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Sivas’ta Kırsal Yerleşimlerde Tahıl ve Saman Depolama
Yöntemlerinin Etnoarkeolojik Değerlendirmesi
Ethnoarchological Evaluation of Cereals and Straw Storage
Methods in Rural Settlements in Sivas
İlyas Çetinkaya1
Özet
Arkeolojik kazılarda açığa çıkan bulguların yorumlanması, büyük ölçüde sanayileşme
öncesine ilişkin etnolojik veriler aracılığı ile yapılabilmektedir. Günümüzde kentleşme ve
modernleşmenin bir sonucu olarak etnolojik veriler büyük bir hızla ortadan kalkmakta
olduğundan, etnolojik araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. İnsanlar yerleşik
yaşama geçmeleriyle birlikte besinlerini de üretmeye başlamışlar, kışlık ihtiyaçları için de
kendileri ve hayvanları için kullanacakları besin maddelerini depolama gereksinimi
duymuşlardır. Çukur ambarlar, çuval veya kilden yapılmış depolama birimleri ve taş, kerpiç
veya ahşaptan depo binaları inşa etmişlerdir. Depolar ve depolama bölmeleri, arkeolojik
kazılardan elde edilen bulgulara göre, Neolitik dönemden itibaren mimarinin bir parçası
olmuştur. Bu çalışma kapsamında Sivas ili Merkez ilçesine bağlı dört köyde alan araştırması
yapılarak, halen kullanılmakta olan depolar incelenmiş ve arkeolojik kazılarda açığa çıkan
depolama birimleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar, kalıntıları günümüze
kalabilen depolama birimlerinin yerleşik yaşamın başlangıcından itibaren kullanılan tiplerden
geliştiğini, ancak teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda bu depolama usullerinin terk
edildiğini ortaya koymaktadır.
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Abstract
Finds uncovered during archaeological excavations can be interpreted by comparison with
ethnological data from pre-industrial periods. Nowadays, affected by urbanisation and
modernisation, the ethnological data disappear rapidly. Thus, the documentation of
ethnological data is most necessary. Human communities produced their food as early as they
transformed to settled life. Hereafter, these communities need to store the food over winter
months for themselves and their animals. Storage pits and storage units are produced by sacks
or mud, and even built with stone, mud brick and wood. According to archaeological
excavations, storages or storage units were a part of architecture since the Neolithic period.
Within the frame of this study, a field survey has been conducted at four villages of the
central county of the province of Sivas. Storages still used in these villages have been
examined and compared with those uncovered during archaeological excavations. The
comparisons with the remnants of ancient storages brought out a continuous development of
storage types until today. However, parallel to technological development, traditional storage
types are given up recently.
Keywords: Anatolia, Sivas, Storage Types, Storing Methods, Ethnoarchaeology
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Giriş
Yerleşik tarımcı yaşam tarzı süren insanlar elde ettikleri ürünü kış aylarında kendilerinin ve
hayvanlarının tüketmesi için depolama gereği duymaktadır. Kırsal topluluklar ürünün
haşerelere karşı korunması için özel ambarlar inşa etmiş, ürünlerinin miktarına göre ve
ürünün ambardan alınmasından sonra bozulmayacak miktarda olmasını sağlamak amacıyla da
bu ambarları çeşitli boyutlarda tasarlamışlardır. Kırsal alanda ürün depolama amacıyla çukur
kazılmış veya çeşitli yapılar inşa edilmiş ve genellikle ailenin ihtiyacına yetecek kadar ürün
depolandığından, çok büyük depolar kullanılmamıştır2. Eski dönemlerden beri kışlık
yiyecekler toprağa gömülerek veya farklı depolama yöntemleri kullanılarak korunmuştur.
Zamanla depolamada kullanılan malzeme ve yöntem çeşitliliği artmış, yörelere göre
değişiklik gösteren ip, bez, kerpiç, taş ve ahşap olmak üzere çeşitli malzemeler kullanılmıştır3.
Arkeolojik kazılarda açığa çıkan mimari içerisinde belirlenen birimlerin işlevleri genellikle
mekânın boyutlarına, özelliklerine ve içerdiği buluntulara göre belirlenir. Bu analizde
etnolojik araştırmalardan elde edilen veriler, arkeolojik bulguların yorumlanmasında
kullanılmaktadır. Etnoloji ve Arkeoloji bilimlerinin birlikte değerlendirildiği bu çalışma
yöntemi, bir alt bilim dalı olarak bilimsel çalışmalarda uygulanmaktadır. Günümüzde hazır
tüketimin ağırlık kazanması nedeniyle depolamaya ihtiyaç duyulmadığı için ambarlar
zamanla yok olmaktadır. Bu çalışmada yoğunlukla Sivas ili sınırları içerisinde bulunan kırsal
yerleşmelerde tahıl ve saman depolama yöntemleri incelenerek etnolojik veriler tanıtılmış ve
bu veriler etnoarkeolojik açıdan değerlendirilmiştir (Harita 1).
Alan Araştırması
Ambarların Sivas’ın birçok köyünde kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin
alan araştırması Sivas’a bağlı bazı köylerde yakın geçmişte ve günümüzde kullanılan
depolama birimlerini kapsamıştır. Sivas’a bağlı Himmetfakı, Herekli, Kolluca ve Çayboyu
köylerinde halen kullanılan ambarlar incelenmiş, görüntülenmiş, ölçüleri alınmış, hangi
yıllarda ve kimler tarafından inşa edildikleri, hangi ürünlerin hangi tür depolarda ne kadar
süre ile saklandığına ilişkin bilgiler kaydedilmiştir. Ancak Çallı, Çaypınar, Çöken, Güney,
Hanlı, Haydarlı, Hayırbey, Karalar, Karalı, Karapınar, Kızılcakışla, Aygi, Savcun, Tatlıcak ve
Yaramış gibi köylerde de kullanıldığı bilinmektedir.
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Himmetfakı Köyü
Himmetfakı, Sivas İline bağlı bir köydür. Sivas merkezinin batısında bulunan 20 km
uzaklıktaki yaklaşık 15 haneden oluşan küçük bir köydür. Rivayetlere göre adını Anadolu’da
okuryazar ve bilgili imam anlamına gelen (Fakı) bir âlimden almıştır.
Burada ikamet eden Mustafa Akalın (43 yaşında) günümüzde kullanılmayan, ancak daha
önceki yıllarda kullandıkları bir tahıl ambarının 3 m yükseklikte, kenarları 2 m uzunlukta
olduğunu ve taş örgü tekniği ile inşa edildiğini anlatmıştır. Ambar duvarları içine konacak
ürünü haşerelerden korumak için çamurla ve kireçle sıvanmaktadır. Ambarın kontrolü ve
temizliği açısından bir duvarında tavana yakın 50x80 cm boyutlarda dikdörtgen biçimli
pencere açılmaktadır4. Ambarın taban kısmına yakın yerine açılan 10-12 cm çapında bir
delikten ürün boşaltılmaktadır. Bu delik, depolama sırasında bir bez parçasıyla
kapatılmaktadır. Ambarın üzerine önce farklı aralıklarla konulan kalın ağaçlarla oluşturulan
ana iskelet inşa edilmekte, üzeri sırayla alttan üste doğru ince ağaç dalları, sazlar veya
kullanılmayan bez parçalarıyla örtülmekte, son olarak da çamurla sıvanmaktadır. Bu üst yapı
birimi Anadolu’da “dam” olarak adlandırılmaktadır. Damdan ambarın içerisine tahıl
doldurmak için, huni görevi yapacak bir künk damla aynı seviyede sabitlenmektedir. Ambara
tahılın doldurulmasından sonra bu künk, içerisine bez parçaları konularak ve üzeri çamurla
sıvanarak kapatılmaktadır.
Mustafa Akalın’ın günümüzde kullandığı diğer bir depolama birimi de samanlıktır.1950-55
yıllarında kerpiçten yapılmış olan bu samanlığın zamanla doğa şartlarından etkilenmesiyle
duvarların bazı bölümleri tahrip olmuştur. Tahrip olan duvarlar kerpiçlerin ve taşların karışık
dizilimleriyle özensiz bir biçimde tamir edilmiştir. Samanlığı ayakta tutan, sacdan bir çatı ile
içerisine konulan samanın duvarlara destek olmasıdır. Eğimli bir çatısı olan samanlığın en
yüksek yeri 7 m, en alçak yeri 3 m olup, 10x8 m boyutlarında dikdörtgen bir yapıdadır.
Çatının eğimi, kışın karın samanlığın üzerinden akmasını ve ürünün nemlenmesini önlemeye
yöneliktir. Samanlığın taban seviyesi de yüzeyden 1-1,5 m derindedir (Resim 1).
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Herekli Köyü
Sivas kent merkezinin 27 km batısında bulunan köy yaklaşık 25 haneden oluşmaktadır. Bu
köyde kullanılan ambarlara ilişkin bilgi alınan Ahmet Turan Çetinkaya (72 yaşında) yakın
zamana kadar kullandığı tahıl ambarının evinin, ocağın da bulunduğu merkezi mekânının
(evlik) bir köşesine inşa edildiğini anlatmıştır. Ambar kalıpta kesilmiş kerpiçten yapılmakta,
yaklaşık 2x2 m boyutlarında ve 2,5 m yükseklikte olup, yaklaşık 1200-1500 kg tahıl
almaktadır. Kerpiçten yapılan ambarı haşerelerden korumak için duvarları çamurla
sıvandıktan sonra içi de kireçle sıvanmıştır. Ambarın üst kısmına açılan 50x60 cm
boyutlardaki açıklıktan tahıl doldurulmaktadır. Tahıl,“urupluğa” adı verilen, 12-15 kg tahıl
alan bir ölçekle doldurulmaktadır. Ürünün boşaltılması için ambarın taban kısmına yakın
yerine 10-15 cm çapında bir delik açılmakta ve bu delik bir bez parçasıyla kapatılmaktadır.
Kaynak kişinin 1935-40 yıllarında kullandığı samanlık merkezi mekândan2 m yükseklikte ve
1 m genişlikte bir ahşap kapı ile girilen, ışık almayan arka bölümünde yer almaktadır.
Samanlığın tabanı yüzeyin 1-1.5m altındadır ve ürünün nemlenmesini önlemek amacıyla bu
derin kısmı yedi sıra taştan oluşan temel üzerine kalıpta kesilmiş kerpiçlerle inşa edilmiştir.
Samanlık 20x14m boyutlardadır ve 4m yüksekliktedir. Samanlığın üzeri aralıklarla
yerleştirilen kalın ağaçlarla oluşturulan ana iskeletin üzerine ince ağaç dallarıyla ve
kullanılmayan bez parçalarıyla örtüldükten sonra, çamurla sıvanarak kapatılmıştır. Samanlığın
damına açılan 60x50 cm ölçülerindeki dikdörtgen açıklıktan saman doldurulmaktadır. Uzun
yıllar kullanılan bu samanlık nemden etkilenmiş ve bazı yerleri tahrip olmuştur. Samanlığın
güney duvarında 50x40 cm boyutlarında bir havalandırma boşluğu bulunmaktadır.
Samanlıklarda bulunan havalandırma boşluğu ürünün nemlenmesini önleyici ve ışık almasını
sağlayan bir tedbir olarak değerlendirilmektedir5 (Resim 2).
Ahmet Turan Çetinkaya’ya ait diğer bir samanlık da bir yamaca yaslandırılmış ahır üzerinde
yer almaktadır. Ahırın kuzey duvarı tamamen toprak altındadır. Böylece üstüne inşa edilen
samanlığın taban seviyesi de yüzeyle aynıdır. Samanlık 21x17 m boyutlardadır ve en yüksek
yeri 4 m, en alçak yeri 1 m yükseklikte eğimli bir çatısı bulunmaktadır. Samanlığın etrafı saç
ile kapatılmıştır. Samanlığın kuzey duvarında bulunan çift kanatlı kapısı4 m yükseklikte ve
1,7 m genişlikte olup, ürünün traktör römorkundan doğrudan depolama alanına
yerleştirilmesini sağlamaktadır. Bu işlem için kullanılan “Saman Gejgeresi” yaklaşık 10 cm
çapında iki ağaç dalı arasına geçirilen torba ile yapılmıştır. Saman bu torbanın içine
5

Belli, 2009: 429-430.
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doldurulduktan sonra iki ucundan sedye gibi taşınarak depolama alanına götürülmektedir.
Günümüzde ise traktörle samanlık kapısına yığılan saman yaba ile depolama alanına
aktarılmaktadır.
Çayboyu Köyü
Sivas merkezinin doğusunda yaklaşık 10 km uzaklıkta olan, eski adı ile Pirkinik olan
Çayboyu Köyünde yaşayan Osman Kıraç’a (85 yaşında) ait samanlık 1969 yılında yapılmıştır.
Samanlık, kompleks yapının güneyinde, avlu içerisinden 1,7 m yükseklikte ve 1 m genişlikte
bir ahşap kapı ile girilen, 17x5 m, boyutlarında, 7 m yükseklikte bir yapıdır. Samanlığın
tabanı yüzeyin 4 m altında, taşla inşa edilmiş tahrip olan duvarları da günümüzde kullanılan
tuğlalarla onarılmıştır. Samanlığın güney duvarında saman doldurmak için 1x1,2 m
boyutlarında pencere bulunmaktadır ve yine aynı boyutlarda ahşapla kapatılmıştır. Kaynak
kişi artık çiftçilik yapmadığı için bu yapıyı günümüzde odunluk olarak kullanmaktadır (Resim
3).
Kolluca Köyü
Sivas İlinin Merkez köylerinden Kolluca Köyü Sivas merkezinin doğusunda yer alan ve 15
km uzaklıkta yer alır. Eski adı olan Kahkik oyuk/sığınacak yer, rüzgâr almayan, sulu otlu
bölge anlamlarına gelmektedir ve modern adı 1980’den sonra değiştirilmiştir. Bu köyde
ambarları incelenen yedi kaynak kişi Doğanşar bölgesinden gelerek buraya yerleşmiştir.
Köyün bir yamaç yerleşimi olması nedeniyle evlerin kuzey kısımları yüzeyin altında, güney
kısımları yüzey seviyesinde bulunmaktadır ve bu kısımdan yapılara giriş sağlanmaktadır.
Ömer Erturan’a (50 yaşında) ait tahıl ambarı, 1900-1915 yıllarında taşla inşa edilmiştir.
Kompleks bir yapının bir köşesinde yer alan ambar üst yapı birimine kadar devam etmekle
birlikte, zamanla tahrip olduğu için bir kısmı sağlam kalmıştır. Bu ambar 1,2x1,2 m
boyutlarında, 1,5 m yüksekliktedir. Ambarda bulunan ürünü haşerelerden korumak için
duvarları çamurla sıvandıktan sonra içi de kireçle sıvanmıştır (Resim 4). Ambarın üst kısmına
açılan 30x70 cm boyutlardaki açıklıktan tahıl doldurulmaktadır. Ürünün boşaltılması için
ambarın taban kısmına yakın yerine 10-15 cm çapında bir delik açılmış ve bu delik bir bez
parçasıyla kapatılmıştır. Kaynak kişiye ait olan bu ambar zamanla ürün depolamada yetersiz
kaldığı için yanına ahşaptan yeni bir ambar yapılmıştır.
Söz konusu tahıl ambarı1900-1915 yıllarında Ermeni bir usta tarafından pelit ağacından
yapılmıştır. Üzeri açık olan ambar iki bölümlü, kaba ve özensiz biçimde çivilerle
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sabitlenmiştir. Ambarın her bölümü 1,3x1,5 m boyutlarında, 2,1 m yüksekliğinde ve 8001000 kg tahıl almaktadır. Ambara tahıl doldurmak için üst kısım kullanılırken, ürün
boşaltılması için alt kısmına yakın yere 8-10 cm çapında bir delik açılmıştır. Bu delik,
depolama sırasında sürgülü, spatula biçimli ahşap bir kapak ile kapatılmıştır. Ahşap ambar
üzerine başak, çiçek gibi bazı desenler çizilmiştir. Bu desenlerin sadece süs amacıyla çizildiği
söylenmektedir. Desenlerin ambarın sadece bir bölümünde olması, içine konulan tahıl türünün
ayırt edilmesi için kullanılmış olabileceği düşünülmektedir (Resim 5).
Aynı köyde yaşayan Osman Kumru’ya (50 yaşında) ait 80-100 yıllık tahıl ambarı iki
bölümlüdür. Çam ağacından yapılan ambarın her bölümü 0,6x1,2 m boyutlarında, 1,85 m
yüksekliktedir ve 780-900 kg tahıl almaktadır. Ambarın içine tahıl doldurmak için üst
kısmında 40x80 cm boyutlarında bir pencere bulunmaktadır ve ağzı ahşapla kapatılmaktadır.
Ambarın içerisindeki ürünün alınması için taban kısmına yakın yerine 10-12 cm çapında bir
delik açılmıştır. Bu delik sürgülü olup, spatula şeklinde ahşap bir kapak ile kapatılmıştır
(Resim 6).
Kolluca köyünde yaşayan diğer kaynak kişi Ahmet Canpolat (80 yaşında) ahşap ve taş duvar
ustasıdır ve bunların işçiliğinde çeşitli araç gereçler kullanmaktadır. Ahşabı yontmada
kullanılan ve yiv-dalga gibi şekilleri veren rendelerle birlikte duvar örmede kullanılan çekiç,
mala, vb. araç gereçleri vardır (Resim 7). A. Canpolat’ın evinin içinde bulunan, ahşaptan
yapılmış iki ambarından birisi iki, diğeri üç bölümlüdür.
İki bölümlü olan ambar aynı köyde yaşayan Mehmet Karabiber (86 yaşında) tarafından çam
ağacından yapılmış ve ambarın üzerine kırmızı boya ile 16/12/1947 tarihi yazılmıştır. Ambar
1x1,10 m boyutlarında ve 1,85 m yükseklikte olup, yaklaşık 800-900 kg tahıl almaktadır. Her
bölümünün üst kısmında 40x80 cm boyutlarda birer pencereden tahıl doldurulmakta ve aynı
boyutlarda ahşap kapakla kapatılmaktadır. Tahıl almak için 8-10 cm çaplarında açılan
delikler, bölümlerin taban kısmına yakın yerde olup, spatula biçimli ahşap bir kapak ile
kapatılmaktadır. Ailenin kadınları tarafından ambarın üzerine kırmızı boya ile Arapça “Allah”
kelimesi, başak, ay yıldız, daire içine yerleştirilmiş papatya gibi şekiller çizilmiştir (Resim 8).
Bu şekillerin süs olarak çizildiği belirtilmiş olmakla birlikte, geleneksel olarak ambardaki
tahılın bereketli olması amacı ile de çizilmiş olabileceği düşünülmektedir. Ambarın bazı
yerlerinde bulunan çiviler ambardan alınan tahılın çuval içerisine doldurduktan sonra çuvalın
ağzını bağlamada kullanılan iplerin asılmasında kullanılmaktadır.
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Diğer ambar üç bölümlüdür ve 1962 yılında Mehmet Karabiber tarafından çam ağacından
yapılmıştır. Yapılış tarihi, ustası tarafından tahıl boşaltma deliği olarak kullanılan sürgülü
pencerenin kapak kısmına yazılmıştır. Ambar 1x1,05 m boyutlarında ve 1,85 m yükseklikte
olup, yaklaşık 800-900 kg tahıl almaktadır. Her bölümünün üst kısmında tahıl doldurulmak
üzere 40x80 cm boyutlarda açılan birer pencere aynı boyutlarda ahşap kapaklarla
kapatılmaktadır. Ambarın her bölümünün taban kısmına yakın yere açılan delikler, tahıl
almak için kullanılmaktadır. Bu delikler 8-10 cm çaplarında olup, spatula şeklinde ahşap birer
kapak ile kapatılmıştır. Ahşap ambarın ana hatlarını yatay ve dikey yerleştirilmiş, 10x10 cm
boyutlarda ahşaplar oluşturmaktadır. Bunların üzerine, farklı ağız biçimlerine sahip rendeler
kullanılarak desenler yapılmıştır (Resim 9).
Mustafa Yeğiner’e (65 yaşında) ait yaklaşık 1926 yılında taştan inşa edilen iki katlı evin
kuzeyinde yer alan samanlık tek katlıdır. Eğimli bir çatısı olan samanlığın en yüksek yeri 15
m, en alçak yeri 13 m olup, 12x4 m boyutlarında dikdörtgen planlıdır. Samanlığın içerisine
kuzey kısmında, yüzeyden yaklaşık 3 m yüksekte kalan bölümden saman doldurulmaktadır
(Resim 10).
Mustafa Karabiber’e (53 yaşında) ait kerpiçten ve taştan yapılan samanlığın kuzey duvarı
yüzey altında kalmakta, diğer üç duvarı yüzey seviyesinde bulunmaktadır. Giriş batı
duvarından sağlanmaktadır. Eğimli bir çatısı olan samanlığın en yüksek yeri 15 m, en alçak
yeri 13 m olup, 12x4 m boyutlarında dikdörtgen planlıdır. Samanlığın kuzey duvarının üst
yapısı yüzeyden yaklaşık 2-3 m yüksekliğe kadar ahşap iskelet arasına doldurulan taşlarla
kapatılmış ve bir ahşap kapı bırakılmıştır. Ahşaplar 20-40 cm aralıklarla dikey yerleştirilmiş
olup, taşlar eğimli yerleştirilmiştir ve balık kılçığı tarzı bir örgü sistemi uygulanmıştır (Resim
11).
Depolama Yöntemlerinin Etnoarkeolojik Değerlendirmesi
Bu çalışmada Sivas’ın bazı köylerinde kullanılan, çeşitli malzemelerden yapılan depolama
yöntemleri etnoarkeolojik yöntemlerle incelenmiştir. Bunlar depolama çuvalları, kuyu/çukur
ambarlar ve yerüstü ambarlar olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır.
Depolama Çuvalları
Sivas yöresinde bezden veya ipten dokunan çuvallar iki parça halinde birbirine dikilmektedir.
Depolamada kullanılan kalın çuvallara “seklem çuvalı” veya “harar” adı verilmektedir (Resim
12). Bu çuvallar farklı boyutlarda hazırlanmaktadır. Keçi kılından ve koyun yününden
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yapılmış örgü çuvallar, çiftçilerin pamuk, kavun, karpuz, şeker pancarı gibi yeni tarım
ürünlerine yönelmesi ve modern hasat aletleriyle elde edilen ürünlerin hemen pazarlanabilir
olması nedeniyle, artık üretilmemektedir6. Konya bölgesinde kullanılan Seklem çuvalları ise
kilim gibi dokunduktan sonra çuvaldızla kalın iplerle dikilerek yaklaşık 1-1,2 m çapında
yüksekliği 1,5-2 m arasında değişen ve içerisine un, bulgur, tahıl konulan depolama
birimlerine dönüşmektedir. Yapıların iç kısımlarında nem oranın az olduğu ve haşerelerden,
özellikle de farelerden korumak için altlarına kedilerin girmesini sağlamak amacı ile yaklaşık
30 cm yüksekliğinde taş veya odun konularak yükseltilmektedir7. Seklem çuvalı
yerleştirildikten sonra içerisi küçük kaplarla doldurulmaktadır.
Arkeolojik

kazılarda

depolama

çuvallarına

ilişkin

hasır,

dokuma

ve

ip

izleri

belirlenebilmektedir. Yukarı Dicle havzasında çanak çömlek öncesi Neolitik döneme ait
Körtik Tepe yerleşiminde8, Konya ovasındaki çanak çömlekli Neolitik dönem yerleşimi olan
Çatalhöyük’te9 ve Çanakkale Kalkolitik Dönem yerleşimi olan Gülpınar’da10 bu tür
malzemelere ilişkin izler tespit edilmiştir. Bu izler her ne kadar insanların gündelik
yaşamlarında ip, sicim, kumaş gibi maddeleri üretip kullandıklarına işaret etse de, bunların
depolama kullanılan çuvallara ait olup olmadıklarını belirlemek güçtür.
Kuyu/ Çukur Ambarlar
Ortalama 1-1,5 m derinlikte ve 2-2,5 m ağız çapında, çan biçimli ya da şişe biçimli çukurlar,
Anadolu’da çağlar boyunca kullanılmış ve halen de kullanılmaya devam etmektedir11. Bu
çukurların hava ile temasını engellemek amacıyla ağızları dar olarak kazılmaktadır ve
kenarları samanla kaplandıktan sonra içlerine ürün yerleştirilmekte, nem ve hava girişini
engellenmek için de ağızları kil ile sıvanmaktadır. Böylece küf ve çeşitli haşerelerden oluşan
fauna çukurun içerisinde kalan oksijen tükeninceye kadar kenarlarına yerleştirilen saman
katmanlarını etkilemekte, oksijen tükendikten sonra da ürün bozulmadan korunabilmektedir.
Çukur ambarlar Sivas yöresinde de yakın zamana kadar yağmur sularından korumak için,
suyun birikmeyeceği uygun yerlere kazılmıştır ve içlerine daha çok patates, soğan, pancar
kökü, havuç gibi sebzeler gömülmüştür. Buna yöresel olarak “kuyulamak” denmektedir. Bu

6

Peters, 1979: 127.
Anonim, 2010: 11.
8
Özkaya, vd., 2011: 324.
9
Mellart, 2003: 156.
10
Özgünel, Kaplan, 2011: 150.
11
Peters 1979: 128-129.
7
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çukurların çapı yaklaşık 1 m, derinlikleri 1-1,5 m olup her sebze için farklı bir çukur
açılmaktadır. Sebzeler bu çukurlara sonbaharda gömülmekte ve ihtiyaca göre çıkarılmakta,
böylece kış mevsiminde yetişmeyen sebzeler beslenmede kullanılmaktadır. Doğu Anadolu’da
ise bu ambarlar evlerin zemin katlarında 1,20 m derinlikte kazılmakta, kerpiçle örüldükten
sonra içerisinde tahıl, kavun, soğan, patates, mısır ve pamuk gibi ürünler depolanmaktadır12.
Arkeolojik kazılarda bu tip depolama birimleri yoğun biçimde açığa çıkmıştır. Çukurların
tabanları ve kenarlarında belirlenen beyazlaşmış saman izleri ve içlerinde kalan tahıl daneleri,
bunların ambar olarak kullanıldıklarına kanıt oluşturmaktadır. Çukur ambarların yağmur
suyundan korunması için genellikle tepelik alanlara kazılması, eski yerleşim katmanlarından
oluşan höyüklerde büyük tahribata neden olmakla birlikte, bu tip besin depolama geleneğinin
en eski yerleşimlerden itibaren kullanıldığını göstermektedir. Çukurların içleri daha sonra
moloz, taş havan ve dibek parçaları, madeni halka ve parçalar, seramik parçaları ve hayvan
kemikleriyle dolmasına karşın, tabanları üzerinde belirlenen beyaz saman kalıntıları, bunların
ambar olarak kullanıldıklarına işaret etmektedir13.
Yerüstü Ambarlar
Yer üstü tahıl ambarları çamurdan, kerpiçten, taştan ve ahşaptan olmak üzere dört farklı
malzemeden inşa edilmektedir.
Çamurdan Yapılan Ambarlar
Bu grupta değerlendirilen ambarlar kerpiç çamuru ile biçimlendirilen depolama birimlerinden
oluşur. Ölçüleri ve üzerindeki bezemeleri çeşitlenen bu ambarlar Anadolu’da Balkan ve
Kafkas göçmenlerinin yerleştiği bölgelerde görülmekle birlikte Doğu Anadolu’da daha
yaygındır. Elazığ ilinin Altınova ilçesinin köylerinde kullanılan “petek ambarlar” buna güzel
birer örnek oluşturmaktadır14. Bu ambarlar, yaklaşık 50 cm ila 1 m genişlikte 1,5-2 m
yükseklikte olup, duvarları 3-5 cm kalınlıktadır. Petek ambarların yapım aşamasının başında
ön tarafın alt kısmına 10-12 cm çapında bir takoz yerleştirilmektedir. Altınova köylerindeki
kadınlar petek ambarları kile saman katarak su ile yoğrulup çamur haline getirildikten sonra
hafif yükseltilmiş tahtadan bir altlık üzerine farklı yöntemlerle üst üste yerleştirilen yassı
biçimlendirilmiş çamur parçaları ile yapmaktadırlar. Bu ambarlar kademeli olarak
yükseltirken aynı zamanda da bol kireçli beyaz toprakla sıvanmaktadır. Ambarların
12

Peters 1979: 129.
Ökse, vd., baskıda: Bölüm 2.3.
14
Wenzel, 1932: 55; Peters, 1979: 131-132.
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kenarlarına yatay sıralar halinde dikiş gibi yerleştirilen ipler, ambarı darbelere karşı dirençli
hale getirmektedir. Bu aşamadan sonra ahşap takoz çıkarılmakta ve açık kalan delik,
ambardan tahıl veya un boşaltmayı sağlamaktadır ve çıkartılan takoz, deliğin tıkacı olarak
kullanılmaktadır. Bu ambarların üzerine noktalar, daireler, çizgiler, yarım aylar, yıldızlar,
haçlar çizilmekte, tahta veya çuvalla kapatılmaktadır. Günümüzde kerpiç çamurundan yapılan
yerüstü ambarların bazıları kendi içerisinde bölümlere ayrılarak, bazıları bölümlenmeden
kullanılmıştır15.
Bu tür depolamaya en iyi örnek Konya ovasında Neolitik Çağ’da iskân edilen Çatalhöyük’te
Mekân 93 içerisinde tespit edilmiştir16. Bölümlenmiş olan bu petek ambarın bir gözünde
bezelye, yanında turp tohumları, üçüncüsünde kabuksuz arpa, dördüncü bölümde badem,
emer buğdayı, einkorn buğdayı ve kabuksuz arpa taneleri toplanmıştır. Bu durum, Neolitik
insanlarının çeşitli ürünleri farklı bölümlerde depoladığını göstermesi açısından önemlidir.
Kerpiç Ambarlar
Kerpiç çamurundan yapılan bir başka ambar ise kalıpla yapılmış kerpiç ambarlardır. Ana
malzemesi kil olup içerisine taşçık, saman ve ot karıştırılarak suyla yoğrulup çamur haline
getirilir ve bu çamur bir gün dinlendirilmeye bırakılır17. Kerpiç, bu çamurun uzunluğu 30-35
cm, genişliği 15-17 cm yüksekliği 10-12 cm olan ahşap kalıplara dökülerek şekillendirildikten
sonra açık havada kurutulması ile elde edilen bir yapı malzemesidir. Kerpiç yapıların
geçmişten günümüze kadar özellikle kırsal yerleşmelerde yoğun olarak tercih edilmesinin
nedeni, malzemesinin kolay tedarik edilebilmesi, maliyetinin az olması ve üretiminin kolay
olmasıdır. Kerpiçten inşa edilen yer üstü ambarların içleri bölümlere ayrılarak farklı tahıllar
depolanabilmektedir.
Anadolu’da Neolitik Çağ’da görülen bu tarz depolama birimleri tek katlı veya iki katlı olan,
alt kısmı taşla ve üst kısmı kerpiçle inşa edilen hücrelerden oluşmaktadır. Çayönü’nde açığa
çıkan hücre planlı yapıların18 taban altı depolama birimlerinden oluştuğu öne sürülmektedir.
Benzeri yapılar Akçay Tepe19, Nevali Çori20 gibi Neolitik yerleşmelerde açığa çıkmıştır.
Taş Ambarlar
15

Yakar, 1991: 47-48.
Bogaard, Charles, 2006: 70, 76-77, Şek. 4.
17
Acun, Gürdal, 2003: 74; Koçu, 2012: 2-3; Peters, 1979: 129.
18
Özdoğan, 2007: 90.
19
Özbaşaran ve Molit et al., 2007: 183.
20
Hauptmann, 2007: 136-141; Yalçın, 2011: 19.
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Taş işçiliğiyle yapılan yerüstü ambarlar Sivas yöresinde evlik veya avlu denilen, hol veya
salon gibi kullanılan mekânların iç kısımlarına inşa edilen, ölçüleri ihtiyaca göre değişen
depolama alanlarıdır. Böylece depolanan ürüne kolay ulaşabilmek ve nemden uzak tutarak
zarar görmemesi sağlanmaktadır21. Taştan bindirme tekniği ile yapılan bu ambarlar çamurla
sıvanmakta ve haşerelerden korumak için içi kireçle sıvanmaktadır. Depolama alanının kolay
erişilebilen bir duvarının tavana yakın kısmına yaklaşık 50x80 cm boyutlarda dörtgen biçimli
pencere açılmaktadır. Bu pencereden içeri girilerek deponun temizliği yapılabilmektedir.
Depolama alanının taban kısmına yaklaşık 15-20 cm çaplarında açılan delik bez veya başka
bir malzeme ile kapatılan boşaltma deliğidir. Evin damı üzerinden depolama birimine açılarak
içerisine bir künk yerleştirilen bir diğer delik, tahılın depoya doldurulmasında huni görevi
görmektedir.
Arkeolojik kazılarda taştan veya kerpiç ve taş birlikte kullanılarak inşa edilen yapılan yerüstü
ambarlar açığa çıkmıştır. Bunlardan bazılarının alt bölümü taştan, üst bölümü kerpiçten inşa
edilmiştir. Bu tip depolama birimlerinin Akçay Tepe22, Nevali Çori23 ve Ilıpınar’da24 açığa
çıkması, en erken yerleşimlerden itibaren kullanılan bir depolama biçimi olduğuna tanıklık
etmektedir.
Ahşap Ambarlar
Sivas bölgesinde yaklaşık 80-100 yıllık ahşap ambarlar üzerinde yapılan araştırmalara göre
ambarların yapımında pelit ve çam ağaçları tercih edilmektedir. Bunda asıl etken haşerelerin
bu ağaçları tahrip edememesi ve parçaların kemirgenlerin ağızlarına batmasıdır. Ahşap
ambarların yontulmasında ve üzerine çeşitli desenlerin işlenmesinde farklı rendeler
kullanılmıştır. Ambarlar, farklı tahılların konulması amacı ile 2-3 bölümden oluşmaktadır ve
her bölüm yaklaşık 800-1000 kg tahıl alacak kapasitededir. Yükseklikleri 1,80-1,85 m
arasında, 1,1x1,05 m boyutlarda inşa edilen bu ambarların her bölümün üst kısmında
doldurmada, alt kısmında boşaltmada kullanılan pencereleri bulunmaktadır. Doldurma
pencereleri 80x40 cm boyutlarda olup, sürgülü kapaklarla kapatılmaktadır. Doldurma işlemi
yöresel olarak “Urupluğa” adı verilen, 13-15 kg ağırlığında tahıl doldurulabilen kaplarla
yapılmaktadır (Resim 13). Ambarın boşaltılmasında kullanılan delik ise ön duvarının taban
seviyesine açılan 8x10 cm çaplarında bir açıklıktır. Bu delikler de spatula şeklinde sürgülü
sistemle kapatılmıştır.
21
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23
Hauptmann, 2007: 136-141.
24
Rodenberg,Rodenberg, 2007: 394-395.
22

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 4, Güz 2016, ss. 61-85.

__________________________________________________________________________________

Arkeolojik kazılarda sadece ahşap kullanarak inşa edilen depolara rastlanmamış olmakla
birlikte, ahşabın taşla ve kerpiçle birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. İçlerinde karbonlaşmış
tahıl kalıntıları ele geçen bu tip depolama birimleri Can Hasan25, Hacılar26 ve Ege Gübre27
gibi Neolitik dönem yerleşmelerinden itibaren kullanılmıştır.
Yerüstü Samanlıklar
Samanlıklar, saman doldurulan büyük boyutlarda depolama alanları olup çok fazla
önemsenmeyen yapılardır. Samanlıkların yapımında kalıba dökülmüş kerpiç ve yontulmuş taş
kullanılmaktadır. Saman çuvallarla, ahşaptan yapılmış bir iskelet üzerine bağlanan bez veya
torba parçalarıyla kapatılan, sedyeyi andıran “Saman Gejgeresi” adı verilen bir taşıma
aletleriyle veya traktör römorkuyla taşınarak doldurulur.
Kerpiç Samanlıklar
Samanlıkların kerpiçten yapılan duvarlarının alt kısımlarının nemlenmemesi için taş örgü
temeller üzerine inşa edilmiş, yağmur sularından korumak için iç ve dış yüzeyleri çamurla
sıvanmıştır. Samanlıkların çatısı aralıklarla kalın ağaçlardan oluşan ana iskelet üzerine alttan
üste doğru ince ağaçlar, dallar, sazlar ve kullanılmayan bezlerle kapatılıp çamurla
sıvanmaktadır.
Taş Samanlıklar
Kerpiçten yapılan samanlıklardan farklı olarak ana malzemesi kayalıklardan koparılan taş
parçalarının taş keseri gibi çeşitli araç gereçlerle yontularak mimaride kullanılacak hale
getirilen taşlardan yapılan samanlıklar, kerpiçten yapılanlara göre daha uzun ömürlüdür.
Büyük boyutlu taşların alt kısımlara bindirme tekniği ile yerleştirildiği ve aralarına çamur
harcı konularak sağlamlaştırıldığı bu samanlıkların duvarları da diğerleri gibi içi dışı çamurla
sıvanır ve üzeri (dam) kapatılır. Samanlığın içi temizlendikten sonra içerisine damdaki
bacadan saman doldurulur, çiğnenerek sıkıştırılır ve doldurma işlemi tamamlandıktan sonra
bacası naylonla örtülüp çamurla sıvanır.
Arkeolojik kazılarda benzeri depolama birimleri içerisine sadece saman korunduğuna ilişkin
veriler belirlenememektedir. Tahıl depolarında da koruyucu saman tabakasının olması ve
depoların içlerinin boşaltılmış olması, depolanan malzemenin niteliğinin anlaşılmasını
25
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zorlaştırmaktadır. Depoların içlerinde tahıl kalıntılarının bulunmadığı, sadece saman
kalıntılarının belirlendiği durumlarda dahi içlerinde depolanması olası tahıl kalıntılarına
rastlanmaması, tahılın tamamının boşaltılmış olabileceğinden yola çıkıldığında, tam olarak
belirlenememektedir.
Sonuç
Arkeolojik kazılarda açığa çıkan mimari öğelerin tanımlanması büyük oranda etnolojik
örnekler üzerinden yapılabilmektedir. Mimaride belirlenen bir bölmenin hangi amaçlarla
kullanılmış olabileceği biçimi, içerdiği malzeme ve etnolojik benzerlerinin kullanım biçimleri
göz önünde bulundurularak yorumlanabilmektedir. Bu çalışmada, arkeolojik kazılarda açığa
çıkan çeşitli depolama birimlerinin Anadolu’da halen kullanılmakta olan depolama çeşitleri
ile karşılaştırılması için yapılan etnolojik araştırmadan elde edilen veriler kullanılmıştır.
Sivas ili Merkez ilçesine bağlı dört köyde yapılan araştırmada incelenen beş farklı ambar
tipinin bazıları halen kullanılmaktadır. Çuval biçiminde ambarlar (Seklem Çuvalları) çürüyen
bir

malzemeden

yapılmış

olması

nedeniyle

arkeolojik

kazılarda

yeterince

belgelenememektedir. Buna karşın, taban üzerinde belirlenen bazı dokuma izleri üzerinde
tahıl bulunması, bu alanlarda çuval biçimli ambarların varlığına işaret edebilecektir.
Yapımı basit depolama birimlerinden olan Kuyu/Çukur ambarlar arkeolojik kazılarda yoğun
olarak açığa çıkmış ve içerisine tahılı koyduktan sonra yaprak, saman ve toprak ile
örtülmüştür. Bu tip depolar kolay yapılmasına karşın birçok sakıncaları vardır. Kuyuların
etrafının sıvanmasına, ağzının kapanmasına dikkat edilmezse kuyu içerisindeki tahıl
nemlenmekte, küflenmekte ve çürümektedir. Arkeolojik kazılarda açığa çıkan çukur ambarlar
daha sonra çöp çukurlarına dönüşmüştür. Çukurların içleri boşaltıldıktan sonra moloz, taş
havan ve dibek parçaları, madeni halka ve parçalar, seramik parçaları ve hayvan kemikleriyle
dolmuştur. Sivas yöresinde yakın zamana kadar çukur ambarlar suyun birikmeyeceği uygun
yerlere kazılarak içlerine daha çok patates, soğan, pancar kökü, havuç gibi sebzeler gömülerek
saklanmıştır. Buna yöresel olarak “kuyulamak” denmektedir. Kırsal alanlardaki ailelerin
günümüzde artık kalabalık olmaması ve yiyecekleri kolay tedarik edebilmeleri gibi birçok
etken, bu depolama yönteminin ortadan kalkmasına neden olmuştur.
Çamurdan yapılarak kullanılan yerüstü depolama birimleri arkeolojik kazılarda açığa çıkan,
bir mekânın içerisinin çamurla sıvanıp petek biçiminde küçük bölümlere ayrıldığı örneklerden
oluşmaktadır. Dört beş bölümden oluşan bu tip ambarların hacimleri küçük olmasına karşın
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bölümlerin fazla olması, depolanan tahıl çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde
Doğu Anadolu’da boyutları büyütülerek “petek ambarlar” şeklinde kullanılmaya devam
etmektedir.
Arkeolojik kazılarda açığa çıkan kerpiçten ve taştan yapılan yerüstü depolama birimleri
Neolitik Çağ’da taş ve kerpicin birlikte kullanıldığı hücrelerden oluşmaktadır. İki katlı olarak
inşa edildiği düşünülen yapılarda alt katın depolama birimi olarak kullanıldığı, üst katta da
yaşamın geçtiği düşünülmektedir. Günümüzde de iki katlı yapıların alt katları bölümlere
ayırarak tahıl depolamada veya çeşitli araç gereçleri saklanmada kullanılmaktadır. Yerüstü
ahşap ambarlara arkeolojik kazılarda rastlanmamış olmakla birlikte, ahşap, taş ve kerpiç
birlikte kullanılarak inşa edilen dar ve küçük mekânların içlerinde karbonlaşmış tahıl taneleri
ele geçmesi, bu birimlerin depolamada kullanıldığına işaret etmektedir. Arkeolojik kazılarda
depolarda saman saklandığına ilişkin veriler belirlenememektedir. Özellikle çukur ambarların
tabanları ve kenarlarında görülen beyazlaşmış saman izleri, samanın tahılı nemden korumak
amacıyla kullanıldığını göstermektedir.
Depolamada kullanılan samanlık ve ambarlar Sivas merkez köylerinin genelinde yakın
zamana

kadar

kullanılmış

olmakla

birlikte,

günümüzde

birçok

köyde

artık

kullanılmamaktadır. Kentleşme nedeniyle artık köylerde genç nüfusun yaşamayışı, bu
ambarların artık inşa edilmemesine gerek duyulmamaktadır. Bu son örnekler arkeolojik
kazılarda açığa çıkan ambarların tanımlanması için önemli etnolojik veri kaynakları olarak
değerlendirilmektedir. Buna karşın, terk edilen köy evlerindeki ambarlar da artık yıkılmakta
olduğundan,

bir

süre

sonra

bu

konuda

etnolojik

araştırma

yapılamasına

gerek

duyulmayacaktır. Depolama biçimleri de farklılaşmaktadır. Günümüzde saman dışarı
bırakarak üzeri brandalarla kapatılarak depolanmakta, tahıl ise hasattan sonra satılmaktadır.
Sivas ilinde yapılan alan araştırması kapsamında yok olmaya yüz tutan depolama alanları ile
ilgili bilgiler, yakın zamana kadar kullanmış yöre halkından edinilmiştir. Günümüzde köy
yaşamındaki değişim ile büyük ölçüde kente göç, kırsal kültürün zamanla unutulmasına yol
açmaktadır. Anadolu’nun kırsal yerleşimlerinde bu tip araştırmaların yapılması ve
yayınlanması, arkeolojik verilerin değerlendirilmesi için önemli kaynak oluşturmaktadır.
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