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Ö ZET
Multidisipliner bir araştırma programı olan K O PA L (KOnya
havzası PALeocoğrafyası) projesinin amacı; Konya ovasının geç
Kuaterner’deki paleocoğrafyasını, Çatalhöyük’teki yeni araştırma ve
kazılar ile ovanın batısında yer alan diğer arkeolojik yerlerle de
bağlantılı olarak, incelemektir. Bu araştırma geniş kapsamlı projenin
bir bölümünü teşkil etmektedir. 1994 ve 1995 yıllarındaki arazi
çalışmalarında sondajlar aracılığıyla alınan sediment örnekleri Konya
ovasının son buzul döneminden bu yana geçirdiği doğal ve kültürel
değişimin ortaya konması için bir temel meydana getirmiştir. Konya
havzasındaki en geniş birikinti yelpazesi, Çarşamba çayı tarafından
oluşturulmuştur. Pleistosen’de havzayı kaplayan plüvial gölün
kurumaya başlaması ile birlikte gölün çekildiği alanlar havzayı
çevreleyen dağlık alanlardan gelen akarsuların getirdiği materyal ile
kaplanmaya
başlamıştır.
Neolitik
dönemin
en
önemli
yerleşmelerinden olan Çatalhöyük de bu geniş yelpazenin oluşum
devresinde kurulmuştur. Çarşamba birikinti yelpazesi bu dönemde
sulak ve tarıma uygun geniş bir düzlük olması ayrıca günümüze
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oranla çok daha zengin olan flora ve fauna yerleşme bakımından
büyük avantajlara sahiptir. Çarşamba birikinti yelpazesi üstünde
Çatalhöyük’ten başka, değişik yaşlarda, pek çok höyük
bulunmaktadır. Çatalkhöyük’te dahil olmak üzere höyükler yerleşme
sonrasında da alüvyal gömülmeye uğramışlardır. Bu alanda 1994 ve
1995 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında paleocoğrafık
koşullarının belirlenmesi ve birikinti yelpazesinin litostratigrafık
dizininin saptanması amacıyla çok sayıda sondaj yapılarak örnekler
alınmıştır. Gerek birikinti yelpazesi üstünden gerekse eski Konya
Gölü’nün kalıntısı olan küçük tuzlu göllerin tabanından alınan
örnekler ile polen ve diatome analizleri gibi paleoekolojik araştrma
teknikleri sayesinde klimatik ve vejetasyonal değişim ayrıntılı şekilde
ortaya konabilecektir. Geç Kuaterner örneklerinin yaş tayini
luminesans ve radyokarbon yöntemleri ile yapılmaktadır.
GİRİŞ
Konya ovası İç Anadolu Bölgesi’nin güneybatısında yer
almaktadır. Yarı kurak iklim özelliklerine sahip havzada yıllık yağış
miktarı 300 mm nin altındadır. Akarsu boyları hariç olmak üzere ova
ağaçtan yoksundur, vejetasyonu otsu step bitkileri oluşturmaktadır.
Ovanın bu özelliklerine tezat olarak çevredeki yüksek alanlarda yağış
1000 mm nin üstüne çıkar ve vejetasyon olarak, günümüzdeki yoğun
ağaç kesimine kadar, gür bir orman örtüsü bulunmaktaydı. Konya
Ovası’nı batıdan ve güneyden çevreleyen başlıca yüksek alanlar,
3000 metrelere ulaşan, Toros Dağları’dır (Bkz. Şekil 1).
Hidrolojik açıdan Konya Ovası, bazı düdenler hariç olmak
üzere, dış drenaja kapalı bir havzadır. Ovanın büyük bir kısmı bugün
kurudur fakat 20. yüzyıl başlarındaki sulama ve akarsu düzenlemesi
öncesinde bu topraklar yılın büyük bir bölümünde suyla doygun
haldeydi. Kıyıya ait birikintiler ve falezler burada sığ fakat geniş bir
gölün daha önceleri bu ovayı kapladığını göstermektedir (Erol 1978,
Roberts 1983). Yüksek alanlardan gelen akarsular Konya Ovası’na
ulaştıklarında yüklerinin büyük bir kısmını geniş birikinti yelpazeleri
oluşturacak şekilde çökeltirler. Bunlardan en genişi, 474 km2 lik alanı
ile, Çarşamba ırmağı tarafından oluşturulan birikinti yelpazesidir.

Şek» 1: Konya Ovaaı’nın lokasyon haritası

Flgura 1 Locatlon map of ttıe Konya ptain
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Çok az eğime sahip yamaçların üstündeki silt ve kilden oluşan
akarsu setleri yelpazenin oluşum devresinde ovanın ortasına doğru,
eski Konya gölünün gölsel tortullarını örtecek şekilde, uzanmasını
sağlamıştır. Çarşamba ırmağı veya kollarından biri günümüzdeki
yatak düzenlemesinden önce doğu ve batı Çatalhöyük tepelerinin
arasından akmaktaydı.
Çarşamba birikinti yelpazesi üstünde çok sayıda höyük
bulunmaktadır ve bunların büyük bir bölümü Holosen’deki alüvyal
birikiminden etkilenmişlerdir. Bu durum Çatalhöyük’te ilk kazıyı
yapan Mellaart (1964) tarafından da saptanmıştır. Daha sonra elle
yapılan bir sondajla (Roberts, 1982) burasının yerleşimden sonra
alüvyonla gömüldüğü doğrulanmıştır fakat buradaki kazının yeniden
başlamasından evvel gömülmenin derinliği ve Holosen başlarındaki
topografyanın rekonstüksiyonu yapılamamıştır.
KOPAL araştırma programının amacı başlıca iki tip sedimanter
“arşivden” yararlanarak Konya ovasının eski ortam değişimlerin
ayrıntılı bir rekonstrüksiyonunu yapmaktır. Bunlardan ilki,
Çatalhöyük’ün de üzerinde kurulduğu, Çarşamba ırmağının dikkati
çekecek kadar sığ fakat geniş birikinti yelpazesindeki alüvyal
dizindir. Çarşamba ırmağı bugünkü konumunu almak üzere, yatağını
Pleistosen sonu veya Holosen başında değiştirmiştir. Alüvyal birikim
Holosen’de de devam etmiş ve pek çok höyük kısmen gömülmüştür.
Bu araştırmanın sonucunda üç boyutlu litostratigrafık dizin
saptanacak ve değişik yaşlardaki arkeolojik noktalarda yerleşim
sonrası alüvyal gömülmenin derinliği bulunacaktır. Buradan alınan
örnekler sondaj yoluyla veya sulama kanalları sayesinde açığa çıkmış
olan kesitlerden elde edilmiştir. İkinci sedimanter “arşiv” ise polen ve
diatome analizleri gibi paleoekolojik analizlerin yapılabileceği, geniş
bir klimatik ve vejetasyonal kanıtlar içeren kalık göllerden alman
örneklerdir. Bunlar glasyal dönemden interglasyal döneme geçerken
oluşan global iklim değişikliklerinin meydana getirdiği çevresel
koşullardaki değişimleri içeren kanıtlara sahiptirler.
KOPAL projesi aynı zamanda bazı jeoarkeolojik sorulara da
cevap aramaktadır. Çatalhöyük’teki jeoarkeolojik araştırmanın
başlıca amaçları şunlardır;
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Çatalhöyük ve Çarşamba birikinti yelpazesi üstünde yeralan diğer
arkeolojik alanlardaki kültürel katın ve yerleşim sonrası alüvyonun
derinliğinin ayrıntılı ölçümü. Bu ölçümlerin yeni arkeolojik kazıların
plânlanması için de oldukça yararı vardır.
Yerleşim sonrası erozyon, taşkın ve alüvyon birikimi gibi höyük
oluşumunu ve burasının stratigrafisini etkileyen süreçler arasındaki
bağlantıları ortaya çıkarmak.
Geçmişteki nüfusa uygunluktaki toprak ve su kaynaklarını saptamak.
Örneğin, günümüzdeki toprakların dağılımı (de Meester, 1970)
geçmiştekiler içinde geçerli sayılabilir mi? (French, 1970).
Çatalhöyük bütünüyle alüvyal yelpazenin üzerinde mi yer alıyordu
yoksa yelpazenin kenarındaki marnlı düzlükte mi? O dönemde akarsu
tam olarak nereden geçiyordu?
Jeomorfolojik değişimin Neolitik tarımının gelişimi üzerindeki
etkilerini araştırmak. Pleistosen - Holosen geçişi esnasındaki hidro jeomorfolojik değişimler tarıma uygun alüvyal topraklar oluşmasına
neden olmuşmudur ve bu olayların arkeolojik alanlarının düzlüğün
kenarlarından birikinti yelpazelerine doğru ilerlemesinde etkisi
varmıdır ?
Özellikle Genç Dryas’ la bağlantılı olan son buzul döneminin
bitimindeki bölgesel
iklimdeki ani
değişimlerinin
kanıtını
değerlendirmek.
Klimatik değişimin sonucunda yabani bitkisel
gıdalar, av hayvanları, su ve su faunası gibi doğal kaynaklar nasıl
etkilenmişlerdir? İklimin ısınmasıyla yabani tahılın alanının
genişlemesi ne zaman olmuştur?
Sulama ve gübreleme gibi tarımsal faaliyetler içeren Çatalhöyük
ekonomisinin fonksiyonlarının anlaşılmasına yardımcı olmak ve
seramik ile çamur tuğlası yapımında kullanılan hammaddenin
kaynağını saptamak.
Çevresel koşullar hakkında sonuca varırken bu fikirlerin
araştırılması İç Anadolu’nun güneyinde tarımın başarılı bir şekilde
yapılabilmesi için gerekli önkoşul olan doğal kaynakların nasıl
değerlendirilebileceği konusunda fikir verecektir. Bu makalenin
amacı KOPAL projesini tanıtarak ilk laboratuar sonuçları ışığında
elde edilen bilgileri sunmaktır. Yukarıda sıralanan amaçların
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tamamına ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak olan arazi çalışmaları
ve laboratuar analizleri bittiğinde ulaşılabilecektir.
Yöntem
Laküstrin, alüvyal ve arkeolojik kökenli tortulların elde
edilmesi ve araştırılmasında esas olarak sondajlardan yararlanılmıştır,
bununla beraber, bazı depolar (eski akarsu yatağı, Pleistosen göl
kıyısı gibi) kum ve çakıl ocağında veya kuru sulama kanalında ortaya
çıkmıştır (1980 lerin ortalarından beri pompalarla yapılan sulama
yüzünden Konya Ovası’nda taban suyu çok alçalmıştır, böylece,
betonlanmamış, toprak kanallardaki su buharlaşmanın da etkisiyle
hızla kurumaktadır). Sondajlar karada Eijkelkamp sistemi ve Cobra
motor ile 100 cm uzunlukta ve farklı çaplardaki değişebilir
başlıklarla, göllerde ise Livingstone tipi sabit bir pistonlu sondaj
sistemi ile şişme bir bot üstünde kurulu platform yardımıyla
yapılmıştır. Glew sistemi yardımı ile yumuşak göl tortullarının üstten
50 cm lik bölümünden örnekler alınmıştır. Oluk şeklindeki sondaj
başlığından alınan örnekler arazide, belirli aralıklarla, tekrar küçük
parçalara ayrılarak plastik torbalara konulmuştur; kapalı ve tüp
şeklindeki başlıklardaki örnekler ise ya tüpden çıkarılarak streç film
ile sarılarak korunmuş ya da tüpün iki ucu İngiltere’de açılmak üzere
kapatılmıştır. Bu sistemlerle alman sediment örnekleri yatay uzanış
özellikleri ile stratigrafık dizin arasında çok uyumlu bir bütünleşme
sağlamış ve örneklerdeki kirlenme minimum düzeyde tutulmuştur
(Bkz Şekil 2).
Örneklerin tüplerden çıkarılması, daha küçük parçalara
ayrılması, veri kayıtları, sedimentlerin tanımlanması ve ön analizleri
Çumra’daki laboratuarda yapılmıştır. Bu çalışmalar, 100 ve 400
büyütmeli ışık mikroskobu ile yapılan ıslak sediment preparatlarının
incelenmesi ve portatif bilgisayara bağlı Bartington MS 2 ve yuvarlak
sensoru ile yapılan manyetik hassaslık ölçümlerini de içermektedir.
Arazi çalışmasından sonra sediment örnekleri kutulara konularak
daha
ayrıntılı
analizler
için
İngiltere’ye
götürülmüştür.
Yaşlandırmaların bir kısmı Dr. Romola Parish tarafından OSL
(Optically Stimulated Luminescence) tekniği ile bir kısmı ise ABD’
de Beta Analytic Laboratuarında yapılmıştır.
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1995 de topografık ölçümler Dr. David Twigg tarafından Leica
200 GPS (Global Positioning System - Küresel Yer Bulma Sistemi)
kullanılarak yapılmıştır.
Bu ölçümler 10X20 km boyutlarındaki bir alanda yatay ve
dikey yönde +/- 1 cm hassaslığında bilgi sağlamıştır.
Örnekler üzerindeki laboratuar çalışmaları halen devam
etmektedir ve bazı seçilmiş örnekler aşağıda belirtilmiştir. Analitik
ölçümlerden tortulların içerdiği organik madde miktarı ile karbonat
oranını, manyetik hassaslığı ve partikül büyüklüğünün dağılımını
saptamak için yararlanılmaktadır. Bu parametrelerdeki dalgalanmalar
sedimentin kaynağında, taşınmada ve birikmedeki özelliklerin
değişimini yansıtmaktadır. Tortul örneklerindeki organik madde ve
karbonat miktarı “Loss on ignition” tekniğine göre 550° C da iki saat
(Organik maddelerin ayrılması sağlanır) ve 950° C da bir saat
ısıtılarak (Karbonatlar ayrılır)
hesaplanmıştır. Kütlesel spesifik
manyetik hassaslık verileri, örneklerin 35° C sıcaklıktaki fırında en az
72 saat kurutulması sonucunda iyice toz haline gelinceye kadar
ezilmesi ile, m3 kg'1 birimi baz alınarak elde edilmiştir. Ölçümler ise
Bartington Instruments MS2 manyetik hassaslık ölçeri ve bir alçak
frekans algılayıcı ile yapılmıştır. Granülometrik analiz kuru ve
parçalanmış örneklerin sırasıyla 8mm, 4mm, 2 mm, 1 mm, 500 pm
ve 250pm boyutlu gözeneklere sahip eleklerden geçirilerek
yapılmıştır.
Her eleğin üstünde kalan materyal tartılmış ve 250pm den
büyük parçacıkların oranı hesaplanmıştır. En ince materyal ise
Micromeritics Sedigraph ile analiz edilmiştir.
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Şek« 2: 1995 yılında sonda) yapılan arkeolojik alanlar

Figüre 2: Map of archaeotoglcal s İtes studted İn 1995
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Sonuç
Çarşamba birikinti yelpazesinde yapılan sondajlar sonucunda
bazı sonuçlara varılmıştır fakat daha önce de bahsedildiği gibi
yelpazenin üç boyutlu litostratigrafık dizini ve eski ortam koşullarının
saptanması ancak daha sonra yapılacak arazi çalışmalarına ve
laboratuar analizlerinin tamamlanmasına bağlıdır.
Pleistosen sonu ile Holosen başlarında Konya Gölü’nün
çekilmeye başlaması ile yüksek alanlardan gelen akarsular düzlükte
getirdikleri malzemeyi biriktirmeye başlamışlardır. Çarşamba çayı,
Çumra’nın kuzeyindeki eski kıyı okunu yararak geniş bir birikinti
yelpazesi oluşturmuştur. Gri, yeşilimsi renkteki gölsel marn üzerine
tortulanan alüvyal materyalin kalınlığı yelpazenin kenarlarına doğru
gidildikçe azalmaktadır.
Çarşamba birikinti yelpazesinde yapılan sondajlara ve açılan
kesitlere göre başlıca iki belirgin alüvyal birim saptanmıştır. Gölsel
marn tabakasının üstünde ince bir organik kil tabakası
bulunmaktadır. Bu organik kil tabakasının yelpazenin ilk oluşum
evrelerindeki bataklıklara veya sığ bir göle ait olduğu düşünülmekte
dir. Yüksek kil oranı ve düşük kum oranı bu tabakanın lentik
ortamda oluştuğunu göstermektedir. Organik kil tabakasının üstüne
yelpazedeki başlıca alüvyal birimlerden ilkini oluşturan ağır
artbataklık kili gelmektedir. Oldukça koyu renkli olan bu killerden
anlaşıldığına göre, Holosen’in başlarına rastlayan dönemde bu alanlar
ilkbahar başlarında ve belki kış aylarında bile, akarsu settini aşan
veya yarıp geçen, taşkın suları ile kaplı olarak bulunmaktaydı.
Günümüzdeki birikinti yelpazesinin temelini oluşturan ve Alt alüvyon
olarak adlandırdığımız bu birimden alınan örneklerin yaşı, OSL
tekniğine göre, BÖ (Bugünden Önce) 9635 - 9350 arasındadır2. Alt
alüvyon ile üst alüvyon arasında bazı belirgin sedimantolojik
farklılıklar vardır. Alt alüvyon, şekil 5 de görülebileceği gibi, düşük
karbonat ve manyetik hassaslık değerlerine sahiptir. Bu değerler alt
alüvyonun oluştuğu dönemde akarsuyun su toplama havzasında
erozyonun şiddetli olmadığını düşündürmektedir. Erozyonun zayıf
olması ise günümüzden daha nemli iklim özellikleri olmasına rağmen
2 Bu makalede verilen tüm tarihlerin kalibrasyonu yapılmıştır.
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vejetasyonun da şiddetli erozyonu önleyecek kadar gür olması ile
açıklanabilir.
Çatalhöyük birikinti yelpazesinin oluşmaya başladığı Holosen
başlarında alüvyal taban üzerinde kurulmuştur. Bu döneme ait
alüvyal birikim büyük bir olasılıkla Çatalhöyük’teki yerleşim
esnasında ve sonrasında da devam etmiştir (Bkz. Şekil 3).
Çatalhöyük’te, doğu ve batı olarak ayırt edilen, iki höyük
bulunmaktadır. Günümüzde arkeolojik kazısı yapılan ve çok daha
uzun süreli yerleşime sahne olan yer doğu höyüğüdür. Çarşamba
çayının bir kolu olduğu düşünülen bir veya daha fazla sayıda akarsu
doğu ve batı höyüklerinin arasından geçmekteydi. Bu akarsulara ait
ilk kesit 1994 yılında Çatalhöyük yakınlarında açılmış olan bir sulama
kanalında ortaya çıkarılmıştır ve Çarşamba birikinti yelpazesinin
oluşumu konusunda oldukça iyi fikir vermektedir (Bkz. Şekil 4).
1995 yılında aynı sulama kanalında bir önceki yatağa yakın bir yerde
ikinci eski yatak bulunmuştur ve bununla ilgili kesitler, ölçümler ve
örnek alımları yapılmıştır.
Çatalhöyük insan yerleşimine sahne olduğu dönemde olumsuz
drenaj koşulları nedeniyle gerek taşkınlardan korunmak gerekse
yağmur suyu ile insan kaynaklı atıkların rahatça akabilmesi için
birikinti yelpazesinin tabanından daha yüksekçe bir tepe çevresinde
kurulmuştur. Çatalhöyük evlerinde ve tapınaklarında bulunan duvar
resimleri ve kalıntılar da zengin bir faunayı tasvir etmektedir.
Birikinti yelpazesinin oluşumunda ilk evre diyebileceğimiz bu
birikim döneminden sonra tortulanmada bir kesinti bulunmaktadır.
Holosen’in ortalarına rastlayan bu dönem BÖ 6700 - 4800 yılları
arasındadır. Tortulanmadaki kesintinin nedeni konusunda halen bir
bilgimiz yoktur. Tortulanmadaki kesintiyi akarsuyun yatak
değiştirmesi gibi bir olay mı yoksa başka bir etken mi yarattı
sorusunun cevabını gelecekte yelpazenin kök kısımlarında yapılacak
sondaj ve arazi gözlemleri belirleyecektir.

ÇARŞAMBA BİRİKİNTİ YELPAZESİNİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ

( I S IU C U I) U0|1CA3|3

435

436

ÇARŞAMBA BİRİKİNTİ YELPAZESİNİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ

uf

“ =3
>"o^

0
5
6

rt

(m)

(Yatay mesafe)

gD

H o riz o n ta l Distance

c*o <o
İ
t
f

u

sE

E3

o
'O

8

«/■>

8

m

cn

( 'I 'S 'U İ T U I) U 0 n B A 3 |g

>W>|OSÎ|0A

“1
8

EU3

s

(D

İ

.1

ÇARŞAMBA BİRİKİNTİ YELPAZESİNİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ

437

Alüvyal birikimdeki bu kesintiyi takip eden dönemde üst
alüvyon olarak adlandırdığımız ikinci belirgin birim meydana
gelmiştir. Bununla beraber, alt ve üst alüvyon olarak ikiye
ayırdığımız alüvyal birimler birbirlerinden farklı sedimantolojik
özellikler göstermektedirler. Alt alüvyonla karşılaştırıldığında üst
alüvyonun karbonat içeriği daha fazladır ve manyetik hassaslık
değerleri de daha yüksek değerler göstermektedir, ayrıca, üst
alüvyon alttaki ağır kil birikimine karşın kil ve şiltten oluşan daha
kaba materyale sahiptir (Bkz.Şekil 5). Bu özellikler Holosen başları
ile geç dönemleri arasında Çarşamba çayının su toplama havzasında
ve dolayısıyla akarsuyun taşıdığı sedimentlerde bir değişim olduğunu
işaret etmektedir. Bu değişimin nedenleri halen araştırılmaktadır
fakat bazı olasılıklar şunlardır; Beyşehir - Suğla havzasından
Çarşamba çayına taşmalar olmuştur, daha uzak ihtimaller olarak
klimatik ve/veya antropojenik etkiler sedimantasyonda bir değişme
meydana getirmiştir örneğin, Bronz çağı ve sonrasında artan ağaç
kesimi toprak yüzeyindeki erozyonunu arttırmış olabilir.
Manyetik hassaslık değerinin artması erozyonun şiddetli
olduğunu, karbonat oranının yüksekliği ise kalker yapılı alanlardan
malzeme getirildiğini düşündürmektedir. Neden ne olursa olsun,
Holosen başlarında taşkınların etkisiyle toprakları suyla doygun halde
bulunan Çarşamba birikinti yelpazesi daha geç dönemde bu özelliğini
kaybetmiştir. Bu değişmeler Konya Ovası’ndaki yerleşmeleri ve
tarım faaliyetlerini farklı zamanlarda farklı şekillerde etkilemiştir.
Devam eden birikim, yerleşmenin sona erdiği höyüklerde alüvyal
gömülmelere yolaçmıştır örneğin, Çatalhöyük’te yerleşmenin
bitişinden sonra 2 - 3 m kalınlıkta daha alüvyon birikmiştir. Hatta,
bazı küçük höyükler tamamen alüvyonla örtülerek günümüzde arazi
yüzeyinde görülmeleri olanaksız hale gelmiştir.

p ar am et e r s

Şekil 5: Çatal höyük’ten alınmış başlıca sediment örneklerinin parametreleri
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Figure 5 Pnncipal sediment types recorded at Çatalhöyük and measured
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THE LATE QUATERNARY GEOMORPHOLOGICAL
EVOLUTION OF THE ÇARŞAMBA ALLUVIAL FAN, KONYA
Introduction
The Konya plain lies on the southwest edge o f the Central
Anatolian region. The climate o f the plain is semi-arid, with
precipation falling below 300 mm p.a. The plain and its immediate
surroundings are treeless, except along river courses. By contrast,
the catchment area for inflowing rivers receives up to 1000 mm p.a.
precipation and is, or was until recent deforesteration, well-wooded.
M ost o f this is in the Taurus Mountains south and west o f Konya,
where peaks reach 3000 meters (See Figure 1).
Hydrologically, the Konya plain is a closed basin, except for
some karstic sink-holes. Most o f the plain is today dry, although
soils were waterlogged for much of the year prior to twentiethcentury river regulation and irrigation. There was a great lake
situated in the Konya plain in the Pleistocene. Shoreline depositional
landforms and wave-cut cliffs are evidence that a shallow but
extensive lake formerly occupied the floor of the plain (Erol, 1978,
Roberts, 1983). The alluvial deposits in turn overlie lacustrine marl
when the palaeolake Konya dried up at the end o f the Pleistocene.
Overbank deposition o f silts and clays over very low slopes has
pushed alluvial features towards the center o f the plain, on top of the
lacustrine beds o f palaeo-lake Konya. The Çarşamba is the biggest
fan on the Konya plain which covers 474 km2. Çatalhöyük Neolithic
settlement was established at an early stage of the Çarşamba fan. The
early Neolithic farmers exploited soil and water resources made
newly avaible by the retreating o f the great Konya lake. The
Çarşamba fan also contains great numbers o f ancient settlement
mounds.
The work forms part o f the wider K O PA L (KOnya basin
PALaeoenvironmental) multidisciplinary research programme whose
aim is to investigate the late Quaternary environmental history o f the
Konya Plain, Central Anatolia, in relation to new excavation at
Çatalhöyük and other archaeological sites in the western part o f the
plain. Sediment cores and samples obtained during field seasons in
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1994 and 1995 provide the basis for understanding the changing
natural and cultural landscape o f the Konya plain since the time of
the late Quaternary. The KOPAL research program is based on a
combination o f mapping o f landform features and analysis of
sediment stratigraphy from cores and sections. There are two
principal sedimentary “archive” for coring. The first o f these is
alluvial sequences, notably on the shallow but extensive fan o f the
Çarşamba river, on which Çatalhöyük is located. Alluvial
sedimentation has continued thorough the Holocene, and has
partially buried many archaeological mounds. Earlier work at
Çatalhöyük had indicated that the site had probably been buried by
several metres o f post-occupation alluvium (Mellaart, 1964-Roberts,
1982). A geoarchaeological study has been made o f this conditions
which prevailed prior to, during and after occupiation at a number of
these archaeological sites, in conjunction with excavations at
Çatalhöyük and the regional archaeological site survey. The eventual
objective o f this work is to reconstruct a three-dimensional
lithostratigraphic sequence and to establish the depth o f post
occupation burial at sites of different age.
The research programme at Çatalhöyük has been framed in the
context o f a number of objectives:
Detailed measurement o f the depth o f post-occupation alluvium and
of cultural deposit at Çatalhöyük, which a logical precursor to new
archaeological excavation, and at other archaeological sites on the
Çarşamba fan.
Evaluation of the relationship between site stratigraphy and
associated mound formation processes, including post-occupation
erosion, flooding and alluviation.
Assessment o f the soil and water resource base available to past
human populations. Is the modern distribution o f soil types, for
example, a reasonable guide to those in the past ? Did Çatahöyük lie
on the Çarşamba alluvial fan at all and where was the river located at
that time?
Did Hydro-geomorphological changes at around the time o f the
Pleistocene-Holocene transition lead to the creation o f alluvial soils
suitable for agriculture, and was this associated with a switch in
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archaeological site locations from the margins o f the plain to the
alluvial fans?
Assessment of evidence for abrupt shifts in regional climate at the
end of the last glacial stage, notably associated with the Younger
Dryas event. What were the consequences o f climatic change for
resources such as wild plant foods, hunted animals, water, and
aquatic fauna? What was the timing of the expansion o f wild cereals
to their modern range as the climatic warmed?
Assistance in understanding the functioning of Qatalhoyuk’s
economy, including agricultural processes such as irrigation and
manuring, and the sourcing o f raw materials for ceramic and mud
brick manufacture.
While in no sense arguing for environmental determination,
testing o f these ideas will indicate if newly available environmental
resources were a necessary pre-condition for the successful adoption
o f farming as a mode o f production in south central Anatolia.
M ethods
The work is based on a combination o f mapping o f landform
features and analysis of sediment stratigraphy from cores and
sections, as indicated before. Sediments o f lacustrine, alluvial and
archaeological origin were studied and sampled mainly by coring,
although some deposits (Palaeochannel, Pluvial lake shorelines) were
exposed as sections in quarries and dry irrigation ditches; (Pumping
has caused a dramatic lowering o f the water table in the Konya plain
since the mid - 1980s). Coring employed either an Eijkelkamp corer
and Cobra motor, with exchangeable sampling heads 100 cm in
length but o f varying diameters on earth, or a Livingstone type
stationary piston corer from a platform on water. A Glew corer
sampler was used for the upper 50 cm o f soft lake sediments.
Sediments from open gouge heads were sub-sampled in the field into
plastic bags; those from lined sampling heads were either extruded
into clingfilm inside downpipe cut lengthways or left in the core liner
to be opened in the UK. Sediment cores taken with these systems
retained good stratigraphic integrity as indicated by features such as
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horizontal layering, and involved minimal sample contamination (See
Figure 2).
Core extrusion and sub-sampling, data logging, sediment
description and preliminary analyses were undertaken in a field
laboratory set up in Çumra. These included scanning o f wet
preparation raw sediment slides under xlOO and x400 magnification
under a transmitted light binocular microscope, and measurement of
whole core magnetic susceptibility using a loop sensor and a MS2
meter linked to a notebook computer. After fieldwork, sediment
samples were stored in core boxes before being return to UK.
Dating different stages in the Holocene evolution o f the Çarşamba
fan is being done, firstly, by studying sediment sequences at
archaeological sites o f different age, secondly, by luminescence and
radiocarbon techniques. Dr Romola Parish has made sample dating
at University o f Sussex Dating Laboratory by OSL (Optically
Stimulated Luminesence). A number o f further samples from 1995
are currently in the process of luminesence and radiocarbon dating at
the Beta Analytic Laboratory in Miami.
In 1995, topographic data were obtained by surveying using a
high precision Leica system 200 GPS (Global Positioning System)
operated by Dr David Twigg. This proved highly succesfiil in
providing horizontal and vertical data over a range 10x20 km, with
precision o f +/- 1 cm.
The analytical measures used to characterize sediments
include organic matter and carbonate content, magnetic
susceptibility and particle size distribution. Fluctuations in these
parameters reflect changing sediment source, transport and
depositional characteristics. The loss on ignjtion technique used to
organic matter and carbonate content of the sediment samples. Mass
specific magnetic susceptibility data, expressed in units o f m3 kg'1 are
based on single samples prepared by oven drying at 35° C for a
minimum of 72 hours, and crushed using a pestle and mortar into
fine powder, or until all o f the particles were disaggregated.
Measurements were made using a Bartington Instrument MS2
magnetic susceptibility meter with low frequency sensor. Particle
size analysis involved initially dry sieving the dried and disaggregated
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samples thorough a series o f sieves o f mesh sizes, 8 mm, 4mm, 2
mm, 1 mm, 500 (im and 250 p.m. The residue held in each sieve was
then weighed and the proportion of material greater than 250 (j,m
calculated. The fine sediment passing thorough the 250|j.m sieve was
analysed using a Micromeritics Sedigraph.
Discussion
As rivers and wadis enter the Konya plain, most o f their
sediment load is deposited close to the basin edge as fan-shaped
masses o f alluvium from the end o f the Pleistocene or beginning of
the Holocene after shrinkage o f the great Konya lake. Overbank
deposition o f silts and clays over very low slopes has pushed these
alluvial features towards the center o f plain. Alluvium is lying on top
o f gray, greenish lake marl and the depth o f alluvium decreases to
the edge o f fan. The Çarşamba fan contains great numbers o f ancient
settlement mounds. The most famous o f them, Çatalhöyük, is also
one of the oldest (See Figure 3).
Two main alluvial units have been defined on the Çarşamba fan
by analysis o f sediment stratigraphy from cores and sections. There
is a dark-coloured thin clay layer above the marl. This clay is
probably marsh or shallow lake deposit. A lentic depositional origin
is supported by its high clay and low sand content (See, Figure 5).
One o f the two main alluvial unit is a heavy backswamp clay.
Backswamp areas would have been covered by floodwaters during
early spring and possibly also in winter around the start o f the
Holocene. OSL dating o f the samples from the lower alluvium is
around 9635 - 9350 BP (Before Present) (All dates are Calibrated).
There are some sedimentological differances between the lower and
upper alluvium. The upper alluvium has higher carbonate content,
elevated magnetic susceptibility values and a significant coarse
fraction more than lower alluvium (See, Figure 5). This is suggesting
lower erosion and more humid climatic features or rich vegetation.
Çatalhöyük was founded on an alluvial plain, which had started
to accumulate around the start o f the Holocene. It is probable that
alluvial deposition continued during and after the human occupation
at Çatalhöyük. In fact, Çatalhöyük has two mounds but main and

444

ÇARŞAMBA BİRİKİNTİ YELPAZESİNİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ

excavated mound is east Çatalhöyük. A sloping site, raised above the
plain, would have been less likely to suffer from river flooding, and
both rainwater and human waste would run off the site onto
surrounding land or into drainage ditches. Çatalhöyük wall paintings
also indicated rich fauna. In 1994 a large, buried palaeochannel of
the Çarşamba river was found (See Figure 4) and a second feature
west o f palaeochannel I in the same irrigation ditch was also cleaned,
sampled and recorded.
After the first period o f sedimentation, we may say first stage
o f fan development, there is a clear break in deposition between
lower and upper alluvial units. This period dated to 6700 - 4800 BP
(Mid-Holocene). There may have been a phase of stability during
which alluvial deposition presumably took place elsewhere on the
fan. This subject will find an answer further field work next year.
After that break o f sedimentation second clear alluvial unit,
upper alluvium, occured under new conditions. Upper alluvium unit
has coarse fraction like clay-silt (See Figure 5). This suggests a
contrast in the catchment source area between the early and late
Holocene, perhaps from the Bey şehir- Suğla basin, which has
overflowed into the Çarşamba river in the past. The ultimate cause
o f this difference in sedimentary regime is likely to be climatic and/or
anthropogenic; for example, possibly related to enhanced topsoil
erosion following Bronze Age and later deforestation. Whatever the
cause, the Çarşamba alluvial fan would have been less waterlogged
during recent millennia than it was during the early Holocene. These
changes would have been important for the suitability o f the
Çarşamba fan for agriculture and human settlement at different
times. Çatalhöyük and some mounds have been buried by 2-3 m of
post-occupation alluvium. Some small mounds have been completely
covered by alluvium.
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