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Arkeoloji
Çatalhöyük Kaz›lar›nda
Yeni Aﬂama
Dünyan›n en önemli arkeolojik araﬂt›rmalar›ndan bir olarak Konya yak›nlar›ndaki Çatalhöyük’te yürütülen kaz›lar, yeni bir aﬂamaya girmiﬂ bulunuyor.
Dünyan›n en eski neolitik yerleﬂim merkezlerinden olan Çatalhöyük, 9500 y›l önce kurulmuﬂ. Bir özelli¤i de ilk tar›m topluluklar› aras›nda say›lmas›. 13 hektarl›k bir alana yay›lm›ﬂ bulunan köy ve kent aras›ndaki yerleﬂimin insanlar›, burada 1000 y›l kadar yaﬂad›ktan sonra, bilinmeyen bir nedenle Çatalhöyük’ü terketmiﬂler.
Son on y›ld›r sürdürülen kaz›lar, genel olarak
birbiri üzerine y›¤›l›, ölülerin alç›dan döﬂemelerin
alt›na gömüldü¤ü kerpiç evlerin içindeki yaﬂam›n
ayr›nt›lar›n› ortaya ç›karmaya odaklanm›ﬂt›. Stanford Üniversitesi’nden Ian Hodder taraf›ndan yönetilen ve alt› ülkeden yaklaﬂ›k 90 arkeologun
kat›ld›¤› kaz›lar›n bu y›lki program›ysa daha geniﬂ perspektifli. Araﬂt›rmac›lar, bu gizemli neolitik yerleﬂimin sosyal örgütlenmesini ortaya koyacak bulgular ar›yorlar. Hodder’›n yürüttü¤ü projenin nihai amac›, ziyaretçilerin evler aras›nda
dolaﬂ›p kendilerini geçmiﬂte yaﬂ›yor hissedecek-

leri bir neolitik kenti yeniden inﬂa etmek.
Bu y›lki kaz›larda en göze batan çal›ﬂma, daha önce ortaya ç›kar›lmam›ﬂ olan küçük bir grup
evin yan›nda kaz›lmaya baﬂlanan 40X40 metre
boyutlar›nda bir çukur. Hodder, önümüzdeki beﬂ
y›l içinde araﬂt›rmac›lar›n çukur içinde ya da çevresinde bulacaklar› 60-80 kadar evin sakinleri
aras›ndaki iliﬂkileri gösteren bir resim oluﬂturabileceklerini umuyor. Kaz›lar›n verimli olaca¤›n›n ve
dramatik bulgular ortaya koyaca¤›n›n iﬂaretleri
ﬂimdiden al›nmaya baﬂlam›ﬂ. Arkeologlar evlerin
aras›ndan geçen sokaklara ait oldu¤unu düﬂündükleri iki ize rastlam›ﬂlar. E¤er bunlar›n sokak
oldu¤u kesinleﬂirse, Çatalhöyük’teki yaﬂama ait
daha önceki varsay›mlar›n kökten de¤iﬂmesi gerekebilir. Çünkü, ﬂimdiye kadar, yerleﬂim sakinlerinin birbiri üzerine y›¤›l› evlerine ancak tavanlardaki deliklerden girebildiklerine inan›l›yordu.
Kaz›lar s›ras›nda Temmuz ay› içerisinde, bir
arada gömüldükleri anlaﬂ›lan 13 iskelete de rastlanm›ﬂ. ‹skeletlerin baz›lar›n›n kollar›ndaysa bak›rdan ve alç›dan bilezikler bulunmuﬂ.
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dikkatli bir çal›ﬂma yapt›¤› ve do¤ru
sonuçlara ulaﬂt›¤›n› göstermiﬂ. Tek bir
nokta hariç: Goebel’in yapt›¤› yeni
radyoaktif karbon testlerinin sonuçlar›, Uﬂki
Gölü’ndeki ateﬂlerin 13.000 y›l önce
yand›¤›n› gösteriyor. Bu durumda da
dedeler, Amerikal› torunlar›ndan 600 yaﬂ
daha genç oluyorlar!...
Yine de Goebel ve meslektaﬂlar›, Uﬂki
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sakinleri olmasalar da Amerika yerlilerinin
atalar›n›n, baz› baﬂka araﬂt›rmac›lar›n iddia
ettikleri gibi Kuzey Atlantik’i gemilerle
geçerek de¤il, Bering Bo¤az› üzerindeki
buzdan köprüyü yürüyerek geçenler
olduklar›na inan›yorlar. Baz› “Bering
yanl›lar›” da sorunun daha erken, son buzul
ça¤›n›n tepe noktas›na ulaﬂt›¤› 24.000 y›l
öncesinden daha erken gerçekleﬂmiﬂ bir
göçle çözülece¤ine
inan›yorlar. Bu tarih, ilk
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Amerika k›talar›n›n ilk sakinlerinin bir
görünüp bir kaybolma hünerleri, Anlaﬂ›lan
Himalayalar’daki ünlü “kar adam›”n›nkinden de üstün. Kuzey ve Güney Amerika
yerlilerinin atalar›n›n konak yerleri
belirleniyor; ancak, daha sonra duyarl›
tarihlendirme yöntemleriyle ortaya ç›kar›lan
tutars›zl›klar aray›ﬂ› baﬂlang›ç noktas›na
geri götürüyor. Asl›nda co¤rafya ve mant›k,
baﬂlang›c›n nerede oldu¤unu gösteriyor.
Sibirya’n›n Kuzeydo¤u ucuyla, Kuzey
Amerika’n›n kuzeybat› ucundaki Alaska,
neredeyse bir köprüyle ba¤lanabilecek
kadar yak›n. Zaten do¤a da Bering
Bo¤az›’na adeta aç›l›r kapan›r bir köprü
kurmuﬂ: Buzul ça¤lar›nda donup, denizlerin
yükselmesiyle ortadan kalkan bir kara
köprüsü. Kuzey Amerika’daki ilk insan
izleri 13.600 y›l öncesine ait. Clovis
kasabas› yak›nlar›nda bulundu¤u için bu
adla an›lan ve k›sa sürede k›taya yay›larak
mamut ve öteki büyük memelilerin soyunu
tüketen yerlilerin bu köprüyü kullanarak
geçmiﬂ olmalar› büyük olas›l›k.
Gelgelelim, olas›l›k bir türlü gerçeklik
s›fat›na kavuﬂam›yor. Geçiﬂ yolunun Sibirya
taraf›ndaki konak yerlerinin keﬂfi önce bir
heyecan yarat›yor, ancak daha sonra
bunlar›n Amerika’daki ilk yerleﬂimlerden
daha yeni olduklar› ortaya ç›k›yor.
Son olarak, Kamçatka Yar›madas›’ndaki
Uﬂki Gölü yerleﬂim merkezi de karbon
testini geçemeyerek s›n›fta kald›. Rus
arkeolog Nikolai Dikov, son buzul ça¤›n›n
geç evrelerinden kalma bu yerleﬂim
merkezini 1964 y›l›nda keﬂfetmiﬂ ve 25 y›l
süreyle kazm›ﬂ. Dikov, 1978 y›l›nda
yay›mlad›¤› bir makalede, yerleﬂim
merkezinde ortaya ç›kard›¤› 12.600
y›ll›k yontma taﬂ aletlerin yan› s›ra,
daha alt katmanlar›n birinde daha
farkl› yap›da araç gereçler ve ocak
izleri buldu¤unu aç›klam›ﬂ. Ocakta
bulunan kömür üzerinde yap›lan
testlerse yak›lan odunun 16.800
y›ll›k oldu¤unu ortaya koymuﬂ.
Yani, burada yaﬂayan, ya da
konaklayan insanlar, Amerikal›lar›n
atas› olacak kadar eski.
Ancak, Nevada Üniversitesi’nden
Ted Goebel, Uﬂki gölüne bir de
kendisi bakmak istemiﬂ. Dikov’un
yine bir arkeolog olan dul eﬂini
arayarak 2000 y›l›nda ortak bir
araﬂt›rmaya ikna etmiﬂ. Üç hafta
süren araﬂt›rma, Dikov’un çok
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