Boncuklu Höyük

Avcılık-Toplayıcılık’tan Çiftçiliğe

Steve Chaddock, Andrew Fairbairn, Douglas Baird, Gökhan Mustafaoğlu
ve önerileriyle Boncuklu proje ekibi
Çizimler: Peter Carnavas

Hoşgeldiniz!
Gelin Ayşe ve Orhan ile birlikte Konya yakınlarındaki Hayıroğlu’nda
ki en eski köy yerleşimi olan Boncuklu’da 10.000 yıl önce yaşamın
nasıl olduğunu keşfedelim

Eğitim Kitapçığı

Bu kitapçık, 8 yıllık kazı ve araştırma çalışmalarına dayanan Boncuklu
Höyük ile ilgili neler bildiğimizi açıklamaktadır. İlkokul ve ortaokul
çağındaki öğrencileri hedef almakta ve Öğretmenler için hazırlanan
eğitim dokümanları tarafından desteklenmektedir. Boncuklu Projesi web
sayfasında bu döküman ve alanla ilgili diğer bilgiler, hem Türkçe hem
İngilizce olarak öğretmenlerin ve diğer eğitim uzmanlarının hizmetine
ücretsiz sunulmaktadır:

www.boncuklu.org
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Konya

Konya Ovası Keşfi

Şehir

Boncuklu

Çatalhöyük

Alan, bölgenin tarihini anlamakta yardımcı olması
amacıyla Konya Ovası’nın en eski yerleşimlerinin
tamamının harita haline getirildiği 2001 yılında, Konya
Ovası yüzey araştırmasının son gününde, Douglas Baird
(Liverpool Üniversitesi) tarafından keşfedilmiştir.

Boncuklu’nun Tanıtımı

Arkeolojik kazı alanı

Pınarbaşı
Can Hasan III

llk yerleşim

bir höyüktür;
Günümüzde Boncuklu, etrafı sulak tarım alanlarıyla çevrili küçük
tarımın yapıldığı
10,500 yıl öncesinde ise evler içinde yerleşik yaşamın olduğu ve
çağı olarak bilinir.
bir devrimin parçası olmuştur. Bu dönem Neolitik ya da yeni taş
ır.
Boncuklu’daki insanlar bu dönemin başlangıcında yaşamışlard
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Zaman Çizelgesi:Geçmişten günümüze yıllar öncesi

Yapboz’un kayıp parçası

13.000 ve 6.000 yıl
Boncuklu ve yakın çevresindeki Çatalhöyük, Konya Ovası’nda
Bu her iki alan da
arasındam ki bir döneme tarihlenen yerleşim alanlarındandır.
ve tarıma başladığını
bizlere insanların ilk olarak köylere nasıl ve ne zaman yerleştiğini
- 9.500 yıl arasındaki
anlatmaktadır. Boncuklu bizlere günümüzden önce 10.300
dönemde neler olduğunu anlatmaktadır.

Güzel Boncuklar

“Boncuklu” olarak adlandırılmasının
sebebi ise höyük toprağı içerisinde
bulunan taş-kemik-deniz
kabuğundan yapılma boncukların
ilkbahar yağmurlarının ıslattığı
toprağın içinden yüzeye çıkması ve
görülebilir olmasıdır.
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Keşifler
Taş aletler
Bu çizim evlerimizin yaklaşik
olarak neye benzediğini
göstermektedir.

Metalin kullanılmasından önce var olan
Boncuklu’da insanlar bıçak olarak taş aletler
kullanmıştır. Buradaki aletler “mikrolitler”
olarak adlandırılmaktadır ve geniş taş
parçalarından ustalıkla yontulmuş ince dilgi
parçaları kullanılarak yapılmaktadır.

Kemik aletler

Boncuklu’da ne bulduk?
Kerpiçten yapılmış bir girişe ve duvarlara sahip oval şekilli küçük yapılar
bulmaktayız. Çatılar, saz kamışından yapılıyor ve üzeri çamurla sıvanıyordu.
Farklı türde vahşi hayvanlara ait kemikler bulundu. Boncuklu’daki insanlar,
çevrelerini kaplayan sulak alanlarda yetişen bitkileri yürüyen, uçan veya yüzen
hayvanları yani her şeyi yiyorlardı.
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Kemikler şekillendirilerek
iğne, delici gibi çok yararlı
aletler yapılmıştır.Bu aletler
delme ve dikme gibi işerde
kullanılmıştır. Hayvan
omuz kemikleri ise kürek
olarak kullanılmıştır.

Sepet ve hasır yapımında
kemik aletlerin kullanımı
Mikroskop ile kemiklere bakılması
sepet yapımı sırasında kemikler
üzerinde kalan izleri görmemizi
sağlamaktadır.
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Akrabalarla yaşamak
Günümüzün aksine, Boncuklu’da ölen insanlar, üstü sonradan
kaplanan ve yeniden sıvanan evlerin zeminlerinin altında bulunan
kuyulara gömülürlerdi. Gömülmelerinden sonra insanlar
atalarının üzerinde evlerinde yaşamlarına devam ederlerdi.
Çoğu yapı 2 veya daha fazla gömü içermekte ve kimi zaman
aynı mezar bir gömüden fazlası için kullanılmaktaydı.

Insanlar Boncuklu’da nasıl yaşıyordu?
Evim Güzel Evim
Boncuklu’da yaşayan insanlar, önce temel için oval şeklinde toprağı kazmış daha sonra
bu temel üstüne kerpiçten tuğlalar ile duvarlar örerek evlerini inşa etmişlerdir. Bu tipte
22 yapı kazılarak açığa çıkarılmıştır. Bu yapıların çoğunluğunun sadece oval biçimli
temelleri gözlemlenebilmektedir. Yapının içinde tabanı beyaz renkli bir çeşit çamur
ile kaplı bir alan ile yiyecek hazırlama ve yeme faaliyetlerinin sürdürüldüğü içinde
bir
ocak yerinin bulunduğu bir kısım tespit edilmiştir. Çamur ile kaplı ve nispeten daha
temiz alanın yaşam – oturma-uyuma gibi sosyalleşme alanı olduğu düşünülmekte
dir.
Tabanının bazı yerlerinde ise kırmızı aşı boyası ile boyanmış plaster platformların
varlığıda dikkat çekicidir. Yapılardan birinde ise duvarın içine yerleşitirilmiş iki yaban
sığırı kafatası bulunmuştur. Bunların da çamur ile kaplandığı tespit edilmiştir.

Çöp alanın üzerinde
Boncuklu insanlar evlerini çok temiz tutmuştur.
Evlerin yanında atıklarını koydukları çöplük olarak
bilinen alanlar vardır. Bu çöplüklerde birçok farklı
hayvan ve bitki kalıntısıyla birlikte kimi zaman insan
kemikleri bulmaktayız.
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Yiyecek bulma ve hazırlama

Kemik kırma

Neolitik Çevre

Bir bütün halindeki kemik yerine
daha çok lezzetli ve faydalı olan
iliği için kırılmış olan bir çok
kemik parçası bulmaktayız.

Höyük kendi başına her biri moloz ve tozlarla karışmış önceki evlere ait yıkık
düz
kalıntılar üzerine inşa edilmiş kerpiç binalardan oluşmaktadır. Bu şekilde alan
var
yerleşim içinde doğal bir tepecik haline gelmiştir. Konya Ovası, 25,000 yıl önce
olan eski bir göl tarafından şekillenmiştir.

Sulak Alanın Bereketi
Boncuklu’nun insanları, yiyeceklerini, evlerinde
kullandıkları malzemeleri ve aletlerini bulundukları
yerden sağlamaktaydılar. 10.300 yıl önce Boncuklu besin
için elverişli bitkiler ve hayvanlarla dolu bataklıklar ve
göllerle çevriliydi.
Boncuklu’nun insanlar aynı zamanda tarımcılık
deneyimine de başlamışlardı. İlk kez insanların kendi
yiyeceklerini nasıl yetiştirdiklerini öğreniyor olduğunu
gösteren az oranda ilkel buğday kalıntıları da bu
alanda bulunmaktadır.
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Kamışlar

Fotograf: Mark Nesbitt

Boncuklu’da kamışlar çok önemli bir yere sahip
olmuştur. Bunlardan hasır yapan insanlar bunları
ocaklarında yakmış ve muhtemelen evlerinin
çatılarında da kullanmışlardır. Boncuklu’nun
toprağı, fitolit olarak adlandırılan, ince kamış
kalıntılarıyla doludur.

Çevre ile ilişkiler
Boncuklu insanları yiyecek ve ham maddeleri nereden buluyordu?

en”in
Bazı hammadeler, uzun mesafelerden taşınmıştır. Volkanik bir cam olan “obsidy
350
Kapadokya’dan, 190 km mesafeden getirilmiş olduğunu bilmekteyiz. Boncuklu’da,
n bazı
km uzaklıktaki Akdeniz’den gelen deniz kabukları bulmaktayız. Boncuklu’da buluna
bazı ağaç
bitki ve hayvan kalıntılarının sulak alan türleri olmadığı anlaşılmıştır. Geyik, keçi,
ir.
parçalarının ve badem türlerinin Ovayı çevreleyen dağlık kısımdan getirildiği düşünülmekted
uzak
Bu bize bazı nesnelerin ticaret yoluyla geldiğini ve bazılarının da Boncuklu’dan daha
yerlere gitmiş olan insanlar tarafından getirilmiş olduğunu göstermektedir.

Beslenme şekli ve insanların hareketlilikleri üzerine çalışma

Kemiklerde bulunan kimyasal izotoplar üzerindeki bilimsel çalışmalar bizlere
insanların ne yediği ve nerede yaşadığı hakkında bilgi vermektedir. Kazıda
bulunan bir kadın iskeletinin farklı olması dışında Boncuklu’da genelde birlikte
ı
yaşan insanlar aynı besin düzenine sahiptir. Bu kadın yaşamının büyük bir kısmın
başka bir yerde geçirmiş ve farklı gıdalar yemiştir. Neden Boncuklu’ya geldiğini
bilmiyoruz. Belki de yeni bir çevrede yaşamak için gelmiştir?

Konya

Antalya

Akdeniz
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Bereketli Sulak Alan
Boncuklu’ da insanlar, yaban
öküzü, yaban domuzu, vahşi koyun,
kaplumbağa, kuşlar, kurbağaları ve
balıkları avlamışlardır. Aynı zaman da
sulak alanlardan yemek için çeşitli kök,
tohum ve bitki toplamışlardır.

Bitki Kökü

Beyșehir gölü

ış

Konya ovasından Kara Dağ’ın güneyine bak

Çevresel Değişim
Yağmurdan kuraklığa
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0 yıl önce
Buz devrinin sona ermesi ve karanın ısınması nedeniyle 15.00
r. Zamanla
dünyanın heryerinde iklimde büyük bir değişiklik yaşanmıştı
r olmuştur.
Boncuklu bundan etkilenmiş ve iklim günümüzdekine benze
büyük bir
Boncuklu insanları sulak bir alanda yaşamıştır ve yiyeceklerinin
konusunda
bölümünü avcılık ve toplayıcılıktan elde etmelerine rağmen tarım
Günümüzde
da deneyim sahibi olmuşlardır. Günümüzde ise çevre çok farklıdır.
rı besleyen
geçmişe göre çok daha az yağışlı havalar olmakta ve sulak alanla
’nda ürün
sular kontrol altına alınmaktadır, böylece çiftçiler Konya Ovası
pancarı ve
yetiştirebilmektedir. Sulak alanların yerini meralar, tahıl, şeker
diğer tarım alanları almıştır.
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Boncuklu’da Arkeoloji
Kazı süreci içindeki her şey.

A

ve küçük buluntular-taş
Höyükte kazıların yapıldığı süre içinde evler, mezarlar, çukurlar
nda, kazmış olduğumuz
aletler dahil herşeyi dikkatlice kayıt altına alıyoruz. Aynı zama
lerin tamamını görmek
toprağı da atmıyoruz, kazı süresince göremediğimiz küçük nesne
bu toprağa banyo
uz ve Tools
Bone
amacıyla toprağı yıkıyor ve eliyoruz. Bu işleme “Yüzdürme” diyor
ı olarak adlandırdığımız
yaptırmak ve duş aldırmak gibi bir şey! Banyo işlemi, ağır kalınt
Smashinghafif
bones
to lerin
nesne
rü gibi
taş aletler gibi ağır nesnelerin batmasını tohumlar ve odun kömü
reach the böyle
marrow
ce küçük
sağlıyor,
de yüzmesini sağlıyor. Duş işlemi ise toprağın yıkanmasını
burada yaşamış olan
nesnelerin tamamını görebiliyoruz. Yüzdürme işlemi olmasaydı,
leri, yumurta kabukları
insanların yaşamlarıyla ilgili çok az şey bilecek ve balık kemik
ve küçük taş aletlerin çoğunu bulamayacaktık.

B

Kazıdan çıkarılan
toprak

Boncuklu’nın çok eski olduğunu nasıl biliyoruz?
oluşumunu
Bize zamanla ilgili bilgi veren radyoaktif karbon
narak
kullanan radyokarbon tarihlendirme yöntemini kulla
00 ve 9.500 yıl
alanın yaşını bulduk. Boncuklu’da insanlar 10.3
arasındaki bir dönem öncesinde yaşamışlardır.

Kil objeler

Yumurta
kabuğu

Çamur/Kir

A
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Kömür

Temizleme

B

Kömür

Bir çaresini bulmak

Boncuklu evlerine ait 10.000
Yumuşakça yaşındaki çöpler yüzdürme
yöntemiyle toprak içinden
kabuğu
bulunmaktadır. Dikkatlice
eleme işlemi yaparak küçük
kemikler, tohumlar, yumurta
kabukları, salyangoz kabukları,
toprak boyası, taş aletler ve
Tohumlar hatta küçük heykelcikler dahil
birçok şey bulmaktayız.

Yıkama
Tohumlar

Hayvan
kemiği

Aşı boyası
Yontma taş
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Teşekkürler
Boncuklu Projesi,Liverpool Üniversitesi (İngiltere) ve Queensland Üniversitesi
(Avustralya) ortaklığında yürütülmektedir.
Proje konsepi, geliştirme ve yönetimi
Steve Chaddock [www.timelineheritage.com.au], Andrew Fairbairn
İçerik ve kurgu
Steve Chaddock, Andrew Fairbairn, Douglas Baird, Gökhan Mustafaoğlu ve
önerileriyle Boncuklu proje ekibi.
Çizimler
Peter Carnavas [www.petercarnavas.com]
Fotoğraf ve Görseller
Douglas Baird ve Andrew Fairbairn.
Kitapçık Tasarımı
Adrian Anderson [www.timelineheritage.com.au]
Türkçe Versiyonunun Çevirisi
Gökhan Mustafaoğlu
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