SUYANGGAE AÇIK HAVA YERLEŞİM YERİ:Deniz Seviyesinden
132 m. yükseklikte, Namhan nehrinin terası üzerinde yer alan bir açık hava
yerleşim yeridir. Tanyang İlçesinde, Aegok-li’de yer alır.
1980 yılında nehir üzerinde yapılacak Chung-ju hidrolik barajı nedeniyle
yapılan yüzey araştırmaları sırasında bulunmuştur. 7 kazı ve 1 test kazısı, 1983
yılından 2001 yılına kadar gerçekleştirilmiştir. Suyanggae I, II ve III olmak üzere
3 lokalitesi vardır. Bunlardan I. ve III. Lokaliteler Paleolitik dönem kültür
seviyeleri içerirler.
Suyanggae sitinin en önemli yeri I. lokalitedir. Chungbuk Milli Üniversitesi
Müzesi tarafından 1983’den 1985’e kadar 4 sezon kazılmıştır. Kazılan alan
toplam 1250 m2’dir ve burasaı Kore’nin en geniş sitlerinden biridir. Suyanggae
Lokalite I, Orta Paleolitik dönemden Bronz Çağı’na kadar önemli prehistorik
kültür seviyelerini vermiştir. Bunlar arasında 2 Paleolitik seviye tanımlanmıştır.
Alt seviye (Tabaka V) Orta Paleolitik, üst seviye (Tabaka IV) ise Üst Paleolitik
özellikler gösterir. Her iki seviye 27.000’den fazla yontmataş alet vermiştir.
Orta Paleolitik (Tabaka V) Dönem süresince taş aletler çoğunlukla
kuarzitten yapılmışlardır. Aletler genelde hacimli olup, seyrek düzelti gösterirler.
Yontma-taş aletlerin yapımında doğrudan vurma tekniği ve örs tekniği,
uygulanmıştır. Tabaka V, elbaltaları (iki yüzeyli aletler) ve kıyıcılar gibi ağır
çekirdek aletleri içerir.
Üst Paleolitiğe ait çok önemli buluntular bir mil tabakası olan IV. tabakadan
elde edilmişlerdir. Üst Paleolitik dönem (Tabaka IV), C14 yaşlandırmasıyla G.Ö.
18.630 ve 15.410 arasına tarihlendirilmiştir. Üst Paleolitik tabakada toplam
17.708 parça bulunmuştur. Yontma-taş endüstrisi dilgileri, mikro-dilgileri, ön
kazıyıcıları, kenar kazıyıcıları, uçları, saplı parçaları ve mikro-dilgi çekirdeklerini
içerir. Bunlar taş aletlerin tipolojik bir çeşidini gösterir ki, bu özellikler Kore
yarımadasındaki Üst Paleolitiği anlamamızda Suyanggae yerleşim yerini hayati
öneme sahip sitlerden biri yapar. Üstelik, aletlerin üretildiği 49 adet işlik yeri
tanımlanmıştır ve bunlar bize insan davranışları hakkında çok önemli bilgiler

sağlar. Aletlerin üretildiği hammadde tabakalı bir taş olan shale’dir ve yerleşim
yerine 1,5 Km. uzaklıktaki Sanjegol’den getirilmiştir. İlginç aletlerin
çoğunluğunu ise mikro-dilgi çekirdekleri ile bu yöreye özgü omuzlu ya da saplı
uçlar oluşturur. Bu nedenle IV. Tabaka’da görülen kültürel kompleks “Suyanggae
Kültürü” olarak isimlendirilmiştir.
Bu Dönem süresince birkaç önemli değişim olmuştur. İlk değişim alet
üretim tekniğinden gelir: Dilgi tekniği genelleştirilmiştir ve dilgicik üretimi
ortaya çıkmıştır. Doğrudan vurma tekniği bu zamanda hala kullanılmaktadır fakat
aletler dolaylı vurma tekniğinin izlerini taşırlar. İkinci değişim farklı hammadde
kullanılmasıyla kendini gösterir. Gerçekte hammadde silisli bir shale (tabakalı bir
taş cinsi)dir fakat aynı zamanda obsidiyen ve tüf gibi bir çok farklı malzeme de
kullanılmıştır. Bu durum Suyanggae insanlarının çevrelerindeki doğal kaynaklar
üzerine geniş bir bilgiye sahip olduklarını ve hammadde kaynakları temelinde ilk
dönem

ile

karşılaştırıldığında,

onların

yaşadıkları

alanların

sınırlarını

genişlettiklerini gösterir.
Suyanggae II. Lokalitesi 1995 ve 1996 yıllarında 3 sezon kazılmıştır. III
Krallık Döneminin erken safhasına ait muazzam ölçülerde bir köy yerleşmesi
keşfedilmiştir. Az sayıda çanak-çömlek ve kültüre alınmış hububat bu kazılarda
bulunmuştur ki bunlar geçmiş yaşam biçimlerinin şekillenmesine büyük ölçüde
katkı sağlar.

CHODONGRI:
Namhan nehrinin yanında yer alan bir açık hava yerleşimidir. III lokalitesi
vardır. İlk kez 1990 yılında şiddetli bir yağmur sonucu oluşan sel taşkınıyla
keşfedilmiş ve 1996-1997 yıllarında kazılmıştır.
4 kültür katı tespit edilmiştir:
I.

Geç Bronz Çağı: C14 ile G.Ö. 2065± 130 ve 2300±250’ye tarihlendirilmiştir.

II.

Erken Bronz Çağı: Bu döneme ait bir yapı G.Ö 2700±165’e ve 1 numaralı ocak
ise G.Ö. 2995±135’e tarihlenmiştir.

III.

Geç Neolitik: Tarak izli çanak-çömlek ve ocak bulunmuştur.

III.

Erken Neolitik: C14 ile G.Ö. 5295±545 tarih vermiştir.

Kazılar daha çok Bronz Çağı tabakalarında yoğunlaştırılmıştır. Bronz Çağı
altından gelen Neolitik dolguların çoğu daha sonra yapılacak kazılara
bırakılmıştır. Bronz çağı tabakalarında 10 dikdörtgen planlı çukur ev, 30 ocak
kalıntısı, 13 çöp çukuru ve 1 taş çöplüğü ortaya çıkarılmıştır.

