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Ilõsu Barajõ ve HES Projesi kapsamõnda Kültür ve Turizm Bakanlõ÷õ Kültür Varlõklarõ ve
Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nün izinleri, DSø’nin sa÷ladõ÷õ parasal olanaklarla Diyarbakõr Müzesi
baúkanlõ÷õnda 2000 yõlõndan bu yana sürdürülen Körtik Tepe arkeolojik kurtarma kazõlarõna 2010
yõlõnda da devam edilmiútir*. Kazõ çalõúmalarõ Dicle Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, ABD Nevada Las Vegas Üniversitesi, Almanya Freiburg ve Mainz Üniversitesi’nden
bilim adamlarõyla çeúitli konularda yapõlan iúbirli÷i projeleri çerçevesinde gerçekleútirilmiútir. 2010
kazõlarõ sonucunda Diyarbakõr Müzesi’ne 336’sõ envanterlik, 261’i etüdlük olmak üzere, toplam
597 eser kazandõrõlmõútõr.
Farklõ bilimsel disiplinlerin iúbirli÷iyle gerçekleútirilen etkinlikler çerçevesinde, Hacettepe
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yõlmaz Selim Erdal sorumlulu÷unda yapõlan antropolojik çalõúmalar
kapsamõnda Ortaça÷ ve Akeramik Neolitik döneme ait insan iskeletleri, yaú, cinsiyet, sosyal yapõ
konularõnda de÷erlendirilmek üzere, ilgili üniversitenin laboratuarlarõna gönderilmiútir, Ayrõca,
Körtik Tepe yerleúiklerinin sosyal yapõlarõnõ, dönemin yerleúikleriyle olasõ iliúkilerini belirlemek ve
ba÷lantõlõ bir çok konuyu aydõnlatmak üzere, Dr. Marion Benz baúkanlõ÷õndaki bir ekip tarafõndan
Akeramik Neolitik döneme ait iskeletlerden diú numuneleri derlenmiú; DNA ve stronsiyum
analizlerinin yapõlmasõ amacõyla Almanya Mainz Üniversitesi Antropoloji Enstitüsü laboratuarõna
gönderilmiútir. Bu do÷rultuda höyük yerleúiklerinin sosyal yapõsõndaki geliúmenin bölgedeki
ekolojik de÷iúim ile iliúkisini karúõlaútõrabilmek ve yerleúim yerinin detaylõ bir kronolojik
geliúimini çõkarmak amacõyla, 2010 yõlõnda da A80, A84 ve A61 nolu açmalarõnõn profillerinde
ayrõntõlõ stratigrafik amaçlõ profil çizimlerine devam edilmiú; söz konusu açmalarda yaklaúõk her
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derinlikte çok sayõda C14 numuneleri alõnmõú ve bunlar arkeolojik konteks koúutunda
belgelenmiútir. Arkeobotani çalõúmalarõ kapsamõnda elde edilen numuneler flotasyon ünitesinden
geçirilmiú; gerekli analiz ve incelemeler yapõlmak üzere, Almanya Tübingen Üniversitesi,
Prehistorya ve Protohistorya Bölümü laboratuarõna gönderilmiútir. Bu çalõúmalarla ba÷lantõlõ olarak
farklõ derinliklerde elde edilen karbon numuneleri, C14 analizlerinin yapõlmasõ amacõyla
Almanya’ya gönderilmiútir. Zooarkeoloji çalõúmalarõ kapsamõnda ise, bütün hayvan kemikleri
titizlikle derlenmiú ve bulgular Dr. Levent ATICI tarafõndan de÷erlendirilmek üzere Nevada Las
Vegas Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, Zooarkeoloji laboratuarõna gönderilmiútir. Höyü÷ün
yontmataú eserleri Ankara Üniversitesi’nden Dr. Metin Kartal tarafõndan de÷erlendirilmiú; aletler
iúlev ve türlerine göre tasnif edilerek çizimleri yapõlmõútõr.
Höyükteki 2010 yõlõ çalõúmalarõnda 5.00x5.00’lik 12 açmada kazõlar yapõlmõútõr (Çizim 12). Her açmada yaklaúõk 1.50-5.50 m. arasõ de÷iúen de÷iúken derinliklere ulaúõlmõútõr. Höyü÷ün
mimari karakterini belirlemek ve bütünlü÷e ulaútõrmak amacõyla, konut saptanan açmalardaki
çalõúmalar, söz konusu kalõntõlarõn bulunduklarõ seviyelerde bõrakõlmõú ve gerekli belgeleme
iúlemlerinden sonra devam edilmek üzere korumaya alõnmõútõr. Aúamalõ olarak derinleútirilen di÷er
açmalarda elde edilen sonuçlar ile, dip katmanlara kadar kazõlan açmalardaki veriler, stratigrafinin
bir çok açõdan do÷rulanmasõnõ sa÷lamõútõr.
Höyü÷ünün batõ kesiminde K/14 , L/14 , J/15 , K/15 ve L/17 plan kareleri içerisinde kalan
A92-93-95-96 ve A21 açmalarõnda yapõlan çalõúmalarda Akeramik Neolitik dönem ait 27 iskelet ve
yuvarlak planlõ dört konut ile 1.55 x 1.10 m ölçülerinde bir silo ortaya çõkarõlmõútõr. Do÷u tarafta
ise, I/23, I/25, J/25 ve J/26 plan karelerinde yer alan A90-91-94-97-71 ve A48 açmalarõnda
çalõúõlmõútõr. Çalõúmalar sonucunda Orta Ça÷’a ait 16; Akeramik Neolitik döneme ait 22 iskelet
ortaya çõkarõlmõútõr.
Akeramik Neolitik dönem yerleúimlerini karakterize eden yuvarlak planlõ 5 konut temeline
ulaúõlmõútõr. Yuvarlak planlõ yapõlarõn üçünde taban planõ bütünlü÷ü kavranmaktadõr. Konutlarõn
birinde (Y77) saptanan balçõk sõva kalõntõlarõ üzerinde saptanan yuvarlak çatkõ izleri, yapõlarõn üst
yapõsõ hakkõnda bilgi vermektedir.
Akeramik Neolitik dönemi ilgilendiren toplam 49 iskeletin 44’ü hoker, birisi yarõ hoker
biçimde gömülmüú; di÷erlerinin gömü tarzlarõ ise, tahrip olmalarõ nedeniyle, belirlenememiútir.
Söz konusu iskeletlerin 17’si alçõ ile sõvanmõú; di÷erleri yalõn halde saptanmõútõr. Alçõ kaplõ
iskeletlerin 13’ü, ayrõca, aúõ boyasõ ile boyalõ olarak bulunmuútur. Altõ örnek dõúõnda tamamõ
konutlarõn dõúõnda bulunan bu iskeletler, ölü ve ölüye uygulanan geleneksel yöntemler konusunda
da ayrõntõlar sunmaktadõrlar. Bazõ alçõ kaplõ iskeletlerin kafatasõ, kol ve bacak kemikleri, dalgalõkoúut biçimde düzenlenmiú kõzõl kahverengi ve siyah renk boya ile bezenmiútir (Resim 1). Yaklaúõk
benzeri uygulama bazõ alçõ sõvalar üzerinde de gözlenmiútir. Kemik bezeme uygulamasõnda
kullanõlan ve tarafõmõzdan aúõ kalemi olarak adlandõrõlan bir bulgu, alçõ kaplõ bir iskeletle ba÷lantõlõ
olarak bulunmuútur (Resim 2).
Mezarlarõn büyük ço÷unlu÷u, daha önceki dönemlerde de saptandõ÷õ üzere, zengin ölü
arma÷anlarõ içermektedir. A÷õrlõk taú kaplarda olmak üzere, taú aletler, a÷ ve dokuma a÷õrlõklarõ,
çeúitli taúlardan ve hayvan kabuklarõ ile kuú tüylerinin sert saplarõndan yapõlmõú de÷iúen oranlarda
boncuk ve takõ nesneleri (Resim 3), çakmaktaúõ ve obsidyen aletler ölü arma÷anlarõ arasõnda ön
sõrayõ alõrlar. Taú kaplarõn, aletlerin, a÷ ve dokuma a÷õrlõklarõnõn genellikle kõrõlarak mezara

konuldu÷u görülür. Kendi aralarõnda, biçim, bezeme, boyut ve iúçilik açõsõndan farklõlõklar yansõtan
taú kaplarõn bazõlarõ üzerinde saptanan insan figürleri, dönemin bilinen ünik yapõtlarõ arasõnda yer
alõrlar (Resim 4). Bunlarõn yanõ sõra, kazõma bezemeli sap düzelticiler (Resim 5), kemik oltalar,
bezemeli amuletler, boynuz biçimli ritüel taú objeler (Resim 6), bezemeli kemik objeler, sayõlarõ az
da olsa, ölü arma÷anlarõ arasõnda yer alõrlar. Bazõ mezarlar ise, yalõn ve ölü arma÷anlarõndan
yoksundurlar. Mezarlarõn özellikleri katmanlara göre de÷erlendirildi÷inde, kültürel bir geliúimin
varlõ÷õnõ iúaret etmektedir. Aynõ katmanda bulunan mezarlar arasõnda gömü tarzõ, ölüye uygulanan
iúlemler ve ölü arma÷anlarõ, Körtik tepe yerleúiklerinin sosyal yapõlarõnõn algõlanmasõnda önemli
ipuçlarõ sa÷lamaktadõr. En azõndan, sosyal statü farklõlõklarõnõn varlõ÷õnda uyarõcõ kanõtlar sunmasõ
yanõ sõra, õsrarla tekrarlanan uygulamalar ise inançsal olarak de÷erlendirilebilecek kurallarõn
geliúti÷ini göstermektedir. Di÷er bir ifadeyle, mezarlar, dirimsel yaúamõn bir anlamda aynasõ
olarak, Körtik Tepe yerleúiklerinin kültürel yapõsõ hakkõnda önemli bilgiler sunmaktadõrlar ki,
burada elde edilen veriler, dönemin bir çok bilinmezinin algõlanmasõnda rehber bilgi niteli÷indedir.
Bulgularõ ve bilimsel sonuçlarõyla Anadolu’nun Akeramik Neolitik dönemine önemli
yaklaúõmlar getiren Körtik Tepe, dönemin tüm aúamalarõnõ kapsayan bir süreç içinde kronolojik
olarak erkende yer alõr. Tarihsel ve kültürel dokusuyla Anadolu ve Yakõndo÷u arkeolojisinde
önemli bir konuma ve birikime sahip Körtik Tepe’de elde edilen veriler hem bölgenin, hem de
Anadolu’nun bazõ bilinmezlerine yeni yaklaúõmlar getirmektedir. Genelde gömülerde taú kaplar, taú
boncuklar, taú ve kemik aletlerin yanõ sõra çakmaktaúõ, obsidyenden üretilmiú çeúitli veriler de
yerleúimin erken tarihinde yol göstericidir. Höyükte iki ana yerleúimin varlõ÷õ söz konusudur.
Bunlardan en erkeni, yontmataú ve sürtmetaú endüstrisinin egemen oldu÷u Akeramik Neolitik;
ikincisi ise Orta Ça÷ ve izleyen süreci ilgilendirmektedir. Akeramik Neolitik dönemi ilgilendiren
ve daha çok mezarlarla ba÷lantõlõ olan bulgular, özgünlükleri ve kültürel de÷erleri bakõmõndan ayrõ
bir öneme sahiptir. Belirli derinliklerde geç dönem iskeletleriyle birlikte Neolitik mezar ve
bulgularõn saptanmasõ, tahribatõn boyutuna ve sonuçlarõna kanõt oluúturmaktadõr. Ancak, belirli
derinliklerden itibaren Neolitik doku bütün özgünlü÷ü ile korunmuútur.
Yerleúimin mimari dokusu konusunda özellikle son kazõ çalõúmalarõnda elde edilen veriler
önemli sonuçlar vermiútir. Yuvarlak tasarlõ taú dokularõn ortaya çõkarõlmasõ, yakõn çevrede yaygõn
ve döneme özgü mimari yapõlanmanõn varlõ÷õnõ Körtik Tepe’de de ortaya koymuútur. Akeramik
Neolitik evrenin, gömü tarzõ, gömü arma÷anlarõ ve ölülere uygulanan geleneksel yöntemler esas
alõndõ÷õnda, söz konusu dönemde en az altõ ayrõ mimari evrenin varlõ÷õnõ ortaya koymaktadõr.
Dolayõsõyla, yerleúimin Akeramik Neolitik dönemi ilgilendiren özgün mimari karakteri ve evreleri
konusunda bütünü kavrama yönünde önemli verilere ulaúõlmõútõr. Farklõ alanlarda taban düzeyinde
korunmuú kalõntõlardan oval tasarlõ olduklarõ algõlanan di÷er mimari ö÷eler ile birlikte, Körtik Tepe
yerleúiklerinin yaúamsal alanlarõ ve koúullarõ algõlanabilmektedir ki, bu olgular, aynõ zamanda,
höyükteki sürekli yerleúimin de önemli arkeolojik kanõtlarõ niteli÷indedirler. Di÷er açõdan, yaygõn
bilinenin aksine, yerleúik düzene geçiúte tek baúõna tarõmsal etkinliklerin etkin olmadõ÷õ; tarõm
öncesi toplumlarda da yerleúik düzene geçiúin sa÷landõ÷õ gerçe÷ini gözler önüne sermesi açõsõndan
da Körtik tepe ayrõ bir öneme sahiptir. Yerleúik düzenin gerektirdi÷i bütün koúullarõ yerine
getirdikleri anlaúõlan höyük yerleúiklerinin yo÷unluklu balõkçõlõk yaptõklarõna, tekstil becerisi
geliútirdiklerine dair önemli kanõtlar ortaya çõkarõlmõútõr. Dolayõsõyla beslenme ve barõnma
sorunlarõna ça÷õn ötesinde önemli çözümler getiren Körtik Tepe halkõnõn içtimai hayatta da

aúamalar kaydettikleri açõk bir úekilde algõlanmaktadõr. Di÷er bir ifadeyle, bilim dünyasõnõ
úaúõrtacak düzeyde geliúmiú bir toplulukla Anadolu’da karúõlaúmanõn heyecanõ arkeolojik açõdan
kanõtlanabilir duruma gelmiútir.

The Study of Stratigraphy
Marion BENZ*
During the 2010 season profiles and plan could be documented in the following trenches:
A80 (deep cut, all profiles), A83 (southern and western profiles, Plana 1-3), A71 (eastern and
southern profiles, Planum 1), A73 (eastern and northern profiles). Additionally, in A83 a small test
cut (1x1.40 m) was excavated. Trench 91 has been excavated down to -200 cm in natural layers.
However, due to space limitations only the results can be summarized here.
A80: By 2010 the deeper part of A80 had dried out, so the documentation could be
continued down to -560 cm (Drawing 3). It had already been observed in 2009 that the layers down
to -320 cm comprise massive clay floors with several renovation phases and the remains of a stone
wall (Benz et al. in press). Below -320 cm, the composition of the sediments fundamentally
changes. Although in the deep sounding an area measuring only 1.50 x 1.50 m was excavated,
many structures can be observed. They will be described from the bottom to the top of the trench.
Discussion: The change in composition of the sediments from the older to the more recent
phases is probably due to a change in construction traditions. In the upper layers stone and compact
clay structures dominate, with little humus and few (but large) pits. Possibly new, uncontaminated,
clay building material had been brought into the settlement from outside and organic rubbish was
deposited in an organized way, perhaps in communal pits – as is implied by a very large deposit of
animal bones which starts in the eastern profile of A80 at about -300 cm and extends into the
eastern profile of A85, ending in a huge pit. By contrast, in the lower levels structures of pure clay
and stone are absent: there are many smaller pits, and the very dark color of their sediments
suggests that they contain a lot of organic material. Thus the more ancient buildings were either
built mostly of organic material, or of the impure clay from within the settlement.
A91: A 91 was excavated whenever possible by natural layers and loci. The remains of at
least three buildings were discovered. Y78, the most recent structure, is of sub-rectangular shape
with rounded corners. The area of it excavated in A91 is not particularly large, but its floor extends
into the adjacent trenches to the east and south. Y83 is a very large building. Only its southern half
has been so far excavated. Due to the destruction of its eastern part, its shape is difficult to
reconstruct; but if it was oval or round, its diameter should be about 4-5 m. Y83 had several
subsequent renovation/use phases. Though the younger phases were mostly destroyed by later
activities, a well preserved clay floor could be documented at about -152/-154 cm. An
accumulation of the stones found inside this building probably are the remains of a hearth. The
interior of the building’s stone wall was coated with clay and/or plaster. Below Y83 were
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discovered the remains of a more ancient, but also well preserved, floor; but further excavations
will be necessary to determine its shape.
The remains of a third structure, Y82, showed up in the southern part of A91. A large part
of it is still covered by Y78. This structure was approximately contemporary with Y83 but probably
much smaller. Like Y83 it had an older phase (probably two); or it may have replaced an older
building. At about -184 cm (upper rim) between the older buildings were excavated a clay oven
and a fireplace with two use phases.
A large communal structure? Observations in Trenches A83, A71, and A73: In Trenches
A83, A71, and A73 a large structure could be documented which is unique at Körtik Tepe, and for
which no parallels are known at any other early Holocene site. It was first detected in the southern
profile of A83, which therefore will be described in more detail here. Layers in the trench are
numbered by lower-case Roman numerals, starting from the top and increasing downwards (i, ii,
iii…). Upper-case Roman numerals are used to designate main construction phases. The
observations in Trenches A71 and A73 complement those made in A83.
Discussion: Observations in Trenches A83, A73, and A71 suggest that a large round ditch
with an inner diameter of about 4 m and an outer diameter of 6 m was cut down from a level of
about -190/-220 cm (Drawing 4). Parts of at least two older buildings were removed for its
construction. P1 was at least 220-250 cm deep, but its bottom has not yet been traced. It had a
width of about 80 cm. Its shape, its size, and the clear evidences of digging and filling in its
formation indicate that it was an elaborate and well-planned artificial construction. A clay structure
was built around P1, probably simultaneously with it. The numerous clay lumps found in the lower
parts of P1 indicate that this clay construction was probably taller than the 50 cm of it that is
preserved. The filling of P1 must have been rather rapid because the sediment in it is very loose
and includes many clay lumps. These clay lumps, and the dearth of cultural artifacts in the ditch’s
fill, suggests an intentional filling with discarded building material. A fire localized in the
southwestern part of the construction involving the burning of the organic material of a roof and/or
wall might have been the reason for the structure’s destruction. During a later phase the round
place which was created after the filling of P1 was still in use, as is indicated by the floors above
the destruction layer. Only after its complete abandonment did naturally washed-in sediments
finally fill up the construction.
The function of P1 remains an open question. No similar structure has thus far been recorded at any
other early Holocene site. Like certain special buildings at Hallan Çemi, ‘Abr 3, and Jerf el Ahmar
(Rosenberg and Redding 2000; Yartah 2005; Stordeur et al. 2000), the round structure is sunk
beneath the contemporary ground level; but none of the special buildings of these other sites had a
similar round ditch. The use of the deep round ditch as a foundation for e.g. a wooden palisade is
improbable because of its inclination and because it is too deep (180 cm beneath the level of the
inner zone) and too wide (80 cm). According to the findings and its stratigraphic position, the large
structure dates to the end of the Neolithic settlement phase; but its exact chronological position,
cultural affiliation, and purpose remain unknown at present1.
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Antropolojik Çalõúmalar
Yõlmaz S. ERDAL*
Körtik Tepe’de sürdürülen sistematik arkeolojik kazõlarda, konutlarla ilgili alanlara,
eúyalarõyla birlikte gömülmüú halde úimdiye kadar 500’ün üzerinde insan iskeleti gün õúõ÷õna
çõkartõlmõútõr (Özkaya 2009; Özkaya ve Coúkun 2009)**. Bu kalõntõlardan yaklaúõk 250’sinin
üzerinde yaú ve cinsiyet gibi temel demografik veriler ile sa÷lõk yapõlarõna iliúkin bazõ verilere
ulaúõlmõútõr. Bu çalõúmalar esnasõnda toplulukta diú çürüklerinin % 0.6 gibi oldukça düúük bir
sõklõ÷a sahip oldu÷u belirlenmiútir. Bu çürü÷ü sõklõ÷õ de÷eri Çayönü (% 3.2), Aúõklõ (%2,9) (Özbek
1998, 2004), Badema÷acõ (%11.6) ve Hakemi Use (%1,8) gibi Neolitik topluluklardan çok daha
düúüktür. Çayönü, Aúõklõ ve Hakemi Use gibi Akeramik Neolitik topluluklarda aúõnma úiddetli
olmakla birlikte, Körtik Tepe’de diú aúõnmasõnõn hem çok úiddetli hem de hõzlõ oldu÷u
belirlenmiútir (Özbek 1995). ùiddetli diú aúõnmasõ ile tarõmõn baúlangõcõna iliúkin ipuçlarõnõ ya da
tarõma dayalõ yaúam biçimine sahip olan topluluklardan çok daha düúük çürük sõklõ÷õna sahip
olmasõ, Körtik Tepe toplulu÷unda yaúam biçiminin nasõl oldu÷unu iliúkin soruyu akla
getirmektedir. Bu soruya yanõt oluúturabilecek bilgilerden biri beslenme dõúõ nedenlerle diúlerin
kullanõmõndan kaynaklanan sõra dõúõ aúõnma oluúturmuútur.
Diúler, a÷õzdaki di÷er diúler, dil ve dudak gibi organlar ile besinlere temas nedeniyle
aúõndõ÷õ gibi, a÷za istemli ya da istem dõúõ alõnan maddelerle temas nedeniyle de aúõnmaktadõr.
Besin dõúõ nesnelere temas ile diúlerde meydana gelen aúõnma transversal oluklar, dil dudak
yönelimli çentik ya da oluklar biçiminde olabilece÷i gibi, çeúitli nesnelerin emilmesine dayalõ üst
ön diúlerin dile bakan yüzeyinde ya da kürdan kullanõmõna ba÷lõ olarak arka diúlerin ara
yüzeylerinde de gerçekleúebilmektedir (Erdal, 2008). Bu biçimde tanõmlanan diú aúõnmalarõna,
Körtik Tepe’de diúleri mevcut olan 91 bireyden 28’inde (% 30,8) karúõlaúõlmõútõr. øncelenen 21
çocuktan birinde (% 5) karúõlaúõlan diú aúõnmalarõna, 30 kadõnõn 15’inde, 35 erke÷in 12’sinde
(%34,3) rastlanõlmõútõr. Diúlerin beslenme dõúõ nedenlerle aúõnmasõ çocukluk ça÷õnda baúlamakla
birlikte erkeklerde hemen her yaú gurubunda bireylerin üçte birinde karúõlaúõlõrken, kadõnlarda genç
ve orta yaúlardaki úahõslarõn % 40-45, yaúlõlarõn ise üçte ikisinde gözlemlenen bir durumdur.
Körtik Tepe’de en sõk karúõlaúõlan oluk biçimini ön diúlerin (kesici ve köpek diúleri) kesici
kenarlarõnda dil-dudak yönelimli çentikler ve oluklardõr. Bu oluklarõn oluúumunda sert ya da
yumuúak nesnelerin bir kerpeten gibi õsõrõlmasõndan kabuklu yemiúlerin yenmesine (Alt and
Pichler, 1992; Turner and Anderson, 2003) kadar birçok etmen yol açmaktadõr. Diúlerde
karúõlaúõlan oluklardan di÷er grubunu a÷zõn bir tarafõndan di÷erine uzanan transversal yönelimli
oluklar oluúturmaktadõr (Resim 7).
Üst çenedeki ön diúlerin dile bakan yüzeylerinde deri, ip, sicim ve barsaklarõn õsõrõlmasõ ya
da kamõú ve kuúkonmaz gibi bitkilerin üst diúler ve dil arasõna sõkõútõrmayla emilmesi ya da
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õsõrmayla aúõndõklarõ gözlemlenmiútir (Irish and Turner, 1987). Dahasõ, incelenen ön diúlerden %
5’inde aúõnma köke kadar ilerlemiútir. Bu veriler gündelik yaúamda ön diúlerin önemli bir kõsmõnõn
üçüncü bir el gibi kullanõldõ÷õnõ göstermektedir. Bu tür kullanõm izleri, Çayönü (Özbek 2004),
Aúõklõ (Özbek 1998), Hakemi Use gibi yerleúmelerde gözlenilmekle birlikte, diú kullanõmõnõn en
yaygõn ve çeúitlilik gösteren örnekleri Körtik Tepe’den ele geçmiútir. Di÷er topluluklardan daha
erken olan Körtik Tepe’de çanak ve çömlek bilinmemektedir (Özkaya, 2009; Özkaya ve Coúkun
2009). Körtik Tepe’de saptanan hasõr ve dokuma izleri, bu aktivitelerin oldukça yaygõn oldu÷unu
göstermektedir (Coúkun vd. baskõda). Kalõntõlarda saptanan hasõr, dokuma ve ip izleri gündelik
yaúamda gerekli olan ip, sicim, kumaú gibi maddelerin üretimi için yo÷un bir aktivitenin mevcut
oldu÷unu göstermektedir. Diúlerde sõk karúõlaúõlan bu tür oluklar ile ip üretimi, deri iúlenmesi, sinir
ve ba÷õrsaklardan sicim yapõlmasõ ile bunlardan mamul ürün elde edilmesi, dokumacõlõk, av
filelerinin örülmesi, kazõda sõk ele geçen hasõr gibi yaygõlarõn ve örtülerin üretimi, sepet üretimi
gibi aktivitelerde diúlerin sõklõkla kullanõldõ÷õnõ göstermektedir (Larsen, 1985; Molleson, 1994).
Batman Çayõ ve Dicle nehirlerinin kesiúti÷i alanda konumlanan Körtik Tepe’de
balõkçõlõ÷õn önemli bir yere sahip oldu÷u, balõk oltalarõ ve çok sayõda balõk omurlarõ ile a÷õrlõk
olarak kullanõldõ÷õ tahmin edilen taú objelerle gösterilmiútir (Arbuckle and Özkaya, 2006; Özkaya,
2009; Coúkun vd. baskõda). øskelet kalõntõlarõ üzerinde yürütülen bir çalõúmada kulak deliklerinin
dõúa açõlan kõsmõnda çeúitli büyüklüklerde saptanan ve sõklõ÷õ %40’a varan auditory exostosis
olarak bilinen tümoral oluúumun da (Resim 8) balõkçõlõ÷õn gündelik yaúamda önemli oldu÷unu
göstermiútir. Diúlerde saptanan oluklarõn olta için ip, balõk a÷õ, olta ya da tuzaklarõn yapõlmasõ ve
kurulmasõ gibi balõkçõlõk aktivitesinden kaynaklandõ÷õ ileri sürülmektedir (Larsen 1985). Körtik
Tepe’de saptanan diúlerdeki oluklarõn oldukça çeúitlilik gösteren aktivitelerde kullanõlmõú olmasõ
kuvvetle muhtemeldir. Ancak, bu oluklardan bir kõsmõnõn en azõndan oltanõn ipi ve a÷õn üretimi ile
balõkçõlõk aktivitesinden kaynaklanmõú oldu÷una iúaret etmektedir.
Körtik Tepe’de diú aúõnmasõnõn kadõnlarda daha fazla gözlemlenmesi dokumacõlõk
aktivitesi gibi durumlarda kadõnlarõn, yaúlõ ve çocuklarõn daha aktif olabilece÷ini
düúündürmektedir. Ancak, erkeklerde azõmsanamayacak sõklõkta olan bu oluklarõn, diúlerin üçüncü
bir el gibi kullanõmõnõn cinsiyetler arasõ farklõlõk göstermedi÷ine iúaret etmektedir. ølk kez 10
yaúlarõnda gözlemlenen bu oluklar, bireylerin gündelik yaúamda çocukluk ça÷õndan itibaren aktif
olmaya baúladõklarõnõ, ilerleyen yaúla birlikte aktivitenin devam etti÷ini, yaúlõlõkta da diúlerin
kullanõmõnõn artarak devam etti÷ini göstermektedir. Bu veriler toplumu oluúturan hemen her aktif
bireyin toplumsal rollerine devam ettiklerine iúaret etmektedir. Her ne kadar Körtik Tepe’de
gündelik yaúam ip üretimi, dokumacõlõk, deri iúçili÷i, balõkçõlõk gibi aktivitelerle sõnõrlõ de÷ilse de,
bunlarõn gündelik yaúamda önemli bir yer tuttu÷unu, iki el aktif iken diúlerin üçüncü bir el gibi
kullanõlan aktivitelerden bazõlarõ olarak de÷erlendirilebilir.

Zooarkeolojik Çalõúmalar
Levent ATICI*
Bu bölümün amacõ, Körtik Tepe’de kazõsõ yapõlmõú olan Akeramik Neolitik A evresine ait
geniú alanlardan ele geçen çok sayõda hayvan kemi÷i üzerinde devam etmekte olan zooarkeolojik
çalõúmalarõn ilk sonuçlarõnõ paylaúmaktõr. Stratigrafi üzerinde halen titizlikle yürütülen çalõúmalar
ve yeni arkeometrik veriler arkeofaunal kalõntõlar, mimari yapõlar ve arkeolojik tabakalar arasõndaki
iliúkilerin daha net bir úekilde kurulabilmesine ve daha iyi de÷erlendirilmesine yakõn bir gelecekte
olanak tanõyacaktõr. Bu bölümde tartõúõlan zooarkeolojik analizler 17 farklõ arkeolojik konteksten
ele geçen faunal kalõntõlar üzerinde gerçekleútirilmiútir. Bu örnekleme stratejisi Körtik Tepe
höyü÷ünde kazõ yapõlan alanlarõn ço÷unlu÷unun temsil edilmesi amacõna yönelik olarak seçilmiútir.
Böylelikle úans faktörünün çalõúmanõn sonuçlarõ üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesi
amaçlanmõútõr
Faunal kalõntõlarõn karakterizasyonu
Akeramik Neolitik A evresinin avcõlõk aktivitelerinin de÷erlendirmesine geçmeden önce,
faunal kalõntõlarõn birikmesi, de÷iúime u÷ramasõ ve hatta tahrip edilmesinde rol oynayan depolanma
öncesi ve sonrasõ faktörlerin de÷erlendirilmesinde yarar vardõr.
Faunal kalõntõlarõn
karakterizasyonu ele geçen tüm irili-ufaklõ iskelet elemanõ ve kemik parçasõ—en ince kemik
kõymõ÷õ da dahil olmak üzere—yüzeylerinin incelenmesi yoluyla gerçekleútirilmiútir. Böylece, etçil
ve kemirgen izleri, atmosferik kaynaklõ izler, dolgu a÷õrlõ÷õna ba÷lõ olarak oluúan kõrõlma ve izler,
ve bitki köklerinin salgõladõ÷õ asitlerin oluúturdu÷u izler gibi do÷al süreçlerin Körtik Tepe hayvan
kalõntõlarõnõn depolanmasõ sürecinde ve sonrasõnda önemli bir rol oynamadõ÷õ açõkça ortaya
konmuútur (Tablo 1). Körtik Tepe faunasõnõ oluúturan unsurlara bakõldõ÷õnda, tanõmlanmamõú
kemik kõymõklarõnõn ve uzun kemiklere ait gövde parçalarõnõn oldukça yüksek bir oranda temsil
edildi÷i görülmektedir. Bu denli yüksek oranda bir parçalanma ve kõrõlma, Körtik Tepe faunal
kalõntõlarõnõn büyük bir ço÷unlu÷unun insan aktiviteleri sonucunda toplandõ÷õnõ ve de÷iúime
u÷radõ÷õnõ göstermektedir. Körtik Tepe sakinlerinin avlarõnõ en küçük parçasõna kadar ziyan
etmeden kullandõklarõnõ gösteren kanõtlar, uzun kemiklerin gövdeleri üzerinde saptanan kasaplõk
izleri, çontuklar, darbe izleri, ve bunlara ba÷lõ oluúan kõrõlma açõlarõdõr. Tüm bu bulgular avõn etinin
yanõ sõra kemik ili÷inin de sistematik bir biçimde çõkarõldõ÷õ ve besin olarak tüketildi÷ini açõkça
göstermektedir. Ayrõca, tafonomik veriler avõn parçalanmasõnõn ve tüketilmesinin kemikler henüz
taze aúamadayken yapõldõ÷õnõ ve gömülme ve depolanmanõn hõzlõ bir biçimde gerçekleúti÷ini
düúündürmektedir.
Taksonomik kompoziyon, zenginlik ve çeúitlilik
Körtik Tepe’den ele geçen faunal kalõntõlarõn büyük bir ço÷unlu÷u yabanõl toynaklõ
hayvanlara aittir. Ceylan, karaca, yaban koyunu, yaban keçisi, yaban domuzu, Mezopotamya ala
geyi÷i, kõzõl geyik, yaban sõ÷õrõ ve Asya yaban eúe÷i farklõ oranlarda temsil edilmiútir. Yabanõl
toynaklõlarõn yanõ sõra, yaban kedisi, kõzõl tilki, kurt, yaban tavúanõ, kunduz, toy ve yaban kazõ gibi
iri kuúlar, yaban örde÷i gibi orta boyutta kuúlar, keklik gibi ufak boyutta kuúlar da de÷iúen
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oranlarda Körtik Tepe faunasõnda tespit edilmiútir (Tablo 2). Av hayvanlarõnõn beslenmedeki
payõnõn analizi için tüm toynaklõlar “büyük av,” tavúan, kaplumba÷a ve kuúlar da “küçük av”
kategorileri altõnda toplanmõútõr. Etçiller gibi besin olarak tüketildi÷i kesin olarak saptanamayan
hayvanlar bu analize dahil edilmemiútir. Veriler büyük av kategorisinin faunal kalõntõlarõn büyük
bir ço÷unlu÷unu oluúturdu÷unu ortaya koymuútur (Grafik 1). Tüm bu veriler Körtik Tepe
faunasõnõn zenginlik ve çeúitlilik içeren bir taksonomik kompozisyona sahip oldu÷unu; bir ya da iki
hayvan türünün kalõntõlar içinde baskõn olmadõ÷õnõ ve birden fazla hayvan türünün benzer oranlarda
temsil edildi÷ini ortaya koymuútur.
Baúlõca av hayvanlarõnõn da÷õlõmõna ve yabanõl toynaklõlarõn oransal da÷õlõmõna
bakõldõ÷õnda, yabani koyun ve kõzõl geyi÷in ciddi oranlarda di÷er toynaklõlara tercih edildi÷i bir
avlanma rejiminin varlõ÷õ açõkça görülmektedir. Yaban koyunu ve yaban keçisi arasõndaki oran
1/30 úeklinde koyunun lehinedir ki, bunu Körtik Tepe’nin ekolojik ve topografik konumuyla
iliúkilendirmek do÷ru olacaktõr. Geniú çayõrlarõn yer aldõ÷õ düz ova ve alçak tepeler yaban koyunu
için ideal bir yayõlma alanõ sunmaktadõr. Buna Dicle Nehri ve Batman Çayõ’nõn sekileri boyunca
yer alan galeri ormanlarõ ile sulak, sazlõk ve bataklõk alanlarõ ekledi÷imizde kõzõl geyik, toy ve
yaban kazõ gibi hayvanlarõn varlõ÷õnõ açõklamak daha da kolaylaúmaktadõr. Körtik Tepe’de bulunan
kuú türleri sezonalite ile ilgili ipuçlarõ da sunmaktadõr. Yaban kazõ ve toy göçmen kuúlar olup
büyük olasõlõkla üreme mevsimi olan ilkbahar ve yaz aylarõnda yerleúim yakõnlarõnda bulunmuú
olmalõdõrlar.
Sonuç olarak, úu anki verilere dayanarak özetlemek ve yorumlamak gerekirse, Körtik
Tepe’deki avcõ-toplayõcõlõk ekonomisi Batõ Toroslar’da saptanmõú olan Epipaleolitik modelden
tamamen farklõ bir trendi ortaya koymaktadõr. Karain B ve Öküzini ma÷aralarõndan ele geçen
kalõntõlar üzerinde yapõlan analizler günümüzden yaklaúõk 20,000-11,000 yõllarõ arasõnda yasamõú
olan Epipaleolitik avcõlarõn bir ya da iki tür üzerinde odaklanan uzmanlaúmõú bir avlanma
stratejisinin varlõ÷õnõ ortaya koymuútur (Atici 2009a, b, 2011). Körtik Tepe’nin Akeramik Neolitik
A evresinin geliúmiú yerleúik avcõ-toplayõcõlarõ ise daha genel bir ekonomik stratejiyle içinde yer
aldõklarõ ekolojik zenginli÷in sundu÷u geniú besin yelpazesinden oldukça etkili bir úekilde
yararlanmõú gözükmektedirler. Yaklaúõk 50 km mesafede yer alan Hallan Çemi’den ele geçen
faunal kalõntõlar üzerinde yapõlan çalõúmalar da benzer bir sonuç ortaya çõkarmõútõr: yaban koyunu,
yaban keçisi, yaban domuzu, kõzõl geyik ve kaplumba÷anõn a÷õrlõkta oldu÷u genel bir avcõlõk
ekonomisi (Starkovich ve Stiner 2009). Bu anlamda, Körtik Tepe sakinlerinin yabanõl toynaklõlar
gibi büyük hayvanlarõ, kaplumba÷a gibi yavaú ve küçük hayvanlarõ, yabani tavúan ve keklik gibi
hõzlõ koúan ve uçan küçük hayvanlarõ ve iri kuúlarõ aynõ ustalõkla avlayacak bilgi ve teknolojiye
sahip olduklarõ açõkça ortadadõr. ùu anki zooarkeolojik bulgular Körtik Tepe Akeramik Neolitik A
evresi avcõlõk ekonomisinin yo÷un ve birincil yaban koyunu avõ, ikincil kõzõl geyik avõ ve
mevsimlik kuú avõ üzerine kurulmuú oldu÷unu ortaya koymaktadõr. Hatõrlanmasõnda yarar bulunan
nokta ise faunal kalõntõlar üzerindeki zooarkeolojik çalõúmalarõn halen sürmekte oldu÷udur. Burada
sunulan sonuçlar daha iyi sorular sorabilmek ve açõklõ÷a kavuúmasõ gereken konularõ saptamakta
rehberlik edecek araçlar olarak de÷erlendirilebilirler.
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Boyut kategorisi/Taksonomik tanõmlama

Parça sayõsõ

Element
sayõsõ

Tanõmlanmamõú
Küçük-boy kuú
Orta-boy kuú
Büyük -boy kuú
Anatidae
Alectoris chukar (keklik)
Anas sp. (kaz)
Anser sp. (ördek)
Otis tarda (toy)
Testudo gracea (kaplumba÷a)
Pisces (balõk)
Küçük-boy memeli (tavúan boyutunda)
Orta-boy memeli (koyun boyutunda)
Küçük etçil
Felis silvestris (yaban kedisi)
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Canis lupus (kurt)
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Gazella subgutturossa (ceylan)
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Dama mesopotamica (Mezopotamya ala geyi÷i)
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Sus scrofa (yaban domuzu)
Equus hemionus/hydruntinus (Asya yaban eúe÷i)

2101
2
107
45
2
5
14
73
28
11
1
169
323
13
1
6
3
15
1
3
1021
37
5
101
8
536
7
58
10
327
9
2

0
1
35
19
2
5
13
71
26
5
1
0
0
12
1
6
3
14
1
2
67
9
5
63
8
241
7
14
8
168
9
2

Toplam
5044
818
Tablo 2: Faunal kalõntõlarõn taksonomik ve boyut kategorilerine göre da÷õlõmõ

Kemik
a÷õrlõ÷õ (gr)

365
2
76
74
7
5
27
255
109
35
6
31
107
45
5
35
13
36
22
16
3332
493
14
667
212
3066
403
78
94
5667
192
16
15505

