma içerisinde masif ve
geniş alanlara yayılan bütünlüklü dolgulara rastlanılmamıştır. Açmanın küçük alanlarda farklı
dolgu yapılarına sahip olması, buluntu yoğunluğunun oldukça fazla olması ve buluntuların
kendi içerisinde bir tutarlılık göstermesi nedeni ile bu alanın işlik döküntüsü olabileceği
düşünülmüştür. Bu değerlendirmeye konu olan buluntular ise; 2 Vurgaç, balta parçası, 2 karot,
kovan, havaneli parçası, dilgi şeklinde sıralanmaktadır. Toplam 12 özel buluntu kaydedilmiştir
(Tablo 1). Bu öngörüyü kanıtlayabilmek ve buluntuların giderek çoğalması ve tutarlı bir şekilde
56

benzeşmeleri nedeni ile açma genelinde çalışmalara Kültür Dolgusu birimi ile devam edilmesi
kararlaştırılmıştır. (Res. 72)

Resim 72: B.0151 “Kültür Dolgusu” birimi sınırları

1; 8%
1; 8%
1; 8%
1; 8%

Vurgaç

Balta

Dilgi

Balta Parç.

Tablo 1: B.150 yüzey toprağı birimi özel buluntu dağılımı.

Yeni açılan birime B.0151 numarası, “Kültür Dolgusu” adı verilmiştir. Bu birimdeki
çalışmalarda amaç öncelikle doğu ve batı arasındaki seviye farkını eşitlemektir. Bu nedenle
açmanın doğusundan başlanarak toprak seviyesi kademeli bir biçimde eşitlenmeye çalışılmıştır.
Bu birimde yapılan çalışmalarda yer yer dağınık taş öbeklerine rastlanılmıştır. Toprağın yapısı
yine farklılık göstermektedir. Açmanın doğu kısmında yürütülen çalışmalarda orta kısmı ve
güneyinde toprak yumuşak, kumlu ve gri renkli iken; kuzey tarafta sert ve kahve renklidir
(Resim 73).
Seviye inme amacı ile açmanın doğu kısmından batı kısmına doğru çalışılmıştır.
açmanın GB köşesinde bulunan anakaya ve taş öbekleri dışında toprak kazılarak seviye
eşitlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu parçalı bir biçimde taş öbekleri ile
karşılaşılmıştır. Toprak iki farklı yapıda karşımıza çıkmaktadır. Açmanın GB kısmında toprak
gri, küllü ve koyu kahverengidir. Toprak yapısı ise serttir. Açmanın KD kısmında ise gri renkli
ve koyu kahverengi bir yapıya sahip olup; serttir.
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Resim 73: Açmanın doğusunda ki toprak yapısı

Açmanın kuzeydoğusunda turuncu renkli yuvarlak bir toprak yapısı ile karşılaşılmıştır.
Turuncu renkli bu topraktan Ö1 numarası verilerek 0,50 litre örnek alınmıştır. Ayrıca alanda
yapılan çalışmalarda seramik parçaları, kemik ve yontmataş aletler ele geçmiştir (Resim 74).

Resim 74: Turuncu renkli yuvarlak toprak yapısı detayı

Yapılan çalışmalar sonucu açmanın güneybatı tarafında bulunan anakaya ve çevresinde
kahverengi ve orta sertlikte olan toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. Açmanın güneybatı köşesi
hariç diğer bölümlerinde küllü gri, yumuşak bir toprak yapısı görülmüştür. Açmanın güneydoğu
köşesinde bulunan küllü alandan Ö2 olarak 2 litre flotasyon örneği alınmıştır (Resim 75).

Resim 75: Açık gri renkli dolgunun yayılım alanı
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P-17/18 açmasında döküntü olduğu düşünülen taş öbeklerinin bazı kısımlarında küllü
bir toprak yapısı ile karşılaşılmıştır. Ayrıca çalışılan alanın kuzeyinden bir adet üzeri geometrik
motifler ile bezenmiş olan boynuz bulunmuştur. Boynuz X9 olarak kaydedilmiştir (Resim 76).
Bu küllü toprağın 2015 yılında kazısı yapılmış olan O-17 açmasının güneydoğu köşesine yakın
bir alanda ortaya çıkarılan fırın ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Resim 76: Açmanın doğusundan bulunan geometrik motifli boynuz (X9).

Büyük bir olasılıkla bu fırından çıkan atık malzeme bu alanda bulunan ana kayaya yakın
bir kısma yani P-17/18 açmasının güneyine atılmış olmalıdır. Bu alanın daha iyi anlaşılabilmesi
ve O-17 açmasından P-17/18 açmasına doğru uzanan duvarın daha iyi görülebilmesi amacı ile
açmanın özellikle batı yarısında bulunan taş döküntülerinin kaldırılarak seviye inme
çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak öncelikle açmayı bütünlüklü bir şekilde
görebilmek adına çalışmalara açmanın doğu yarısında devam edilmiştir. Bu alanda
çalışılmasının nedeni seviye farklarının eşitlenmesi ve açmanın özellikle batı yarısında yoğun
biçimde gözlemlenen taş öbeklerinin bu kısımda da devam edip etmediğini anlamaktır. Bu
amaçla açmanın doğu yarısında yaklaşık 3-4 cm seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda
gerçekleştirilen seviye inme çalışmalarında özellikle taş öbeklerinin altından küllü bir dolgunun
geldiği görülmüştür (Resim 12). Bu küllü dolgunun yer yer koyu kahverengi renkli bir toprak
yapısı ile karışarak açmanın büyük bir bölümünü kapladığı görülmüştür (Resim 77).

Resim 77: Solda; Taş öbekleri ve Kül Alanlar, Sağda; Alanın ham görüntüsü

Taş öbeklerinin altından gelen bu küllü dolgu içerisinden ise yoğun miktarda seramik
ve kemik parçasının gelmiş olması bu alanın bir çöp dolgusu olabileceğini akla getirmiştir. Bu
durumun P/17-18 açmasının hemen kuzeyinde ve kuzeybatısında bulunan O-16, O-17 ve N0/18 açmalarında bulunan fırınlar ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Küllü alan büyük
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olasılıkla bu fırınlardan gelen atık toprak ile doldurulmuş olabileceği ihtimal dâhilindedir
(Resim 78).

Resim 78: P-17/18 kuzeyindeki O-16,O-17-NO-18 açmalarındaki fırınlar

Bu alanda gözlemlenen küllü toprak üzerinde gerçekleştirilen seviye inme
çalışmalarında açmanın genelinde bulunan taş döküntülerinin açmanın bu kısmında da devam
ettiği görülmüştür. Açmanın doğu yarısında irili ufaklı devam ettiği gözlemlenen bu taş
öbeklerinin 2015 yılında kazısı yapılan N-O/18 açmasının özellikle GB köşesinde bulunan taş
öbekleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Resim 79).

Resim 79: P-17/18’in doğusunda bulunan taş öbekleri ile NO18 güneybatısındaki taş öbeklerinin birleştiği
düşünülen alan.
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Birim üzerinde kaydedilen özel buluntuları dikkate alarak bir değerlendirme yapacak
olursak; bulunan 5 Vurgaç, 3 Karot, 6 Bilezik Parçası, 7 Havaneli, 5 Ezgi Taşı, 4 Öğütme Taşı
daha önceden de değerlendirmeye aldığımız alanın işlik döküntüsü olabileceği fikrini
desteklemektedir. Toplamda B.0151 biriminde 52 özel buluntu kaydedilmiştir. Buluntular çok
fazla olmakla beraber birbirileri ile belli açılardan tutarlıklık göstermektedir (Tablo 2).

4; 8%

5; 10%

Havaneli
Kemik Bul.

Karot&Boncuk Diğer

Tablo 2: B.151 özel buluntu sayıları tablosu

Bu çalışmalar sırasında ana kayanın kuzey doğusunda fırın/ocak tabanı olabileceği
düşünülen bir alan tespit edilmiştir. Fırın/Ocak (?) tabanının sınırının bulunması için çalışmalar
yapılmış ve bu çalışmalar sonucu eğim ile doğru orantılı olarak tabanın ana kayaya doğru
ilerlediği gözlemlenmiştir. Ancak henüz ana kayaya doğru olan GB uzantısı takip edilememiş
tabanın çevresi temizlendiğinde ise uzantının küçük beyaz kerpiç öbekleriyle beraber olarak
açmanın Kuzey ve Güney Doğusuna da ilerlediği gözlemlenmiştir (Resim 80).

Resim 80: Ana kayanın kuzeydoğusunda bulunan mekan tabanı

Bulunan tabanın “Fırın/Ocak (?)” tabanı değil “Mekan Tabanı” olabileceği de alternatif
olarak düşünülmektedir. Çalışmalar sürerken açmanın Kuzey Doğusundan, Güney Batısına
doğru ana kayadan kesilmiş olabileceği düşünülen, karşılıklı Kuzey Doğu doğrultulu büyük
kaya parçalarının giriş olabileceği düşünülmüştür (Resim 81).
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Resim 81: Girişi oluşturan Kuzey doğrultulu kaya blokları ve eşik

Ancak açma içerisinde oldukça yoğun bir şekilde bulunan taş öbekleri açmada bir
bütünlük sağlanmasını önlemiştir. Bu bağlamda açmanın orta kısmında bulunan taş öbeklerinin
belirginleşmesi amacı ile çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar sırasında açmanın orta kısmında
bulunan küllü toprak ve bu toprak üzerinde yer yer gözlemlenen taban parçalarının bir mekanın
tabanına ait olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle mekanın sınırlarını belirlemek amacı ile taş
öbekleri üzerinde yapılan çalışmada uzunluğu G- KD yönünde 3 m ve KB-GD yönünde
yaklaşık 3 m olan bir mekan ile karşılaşılmıştır. Mekanın sınırlarının belirlenmesinin ardından
mekan dolgusunun kaldırılması amacı ile B.0152 “ Oda Dolgusu” birimi açılarak çalışmalara
devam edilmiştir (Resim 82a-b).

Resim 82a: B.152 “Oda Dolgusu” birimi
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Resim 82b: B.152 “Oda Dolgusu” birimi mimari çizimi

Bunun yanında yine bu dolgu içerisinden şimdilik çok yoğun ve genelde ağız kısımları
sağlam kalmış, büyük boyutlu seramiklerin geldiği görülmüştür. Aynı zamanda alan içerisinden
seramiklerle birlikte kemik parçalarının da geldiği görülmüştür. B.0152 “Oda Dolgusu” içinde
kalan tabanın sınırlarını belirlemek için taban takip edilmiş ve tabanın beyaz sıvalı parçasına
taban seviyesinin üst katmanında rastlanmıştır.
B.152 Oda dolgusu birimini kazmaya devam ederken mekanın batısında anakayaya
yaslanmış şekilde taş öbekleriyle yuvarlaklaştırılmış oyuk depo alanları olabilecek öğeler tespit
edilmiştir. Depo alanları olabilecek bu öğeler, açmanın Güney Batısından Kuzey Batısına doğru
sıralı halde ilerlemektedirler. Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında B.0152 mekan girişinin KB
kısmında yanmış sıva parçaları ele geçmiştir. B.0152 biriminin “oda dolgusunun” içinde kalan
taban parçaları takip edilmeye çalışılmıştır. Tabanın ana kayaya doğru ilerlediği tespit edilmiştir
(Resim 83).

Resim 83: Oda dolgusu içerisinde kalan taban parçaları.

Karşılaşılan toprak yapısı anakaya etrafında kahverengi, yumuşak açmanın diğer kalan
kısımlarda ise küllü(gri) renginde orta sertliktedir. Çalışmalar özellikle B.152 “Oda Dolgusu”
ismi verilen birimde yoğunlaşmıştır. Boyu yaklaşık 3x3 m olan ve KD kısmında girişi olduğu
düşünülen mekanın dolgusunun kaldırılması ve daha önceden taban kısmının bir bölümü
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görülen mekanın tabanının tam olarak ortaya çıkarılması amacı ile B.152 “Oda Dolgusu”
biriminde yaklaşık 4-5 cm daha seviye inme çalışması yapılmıştır. Seviye inme çalışmaları
sırasında sağlam görünen tabanın dışında çalışılan alanda aynı tabanın devamının yer yer tahrip
olduğu görülmüştür. Tahrip olan bu taban yine gri renkli sıkıştırılmış bir topraktan yapılmış
olup; sağlam olan tabana çok fazla benzememektedir. Tabanın devamı olarak nitelendirilen bu
sıkıştırılmış toprak üzerinden çok sayıda seramik ve özel buluntu ele geçmiştir (Resim 84).

Resim 84: Mekan içinde bulunan, sıkıştırılmış topraktan yapılmış olan tabanın yayılım alanı

Çalışmalar bir süre sonra Oda dolgusu dışında kalan alana kaydırılmıştır. Buradaki amaç
hemen hemen net bir görüntü vermeye başlamış olan mekanın etrafında ne olduğunu anlamak
olarak özetlenebilir durumdadır (Resim 85).

Resim 85: Çalışmaların kaydırıldığı açmanın doğu kısmı

Açmanın doğu yarısını kapsayan B.151 Kültür Dolgusu birimde çalışılmasının nedeni
2015 yılında kazısı yapılmış olan N-O/18 açmasının güneyinde ortaya çıkarılan taş öbekleri ve
taş döşemesinin devamının P-17/18 açmasının doğu yarısında da devam edip etmediğinin
anlaşılması idi. Bu amaçla P-17/18 açmasının doğu yarısında yaklaşık 4-5 cm derinliğinde bir
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seviye inme çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada söz konusu taş öbeklerinin parça parça
da olsa açmanın doğu yarısında devam ettiği görülmüştür. Bunun yanında yine açmanın doğu
yarısında bu taş öbeklerinin altından gri renkli, küle benzer bir toprağın geldiği anlaşılmıştır.
Gri renkli bu toprak, açmanın orta kısmında bulunan mekanın dolgusu ile benzerlik
göstermektedir. Ancak üzerinden mekan dolgusu içerisinde bulunan seramik yoğunluğuna
rastlanılamamıştır. Bu alanda bulunan gri renkli toprağın bir benzeri, N-O/18 açmasının
güneyinde bulunan taş öbeklerinin altından ve çevresinden de geldiği bilinmektedir. Bu alanlar
dikkate alındığında bu gri renkli toprağın daha çok N-O/18 açması ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir (Resim 86).

Resim 86: B.151 “Kültür Dolgusu” içinde bulunan taş öbekleri etrafındaki küllü alan

Açmada devam eden süreçte, yapılan seviye inme çalışmalarında açmanın doğu
yarısında bulunan ve herhangi bir öge ile bağlantısı bulunmayan taş döküntüleri kaldırılmıştır.
Kaldırılan bu taş döküntüleri altından yoğun şekilde küllü bir toprağın geldiği görülmüştür.
Bunun yanında bazı taş döküntülerinin açmanın daha alt seviyelerine doğru gittiği anlaşılmış
ve bu taş öbekleri bırakılmıştır. Taş öbeklerinin altından gelen küllü dolgunun genişleyerek
açmanın güney ve güneybatısına doğru ilerlediği görülmüştür (Resim 87).

Resim 87:Taş Öbeklerin altından gelen küllü dolgu alanı

Açma içerisinde yapılan diğer bir çalışma ise açmanın orta kısmında bulunan mekânın
içerisinde olmuştur. Mekân tabanının ortaya çıkarılması amacı ile mekânın GB köşesinde
bulunan ve depolama alanı olarak düşünülen alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda bulunan
taş döküntüleri kontrollü olarak kaldırılmıştır. Ancak depolama alanı olduğuna dair herhangi
bir buluntu ile karşılaşılamamıştır (Resim 88).
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Resim 88 : B.152 içerisinde depolama alanı olarak düşünülmüş alan.

B.151 numaralı “kültür dolgusu” biriminde çalışmalara devam edilmiş ve N-O 18
açmasının güneyindeki taş öbekleri, taş döşemesinin P/17-18 açmasının doğu yarısında devam
edip etmediğini anlamak üzere B.151 “kültür dolgusunda” doğu yarısında çalışmalar
sürdürülmüştür. Karşılaşılan toprak yapısı, yumuşak ve küllü olup gri renktedir. B.151 “kültür
dolgusunda” çalışmalar devam ederken açmanın kuzey-doğusunda; yanık, küllü yapıda bir
seviyeye rastlanılmış ve bu tabakada yapılan çalışmalar sonucu 3 adet kazık deliği ele geçmiştir
(Resim 89).

Resim 89: Açmanın doğu yarısının kuzeyinde bulunan 3 adet kazık dikme deliği

P1718 açmasında ilk olarak açmanın doğu yarısında bulunan “küllü kültür dolgusunda”
çalışmak için, daha önceki birim olan B.151 “ kültür dolgusunda” bulunan döküntü taş
öbeklerinin kaldırılması kararı alınmıştır.
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B.151 biriminde çalışmalar devam ederken açmanın doğu yarısında küllü yanık bir
toprak yapısı ile karşılaşılmıştır. Bu küllü alanda yapılan çalışmalar neticesinde küllü alanın
açmanın doğu yarısının tümüne yayıldığı görülmüştür. Bu alanın tümünde karşılaşılan küllü
dolgu nedeni ile B.153 birimini açılmasına karar verilmiştir. Yeni birim açılması durumunda
yapılan rutin işlerden biri olan, çizim işlemi yapıldıktan sonra B.153’ün “küllü kültür dolgusu”
adı ile yeni birim fotoğrafı çekilmiştir. Daha sonra B.153’den arşiv Ö.1, yüzdürme Ö.2 olarak
topraktan örnekler alınmıştır. Alınan örneklerden sonra açmada çalışmalara “döküntü” olduğu
düşünülen taş öbeklerinin kaldırılması ile başlanılmıştır. Karşılaşılan toprak yapısı yumuşak,
yoğun olarak küllü, gri rengindedir (Resim 90a-b).

Resim 90a: B.153 Küllü Kültür Dolgusu birimi sınırları

Resim 90b: B.153 Küllü Kültür Dolgusu birimi mimari çizimi

Açmanın güney doğusunda ise taş öbekleriyle çevrilmiş alanda çalışmalar devam etmiş
ve taş öbeklerinin yakınında iki adet kazık deliği bulunmuştur. Yine taş öbeklerinin köşe yaptığı
güney doğu kısmında içi taşlarla döşeli bir çukur bulunmuştur. Bu çukurun büyük bir kazık
deliği veya bir depolama alanı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca taş öbeklerinin köşe yaptığı
güneydoğu kısmında öbek halinde kerpiç bulunmuştur ancak işlevi tam olarak anlaşılamamıştır
(Resim 91).
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Resim 91: İçi taşlarla doldurulmuş kazık deliği (?) veya depolama alanı (?)

Daha sonra çalışmalar açmanın ortasındaki kısımda B.151’de devam etmiştir. Burada
yapılan çalışmanın amacı, B.152’de bulunan mekanın dışında kalan alanın (B.151) daha net
olarak anlaşılması ve açmanın doğusuyla olan seviye farkının ortadan kaldırılmasıdır (Resim
92). B.151’de devam eden çalışmalarda, B.152 biriminde bulunan Mekan’ın dışında kalan taş
öbeklerinin etrafı açılmaya devam edilmiştir. Toprak yapısı küllü, kerpiç döküntülü ve kerpiç
döküntüsünde yanık odun parçalarının da mevcut olduğu anlaşılmıştır. B.0152’nin mekan duvar
örgülerinin etrafı açmanın kuzeybatısında, güneydoğusunda ve kuzeydoğusunda çalışmalar
yapılarak etrafı açılmıştır.

Resim 92: Açmanın ortasında çalışma yürütülen alan

Açmanın kuzeydoğusundaki çalışmalar sırasında ise bu alanın sınırları belli olmamakla
birlikte farklı bir yapıda olabileceği düşünülmüştür. Bu düşünceyi destekler biçimde alanın
yapısı oldukça ıslak, küllü ve açmanın geri kalanından farklı bir görüntü vermektedir. Ancak
her ne kadar bu göstergeler açıkça bu alanı diğerlerinden farklı kılsa da buluntular ve öğeler
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bazında anlamlı bir bütün göstermektedir. Bu alandaki en ilgi çekici buluntu ise 4 parça halinde
beraber gelen kemik buluntular olmuştur (Resim 93).

Resim 93: Bebek kemiklerinin geldiği alan

Bu buluntular Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Antropolog Doç.Dr.
Handan Üstündağ tarafından incelenip bebek kemikleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca B.0153
biriminin doğu tarafında bir bebek gömüsünün varlığını destekleyecek bir adet kafatası parçası
ele geçmiştir, ancak bu buluntunun aynı bebeğe ait olup olmadığı sene içerisinde yapılacak olan
laboratuvar çalışmaları ile kesinleşecektir. Ancak ilk öngörüler bebek kemiklerinin ya çok
küçük bir bebeğe ya da bir fetüse ait olabileceği yönündedir. Bu yüzden çalışmalar açmanın
kuzeybatısında yoğunlaşmış ancak henüz mezar diyebileceğimiz bir öğeye veya buluntuya
rastlanılmamıştır.
Çalışmalar bebek kemiğinin bulunmuş olduğu birim olan B.0153 küllü kültür
dolgusunda ise çıkan bebek kemiklerinin devamının bulunması amacıyla çalışmalara devam
ettirilmiştir. İlk aşamada herhangi bir devamlılığa rastlanılamamıştır.
B.0151’nolu “kültür dolgusu” birimi, açmanın orta kısmında bulunan mekanın Güney
doğu, Güney batı ve Kuzey batısında yer almaktaydı. Ancak bu birimde yapılan seviye inme
çalışmalarında daha önce açmanın doğu yarısında açılmış olan yumuşak, küllü, gri renkli dolgu
ile benzerlik gösterdiğinden bu birimin sınırları 153 nolu “küllü kültür dolgusu” birimine dahil
edilerek genişletilmiştir. Bunun sonucunda açmanın orta kısımda bulunan mekan hariç açma
genelinde B.0153 nolu “küllü kültür dolgusu” birimi ile çalışmalar sürdürülmeye başlanmıştır
(Resim 94).
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Resim 94: B.0153 Küllü kültür dolgusunun genişletilmiş hali

B.0152 mekân dolgusunun içi temizlenirken fırın tabanı bulunmuştur. Fırın tabanına
B.0154 numarası verilerek fotoğraflanmıştır. Fırın tabanının güney yönünde ilerleyeceği
düşünülmektedir. Çalışmaların ilerlemesi ile fırın tabanı üzerinde yapılan çalışmalar
neticesinde bu tabanın fırın tabanı değil mekanın tabanı olduğu düşünülmektedir (Resim 95).

Resim 95: B.0152 Oda Dolgusu içerisinde bulunan taban

Açmanın GB’sına doğru ilerlemekte olan taban daha önce açılmış olan B.0152 numaralı
“oda Dolgusu” birimi sınırları içerine doğru genişlediğinden B.0152 birimi kapatılarak bu alan
B.0154 birimine dahil edilmiştir (Resim 96).
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Resim 96: B.0154 Fırın/Ocak Dolgusu (Daha sonrasında mekan tabanı olduğu anlaşılmıştır.)

Seviye inme çalışmalarına devam ederken üst seviyede kalan iyi korunmuş tabanın alt
kısmında bir taban daha tespit edilmiş olup; bu taban üst seviyede ortaya çıkarılan tabana göre
daha az korunmuştur. İkinci tabanın rengi gri olup; pürüzlü bir yapıya sahiptir. İkinci taban
üzerinde ve çevresinde yapılan çalışmada ise üçüncü bir tabanın varlığı anlaşılmıştır. bu taban
ise çakıl taşlarının üzerine sıva yapılarak oluşturulmuş olup; en fazla tahrip olan tabandır.
Tabanın en alt seviyesinde bulunan üçüncü taban ise açmanın doğusuna ve güneyine doğru
ilerlemektedir (Resim 97).

Resim 97: 3 ayrı taban seviyesinden oluşan mekan tabanı.
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B.0152 “ Oda Dolgusu” içerisinde bulunan tabanın altında taşlarla kaplı bir alan
oluşturulup sıvandığı düşünülmüş idi. Bu durum B.154’de gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda kesinlik kazanmıştır. B.0154 te devam eden çalışmalarda ise mekan içi taban takip
edilerek daha önceden bulunmuş olan üst evreye ait taban parçaları ise Ö3 örnek numarası
verilerek kaldırılmıştır. Bir üst evreye ait olduğunu düşündüğümüz bu tabanın
kaldırılmasındaki ana neden ise bulunmuş olan masif görünümlü tabanın mekan içerisinde
takibinin yapılabilmesidir.
B.0153 Küllü kültür dolgusunda yapılan çalışmalarda ise ana kayaya ulaşılmış ve ana
kayanın üzerinde direk koymak için kayalara oyulmuş direk dikme delikleri görülmüştür. Bu
direk dikme deliklerinin ne amaç ile yapıldığı yapılan çalışmalar ile açıklanmaya çalışılmıştır.
İlk aşamada dikme deliklerinin, bu alanda mevcut olan eğimin ahşap destekler yardımı ile
eşitlenmesi amacıyla yapıldığı düşünülmüştür. Ayrıca ana kayanın hemen sınırına yerleştirilmiş
olan kayaların batı yönündeki bilinçli eğilimi bu düşünceyi desteklemektedir (Resim 98).
Açmanın doğusunda kalan bölümde ana kayaya ulaşılmış ve ana kayada doğal olmayan
bazı oyuklar tespit edilmiştir, bu oyukların kazık delikleri olarak kullanılabilecekleri
düşünülmektedir. B.0153 de açmanın kuzey doğusunda yanık bir tabaka tespit edilmiştir.

Resim 98: Ana kaya üzerindeki yuvarlatmalar.

Bu yanık tabakanın ana kaya üzerinde olması akla bazı sorular getirmiştir. Ancak
çalışmalar sonucunda buradaki yanık tabaka hakkında genel bir kanıya varılamamıştır. Bunun
yanında Ana kayaların işlenmesi sırasında ateşin kullanıldığı düşünüldüğünden, ana kayanın
işlenmesi ile yanık tabaka ilişkilendirilebilir durumdadır (Resim 99).
Tüm çalışmaları baştan özetleyip genel bir değerlendirme yapacak olursak; Çalışmalara
B.0150 “Yüzey toprağı” birimi ile başlanmıştır. Çalışmalar bu birimde devam ederken buluntu
oranında yoğunluk gözlemlenmiştir. Yüzey toprağında değişimin başlaması yani küllü toprak
yapısının gelmesi toprağın renk ve yapısal olarak küllü gri yumuşak bir yapıya geçmesi ile
B.151 “kültür dolgusu” birimine geçilmiştir.
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Resim 99: Açmanın kuzey doğusundaki yanık dolgu.

B.0151 kültür dolgusunda çalışmalar devam ederken açmanın güneybatısında bulunan
ana kaya dışında da taş öbekleriyle karşılaşılmıştır. Toprağın yapısının değişmesi açmanın
içinde iki farklı birimin var olmasına sebebiyet vermiştir; açmanın batı yarısında B.0150 “yüzey
toprağı” birimi ile çalışılmaya devam ederken, açmanın doğu yarısında ise B.0151 “kültür
dolgusu” biriminde çalışmalar devam etmiştir. Çalışmalarda bu aşamada herhangi bir mimari
öğe ile karşılaşılmadığı için seviye inme çalışmaları devam etmiştir. B.0151 “kültür dolgusu”
biriminde toprağın yapısı tamamen farklılık göstermiş ve küllü gri, yumuşak bir yapıya
bürünmüştür. Açmanın içinde bağlantısız olarak bulunan taş öbekleri kaldırılmış ve bu taş
öbeklerinin altından yoğun bir şekilde buluntu ele geçmiştir. Bunlara ek olarak açmanın
doğusunda bir adet üzeri geometrik motiflerle bezenmiş boynuz buluntusuna rastlanılmıştır.
Yapılan çalışmalar devam ettikçe taş öbekleri daha belirgin bir hal almış açmanın batısı
ve doğusu arasında kalan bölümde mekan duvar örgülerine rastlanılmıştır. Bir mekan olduğu
anlaşılan bu alanda hem toprak yapısının değişmesi hem de duvar hizalarının belirginleşmesi
nedeni ile çalışmalar B.152 “Oda Dolgusu” birimi açılarak sürdürülmüştür. Mekan duvar
örgülerinin iki kaya parçası ile kesilerek bir giriş oluşturulduğu anlaşılmıştır. Bu düşünceyi
destekler nitelikte çalışmalar sırasında mekan sınırları içinden taban parçaları ele geçmiştir.
Giriş olduğu düşünülen alana yerleştirilen kaya parçalarının hemen dışındaki alanın kuzeydoğu
kısmında yanmış halde sıva parçaları ele geçmiştir.
Mekan sınırları içinde bulunan taban seviyesi ile oda dolgusu arasında seviye farkı
olduğu için çalışmalar “oda dolgusunun” bulunan taban seviyesi ile aynı seviyeye indirilmesi
doğrultusunda devam etmiştir. Daha sonraki çalışmalara açmanın genelinde bir görüş sağlamak
için açmanın mekan haricinde kalan doğu ve batı kısımlarında B.151 birimi ile devam
edilmiştir. Açmanın kuzeydoğusunda yoğun bir şekilde küllü alanın ele geçmesi ve toprak
yapısının B.0151 kültür dolgusundan tamamen farklılaşarak çok daha küllü, yumuşak ve gri
renkli yapıya bürünmesi ile bu alana B.0153 “küllü kültür dolgusu” birimi numarası alınmıştır.
Açmanın doğusundaki çalışmalara B.153 birim numarası ile devam edilmiştir.
B.0153’te yapılan çalışmaların amacı, B.153 birimi hemen hemen aynı yapıda tabaklara
sahip olan O-17 ve N-O-18 açmaları ile P/17-18 açması arasındaki bağlantıyı ortaya
çıkarmaktır. Bu çalışmalar sırasında P/17-18 açmasının kuzeydoğu kısmından bir şerit halinde
kuzeybatı doğrultulu taş öbeklerinin O-17 ile bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir.
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B.0153 “küllü kültür dolgusunda” devam eden çalışmalarda birimin kuzey doğusunda
ana kayaya ulaşılmış, ve ana kaya uzantısı takip edilmiştir. Yapılan çalışmalarda ana kayanın
üzerinde bulunan “küllü kültür dolgusu” içinden bir bebeğe veya fetüs’e ait olduğu düşünülen
kafatası parçaları ele geçmiştir.
B.0153 “küllü kültür dolgusunda” yapılan çalışmalar sırasında açmanın batısında ise
B.151 birimi ile çalışmalar yürütlmektedir. Bu çalışmalar neticesinde açmanın batı yarısında
bulunan B.0151 “kültür dolgusunun” , B.0153 “küllü kültür dolgusu” ile aynı yapıya sahip
olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilmiş birimin sınırları B.153’e dahil edilmiş ve
genişletilmiştir. Bunun sonucunda açmanın orta kısmında bulunan mekan hariç açma genelinde
B.0153 birimi ile çalışmalara devam edilmiştir.
B.0152 “Oda Dolgusu” biriminde yapılan çalışmalara devam edildiğinde ise daha önce
bulunan taban haricinde çok iyi şekilde korunmuş bir taban düzlemi ele geçmiştir. Çalışmalar
devam ederken bu korunmuş tabanın altından bir taban daha bulunmuş ve bu taban üst seviyede
kalan tabana göre daha tahrip olmuş durumda ele geçmiştir. Bu taban gri renkli ve pürüzlü bir
yapıdadır. İkinci taban seviyesinin altında bir taban daha bulunmuş ve bu tabanın ise çakıl
taşların üzerine sıvanması ile oluşturulmuş olduğu anlaşılmıştır. Üst üste binen bu taban
parçaları ayrı kullanım evrelerini gösteriyor olabileceği düşünülmüştür. Ancak bu tabanların
tek bir fırın tabanının yapım aşamalarına ait olabileceği de ihtimal dahilindedir. Zira tabanların
oldukça yanmış olması bu tabanların her ne kadar herhangi bir kubbe parçasına rastlanılmamış
olsa da oldukça büyük bir fırına ait olabileceği düşünülmektedir. Hatta ilk aşamada mekan
olarak değerlendirilen alanın tümünün tek bir fırın yapısına ait olabileceği de ihtimallerden biri
durumundadır. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda bu mekan hakkında kesin kanılara
varılamamıştır.
2016 kazı sezonunda P/17-18 açmasında yapılan çalışmalar neticesinde açmanın
geneline küllü ve yumuşak bir toprak yapısının hakim olduğu anlaşılmıştır. Açmanın geneline
bakıldığında açmanın güneyinden kuzeyine doğru uzanan teraslamalara rastlanılmıştır ve bu
teoriyi destekler nitelikte açmanın doğusunda büyük yapıdaki taş öbeklerinin, sanki bir
setmişçesine alanın eğimine karşı yerleştirilmiş oldukları gözlemlenmiştir. Buna ek olarak
açmanın doğusunda bulunan ana kaya üzerine açılmış oyukların alanın teraslanabilmesi için
ahşap direklerin yerleştirildiği alanlar olarak düşünülmüştür. Toplamda çalışmalarda açma
içerisinde orta alanda bulunan belirgin mekan dışında herhangi bir evsel ve/veya yaşamsal
mimari öğeye rastlanılmamıştır. Ancak çalışmalar bu alanın daha verimli kullanılabilmesi adına
mekanın teraslanmış olabileceğini göstermektedir. P/17-18 açması için komşu açmalar ile tam
bir bağlantı kurulamamış olmasına rağmen özellikle NO/18 ve NO-19’dan gelen bazı taş
uzantılarının bu açmada takip edilebildiği gözlemlenmiştir. Çalışmalar bu sonuçlar beraberinde
sonlandırılmıştır.
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Resim 100: P/17-18 açması sezon sonu çizimi

75

Resim 101: P-17/18 Sezon Sonu Orthophoto
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Resim 102: P-17/18 açması 3D modeli

P/17-18
0150

0153

Resim 103: P/17-18 açması birimler üzerinden oluşturulmuş “Matriks”.
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2.5. KANLITAŞ HÖYÜK N/O-19 AÇMASI GENEL RAPORU

Mustafa ERDİKEN
N-O/19 açması, 2016 kazı sezonunda yeni kazılmaya başlanmıştır. Açma sınırları,
batısında bulunan ve 2015 sezonunda kazılan 5x10 m. ölçülerindeki N-O/18 açması ile
bağlantısı olma olasılığı göz önüne alınarak, KG 10m. DB 5m. olarak oluşturulmuş ve 20 cm
araba yolu bırakılarak, kazılacak alan KG 9.60 m. DB 4.60 m. olarak sınırlandırılmıştır.
Açmanın batısındaki N-O/18 açması ve kuzeybatısında yer alan M-18 açması dışında
çevresinde kazılmış herhangi bir alan bulunmamaktadır ve şu an için tepede çalışılan alanlar
dahilinde en doğudaki sınırı oluşturmaktadır (Resim 104).

Resim 104: N-O/19 Açması Başlangıç Görüntüsü

Açmadaki kazı çalışmalarına 14 Temmuz 2016 tarihinde, yüzeydeki otların
temizlenmesi ile başlanmış ve devamında çalışmalar B.0050 "Yüzey Toprağı" birimi açılarak
sürdürülmüştür. Yüzey toprağının sert bir dokuda, koyu kahve renkli olduğu ve yoğun bitki
kökleri içerdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca açma içinde iki adet ardıç ağacına ait kökün yarattığı
tahribatlar mevcuttur. Açma geneline bakıldığında batı ile doğu profili arasında yaklaşık 90
cm'lik bir seviye farkı ölçülmüştür. Aynı şekilde açmanın tam KD köşesinde ana kayaya ait ve
KB-GD yönünde uzanan iki kaya bloğu uzanmakta ve açmanın KD köşe noktası bu kaya
bloğunun daha da alt bir seviyesinde kalmaktadır (Resim 2). Kazı stratejisi gereği açma
öncelikle K-G yönünde 5 m'lik iki gride bölünmüş ve kazı çalışması güney gridin üst seviyedeki
batı kesiminde yürütülmüştür (Resim 105).

Resim 105: B.0050 Yüzey Toprağı Genel Görünüm
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Bu alandaki seviye inme çalışmalarında N-O/18 açmasının GD kısmında bulunan taş
öbeklerinin devamı şeklinde bir görüntüye sahip taş öbekleri belirginleşmeye başlamıştır. Bu
kesimdeki toprağın kısmen yumuşak ve yer yer küllü olduğu görülmüştür (Resim 106).

Resim 106: Güneybatı kısımdaki taş öbekleri ve N-O/18 açmasıyla bağlantısı

Güneydoğuya doğru yaklaşık 1.50 m devamlılık gösteren bu taş öbeklerinin sürdürülen
çalışmalarda kuzeye doğru yoğunlaşırken doğuya ve güneydoğuya doğru yoğunluğunun
azaldığı tespit edilmiştir. Özellikle kuzeye yayılım gösteren bu taş öbeklerinin arasındaki toprak
yapısıysa sert ve topaklıdır. Açmanın güneyindeki seviye inme çalışmalarının kuzeye doğru
devamında taş öbekleri belirli bir alanda kesilmeye başlamıştır. Bu noktada, batı profillin tam
ortasında ve kesite bitişik halde bir fırın ya da ocağa ait olabilecek taban parçaları gözlemlenmiş
ve bu tespitin sonucunda açmanın batı kesiminde B.0051 "Kültür Dolgusu" biriminin
açılmasına karar verilmiştir. Açmanın doğu kesimindeki eğim de göz önüne alınarak yeni açılan
"Kültür Dolgusu" birimi KG doğrultusunda 3 m.lik bir gridle sınırlandırılmıştır (Resim 107).

Resim 107: B.0051 Kültür Dolgusu ve GB köşedeki taş öbekleri

Yeni oluşturulan gridin kuzey kısmında yapılan seviye inme çalışmalarında açmanın
KB köşesinden GD yönüne doğru uzanan ve tam bir bütünlük gösteren yeni bir taş sırası ortaya
çıkarılmıştır ve bu taş sırasının ana kayaya ait olduğu görülen bir kaya bloğuna doğru
devamlılık gösterdiği tespit edilmiştir (Resim 108,109). Bu taş sırasının açığa çıkarılmasının
ardından batı profili boyunca güneye doğru yapılan seviye inme çalışmalarında ise farklı
büyüklüklerde ve aralarında açıklıklar bulunduğu için bir bütünlük göstermeyen taş öbeklerine
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rastlanmıştır. Bu alanda son olarak daha önce bir fırın ya da ocağa ait olabileceği düşünülen
taban parçalarının ortaya çıktığı bölüm kazılmış ancak bir öğeye ait herhangi bir bulgu ile
karşılaşılmamıştır. Bu da, olası bir fırının, yüzeye çok yakın olmasından doğal şartlarla ya da
bilinçli olarak yok edildiğini düşündürmektedir.

Resim 108: Açmanın KB köşesinde tespit edilen taş sırası (Detay)

Resim 109: Açmanın KB köşesinde tespit edilen taş sırası

Batı profilden doğuya doğru sürdürülen seviye inme çalışmalarında özellikle fırın tabanı
parçaların görüldüğü alanın hemen doğusunda oldukça yoğun taş öbeklerinin geldiği ancak yine
dağınık bir görünüme sahip olduğu ve bu öbekler arasında kahverengi, kumlu ve taşlı bir toprak
yapısının yayılım gösterdiği gözlemlenmiştir (Resim 110).
Güneye doğru yapılan sıyırma çalışmalarında da aynı yapıda bir toprakla karşılaşılması
ilk olarak bu toprağın taşlar arasında bir dolgu malzemesi olarak kullanılabileceğini
düşündürmüştür. Açmanın tam doğu profilinde yapılan sıyırma işleminde ise öncelikle
yumuşak ve küllü bir toprakla karşılaşılmış ancak bu doku belirli bir seviyeden sonra gri ve sert
bir toprak dokusuna yerini bırakmıştır.
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Resim 110: Taban parçalarının bulunduğu alan ve çevresindeki taş öbekleri

Kuzey profilde sürdürülen seviye inme çalışmalarında öncelikle açmanın tam KB
köşesinde yüzeyinin düzlendiği bir taş ile karşılaşılmıştır. Bu taş daha önce tespit edilen ve bir
doğrultu izleyen taş sırasının kuzeyinde bulunmaktadır. Bu alanın doğuya doğru sıyırılması ile
gri renkte ve bütünlüklü bir dokuya sahip sert bir toprak yapısının kuzey profil boyunca
yayıldığı görülmüştür. Bu yayılımın sınırlarını izlemek amacıyla yapılan seviye inme
çalışmasında kuzey profilin tam ortasında ve yarısı kesitin içine uzanan taşlar ortaya
çıkarılmıştır. Bu taşlar açmanın kuzeybatısında yer alan M-18'deki taş sırasının devamı şeklinde
bir görünüme sahip olup açmanın KD köşesinde yer alan anakayaya doğru uzanmaktadır.
Böylelikle, önceden tespit edilen ve açmanın kuzeybatısında ortaya çıkarılan taş dizisi ile kuzey
profilden uzanan bu taş doğrultusu arasında kalan alanın yayılımı araştırılan gri ve sert toprağın
sınırlarını oluşturduğu ve aynı sınırlamanın M-18 açmasında da görüldüğü ortaya çıkarılmıştır
(Resim 111).
Açmanın batı kesiminde ortaya çıkarılan taş öbeklerinin doğuya doğru yayılımının
takibi dolayısıyla önceden belirlenmiş grid kaldırılmış ve B.0050 "Yüzey Toprağı" birimi
kapatılarak açmanın tümü B.0051 "Kültür Dolgusu" olarak tanımlanmıştır. Yapılan derinleşme
çalışmalarında öncelikle açmanın doğu profilinin ortasına yakın bir kısımda ufak taşlardan
oluşan ve bir döşeme görüntüsü veren taş öbekleriyle karşılaşılmıştır. Bu taş öbeklerinin güney
kısmında küllü toprak dolgusunun yayılım gösterdiği ve daha önce tespit edildiği gibi belirli bir
seviyeden sonra gri ve sert bir toprak yapısına dönüştüğü ve bu kısımda taş yoğunluğuna dair
herhangi bir bulgu ile karşılaşılmadığı görülmüştür (Resim 8).
Açmanın doğu kesimindeki seviye eşitleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından
N-O/18 açmasından uzandığı düşünülen ve açmanın GB köşesinden KD'ya uzanan taş
öbeklerinin belirgin bir şekilde kuzeye doğru kıvrım yaptığı ve taş döşeme görünümüne sahip
alanın bu kıvrımın dışında kaldığı görülmüştür. Bu doğrultunun tespit edilmesinden sonra
açmanın tam ortasında yapılan derinleşme çalışmalarında anakaya ait üç blok ortaya
çıkarılmıştır. Bu kayalardan ikisi arasında bir geçiş olabileceği düşünülen bir genişlik
gözlemlenmiştir. Anakaya bloklarının, özellikle doğu yüzlerinde derinleşilmesi sonucu
açmanın KB kısmında GD yönünde uzanan bir doğrultuya sahip olduğu ve devamında açmanın
GB köşesinden KD yönüne doğru uzanan taş öbekleriyle açmanın tam ortasında birleştiği
görülmüştür (Resim 111).
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Resim 111: B.0051 Kültür Dolgusu Genel Görünüm

Bu alanın doğusunda kalan kısımda ise bir bütünlük göstermemekle birlikte taş
öbeklerinin bulunduğu ve yer yer küllü-yumuşak yapılı, yer yer sert yapılı-kahve renkli bir
toprak dolgusunun olduğu tespit edilmiştir. Açma genelinde taş yoğunluğu göz önüne alınarak
birim içinde daha fazla derinleşilmemiş ve bu kazı sezonu için, B.0051 "Kültür Dolgusu"
birimindeki çalışmalar sonlandırılmıştır.
Birimde yapılan çalışmalar sonucu genel olarak ortaya çıkan görünüm şu şekildedir.
Açmanın GB ve KB köşelerinde karşılaşılan yoğun taş öbekleri kıvrımlı bir şekilde açmanın
tam ortasına doğru birleşiyor görüntüsü vermektedir. Özellikle bu bağlantının kurulmasında
açma içinde yer alan anakaya bloklarının belirgin bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu taş
doğrultusunun doğusunda kalan alanda da dağınık taş öbekleri görülmekle birlikte batı
kesimdeki yoğunluğu ve bütünlüğü göstermemektedir. Ancak taşların doğu profilinin içine
doğru bazı noktalarda devamlılık gösterdiği göz önüne alındığında alanın doğusunda yer alan
ve N-O/20 olarak tanımlı alanda anlamlandırılabilecek bir görüntü sunma ihtimali de söz
konusudur.
Açma içinde bulunan anakaya bloklarının fazlalığı da dikkate alındığında açma sınırları
içinde anakayanın derinliğinin tespit edilmesi amacıyla bir sondaj birimi açılmasına karar
verilmiştir. Açmanın hemen her alanına yayılmış taşların sıklığı göz önüne alınarak sondajın
açılması için en uygun kısmın açmanın GD bölümü olduğu görülmüş ve B.0052 “Sondaj”
birimi adıyla KG 2 m., DB 2.40 m. ölçülerinde bir alan belirlenmiştir. Birimde yapılan
derinleşme çalışmalarında, kazı çalışmalarına başlanan günden itibaren açmanın güney
bölümünde görülen küllü ve orta sert toprak yapısının bu kısımda da devam ettiği görülmüştür.
Yapılan derinleşme çalışmalarında öncelikle birimin batı profilinde yaklaşık 15 cm.den itibaren
anakayaya ait taş yüzeyleri belirginleşmeye başlamıştır.
Taşlar özellikle GB köşeden başlayıp birimin KD yönüne doğru bir yayılım gösterirken
açmanın tam GD köşesinde kesilmekte ve gri yapıdaki küllü toprak daha sert bir dokuda devam
etmektedir. Anakayanın, ilk tespit edildiği seviyeden sonra, yapılan derinleşme çalışmalarında
doğuya doğru eğimli olarak 60 cm derinde yayılımını sürdürdüğü ve olasılıkla açmadaki taş
öbeklerinin altını kaplıyor olabileceği gözlemlenmiştir (Resim 112).
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Resim 112: B.0052 Sondaj Biriminde Ortaya Çıkarılan Anakaya

Açma genelinde sürdürülen kazı çalışmaları boyunca öne çıkan iki belirgin unsur
bulunmaktadır. Öncelikle açma sınırları içinde batı profilinin tam ortasında karşılaşılan ama
herhangi bütünlüğü bulunmayan taban parçaları dışında herhangi bir mimari öğe ile
karşılaşılmamıştır. Sadece açmanın ortasındaki anakaya öbeklerinin arasındaki açıklığın bir
geçiş amacıyla bu taban parçalarının bulunduğu kısma yöneldiği düşünülmekle birlikte buna
ilişkin net bir görüş oluşmamıştır. Açmada dikkati çeken ikinci durumsa buluntu yoğunluğunun
çok düşük olmasıdır. Özellikle taş öbeklerinin çevresinde sınırlı sayıda buluntu ele geçmiş,
kısmen yoğunluğun arttığı bölümlerinse açmanın kuzey ve güney profilleri çevresindeki gri
renkli ve küllü alanlar olduğu görülmüştür. Bu artışın, özellikle eğim durumu da göz önüne
alındığında açmanın batısındaki N-O/18 ve M-18 açmalarından akmış malzemeden
kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Açma içinde sadece B.0052 “Sondaj” biriminin
batı sınırında tüm bir kaba ait olduğu düşünülen yoğun seramik parçaları dışında birbiriyle
ilişkisi olduğu düşünülen herhangi bir buluntu topluluğu ise tespit edilmemiştir. Sadece
açmanın tam ortasındaki ana kaya bloklarının doğu tarafında hayvan kemiği buluntularının
fazlalaştığı görülmekle birlikte, bütüncül anlamda bu kemik yoğunluğunu anlamlandırmaya
ilişkin başka bir bağlam bulunmamaktadır.
Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra açmadaki taş yoğunluğuna ilişkin
görünüm, çok belirgin bir düzenleme yapılmaksızın bu alandaki taşların özellikle ana kaya
üzerine yapılan bir tesviye şeklinde olduğu yönündedir. Kazı çalışmalarının başlangıcında bu
alanda tespit edilen kahverengi, kumlu ve taşlı toprağın da bu tesviye esnasında dolgu olarak
kullanıldığı fikri de belirginlik kazanmıştır.
Açmanın güneybatısında tespit edilen taş öbeklerinin, hem N-O/18, hem de 2016 kazı
sezonunda yeni kazılan P/17-18 açmalarında bulunan taş sıralarının devamı şeklinde açmanın
tam ortasına doğru yayıldığı ve sonrasında anakaya bloklarını da içine alarak açmanın KB
köşesinden M-18 açmasındaki taş sırasına doğru uzanan kısmın bir çevirme şekline sahip
olduğu görünümü söz konusudur. Bu görünüm, olasılıkla eğim farkının ortadan kaldırılmasına
yönelik bir taraçalandırmaya ait bir yapı çalışmasına işaret etmektedir. Alandaki buluntu azlığı
da bu görüşü destekler bir yöndedir. Söz konusu alanın bir yaşam alanı olmadığı ve önceki kazı
sezonlarında batı alanı kaplayan öğe ve mekanlar için doğu kısmında bir sınırlama teşkil ediyor
olabileceği düşünülmektir (Resim 113-117).
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Resim 113: N-O/19 Açması Sezon Sonu Genel Görünüm
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Resim 114: P-17/18 Sezon Sonu Orthophoto
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Resim 115: P-17/18 Sezon Sonu Orthophoto
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Resim 116: Kanlıtaş Höyük 2016 Sezonu kazı alanı Ortografik görünümü
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Resim 117: Kanlıtaş Höyük 2016 Sezonu genel planı
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KANLITAŞ HÖYÜK 2016 YILI MALZEME GRUPLARININ
DEĞERLENDİRMESİ
3.1. KANLITAŞ HÖYÜK YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ 2016 YILI RAPORU

Neyir Kolankaya-Bostancı
Abstract
This report presents the preliminary observations of 2016 season chipped stone
assemblage from Kanlıtaş Höyük in inland northwest Anatolia. Total 809 lithic artefacts were
recovered at Kanlıtaş Höyük during 2016 the excavation season. Preliminary analysis of the
chipped stone industry reveals some basic features concerning the description of raw materials,
technological traits and typological structure of the assemblage. Inhabitants of Kanlıtaş Höyük
settlement supplied raw materials from local resources with low and medium level of knapping
features. 2016 season lithic assemblage is consisted of limited numbers of cores and blanks,
large amount of debris, blanks and in a very lesser degree of tools. These finds suggested that
that core processing somewhere in the near vicinity of the site and probably blank
transformation made from these places. Later tool production was made from these blanks in
the settlement. Kanlıtaş Höyük 2016 lithic assemblage is dominated by two tool classes: borers
and knives. Also, this year one different kind of tool type, disc scraper, has been added to
Kanlıtaş tool assemblage. Although there is only one example the presence of this tool strengths
the hypothesis that butchering is one of the main activities in Kanlıtaş people’s life. Besides
these, lithic artefacts display similarities with the assemblages from the sites in inland western,
northwestern, southwestern Anatolia and the Balkans, especially with the Vinča culture,
confirming the existence of a large cultural interaction network during the Early Chalcolithic
period.
Keywords: Kanlıtaş Höyük, Early Chalcolithic Period, Chipped Stone
Özet
Bu rapor içbatı Anadolu’da yer alan Kanlıtaş Höyük’ten 2016 yılında ele geçen
yontmataş topluluğu üzerine olan ilk gözlemlemeleri sunmaktadır. Kanlıtaş Höyük’te 2016
yılında gerçekleştirilen kazılar sırasında toplam 809 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir.
Yontmataş endüstrisinin ilk incelemeleri, buluntu topluluğunun hammadde yapısı, teknolojik
özellikleri ve tipolojik yapısını içeren bazı temel özelliklerini ortaya koymaktadır. Kanlıtaş
Höyük sakinleri hammadde ihtiyaçlarını düşük ve orta seviyedeki yongalama özelliğine sahip
olan yerel kaynaklardan karşılamışlardır. 2016 yılı yontmataş topluluğu sınırlı sayıda çekirdek
ve taşımalık ile, bol miktarda üretim artığı ve çok daha az sayıda aleti içermektedir. Söz konusu
buluntular, çekirdek hazırlamasının yerleşim yeri yakınında yapıldığını ve taşımalıkların
olasılıkla bu alanlardan yerleşimlere taşınmış olduğunu göstermektedir. Daha sonra
Taşımalıklardan alet üretimi ise daha sonra yerleşim yerinde gerçekleşmiştir. Kanlıtaş Höyük
2016 yılı yontmataş topluluğunda iki alet grubu hakim durumdadır: delgiler ve bıçaklar. Ayrıca
bu yıl farklı bir alet tipi, disk kazıyıcı, Kanlıtaş alet topluluğuna eklenmiştir. Her ne kadar
yalnızca bir örnek olsa da bu aletin varlığı, Kanlıtaş insanlarının yaşamında kasaplığın temel
aktivitelerden biri olduğu yönündeki hipotezi güçlendirmektedir. Bunların yanı sıra, yontmataş
buluntuların içbatı, kuzeybatı ve güneybatı Anadolu ile Balkanlar, özellikle de Vinča kültürü
ile benzerlik göstermesi Erken Kalkolitik dönemde büyük bir kültürel etkileşim ağının varlığını
doğrulmaktadır.
Keywords: Kanlıtaş Höyük, Erken Kalkolitik Dönem, Yontmataş
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Giriş
Eskişehir ili sınırları içinde, dağlık bir bölgede yer alan Aşağı Kuzfındık Köyünün 1 km
doğusunda yer alan Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılında P/17-18, M/16-17, N-O/19 ve N-O/16
açmalarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında toplam 809 adet yontmataş buluntu ele
geçmiştir. Söz konusu yontmataş buluntular üzerine kazı evi laboratuvarında 08.08.201612.08.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk incelemeler yapılmıştır. Bu ilk incelemeler
sonucunda Kanlıtaş Höyük Erken Kalkolitik dönem yontmataş endüstrisinin genel yapısında
herhangi bir değişikliğin olmadığı gözlemlenmiştir.
Yontmataş Endüstrisi
Kanlıtaş Höyük 2016 kazısında Erken Kalkolitik Çağ’a tarihlenen toplanan 809 adet
yontmataş buluntu, yoğunluk sırasına göre çakmaktaşı, opal1, radyolarit, kalsedon ve obsidiyen
ile temsil edilmektedir (Grafik 1).

Grafik 1: Hammadde Oranları

Söz konusu buluntuların en fazla ele geçtiği açma P/17-18 açması, özellikle de bir işlik
döküntüsü/çöplük olarak kullanılmış olduğu düşünülen bir alanı temsil eden B.0151 birimidir
(Tablo 1). Bu alandan küllü bir alan ile birlikte çeşitli seramik parçalarının yanı sıra, parçalar
halinde korunmuş olan çeşitli tipte sürtme taş buluntular ile açık ateşte pişirilmiş olduğu
düşünülen yanmış hayvan kemikleri ele geçmiştir2.
Açma
P/17-18
M/16-17
N-O/19
N-O/16
TOPLAM

Çakmaktaşı
422
52
207
23
704

Opal
25
4
15
2
46

Kalsedon
13
1
12
1
27

Radyo larit
17
1
12
30

Obsidiyen
2
2

TOPLAM
479
53
251
26
809

Tablo 1: Açmalara göre yontmataş alet yapımında kullanılan hammaddelerin dağılımı

Sözü edilen alandan ele geçen yontmataş buluntular arasında 5 adet çakmaktaşı
çekirdek, 9 adet taşımalık ile çakmaktaşı, opal, kalsedon, radyolarit ve obsidiyenden 234 adet
Opal örnekler arasında süt opali ile dendritli opal bulunmaktadır.
2016 yılı kazı sezonunda bulunmuş olan hayvan kalıntıları Abu Bakar Sıddıq ve sürtme taş buluntular da Onur
Özbek tarafından incelenmiştir.
1
2
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üretim artığı ele geçmiştir (Resim 1). Söz konusu buluntularının birçoğu üzerinde yanma izleri
mevcuttur. Bu alanda toplam 8 adet yontmataş alet ele geçmiştir. Ancak bu aletler üzerinde
yapılan ilk makroskobik incelemeler sonucunda bunların kullanılmayacak durumda olan
körelmiş aletler oldukları anlaşılmıştır. Yontmataş buluntular üzerinde yapılan ilk gözlemler
sonucunda bu alanın bir çöplük alanı olarak kullanılmış olduğu görüşü desteklenmiştir. Kanlıtaş
genelinde aletlerin de genellikle çöp çukurlarında bulunmuş olması Kanlıtaş insanlarının
günlük hayatta kullanmış oldukları aletleri köreldikten sonra bu tipteki çöp çukurlarına ya da
çöplük olarak kullanılan alanlara atmış olduklarını göstermektedir.

Resim 1: P/17-18 açmasında açığa çıkarılan B.0151 birim numaralı çöp alanından ele geçen yontmataş
buluntuların bir kısmı

Geçen kazı sezonları sırasında sırasında redüksiyon dizisi hakkında bilgi verecek
buluntulara yerleşimin çeşitli alanlarında rastlanılmıştır. Bu seneki kazılar sırasında ise
redüksiyon dizisi hakkında bilgi verecek nitelikte yalnızca çekirdek, üretim artıkları, taşımalık
ve aletlere rastlanılmıştır (Tablo 2).
Redüksiyon Dizisi

Çakmaktaşı

Opal

Radyolarit

Kalsedon

Obsidiyen

TOPLAM

Çekirdek

7

-

-

1

-

7

Omurgalı Dilgi

-

-

-

-

-

-

Dönümlü Dilgi

-

-

-

-

-

-

Dilgi

15

1

-

3

1

20

Yongamsı Dilgi
Yonga
Dilgicik

7
9
2

1
1

1
-

-

-

7
11
3

Alet

26

-

-

1

-

27

Tablo 2: Hammaddelere göre redüksiyon dizisi ve yongalama ürünleri

Çekirdeklerin çoğunluğu P/17-18 açmasından ele geçmiştir. Kanlıtaş Höyük 2016 yılı
kazı sezonu sırasında toplamda çakmaktaşından 6 adet şekilsiz (Resim 2) ve 2 adet de tek
kutuplu yonga çekirdek ele geçmiştir (Resim 3). Tamamı korunmuş olan çekirdeklerin hepsi
yonga çıkarımında kullanılan, vurma düzlemi hazırlaması özenli bir şekilde yapılmamış olan
çekirdekler şeklinde olup her yönden çıkarımlar yapılmıştır. Direkt vurma tekniği ile
yongalanmış olan çekirdeklerden yalnızca ikisi üzerinde kabuk kalıntısına rastlanılmıştır. Sözü
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edilen çekirdeklerin yükseklikleri 2,74 cm- 5,48 cm; genişlikleri ise 3,85 cm-7,08 cm arasında
değişiklik göstermektedir.

Resim 2: Çakmaktaşı şekilsiz çekirdekler

Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılı çalışmaları sırasında ele geçen çekirdeklerin benzerleri
Vinca kültürünün görüldüğü Divlje Polje (Bogosavljevic-Petrovic 2001: Plate I, no: 2) ve
Trsine (Bogosavljevic-Petrovic 2001: Plate II, no: 2 ve 3) ile Antalya ili sınırları içinde yer alan
Suluin Mağarasında (Taşkıran 2014: Levha IX) tespit edilmiştir.

Resim 3: Çakmaktaşı tek kutuplu çekirdekler

Söz konusu çekirdeklerden kalsedondan yapılmış olan örnek sıra dışı bir görünüm
sergilemektedir (Resim 4). Direkt vurma tekniği ile üzerinden 5 adet yonga çıkarımının
yapıldığı şekilsiz çekirdeğin üst yüzünde görülen birden fazla vurma noktasının varlığı,
vurgacın kontrolsüz kullanımının bir sonucu olmalıdır. 3,99 cm yüksekliğinde olan çekirdeğin
alt yüzü 7,69 cm genişliğindedir. Ancak çekirdeğin vurma düzlemi kırılmış ya da kaldırılmıştır.
Vurma düzleminin kaldırılması taşın iç yüzeyinin görülmesine sebep olmuştur.
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Resim 4: Kalsedon şekilsiz çekirdek

Taşın iç yüzeyine bakıldığında kalsedonun oluşumu hakkında da bilgi edinilmektedir.
Taşın iç kısmında görülen kabarcıklar, söz konusu kayacın termal koşullarda meydana gelmiş
olduğunu göstermektedir.
Bu çekirdeklerin yanı sıra aynı açmadan mekân içinden (B.0152) ayrıca bir adet
çakmaktaşı vurgaç ele geçmiştir (Resim 5). Tamamı korunmuş olan vurgaç direkt vurma tekniği
ile üretilmiş olup 5,85 cm x 5,33 cm x 3,92 cm ölçülerindedir. Vurgaç üzerinde parçalar halinde
kabuk kalıntıları da bulunmaktadır. Bunun dışında çekirdeklerin mekân içinden ele geçmiş
olması çakmaktaşı yongalamasının yerleşim yerinde mekân içlerinde yapılmış olduğunu ortaya
koymaktadır. Daha önceki yıllarda da çekirdek ve hatta çekirdek tablalarına yine mekân içinde
rastlanılmıştır.

Resim 5: Çakmaktaşı vurgaç

Bunlar arasında özellikle üretim artıklarının oldukça yüksek miktarda bulunması
(%
91) ve çakmaktaşı örnekler arasında kabuklu parçalar ile büyük düzeltisiz yonga ve dilgilerin
varlığı buluntu yerinde hammadde yönünden herhangi bir sıkıntının olmadığını ortaya
koymaktadır (Grafik 2). Bu durum da, hammadde kaynaklarının yakında yer aldığını ve
üretimin yerleşim yerinde ya da çok yakınında yapılmış olduğunu düşündürtmektedir. Nitekim
Kanlıtaş kazı heyet üyelerinden yüksek lisans öğrencisi arkeolog Ferhat Erikan’ın yüksek lisans
tezi kapsamında höyüğün yakın çevresinde 2015 yılında gerçekleştirdiği yüzey araştırması3
Söz konusu yüzey araştırması Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans öğrencisi Ferhat Erikan’ın, Kanlıtaş Höyük kazı başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan
danışmanlığında yürüttüğü “ Porsuk Vadisi ve Çevresi Kalkolitik Dönem Yontmataş Endüstrisi ve Hammadde
3
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sırasında Kanlıtaş Höyük çevresinde yontmataş alet yapımında kullanıldığı anlaşılan 4 farklı
hammadde kaynağı tespit edilmiştir. Aynı tez kapsamında ayrıca XRF analizleri de
gerçekleştirilmiştir (Erikan 2016).

Grafik 2: Redüksiyon yongalama ürünlerinin oranları

Bu hammadde kaynaklarının Kanlıtaş Höyük’e uzaklığı 7 km ile 1 km arasında
değişmektedir. Kanlıtaş Höyük ve çevresinde ortaya çıkarılan Akyokuş, Dereyalak, Taşköprü,
Nusret Köy gibi hammadde kaynakları Kanlıtaş Höyük yontmataş alet endüstrisi açısından
büyük önem taşımaktadır (Erikan 2016: 139-140). Kanlıtaş Höyük’e uzaklığı 3,5 km olan
Akyokuş hem çakmaktaşı bloklarının bulunması hem de Kanlıtaş Höyük yontmataş
endüstrisine benzer aletlerin bulunduğu bir alan olarak en önemli kaynaklardan bir tanesidir
(Erikan 2016: 139). Söz konusu alanlardan özellikle Akyokuş’ta çakmaktaşı çekirdek ve üretim
artıklarına rastlanılmasından dolayı, bu alanın bir çeşit işlik yeri olarak kullanılmış olduğu da
düşünülmektedir. Kanlıtaş insanları, höyüğe yakın olan bu alanda hammadde ihtiyaçlarını
karşılayarak ilk yongalamalarını burada yapmış ve aletlerini de yerleşim yerinde tamamlamış
olabilirler. Ancak kesin bir yargıya varmak için daha fazla araştırma yapmak gerekmektedir.
Bunlara ek olarak Orman Fidanlığından alınan üretim artıkları üzerinde yapılan XRF analizi
çalışmalarında özellikle iki örneğin Kanlıtaş Höyük’e uzaklığı 3,5 km olan Akyokuş
Mevkii’nden getirildiği anlaşılmıştır. Bu durum özellikle bu kaynağın sadece Kanlıtaş Höyük
yerleşimcileri tarafından değil; çevredeki diğer yerleşimler tarafından da kullanıldığını
göstermektedir (Erikan 2016: 140-141).
Diğer önemli bir hammadde kaynağı olan Dereyalak’ın ise yerleşime uzaklığı 7 km’ dir.
Bu alanda bulunan opal kaynakları yine Kanlıtaş Höyük yerleşimcileri tarafından kullanılmıştır
(Erikan 2016: 139). Kanlıtaş Höyük sakinlerinin Kalkolitik Çağ’da yontmataş alet yapımında
kullandığı kayaçların bulunduğu bu mevkilerden Dereyalak köyünün kuzeybatısında yer alan
yataklarda yer alan opal yumruları daha önceden jeologlar tarafından incelenmiştir (Arzoğulları
2007; Çalık ve Arzoğulları 2009; Çalık ve Arzoğulları 2014: 99-108). Diğer bir hammadde
kaynağı olan Nusretköy’ün ise Kanlıtaş’a uzaklığı 5 km’dir. Bu alanda da bloklar halinde
çakmaktaşı ve kalsedonlara rastlanmıştır (Erikan 2016: 140). Söz konusu mevkilerin Kanlıtaş
Höyük’e olan yakınlıklarından dolayı, Kanlıtaş insanlarının Erken Kalkolitik dönemde
hammadde yönünden herhangi bir sıkıntı çekmedikleri anlaşılmaktadır. Yakın çevrenin
çakmaktaşı, radyolarit, kalsedon ve opal gibi kayaçlar bakımından zengin olması ve bunların
Kaynakları” konulu tez çalışması kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 30.03.2015 tarih ve 94949537-161.05/-61498 sayılı izni ile gerçekleştirilmiştir.
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yerleşimin yakınında yer almasından dolayı prehistorik dönemlerde kolaylıkla ulaşılabilecek
olduklarını göstermektedir.
Kanlıtaş Höyük yontmataş buluntu topluluğunda oldukça düşük bir yüzde ile temsil
edilen obsidiyenden bu seneki çalışmalar sırasında yalnızca bir adet dilgi (Resim 6) ile bir adet
üretim artığı ele geçmiştir.

Resim 6: Obsidiyen dilgi

Sözü edilen buluntular üzerinde henüz kaynak yeri analizi yapılmamış olsa da,
makroskobik özelliklerine dayanılarak bunların Göllüdağ kaynaklı oldukları düşünülmektedir.
Ancak kesin bir şey söylemeyebilmek için analiz yapılması gerekmektedir.
Kanlıtaş Höyük’te yontmataş alet üretiminde yoğunluklu olarak dolaylı vurma tekniği,
ikinci sırada ise direkt vurma tekniği kullanılmıştır. Bu örneklerin büyük bir kısmında
yongalama sırasında meydana gelmiş olan kırıklarla sonuçlanan aletler ile taşımalıklar
bulunmaktadır (Resim 7).

Resim 7: Yongalama sırasında meydana gelmiş olan kırılmaların görüldüğü dilgi

Bunların yanı sıra Kanlıtaş Höyük’te sıklıkla görülen aletler ya da taşımalıklar üzerinde
görülen birden fazla vurma noktasının varlığı da vurgacın kontrolsüz kullanımı ile bağlantılı
olmalıdır. Nitekim hammadde kullanımında da çoğunlukla kabuğun tamamen soyulmadan
bırakılması olasılıkla üretimin o anki ihtiyaç doğrultusunda hızlı bir şekilde üretimin yapılması
ile bağlantılı olmasıdır.
Kanlıtaş Höyük’te 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen kazı çalışmaları sonucunda
ele geçen buluntular birarada değerlendirildiği zaman, yontmataş endüstrisi genel anlamda bir
dilgi endüstrisi olarak değerlendirilmektedir (Tablo 2). Taşımalık grupları arasında bir taraftan
klasik dilgi üretimi yapılmışken, diğer taraftan da bölgeye has bir gelenek olarak yongamsı dilgi
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üretimi gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, yonga üretimi de azımsanmayacak miktardadır.
Dilgicik çıkarımı ise oldukça sınırlı miktardadır. Taşımalıklardaki bu tercihin sebebi ihtiyaç
duyulan alet tipleri ile bağlantılı olabildiği gibi, en önemli etken kullanılan yongalama
tekniğidir (Gatsov ve Efe, 2005; Kolankaya-Bostancı, 2015). Kanlıtaş Höyük’te genel anlamda
direkt ya da dolaylı vurma tekniği kullanılmaktadır. Baskılama tekniği ise hiç kullanılmamıştır.
Söz konusu tekniklerinin seçimindeki başlıca neden ise üretiminin ustalar tarafından
yapılmaması ve özensiz hızlı bir yongalamanın gerçekleştirilmesidir.
Kanlıtaş Erken Kalkolitik dönem yontmataş buluntuları üzerine yapılan tipolojik
analizlerde 10 alet tipi saptanmıştır (Tablo 3). Kanlıtaş Höyük’te yontmataş aletlerin yapımında
ağırlıklı olarak çakmaktaşından yararlanılmıştır. Yalnızca bir adet ağır iş aleti (heavy duty tool)
radyolaritten yapılmıştı.
Alet Tipi
Taş Delgi
Bıçak
Ağır iş aleti (Heavy
Duty Tool)
Sırtlı Dilgi
Taş Kalem
Orak Dilgisi
Düzeltili Yonga
Çontuklu Dilgi
Düzeltisiz Uç
Yelpaze biçimli
tabular kazıyıcı
TOPLAM

Çakmaktaşı
6
5
3

Opal

Radyolarit

Kalsedon

Obsidiyen

1

Toplam
6
5
4

3
2
2
2
1
1
1

3
2
2
2
1
1

26

1

27

Tablo 3: Yontmataş alet tipleri

Söz konusu aletlerin büyük bir kısmı P/17-18 açmasından, özellikle de çöplük alanı
olarak nitelendirilen alandan ele geçmiştir (Tablo 4).
ALET TİPLERİ
Taş Delgi
Bıçak
Ağır iş aleti
(Heavy Duty Tool)
Sırtlı Dilgi
Taş Kalem
Orak Dilgisi
Düzeltili Yonga

P/17-18
5
3
3
3
2

Çontuklu Dilgi
Düzeltisiz Uç
Yelpaze biçimli tabular
kazıyıcı
TOPLAM

M/16-17
1
-

N-O/19
1
1
1

N-O/16
-

TOPLAM
6
5
4

2
1
-

1
-

-

3
2
2
2

1
1

-

-

-

1
1

-

1

-

-

1

18

5

4

-

27

Tablo 4: Yontmataş aletlerinin açmalara göre dağılımı

Toplam 27 adet aletin yapımında yonga, dilgi ve yongamsı dilgilerden yararlanılmıştır.
Yongalar daha çok delgi yapımında, yongamsı dilgiler ise bıçakların yapımında kullanılmıştır
(Tablo 5).
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Alet Tipi

Dilgi

Taş Delgi
Bıçak
Ağır iş aleti
(Heavy Duty Tool)
Sırtlı Dilgi
Taş Kalem
Orak Dilgisi
Düzeltili Yonga
Çontuklu Dilgi
Düzeltisiz Uç
Yelpaze biçimli tabular
kazıyıcı
TOPLAM

1
1
-

Yongamsı
Dilgi
4
2

Yonga

Dilgicik

Toplam

5

-

2

-

6
5
4

1

-

-

3
2

3
1
2

2

2
1

1
1
1
9

8

10

-

27

Tablo 5: Yontmataş aletlerinin yapımında kullanılan taşımalıklar

2016 yılı çalışmaları sonucunda alet repertuvarında en çok örnekle temsil edilen alet tipi
delgilerdir (Resim 8). Söz konusu delgilere en çok P/17-18 açmasında, B.0151 birim numaralı
çöplük alanında rastlanılmıştır. Yongalardan daha çok delgi yapımında yararlanılmıştır.
Genelde tamamı korunmuş olan delgilerin bir kısmında da proximal kısmın eksik olduğu
görülmektedir. Bu delgilerin ölçülerine bakıldığında daha çok herhangi bir sapa takılmadan elle
kullanılmış oldukları dikkat çekmektedir. Hatta bu delgilerden biri üzerinde elle rahatlıkla
kullanılabilinmesi için, başparmağın oturması için bir çıkarım yapılmıştır. Proximal kısımları
eksik olan delgilerin ise, bu kısımlarının bir sapa rahatlıkla takılabilmeleri için çıkarılmış
oldukları düşünülebilir. Bu delgilerin birçoğu, özellikle P/17-18 açmasında açığa çıkarılan çöp
çukuru içinden bulunan delgiler kullanıldıktan sonra körelmiş olan aletler şeklindeyken. NO/19 açmasında bulunan ve tamamı korunmuş olan çakmaktaşı delgi ise, hazırlanma
aşamasında terk edilmiştir. Söz konusu yonga üzerine yapılmış olan delgilerin en yakın
benzerine Orman Fidanlığı’nda (Baykal-Seeher 2001: Abb. 6, no: 48; Abb. 7, no: 60)
rastlanılmıştır.

Resim 8: Çakmaktaşı delgiler

Bu seneki kazı çalışmaları sırasında taş delgilerden sonra en çok bulunan alet tipi
çakmaktaşından yapılmış olan bıçaklardır. (Tablo 4). Söz konusu aletler arasında yer alan ve
ham sırtlı bıçaklar olarak yorumlanan bıçaklar dilgi ve yongamsı dilgiler üzerine yapılmış olup
bıçakların ön yüzlerinde ve işlev gören lateral kenarın karşı kenarında yer alan kabuk kalıntısı,
97

aletin uzun ekseni boyunca bırakılmıştır (Resim 9). Birçok örnekte bu duruma rastlanılmış
olması kabuğun yontmataş ustaları tarafından istenilerek bırakılmış olduğunu
düşündürtmektedir. Böylece sapa takılacak kadar küçük olmayan bu örneklerin elde
kullanılırken, keskin olan kenarın kullanıcının elini kesmemesi için kabuğun bırakılmış olduğu
düşünülmektedir. Bununla birlikte, bazı aletlerin ön yüzlerinde belli bir alanında kabuğun
bırakılması Geç Vinča kültürü yontmataş endüstrisinin karakteristik özelliğini oluşturmaktadır
(Bogosavljevič-Petrovič 2001: 40).

Resim 9: Çakmaktaşı bıçaklar

Kanlıtaş Höyük’te 2013 yılından itibaren gerçekleştirilen kazılar sonucunda elde edilen
yontmataş buluntuların değerlendirilmesi sonucunda, Kanlıtaş’ın yontmataş endüstrisi genel
anlamda anlık ihtiyaçları karşılamak amacıyla belli bir ustalık gerektirmeyen iri boyutlu aletler
ile karakterize edilmektedir. Bu bağlamda, Erken Kalkolitik dönemde Kanlıtaş Höyük’te bu
sene ilk kez görülen literatürdeki kullanımı ile heavy duty tool olarak adlandırılan ve Türkçeye
ağır iş aletleri olarak çevrilen alet tipi yerleşimdeki anlık kullanımları açıklamaktadır (Resim
10).
Söz konusu aletler kaba işlerde kullanılmak üzere üretilen iri aletler şeklinde olup daha
çok et kesiminde yararlanılmıştır. Bu aletler aynı zamanda Kanlıtaş Höyük alet grubu içinde en
geniş ve kalın alet grubunu oluşturmaktadır. Söz konusu aletlerden iki tanesi de P/17-18
açmasında B.0151 birim numaralı çöp alanından ele geçmiştir. Benzer tipteki aletlere Karain
Mağarasının Geç Neolitik /Erken Kalkolitik dönem tabakalarında (Kartal 2013: Levha IV, no:
4) rastlanılmaktadır (Balkan-Atlı 2005: Levha 187, no: 4).

Resim 10: Çakmaktaşı ve radyolarit heavy duty tools (ağır iş aletleri)

2016 yılı Kanlıtaş Höyük yontmataş alet topluluğunda sırtlı dilgiler üç örnek ile temsil
edilmektedir (Resim 11).
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Resim 11: Çakmaktaşı sırtlı dilgiler

Kanlıtaş Höyük 2016 yılı yontmataş alet topluluğunda 2 örnekle temsil edilen
çakmaktaşı kalemlerin her ikisinin de tamamı korunmuştur (Resim 12). Sözü edilen taş
kalemlerden biri yongamsı dilgi, diğer ise dilgi üzerine yapılmıştır. Dilgi üzerine yapılan
kalemin proximal kısmında yongalama sırasında meydana gelmiş olan kırılma izleri mevcuttur.
Daha çok kemik ya da boynuz parçaları üzerinde yiv açmada ya da kazıma yapmada kullanılmış
olduğu düşünülmektedir. Bu tipteki taş kalemlerin benzerleri Suluin Mağarasında da
bulunmaktadır (Taşkıran 2014: Levha XXVIII, no: 14).

Resim 12: Çakmaktaşı kalemler

Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 2 adet orak
dilgisi ele geçmiştir (Resim 13). Söz konusu orak dilgilerinin 1 tanesi sırtlı ve 1 tanesi de
düzeltisiz orak dilgisi şeklindedir. Kanlıtaş Höyük’te orak dilgileri her zaman az sayıda temsil
edilmektedir. Kalkolitik Çağ buluntu yerlerinde sıklıkla rastlanılan orak dilgilerinin oldukça az
miktarda olması, Kanlıtaş insanlarının yaşamında büyük bir ihtimalle tarımın önemli bir yere
sahip olmadığını göstermektedir. Ele geçen orak dilgilerinin üzerindeki silika parlaklıklarının
lokalizasyonu ise bu tip dilgilerin oraklardan farklı olarak tekil bir biçimde sapa dikey olarak
takılarak kullanılmış olabileceklerini ortaya koymaktadır.
Kanlıtaş’tan ele geçen söz konusu dilgilerin lateral kenarları üzerindeki silika
parlaklığının genişliği 0,18-0,25 cm arasında olması söz konusu aletlerin tarımsal aktivitelerden
daha çok saz gibi bitkilerin kesilmiş olduğu görüşünü destekler niteliktedir.
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Resim 13: Çakmaktaşı orak dilgileri

Orak dilgilerinin hem sayısal bakımdan azlığı, hem de yukarıda sözü edildiği şekildeki
kullanımından dolayı bunların tahıl kesiminden daha çok, birçok araştırmacının orak dilgileri
ile yaptığı deneysel çalışmalarda da (Garrod 1957: 216; Anderson 1995; Anderson ve Valla
1996: 343; Korobkova 1996: 227; Gurova 2008: 539; Astruc vd 2012) ortaya koydukları gibi
yabani otlar ve sazlar gibi bitkilerin toplanmasında kullanılmış olma ihtimalini akla
getirmektedir. Yakın çevrede sazlık alanların olmasından dolayı muhtemelen sazların
kesilmesinde kullanılmış olabilir. Söz konusu malzemelerden çok büyük bir olasılıkla yapı
malzemesi olarak ya da sepet yapımında yararlanılmış olunmalıdır.
Kanlıtaş Höyük’te 2 örnekle temsil edilen düzeltili yongaların her ikisinin de tamamı
korunmuştur. Çok düzgün olmayan yongalar üzerine yapılan bu aletlerin olasılıkla et kesiminde
kullanılmış oldukları düşünülebilinir. Benzer tipteki düzeltili yongalar, Menteşe (Gatsov 2009:
Fig. 58, no: 5), Orman Fidanlığında (Baykal-Seeher 2001: Abb.12, no: 98) ve Höyücek’te
(Balkan-Atlı 2005: Levha 187, no: 4) de yer almaktadır.

Resim 14: Çakmaktaşı düzeltili yongalar

2016 yılı kazısı sırasında ele geçmiş olan tek çontuklu alet dilgimsi yonga üzerine
yapılmış olup yalnızca proximal kısmı korunmuştur. Söz konusu aletin uzunluğu 2,69 cm,
genişliği 3 cm ve kalınlığı da 0,89 cm’dir.
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Resim 15: Çakmaktaşı çontuklu dilgi

Kanlıtaş yontmataş endüstrisinde düzeltili ve düzeltisiz uçların alet topluluğunda
oldukça yüksek bir oranda teslim edilmesi, Kanlıtaş yontmataş endüstrisinin karakteristik bir
özelliğini oluşturmaktadır. Ancak 2016 yılı kazıları sırasında yalnızca bir adet düzeltisiz ok ucu
bulunmuştur. Tamamı korunmuş olan çakmaktaşı uç 4,59 cm uzunluğunda, 1,91 cm
genişliğinde ve 0,51 cm kalınlığındadır.

Resim 16: Çakmaktaşı ok ucu

2013-2015 yılı uçları da bir bütün olarak ele alındığında, Kanlıtaş Höyük’ten ele geçen
uçların büyük bir çoğunluğunun üzerlerinde herhangi bir düzelti bulunmamasından dolayı,
uçların yongalaması sırasında çok fazla önem verilmediğini ve bunların yalnızca günlük
kullanım için üretilmiş oldukları düşünülmektedir. Özellikle Geç Neolitik Çağ’da Anadolu
genelinde uç kullanımının azalmasına rağmen Kanlıtaş’ta Erken Kalkolitik dönem alet
topluluğunda yüksek oranda olması büyük bir ihtimalle bu toplumun ekonomisinde avın
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim Kanlıtaş Höyük’ten ele geçen
hayvan kemikleri üzerine ilk incelemeleri yapan Abu Bakar Sıddıq’ın verdiği bilgilere göre
Kanlıtaş insanları bir taraftan koyun, keçi ve sığır besiciliği yaparlarken, büyük oranda yabani
domuz, tavşan ve geyik avcılığı da yapmışlardır. Benzer şekilde, Vinča kültüründe de, nehir
vadi teraslarında yer alan ve temel ekonomileri avcılığa dayanan merkezi gruplarda aynı şekilde
uçlara sıklıkla rastlanılmaktadır (Bogosavljevič-Petrovič 2001: 40). Diğer taraftan Kanlıtaş
Tepe’nin yakınında yer alan ve aynı döneme tarihlenen Orman Fidanlığı’nın alet repertuvarında
uçlar yer almamaktadır (Baykal-Seeher 2001: 161).
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2016 yılı kazı sezonunda bulunan yontmataş aletler arasında en ilgi çekici alet tipini 6,2
cm x 7,1 cm x 1,3 cm ölçülerinde çakmaktaşı yonga üzerine yapılmış olan ve literatürde disk
ya da disk kazıyıcı (Baykal-Seeher 1994: 73-74; Balkan-Atlı 2005: 134; Gatsov ve Nedelcheva
2011: 93; Efe vd. 2012: 229) ya da yelpaze biçimli tabular kazıyıcı (Rosen 1997: 71) olarak
tanımlanan alet tipidir (Resim 17). Kanlıtaş Höyük’te daha önce hiç bulunmamış olan ve
yerleşimde tanınmayan bu alet üzerinde sert vurgaçla yapılmış olan düzeltiler yonganın distal
ve lateral kenarları boyunca yaygınlık göstermekte olan devamlı ve kaba düzeltiler şeklindedir.
Orta kısımda ise kabuk kalıntılarının yanı sıra yoğun bir patinalaşma tespit edilmiştir. Direkt
vurma tekniği ile üretilmiş olan yonganın büyük boyutta olması ve vurma yumrusunun da
oldukça belirgin olmasından dolayı yongalama sırasında büyük bir gücün uygulanmış olduğu
düşünülmektedir.

Resim 17: Çakmaktaşı disk kazıyıcı

Söz konusu kazıyıcılara Levant bölgesinde Geç Neolitik dönemden itibaren
rastlanılmaktadır. Ancak özellikle Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’nda yaygınlık göstermiştir. Direkt
burma tekniği ile üretilmiş olan bu tip kazıyıcıların boyutları 6 cm’yi bulmaktadır. Çıkarımlar
kenarlar boyunca yapılmakta olup genelde orta kısımları kabuklu olarak bırakılmıştır (Rosen 1997:
71). Genellikle bu tip aletlere hammaddenin bol olduğu buluntu yerlerinde rastlanılmaktadır. Söz
konusu kazıyıcılarda özensiz bir işçiliğin izleri görülmektedir (Quintero 2002: 27).
Bu tip kazıyıcılar üzerine yapılan işlevsel analizler sonucunda, söz konusu aletlerin daha
çok kasaplık işlemlerinde kullanılmış oldukları anlaşılmıştır (McConaughy 1979: 304). Bazı
araştırmacılar ise göçebe çoban toplumlarında bu aletlerden yün kesiminde yararlanılmış
olduklarını düşünmektedir (Bennett et al. 1989; Henry 1995: 372-373).
Bu tipteki kazıyıcıların bölge için yabancı olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim
Keçiçayırı’nda gerçekleştirilen yüzey araştırması sırasında da aynı tipte bir kazıyıcı bulunmuştur
(Gatsov ve Nedelcheva 2011: Fig. 4; Efe vd. 2012: Fig. 7). Söz konusu kazıyıcı, tabakadan ele
geçmediği için tam olarak hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber birlikte bulunduğu diğer
yontmataş buluntulara dayanılarak Erken Neolitik dönem, Akeramik Neolitik döneme ait
olabileceği düşünülmektedir (Efe vd. 2012: 229). Diğer taraftan benzer tipte kazıyıcılara kuzeybatı
Anadolu’da Fikirtepe (Özdoğan 2007: Fig.8), Menteşe (Gatsov 2009: Fig. 62, no: 1), Göller
Bölgesinde Höyücek (Balkan-Atlı 2005: Levha 196) ve Kuruçay’da Geç Neolitik döneme
tarihlenen 12. tabakada rastlanılmıştır (Baykal-Seeher 1994: Levha 231, no: 10-12).
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SONUÇ
Kanlıtaş’ta 2016 yılı çalışmaları sırasında ele geçen yontmataş buluntuların incelenmesi
sonucunda, 2013 yılından itibaren elde edilen sonuçlardan çok daha farklı bir neticeye
rastlanılmamıştır. Genel anlamda 2013 yılından itibaren yontmataş buluntular üzerinde yapılan
çalışmalar ile birlikte değerlendirildiğinde Kanlıtaş Höyük Erken Kalkolitik dönem yontmataş
endüstrisinin genel özellikleri şu şekilde özetlenebilir.
1. Yontmataş endüstrisi temelde, çakmaktaşı, radyolarit, opal ve kalsedon gibi yerel
kayaçların kullanıldığı, dolaylı ve direkt vurma tekniğiyle üretimin yapıldığı bir
endüstri olarak yorumlanabilir.
2. Yontmataş alet üretiminde ithal malzeme olarak değerlendirilen obsidiyen
buluntuların sayısı oldukça azdır ve her ne kadar henüz kaynak yeri analizi yapılmış olmasa da
makroskobik özelliklerine göre Orta Anadolu, Göllüdağ kaynaklı gibi görünmektedir.
3. Buluntu topluluğu içinde kabuklu parçaların yoğunluğu ile taşımalıkların oldukça
kaba bir biçimde çıkarılmış olması, ayrıca hem alet hem de taşımalıklar üzerinde görülen
kırılmalar ile birden fazla vurma noktasının varlığı yongalamanın acemice ve hızlı bir şekilde
yapılmış olduğunu işaret etmektedir.
4. Yontmataş üretiminin yerleşimde yapılmış olduğunu gösteren çekirdek, vurgaç ve
yongalama ürünlerine mekânlar içinde rastlanılmıştır. Ancak şimdiye kadar yapılan kazılarda
yalnızca yontmataş alet üretimi için ayrılmış bir işlik alanı ya da atölyeye rastlanılmamış olup
daha çok günlük hayatın geçtiği mekanların bu amaç için kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır.
5. Kanlıtaş Höyük Erken Kalkolitik Çağ yontmataş endüstrisi bir dilgi endüstrisi olarak
kabul edilmektedir. Ancak dilgilerin yanı sıra yongaların da üretilmiş olduğu ve bunlar üzerine
de aletlerin yapılmış olduğu gözlemlenmektedir.
6. Buluntu topluluğunda üretim artıkları ile kabuklu ürünlerin fazla olması, buna karşın
düzeltili aletlerin sayısının az olması buranın anlık ihtiyaçları karşılamaya yönelik aletlerin
üretildiği bir üretim alanı olduğunu ortaya koymaktadır.
7. Alet topluluğunda daha önceki senelerde olduğu gibi yine bıçakların sayısı diğer alet
tiplerine oranla daha fazla sayıdadır. Bıçakların yanı sıra daha çok ot, saz ve çalı kesiminde
kullanılan orak dilgilerinin varlığı, bunların yanı sıra düzeltili yonga ile sırtlı dilgilerin varlığı,
Kanlıtaş insanlarının yontmataş aletlerini daha çok kasaplık ve ot ile çalı kesiminde kullanmış
olduklarını ortaya koymaktadır.
8. 2016 yılı çalışmaları sırasında delgilerin sayısının daha önceki seneki örneklerine
oranla daha fazla sayıda bulunması da boncuk üretimi ile bağlantılı olmalıdır. Kanlıtaş
Höyüğün Erken Kalkolitik dönemde boncuk üretiminde bulunan bir yerleşim yeri olduğu
bilinmektedir. Bu yüzden de kemik delgilerin yanı sıra çakmaktaşı delgilerin varlığı bu durumu
teyit etmektedir.
9. Kanlıtaş Höyük 2016 yılı yontmataş topluluğunda bu seneki yeniliklerden biri heavy
duty tool (ağır iş aletleri) adı verilen aletlerin ele geçmesidir. Bunların varlığı Kanlıtaş
insanlarının alet üretiminde o anlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir biçimde ürettikleri ve kaba
işlemlerde kullanılmak üzere belli bir ustalık göstermeyen aletleri yapmış olmalarıdır.
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10. Kanlıtaş Höyük’te bu seneki kazılar sırasında, daha önce hiç görülmeyen ve oldukça
büyük boyutlarda olan disk biçimli kazıyıcının ilk kez görülmesidir. Yontmataş alet
topluluğunda bu kazıyıcının varlığı, Kanlıtaş Höyük’te kasaplık aktivitesinin ne kadar önemli
bir yere sahip olduğunu tekrar kanıtlar niteliktedir.
Yontmataş endüstrisin incelenmesi sonucunda, akla gelen sorulardan biri de Kanlıtaş
Höyüğün bir mevsimsel kamp yeri olup olmadığıdır? Höyükte 2013 yılından itibaren
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda ele geçen yontmataş buluntularının genel yapısına
bakıldığında, yerleşik toplumlarda sıklıkla görülen ön kazıyıcılar, taş kalemler ve tahıl
kesiminde kullanılan orak dilgilerinin bulunmaması, aynı zamanda aletlerin anlık ihtiyaçları
karşılamak amacıyla özensiz bir şekilde ve belli bir ustalık gösterilmeden yapılmış olması,
Kanlıtaş Höyüğün Erken Kalkolitik dönemde mevsimsel bir kamp yeri olarak kullanılmış
olduğunu düşündürmektedir. Alet tipleri arasında özel aletlerin (formal tools) bulunmaması,
buradaki yontmataş alet üretiminin yalnızca kısa süreli ihtiyaçları karşılamak üzere
gerçekleştirilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Andrefsky’nin (1998: 213) belirttiği gibi bu tip
aletler (informal tools) kısa sürede üretilip, ihtiyacı karşıladıktan sonra atılan aletler şeklindedir.
Batı, Kuzeybatı Anadolu ve Balkanlarda hem Geç Neolitik hem de Erken Kalkolitik dönem
yerleşmelerinde sıklıkla görülen ön kazıyıcılara rastlanılmaması, deri işlemeciliğinin höyükte
yapılmamış olduğunu göstermektedir. Bu veriler ile birlikte Kanlıtaş alet topluluğu içinde yer
alan uçların çoğunlukla düzeltisiz olarak yapılmış olması, ayrıca diğer aletlerin özensiz bir
biçimde yapılmış olması da Kanlıtaş höyüğünün kısa süreli bir yerleşim yeri olduğunu
düşündürtmektedir.
Bu görüşü destekleyen bir diğer veri de sürtme taş buluntulardır. Kanlıtaş Höyük sürtme
taş buluntuları arasında balta, keser ve keski gibi aletlerin sayılarının az olması da aynı şekilde
Kanlıtaş Höyük’ün olası bir mevsimsel kamp yeri olduğunu düşündürtmektedir. Ahşap
işlemeciliğinde ve hatta bazılarının hayvan postu temizliğinde de kullanılmış olduğu düşünülen
bu aletlerin, aynı amaca hizmet eden ön kazıyıcılar gibi Kanlıtaş’ta az miktarda bulunması, bu
tür aktivitelerin höyükte gerçekleşmemiş olduğunu göstermektedir. Nitekim bu tip aktiviteler
daha çok ana yerleşim yerlerinde rastlanılan temel aktiviteler şeklindedir.
Söz konusu hipotezleri güçlendiren bir diğer veri ise, Kanlıtaş’ta yürütülen kazılar
sırasında açığa çıkarılan mimari kalıntılardır. 2016 kazı sezonu sonunda özellikle M/1617 açmasında tabakalaşma iyi bir şekilde belirlenmiştir. Kanlıtaş Höyük’te yüzeyin hemen
altından gelen duvarların olasılıkla kısa süreli açık mekanların toplamı olduğu düşünülürken
aslında bu basit yarı açık mekanların alt evredeki daha masif ve daha düzgün bir yapının üzerine
oturmuş olduğu bu seneki çalışmalar sonucunda belirlenmiştir.
Nitekim Vinča kültüründe bir tarafta yerleşik toplumlar varken diğer tarafta hala daha
mevsimsel kamp yerlerinde yaşayan avcı-toplayıcıların varlığı bilinmektedir. Ayrıca Kuzeybatı
Anadolu’daki Erken Kalkolitik dönem yerleşimleri olan Aktopraklık B (Karul ve Avcı 2013:
48) ve Ilıpınar VB (Roodenberg 2008: 78-79) yerleşimleri de mevsimsel kamp yerleri olarak
değerlendirilmektedir. Ancak sağlıklı bir sonuca varabilmek için kazıların ilerlemesi ve daha
somut verilere ulaşılması gerekmektedir.
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3.2. KANLITAŞ HÖYÜK SÜRTME TAŞ ENDÜSTRİSİ: 2016 YILI ÇALIŞMASI

Onur ÖZBEK
GİRİŞ
Kanlıtaş Höyük Eskişehir İli İnönü ilçesi sınırlarında Aşağı Kuzfındık Köyü’nün
yaklaşık olarak bir km doğusunda yer alır (Res. 1). 1988 yılında Turan Efe tarafından bulunan
bu buluntu alanı, yüzey buluntuları ile değerlendirilmiş daha sonra ise Anadolu Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümünün 2013 yılında başlayan kazılarıyla daha detaylı olarak araştırılmış,
Kalkolitik dönemde önemli olduğu anlaşılmıştır (Türkcan 2011, 2013, 2014, 2015). Doç. Dr.
Ali Umut Türkcan tarafından yapılan önceki yüzey araştırmalarında ele geçen ve daha çok
mermer ve metabazit ham maddeden üretilen arkeolojik buluntular daha önce yayınlanmıştı
(Baysal et al. 2015). Bu raporda 2016 yılında ele geçen sürtme taş aletlerden özellikle mermer
ve metabazit ham maddeden üretilmiş takılar, süs objeleri, taş boncuklar, bilezikler, halkalar ile
daha ağır objeler olan öğütme taşları, havanelleri, vurgaçlar vb. değerlendirilmektedir.

Resim 1.Yukarı Porsuk Vadisi Kalkolitik Yerleşmler ve Kanlıtaş’ı gösterir harita (Kanlıtaş Höyük Kazı Arşivi
)

2016 YILI ÇALIŞMASI
Takılar, süs objeleri, taş boncuklar, bilezikler, halkalar
2016 yılında çalışma gerçekleştirildiği zamana kadar kazıdan ele geçirilen objelerin
sayısı 35 adettir. İncelenen objelerdeki ana ham madde genellikle mermer, manyezit,
serpantinit, metabazit, kumtaşı ve kuvarsitdir. 2016 yılında toplam olarak 3 açmada
çalışılmıştır. Bu çalışmada yoğunlaştığımız bilezik, pazubent, boncuk ve bunların yapımında
kullanılan delme, işleme aletlerin ham maddesinin açmalara göre dağılımında daha çok
manyezit, mermer ve kumtaşının kullanıldığı görülmektedir. Bu üç açmadan ele geçen objeler
açmalar ve ham maddeleri karşılaştırmasıyla aşağıdaki tabloda özetlenmektedir (Grafik 1,
Tablo 1).
108

Açma

Mermer

Manyezit

P17/18
M16/17
N-O/19
TOPLAM

8
4
2
14

14
2
2
18

Serpantinit

Metabazit

Kumtaşı
1
1
2

Kuvarsit

TOPLAM
23
6
5
34

Tablo 1. Bilezik, pazubent, boncuk ve bunların yapımında kullanılan aletlerin ham maddesinin açmalara göre
dağılımı (2016 yılı verileri).

Grafik 1. Bilezik, pazubent, boncuk ve bunların yapımında kullanılan aletlerin ham madde dağılım yüzdesi (2016
yılı verileri).

Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılında ele geçen mermer, manyezit ve kumtaşı objeler
aşağıdaki gibi gruplanabilir:
1. Halkalar, bilezikler, pazubentler, kolye taş boncukları
a. küçük halka boncuklar (ham madde manyezit, mermer)
b. uzunlamasına delinmiş boru şekilli boncuklar (Manyezit)
c. diğer delikli takılar (manyezit, mermer, kumtaşı)
2. Takılar ve süs objeleri üretiminde kullanılan üretim aletleri
a. kovan taşları (manyezit, kumtaşı)
b. istavroz formlu delme taşları
c. yayla delme işleminde kullanılan denge taşları
d. tanımlanamayan diğer üretim parçası aletler
Halkalar, bilezikler, pazubentler, kolye taş boncukları hakkında genel gözlemler:
Kanlıtaş Höyük’te en çok kullanılan malzemelerden biri manyezit adlı kayaçtır.
Manyezit genelde 3.5 – 4.5 olan Mohs sertlik derecesi nedeniyle hem çakmaktaşlarının
yongalanmasında hem de sürtme taş endüstrinin genel ve sona yakın biçimlendirilmesinde
kullanılabilir. Ancak yerleşimin çevresinin metamorfik bir alan olması nedeniyle de buralarda
vurgaç olarak kullanılabilecek en iyi malzeme kuvarsitdir. Manyezit kayaçlar içeriklerindeki
minerallere göre sertlik dereceleri az da olsa değişmektedir. Magnezyum filizi olarak da
tanımlanan bu kayaçlar genel de beyaz, süt beyaz ve kirli beyaz, ve bulunduğu ortamdaki
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oksidasyona ve içeriğindeki demir oranına göre bej ve kırmızı/kahverengi damarlarla
görülebilmektedir. Asitle tepkimeye sadece dış kabuklarındaki patina ile girmektedir (%3 HCL
asit çözeltisi). Genel olarak doğal formda kriptokristalin ve kristalen olarak bulunan bu kayaç
türünün basite indirgenmiş formülü MgCO3 olarak verilir. Doğada dilinimli halde
bulunabildiği gibi daha kompakt formlarda da rastlanılabilmektedir. Kanlıtaş Höyük çevresinde
doğal olarak bulunan bu kayaç genel de kompakt bir yapıdadır. Metamorfik ve magmatik
magnezyumca zengin kayaların altere olması ile oluşmaktadırlar. Dolomitik ve kireçtaşları gibi
sedimanter kayaçlarla serpantinleşmiş metamorfik kayaçlarda manyezitlere köken
oluşturmaktadır (Foucault, A. ve J.-F. Raoult, 1995, Allaby 2008).
Ayrıca Kanlıtaş Höyük’te kullanıldığını düşündüğümüz ve manyezit yatakları
yakınında bulunan sepiolit (lüle taşı) de petrografik ya da xrf analizi ile araştırılmalıdır.
Özellikle karot (tüp) adını verdiğimiz kazıdan ele geçirilen arkeolojik objelerin bir kısmının
manyezitin yanı sıra sepiolitden de yapıldığını düşünüyoruz. Kanlıtaş yerleşmesinin kuzey
kesimindeki kayalıklarda sepiolit ham maddesi bugün yüzeylenmekte ve kolaylıkla
çıkartılabilmektedir (Resim 2, 3).

Resim 2. Kanlıtaş Höyük Kuzeyinde 200-300 metre ileride sepiolit içeren kayalıklar.

Resim 3. Kanlıtaş Höyük Kuzeyinde 200-300 metre ileride yüzeylenen sepiolit örnekler. Sepiolit
örneklerle birlikte jasp kayaçlar daha çok kırmızı ve kahverengi yamaç molozu olarak
gözlemlenmektedir.
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1. Takılar, süs objeleri, taş boncuklar:
a. küçük halka boncuklar (ham madde manyezit, mermer) 2016 yılında da ele geçmiştir
(Res. 4,5). Bu parçalar genelde 3-4 mm çapı ve 0.5-1 mm kalınlığı geçmeyen beyaz manyezit
ya da sepiolit ham maddeden üretilmişlerdir. Bu boncuk tanesi objelerin ham maddelerinin
ileride analiz edilmesi gerekmektedir. Makroskopik gözlemlere göre yerleşim çevresinde hem
değişik sertlik derecesinde ve değişik renklerde manyezit gözlemlenmektedir. Ayrıca
yerleşimin bir kaç yüz metre kuzeyinde sepiolit oluşumları ya doğal ya da antropojenik olarak
erozyona uğramış kaya duvarlarının ara katmanlarında kolaylıkla elde edilebilmektedir
(Res.2,3).

Resim 4. Çapları 3-4 mm arasında değişen boncuklar: ham madde manyezit/sepiolit

Resim 5. Çapları 3-4 mm arasında değişen boncuklar: ham madde manyezit/sepiolit

b. uzunlamasına delinmiş boru şekilli boncuklar (Manyezit/sepiolit) 20-30 mm
uzunlukta boru şekilli boncuklarda az sayıda ele geçmektedir.
c. diğer delikli takılar (manyezit, mermer, kumtaşı) genelde üretim zinciri aşamalarının
değişik değişik safhalarında görülebilmektedir. Birçoğu da bitmemiş taslaklar halinde ele geçen
bu parçalar manyezit, mermer ve kumtaşından üretilmiş halde bulunmaktadırlar.
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Kanlıtaş Höyük’te gözlemlediğimiz bilezik/halka üretiminde altı üretim aşaması
saptadık. Bu safhalar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Res. 6):
1. aşama: belli kalınlıkta dört köşe tabla şekilli yongalanarak biçimlendirilen taslaklar
(Res. 7)
2. aşama: yongalama devam ederek ortada geniş bir delik oluşturulmaya başlanıyor
(Res. 8,9).
3. aşama: taşlama başlayarak pürüzler gideriliyor, delik açılmak üzere (Res. 10).
4. aşama: taşlama devam ediyor, sürtme başlamamış, delik açık ve düzgünleşiyor (Res.
11).
5. aşama: bilezik/halka perdahlama başlamış, delikler ve dış halka çok düzgün (Res. 12).
6. aşama: son aşamada perdahlama bittikten sonra organik malzeme ile parlama
artırılıyor (Res. 13).

Resim 6. Kanlıtaş Höyük’teki bilezik/halka ya da pazubent üretiminde gözlemlenen üretim zinciri aşamaları.
Burada altı aşama saptanmıştır.

Resim 7. Manyezit’den bir bilezik/halka taslağı: üretimde I’nci aşama.
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Resim 8. Kanlıtaş bilezik/halka üretim zinciri aşamalarında II. Ve III. aşama örnekleri.

Resim 9. Kanlıtaş bilezik/halka üretim zinciri aşamalarında II’nci aşama örneği.

Resim 10. Kanlıtaş bilezik/halka üretim zinciri aşamalarında III’ncü aşama örneği.
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Resim 11. Kanlıtaş bilezik/halka üretim zinciri aşamalarında IV’ncü aşama örneği.

d. üretimi tamamlanmış halka ve bilezik parçaları (manyezit, mermer, kumtaşı)

Resim 12. Kanlıtaş bilezik/halka üretim zinciri aşamalarında V’inci aşama örneği.

Resim 13. Kanlıtaş bilezik/halka üretim zinciri aşamalarında VI’ıncı aşama örneği.
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2. Takılar ve süs objeleri üretiminde kullanılan üretim aletleri:
a. kovan taşları (manyezit, kumtaşı)
b. istavroz formlu delme taşları (Res. 14)
c. yayla delme denge taşları
d. tanımlanamayan diğer üretim parçası aletler

Resim 14. istavroz formlu delme taşları

Öğütme taşları, havan elleri, ezgi taşları, vurgaçlar
1. Öğütme taşları, alt bölümler, üst bölümler:
2016 yılında ele geçen öğütme taşları özellikle alt bölümleri daha belirgin formlarda
göze çarpmaktadır. Alt öğütme taşları gaz gözenekli bazalt kayaçtan üretilmişlerdir. Genel
formları düzgün oval (elipsoid) üst bölümü (B yüz) bazen düze yakın bazen hafif iç bükey ancak
alt bölümleri (A yüz) günlük prehistorik aktivitede fazla hareket etmesin diye fazla işlenmemiş
ve dış bükey olarak imal edilmişlerdir. Alt öğütme taşlarından bazılarının çok fazla kullanım
nedeniyle inceldikten sonra kırıldıklarını gösteren örnekler vardır (Res. 15).
Öğütme taşlarında üst bölümler çok daha küçük ve hafif ve daha standart olmayan
formlardadır. Üst bölümlerin üretildikleri ham madde bazen gözenekli bazalt bazen de
metamorfik kayaçlardan dasit, metabazit ya da amfibolit benzeri kayaçlardır.

Resim 15. Alt ve üst öğütme taşlarına örnek: soldaki örnek yarısı, sağdaki dörtte biri kırık.
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2. Havan elleri
2016 kazısında ele geçen havan ellerinin bazıları yoğun kullanım sonrasında kırıldıkları
ancak kullanılmaya devam edildikleri görülmektedir. Ham maddeleri genelde gözenekli
bazaltdır. Gözenekli bazaltların yüzeylendiği lokaliteler bölgede daha önce çalışan jeologlara
göre Erenköy güneyindedir. Bu da yaklaşık olarak Kanlıtaş Höyük’ün 4-5 km kuzeydoğusu dur
(Res. 16).

Resim 16. Kanlıtaş’da değişik boyutlarda ve formlarda havanelleri, genel ham madde gaz boşluklu bazalt.

3. Ezgi taşları
2016 kazısında ele geçen ezgi taşları deiğik büyüklüklere sahiptir. Genel olarak A ve B
yüzü yassı ancak oval fomludurlar. Bazılarının ham maddeleri bazalt ve kuvarsitdir. Ancak
jeolojik olarak analiz edilmesi gereken diabaz görünümlü kayaçlar da ezgi taşlarında
kullanılmışlardır (Res. 17).

Resim 17. Kanlıtaş’ta değişik boyutda ve formda ezgi taşlarından bir örnek.

116

4. Vurgaçlar
Vurgaçlar genelde belli bir büyüklükte ve yuvarlak formda görülmektedir. Ancak
küresel ve oval formda iki ana gruba da ayrılabilirler. Kanlıtaş insanları değişik aletler ve
değişik ham madde için değişik büyüklükte ve formda vurgaçlar kullanmışlardır. Bu alet
grubunu sınıflarken sert bir kayaçtan imal edilmiş olmalarını ve üzerlerindeki vurma izlerinin
belirginliğini kriter olarak almaktayız (Res. 18).

Resim 18. Değişik boyutlarda ve formlarda vurgaç örnekleri

SONUÇ
Kanlıtaş Höyük kazılarında 2016 yılında ele geçirilen takılar, süs objeleri, taş boncukları
ve bu objelerin üretiminde kullanılan üretim aletleri incelendi. Öncül gözlemlerimiz, bu
yerleşimde özellikle mermer, manyezit ve diğer kayaçlar kullanılarak özellikle bilezik, halka
ve boncuk üretiminde bir yoğunlaşma ve uzmanlaşma olduğu şeklindedir.
Kanlıtaş Höyük çevresinde yerleşim içinde bulunan arkeolojik objelerin kaynakları çok
uzak bir konumda değildir. En yakında bulunan kayaçlar manyezit, sepiolit, kum taşı ve
kuvarsit dir. Bu kayaçlara prehistorik insan birkaç yüz metre uzaklıkta ulaşabilmekteydi. (Res.
19). Daha önce yapılan birçok jeolojik çalışma ve ilgili yayınlarda, Kanlıtaş yerleşimin yaklaşık
olarak 4-5 km batısında ve kuzeyinde bazalt ve serpantinit kayaçlara rastlanıldığı bilinmektedir.
Bilezik ve takılar için üretilen taş halka gibi prehistorik objelerin üretimi için Kanlıtaş
insanlarının özel bazı üretim aletleri yaptıkları açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 2015 yılı
çalışmamızda belirttiğimiz gibi Türkiye’de arkeoloji literatüründe ilk defa kullanılmasını
önerdiğimiz bazı objeler vardır. Bu objelerden biri daha önce 2015 Kanlıtaş Höyük raporunda
belirttiğimiz ve “kovan taşları” adını verdiğimiz delikli ve özellikle kumtaşından imal edilen
bir grup taş objedir. Bu objeler takıların üretimindeki delme işleminde kullanılan üretim zinciri
aşamalarının en önemli elemanlarıdır. Bu aletler her yıl kazılarla ortaya çıkartılan arkeolojik
objelerin sayısının artmasıyla daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Ayrıca bugün için elimizdeki
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bilgiler ilerideki kazılar ve buluntularla daha fazla artacak ve daha başka ara parçalar da
bulunabilecektir.

Resim 19. Kanlıtaş Höyük batısında ve kuzeyinde yüzeylenen bazı ham maddelerin konumu: yaklaşık olarak 4-5
km kuzeybatıda yer alan bazalt formasyonları (Çalık, A. Arzuoğulları, U. 2014, Fig. 1, p.101).

Kanlıtaş höyük’te özellikle bilezik/pazubent ve takılar gibi prehistorik objelerin M/1617 açmasında yoğunlaşması 2016 kazısında en fazla dikkatimizi çeken noktalardan biriydi. Bu
açmalarda ayrıca fazla sayıda seramik parçası ve yontma taş alet de ele geçmekteydi. Bu
açmalarda çalışan ekibe göre de bu buluntular açmanın güney batı- gridinde ve güney-doğu
gridinde daha fazla ortaya çıkmaktadır (Bkz. Bu rapor içinde Tolunay Bayram). 2015 kazı
çalışmalarındaki gözlemlere göre de bu tip bir üretim atölyesi izleri taşıyan buluntular N-16 ve
N-15 açmalarında ve bu açmaların kuzey bölümlerinde ele geçmişti (Bkz. İlgili 2015 raporu).
Bu raporda kazı sırasında N-17 açması ile N-16 açması arasında duvarların altına
inildiğinde nasıl bulunduğu anlatılan ilginç buluntu ilişkileri de mevcuttur. Bu kısaltılarak
rapordaki gibi aşağıda verilmektedir:
“Bu birim içerisinden koyu gri renkli bir kül ile karışık kerpiç döküntüleri görülmüş...
Bu tabakada yapılan çalışmada birimin içerisinden 1 adet tam öğütme taşı (X1) ele geçmiştir.
Öğütme taşı... yüzeyinde kırmızı bir boyanın varlığı gözlemlenmiştir. Birim içerisinde yine
aynı seviyede 1 adet geyik boynuzu (X2) olduğu düşünülen boyu yaklaşık 20 cm olan bir kemik
de ele geçen buluntular arasındadır (Resim 47-48). Ele geçen boynuz üzerinde yontmataş alet
kullanılarak kesildiğini gösteren izler mevcuttur. Boynuzun uzantılarından bir tanesini
kesmek amacı ile kullanıldığı görülmekte olup; boynuzun uç kısımlarında 2-3 cm uzunluğunda
değişen izler bulunmaktadır. Bunun dışında bu tabaka içerisinden toplamda 6 adet seramik
parçası ele geçmiş olup; başka herhangi bir buluntu yoktur.” (Bkz. Bu rapor içinde Bölüm

2.3)
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Resim 20. X2 Geyik Boynuzu buluntu ve X1 Öğütme Taşı (Bkz. Bu rapor içinde Ferhat Erikan ve
Tolunay Bayram Res.48)

Yukarıda, kazı ekibinin buluntuları gün ışığına çıkartması sırasındaki gözlemleri
aktarılmaktadır. Bu buluntu ilişkisi, bir mobil sürtme taşın hem gıda ile ilgili kullanılabileceğini
hem de sürtme taş ya da kemik/boynuz endüstri için kullanılabileceğini göstermektedir. Daha
önce yaptığımız deneysel çalışmalara göre tüm Cervus elaphus, Dama dama vb. boynuzlu
hayvanların boynuzları ancak uzun kenarı dişlemeli şekilde çakmaktaşından üretilen bir sırtlı
bıçak ile kesilebilmektedir. Ancak bunun için boynuzun suda en az bir gün beklemesi gerekir.
Ondan sonra kesme işlemine geçilir. Kesme işlemi bittikten sonrada kesilen kısmın
düzeltilmesi, çapaklarının alınması için sürtülmesi/perdahlanması gerekmektedir. Bu işlem
içinde yukarıda fotoğrafta görülen tipte üzeri pütürlü, bazalt gibi ham maddelerden parçalar
kullanılabilmektedir. Kazı ekibinin X1 olarak adlandırdığı bu öğütme/sürtme taşın B yüzünde
(iç bükey kısım) aşı boyası benzeri kırmızı kalıntılar gözlemesi de bu tip taşların, bu tip aletlerin
üretiminde kullanıldıklarını desteklemektedir. Yukarıdaki fotoğrafta ayrıca X1 öğütme taşı
buluntusunun orta bölümünün aşınma şekli kesinlikle gıda üretiminde kullanılmadığını açıkça
göstermektedir. Çünkü gıda üretiminde kullanılan tahıl ya da benzeri maddeler daha yumuşak
olduğundan bu objenin her tarafında eşit bir pütürlülük gözlemlenmektedir. Oysa X1 de sadece
orta bölüm, sert maddelerin sürtülerek işlem gördüğünü gösteren bir aşınma/düzleme izi ile
belirgindir. Taşın kenarları ise fazla kullanılmamış görülmektedir. Ayrıca X2 gibi boynuz
parçaların, cilalı taş endüstrinin önemli bir parçası olduğunu da tekrarlamak isteriz.
Yine daha önceki çalışma raporumuzda değindiğimiz gibi, Kanlıtaş Höyük taş aletler
ana grubunda balta, keser ve keski gibi cilalı taş aletlerin Batı Anadolu’daki diğer Neolitik ve
Kalkolitik Dönem yerleşimlere göre çok daha az sayıda ele geçmesi, yerleşimin daha az süreyle
iskan edildiği ile ilgili bize bazı bilgiler veriyor olabilir. 2016 yılında da balta, keser ve keski
gibi cilalı taş aletler yine çok nadir olarak ele geçmiştir. Ancak kazı başkanı Doç. Dr. Ali U.
Türkcan’a göre yerleşimin daha aşağıdaki kotlarda devam etme olasılığı nedeniyle, kesici ağızlı
cilalı taş aletler, ileriki yıllarda daha fazla ele geçebilir.
Kanlıtaş Höyük’te çalıştığımız diğer grup taş eserlerin analizleri ileriki yıllarda devam
edecektir. 2017 yılında ham madde kaynakları ile ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırmak ve
öğütme taşlarında kalıntı analizleri yapmayı planlamaktayız.
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4. KANLITAŞ HÖYÜK 2016 YILI ARKEOZOOLOJİK BULUNTULARI
İLK GÖZLEMLER
Abu Bakar SIDDIQ4

Abstract / Summary
Faunal remains of Early Chalcolithic settlement Kanlıtaş Höyük represent a wide
diversity of animal species. Primary observation on the faunal remains suggests that people of
Kanlıtaş Höyük were regular hunter for their common subsistence. Although remains of big
animals are present, small ruminants (Ovis sp. and Capra sp.), boar and hare are examined as
the most profoundly consumed species as well as comprise around 65% of total bones from the
settlement. The sizes and types of bone assemblage suggest outer settlement killing and
butchering practice. Burn marks, especially around the edge, on a great number of bones suggest
open firing or direct heat food processing which is unlikely that people of Kanlıtaş Höyük were
mostly cooked meat in any pot or pottery. Moreover, identified animal species illustrate a mixed
ecology and habitat system around this settlement.
Keywords: Kanlıtaş Höyük, Archaeozoology, Early Chalcolithic

Özet
Kanlıtaş Höyük' Erken Kalkolitik dönem yerleşiminden ele geçen hayvan kalıntıları çok
çeşitli hayvan türünü temsil etmektedir. Hayvan kalıntıların üzere gerçekleşen ilk gözlemler
Kanlıtaş Höyük insanların ortak geçimleri için düzenli bir şekilde avcılık yapmış olduklarını
göstermektedir. Her ne kadar büyük hayvanlara ait kalıntılar mevcut ise de, küçükbaş hayvanlar
(Ovis sp. ve Capra sp.), yaban domuzu ve tavşan en sık rastlanılan türler olarak yerleşmeden
ele geçen tüm kemiklerin yaklaşık % 65'ini meydana getirmektedir. Kemik topluluğunun
boyutları ve tipleri, hayvanların yerleşim dışında avlandıkları ve kasaplık aktivitelerinin de yine
yerleşim dışında yapılmış olduğunu göstermektedir. Burn marks, especially around the edge,
on a great number of bones suggest open firing or direct heat food processing which is unlikely
that people of Kanlıtaş Höyük were mostly cooked meat in any pot or pottery. Moreover,
identified animal species illustrate a mixed ecology and habitat system around this settlement.
Kemiklerin üzerinde, özellikle de kenarlarında görülen çok sayıdaki yanık izi Kanlıtaş Höyük
insanlarının etlerini herhangi bir pişmiş toprak kap içinde değil de açık ateşte ya da doğrudan
ısıya maruz bırakarak pişirmiş olduklarını göstermektedir. Ayrıca, tanımlanan hayvan türleri bu
yerleşmenin etrafında karışık bir ekoloji ve habitat sisteminin varlığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Kanlıtaş Höyük, Arkeozooloji, Erken Kalkolitik
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GİRİŞ
Kanlıtaş Höyük’ten 2013, 2014 ve 2016 kazı sezonunda ele geçen hayvan kemikleri
üzerine ilk arkeozoolojik gözlemler gerçekleştirilmiştir ve özellikle 2016 kazı sezonunda
bulunan hayvan kemikler üzerine raporu hazırlanmıştır. İlk gözlemler olduğu için bütün
kemiklerin cins ve tür belirlenememiş ve doğal, kültürel ya da bunun gibi diğer bilgileri
toplamak için henüz herhangi bir analiz yapılmamıştır. Ancak bu sezondaki ilk gözlemler ile
birlikte 2017 yılı kazı sezonunda kazı evi laboratuarında gerçekleştirilmesi düşünülen
çalışmalarda bütün hayvan kemiklerinin detaylı incelemesi ve buna bağlı olarak cins ve
türlerinin belirlenmesi, ayrıca istatistiksel analizlerinin yapılması planlanmaktadır.
Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında ele geçen
kemik parçaları arasında çeşitli hayvanlara ait kemiklerin yanı sıra bir insan kafatası parçası da
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ilginç olarak P/17-18 açmasının doğusunda birim 0153’debir
bebeğe ait 2 tane alt bacak kemiği (tibia), 2 tane dirsek kemiği (ulna) ve 1 tane kalça kemiğinin
yarısı (pelvis) bulunmuştur.
Kanlıtaş Höyük’te 2013,2014 ve 2016 yıllarında ele geçen hayvan kalıntıları üzerine
yapılan ilk incelemelerde şimdiye kadar 7 familyanın yaklaşık 20 türü hayvan, kuş ve balık türü
tespit edilmiştir. Aşağıda söz konusu tanımlanan hayvan kemikler hakkındaki ilk rapor
sunulmaktadır.
SÜRÜNGENLER
Kanlıtaş Höyük yerleşiminde sürüngenler sadece bir kaplumbağa kemiği ve
kaplumbağa carapace/kabuk parçası ile temsil edilmektedir. Kaplumbağa kabuk parçası
üzerinde kesme izleri saptanmıştır. Ancak kaplumbağalarının Kanlıtaş Höyük’te insanlar
tarafından tüketilip tüketilmediği ya da ne amaçla kullanılmış olduğu bilinmemektedir.
TAVŞANIMSI MEMELİLER
Kanlıtaş Höyük faunasında çok sayıda yaban tavşanı kemikleri yer almaktadır. Özellikle
humerus (kol kemiği), tibia (kaval kemiği), metacarpus (ön ayak tarak kemiği), metatarsus
(ayak tarak kemiği) ve phalanx (parmak kemiği) diğer kemiklere göre daha fazla miktardadır
(Resim 1). Küçük kemiklerin üzerine genelde kesme veya kırılma izleri az miktardadır. Bazı
tavşan metacarpus (ön ayak tarak kemiği) ve metatersuslarin (ayak tarak kemiklerinin) ortası
kesilip boncuk yapımında kullanılmıştır. Kanlıtaş Höyük’te 2016 kazı sezonunda ele geçen
hayvan kemikleri arasında yabani tavşana ait kemiklerin miktarı yaklaşık %12civarındadır. Bu
kadar büyük miktarda tavşan kemiklerinin bulunması ve söz konusu kemiklerin üzerine yanma
ve kesme izlerin yer alması Kanlıtaş insanların beslenmesinde tavşanın önemli bir yere sahip
olduğunu işaret etmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu kemiklerin yüksek oranda olması
höyüğün çevresinde Erken Kalkolitik Çağ’da çok sayıda tavşanın yaşamış olduğunu da gösterir
niteliktedir. Bu bağlamda, özellikle yerleşmenin etrafındaki tepelerin yabani tavşanlar için çok
uygun habitata sahip olduğu söylenebilir.
KEMİRGENMEMELİLER
2016’da sezonunda yapılan ilk gözlemlere göre Kanlıtaş Höyük’ten ele geçen hayvan
kemikleri arasında çeşitli kemirgenlere ait kalıntılara rastlanılmıştır. Bunlar arasında
muhtemelen orman faresi, Jird ve sincap yer almaktadır. Bu kemikler üzerinde kesme ya da
yanma izleri bulunmadığı için bunların kültürel bağlantılarını saptamak zordur. Kemirgenler ve
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diğer mikro fauna örnekleri ileriki yıllarda gerçekleştirilecek olan araştırmalarla detaylı bir
biçimde değerlendirecektedir.
Resim 1: Yabani tavşanın
ön kol kemiği (radius), kol
kemiği (humerus), tarak
kemikleri (metapodial) ve
parmak kemiği (phalanges).

TOYNAKLI MEMELILER
2016 yılında gerçekleştirilen ilk arkeozoolojik gözlemlere göre Kanlıtaş insanların çok
sayıda toynaklı tüketmiş oldukları anlaşılmıştır. Toynaklıların kemiklerin içinde en çok koyun
türü (Ovis sp.) bulunmaktadır. Bunun dışında keçi (Capra sp.), sığır (Bos sp.), yabani domuz
(Sus scrofa), kızıl geyik (Cervus elaphus) ve ata (Equus sp.)5ait kalıntılar tespit edilmiştir.
Küçükbaş hayvan kemikleri tüm hayvan kemiklerinin yaklaşık %30-40’ını meydana
getirmektedir (Resim 2-6). Bunlar arasında Kanlıtaş insanlarının en çok koyun ve keçiyi
tüketmiş oldukları anlaşılmıştır. Diğer taraftan küçükbaş hayvan kemiklerinin çoğu çok küçük
parçalar halinde olmakla beraber daha çok bacak kemiklerinden meydana gelmektedir.

Resim 2 (Üst): Koyuna ait boyun omur
kemikleri
Resim 3 (Sağ): Koyun kürek kemiği (Scapula)
ve alt çeneleri (Mandible)

5

2016 yılı çalışmaları sırasında ata ait yalnızca 2 adet kemik parçası ve birkaç tane diş saptanmıştır.
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Keçi (Capra sp.) kalıntıları, koyun (Ovis sp.) kalıntılarının aksine daha az miktardır.
Keçi kalıntıları çoğunlukla bacak kemikleri ve omurlar ile temsil edilmektedir. Bir çöp
çukurunun alt kısmından tam bir keçi (Capra sp.) boynuzu ele geçmiştir. Kanlıtaş Höyük kemik
kalıntıları arasında herhangi bir yanmış keçi kemiği gözlemlenmemiştir.
Resim 4: Koyun uyluk kemikleri
(Femur). Soldan birinci kemik
üzerinde yanık izleri
görülmektedir.

Bunun yanı sıra az sayıda omurga (vertebrae) ve kafatası kemikleri de bulunmaktadır.
Yerleşmedeki işlenmiş kemiklerde de en çok küçükbaş hayvan kemiklerinin kullanılmış olduğu
tespit edilmiştir. Bunlar arasında da yanmış olan örnekler çoğunluktadır.

Resim 5: Koyun kol kemikleri
(humerus). Soldan ikinci kemik
yanık
izleri
üzerinde
görülmektedir.

Resim 6:Koyun bacak kemikleri
(Tibia)- arka parça ve üst parça,
arka bacak tarak kemikleri ve 1.
parmak kemiği (1stPhalanx).
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Kanlıtaş Höyük çevresi ve doğal koşulları sığır türleri için çok uygun bir habitat temsil
etmektedir. Yerleşimden ele geçen kemik kalıntıları da bu görüşü yansıtmaktadır. Sığır
kemiklerinin miktarı, Kanlıtaş’ta insanların sıklıkla düzenli bir şekilde sığır tüketmiş oldukları
hakkında sağlıklı bilgiler vermektedir. Yerleşimde bulunan sığır kalıntılarının büyük bir kısmı
bacak ve parmak kemiklerinden meydana gelmektedir. Omur ve kafatası kemikleri ise daha az
örnekle temsil edilmektedir. Ayak tarak kemikleri ve parmak kemiklerinin çoğunun tamamı
korunmuştur ve çok azında kesim izleri bulunmaktadır (Resim 9). Bir parmak kemiği dışında,
sığır kemikleri üzerimde herhangi bir patolojik ize rastlanılmamıştır (Resim 7). Parmak
kırıldıktan sonra iyileşme özellikleri sergilemiştir.
Kanlıtaş Höyük insanlarının sığırları yerleşim dışında öldürüp kestikte sonra yemek
amacıyla küçük et parçaları halinde yerleşime taşımış oldukları düşünülmektedir. Çoğu sığır
kemikleri açık ateşte pişirilmiş olduklarına dair izlere sahiptir. Kanlıtaş Höyük sığır kalıntıları
üzerinde yoğun miktarda yanma izleri mevcuttur (Resim 8). Şimdiye kadar incelene örnekler
arasında sığır kemiğinden yapılmış herhangi bir işlenmiş kemik esere rastlanılmamıştır. Diğer
taraftan, Kanlıtaş Höyük insanlarının besin ekonomisinde diğer büyükbaş hayvanlara oranla
sığırlardan daha çok yararlanmışlardır.

Resim 7 (Üstte): Şiddetli patolojik izlerin görüldüğü sığıra ait
1. parmak kemiği (1stphalanx).
Resim 8 (Sağda): Şiddetli yanık işaretli sığır arka bacak kemiği
(metatarsus).

Her ne kadar az sayıda olsa da at (Equus sp.) kalıntılarına rastlanılmaktadır. 2016 kazı
sezonunda yalnızca 2 adet at kemiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, 2013 ve 2014 kazı
sezonlarında at kemiklerinin miktarı daha fazladır.
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Resim 9: Sığıra ait 1. parmak kemikler (1stphalanges), arka bacağa ait ayak parmak kemiği
(metatarsus), 2. parmak kemikler (2ndphalanges) ve Ön ayak bilek kemiği (Oscarpi intermedium).

Geyik (Cervidae) kemiklerinin miktarı at kemiklerine oranla daha fazladır. Ancak diğer
türlerle karşılaştırıldığında hala daha az sayıdadır. Kızıl geyik (Cervus elaphus) kemikleri
tanımlanmıştır. Ayrıca alageyik (Dama dama) ve Karaca (Capreolus capreolus) kemikleri de
olasılıkla Kanlıtaş Höyük faunasında bulunmaktadır. Diğer taraftan, Kanlıtaş Höyük
yerleşiminden ele geçen geyik kalıntılarının detaylı açıklaması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak, 2016 kazı sezonunda N-17 açmanın B.0308 “ Yanık Dolgu” Birim’den
bir adet kızıl geyik boyunuz bulunmaktadır (Resim 10 ve 11). Yaklaşık 20 cm boyutlu olan bu
kızıl geyik boyunuz üzerinde yöntem taş alet kullanılarak üç kısımlarında kesildiğini gösteren
izler mevcuttur.

Resim 10: N-17 açmanın B.0308 “ Yanık Dolgu”
Birim’den bulunan kesilmiş kızıl geyik boyunuzu.

Resim 11: N-17 açmanın B.0308 “ Yanık
Dolgu” Birim’den in situ kızıl geyik
boyunuzu.

Yabani domuz (Sus scrofa) tüketimi Kanlıtaş höyük’te yaygın bir şekilde görülmektedir.
Yabani domuz kalıntıları arasında tüm vücut kemikleri bulunmuştur. Yanmış kemikler ve
yanma izleri de görülmektedir. Kafatası parçaları, alt ve üst çene ile alt ve üst bacak kemikleri
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diğer kemiklere oranla daha fazladır (Resim 12-13). Diğer taraftan, Kanlıtaş Höyük’te çok az
sayıda işlenmiş kemik eserlere rastlanılmaktadır.

Resim 12: Yabani domuza ait kürek
kemiği (scapula).

Resim 13: Yabani domuza ait alt (mandibulae) ve üst.
(maxilla) çene ve dişleri.

ETÇİL MEMELİLER
Kanlıtaş Höyük faunasında çeşitli yabani etçiller hayvan kemikleri bulunmaktadır. İlk
gözlemlere göre bu yerleşmede bulunan kemikler arasında özellikle vahşi kedi (Felis
sylvestris), kurt (Canis lupus), kızıl tilki ve ayı kemikleri tanımlanmaktadır. Köpek familyasına
ait olan birkaç kemiğin köpeğe mi yoksa kutra mı ait olduğu saptanamamıştır (Resim 14). İlerli
yıllarda gerçekleştirilecek olan çalışmalarda bu kemikler ile birlikte diğer etçillere ait
kemiklerin cins ve türlerinin belirlenmesi planlanmaktadır.
Resim 14: Kanlitas Hoyuk 2016 yılı kazı
sezonunda bulunan Canidae familyasına ait (Canis
sp.) kemik örnekleri; dirsek kemiği (ulna) ve ön
kolkemigi (radius).

KUŞLAR
2016’da yapılan ilk arkeozoolojik gözlemlere göre Kanlıtaş insanlarının besinlerinde
kuşun önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmıştır. Şimdiye kadar bulunan kuş kemikleri arasında
keklik (Alectoris sp.), ördek (Anas sp.) ve kaz (Goose sp.) kemikleri (Resim 15)
tanımlanmaktadır. Diğer kus kemikleri ise bir sonraki kazı sezonunda yapılacak incelemelerde
detaylı bir şekilde değerlendirilecektir.
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Resim 15: Kanlıtaş Höyük’te 2016 kazı sezonunda bulunan kaz kol kemiği (humerus).

BALIKLAR
Kanlıtaş Höyük’te şimdiye kadar gerçekleştirilen ‘flotation’ çalışmalarında birkaç tane
tatlı su balık kemiği bulunmuştur. Kanlıtaş Hoyuktaki bulunan diğer kemiklere göre balık
kalıntılar çok az sayıda bulunmaktadır. Balık kalıntılarının çok küçük ve çok hassas olmasından
dolayı çok bu kalıntılara çok az rastlanılmaktadır. Ancak yerleşmeden 30 metre kadar uzakta
dere ve çeşitli su kaynakları bulunduğu için yerleşmede çok sayıda tatlı su balığının tüketilmiş
olduğu düşünülebilinir.
KARINDAN BACAKLILAR (GASTROPODA)
2016 kazı çalışmalarında bulunan arkezoolojik kalıntılar arasında az sayıda salyangoz,
tatlı su istiridye ve diğer bir kaç karından bacaklıların (gastropoda) kabukları bulunmaktadır.
Bazı kabuklar üzerinde yanıklar tespit edilmiştir. Söz konusu yanma izlerinden dolayı Kanlıtaş
Höyük’te Erken Kalkolitk Çağ’da karından bacaklıları (gastropoda) tüketilmiş olduğu tahmin
edilmektedir. Diğer taraftan bu kabuklardan süs eşyası yapımında yararlanılmış olduğuna dair
herhangi bir kanıt bulunamamıştır.
İŞLENMİŞ KEMİKLER
Kanlıtaş Höyük’te şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 40-50 arasında işlenmiş
kemik ve boynuz örnekleri bulunmuştur. Ancak bu işlenmiş kemik ve boynuzlar üzerine bu
sene herhangi bir çalışma yapılmamış olup 2017 yılında söz konusu buluntular daha detaylı bir
şekilde incelenecektir.
SONUÇ
İlk gözlemlere göre, Kanlıtaş Höyük insanlarının et tüketiminde çoğunlukla küçükbaş
hayvanlardan yararlanılmış oldukları tahmin edilmektedir (Grafik 01). Ayrıca yoğun bir şekilde
yaban domuzu ve sıklıkla da sığır gibi büyükbaş hayvanları da tüketmişlerdir. Bunların yanı
sıra, Kanlıtaş Höyük insanları, beslenmek amacıyla hala avcılık yapmaya devam etmiştir.
Yabani tavşan, kızıl geyik, yabani domuz gibi yabani türlere ait çok sayıda kalıntının bulunması
bu görüşü destekler niteliktedir. Aşağıdaki grafikte, ilk gözlemlere göre 2016 kazı sezonunda
ele geçen hayvan kalıntılarının oranları gösterilmektedir.
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Grafik 1: Kanlıtaş Höyük 2016 kazıda bulunan hayvan türlerinin dağılımı.

Ele geçen kemiklerin daha çok parçalar halinde ve küçük boyutlarda olması ve bunun
yanı sıra tam kemiklerin bulunamamış olması, Kanlıtaş Höyük insanlarının hayvanları yerleşim
alanı dışında öldürüp kesmiş oldukları konusunda bilgi vermektedir. Daha sonra ise tüketmek
amacıyla et miktarının fazla olduğu bölümlerini yerleşim alanına taşımışlardır. Kanlıtaş
insanları eti olasılıkla açık ateşte pişirmişlerdir. Kemiklerin çoğunlukla kenarlarında görülen
yanma izleri ve çok sayıda yanmış kemiklerin bulunması bu görüşü ortaya koymaktadır.
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5. KANLITAŞ HÖYÜK 2016 SEZONU ARKEOBOTANİK ÇALIŞMALARI
Salih Kavak, Halil Çakan, Hüreyla Balcı
Kanlıtaş Höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan karbonlaşmış
bitki kalıntılarının incelenmesi ile yapılan arkeobotaniksel çalışmalar bölge ve çevresinde
yapılmış tarımsal faaliyetler ve geçmişe ait doğal floranın anlaşılmasında önemli katkılar
sağlayacaktır.
Arkeobotaniksel analiz örnekleri 2016 kazı sezonunda çalışma yapılan M-16/17, N-17,
NO-17 ve P-17/18 açmalarında ortaya çıkarılan alanlardan alınan toplam 22 toprak örneğinden
(72 litre) ıslak eleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir (Tablo 1). Kurutma işleminin
ardından örnekler delik çapları 0,5 mm, 1 mm ve 2 mm olan eleklerde elenerek mikroskop
altında çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Örnekler Çukurova Üniversitesi Arkeobotanik
Laboratuvarında incelenmiş ve incelenen 22 yüzdürme örneğinden 9 tanesinde herhangi bir
karbonlaşmış bitki kalıntısına rastlanmamıştır. Diğer 13 örnekte farklı bitkilere ait karbonlaşmış
materyaller elde edilmiştir (Tablo 2).

Tablo 1. 2016 kazı sezonun yüzdürülen örnekler ait bilgiler.

Elde edilen tüm bitki kalıntıları stereomikroskop altında boyutlarına ve morfolojik
özelliklerine göre ayrılmıştır. Ayrıştırılan örnekler stereomikroskop ile dijital olarak
fotoğraflandırılmış ve örneklerin morfolojik ve anatomik özellikleri göz önüne alınarak ait
oldukları bitkinin familya, cins veya tür seviyesinde tanımlamaları çeşitli teşhis anahtarları ve
tohum katalogları (Bojnansky and Fargasova (2007); Davis (1965-1985); Jacomet (2006);
Martin and Barkley (2004); Schoch and et.al. (1988); Viggiani and Angelini (2005))
kullanılarak yapılmıştır.
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AÇMA
YÜZDÜRME NO
BİTKİ TÜRLERİ
Triticum monococcum
Triticum dicoccum
Triticum aestivum
Lens culinaris
Hordeum sp.
Avena sp.
Secale sp.
Scirpus sp.
Galium sp.
Asperula sp.
Vicia ervilia
Echium italicum
Vitis sylvestris
Fabaceae
Poaceae
Amaranthaceae
Bilinmeyen tip 1
Bilinmeyen tip 2
Bilinmeyen tip 3
Bilinmeyen tip 4
Bilinmeyen tip 5

03

15

M-16 / 17
17 18 19 20
3
15

11
8
2
9
2
1

20
9

4
6

21

22

6
9
16
5

15
22
9
29
28

NO-19
02

P-17 /18
01 05 06

10

1
1

2
1
1
1
1

1
5
1

2
1
1

1
1

1

30

14
1
1

2
1
1
1

Tablo 2. Kanlıtaş Höyük’ten elde edilen tohum örnekleri

M-16 / 17 AÇMASI
Bu açmada B.0811, B.0813, B.0814, B.0816, B.0817 ve B.0818 birimlerinden olmak
üzere 6 birimden toplam 12 adet toprak örneği alınarak ıslak eleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
B.0813 nolu birimden alınan örnekte Vitaceae (Asmagiller) familyasından Vitis
sylvestris (Yabani asma) türüne ait tohum bulunmuştur.
B.0816 nolu birimden yalnızca Cyperaceae (Hasırotugiller) familyasından Scirpus sp.
(Topakbedri) cinsinden bir türe ait tohum tespit edilirken en yoğun karbonlaşmış bitki
kalıntısına B.0817 nolu birimden alınan çöp dolgu toprağının yüzdürülmesi sonucu elde
edilmiştir (Foto 1.) Bu birimde Poaceae (Buğdaygiller) familyasından Triticum monococcum
(Kaplıca buğdayı), Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı), Triticum aestivum (Ekmeklik
buğday), Hordeum sp. (Arpa), Avena sp. (Yulaf) ve Secale sp. (Çavdar) türleri ile Fabaceae
(Baklagiller) familyasından Lens culinaris (Mercimek) türüne ait tohumlar yoğun bir şekilde
tespit edilmiştir.
Ayrıca yabani türlerden Rubiaceae (Kökboyasıgiller) familyasına ait Galium sp.
(Yapışkanotu) ve Asperula sp.(Belumotu) cinslerinden, Fabaceae (Baklagiller) familyasından
Vicia ervilia (Burçak) ve Boraginaceae (Hodangiller) familyasından Echium italicum
(Kurtkuyruğu) türlerine ait tohum örnekleri de bulunmuştur.
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Alınan toprak çöp dolgusu olması ve kullanımının hemen arkasından üzerinin taş dolgu
ile kapatılması sebebiyle toprak oldukça nemliydi. Bu nemli ortamdan dolayı bitki kalıntıları
morfolojileri fazla bozulmadan saklanmış ve günümüze kadar oldukça iyi durumda
korunmuştur. Yoğun miktarda bitki kalıntısının bulunması burasının ve yakın çevresinin
insanlar tarafından ürün işleme alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Foto 1. M-16 / 17 açmasının GD köşesinde açılan B.0817 nolu birim

NO-19 AÇMASI
Bu açmanın B.0051 ve B.0052 nolu birimlerinden alınan 3 adet toprak örneğine
yüzdürme işleme uygulanmıştır. B.0052 nolu birimden alınan 2 adet toprak örneğinden
sistematik olarak teşhisi yapılabilecek karbonlaşmış bitki kalıntısına rastlanmamıştır. B.0051
nolu birimden elde edilen yüzdürme örneklerinin incelenmesi sonucu Fabaceae (Baklagiller)
familyasından Lens culinaris (Mercimek) türüne ait tohum tespit edilmiştir.
P-17 / 18 AÇMASI
Bu açmada kazı çalışmalarına 2016 kazı sezonunda başlanmıştır. B.0151, B.0152,
B.0153 ve B.0154 no.lu birimlerden toplam 6 adet toprak öreneği alınmıştır. Kültür dolgusu
olarak belirtilen B.0151 no.lu birimden alınan örnekte, Poaceae (Buğdaygiller) familyasından
Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı) türü tespit edilmiştir. Fabaceae (Baklagiller) ve
Poaceae (Buğdaygiller) familyalarına ait olduğu bilinen bazı tohum kalıntılarının ise çok fazla
tahrip olmasından dolayı cins veya tür seviyesinde teşhisleri yapılamamıştır.
Ayrıca Fagaceae (Kayıngiller) familyasından Quercus sp. (Meşe) türüne ait
karbonlaşmış gövde kalıntıları elde edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Kanlıtaş Höyük 2016 kazı sezonunda çalışma yapılan M-16/17, N-17, NO-19 ve P17/18 açmalarından alınan toprak örneklerinden en yoğun karbonlaşmış bitki kalıntısı M-16/17
açmasından elde edilmiştir. N-17 açmasından herhangi bir bitki kalıntısı bulunamamış ve NO19 açmasından ise sadece Lens culinaris (Mercimek) türüne ait tohum tespit edilmiştir.
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M-16/17 açmasında Poaceae (Buğdaygiller) familyasından Triticum monococcum
(Kaplıca buğdayı) türüne ait 29 adet, Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı) türüne ait 55
adet, Triticum aestivum (Ekmeklik buğday) türüne ait 20 adet, Hordeum sp. (Arpa) türüne ait
44 adet, Avena sp. (Yulaf) türüne ait 1 adet, Secale sp. (Çavdar) türüne ait 2 adet ve Fabaceae
(Baklagiller) familyasından Lens culinaris (Mercimek) türüne ait 80 adet karbonlaşmış tohum
ve bu türlere ait bol miktarda diğer bitki kısımları bulunmuştur.
M-16/17 açmasında bulunan B.0813 nolu birimden Vitis sylvestris (Yabani asma) türüne
ait tohum bulunması bu türün insanlar tarafından bu dönemde tüketildiğini göstermektedir.
Kültür bitkileri dışında, günümüz buğday ve arpa ekim alanlarının en önemli yabancı
otları arasında yer alan Asperula sp. (Belumotu), Galium sp. (Yapışkanotu), Vicia ervilia
(Burçak) ve Echium italicum (Kurtkuyruğu) türleri de tespit edilmiştir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları arasında Poaceae
(Buğdaygiller) familyasına ait örneklerin yoğun bir şekilde bulunması Geç Kalkolitik
Dönem’de bölgedeki en önemli tarım ürünlerinin buğday ve arpa olduğunu göstermektedir.
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TOHUMLARA AİT ÖRNEKLER

Triticum aestivum (Ekmeklik buğday)

Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı)

Triticum monococcum (Kaplıca buğdayı)

Hordeum sp. (Arpa)

Avena sp. (Yulaf)

Secale sp. (Çavdar)
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Vicia ervilia (Burçak)

Lens culinaris (Mercimek)

Vitis sylvestris (Yabani Asma)

Galium sp. (Yapışkanotu)

Asperula sp. (Belumotu)

Echium italicum (Kurtkuyruğu)

Scirpus sp. (Topakbedri)
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Amaranthaceae sp. (Horozibiğigiller)

Fabaceae (Baklagiller)

Bilinmeyen tip 1

Bilinmeyen tip 2

Bilinmeyen tip 3

Bilinmeyen tip 4

Bilinmeyen tip 5
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BİTKİ GÖVDELERİNE AİT ÖRNEKLER

Quercus sp. (Meşe)

Poaceae (Buğdaygiller) gövdesi

DİĞER BİTKİ KISIMLARI

Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı)
ekseni parçası

Triticum dicoccum başakçık çatalı başak

Triticum monococcum (Kaplıca buğdayı)
çatalı

Hordeum sp. (Arpa) başak ekseni parçası başakçık
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6. KANLITAŞ HÖYÜĞÜ KAZISI 2016 YILI RESTORASYON VE KONSERVASYON
RAPORU
ELİF ANLAŞ
13.07.2016-20.08.2016 tarihlerinde Kanlıtaş höyüğü kazısında restorasyon ve
konservasyon işlemlerine yönelik çalışmalar yapıldı. 35 günlük süren çalışma boyunca çok
fazla seramik parçası, kemik, işlenmiş taş, mermer bilezik parçalarının ve höyükte bulunan
fırınların restorasyonu yapıldı.
Kazı süresi boyunca gelen seramik parçalarının bazılarında yoğun bazılarında ise seyrek
bir şekilde kalker tabakası görüldü (bkz.Res. 1). Yoğun şekilde olan kalker tabakaları için
hazırlanan %50 saf alkol-%50 saf sudan oluşan çözeltisi içinde maksimum 5 saat bekletildikten
sonra fırçalanarak kurumaya bırakıldı (bkz.Res.2). Seyrek şekilde görülen kalker tabakaları için
ise mekanik temizlik uygulandı (bkz.Res. 1). Bistüri yardımıyla kaldırılan kalker tabakaları bir
sonraki aşama olan birleştirme işlemine başlandı (bkz.Res.3)

Resim 1: Seramik parçalarının bazılarında yoğun bazılarında ise seyrek bir şekilde kalker tabakası görüldü

Resim 2: Seramik parçaları %50 saf su-%50 saf alkol içinde bekletildi.
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Resim 3: Sadece peligom kullanılarak birleştirildi.

Birleştirme işleminin daha kolay ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için seramikler
yıkandıktan sonra kurumaya bırakıldı. Daha sonrasında önce dip, ağız ve gövde olarak
gruplandı (bkz.Res.4). Daha sonrasında kendi içlerinde de renklerine, malzemesine ve cidar
kalınlığına göre ayrıldıktan sonra birleştirme işlemine başlandı. Birleştirmek için ise sadece
peligom kullanıldı (bkz. res. 3).

Resim 4: Seramik parçaları birleştirilmek üzere gruplarına göre ayrıldı.

Kazı süresi boyunca gelen kemik parçalarının çoğu hayvan kemiği, bız ve 1 tane
kafatasının restorasyonuna yönelik çalışmalar yapıldı (bkz.Res.5). Hayvan kemiklerinin ve bız
parçalarının hemen hemen hepsi sadece saf su dolu bir kova içerisinde bir saat kadar bekletilip
üzerindeki toprak yumuşadıktan sonra fırçalanıp kurumaya bırakıldı. Kafatasının ise üzerinde
oluşan orta derecedeki kalker tabakası için önce bistüri yardımı ile yavaşça temizlendikten
sonra pamuk ve saf su ile temizlenip 3 parça halinde geldiği için birleştirildi.
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Resim 5: Parça halinde gelen kafatası parçası peligom ile birleştirildi.

Kazı süresi boyunca gelen işlenmiş taşların çoğu stabil durumunu koruduğu için sadece
saf su ile yıkanıp kurumaya bırakıldı. Bir iki tanesinin üzerinde oluşan orta dercedeki kalker
tabakası için ise öncesinde mekanik temizlik uygulandı (bkz. Res. 6). Daha sonrasında yıkanıp
kurutuldu.

Resim 6: Çoğu taş ve manyezite mekanik temizlik uygulanıp sonrasında yıkandı

Kazı süresi boyunca çıkan mermer bilezik parçalarının hepsi kırık ve kalker tabakası
yogun bir şekilde geldiği için %50 saf su-%50 saf alkolden oluşan çözelti içinde 45-50 dk
bekletildikten sonra fırçalanarak kurumaya bırakıldı (bkz. Res.7).

Resim 7: Yoğun kalkerli gelen bilezik parçasının ilk hali ve .%50 saf su-%50 saf alkolde bekletildikten sonra
fırçalanan bilezik parçasının son hali

Höyükte kazı süresince toplam 10 tane fırın bulundu. Fırınlara ilk olarak Paraloid B72
uygulanması düşünüldü. Daha sonrasında Paraloid B72 fırınların kendi rengini kaybetmesine
sebep olacağı için vazgeçildi. Fırınların hepsi çok fazla tahribata uğramasından dolayı koruma
amaçlı yapılan kerpiç sıva uygulandı. Kerpiç sıvanın yoğun ve susuz olması önemliydi. Çünkü
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eğer ıslak olursa fırınlara daha fazla zarar verebilme olasılığı yüksekti. Kerpiç fırınların
doğrudan yüzeyine değilde fırınlar üzerine jeotekstil koyulduktan sonra kerpiç uygulandı.
Höyükten çıkan topraktan alınarak içine saman koyulup yoğurularak harman haline getirildi
(bkz. Res.8).

Resim 8: Höyükten çıkan topraktan alınarak içine saman koyulup yoğurularak harman haline getirilme işlemi.

Kerpiç fırınların üstüne doğrudan değil arasına jeotekstil koyularak 5 cm’lik
kalınlığında bir tabaka halinde eşit şekilde koyuldu. Ve sonrasında fırınlar kurumaya bırakıldı
(bkz. Res.9)

Resim 9: Kerpiç fırınların arasına jeotekstil koyularak 5 cm’lik kalınlığında bir tabaka halinde eşit şekilde
konulması işlemi.
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