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Öz: Kalkolitik Çağ’dan sonra daha sağlam ve dayanıklı bir madde olan tuncun elde edilmesi insanlık tarihindeki en
önemli aşamalardan biridir. Bu dönemde Anadolu’da az bulunan bakır, çinko, kalay ve lacivert taşı (Lapis-Lazuli)
dönemin ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Bu maddelerin ticareti için alternatif güzergâh oluşturan Kafkaslar,
üzerinde önemle durulması gereken bir alandır. Alazani ve Kura depresyonları, Hazar Denizi çevresi ve daha
doğusundaki kültürler ile Karadeniz çevresi ve Anadolu’daki kültürler arasında geçiş alanı oluşturmuştur. Bu nedenle
uygarlık tarihi içinde önemli yere sahip Kura ve Alazani nehirlerinin çevresindeki alüvyal alanlarda pek çok höyük
vardır. Araştırmalarımıza konu olan ve 5000 yıllık tarihe sahip Didi Gora höyüğü bunların en büyüğüdür. Doğal çevre
değişmeleri höyük ile çevresindeki kültürler üzerine ve höyüğün Kafkasya ticaret güzergâhında var olmasına etkiler
yapmıştır. Didi Gora höyüğü üzerinde ve yakın çevresinde meydana gelen çevresel değişmelerin ve höyüğün yerleştiği
doğal sediman katmanlarının belirlenmesi amacıyla toplam 11 adet alüvyon delgi sondajı yapılmıştır. Sondajlar,
höyüğü kesen kuzey-güney ve batı-doğu doğrultularındadır. Höyük sondaj örneklerinin element analizleri yapılmış
doğal sedimanlar ile kültür dolgularının detaylı değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda, Didi
Gora höyüğünden doğal zemine, merkezi kesimde 5 metre derinlerde geçilmektedir. Buna göre ilk yerleşme bugünkü
vadi tabanı seviyesinde başlamıştır. Geçen 5000 yıllık sürede bu alandaki vadi tabanının seviyesi değişmemiştir. Bu
sonuç, depresyon tabanındaki alüvyal birikim üzerinde etkili olan aşınım ve birikim süreçlerinin dengede olduğunun
göstergesidir. Sondajlarda doğal zeminin hemen üzerindeki kırmızı renkli bir yanık katmanın geniş bir kesime yayıldığı
ve höyüğün merkezinde daha belirgin olduğu saptanmıştır. Höyük üzerinde yapılan iki kazı çukurunda da rastlanan bu
seviye, insanların yerleştikleri zemini pişirerek sağlamlaştırdıklarını göstermektedir. Bunun yanında höyüğün güney ve
doğu bölümlerinde eski akarsu yatakları tespit edilmiştir. Bu durum ilk yerleşmenin kurulduğu zaman yakınında ana
akarsuya karışan bir yan derenin bulunduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Didi Gora, Jeoarkeoloji, Paleocoğrafya, Gürcistan, Kafkasya

Abstract: It is one of the most important phases in the history of mankind to obtain bronze which is a more solid and
durable material after the Chalcolithic Age. In this period, copper, zinc, tin and ultramarine stone (Lapis-Lazuli) which
are rare in Anatolia have an important place in the trade of the period. The Caucasus, which forms an alternative route
for the trade of these goods, is a field that needs to be emphasized. Alazani and Kura depressions have created a
transition area between the cultures of Caspian Sea periphery and more eastern cultures, the cultures of Black Sea
periphery and in Anatolia. For this reason, there are many mounds in the alluvial areas around the Kura and Alazani
rivers, which are important in the history of civilization. The Didi Gora mound, which has 5000 years of history and is
the subject of our research, is the biggest of these. Natural environment changes have affected the mound and
surrounding cultures and the presence of the mound in the Caucasus trade route. A total of 11 alluvial core drillings
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were carried out to determine the environmental changes and natural sedimentary layers that the Didi Gora mound
settled on and its vicinity. Drillngs are in the north-south and west-east directions, cutting the mound. The elemental
analysis of the mound samples has been used in the detailed evaluation of the natural sediments and culture fillings. As
a result of our studies, Didi Gora Höyük is at natural depth, 5 meters deep in the central part. According to this, the
first settlement started at the present valley level. During the past 5000 years, the level of the valley floor in this area
has not changed. This is an indication that the erosion and accumulation processes that are effective on the alluvial
deposition on the depression base are in balance. In the drillings, a red colored burning layer just above the natural
ground was found to be spread over a large section and more prominent at the center of the mound. This level, which is
also found in the two excavation trench on the mound, shows that people stabilize the ground on which they are built. In
addition, in the southern and eastern parts of the mound, old creek beds have been identified. This shows that when the
first settlement was established, there was a creek connected to the main stream.
Keywords: Didi Gora, Geoarchaeology, Paleogeography, Georgia, Caucasia.

1. Giriş
Eski yerleşimler ve güzergâhlar bulundukları alanların doğal çevre değişmelerinin etkisi altındadır.
Tarih öncesinden bugüne değişen doğal çevre paleocoğrafya disiplinince ele alınmaktadır. İnsanın doğal
çevre ile etkileşimi ise jeoarkeolojinin konusudur. Çoğu zaman yerleşimler bazen güzergâhlar ve ticareti
yapılan maddeler jeoarkeolojik açıdan özel bir anlam ifade edebilmektedir. Buna bir örnek olarak Kafkasya
ve Anadolu’da ticareti yapılan kalay ve lacivert taşı (Lapis-Lazuli) Bronz Çağı’nda Troya’daki ticari
faaliyetlerde önemlidir. Anadolu’da bulunmayan lacivert taşı Afganistan’dan ithal edilmektedir. Kalay ve
lacivert taşının, Mezopotamya üzerinden Suriye ve Filistin kıyılarına kadar ulaşan ticaret yolu da
bilinmektedir. Bu yola alternatif olarak Kafkasya üzerinden bir güzergâh kullanılmıştır. Bu güzergâh
üzerinde Hazar denizi ile Karadeniz arasında, Kura ve kolu olan Alazani ırmaklarının vadileri doğal bir rota
oluşturmaktadır. Uzun mesafeler boyunca birbirlerine paralel uzanan bu vadiler kuzeybatıda Karadeniz’e
dökülen akarsuların bulunduğu depresyonlara bağlanırlar (Şekil 1). Bu özellikleri ile hem Alazani hem de
Kura depresyonları Hazar Denizi çevresi ve daha doğusundaki kültürler ile Karadeniz çevresi ve
Anadolu’daki kültürler arasında geçiş alanı niteliğinde olmuştur. Kura ve Alazani depresyonların
tabanlarında tarih öncesinden günümüze kalmış pek çok höyük vardır. Didi Gora höyüğü bunlardan biridir
(Şekil 1 ve 2).
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Şekil 1. Gürcistan, Kafkaslar ve Didi Gora Höyüğünün Konumu

Şekil 2. Didi Gora Höyük Yakın Çevresindeki Höyükler

Gürcü dilinde Didi “büyük”, Gora ise “tepe“ anlamına gelmektedir. Didi Gora (büyük tepe) Troia
arkeoloji projesi kapsamında Troia’nın ticari bağlantıları açısından önemli bir yerdir (Şekil 2). Bu nedenle
dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Manfred Korfmann tarafından oluşturulan arkeoloji ekibi 1997 yılından
itibaren alanda çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde ilgimizi çeken bu alan Prof. Dr. İlhan Kayan’ın proje
başkanlığındaki paleocoğrafya ekibinin dikkatini çekmiştir. Prof. Dr. Korfmann’ın da teşvik ve destekleri ile
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Prof. Dr. Ertuğ Öner başkanlığında bir ekip oluşturulmuştur. Ekip paleocoğrafya-jeoarkeoloji çalışmaları
yapmak üzere Haziran 1998 ‘de Gürcistan’a gitmiş ve Didi-Gora höyüğü çevresinde delgi sondajlar
yapmıştır.

2. Jeolojik-Jeomorfolojik Çerçeve
Kafkas Dağları, Alpin sistemin kuzey kanadındadır. Kuzey eteklerindeki Paleozoik yaşlı kristalin
kayaçlar, güney eteklerinde Kretase yaşlı filişlerin üzerine biner ve bunlar morfolojide sarp yamaçlar
oluşturur. Alazani nehrinin yerleştiği depresyon, Kafkasların morfotektonik ünitelerinden, Transkafkasya
dağarası kuşağı içinde yer almaktadır (Radde ve König 1895; Stahl 1923; Büdel 1926; Hatschidze 1926;
Adamia vd. 1995; Beroutchachvili 1996; Akdeniz vd. 1998)(Şekil 3). Nehir, Büyük Kafkas dağları ile Şirak
platosu arasında genişliği yer yer 30 km’yi bulan bu geniş depresyonun içinde akar. Kaynağını Büyük
Kafkas dağlarının yüksek kesimlerinden alan Alazani nehri, daha güneydoğuda Kura nehri ile birleşerek
Hazar denizine dökülür (Şekil 1).

Şekil 3. Gürcistan’ın Jeoloji Haritası (Beroutchachvili 1996)

Yatak boyunca menderes çizerek akan Alazani nehri, depresyonun başlıca alüvyon kaynağıdır.
Kuzey ve kuzeydoğuda yer alan Büyük Kafkas dağlarından gelen akarsular, bol miktarda sediman taşırlar
(Beroutchachvili 1996). Bu dağlardan güneybatıya doru Alazani’ye karışan akarsular büyük birikinti koni ve
yelpazeleri oluşturmuşlardır. Alazani nehri yatağının güney eteklere yanaşmasında bu koni ve yelpazelerin
etkisi vardır (Şekil 6). Alazani depresyonunun tabanı genel deniz seviyesinden 200 m kadar yüksektedir.
Ancak seviyesi -27/-28 m olan Hazar denizinden 227/228 m yüksekliktedir. Hazar denizinin seviye
değişmeleri dünya ve ülkemiz denizlerindeki deniz seviyesi değişmelerinden (Kayan 1996, 1997) farklıdır.
Hazar denizinin seviyesinin son 10000 yıl boyunca değiştiği bilinmektedir (Rhycagov 1993a, 1993b, 1997;
Overeem vd. 2003; Hoogendoorn vd. 2005; Kakroodi vd. 2015; Kislov 2016 )(Şekil 4, 5). Bu durum Alazani
ovasının sedimantasyon sürecini kontrol eden kaide seviyesinin zaman zaman değiştiğini göstermektedir.
Ancak Tunç Çağı’ndan bu yana büyük bir değişiklik olmamıştır (Overeem vd. 2003). Neolitik’te hiç
yerleşilmemiş bir alan olması bu dönemde gölün +48 m (Rhycagov 1997; Overeem vd. 2003 )kodunda
olması ile ilişkilendirilebilir.
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Şekil 4. Son 10000 Yıldaki Hazar Denizi Seviye Değişmeleri (Rychagov 1997)

Şekil 5. Son 10000 Yıl Boyunca Hazar Denizi Seviye Değişmeleri (Overeem vd. 2003)

Kafkasların heybetli görüntüsünde, bu alçak alüvyal düzlükler üzerinde yükselmeleri de etkilidir.
Depresyonun güneyinde yüksekliği 1000 m civarında olan Şirak platosu yer alır (Şekil 6). Platonun kuzey
yamaçları dik olmasına karşılık, güneyde Kura nehri havzasına doğru tedrici bir şekilde alçalır.
Alazani nehri bol sediman taşıyan bir akarsudur. Alazani günümüzde, vadi tabanının bu bölümünde,
daha çok aşındırma işlevi görmektedir. Vadi tabanlarındaki taşkınlarla, akarsular normal yataklarından
taşarak çevrelerine yayılır ve taşıdıkları silt-kil boyu sedimanları bu tabana bırakırlar. Bu şekilde güncel bir
taşkın ovası oluşur. Ancak mevcut taşkın ovası daha çok eski alüvyonlardan oluşmuştur. Didi Gora höyüğü,
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genellikle ana akarsuya yakın olmakla birlikte, var olduğundan beri, hiçbir dönemde alüvyon altında
kalmamıştır. Bu Batı Anadolu’da görülen örneklerden oldukça farklı bir durumdur (Kayan 1996).

Şekil 6. Didi Gora Höyük Çevresinin Yeryüzü Şekilleri

3. Didi Gora Höyüğü
Didi Gora Höyüğü Didi Gora höyüğü çevresindeki gözlemlerimiz ve çalışmalarımız, höyük ile yakın
çevresinin paleocoğrafya özelliklerinin belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu amaçla höyük üzerinde ve
çevresinde alüvyon delgi sondajları yapıldı (Şekil 7). Sondajlardan alınan sediman örneklerinin laboratuvar
analizleri Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü alüvyal jeomorfoloji laboratuvarlarında gerçekleştirildi.
Didi Gora’nın bulunduğu bu yörede pek çok prehistorik yerleşme (höyük) mevcut. Gürcistan’ın
doğusundaki bu bölge Kahetya ismini alıyor. Alazani nehri buradaki depresyona yerleşmiş ve taşıdığı
alüvyonlarla geniş bir taban (alüvyal taşkın ovası) oluşturmuştur. Kura-Arax kültürünün etkisi altındaki bu
yörede 20 kadar prehistorik buluntu yeri var. Bunlar çeşitli büyüklükte yerleşmeler ve mezarların kalıntıları.
Bu kültürler Orta ve Geç Bronz çağına kadar iniyor. Bu açıdan yörede günümüzden yaklaşık 5000 yıl
öncesine ait bir çevrede insan etkinliklerinin başladığı ifade edilebilir.
Gürcü dilinde “Büyük tepe” anlamına gelen Didi Gora yöredeki höyüklerin en büyüğüdür, 250 metre
çapında ve bugünkü ova yüzeyinden 5 m yüksekliktedir (Şekil 7). Bu boyutları ile höyüğün yayvan bir şekli
vardır. Kuzey ve batı kenarları kısmen daha dik olmasına rağmen üzerinde gür bir bitki örtüsünün bulunması
nedeniyle höyüğü görmek oldukça zordur.
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Şekil 7. Didi Gora Höyüğünün Topografyası ve Sondaj Yerleri (Öner vd. 2000)

4. Didi Gora Höyüğü Sondajları ve Paleocoğrafya Değerlendirmeleri
Didi Gora höyüğü üzerinde ve yakın çevresinde meydana gelen doğal çevre değişmelerinin ve
höyüğün yerleştiği doğal sediman katmanlarının belirlenmesi amacıyla 11 delgi sondaj yapılmıştır (Şekil 7).
Sondajlar, höyüğü dikey doğrultularda kat eden iki hat üzerinde bulunacak şekilde kuzey-güney ve batı-doğu
doğrultularında yapılmıştır. Bunlardan 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ve 11 numaralı sondajlar daha çok batı-doğu
hattı üzerinde bulunurlar (Şekil 8). Buna karşılık 01, 02, 06 ve 10 numaralı sondajlar ise kuzey-güney
doğrultusunda dizilmişlerdir (Şekil 9). Belirtilen noktalarda sondajlar Cobra kompresörlü sondaj makinesi ile
yapılmış, 100 cm’den 1050 cm’ye kadar değişen derinliklere inilmiştir. 06, 07, 08 ve 09 numaralı sondajlar
Didi Gora höyüğünün batısındaki kazı çukurunun tabanında yapılmıştır. 11 numaralı sondaj ise höyüğün
zirvesinden 413 metre doğuda yer alır. Çalışmanın sonunda bütün sondaj noktalarının konum ve yükseklik
değerleri, höyüğün zirve noktası esas alınarak ölçülmüştür.
Didi Gora höyüğü üzerinde ve çevresinde yapılan sondajlarda birbirinden farklı 5 katman ayırt
edilmiştir. Bunları kültürel ve doğal sediman katmanları olarak başlıca iki ana grupta değerlendirmek
mümkündür. Höyüğe ait sediman katmanları, insan tarafından taşınıp işlendiği ve içlerinde ona ait kalıntılar
bulundurduğu için kültür katmanı olarak belirlenir. Höyüğün üzerinde yerleştiği ve içinde insana ait
kalıntılar bulunmayan, bu yönüyle steril olanlar ise doğal sediman katmanlarını oluşturur. Höyüğe ait
katmanlar birkaç cm den 30 cm kalınlığa kadar değişen, humus içeriği oldukça çok, koyu kahverengi bir
toprak örtüsüyle başlamaktadır (Şekil 8 ve 9). Bu örtünün altında, yine kalınlığı yer yer değişen bir geçi;
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bölümü ve daha çok zeytuni-açık kahverengi, silt ve çok ince kumun hâkim olduğu, içinde seramik ve kemik
parçaları bulunan birim yer alır.

Şekil 8. Didi Gora Höyüğünün B-D Kesiti (Öner vd. 2000)

Şekil 9. Didi Gora Höyüğünün K-G Kesiti (Öner vd. 2000)

Üstteki koyu renkli, humuslu tabaka, höyük çevresindeki doğal sediman katmanları üzerinde
bulunmamaktadır. Bunun nedeni, çevresindeki alanların tarımsal etkinliklerde uzun yıllardır kullanılmasına
karşılık, höyüğün, tarım alanı dışında kalarak bütün yıl gür bir bitki örtüsü ile kaplı olmasıdır. Burada bitki
örtüsünü oluşturan gür otların yıldan yıla yenilenmesi sonucunda giderek kalın bir organik üst toprak zonu
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gelişmiştir. Höyüğün merkezinde yaklaşık 5 metre kalınlığa ulaşan kültür katmanı içinde seramik ve kemik
parçaları ile yer yer siyah renkli kömürleşmiş bölümler bulunur.
Yüzey kesimlerine doğru artan bol kireç birikimi kültürel katmanlar içinde dikkat çekmektedir.
Doğal sedimanlar içinde de bol miktarda rastladığımız bu kireç birikimleri şiddetli buharlaşmanın
göstergesidir. Alazani depresyonunun bu bölümünde yıllık yağış miktarları 400-600 mm arasında
değişmektedir. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 0-4 °C olmasına karşılık yazın özellikle de Temmuz ayında 24
°C’yi aşmaktadır (Beroutchachvili 1996). Kış ve ilkbahar yağışları arkasından gelen şiddetli yaz sıcakları,
depresyon tabanındaki sedimanlar içindeki mevcut suyun hızla buharlaşmasına neden olmaktadır. Bu sırada
taban suyu içindeki karbonatlar kapillarite ile sediman içinde birikmekte, hatta yumrulaşmakta, böylece
konkresyon oluşumu ile toprak daha da sertleşmektedir.
Özellikle höyüğün orta bölümlerinde kültürel tabakadan doğal zemine geçiş kırmızı renkli, sert bir
yüzey ile olmaktadır. Doğal zeminin üzerinde höyüğün ilk kurulduğu aşamalarına karşılık gelen bu katman,
arkeologlarca “buraya ilk yerleşen insanlar tarafından zeminin sertleştirilmesi için yakılması sonucu
oluştuğu” şeklinde açıklanmıştır. Gerçekten de höyüğün merkezi kesiminde yapılmış sondajlarda açık bir
şekilde görülen bu yakılmış katmanın, sondajlar ve kazı çukurlarındaki durumu yükselti açısından dikkate
alınarak korelasyonu yapıldığında aynı seviyede bir taban oluşturduğunu görmekteyiz (Şekil 8 ve 9). Bu da
arkeologların tezini doğrulamaktadır.
Kırmızı renkli yanık katmanın biraz altında açık kahve-zeytuni renkli siltli sedimana geçilmektedir.
İçinde kültürel malzeme bulunmayan bu birim, Alazani nehrinin taşkınları sırasında çevreye yayılan
sedimanlarıdır. Alazani nehri, bu siltli materyalleri uzak mesafelerden taşıyarak, depresyon tabanında geniş
bir taşkın ovası meydana getirmiştir. Höyük katmanlarından vadi tabanını kaplayan taşkın sedimanlarına
geçiş yüzeyi yani höyüğün ilk kurulduğu yüzey güneyden kuzeye doğru hafifçe eğimlidir. Kuzey kenara
doğru eğim birden artarak bir basamak ortaya çıkmaktadır (Şekil 8 ve 9). Bunun yanında höyüğün merkezi
bölümünden batı ve doğuya gidildiğinde de aynı şekilde eğimin azaldığı görülür (Şekil 8 ve 9). Bu şekliyle
Didi Gora höyüğünün yerleştiği doğal yüzey güneyden kuzeye doğru hafifçe eğimli yayvan bir sırt
halindedir. Bu yayvan sırtın uç kısmında da höyük yer alır. Taşkın ovası yüzeyinin bir bölümünün buradaki
gibi nispeten yüksekte bulunuşu, tabanda alüvyal birikmeden çok aşınımın etkin olduğu ya da birikim ve
aşınımın bir denge durumunda olduğunu gösterir. Nitekim yapılan sondajlar da göstermiştir ki, höyükle ilgili
kültür katmanları hiçbir noktada taşkın materyaliyle örtülmemiştir. Buradaki höyük yerleşmesinin kurulduğu
ilk yüzey bugünkü vadi tabanı düzlüğüne karşılık gelmektedir. Sondajlarda, zeytuni renkli silt sedimanlardan
oluşan katman arasında temiz kum ve granüllü birim geçilmektedir (Şekil 8 ve 9). Özellikle höyüğün
güneyinde ve daha az miktarda da doğusunda yoğunlaşan kaba birim Alazani nehrinin sedimanına ait
olamaz. Alazani ana kolu boyunca çok uzak mesafelerden sediman taşıdığı için bu boy unsurları bu noktalara
kadar getiremez.
Depresyonun güneyini çevreleyen Şirak platosundan Alazani vadisine ulaşan büyükçe akarsu azdır.
Plato yüzeyinin eğimi güneye doğrudur. Yalnızca bu kütlenin kuzeye bakan dik yamaçları boyunca kısa
akarsular mevcuttur. Bunların taşıdığı su miktarı yağışlı zamanlarda artar. Şirak platosunun üzerinde geliştiği
kütle Miyosen yaşlı detritik kayaçlardan yapılıdır. Kumtaşı, çakıltaşı, kiltaşı, marn, kireçtaşı gibi kayaç
türlerinden oluşan bu genç formasyon bol miktarda aşınma ve taşınmaya uygun materyal içerir. Bu
özellikteki Şirak platosundan kaynağını alan akarsular getirdikleri iri unsurları eğimlerinin aniden azaldığı
etek bölümünde biriktirmekle birlikte, yağışlara bağlı selli akış dönemlerinde kum ve granül boyu
sedimanları depresyonun ortalarına kadar ulaştırmaları mümkündür. Didi Gora höyüğünün güney ve doğu
kenarlarındaki sondajlarda belirginleşen kaba unsurlu birim bu şekilde bir akarsuya ait olabilir (Şekil 7, 8 ve
9). Bugünkü yüzeyin biraz altında ve güneye doğru giderek belirginleşen bu yatak izleri, yerleşmenin ilk
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kurulduğu zamanda akarsu kenarında olabileceğinin ifadesidir. İlk yerleşmelerde insanların doğal çevreye
bağımlı olmaları ve özellikle akarsu kenarlarını tercih etmeleri de normaldir.
Höyüğün batısında yapılan yeni kazılarda iki savunma hendeği tespit edilmiştir. Bu hendekler demir
çağına tarihlenmiş. Hendekler, buradaki steril doğal zemini de kesmektedir. Kazıyla tabanına ulaşılamayan
hendekler içinde yaptığımız sondajlarda, steril zemine kadar inilmiştir. Bu şekilde kesin derinlikleri de
belirlenmiştir (Şekil 8 ve 9).
Çalışmalarımıza Tiflis Üniversitesi Biyoloji Enstitüsünden palinolog Prof. Dr. Elizo Kvavadze de
bize katılmıştır. Prof. Kvavadze polen analizleri yapmak üzere sondajlar karotlarından sediman örnekleri
almıştır. Ancak buradaki olumsuz bir durum, sedimanların çok fazla karbonatlı olması nedeniyle polenleri
yok etmiş olabileceğiydi. Nitekim Prof. Kvavadze’nin bildirdiği ön analiz sonuçlar da anlamlı sonuçlar
vermemiştir.
5. Sonuç
Çalışmalarımız sonucunda elde edilen sonuçlar şunlardır:
- Didi Gora höyüğünden doğal zemine, merkezi kesimde 5 metre derinlerde geçtiği belirlenmiştir
(Şekil 4 ve 5). Buna göre ilk yerleşme bugünkü vadi tabanı seviyesinde başlamıştır. Geçen 5000 yıllık sürede
vadi tabanının seviyesi değişmemiştir. Böyle bir sonuç, depresyon tabanındaki alüvyal birikim üzerinde
etkili olan aşınım ve birikim süreçlerinin dengede olduğunun göstergesidir.
- Bu alanda Tunç Çağı öncesine ait höyük bulunmaması oldukça ilginç ve anlamlıdır. Bu durum
Neolitik’te doğal ortam koşullarının yerleşime uygun olmadığı şeklinde değerlendirilebilir.
- Höyük üzerinde ve çevresinde yaptığımız alüvyon sondajlarında ulaştığımız sonuçlardan bir diğeri
de yerleşilen doğal zeminin hemen üzerinde kırmızı renkli bir yanık katmanın geniş bir kesimde yayılmış
olduğunun saptanmasıdır. Bu kırmızı renkli pişmiş sediman katmanı, özellikle höyüğün merkezi kesiminin
altında belirgin olarak mevcut. Höyük üzerinde yapılan iki kazı çukurunda da rastlanan bu seviye, insanların
yerleştikleri zemini pişirerek sağlamlaştırdıklarını göstermektedir (Şekil 4 ve 5).
-Ulaştığımız en önemli sonuçlardan biri de, alüvyon sondajlarına bağlı olarak höyüğün güney ve
doğu bölümlerinde tespit ettiğimiz eski akarsu yatakları olmuştur (Şekil 3, 4 ve 5). Bu durum ilk yerleşmenin
kurulduğu zaman yakınında ana akarsuya karışan bir yan derenin bulunduğunu gösterir.
-Didi Gora Höyüğü alüvyonla örtülmemiş, çevresindeki ova yüzeyinden sürekli yüksek kalmıştır.
-Höyük çevresinde daha çok aşınma hâkim olmuştur.
-Alandaki sedimantasyon-aşınma süreçleri Hazar denizinin kaide seviyesine göre (-27 m ortalama)
ve Mingeçevir boğazının kontrolündedir.
-Alazani depresyonunda Üst Pleistosen’deki +48 kotuna karşılık gelecek yüksek seviye
kontrolündeki sedimantasyonun izleri yer yer sekiler şeklindeki dolgulardan takip edilmektedir.
-Höyük Alazani ırmağının yatak değişmelerinin olduğu bir alanda taşkın ovası sedimanlarının
üzerinde kurulmuştur.
- Alazani ırmağının eski yataklarından biri höyük dolgularının altında ve günümüzdeki höyüğün
güney bölümünde bulunmaktadır.
-Höyük kültürel dolgularının tabanındaki pişmiş toprak yüzeye oturmuş ve yerleşim bu seviyenin
üzerinde var olmuştur.
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-Alazani depresyonundaki höyüklerin genellikle Tunç ve Demir Çağı’na ait olmaları Neolitik
döneme ait izlerin muhtemelen aşınma ile ortadan kalktığını düşündürmektedir.
-Alanda Neolitik yerleşimler bulunmamakla birlikte yakın çevresindeki Neolitik buluntu alanları
Hazar denizinin seviyesinin + kotta olduğu evreye isabet etmektedir.
-Höyük Alazani ırmağından uzak bir yerdedir. Yan derelerin sağladığı sudan faydalanacak
konumdadır.
-Höyük dolgusundaki Lapiz Lazuli ve Obsidyen aletler Kafkasya’da ticaretin gelişmiş olduğunu
göstermektedir.
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