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Uygarl›¤›n
ﬂafa¤›nda
Anadolu
Kutsal kitaplarda anlat›lan “cennet” Anadolu’da m›? Geçti¤imiz günlerde
dünya bu soruyla çalkalan›yordu. Çünkü Alman Der Spiegel dergisi cennetin Göbekli Tepe’de oldu¤unu
duyurdu. Bilim ve Teknik Dergisi olarak, bu haberin do¤rulu¤unu sizin için araﬂt›rd›k. Göbekli Tepe’yi
ziyaret ettik ve kaz› çal›ﬂmalar›n› yürüten Klaus Schmidt’le görüﬂtük. Bölgedeki buluntular cennetin
de¤ilse bile, uygarl›¤›n baﬂlang›c›n›n Anadolu’da oldu¤unu gösteriyor.
Paleolitik ça¤ yaklaﬂ›k olarak M.Ö.
2.500.000-10.000’ler aras›nda kalan
dönem. Bu ça¤da tüm dünya üzerinde
çok so¤uk bir iklim hakimdi. Bu koﬂullar alt›nda, insano¤lu ma¤aralara s›¤›nmak zorunda kalm›ﬂ ve erken dönemlerde toplay›c›l›k, geç dönemlerde de
B‹L‹M ve TEKN‹K 70 A¤ustos 2006

avc›l›k yaparak beslenmiﬂti. Bunlar› yaparken kulland›¤› en temel araç da bir
tür el baltas›yd›. ‹nsano¤lu zaman içinde delici ve kaz›y›c› aletler geliﬂtirmeyi
baﬂard›, sonra b›çak ve kama yapmay›
ö¤rendi ve daha sonra da bunlar arac›l›¤›yla boynuzdan ve kemikten aletler

yapmay› baﬂard›. Bunlar, onun dünyan›n so¤uk ça¤lar›na karﬂ› koymada en
büyük yard›mc›lar›yd›. Günümüzde
Paleolitik ça¤a iliﬂkin buluntular da bu
tür eserlerden oluﬂuyor.
Dünyada paleolitik ça¤a iliﬂkin bulgular büyük önem taﬂ›yor. Yaz›n›n ol-
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mad›¤› bu dönemlerden kalan buluntular, o ça¤lara ait elimize geçen yegane kal›nt›lar. Ülkemizde Paleolitik ça¤a ait en eski buluntular Gaziantep’te
ortaya ç›kar›lm›ﬂ. Gaziantep’in 10 kilometre kuzeyindeki Dülük köyü ile ayn› alanda bulunan Dülük Antik Kenti’nde, 500-600 bin y›l öncesine tarihlenen kal›nt›lar bulunmuﬂ. Türkiye'de
Paleolitik Ça¤'a ait buluntular (fosil ve
ok uçlar›) ilk kez burada ele geçmiﬂ;
bu taﬂ aletler, özgün bir karaktere sahip oldu¤undan literatürde “Dülükien” olarak adland›r›lm›ﬂ. Dülük'te yaﬂayanlar›n çakmaktaﬂ› iﬂlemecili¤i yapt›klar›na iliﬂkin bulgulara dayanarak,
arkeologlar bu yörenin Anadolu'da sanayiye ve teknolojiye beﬂiklik etti¤ini
düﬂünüyorlar. Bugün Dülük'te geçmiﬂin kan›t› olarak yeralan en eski yerleﬂim, yak›nlar›ndaki Keber Tepesi'nin
güneyindeki ma¤ara. Bu ma¤ara bir tarih öncesi yerleﬂim konumunda. Keber
Tepesi'nin karﬂ› s›rtlar›nda bir de mezarl›k (nekropol) alan› bulunuyor. Burada çok say›da kayaya oyulmuﬂ oda
mezarlar da bulunmuﬂ.
Urfa yak›nlar›nda yer alan Göbekli
Tepe'de sürdürülen arkeolojik kaz›larda, tarihöncesi yaﬂam ve uygarl›¤a geçiﬂle ilgili yerleﬂik bilgilerilerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olacak
buluntulara rastlanm›ﬂt›. Buluntular,
paleolitik yaﬂayan avc›-toplay›c› atalar›m›z›n yaln›zca yaﬂamda kalma savaﬂ›
vermediklerini gösteriyor. Yaklaﬂ›k
11.000 y›l önce Anadolu topraklar›nda
yaﬂayan atalar›m›z, günlük gereksinimlerini gidermenin yan› s›ra do¤ay›
anlamaya çal›ﬂm›ﬂlar, do¤aüstü güçlerin ya da tanr›lar›n varl›¤›na inanm›ﬂlar, dinsel törenler için düzenli aral›klarla bir araya gelmiﬂler. Bu dinsel törenlerde hep birlikte inançlar›n› simge-

Göbekli Tepe Harran Ovas›’na bak›yor.

Göbekli Tepe’deki dikilitaﬂlar bir oval oluﬂturacak biçimde yerleﬂmiﬂ.

leyen hayvan ve insan kabartmalar›yla
süslü tap›naklar, dev boyutlu dikili taﬂlar yapm›ﬂlar. Kaz›y› yürüten kaz›bilimciler, bu verilere dayanarak yerleﬂik
yaﬂama geçiﬂte ekonomik ya da ekolojik nedenlerin de¤il, bu kalabal›k ve
uzun süreli dinsel törenlerin rol oynam›ﬂ olabilece¤ini düﬂünüyorlar. Bu da
uygarl›¤›n, san›ld›¤› gibi, Filistin ya da
Mezopotamya'da de¤il Anadolu'da
do¤du¤unu gösteriyor. Kaz›bilimci
Klaus Schmidt'in Göbekli Tepe'de ortaya ç›kard›¤› tap›na¤›n bu denli yank›
uyand›rmas›n›n nedeniyse onu yapanDikilitaﬂlar›n üzerinde çeﬂitli hayvan kabartmalar› bulunuyor.

lar›n avc›-toplay›c› insanlar olmalar›. O
ça¤larda yaﬂayan avc›-toplay›c› insanlar, henüz tam olarak yerleﬂik yaﬂama
geçmemiﬂlerdi ve çanak-çömlekçili¤i
bilmiyorlard›. O nedenle yaﬂad›klar›
dönem “çanak-çömleksiz neolitik” olarak adland›r›l›r. Bu dönem günümüzden 11.500-8.000 y›l öncesini kaps›yor;
paleolitik ça¤›n sona erip neolitik ça¤›n baﬂlad›¤› bir zamana karﬂ›l›k geliyor.
Daha önce Göbekli Tepe’ye yaklaﬂ›k
50 km uzakl›ktaki Nevali Çori'de de
çal›ﬂm›ﬂ olan Schmidt, tümüyle çanak-
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çömleksiz neoliti¤e ait olan Göbekli
Tepe'yle, hem çanak-çömleksiz hem de
çanak-çömlekli neoliti¤e ait evreler içeren Nevali Çori aras›nda büyük paralellikler, hatta kesin bir ba¤lant› oldu¤unu öne sürüyor. Kaz›bilimci, bu iki
yerleﬂim alan›n›n, daha önce ortaya ç›kar›lan baﬂka yerleﬂim yerlerinden çok
farkl› olduklar› ve herhangi bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas›n›n yanl›ﬂ olaca¤›
görüﬂünde.
1992 y›l›nda Atatürk Baraj›'n›n sular› alt›nda kalan Nevali Çori'de, konut
benzeri yap›lar›n ve havaland›rma delikleri olan ambarlar›n yan› s›ra karmaﬂ›k yap›l› mozaik tabanlar› olan bir tap›nak bulunuyordu. Yaklaﬂ›k 10.500
y›l önce yap›lm›ﬂ olan tap›nak, üzerlerinde insan kabartmalar›n›n yer ald›¤›
destekler, bir mihrap, taﬂtan oyulmuﬂ,
y›lanlardan saç örgüleri olan bir büst,
ayr›ca insan-hayvan aras› figürlerden
kopan parçalardan oluﬂuyordu. Kaz›bilimciler, Göbekli Tepe'deyse, bugüne
kadar çaplar› 15 metreye varan daire
biçimli üç alan ortaya ç›kard›lar. Kaz›
yerinde bulunan 16 destek ve kireçtaﬂ› plakas› üzerinde aslan, y›lan, öküz,

En Eski Heykel

Eyyüp Bucak Bal›kl›göl’de bulunan
erkek heykelini anlat›yor.

Urfa’ya yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›nda, ﬁanl›urfa Müze Müdürü Eyyüp Bucak’la görüﬂtük. Bucak, ﬁanl›urfa Müzesi’nde aç›lan ve neolitik döneme ait eserlerin bulundu¤u bölüm hakk›nda
bizi bilgilendirdi. 5 parçadan oluﬂan bu bölümdeki eserlerin dördü Göbekli Tepe’de bulunmuﬂ
hayvan heykelleri, beﬂincisiyse bir insan heykeli.
Bucak, en eski heykeli ﬂöyle anlat›yor:
“1995 y›l›nda, Bal›kl›göl çevresinde yap›lan
düzenleme ve yol geniﬂletme çal›ﬂmalar› s›ras›nda dört parça halinde k›r›lm›ﬂ, kireçtaﬂ›ndan büyük bir heykel bulunarak müzeye getirildi. Bulundu¤u y›llarda Yak›n Do¤u'da bilinen hiçbir sanat tarz›na ba¤lanmayan eser, bu yüzden uzun
süre yay›nlanamad›. Heykel gerek üslup, gerekse anlat›m bak›m›ndan Nevali Çori ve Göbekli
Tepe eserleriyle tam bir benzerlik içinde. Heykelin bulundu¤u çevredeki di¤er bulgular da, heykelin günümüzden 11.000 y›l öncesine, çanakçömleksiz neolitik ça¤a ait oldu¤u hakk›nda kuﬂ-

ku b›rakm›yor. Heykelin gerçek bir insan boyutunda olmas› da ilginç. Bu heykel, kuﬂkusuz uygarl›k tarihinin bilinen en eski gerçek heykeli
olarak kabul edilebilir. Heykel 2005 yaz›ndan
beri müzemizde sergileniyor. Göbekli Tepe kaz›
ekibiyle gelen bir restoratör, geçen y›l heykelin
restorasyonunu yapt›. Heykelde ellerin duruﬂunun, ﬂu anda müzenin bahçesinde bulunan Nevali Çori dikilitaﬂ›n›n üzerindeki kabartmadakiyle
ayn› olmas› da oldukça ilginç.

koç, tilki ve turna kabartmalar› ya da
bunlar›n taﬂa kaz›nm›ﬂ figürleri yer al›yor. Tap›na¤›, ayr›ca do¤al boyutlar›nda, taﬂtan oyulmuﬂ yabandomuzu, kaplumba¤a ve akbaba heykelleri süslüyor. Ayr›ca Nevali Çori'de bulunan bir
insan heykelinin ayn›s› Göbekli Tepe'de de ç›kar›lm›ﬂ. Kaz›bilimciler, ﬂu

ana de¤in ç›kar›lan kal›nt›lardan, bu
yerleﬂim alan›n›n yaﬂ›n›n en az 11.500
oldu¤unu hesaplam›ﬂlar.
Anadolu’da paleolitik ça¤a ait bilinen öteki önemli yerleﬂim bölgeleriyse
Karain ve Beldibi ma¤aralar›. Karain
ma¤aras›nda yap›lan kaz›larda bir tür
el baltas› ve çok say›da taﬂ alet bulun-

Neolitik Dönemin Bilinen En Eski Tap›na¤›: Göbekli Tepe
.

Almanya’da yay›nlanan Der Spiegel dergisinin son say›lar›ndan birinde yeralan iddialar dünyan›n gözünü Göbekli Tepe’ye çevirdi. Bilim ve
Teknik Dergisi Göbekli Tepe’deki çal›ﬂmalar›, Eylül 2000’de okurlar›na duyurmuﬂtu. 1995 y›l›nda baﬂlayan Göbekli Tepe kaz›s› ﬁanl›urfa Müzesi’nin baﬂkanl›¤›nda, k›sa ad› DAI olan Alman Arkeoloji Enstitüsü’yle ortaklaﬂa yürütülen bir çal›ﬂma. Alman kaz›bilimci Dr. Klaus Schmidt bu
çal›ﬂman›n yürütücüsü. Bölgeye yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›nda, kaz› çal›ﬂmalar› henüz baﬂlamam›ﬂt›; üstelik kaz› alan›nda baz› bölümler sac örtülerle kapat›lm›ﬂt›. Kaz› ekibinden de kimse yoktu. Ancak Dr. Schmidt’le Ankara’da bulundu¤u
çok k›sa zaman diliminde görüﬂme olana¤› bulabildik ve merak ettiklerimizi sorduk.
Göbekli Tepe çal›ﬂmalar›n›z nas›l baﬂlam›ﬂt›?
Daha önce, Heidelberg Üniversitesi’nin yapt›¤› Nevali Çori kaz› ekibinde çal›ﬂt›m. Nevali Çori’de de buna çok benzeyen dikilitaﬂlar vard›. Bu
taﬂlar Göbekli Tepe’de oldu¤u gibi çok büyük de¤illerdi, ama orta yükseklikteydiler. Sembolik bir
dil orada da vard›. Göbekli Tepe’yi gördü¤ümde
hemen neolitik bir yer oldu¤unu anlad›m. Nevali
Çori’den çok daha büyük oldu¤unu da gördük.
Nevali Çori’deki deneyimimle, orada edindi¤im
göz al›ﬂkanl›¤›yla, Göbekli Tepe’de de böyle bir
yerleﬂim oldu¤unu hemen görebildim. Ben gördü¤ümde y›l 1994’tü. 1995 y›l›nda da kaz›ya
baﬂlad›k. “Buraya nas›l geldiniz” derseniz, bir kitap vard›. ‹stanbul ve Chicago Üniversitelerinin
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Dr. Klaus Schmidt

bu bölgede yapt›¤› yüzey araﬂt›rmas›na yer veriyordu. 1963 tarihli bu yay›nda Halit Çambel ve
Robert Reynold Urfa, Siirt, Diyarbak›r gibi bölgelerde yapt›klar› yüzey araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›n› yazm›ﬂlard›. Bu yüzey araﬂt›rmalar›ndan, ilk
kez Çayönü ilgi gördü. ‹stanbul Üniversitesi’nin
Çayönü’de büyük bir kaz›s› oldu. Asl›nda ayn› dönemde Göbekli Tepe’de de bir kaz› yap›lm›ﬂ. Bir
yerleﬂme oldu¤u farkedilmiﬂ, ama büyük taﬂlarla
çakmak taﬂlar›n›n birara bulunuﬂuna bir anlam
verilememiﬂ.
Göbekli Tepe’nin öne ç›kan özellikleri ne?
Bir kere büyük bir tap›nak alan› var. Büyük
dikilitaﬂlarla yap›lm›ﬂ duvarlar ve dikilitaﬂlar›n
üzerinde çeﬂitli kabartmalar, özellikle de hayvan
kabartmalar› var. Bu sembolik durum bizim için
yeni bir dünya. Bununla ilk kez Göbekli Tepe’de
karﬂ›laﬂ›yoruz ve bu özellikte baﬂka bir yer bilmi-

yoruz. Belki Mardin, Siirt ve Gaziantep’te de baﬂka yerler var, ama henüz bilmiyoruz. ﬁimdilik
yaln›zca Göbekli Tepe’de görebiliyoruz. Unutmamak gerekir ki, Göbekli Tepe çevredeki en eski
yerleﬂim birimi de¤il. Daha eski yerleﬂim yerleri
var. Ama bu dönem için, inﬂa edilen en eski tap›nak yap›lar› burada. Asl›nda, daha eski evrelerden ma¤aralarda da tap›nak yerleri var, ama
bunlar do¤al ortamlar›n kullan›ld›¤› yerler. Göbekli Tepe’nin en eski olma özelli¤i, inﬂa edilen
en eski tap›na¤› bar›nd›rmas›na dayan›yor. Baﬂka bir deyiﬂle Göbekli Tepe, neolitik dönem için,
bugüne dek bulunan en eski tap›nak.
Göbekli Tepe’ye hakim olan güç neydi?
Bu dönemden hiç yaz› yok. Yaz›dan 6 bin y›l
önce süren bir yaﬂamdan söz ediyoruz. Bir ismi
bile yok. Hangi ülkeydi bilmiyoruz, tan›m›yoruz.
Bildiklerimiz henüz s›n›rl›: O dönemde, burada
yaﬂayanlar avc› ve toplay›c›lard›.
Buradaki insanlar›n çevre yerleﬂkelerle iliﬂkileri var m›yd›?
Göbekli Tepe yaln›zca bir tap›nak. ‹nsanlar
burada yaﬂam sürmüyordu. Baﬂka yerlerde oturup, Göbekli Tepe’yi ziyaret için geliyorlard›; belki 1 ay duruyorlar ve sonra yine yaﬂad›klar› yere
dönüyorlard›. Geldikleri yerleﬂimlerin hepsini de¤ilse bile, bir k›sm›n› tan›yoruz. Buradan güneyde 200 km uzakta Suriye F›rat’ta neolitik yerleﬂimler var. Onlar›n kültürü ve sembolleri Göbekli Tepe’dekine çok yak›n. Oradan, ziyaret için Göbekli Tepe’ye geliyorlard›. Türkiye F›rat için de

gobekli5

7/24/05

6:49 PM

Page 73

muﬂtu. Bu aletler aras›nda en önemlileri: kaz›c›lar, deliciler, kamalar ve m›zrak uçlar›. Bunlar›n, boynuzdan ve kemikten yap›lan aletlere ﬂekil vermek
için kullan›ld›¤› san›l›yor. Bu boynuzlar ve kemikler de bo¤alara ve aslanlara ait. Karainliler zaman içinde bu aletlerle baz› bitkileri toplamay› ve bunlar› piﬂirmeyi de ö¤renmiﬂ; zeminde bulunan kül kal›nt›lar› buna yoruluyor.
Üstelik ateﬂin henüz paleolitik ça¤da
Anadolu’da kullan›ld›¤› anlaﬂ›l›yor.
Beldibi ma¤aras›n›n duvarlar›nda da
çok say›da hayvan ve insan resmiyle
duvar kabartmas›na rastland›. Bu resim ve kabartmalar›n en önemli özellikleri: figürler oldukça kaba hatlarla resmedilmiﬂ, daha çok bo¤a figürleri kullan›lm›ﬂ, parlak renkler tercih edilmiﬂ
ve yatay bir hareketlili¤e yer verilmiﬂ.
Bu resim ve kabartmalarda s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan, bo¤aya m›zrak atan ve elindeki baltayla üzerine koﬂan erkek figürleri de bu dönem insanlar›n›n yaﬂamlar›nda avlanan erke¤in ve avlanman›n
öneminin büyük oldu¤una yoruluyor.
Her iki ma¤arada da zemine do¤ru
yap›lan kaz›larda çok say›da hayvan

ve insan heykelciklerine rastland›;
bunlar›n büyük bir bölümü de taﬂtan
ve kilden. ‹nsan heykelciklerinden kad›nlara ait olanlar›n kalça ve gö¤üs k›s›mlar› abart›l› bir büyüklükte ﬂekillendirilmiﬂ. Buradan yola ç›karak kad›nlar›n do¤urganl›k özelli¤inin ma¤ara insanlar› taraf›ndan büyük bir hay-

ranl›k ve sayg›yla karﬂ›land›¤› sonucuna varabiliriz. Hayvan heykelcikleri
aras›nda da bo¤a heykelcikleri baﬂ s›rada. Ma¤ara insanlar›n›n bo¤aya atfetti¤i bu yüksek kutsiyetin kayna¤›nda da bo¤an›n üreme s›ras›nda erke¤e
kendi gücünden birﬂeyler kataca¤›
inanc› var.
‹nsanl›k tarihindeki en önemli olaylardan biri bundan 10.000 y›l önce, çanak-çömlekli dönem öncesi neolitik
ça¤da, yak›n do¤uda tar›m›n baﬂlamas›yd›. Ürünlerin artmas› ve bunlar›n birikimi büyük yerleﬂim alanlar›n›n kurulmas›na olanak verdi. Bu da günümüz bat› uygarl›¤›n› do¤uran en önemli olaylardan biriydi. Bu ba¤lamda merak edilen konu ﬂu: Tar›m ilk olarak ne
zaman ve nerede baﬂlad›? Tar›m›n ilk
olarak ne zaman ve nerede baﬂlad›¤›na
iliﬂkin birçok tart›ﬂma var. Arkeologlar
çavdar ve bakliyatlar›n ilk olarak, Suriye’de F›rat nehrinin k›y›s›ndaki Tel
Abu Hüreyra’da MÖ 8.900 y›l›ndan
8.600 y›l›na kadar süren geç epi-paleolitik dönem boyunca “evcilleﬂtirildi¤ini” öne sürüyorlar. E¤er bu görüﬂ do¤rulan›rsa, bunlar rapor edilen en erken

ayn› ﬂeyi söylemek olas›. Diyarbak›r’›n kuzeyindeki, buraya 150 km uzaktaki Çayönü böyle bir
yerleﬂim. Kuzeyde 50 km uzaktaki Nevali Çori
böyle bir yerleﬂim. Özetle, çevrede ﬂimdilik bildi¤imiz, 50-200 km mesafelerde de¤iﬂen farkl› neolitik yerleﬂimler var. Bu yerleﬂimlerde yaﬂayan
insanlar, y›l›n belirli bir döneminde k›sa süreli
olarak geliyorlar, kal›yorlar ve tap›n›yorlar sonra
da yeniden yaﬂad›klar› yerlere dönüyorlard›.
Göbekli Tepe zaman içinde yavaﬂ yavaﬂ m›,
yoksa aniden mi terkedilmiﬂ?
Belki çok çabuk gittiler, ama bunu söylemek
için de çok erken. Henüz kaz›lar›m›z devam ediyor. Ancak MÖ 8000 bin y›l öncesinden baﬂlayarak, insanlar art›k Göbekli Tepe’ye hiç gelmiyorlar. Niçin böyle oldu¤unu henüz bilmiyoruz. Kaz›lar›m›zda bu soruya da yan›t bulmaya çal›ﬂ›yoruz.
Göbekli Tepe’deki tap›nak mimarisinin oval
oluﬂunun bir anlam› var m›? Neolitik baﬂka yap› larda da bu mimariyle karﬂ›laﬂ›ld› m›?
Baﬂka yerleﬂimlerden de oval yap›lar› biliyoruz, ama onlar daha küçük boyutlu. Yine toplant› amaçl› kullan›l›yor. Ama Göbekli Tepe’de bu
yap›lar gerçekten çok büyük, an›tsal boyutta. Buradaki yap›lar çok özel törenler, ayinler için yap›lm›ﬂlar.
Göbekli Tepe’deki semboller hakk›nda neler
söyleyebilirsiniz?
ﬁimdilik bu sembolleri anlayam›yoruz. Belki
5-10 y›l sonra bu sembollerin ne söyledi¤ini daha iyi anlayabilir hale gelebiliriz. Burada yaln›zca
sembolleri, sembollerden oluﬂan bir dili görüyoruz, yaz› de¤il ama sembolik bir sistem. Daireler

var, hilal var, koç kafas›, y›lan gibi hayvan sembolleri var, T sembolü var. Ama henüz bir anlamland›rma söz konusu de¤il.
Göbekli Tepe buluntular›n›n tam yaﬂ› nedir?
Baz› kaynaklar 11.000, baz›lar›ysa 11.500 y›l
diyorlar. Göbekli Tepe’nin evreleri MÖ
9.500’den öncesinde baﬂlay›p MÖ 8.000’e kadar gidiyor. Ama en önemli yap›lar›n MÖ 9.000
çevresinde yap›ld›¤›n› görüyoruz. Bu durumda
Göbekli Tepe’nin MÖ 9.500 ya da günümüzden
11.500 y›l öncesine uzand›¤›n› söyleyebiliriz.
Göbekli Tepe’deki tap›nma ﬂekliyle ilgili bul gular var m›?
Biz, burada bir ölü gömme kültürü oldu¤unu
düﬂünüyoruz, ama bunu söylemek için henüz çok
erken. Kaz› ilerledikçe bir yarg›ya ulaﬂabiliriz.
Henüz bir iskelet bulunmad› de¤il mi?
Hay›r. Ama zaten çok derine, taban altlar›na
inmedik. Dikilitaﬂlar›n aras›nda bantlar var. Bu
yerlerin, ölü gömme yeri olma olas›l›¤› var. Tabanalt› kaz›lar›n› bilerek yapmad›k. Çünkü Çayönü’den deneyimlerimiz var. Orada da böyle bantlar vard›; bantlar›n alt›nda küçük taﬂ odac›klar
bulundu. O odac›klardan da yaklaﬂ›k 300 iskelet
ç›kar›ld›. ‹skelet bulundu¤unda, iﬂler tümüyle onlarla u¤raﬂmay› gerektiriyor. Yaln›zca 2-3 y›l iskeletlere zaman ay›r›yorsunuz. Bu nedenle öncelikle, planlanan kaz› çal›ﬂmas›n› bitirmeyi amaçl›yoruz. O evreye geldi¤imizdeki çal›ﬂma biçimi daha
farkl› olmak zorunda. Buradan iskelet ç›kabilece¤ini umuyoruz ama yine de emin olabilmek için
çok erken bir evrede oldu¤umuzu söyleyebilirim.
O dönemin co¤rafyas› ve iklimi nas›ld›? Buzul
dönemiyle bir etkileﬂme söz konusu muydu?

MÖ 10.000’de buzul ça¤› bitiyor. Buzul ça¤›
zaman›nda iklim çok farkl›. Bu bölge s›cak; gerçi
bu çok önemli de¤il, ama hiç ya¤mur yok; bu da
çok önemli. Buzul ça¤›ndan sonra bölge ya¤›ﬂ almaya baﬂl›yor. Bu sayede de çok yeﬂillik bir bölge
oluyor. Tabii bu koﬂullar hayvan ve insan yaﬂam›
için çok güzel. Asl›nda iklim bugünle ayn› özellikler gösteriyor. Ancak o güne k›yasla, bugün bölgedeki nüfus çok fazla. Bu yüzden de bugünkü co¤rafya, biraz çöl gibi görünüyor. Ama bu da insan›n
marifeti ya da katliam›. O zaman›n do¤as›nda f›st›k a¤açlar› yine çok. Ormanlar var, çok hayvan
var, çevre yemyeﬂil. Bu yüzden Der Spiegel dergisindeki makalede, do¤al ortam yeﬂillik oldu¤u için
de “cennet” hikayesini birleﬂtirdiler.
Göbekli Tepe - “cennet” iliﬂkilendirilmesi konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Ortada iki kitap var: Biri ‹ngiliz yazar David
Rohl’un yay›nlad›¤› "Efsane" adl› roman. ‹kincisiyse benim kitab›m. Kitab›mda böyle bir bilgi ya
da söylem yok. Biz arkeoloji yap›yoruz ve onun
sonuçlar›ndan bahsediyoruz. Ne kitab›mda ne de
baﬂka söylemlerimde cennetten hiç bahsetmedim. Cennetten, Rohl’un roman›nda bahsediliyor. Yani, bir karmaﬂa oluﬂtu. Bu iki kitab› biraraya getirmekse çok saçma.
Kaz› çal›ﬂmalar›n› hangi aylarda yap›yorsunuz? Bütçeniz ne kadar?
Eylül ve Ekim kaz› çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤› aylar. Bütçemizse, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden
geliyor ve gerçekten çok büyük. Yaklaﬂ›k 20-25
arkeologla ve 50-60 iﬂçiyle çal›ﬂ›yoruz. Çok miktarda teknik araç kullan›yoruz. Vinç ve traktör de
kullanabiliyoruz.

ﬁanl›urfa Müzesi çanakçömleksiz neolitik eserler
bölümündeki eserlerin
tümü MÖ 9.000’e
tarihlenmiﬂ.
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Göbekli Tepe’deki dikilitaﬂlar
kaz› dönemine kadar kapat›lm›ﬂ.

evcilleﬂtirilmiﬂ tar›m ürünleri olarak
kabul edilecekler.
Avc› toplay›c›lar›n neden çiftçilik
yapmaya baﬂlad›klar› önemli bir soru.
Çiftçili¤in baﬂlamas›ndan 2000 y›l önce, Buzul Ça¤›'n›n sona ermesiyle
dünya ölçe¤inde çevresel de¤iﬂiklikler
olmuﬂtu. Polen diyagramlar›, ormanlar›n günümüzden daha ›l›man ve nemli bir iklim sayesinde Anadolu'nun
steplerine kadar yay›ld›¤›n› gösteriyor.
Bu çevresel de¤iﬂimlerin sonucunda,
avc› toplay›c› yaﬂamdaki nüfus art›ﬂ›
ve buna ba¤l› olarak geliﬂen artan yiyecek gereksinimi, ilk tar›msal denemelerin yap›lmas›na neden olmuﬂ. Ancak bu aﬂaman›n anlaﬂ›lmas› konusunda karﬂ›m›za ç›kan en önemli engel,
bu evreye ait bilinen yerleﬂim say›s›n›n azl›¤›d›r. Anadolu'da neolitik döneme ait sadece iki yerleﬂimde kaz› yap›lm›ﬂt› (P›narbaﬂ› ve Hallan Çemi).
Ayn› durum erken neolitik için de geçerli. Erken neolitik dönem bitki kal›nt›lar›, sadece, M.Ö. 7.500-7.600 y›llar›nda çiftçili¤in görüldü¤ü Çayönü'nde bulundu.
Genellikle, bitki evcilleﬂtirmesi iﬂleminin ilk olarak Ürdün Vadisi’nde ve
Güney Levant’›n komﬂu topraklar›nda
gerçekleﬂti¤ine inan›l›yordu (Bugünkü
‹srail ve Ürdün topraklar›). Fakat sonradan, botanik, genetik ve arkeolojik
ipuçlar›n›n iﬂaret etti¤i “Bereketli Hilal” içinde yer alan küçük ve önemli
bir alan- Türkiye’nin güneydo¤usu ve
Suriye’nin kuzeyi, Dicle ve F›rat nehirB‹L‹M ve TEKN‹K 74 A¤ustos 2006

lerinin yukar› k›s›mlar›na kadar uzanan bölge- tar›m›n beﬂi¤i olarak görülüyor.
Bu bölgedeki neolitik tar›m›n üç tür
tah›la (k›z›lca bu¤day, niﬂasta bu¤day›
ve arpa), dört tür bakliyata (mercimek,
bezelye, nohut ve kara burçak) ve lifli
bir ürün olan ketene dayand›¤›n› biliyoruz. Yabani nohut sadece Türkiye’nin güneydo¤usu ve Irak’›n kuzeyinde küçük bir alanda bulunan 10
yerleﬂim bölgesinde görülüyordu. Di¤er ürünlerin yabani soylar› “Bereketli Hilal” bölgesinin s›n›rlar›n› aﬂ›yor ve
öteye geçiyordu. Evcilleﬂtirilmiﬂ k›z›lcabu¤day, bezelye ve mercime¤in as›l
genetik kayna¤›, yabani nohut bölgesinin içinde ya da yan›nda yer alan küçük bir alanda ortaya ç›kar›lm›ﬂt›. Bitki evcilleﬂtirilmesinin yaln›zca tek mer-

ﬁavak Y›lmaz 73 yaﬂ›nda. Yaklaﬂ›k 15 y›l önce
arazisinde buldu¤u heykeli ﬁanl›urfa Müzesi’ne
satm›ﬂ. Y›lmaz’›n arazisi bugünkü Göbekli Tepe
kaz› alan› içinde yer al›yor. Kaz› çal›ﬂmalar› baﬂlad›¤›ndan beri, yaz k›ﬂ buray› bekliyor. Elbette
karﬂ›l›¤›nda maaﬂ›n› da al›yor. Y›lmaz’a ait arazinin kamulaﬂt›r›lmas› için u¤raﬂ›l›yor.

kezde yap›ld›¤› düﬂüncesi, modern tar›m ürünlerinin, vahﬂi soylar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha az genetik çeﬂitlili¤e sahip olmas› ve bu ürünlerin yaln›zca bir kez evcilleﬂtirildiklerini gösteren
genetik bulgularla destekleniyor.
Dicle ve F›rat nehirlerinin yukar›lar›
aras›ndaki as›l bölge, yenilikler için bir
merkez konumunda olmas›n›n yan› s›ra, arkeolojik raporlar›n da belirtti¤i gibi çok çeﬂitlilikte yiyece¤e sahip bir refah bölgesi olarak tan›mlan›yor. Bölge
içinde yer alan Çayönü, Nevali Çori ve
Göbekli Tepe’de birçok buluntu görülüyor. Bu bölgedeki erken Neolitik dönem alanlar› Bereketli Hilal bölgesinin
di¤er bölümlerinden daha büyük. Bunun nedeni, olas›l›kla baﬂar›l› çiftçili¤in
ilk olarak burada uygulanmas›. Tar›m,
yeni bir ekonomik sistem olarak yayg›nl›k kazanm›ﬂt›; öyle ki bu yenili¤i
ancak biny›llar sonra sanayi devrimi
gölgede b›rakacakt›. Tar›m›n baﬂlamas›
insano¤lunun varoluﬂ mücadelesine yeni boyutlar kazand›rd›. Birçok yaban›l
tah›l›n bilinçli olarak ekilip biçilmesine
ba¤l› olarak, beslenme al›ﬂkanl›¤› da
de¤iﬂti; insano¤lu ilk kez ekme¤ini yapmaya baﬂlad›. Ne var ki ekme¤in yap›m›, evcil bu¤day›n mayalanabilecek k›vamda ve dayan›kl›l›kta hamur verecek
kadar gluten içermeye baﬂlad›¤› zaman
oldu. Arkeolojik kaz›lardan elde edilen
bilgiler, dünyada en eski ekme¤in Anadolu'da ve Yak›n Do¤u'da yap›ld›¤›n›
gösteriyor. Anadolu’da Cafer Höyük’teki köy yerleﬂmelerinde çanak çömlek
öncesi dönemde ekme¤in piﬂirildi¤i f›r›nlar bulundu. Çaplar› 30-60 cm aras›nda de¤iﬂen ocak-çukurlardaysa Neolitik ça¤ insanlar› etlerini piﬂiriyor,
bu¤daylar›n› kavuruyorlard›.
Tar›msal geliﬂmelerin yörenin geliﬂmesinde ve insan topluluklar›n›n artmas›nda önemli oldu¤u aç›k. Bunun
yan›nda Göbekli Tepe’den elde edilen
bulgular gösteriyor ki, dinsel inançlar
da insanl›¤›n bir araya gelmesine ve
çeﬂitli yerleﬂkeler haz›rlamas›na neden
olabiliyor. Anadolu’nun uygarl›¤›n
do¤du¤u yer oldu¤unu, bu bulgularla
bir kez daha onaylam›ﬂ oluyoruz.
Gökhan Tok – Serpil Y›ld›z
Foto¤raflar Serpil Y›ld›z
Kaynaklar:
http://www.heatisonline.org/contentserver/objecthandlers/index.cfm?id=3629&method=full
http://mezopotamya.tripod.com/arkeobotani.html
http://www.tayproject.org/downloads/14C_BE.pdf

