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Bursa in, Yenisehir Ilcesi Barcm 1 Hoyuk (Resim; 1) kazilanmn 2012 sezonu
10.07.2012 - 07.09.2012 tarih1erinde gerceklestirilmistir. 2012 sezonunda kazi
cahsmalan LW, Lll, Ll2, Ll3, Ll4, MW, Mll ye M13 olrnak uzere 8 farkh acmada
ilerlemistir (Resim; 2, Resim; 3). Ust tabaka1arda bulunan ye bitirilmemis olan
Kalkolitik ye Helenistik Donemlere tarihlenen do1gu ye tabaka1ar dismda turn
acmalarda Neolitik Doneme ulasilrms ya da Neolitik Donem kazilan devarn etmistir,
Kazi cahsmalanna ilaveten buluntu analizleri kapsammda canak comlek, tas alet, insan
ye hayvan kernigi ye kucuk bu1untular incelenmis ye aynca restorasyon cahsmalan
yurutulmustur. 2012 sezonunda aynca GO 7730 ± 30 (M.O. kalibre 6600/6500)'den
GO 7 310 ± 40 (M.O. kalibre 62 00/61OO)'at arihlenen t oplarn lOa det r adyokarbon tahlili
yaptmlrmstir, En eski tarihler Marrnara Bolgesinin Neolitigini M.O. yedinci binyihn ilk
yansmm sonuna kadar getirrnekte ye Yenisehir Ovasi'ndan Mentese Hoyuk'ten bilinen
tarihleri daha da eskiye goturmektedir.
Arazi cahsmalara ek olarak 2012 sezonunda j eornorfo1ojiky e j eoarkeo1ojik
calisrralar yapilnnstir. Bu kapsamda ozellikle Ll3 ye Ll4 acmalanndan ye kazi alam
dismda 25 farkh noktadan capi 7 cm olan ye hOyugu kuzey-guney ye dogu-bati
istikametinde kesen toplarn 27 adet karot ornegi toplanrmstir. Orneklerin derinlikleri
jeolojik dururna gore degismekteyse de, en derini yuzeyden 8,25 metre derinlige yani
deniz seviyesinden 218,13 metre kotuna ulasrmsnr. Cahsrranm amaci hoyugun alt
tabakalarmm Uy boyutlu jeomorfolojik ye jeolojik haritasmi cikarmaknr, On cahsmalar
sonucunda hoyuk cevresinin Neolitik Donemde durgun sularm bulundugu batakhk ttiru
bir a1an oldugu tespit edilmistir. Yenisehir OYaSl yakm gecmise kadar batakhk
oldugundan dolayi bu degerlendirme yerel etnografik verilerle desteklenmektedir.
Hoyugun altmda dogal bir yukselti oldugu yapilan karot ornekleri sonucunda
anlasihmstir.
Kazi cahsmalan cercevesinde 2012 sezonunda ozellikle M1O-Mll a1anmda
nispeten iyi korunmus yapilar ye in situ buluntu gruplan ele gecirilmistir. Hoyugun
ozellikle VIe ye VId olarak adlandmlan a1t tabakalan henuz Marrnara Bolgesi'nde
bilinmeyen ilk yerlesik donernler ye canak comlegin buradaki olusumunun ilk evreleri
konusunda bilgilendirrnektedir (Gerritsen vd. 2013a, 2013b). Bunun dismda Bogazici
Universitesi Arkeometri merkezinde yapilan arastirmalar sonucunda sut ye sut
urunlerinin ilk kullanmn acismdan onemli bir merkez oldugu anlasrlrmsnr (Ozbal vd.
2010,2011,2012, T hissen vd. 2010). 2012 s ezonunda a1t tabakalardan daha cok comlek
numunesi toplanrmstir .
• Y ar. Doe, Dr. Fokke GERRITSEN. Hollanda Arastirrna Enst irusu, istiklal Caddesi, Nuri Ziya Sokak, No:5.
PK 132, Beyoglu 34431 istanbulffORKiYE,
fa.gerritsen@nit-istanbul.org
Yar. Doe, Dr. Rana 6ZBAL. Koc Universitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bolumu, Rumeli Feneri Yolu,
Sanyer, 34450 istanbulffORKiYE,
rozbal@ku.edu.tr
I Barcm Hoyuk
ismi Yenisehir Ovasmda hoyiigiin yakimnda bulunan koyden gelmekte ve "y" harfi ile
"Barcm" olarak degil, "c" harfi ile yukanda belirtildigi gibi yazilmaktadir .
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Yapilan kazilar sonueunda Neolitik Donem VIa'dan VIe'ye toplarn 5 farkh
evreye bolunrmistur. 2012 sezonunda en gee olan VIa haric turn tabakalarda
cahsilnusnr, VIa tabakasina sadeee ust dolgulan kesen yap cukurlannda rastlanrmsttr,
VIb evresi M13 ye LlllLl2'de bulunan yapilarda, VIe evresi M1O/M11'de bulunan
evlerde, VId evresi M1O'un kuzey tarafmda ye Ll3 acmasmda ye VIe tabakasi Ll4
acmasmda gun l~lgma cikanlrmsnr, Acmalarda yapilan cahsmalar asagida aynntiyla
verilrnistiro
LlO Acmast: LlO acmasmda cahsrralar yogun bir sekilde devam etmis, MW
acmasmda 2010 sezonunda ulasilan yamk yapmm (Yapi 2, bakmiz Gerritsen vd.2013b)
devammm ortaya cikanlmasi icin ya~Ilrru~ ye sonucta 9 x 4 metre buyuklugunde olan
acma 227,40 metre kotundan 225,50 metre kotuna indirilmistir, LlO acmasmda ust
tabakalarda MW, M11 ve Lll'den bilinen Kalkolitik dolgulann devami kazilnnsnr
(Bkz.G erritsen vd. 2010). Bu kapsamda mimariyi cevreledigi dusunulen Kalkolitik
hendegin bir bOlUrnuye tabam canak cornlek parcalanyla orulrmis bir oeak kazilrmsnr.
Neolitik dolgulara yaklasik 226,10 metre kotunda ulasilrmstir aneak bu kotta
tabakada K alkolitik yap cukurlan tarafmdan yogun tahribat bulunmaktadrr. Alt
tabakalara inildikce Kalkolitik D onemden gelen t ahribat azalsa da ye N eolitik Donem
yap cukurlanmn varhgi tespit edilmistir. 225,50 kotuna ulasmca yanrms bir takirn
age1er gun ~lgma cikrrustir. Bunlann yanmis yapiya ait olup olrradigi bilinmemektedir.
Baztlannm yapl kullanrrnmdan sonra bu alanda insa edilmis bir finna ait olabilecegi
dusunulmektedir.
Lll Acmast: 2012 sezonunda Lll acrnasi Lll Kuzey ye Lll Giiney olarak iki
farkh alanda cahsilrmstir. Lll Giiney acmasmda 2007 yihnda gun ~lgma cikanlan yapi
(Yapi 5, bkz. Gerritsen ye Ozbal 2009) tamarmyla gun ~lgma cikanlmis ye kazilrrnstir,
Yapmm kazilmasr donemin mimari tarn, insaat teknikleri, mekan kullanrrn
organizasyonu hakkmda bilgilendiriei olmustur. Yapmm ici, duvarlan ye dtsi ayn ayn
kazildigmdan gelisim sureci boyunea gecirmis oldugu degisiklikler, ilaveler ye
tamirlerin aynntilan ye dolayisiyla yapmm tarihi anlasilabilmistir. Ornegin, 2011
sezonunda t espit edilen ye guneye bakan kapi arahgmm yapunn daha onceki bir
evresinde farkh bir yerde oldugu anlasilrmstir, Yapmm batismda bulunan ye depo alam
olarak kullamldigi tespit edilen bitisik odacigm cesitli tabanlan kazilrmstir. Bunlardan
biri b eyaz srvayla ozenle yaptlrmsur. Diger tabanlardan birinin uzerinde adeta bir
tepeeik seklinde kill yigmtis: buakilrms oldugu tespit edilmistir, Bu da yakmlarda
kullanIlmakta olan bir oeak yerinden alman kullerin buraya YlgIlrru~ oldugunu ye
dolayisiyla soz konusu alanm (en azmdan bir yapi evresinde) yapi ile iliskilendirilebilir
bir copluk olarak kullamhms oldugunu gosterrrektedir. 2012 sezonunda yapmm son
kullanrrn evresinin kazik deliklerini de belirgin bir sekilde gosteren dal orgu mimari
plam cizilmistir (Bkz Resim: 4). Yapimn kuzeyine bitisik olan alanda yapilan cahsmalar
buramn bir gecis arahgi ya da sokak gorevi tasiyor olabilecegini dusundurrrektedir.
Lll acrrasmm kuzeyinde piroteknik bir faaliyet alam oldugu tespit edilmistir,
Bu faaliyetin henuz tarn niteligi bilinmese de yemek pisirme veya islik alarn olarak
kullarnlrms olmasi rrnunkundur. Aynea Lll acmasmm guneyinde bulunan yapi (Yapi 5)
ile soz konusu piroteknik alan arasmda kalan bolgede cok sayida yap cukuru kazilrmstir,
Cop cukurlann profillerinde M 11 ye MW acrralanndan bilinen dis roekan tabanlan
belirmistir, Bu onemli veriler sayesinde Lll acmasiyla M11 acmasmm stratigrafik
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acidan birbirine baglanmasi mtimktin olacaktrr. 2013 sezonunda bu alanda MIO-Mll
acmalanndan bilinen bitisik yapilann (Yapi 2, Yapi 3 Yapi 4 ye Yapi lO'un) devarm
beklenmektedir.
Ll2 Acmasi: Ll2 acmasi tarihoncesi tahribatm en yogun oldugu acma
oldugundan mevcut durumu yorumlamak oldukca guctur. Acmanm dogu ye batismda
cop cukurlan tarafindan yogun bir tahribat oldugundan oncelikle cop cukurlan
derinlestirilip tamamlannus daha sonra ozellikle doguda kazik deliklerinden anlasildigi
uzere mirnari yapl ogeleri tammlanrmsur. Bu cercevede kuzey-guney istikametinde dart
ayn kazik delik: sirasi tespit edilirken, dogu-ban istikametinde sadece iki adet kazik
delik: srrasi bulunabilmistir, Soz konusu yapilarla iliskili bazi dis mekan tabanlan tespit
edilse de ic mekanlarla iliskili tabanlar daha genis alanlarda bulunrmistur. Bunlardan
biri acmarnn kuzeyinde belirgin bir sekilde ortaya cikanlan mavimsi srvah bir tabandrr.
Soz konusu tab aka ile iliskili olabilecek olan cakilh dl~ rrekan ya da avlu tabani yer yer
korunmus taban uzerinde cok sayida ocak yeri tespit edilmis ye kazilrmsnr, Altta
oldukca buyuk bir fmnm varhgi tespit edilmis ancak kazilmasma baslanmarmstir,
Ll3 Acmasi: Ll3 acmasinda bulunan derin sondaj hoyukteki ye dolayisiyla
bolgedeki en erken katrnanlardan birini teskil etmektedir. 2012 sezonunda cahsmalar
3,5 x 3,5 metrelik:kisith bir alanda devam ettiginden sezon basmdan deniz seviyesinden
225,20 m kotundan sezon sonuna 224,20 m kotuna inilebilmistir. Henuz 2011
sezonunda ulasilan kota gelinerremistir ancak acmamn guneyinde ana topraga sadece
50 cmlik: bir dolgu kaldigi tespit edilmistir. Ll3 acmasmda Rorna Donemine ya da Gee
Helenistik Doneme tarihlenen bir teraslarna oldugundan 2012 sezonunun basinda
cahsmalar bu dolgulann kazilmasma yonelik ilerlemistir, Soz konusu donemde bu
alanm bir depolarna roekam olarak kullamlnns olduguna dair ipuclan ele gecirilmistir.
Ozellikle mekiinm kuzeybati-guneydogu istikametinde insa edilmis olan teras duvanna
bitisik sekilde yerlestirilmis tiC;;adet silo bu fikri desteklemektedir (Resim: 5). Bunun
dismda acmanm kuzeydogusunda tespit edilen taslarla cevrili 0 caktan y erinden y ola
cikarak soz konusu alanda yapilmis olan faaliyetler arasmda yemek pisirmenin de
oldugunu soylemek mtimktindtir. Soz konusu yapi agesinin bir kIslTI1acma duvanrun
icinde kaldigmdan 2012 sezonu kapsammda kazrlamanustir. Ancak yine de b u mekiin
hakkmda islevsel acidan bilgilenmemiz mtimktin olrnaktadrr. Mekanm ust uste SIVanlTI1~
bircok tabam ye tabanlan kesen bir cop cukuru ye olasihkla tavanm tasryici destegi olan
bir kazigm cukuru tespit edilmis ye kazilrmstir. Altta bulunan Neolitikk atrnanlar ile
iliskili herhangi bir mirnari age bulunmarmsnr. Bu alanm dis alan olarak kullanihyor
oldugu dusunulmektedir, Neolitik tabanlarda cogu kemikten cok sayida buluntu
bulunrnaktadrr.
Ll4 Acmasi: Ll4 acmasmda deniz seviyesinden 224,60 m kotunda baslayan
kazi cahsrnalan ana topragm deniz seviyesinden 223,90 m kotunda gun yuzune
cikmasryla sona ermistir, Acmada Neolitik dolgulan sadece kuzey yanda tespit
edilmistir. Bu kapsamda dogu-bati istikametinde caplan 10-15 c myi b irbirinden
uzakhklan 70 cmyi bulan direk cukurlan tespit edilmistir, Soz konusu cukurlann ana
topragin hemen uzerinde bulunan tabakada insa edilmis olan yapilann izleri oldugu
dusunulmektedir, KaZIk deliklerinin guneyinde uzerinde yanrna izleri bulunan bir tab an
tespit edilmistir, Tabanm dogu tarafinda iki mezar bulunmistur, Bunlardan biri yetiskin
ya da ergen yaslannda bir bireye aittir. Digeri ise iki bebegin beraber gormildugu bir
..................................................................................................................................
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bebek mezandrr. Mezarlar diger acmalardan daha kotu korunrmis sekilde gun yuzune
ciknustir, Alttaki tabakalarda ele gecirilen canak comlekler organik kalmti analizi icin
materyal kaynagi olusturmaktadir,
Acmanm guneyindeki dolgulann Roma ya da Gee Helenistik Donemde
teras lama faaliyeti yuzunden tahrip edildigi tespit edilmistir, Teraslama sonrasmda iki
adet genis hendek ye cok sayida cop cukuru kazilnns ye soz konusu dolguda mevcut
toprak guvenilir sonuc verebilecek niteligi yitirmistir. Acmanm guneyinde 223,50
kotunda teraslann ana topragi kestigi belirlenmis ileriki yillarda bu acmada kazilara
devam etmeme karan almrmstir.
MIO At;:masl: MIO acmasi kuzey, guney ye orta bolum olmak uzere uc ayn
alanda odaklanrmstir, Yapilan cahsmalar bolumler cercevesinde asagida aciklanrmstir:
Acmanm kuzeyinde bulunan ye Yapi 9 olarak adlandmlan rrekanda cahsrralar
2012 sezonunda yogun bir sekilde devam etmistir, Bu yapmin LlI acmasmda bulunan
Yapi 5 gibi bircok yaprrn evresi oldugu tespit edilmistir, Yapmm yon ye istikametinin
diger yapilardan farkh olusu dikkat cekicidir, Diger yapilar kuzey-guney istikametinde
yer almaktayken Yapi 9'un kuzeydogu-guneybati istikametinde oldugu belirtilmelidir.
Yapmm cok uzun bir surec kapsammda kullamlnus oldugu ye tabanlannm tekrar tekrar
srvanrms oldugu belirlenmistir, Yap I 9'un buyuk bir cogunlugu acma duvannm
gerisinde kalmaktadir ye dolayisiyla sadece kucuk bir kosesi kazilabilmistir. Soz konusu
yapi duvarlanmn kaldinlmasmm ardmdan alttan diger yapilarda oldugu gibi kuzeyguney istikametinde Yapi 13 adi verilen bir yapi gun isigma cikanlrmstir,
Yanrms yapl (Yapi 2) ye bitisiginde bulunan ye Yapi 3 olarak adlandmlan iki
mekan M 10 acrrasunn guneyinde bulunmaktadir ye 2012 sezonu kapsammda
kazilrmsnr. Yap 1 3'un tabanmda in S itu aletler ele gecirilmistir (Resim: 6). 2011
yilmdan beri kaZI1maktaolan Yap1 2'de ele gecirilen 30 x 60 cmlik tekne bicimli kil
kutu 2012 sezonunda restore edilmistir (Resim: 7). 2012 sezonunda soz konusu yapmm
kazilmasina devam etmeden once ilk olarak ustte bulunan ye LlO ye LlI acmalanmn
ulasmakta oldugu fmnlann devammi teskil eden buyuk bir finn kazilnusnr.
Fmnlann hemen altmdan yanrms yapi gun 1~lgma cikrmsnr. 2011 sezonunda
yanrms yapmm acilan tabanmda srvanrms ahsap yer doserreleri olmasma ragmen
yapmm 2012 yihnda kazilan guney kisrmnda tabanm kil oldugu belirlenmistir, Bu
dururnda ahsaplann bu kosede duran bir platform ya da seki turu bir yapi ogesi oldugu
acikhk kazanrmstir.
Kazilar sonucunda kil tabanm uzerinde yapmm guneybati kosesinde en az uc
adet yaban kecisi b oynuzu ye cok sayida komiirlesrnis findik kabugu tespit edilmistir.
Aynca yuksek isidan toz halinde gelen ya da egrilen canak comlek parcalan ye catlayan
tas aletler bulunrmstur. Eserler arasmda tumlenebilecek nitelikte olan bir kap restore
edilebilmistiro
Tespit edilen kil tabanm altmda yapmm erken kullanim evrelerini ternsil eden
cok sayida taban oldugu beklenmektedir. Ancak bu tabanlann kazilmasina LlO ye LlI
acmalannda ulasilan finn kompleksinin kazihp kaldmlrrasi ye dolayisiyla bu alanlarda
da yanrms yapiya ulastiktan sonra baslama karan almrmstir. Bu sayede en ust tabam bir
butun olarakkazma olasihgi dogmaktadir.
Yapmm bitisiginde "Yapi 3" olarak adlandmlan rrekanm bir islev yeri olarak
kullamldigi tespit edilmistir, Olasihkla kirrmzi asi boyasiyla bir tur boyama islemi
yapilan bu alanda cok sayida cekic tasi, kanstirrnak icin kullanilrms olabilecek slgrr
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kaburgasmdan
yapilrms spatuller, tas baltalar ve cakmaktasi cekirdekleri gun l~lgma
cikanlrrustir. Tabanm yeryer srvah oldugu gozlemlenmistir.
MlQ acrrasmm orta boluml genis bir avlu mekanmdan ibarettir. Soz konusu
avlunun 3,5 x 5,5 metre genisliginde
bir kisrm kazilrmstir. Kazilan alanda dogu-bati
istikametinde dort ayn kazik deligi suasr gun l~lgma cikrmsnr,
Kazik deliklerinin kuzey ve giineyinde kalan alanda toprakta beJirgin sekilde
fark edilebilir renk aymrm buhmdugu
tespit edilmis, canak comlek iizerine yapilan
calismalar sanrrsi renkte olan ve giineydeki topraktan cikan rnalzemenin daha erken bir
donerre tarihlendigi belirlenmistir,

Mll Acmast: Mll acmasmda en onemli ilerleme yukanda belirtilen Yapi 2 ve
Yapi 3'iin srrasmda tespit edilen Yapi 10 ve Yapi 4'tiir. Resirn 8'de goruldugu gibi soz
konusu
evler Marmara Bclgesi'nde
Aktoprakhk
ve Ihpmar yerlesimlerinden d e
bildigimiz bitisik sekildedir,
Yapi 4 ve Yap 1 10 Mll acmasi kapsammda
kazilnnstir. Bu acmada
cahsrnalar acmanm guneyinde
degil, kuzeyinde bitisik evlerin bulundugu
mekanda
yogunlasrmstir.
Yapi lO'da her biri in situ rnalzeme iceren toplarn dort ayn tab an
kazilnnsnr. Bu tabanlardan
birinde bulunan
arkeolojik rnalzemenin grup fotografi
Resirn 9'da belirtilmistir, Resimden
de anlasilacagi
gibi tabanda
kemik, tas ve
comlekten cesitli aletler bulunrnaktadrr. Bunun dismda Yapi 4'te en ust taban ile iliskili
oldugu anlasilan kap hediyeli bir bebek mezan bulunrnaktadrr.
Bitisik yapi olan Yap 1 lO'da da aym sekilde kazi cahsmalan
devarn
etmistir, Aneak 2012 sezonu itibanyla soz konusu yapmm sadeee ust tabanlan
kazilnusnr, Tabanlarda bulunan turn buluntular Total Station ile planlanrms ve gerek
mikroarkeolojik b uluntular acisindan
gerekse kirnyasal acidan analiz edilrnek uzere
orneklenmistir.
M13 A/fmasl: M13 acmasmda 2011 sezonunda VIa donemine yani Barem
Hoyukte tespit edilen Neolitik Donemin en gee evresine tarihlenen bir yapi bulunmistu
ve 2012 sezonunda yapilan kazilann amaci bu evreyi ayrmtilanyla ineelemekti. Aneak
bu sene yapilan cahsmalar oncelikle soz konusu tabakanm VIa degil, VIb evresine
tarihlendigini
ve yapmm Neolitik Donemde yogun tahribata ugrarms oldugu tespit
edilmistir, Yapi disinda acmada iki ayn yetiskin mezan tespit edilmistir, Bunlardan
yukandaki
yapiyla
iliskili olan mezarda gornii hediyesi
olarak kemik bir kastk
bulunmustur, Barem Hoyuk'te henuz gornii hediyesi bulunan bir yetiskin mezan
bulunmadigmdan
bu bilgi meveut anlayisumzi gelistirrrektedir.
Bunun dismda acmanm
kuzeyinde bulunan diger bir mezarda (Resim: 10) kucuk bir mezar cukuru icerisine siki
bir hoker pozisyonunda
yerlestirilmis bir yetiskin mezan tespit edilmistir, Yapmm
ozellikle dogu duvannm ve orta kesimlerinin Neolitik Donerne tarihlenen cop cukurlan
taraftndan
kesilmis oldugu belirlenmistir,
C;:Op cukurlanndan
birinde insan femuru
bulunmas,
daha sonra femurun Yap 1 l2'nin kuzey duvannm yanma gorniilmii~ olan
bireye ait oldugu anlasilnustir.
Yapmm kuzeyinde kazilan avlu rrekaninda
iiy kazik direk cukur sirasi (ve
hendegi) ve iki adet yOP cukuru tespit edilmistir. Avlu'nun
copluk olarak kullamlrms
olrrasi da aynea ilgi cekicid ir. Soz konusu mekandan cok sayida hayvan kemigi ve
canak comlek parcasi ele gecirilmistir, Yogun organik kalmtilar sonueunda
topragm
yesilirrsi bir ton aldig: da dikkat cekicidir. Yesil tabakanm altmda siyah engebeli bir
.................................................................................................................................
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tabana ulasilnnsur.
Cahsrralar aynca acrramn kuzeybatismda
Helenistik/Gec
Roma
Donemine tarihlendigi dusunulen terns lama faaliyetine odaklannns, burada gee donem
dolgulan cikanlarak Neolitigin kes ilmemis dolgulan ar;:lga cikanlrmsnr,

Malzeme Analizleri: Cahsmalar kapsammda

malzeme ye laboratuvar analizleri
Soz konusu cahsmalardan bir kisnu asagida belirtilmistir:
lnsan kemigi analizleri cercevesinde 2012 sezonunda ozellikle Neolitik Donem
iskeletleri incelenmistir, Bu kapsamda yas ye cinsiyet tayini yapilmis ye patolojik
anomolier belirlenmistir, Ozellikle Ml3 acmasindan (72 No.lu iskelet, Bkz, Resim: 10),
Ll4 acrrasmdan
(200 No.lu iskelet) ye Ll3 acrnas mdan (166 No.lu iskelet) ayrmti ile
incelemistir. Buna ilaveten M 10, Mll, Lll, Ll2 ye Ll4 acmalannda bulunan bebek
iskeletlerini de incelenrnis ye olctilmiisttir. Daha sonradan
soz konusu iskeletlerden
DNA ye izotop analizleri icin parca numune ahnrmstir.
Hayvan kemigi analizi kapsammda
top lam agrrhgl 64 kiloyu bulan top lam
14,500 ad et hayvan kernigini incelenmistir. Cahsmalar ozellikle alt tabakalarda bulunan
erken donem kemikleri uzerinde yogunlasnusnr.
Neolitik Doneme tarihlenen en ufak
kemiklerin iliginden bile faydalanmak
icin parcalanmis
olmasi toplumun
kesilen
hayvam turrnryle tukettiklerinin bir gostergesi kabul edilebilir. Evcillestirilmis cinslerin
yani sigu, koyun
ye kecinin yogun
oldugu
go zlemlenmistir, Neolitik dolguda
evcillestirilmis domuz bulunmamaktadrr,
ancak yaban domuzu ye y aban 0 kuzune ait
kemikler de ele gecirilmistir. Bunun dismda az da olsa kus, tavsan, tilki, kedigiller ye
geyik turlerine ait kemikler de bulunmaktadir.
Yumusakcalar arasmda tath ye tuzlu su
midyeleri ye istiridyeler bulunmaktadrr. Yukanda sozil gecen kalmtilar dismda tath su
kaplumbagasi
ye kopek kemikleri de kazilar sonucu ele gecirilmistir. Bahk kemikleri
cok az sayida olsa da oltalar ele gecirilmistir (Resim: 11). Yapilan cahsrralar hayvan
kemiklerine dayah besin ekonomisini
anlamarmzda onemli bir rol oynanustir.
Daha
onceki sezonlar kapsammda
incelenen
tabakalara
ilaveten 2012 sezonundaki
alt
tabakalann eklenmesiyle besin ekonomisinin yedinci binyildaki gelisim sureci hakkmda
faydah sonuclara ulasilrmsnr.
Kucuk buluntular arasinda kemik aletler en ycgunlanndandir.
Cok sayida kasik
(Resirn: 12), biz ye kemik igne ele gecirilmistir,
Canak comlek analizinde Fikirtepe Kulturune, gecis evresi aynntih bir bicimde
incelenmistir, Barcm Hoyuk'te Marmara Bolgesi'nde
bilinen Klasik ye ArkaikF ikirtepe
kulturlerinden
daha eski bir canak comlek kulturu oldugu tespit edilmistir. 2012
sezonunda
bu gelisim sureci incelenmistir,
Ozellikle Barcm Hoyuk dismda cok az
bilinen ye en erken donemi temsil eden VIe tabakasmda ele gecirilen az sayida canak
cornlegi
incelenmis,
kahn
duvarh
agu: canak
comleklerin
profil
tipolojisi
olus turulmustur,
Cakmaktasi
ye obsidiyen
analizleri
cercevesinde
Ll3
acmasmm
VIe
tabakasmda,
MIO acrnasmm
VId tabakasmda
ye M11 acmasmm
VIb ye VIc
tabakalannda
incelemeler yaptlnnsnr. Buluntular arasmda en azmdan ilr;: adet trapez uc
tespit edilmistir, Toplam 116 adet aletin kullamm analizini arastirrrak uzere bir on
analiz projesi
gerceklesmis,
bu kapsamda
mikroskop
altmda aletlerin kullanrrn
yuzey lerin i incelenmistir.
Nature dergisinde
yaymladigi
rnakalesinde
Ingiliz arasturract
Richard
Evershed ye ekibi Marmara Bolgesi'nde
M.O. yedinci ye altmci binyillarda silt urunleri
kullanimmm diger turn bolgelerden daha kapsamh oldugunu ye bu bolgenin silt uretimi

gerceklesmistir.
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acismdan dunyadaki ilk bolge oldugunu gostermistir (Evershed vd. 2008). B u
arastnmalar cercevesinde Bogazici Universitesi Arkeometri Merkezi'nde devarn
etmekte olan organik kahnti analizlerinin ilk asamasi kazi evinde kurulan laboratuvarda
ilerlemistir. Bu kapsamda canak comlekler cizilmis, canaklann dis yuzeyleri
temizlenmis ve belirlenen parcalar
ogtittilerek analize ham hale getirilmistir.
Arastirmalann ikinci asamasi Arkeometri Merkezi ve TDBiTAK MAM'm katkilanyla
yogun bir tempo ile devarn etmektedir. Sut lipitlerinin Barcm Hoyuk sayesinde
Marmara Bolgesi'nde M.O. yedinci binyilm ortalarma ulasrrasi arkeoloji dtinyasmda
tarnsilan sut tuketimi konusuna da yeni bir boyut getirmistir,
Restorasyon ve konservasyon cahsmalan kapsarrunda 2012 sezonunda cok
sayida tumlenebilir comlek ve en Neolitik kutu admi vermis oldugumuz tekne bicimli
kap restore edilmistir (Resirn: 7; Resirn: 13). Olasihkla pismemis topraktan yaptlrms
olan kutunun M1O'da bulunan Yanmis Yapi 2'deki yangmdan dolayi gunurrnze kadar
korunagelmistir, Ancak yine de 2011 sezonu sonunda konsolidasyon amach bir
solusyon ekleyerek 2012 sezonunda parcalan yapistrrrmstir. Teknenin ic yuzunun
kirrmzrya boyanrrus oldugu dikkat cekicidir.
TESEKKURLER

Bogazici Universitesi Arkeometri Merkezi Muduru Prof Dr . Ha di Oz bal'a
kazmm koordinasyonu acismdan yardimlanm esirgerredigi icin tesekkurlerimizi bore
biliriz. Uludag Universitesi Yenisehir Ibrahim Orhan Meslek Yuksek Okulu Muduru
Prof Dr. Bahri Yildiz'a ve Yurt Muduru Ibrahim GOnteki'ye ogrenci yurdunu kazi evi
olarak kullanmarmzi sagladiklan icin, kazi ekibirnize cahsmalanm aksatmadan
yuruttukleri icin, Iznik Muzesi Mudur Vekili Nurhan Turan'a ve Bakanhk temsilcimiz
Fariz Demir'e gostermis olduklan anlayis icin ictenlikle tesekkur ederiz. Kazilann
finansal destegi Hollanda Bilirnsel Arastirma Fonu (NW0) ve Istanbul Hollanda
Arastmna Enstitusu ve Leiden Hollanda Yakin Dogu Enstitusu'nden saglanrraktadir.
KAYNAK(:A

EVERSHED,R. vd. (2008) Earliest date forrnilkuse in the Near East and southeastern
Europe linked to cattle herding. Nature 7810: 1-4
GERRITSEN, F., R OZBAL (2011) Anadolu'da Sutun Tarihoncesi. Neolitik Barcm
Hoyuk, Aktiiel Arkeoloji 24, 40-41
GERRITSEN, F, R OZBAL ve L. THlSSEN, 2013a The Earliest Neolithic Levels at
Barcm Hoyuk, Northwestern Turkey. Anatolica 39.
GERRITSEN, F. R OZBAL ve L. THlSSEN. 2013b Barcm Hoyuk; The Beginnings of
Farming in t he M annara Region. Neolithic in Turkey Vol. 5. Derleyenler: M.
Ozdogan, N. Basgelen, ve P. Kunihohn, Arkeoloji ve Sanat Yaymlan; Istanbul, 93112.
OZBAL, H., A . T DRKEKUL-BIYIK, L. THlSSEN, T. DOGAN, F. GERRITSEN, R
OZBAL, (2012). M.O. 7. Binyilda Barcm Hoyuk'te Sut Tuketimi Uzerine Yeni
Arastnrralar. Arkeometri Sonuclan Toplantisi 27:15-32
OZBAL, H., A. TDRKEKUL BIYIK, L. THlSSEN, T. DOGAN, F. GERRITSEN, R
OZBAL (2011) Sutculerin Onculeri: Barcm Hoyuk Keramiklerinde Sut Kahnnlan,
Arkeometri Sonuclan Toplanttst, 26:307-317.
OZBAL, R, F. G ERRlTSEN, H . OZBAL( 2012). Barcm Hoyuk; Neolitik Donemle
Yemeklerde ve Ascihkta Yenilikler Aktiiel Arkeoloji 27:28-31
..................................................................................................................................

r

477

THlSSEN, L. H. bZBAL, A. TDRKEKUL BIYIK, F. GERRiTSEN, R bZBAL (2010)
The Land of Milk? Approaching Dietary Preferences of Late Neolithic C onnnunities in
NW A natolia. Leiden Journal of Pottery Studies 26: 157-172.

478

.

Resim 1: Barcm Hoyuk'un Yenisehir Ovasi'ndaki konumunu gosteren harita
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Resim 2: Barcm Hoyuk acma plant
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Resim 3: Kazi alanmm kuzeyden genel gorunumd
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Resim4: Ll l acmasuida yeralan Yapi S'in plam
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Resim 5: Ll3 acmasmda bulunan silolar

Resim 6: Yap! 3'iin tabarnnda bulunan in situ buluntularm grup fotografi
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Resirn 7: Yapi 2'de 2011 yilmda bulunan tekne bicimli kil kutunun restore edilmis
hali

Resirn 8: M lO-Mll acmalanna bulunan yapilann guneyden genel gorunurrn
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Resim 9: Yapi !O'un tabanmda bulunan in situ buluntulann grup fotografi

Resim 10: M13 acrrasmda bulunan 72 No.lu iskelet
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Resirn 11: 2012 sezonunda bulunan kemik oltalardan ornekler

Resirn 12: 2012 sezonunda bulunan kemik kas iklardan ornekler
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Resim 13: 2012 sezonunda bulunan restore edilmis Neolitik kaplardan ornekler
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