
ünya Holosen devir ad›n› verdi¤imiz dönemde bir büyük küresel ›s›nma
yaflayarak Son Buzul Ça¤›'ndan ç›kt›. Bu büyük iklimsel dönüflüm sonu-

cunda dünyan›n belirli yerlerinde avc›-toplay›c› yaflam tarz› terk edilerek ta-
r›ma, baflka bir deyiflle besin üreticili¤ine geçildi. Bu yerler aras›nda tah›l tür-
lerinin evcillefltirilerek tar›ma al›nd›¤› Ortado¤u bölgesi özel bir önem tafl›r.
Bugünkü Türkiye, Suriye, Irak ve Filistin topraklar›, dünya tarihinde insan-
lar›n ilk tar›msal uygulamalara giriflti¤i topraklar aras›ndad›r. 

Holosen sonunda buzullar›n erimesiyle birlikte ortaya ç›kan buzul-sonras›-
n›n ekolojik ortam›nda, daha sonra tar›ma al›nan belli bafll› bitkilerin yabani
örnekleri Ortado¤u'da yayg›nl›k kazand›. ‹klimbilimcileri bu büyük de¤iflme-
ye "büyük iklim geçifli" diyorlar. Buna göre son buzul devrinden buzul sonras›
küresel ›s›nma sürecine geçifl, Pleistosen ile Holosen devirlerin s›n›r›nda ger-
çekleflti (Roberts vd. 2001: 721). Buzul ça¤›n›n so¤uk ve kurak iklimi, günü-
müzden yaklafl›k olarak 12,000 y›l öncesine kadar devam etmifltir. Son buzul
ça¤›n›n yüksek evresi ile (günümüzden 21-20,000 y›l öncesi) bu tarih aras›nda
birkaç iklim dalgalanmas› yaflanm›flt›r. Bu dalgalanmalardan birinde, Lasca-
ux aral›¤› (günümüzden 17,000 y›l önce) s›ras›nda Ürdün vadisinde baz› ot
gruplar›n›n artt›¤› saptanm›flt›r. 14,500 ilâ 10,500 y›l öncesine denk gelen ara-
l›kta ise önceki aflamaya göre belirgin bir nemlenme art›fl› kaydedilmektedir.
Buna ba¤l› olarak Ortado¤u'nun baz› bölgelerinde belirli bitki türlerinin orta-
ya ç›karak istikrar kazand›¤› da saptanm›flt›r. Örne¤in Kuzeybat› Suriye'de
(yani Hatay ve Gaziantep'e komflu bölgelerde) yürütülen polen ölçümleri, gü-
nümüzden 12,000 ilâ 11,000 y›l öncesine denk gelen zaman diliminde bitki ör-
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tüsünde esasl› bir de¤iflimin yafland›¤›n› göstermektedir. Veriler yay›lan bitki
örtüsünün bafll›ca ö¤eleri aras›nda Quercus (mefle), Pistacia (f›st›k), Olea (zey-
tin) ve Ostyra (karagürgen) türlerinin bulundu¤una iflaret etmektedir. Ancak
11,000 ilâ 10,200 y›l öncesinde genç Dryas ad› verilen bir "buzularas› dönem"e
girilmifl ve s›cakl›klar yeniden düflmüfltür. Bu h›zl› so¤uma döneminde Orta-
do¤u'da yeniden bir bozk›rlaflma görülür. Orta F›rat bölgesinde, Tel Murey-
bet'te yap›lan polen kay›tlar› incelemesine göre bu dönemde ›spanakgiller
(Chenopodiaceae) yayg›nlaflm›flt›. Ancak yap›lan baflka araflt›rmalar Ortado-
¤u'da genç Dryas etkisinin mevzi oldu¤unu, Do¤u Akdeniz çevresinde çeflitli
yerlerde çevresel farkl›l›klar›n ortaya ç›kt›¤›n› da göstermifltir. Örne¤in Botte-
ma ve van Zeist'›n yapt›¤› de¤erlendirmeye göre, bu dönemde Ürdün vadisin-
de yer alan baz› istasyonlarda bir nemlilik art›fl›na iflaret eden polen buluntu-
lar› elde edilmifltir (bkz. Dolukhanov 1998: 187-9).

Son Buzul döneminin bu de¤iflken iklimi, ekolojide pek çok de¤iflmenin or-
taya ç›kmas›n› sa¤lad›¤› gibi, Do¤u Akdeniz band›nda, yerleflik hayata ve ta-
r›mc›l›¤a geçiflle simgelenen Neolitik dönemin haz›rlay›c›s› olan Epipaleolitik
yaflam koflullar›n› da ortaya ç›karm›flt›r. Zaman zaman ortaya ç›kan so¤uma-
lara karfl›n, daha ›l›k dönemlerde temelleri at›lan bu yeni yaflam biçimi, yeni
özelliklerin ve yeni deneyimlerin yarat›c›s› olmufltur. Bu aral›kta zaman za-
man zenginleflen bitki örtüsü de daha kararl› bir ›s›nma döneminde ortaya ç›-
kacak floran›n habercisidir. 

64

kebikeç / 23 • 2007



Nitekim günümüzden 19,000 y›l önce ilk izlerini gördü¤ümüz ve 14,500 y›l
öncesine kadar devam eden Kebaran Epipaleolitik kültür toplulu¤u bu de¤ifli-
mi temsil eden ilk endüstri olarak an›l›r. Onu 9,800 y›l öncesine kadar devam
eden di¤er Epipaleolitik endüstriler Muflabiyen, Kebaran, Natufyen ve Harif-
yen izlemifltir (bkz. Dolukhanov 1998: 191-204).

Bu endüstrileri yaratan topluluklar, daha önceki avc›-toplay›c› hayattan
tan›mad›¤›m›z baz› yaflam biçimi özelliklerini sergilemektedir. Bunlar›n ba-
fl›nda "yerleflikleflme" gelir. Bunlar en küçükleri 15 ilâ 100 m2, en büyükleri
ise 1000 m2'yi aflan aç›k arazide, dairesel ve e¤risel tafl temelli yap›lardan olu-
flan basit ama öncekilere göre kal›c› yerleflmelerdi. Bu dönem yerleflmelerinde
yazl›k ve k›fll›k yerleflmeler ve bunlar aras›nda mevsimlik hareket biçiminde
bir baflka yenilik (bir tür transhumans) daha görülmektedir. Epipaleolitik in-
sanlar› henüz tar›ma al›nmam›fl olsa da avc›l›k yan›nda baz› bitkilerin topla-
y›c›l›¤› ile geçiniyorlard›. Bunda söz konusu dönemde tohumu ve meyvesi ye-
nen baz› bitkilerin bu co¤rafyada yayg›nlaflmas›n›n büyük rolü vard›. Özellik-
le arpa ve bu¤day›n daha sonra evcillefltirilerek tar›ma al›nm›fl olan türleri, iz-
leyen Neolitik dönemde oldu¤u gibi Epipaleolitik dönem yerleflmelerinin yo-
¤un biçimde yay›ld›¤› Do¤u Akdeniz koridorunda ve Kuzey Irak-Yukar› Mezo-
potamya yaflam alan›nda (yerli ad›yla el-Cezire'de) yay›lm›flt›. Bu, yo¤un avc›-
l›k yapan topluluklar›n avc›l›ktan kaynaklanan riskleri en aza indirgeyen cid-
di bir bitki toplay›c›l›¤› etkinli¤iyle hayat› kolaylaflt›rd›klar› majör bir yerle-
flikleflme etkeniydi. Bu dönemde mefle ormanlar›, orman-bozk›r efli¤i ve nem-
li bozk›rlardan oluflan eflikte belirli yabani bu¤day türleri (bilhassa Triticum
boeoticum), çeflitli çavdar türleri (Secale cf. secale vavilovi, S. montanum, lepi-
dium perfoliatum, Drapa), baz› f›st›kgiller (Pistacia atlantica, P. kinjuk, Stipa
cf. holosericae, Trifoliae); yine buralarda ve biraz daha kurak bozk›rs› ortam-
larda palak türleri (Stipa cf. barbata, S. cf. parviflora), arpagiller (Hordeum
glaucum/Leporinum), kufl elmas› (Trifoliae) türleri; vadi diplerinde ise bir tür
mad›mak (Polygonum corrigioloides), bir tür sazotu (Scirpus maritimus/tube-
rosus), baz› nehir otlar› (Crypsus) ve baz› dar› türleri (Setaria, Echinochloa)
görülmekteydi (Dolukhanov 1998: 201-3). Do¤al olarak bu "otlanma"ya ba¤l›
belirli otçul hayvan türlerinde de art›fl ve çeflitlenme olmufltur. Örne¤in Natuf-
yen yerleflmelerinde yap›lan araflt›rmalarda elde edilen hayvan kal›nt›s› so-
nuçlar›, avlanan hayvanlar aras›nda gazelin a¤›rl›kl› oldu¤unu, onu yaban do-
muzu, k›z›lgeyik, karaca ve da¤ keçisinin izledi¤i saptanm›flt›r (Dolukhanov
1998: 204).
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Her ne kadar toplay›c› etkinli¤e konu olan bu yabani bitki türlerinin çeflit-
lenmesi göreli bir yaflam kalitesi ve güvencesi sa¤lam›fl olsa da, as›l geliflme
Holosen yani "tam ›s›nma" döneminde tar›m›n geliflmesiyle bafllam›flt›r. Bu
geçifl günümüzden yaklafl›k olarak 10,000 y›l önce gerçekleflti. Holosen iklim
tarihindeki en önemli dönem günümüzden 9,000 y›l önce bafllay›p 5,000 y›l ön-
cesine kadar devam eden ‹klimsel Optimum evresidir. Bu evrede ortalama gü-
nefl radyasyonu ve atmosferdeki karbondioksit yo¤unlaflmas› artt› ve en yük-
sek seviyelerine ulaflt›. Bu de¤iflme, bugünkü de¤erlere göre yaz s›cakl›¤›n›n
0,8 C° ve k›fl s›cakl›¤›n›n 1,2 C°, y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n ise 1,0 C° artmas›-
na yol açt›. Bu de¤iflme ayn› zamanda ya¤›fl miktar›nda art›fla karfl›l›k geliyor-
du. Ortado¤u'da bu iklim de¤iflmesi çarp›c› sonuçlar do¤urmufltur. Yap›lan po-
len analizlerine göre günümüzden yaklafl›k olarak 10,000 y›l önce Kuzey Suri-
ye, Orta F›rat ve Güney Toros bölgelerinde iklim yeterince nemli hale gelmifl,
kar›fl›k mefle, ard›ç ve çam ormanlar› yamaçlar› kaplamaya bafllam›flt›r. Bot-
tema ve van Zeist'›n verileri bu dönemde mefle, zeytin, kara gürgen ve f›st›k
ormanlar›n›n en genifl s›n›rlar›na ulaflt›¤›n› göstermektedir. Nemlenmede ön-
celik Do¤u Akdeniz ve Dicle-F›rat çevresinde ortaya ç›km›flt›r. Yüksek bölge-
ler ve çevresel alanlar ise ard›fl›k bir s›ra ile ayn› nem yükselmesini ve buna
ba¤l› bitki çeflitlenmesini yaflam›flt›r. Örne¤in Van gölü çevresinde ormanlafl-
ma, günümüzden takriben 6,500 ilâ 3,400 y›l öncesindeki zaman diliminde
gerçekleflmiflti. Bat› ‹ran'da Orta Zagroslar'da günümüzden 10,000-7,000 y›l
öncesine karfl›l›k gelen zaman diliminde önce seyrek bir mefle ormanlaflmas›
izlenmifl, 6,000 y›l öncesinden itibaren de bu ormanlaflmada s›klaflma görül-
müfltür. Kuzeyde Karadeniz k›y›lar›ndaki da¤larda ise çam a¤ac› yay›lm›fl, ya-
maçlar ise ceviz a¤›rl›kl› genifl yaprakl› a¤açlardan oluflan ormanlarla kaplan-
m›flt›r. Ayr›ca Holosen'in bafllar›nda ve ortalar›nda göller h›zla yükselmifltir.
Göl seviyelerindeki son yükselmenin yafland›¤› 9,000-8,000 y›l öncesinde de bu
göllerin k›y›lar›nda ve yak›n çevrelerinde ilk tar›m yerleflmeleri görülmekte-
dir (bütün bu veriler için bkz. Dolukhanov 1998: 204, 274-9). 

Önce yo¤un bir "köyleflme" ortaya ç›kt›. Köy tar›mc› hayat›n temeliydi. Rift
vadisi ad›n› verdi¤imiz ve Akabe k›y›lar›nda K›z›ldeniz'den bafllay›p fieria ve
Ürdün nehri vadileri ile Ölü Deniz'i izleyen çöküntü yo¤un bir yerleflmeye sah-
ne oldu. Eriha gibi büyük Neolitik köyler bu verimli çöküntü alan›nda ortaya
ç›km›flt›. Eldeki veriler Eriha'da bir taraftan avc›l›k yap›l›rken bir taraftan da
arpan›n tar›ma al›nd›¤›n› göstermektedir. Bunun yan›s›ra Ürdün vadisindeki
Beydha yerleflmesinde bulunan binlerce dane kal›nt›s›n›n hemen hemen ta-
mam› yabani arpaya (Hordeum spontanaeum) aittir. Beydha'n›n ay›r›c› özelli-
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¤i, burada halen yabani bitki toplay›c›l›¤› sürmekteyken keçinin evcillefltiril-
mifl oldu¤unun saptanmas›d›r (Dolukhanov 1998: 213). ‹kinci önemli bölge
Holosen koflullar›nda göllenmeye u¤ram›fl olan ve Rift sisteminin devam› olan
fiam havzas›yd›. Bu havzada yer alan Tel Aswad yerleflmesinde, günümüzden
9,800-9,600 y›l öncesine iflaret eden katmanlarda, yine van Zeist ve Bakker-
Heeres (1979) polen analizleri yoluyla emmer bu¤day›, tarla bezelyesi, merci-
mek ve belki de arpa tar›m› yap›ld›¤›n› saptam›fllard›r. Üçüncü yerleflme ala-
n› bugünkü Suriye'nin ortalar›na denk gelen Orta F›rat bölgesiydi. Tel Murey-
bet buradaki en önemli Neolitik köydü. Mureybet'te ise evcillefltirilerek tar›-
ma al›nm›fl bitki henüz yoktu. Buradaki bulgular yabani bitki toplay›c›l›¤›na
iflaret eder. Bunlara aras›nda flam f›st›¤›, einkorn bu¤day› (Triticum boeoti-
cum), yabani arpa (Hordeum spontaneum), mercimek ve burçak daneleri var-
d›r. 

Biraz daha kuzeye ve biraz daha do¤uya do¤ru ç›kt›¤›m›zda bir baflka
önemli, belki de en önemli Neolitikleflme alan›yla karfl›laflmaktay›z. Buras›
Dicle ve F›rat'›n yukar› ç›¤›rlar› aras›nda kalan ve kuzeyden Toros Da¤lar› ile
s›n›rlanan bir aland›r. Bugünkü Diyarbak›r, Malatya, Urfa ve Batman illeri-
nin kaplad›¤› alanla bu Neolitikleflme alan› kabaca örtüflmektedir. Buradaki
en önemli yerleflme Ergani yak›nlar›ndaki Çayönü'dür. O zamanlar Çayö-
nü'nün bulundu¤u bölge, Holosen dönemin tipik Ortado¤u floras›n›n yans›t-
maktad›r. Mefle ve f›st›k a¤açlar›ndan oluflan ormanlar ve onlar› izleyen ser-
pili bozk›rlar tipik bitki örtüsünü oluflturmaktayd›. Bu bölgede çarp›c› baflka
Neolitik yerleflmeler de vard›r. Gritille, Nevali Çori, Hayaz Höyük, Cafer Hö-
yük, Gürcütepe, Göbeklitepe ve Hallan Çemi bunlar›n en önemlileridir. Kera-
mik öncesi Neolitik dönemde yukar› bölgenin insanlar› Avrupa bizonu ve k›-
z›lgeyik avc›l›¤›na ve yabani einkorn ve emmer bu¤day› toplay›c›l›¤›na ba¤›m-
l› bir geçim biçimi sürdürüyordu (Dolukhanov 1998: 227). Ancak özellikle F›-
rat k›y›lar›na yak›n baz› yerlerde, örne¤in Cauvin'in yapt›¤› kaz›lara dayana-
rak verdi¤i bilgiye göre Gritille ve Cafer Höyük'te, henüz hayvan evcillefltir-
mesine iliflkin herhangi bir bulguyla karfl›lafl›lmam›fl olmakla birlikte, tar›ma
geçiflin izlerine rastlanmaktad›r. Cafer Höyük'te en eski tabakalardan baflla-
yarak yabani ve evcil einkorn ve emmer bu¤day›n›n birarada bulundu¤u sap-
tanm›flt›r. Mercimek ve bezelye de tar›ma al›nanlar aras›ndad›r (bkz. Cauvin
1989). Günümüzden 10,500 y›l öncesinden itibaren, Çayönü yerleflmesinin ilk
tabakalar›nda da tar›ma al›nm›fl bu¤daya ve baklagillere rastlanm›flt›r (Özdo-
¤an 2002: 78). Nevali Çori'de koyun ve keçinin evcillefltirilmifl oldu¤u görül-
mektedir. Ayr›ca burada einkorn ve emmer bu¤day›, arpa, baz› mercimek ve
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bezelye türleri de tar›ma al›nm›flt›. Hallan Çemi'de herhangi bir bitki evcillefl-
tirme izi yoktur ama günümüzden 10,600-10,000 y›l öncesine tarihlendirilen
domuz en eski evcil domuz olarak kayda geçmifltir. Tar›ma al›nm›fl en eski em-
mer bu¤day›na (T. dicoccum) Çayönü ve Cafer Höyük'te, einkorn bu¤day› (T.
monococcum), koyun (Ovis ammon orientalis) ve keçinin (Capra aegagrus) ilk
evcil örneklerine ise Nevali Çori'de rastlanm›flt›r.

Bu alan›n güneyinde Sincar Da¤lar›'n›n eteklerine yay›lan bir baflka Neoli-
tikleflme alan› bulunur. Burada Nemrik IX, Tel Magzaliye ve Kermez Dere
yerleflmeleri göze çarpar. Kermez Dere'de yabani einkorn bu¤day› ile yabani
arpan›n yan›nda karaburçak ve mercimek kal›nt›lar› bulunmufltur (bkz. Wat-
kins vd. 1989). Di¤er bir önemli alan, Zap ›rmaklar› boyunca El-Cezire'den da-
ha yüksekteki da¤ vadilerine do¤ru uzanan bir hinterlantta Zagros Da¤lar›
bölgesidir. Kabaca bugünkü Kuzey Irak'› içine alan bu alanda fianidar, Zawi
Çemi, Zarzi Ma¤aras› ve Kal'at Carmo Neolitik yerleflmeleri göze çarpar. Ta-
r›m›n tedricî bir biçimde ortaya ç›k›fl› fianidar, Tel Magzaliye, Zawi Çemi ve
Kal'at Carmo yerleflmelerinde izlenebilmektedir. Perkins (1964) Zawi Çe-
mi'deki koyun kal›nt›lar› içinde genç olanlar›n oran›ndaki yüksekli¤e bakarak
bunlar›n evcillefltirilmifl oldu¤unu öne sürmüfltü. Ne var ki burada evcillefltir-
meyi gösteren morfolojik de¤iflmeler henüz saptanamam›flt›r. Zarzi Ma¤ara-
s›'nda, günümüzden önce 11,000-10,000 y›l aral›¤›na karfl›l›k gelen katman-
larda ise çok miktarda tah›l polenine rastlanm›flt›r. Tel Magzaliye ise bu böl-
gede tar›m›n bafllang›c› aç›s›ndan kritik bir önemdedir. Zira burada pek çok
tar›ma al›nm›fl bitki kal›nt›s› bulgulanm›flt›r. Bunlar aras›nda bu¤daygiller
(Triticum monococcum, T. dicoccum), arpagiller (Hordeum vulgaris), yulaf,
mercimek, keten ve burçak türleri bulunmaktad›r. Kal'at Carmo'da da evcil
arpa, einkorn ve emmer bu¤day› türlerinin izlerine rastlanm›flt›r (Dolukhanov
1998: 212-3). Ayr›ca Tel Magzaliye'de bulunan alç›tafl›ndan ve mermerden ya-
p›lm›fl tekneler ve içi kil, d›fl› alç›tafl› ile s›vanm›fl yüksek küpler, bir "bitki bi-
riktirme" eylemine iflaret etmektedir (Dolukhanov 1998: 215).

Bu tabloya bakt›¤›m›zda, asl›nda Filistin'den bafllayarak Suriye'yi kat eden
ve Türkiye s›n›rlar› içinde Güneydo¤u Toroslar'a de¤en, oradan Kuzey Irak'a
geçen ve Zagros Da¤lar›'n›n bat› eteklerine yay›lan bir Neolitikleflme ve tar›-
ma geçifl alan› görmekteyiz. Bu alan›n bir hilâl görünümünde olmas› ve tar›-
ma geçiflin bu hilâlin üzerindeki Neolitik köylerde gerçekleflmesi nedeniyle, bu
bölgeye "Verimli Hilâl" ad› verilmifltir. Bu bölge ilk evcillefltirme bölgelerinden
biridir. Burada modern ekmeklik bu¤day, emmer bu¤day› ile bir di¤er Triti-
cum türünün (T. tauschii) melezlenmesiyle elde edilmifl, emmer bu¤day›yla
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birlikte ekmeklik bu¤day da bu çekirdek bölgeden Avrupa ve Asya'ya yay›l-
m›flt›r. Heun ve arkadafllar› (1997) bu bölge ve çevresinde tar›ma al›nm›fl ein-
korn bu¤day›na ait 68 soy ve yabanî einkorn bu¤day›na ait 261 soy tespit et-
mifller, bunlar üzerinde yapt›klar› DNA analizleriyle bunlar aras›nda en kesin
soylar› genetik olarak Karacada¤ bölgesinden elde etmifller ve yabani türlere
ait soylar›n tar›ma al›nm›fl olanlara genetik bak›mdan en yak›n olanlar oldu-
¤unu göstermifllerdir. Karacada¤ çevresindeki Neolitik yerleflmelerde (Cafer
Höyük, Çayönü ve Nevali Çori'de) hem yabani hem de tar›ma al›nm›fl türler
bir arada bulunmufltur (Mannion 1999: 44).

"Verimli Hilâl"de yer alan ilk tar›mc› yerleflmeler, denizden yüksekli¤i 300
ilâ 1500 metre aras›nda de¤iflen, bugünkü ya¤›fl miktar› 250 ile 500 mm. ara-
s›nda yer alan genifl bir koridorda, da¤lar›n eteklerinde ve da¤ aras› vadilerin-
de kurulmufllard›. Bu ya¤›fl miktar›n›n sa¤lad›¤› nemlilik koflullar›, do¤al ya-
ni kuru tar›m için çok uygundu. Zaten tar›ma geçiflin yafland›¤› günümüzden
önce 10,000-8,000 y›l aral›¤›, s›cakl›¤›n ve nemlili¤in ciddi biçimde yükseldi¤i
bir zaman dilimiydi. Bu bölge ayn› zamanda tah›llar›n, baklagillerin, a¤aç f›n-
d›kgillerinin ilk yaflam alan›yd›. Bunun yan› s›ra ayn› yerlerde kolayca evcil-
lefltirilebilen keçi, koyun ve domuzun ata türleri de yayg›n ve bol miktarda bu-
lunmaktayd› (Dolukhanov 1998: 232-3).
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Nitekim ünlü Rus biyolo¤u Vavilov'un (1887-1943) tar›ma al›nm›fl bitkile-
rin kökenine iliflkin çal›flmalar›yla bafllayan araflt›rmalar, tar›mla yerleflik
toplumsal hayat aras›ndaki iliflkiyi göstermesi bak›m›ndan son derecede ay-
d›nlat›c› olmufltur. Vavilov, tar›ma al›nm›fl bitkilerin Bat› Asya'daki ana ç›k›fl
oda¤›n›n Ortado¤u oldu¤unu saptam›flt›. Özellikle Zohary'nin araflt›rmalar›y-
la derinleflen bilgiler, yabanî arpan›n (Hordeum spontaneum) ve yabani ein-
korn bu¤day›n›n (Triticum boeoticum) anayurdunun Neolitikleflmenin gerçek-
leflti¤i "Verimli Hilâl" ile neredeyse bire bir örtüfltü¤ünü göstermektedir. Üs-
telik Vavilov'u izleyen çal›flmalarda (örne¤in Zohary 1969, Zohary ve Hopf
1988, Renfrew 1973), iki s›ra daneli arpan›n (Hordeum spontaneum) tar›ma
al›nm›fl arpan›n yabani atas›, Triticum boeoticum'un da emmer bu¤day›n›n
(Triticum monococcum) yabani atas› oldu¤u gösterilmifltir. Tar›ma al›nm›fl
emmer bu¤day› ise (Triticum dicoccum), yabani bir emmer türünden (Triticum
dicoccoides Korn) evcillefltirilmiflti. Bu üç bitki insanlar taraf›ndan tar›ma
al›nm›fl ilk tah›l türleridir (Bkz. Dolukhanov 1998: 81-83).

Ancak Neolitikleflme "Verimli Hilâl" ile s›n›rl› de¤ildir. Ortado¤u söz konu-
su oldu¤unda bir baflka önemli Neolitikleflme alan› daha vard›r: ‹ç Anado-
lu'nun güneyi.

Anadolu'nun iç bölgesinde, Mezopotamya'daki gibi yönü güneye de¤il kuze-
ye dönük olan ikinci bir "Verimli Hilâl"den söz edebiliriz. Bu hilâlin bir ucu
Burdur Gölü civar›ndaki Neolitik yerleflmelere, di¤er ucu ise Tuz Gölü'nün gü-
neydo¤usundaki Neolitik yerleflmelere uzanmaktad›r. Hilâlin merkezinde ise
Konya'n›n güneyinde bulunan ve s›rt›n› Toroslara vermifl bir baflka yo¤un yer-
leflme alan› göze çarpar. Neolitik bir köy olarak kuruluflu günümüzden önce
8,880-8,520 y›llar› aras›na tarihlendirilen en bat›daki Hac›lar yerleflmesinde
de tar›m›n bafllad›¤›na iliflkin buluntular ele geçmifltir. Bu bölgede yap›lan po-
len analizleri sonucunda, farkl› polen topluluklar›n›n Ortado¤u'daki insan et-
kinli¤ini iflaret etti¤ine inan›lan gösterge polen tiplerine ulafl›lm›flt›r. ‹nsan
müdahalesiyle yetiflti¤i düflünülen ilk bitki grubunu, içinde zeytin a¤ac›n›n
(Olea europaea), çiçek diflbudak›n (Fraxinus ornus), ceviz a¤ac›n›n (Juglans
regia), kestane a¤ac›n›n (Castanea sativa), erik a¤ac›n›n (Prunus) ve üzüm as-
mas›n›n (Vitis vinifera) bulundu¤u a¤aç türleri oluflturmaktad›r. ‹nsan eliyle
tar›ma al›nm›fl ikinci öbe¤i ise tah›llar (bu¤day, yulaf, çavdar ve arpa) meyda-
na getirmektedir. Bunlar do¤rudan do¤ruya insan taraf›ndan buraya getiril-
mifl de¤ildi, zira bunlar›n yaban›llar› floran›n bafll›ca ö¤eleri aras›ndayd› ve
insan topluluklar›n›n temel geçim etkinli¤i haline gelen ziraatçilik taraf›ndan
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denetim alt›na al›nm›fl ve yayg›nlaflt›r›lm›flt› (Vermoere vd. 2002: 572).

Yay›n do¤u ucundaki Afl›kl›höyük'te Neolitik yerleflme günümüzden
10,000-9,500 y›l önce bafllam›flt›. Buras› keramik öncesi Neolitik bir köydü
(bkz. Esin 1991). Bu bölgede yap›lan araflt›rmalar, buradaki son Buzul (Pleis-
tosen) ve Buzul sonras› (Holosen) dönemi bitki örtüsünün Ortado¤u'nun genel
tablosuna uydu¤unu, dolay›s›yla bu alanda da tar›ma geçiflin Yukar› Mezopo-
tamya ve Do¤u Akdeniz Neoliti¤inde izledi¤imiz süreçlere benzer oldu¤unu
göstermektedir. Son Buzul ça¤›nda (geç Pleistosen'in son iki bin y›l›nda) bu
bölgede tah›l türü polenleri de üreten Artemisia türleri, ›spanakgiller (Cheno-
podiaceae) ve çeflitli mefle türleri (Quercus pubescens ya da Q. robur) hâkim-
di. Günümüzden 12,000 y›l önce bafllayan ve iki bin y›l kadar devam eden ge-
çifl döneminde bu bölgede ot türlerinden kuzukula¤› (Rumex acetosa-type) bas-
k›n hale geldi ve orman örtüsü olarak mefle, ard›ç (Juniperus) ve menengiç

a¤ac›* (Pistacia) tedricen yay›ld›. Orta Holosen'e do¤ru karaa¤aç (Ulmus) ve
›hlamur a¤ac› (Tilia) da yay›larak bu a¤aç türlerine kat›ld›. Neolitik yerleflme-
lerin geliflti¤i bu dönemde söz konusu a¤aç türleriyle birlikte aç›k otlaklar›n
oluflturdu¤u bir flora mevcuttu. Günümüzden önce 8,000 y›l önce özellikle me-
fle ve f›nd›k a¤ac› (Corylus) yayg›nd›. 6,500 y›l öncesine ait polen kay›tlar› ise
f›nd›k a¤ac›na, ›hlamur ve karaa¤aca iliflkin verilerin düfltü¤ünü gösterir. Bu-
na karfl›l›k mefle ormanlar› yo¤unlaflm›flt› (Roberts vd. 2001: 730-732). 

‹zlenebilece¤i gibi ‹ç Anadolu'nun ekolojik koflullar› da tar›ma geçifli ve yer-
leflikleflmeyi olanakl› k›lacak özellikler tafl›maktayd›. Ya¤›fl bu bölgede ender
olarak 400 mm.'nin alt›na düflmekteydi (Bkz. van Zeist 1969). Bu da kuru ta-
r›m için gerekli ya¤›fl miktar›n› sa¤l›yordu. Ancak Konya Ovas›'n›n bat› ve gü-
ney k›y›lar›ndaki Neolitik yerleflmeler ile Yukar› Mezopotamya'daki yerleflme-
ler aras›nda Holosen döneme özgü önemli bir do¤al engel mevcuttur. Bunu ya-
ratan etken ‹ç Anadolu endoreizmidir ("kapal› tekne sistemi"). Bu sistem de-
nizlere ulaflamayan akarsular›n iç bölgedeki tekneye do¤ru yönelmesiyle olufl-
mufl ve bugün Tuz Gölü'nün kal›nt›s› olarak kald›¤› "büyük göl" ile onun gü-
neyinde Konya Ovas›n› kaplayan pluviyal göl, bölgenin do¤usu ile bat›s› ara-
s›nda önemli bir do¤al engel halini alm›flt›r (bkz. Kuzucuo¤lu 2002, Baird
2002, Erol 1984, Fortugne vd. 1999, Karab›y›ko¤lu 1999, Roberts vd. 1999). Bu
durum bölgeyi sulak, nemli ve verimli bir alan haline getirmektedir. Bu alan-
da ikili bir yap› görülür: Bugün genifl düzlüklerle temsil edilen Konya Ovas›'na
karfl›l›k Kapadokya'y› engebeli-tepelik arazi ile bu sistemle ba¤lant›l› vadiler
temsil eder (Baird 2002: 139).  Neolitik devre ait bir di¤er çarp›c› tespit, Seyfe
Gölü havzas› da dahil olmak üzere K›z›l›rmak'›n do¤usunda ve kuzeyinde, Tuz
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Gölü havzas›n›n bat›s›nda ve kuzeyinde ve K›z›l›rmak vadisinde herhangi bir

yerleflmenin bulunmay›fl›d›r (Summers 2002: 132). Öyleyse bölgede yerleflik
hayat›n K›z›l›rmak'›n ve Tuz Gölü'nün güneyinde, yani Güney ‹ç Anadolu'da
bafllad›¤› ve Kalkolitik'ten itibaren tedricen iskân›n bafllad›¤› kuzeyde yerle-
flikleflmenin Tunç Ça¤› ile birlikte kal›c› ve geliflkin hale geldi¤i söylenebilir. 

Güney ‹ç Anadolu'daki yerleflmelerde de tedricen tar›ma geçildi¤i görülür.
Örne¤in Suberde'de günümüzden 8,500-8,000 y›l öncesinden itibaren tar›msal
faaliyetin bafllad›¤›na dair izler vard›r. Afl›kl› Höyük'te tar›ma al›nm›fl einkorn
bu¤day›na (Triticum monococcum), emmer bu¤day›na (T. dicoccum), makarna-
l›k bu¤daya (T. durum), arpaya (Hordeum distichum), kara burça¤a (Vicia er-
villa), mercime¤e (Lens culinaris) ve bezelyeye (Pisum sativum) rastlanm›flt›r.
Hac›lar'da emmer bu¤day› ve alt› s›ral› arpa tar›ma al›nm›flt›r. Ancak Hac›-
lar'da hayvan evcillefltirmesini iliflkin bir iz yoktur. Can Hasan'›n üçüncü ta-
bakas›nda (günümüzden 8,890-8,040 y›l öncesi), yabani einkorn bu¤day›n›n
iki cinsi, tar›ma al›nm›fl tek ve çift tohumlu einkorn ve emmer bu¤day›, ma-
karnal›k bu¤day, çavdar otu, iki ekmeklik bu¤day cinsi, iki s›ral› kavuzlu ve
yal›n arpa, mercimek ve büyük taneli baflka otlar bulunmufltur. Ayr›ca Can
Hasan'da s›¤›r büyük olas›l›kla evcillefltirilmiflti (Öksüz 2002: 86-87).

Özetle bugünkü Türkiye topraklar› da içinde olmak üzere Ortado¤u'da ev-
cillefltirilerek tar›ma al›nan bitkiler ve yaklafl›k ilk evcillefltirilme tarihleri
afla¤›daki gibidir (Mannion 1999: 43)

Bitki Türü Bilinen Ad› Yaklafl›k Evcillefltirilme Dönemi
Avena sativa yulaf GÖ 9,000 y›l
Hordeum vulgare arpa GÖ 9.800 y›l
Secale cereale çavdar GÖ 9,000 y›l
Triticum aestivum ekmeklik bu¤day› GÖ 7,800 y›l
Triticum dicoccum emmer bu¤day› GÖ 9,500 y›l
Triticum monococcum einkorn bu¤day› GÖ 9,500 y›l
Lens esculenta mercimek GÖ 9,500 y›l
Vicia faba kurufasulye GÖ 8,500 y›l
Olea europea zeytin GÖ 7,000 y›l
Bugün iç içe oldu¤umuz baz› hayvan türlerinin evcillefltirilme alanlar›n› da

ayn› bölgededir. Koyun Do¤u Akdeniz, Orta F›rat ve Yukar› Mezopotamya böl-
gesinde; keçi Toroslar'a kadar uzanan Do¤u Akdeniz koridorunda ve domuz
Zagros bölgesinde, günümüzden 10,000 ilâ 7,000 y›l öncesine uzanan zaman
diliminde evcillefltirilmiflti (Mannion 1999: 47).
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Tar›ma geçiflle birlikte nüfusun artt›¤› bir gerçektir. Ancak bunu basit bir
nüfus art›fl› biçiminde tezahür etmifl bir süreç olarak yorumlamak zordur. Zi-
ra yerleflik yaflam tarz›yla birlikte, ayn› zamanda salg›n hastal›klar yay›lm›fl,
birlikte daha kalabal›k yaflaman›n getirdi¤i gerilimlere ba¤l› olarak büyük
olas›l›kla kifliler ve gruplar aras›ndaki çat›flma riski de artm›flt›r. Bu riskler
do¤um yüzdelerindeki art›flla birlikte ölüm oranlar›ndaki art›fl› da beraberin-
de getirmifl olmal›d›r. Ancak nüfusun geometrik bir h›zla olmasa bile do¤rusal
bir biçimde artt›¤›na pek kuflku yoktur. Nitekim biz Neolitik'le birlikte daha
önce görmedi¤imiz büyüklükte yerleflmelerle karfl›laflmaya bafllamaktay›z.
Örne¤in Ürdün'deki ‘Ayn Gazal yerleflmesi nüfusunun günümüzden 7,250 y›l
önce 2 hektar geniflli¤e ve en fazla 604 kiflilik bir nüfusa sahip oldu¤u hesap-
lan›rken, befl yüz y›l sonra bu genifllik 4,5 hektara ve nüfusun üst s›n›r›n›n
1400 kifliye ç›kt›¤›, yine befl yüz y›l sonra bu say›lar›n 9,5 hektara ve 2870 ki-
fliye ulaflt›¤›, ve en nihayet günümüzden 5750 y›l önce yerleflme büyüklü¤ünün
12,5 hektara, nüfusun ise 3575-3775 kifli aral›¤›na yükseldi¤i hesaplanmakta-
d›r (Dolukhanov 1998: 216).

Büyük arkeolog Braidwood, tar›m›n çekirdek bölgeden çepere do¤ru yay›l›-
fl›n› afl›r› nüfusa ba¤lamaktad›r. Bu nedenle artan nüfus daha az elveriflli
alanlara göç etmek zorunda kal›r. Burada karfl›m›za "biyolojik tafl›ma kapasi-
tesi" kavram› ç›kmaktad›r. Çekirdek bölge, afl›r› nüfus art›fl› yüzünden "biyo-
lojik tafl›ma kapasitesi"nin üzerinde bir nüfus yüküyle karfl›laflm›fl ve bu du-
rum söz konusu göçü do¤urmufltu. Tar›m tekniklerinin ve kültürünün do¤uya,
bat›ya ve güneye do¤ru yay›lmas› Braidwood taraf›ndan bu olguya ba¤lan›r.
Günümüzden 15,000 y›l öncesinden, yani Son Buzul Ça¤›'ndan itibaren Orta-
do¤u'da nüfus art›fl› giderek yükselmifltir. Biyolojik tafl›ma kapasiteleri ise
afla¤›daki gibi hesaplanm›flt›r:

Avc›-toplay›c›larda 0,1 kifli/km2

‹lk tar›mc›larda 1-2 kifli/km2

Sulu tar›mc›larda 6-12 kifli/km2

Bu hesaplamaya dayanarak Braidwood'a göre, biyolojik tafl›ma kapasitesi-
nin doygunlu¤u ile birlikte çiftçiler, yerli toplay›c›lar› sürmüfl ve tar›m bu ha-
rekete ba¤l› olarak çepere do¤ru her kuflakta 10-20 km. yay›lm›flt›r. Öncelikle
tar›mc› yerleflmelerin Zagros Da¤lar›'n›n güneydo¤usundaki bozk›rlara, Deh-
Luran, Susiana ve Ram Hürmüz ovalar›na yay›ld›¤› görülür (Dolukhanov
1998: 231). Ancak yay›lma bununla s›n›rl› de¤ildir; tar›mc› hayat K›br›s ve
Ege'ye, oradan Balkanlar'a, M›s›r'a, ‹ran'a ve Hindistan'a yay›lm›flt›r (bkz.
Braidwood 1995).
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Ammerman ve Cavalli-Sforza (1973) bu harekete "ilerleme dalgas›" ad›n›
vermifllerdir. Arkeolog Colin Renfrew (1987), bu "ilerleme dalgas›"na ba¤l› ola-
rak Hint-Avrupa dillerinin de çevreye yay›ld›¤›n› öne sürmektedir. Ona göre
Hint-Avrupa dillerinin anayurdu Neolitikleflmenin gerçekleflti¤i alan, yani ‹ç
Anadolu ve Yukar› Mezopotamya yaylas›d›r. Renfrew'a göre proto-Hint-Avru-
pa dili günümüzden yaklafl›k olarak 9,000-8,000 y›l önce çekirdek bölgeden
çevreye yay›lmaya bafllam›flt›r. Renfrew, proto HA yay›lmas›n›n ilk dalgas›na
iliflkin ortak kelimeler listesini verir:

Co¤rafya ve A¤aç Tar›ma Al›nm›fl Evcillefltirilmifl
Adlar› Bitkiler Hayvanlar
da¤lar arpa danesi keçi
yüksek da¤lar bu¤day koyun
›rmak dar› kuzu
dere yulaf
tuzlu su (deniz) keten
mefle üzüm (tar›ma al›n›fl› ‹Ö. 4. bin)
kay›n flarap
gürgen
diflbudak
hufl a¤ac›
sö¤üt
porsuk a¤ac›
köknar
ladin
akçaa¤aç
elma a¤ac›

Görülece¤i gibi Renfrew'›n tezini destekler biçimde, ortak kelimelerin nere-
deyse tamam› tar›msal hayata, ekolojiye ve onlar›n ürünlerine aittir. Bütün
bu dillerde ortak olarak bulunan kök kelimeler, Hint-Avrupa dillerinin çekir-
dek bölgesinin tar›m›n, özellikle tah›l tar›m›n›n bafllad›¤› ve koyun, keçi gibi
küçükbafl hayvanlar›n evcillefltirildi¤i bir alan olmas› gerekti¤ine iflaret eder.
Renfrew bu varsay›mdan yola ç›karak bu dillerin ç›k›fl alan›n›, daha önce öne
sürülen Kafkasya ve Orta Asya tezlerinin yerine, Anadolu'ya ve Mezopotam-
ya'ya tafl›maktad›r.

Yerleflik hayata geçiflle birlikte, ayn› zamanda, nüfusun aslî art›fl›n› s›n›r-
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layan etkenler de ortaya ç›km›flt›r. E¤er öyle olmasayd›, s›n›rs›z çevrede nüfus
art›fl› üstel bir nüfus art›fl›na neden olur ve nüfus geometrik (logaritmik) bir
h›zla yay›l›rd›. Oysa nüfus art›fl›, bu etkenlerin s›n›rlay›c›l›¤› alt›nda, lojistik
bir e¤ri çizmifltir. Bu etkenler aras›nda en önemlileri tar›ma aç›lan topra¤›n
tuzlanmas›, yerleflik hayata ba¤l› olarak artan salg›n hastal›k riski ve gruplar
aras› çat›flmalar›n yo¤unlaflmas›d›r. Yerleflikleflme, öte yandan ortak ata ide-
olojisine dayal› genifl kültürel gruplar›n ortaya ç›kmas›n› da sa¤lam›flt›r.

‹Ö. 6000'lerde bir taraftan tar›m çekirdek bölgeden uzaklafl›rken, öte yan-
dan çekirdek bölgede belirli de¤iflmeler gözlenmeye bafllanm›flt›r. Bunlar›n ba-
fl›nda genifl yaban›l faunan›n daralmas› ve bunun yerine evcil hayvanlarda ar-
t›fl gelmektedir. Buna ba¤l› olarak, göçebe ve yar›-göçebe yaflam biçiminin yay-
g›nlaflt›¤› gözlemlenir. Öte yandan tar›mc› yerleflmelerde büyük bafl hayvanc›-
l›k da görülmeye bafllan›r. Örne¤in ‹ç Anadolu'nun geliflmifl tar›m yerleflmele-
ri aras›nda önde gelen Çatalhöyük'te s›¤›r›n evcillefltirildi¤i görülmektedir.

Mezopotamya'da ise tar›m yerleflmeleri, platodan alüvyon ovas›n›n kuzey
bölümüne do¤ru yay›lmaktad›r. Dolay›s›yla tar›m, güvenli kuru tar›m s›n›rla-
r›n›n d›fl›na ç›kmaktad›r. Bu andan itibaren ortaya ç›kan kültürler Geç Neoli-
tik ya da Kalkolitik kültürler olarak an›l›rlar ve bu bölgede sulu tar›m bafllar. 

Sonuç olarak tah›l türlerinin ve keçi, koyun, domuz türlerinin ilk evcillefl-
tirildi¤i bölge Ortado¤u, bu türlerin evcillefltirilmifl örneklerine rastlanan ilk
alan da bugünkü Türkiye s›n›rlar› içinde kalan Yukar› Mezopotamya alan›d›r.
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Özellikle bu¤day ve arpa türleri ile koyun, keçi gibi küçükbafl hayvan türleri
Holosen bafllang›c›ndan bugüne kadar bu bölgede ekonominin temeli olmufl-
tur. Bu bölgede ortaya ç›kan ilk tar›m imparatorluklar› bu türler üzerinden
yarat›lan muazzam art›k de¤erin bir sonucudur. Bu imparatorluklar›n ilkini
kuran Hititlerin ekonomisine bakt›¤›m›zda da ayn› türlerin hâkimiyetini gör-
mekteyiz. Hitit ülkesinde yetiflen bafll›ca tah›l türleri arpa ve emmer bu¤day›
(Triticum dicoccum) idi. Arpa ve emmer bu¤day›ndan sadece ekmek de¤il bira
da yap›lmaktayd›. (Batu 1939: 24-25). Bira ilkça¤da flimdiki tüketiliflinden bi-
raz farkl› olarak temel bir g›da maddesi olarak tüketiliyordu. Eski Sumer me-
tinlerindeki kay›tlar ilk biran›n Sumerlerce yap›ld›¤›n›, yap›lmakla kalmay›p
bu temel g›dan›n t›pla, ayin ve mitolojiyle iliflkisinin de kuruldu¤unu göster-
mektedir. Bu metinlerden biran›n ekmek gibi kullan›ld›¤›n› anlamaktay›z.
Hatta bu yüzden Braidwood "bira ekmekten önce midir"? sorusunu sormufltu
(Katz ve Maytag 1993). T›pk› bira gibi, flarapç›l›k da dünyaya Ortado¤u'dan
yay›lm›flt›. Bunun en eski kan›t› flarapç›l›k ve ba¤c›l›kla ilgili temel sözcükle-
rin kayna¤›n›n, t›pk› tah›l ve küçükbafl hayvanlara ait olanlar gibi, eski Kü-
çük Asya dillerinde bulunmas›d›r (bkz. Batu 1939: 25).
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ÖÖzzeett:: Tar›ma al›nm›fl ilk tah›llar›n ve evcillefltirilmifl küçükbafl hayvan türlerinin ilk ör-
nekleri Ortado¤u’da, özellikle de Türkiye s›n›rlar› içinde kalan Yukar› Mezopotamya ve ‹ç
Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Tar›ma al›nm›fl tah›llar ve di¤er baz› bitkiler, bu böl-
gede Buzul Sonras› Dönem’de (Holosen’de) ortaya ç›kan küresel ›s›nmayla yay›lan yabani
bitki türlerinin evcillefltirilmifl biçimleri ya da bunlar›n bir kaç›n›n melezlenmesiyle elde
edilmifl kültürel türlerdir. Bu nedenle Türkiye topraklar› tar›m›n ve ona zemin olan temel
bitki türlerinin ç›k›fl noktalar›ndan biri olarak, en eski tar›m alanlar›ndan birini olufltur-
maktad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Tar›m, tah›l, evcillefltirme, köyleflme, Neolitik, Epipaleolitik, Orta-
do¤u, Türkiye, Yukar› Mezopotamya, ‹ç Anadolu.

AAbbssttrraacctt::  The first examples of accultered cereals and domasticated animals are seen in
the Upper Mezopotamia and central Anatolia, the regions that are presently within the bor-
ders of Turkey. Accultered cereals and some other plants are either the domesticated versi-
ons of those wild plants spread out in the region after the postglacial era (Holosen) or accul-
tered hibrid kinds. Turkey, therefore, has one of the oldest agricultural lands where agricul-
ture along with the main plant species that provided the basis for it first appeared.  

KKeeyywwoorrddss::  Agriculture, cereals, domestication, sedentarization, Neolithic, Epilaeolithic,
Middle East, Turkey, Upper Mesopotamia, Central Anatolia.
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