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Tepecik-ciftlik Hoyügü, Orta Anadolu Platosu'nun güneyinde, Kapadokya Bolgesi'nin
güneybatisinda, Lakonia Bolgesi sinirlanna yakin bir konumda, çevreye kapali bir ovanin
güneydogu kenannda yer alir. Melendiz silsilesinin ortasindaki Melendiz Havzasi'nda, Çiftlik
Ovasi'nin yerinde Pleistosen donemde bir krater golü bulundutju, bu golün Holosen donemi baglanndan itibaren ponza ve külden olugan alüvyonla dolarak ovaya donügtügü bilinmektedir (Todd 1980: 11 6; Balkan Atli-Cauvin 1998: 220). Günümüzde seviyenin en alçak
o l d u w ovanin orta kesimlennde zemin suyu seviyesi hâlâ yüzeye çok yakin kotlardadir.
Melendiz silsilesi, bir krater ovasini çeweleyen ve yükseklikleri 3.268 ile yaklagik 2000 m
arasinda degigen Hasan Dagi, Melendiz Dagi, Keçiboyduran Da@, Bozdag ve Gollü Dag gibi
formasyonlardan olugur. Melendiz silsilesi, bir yandan d o w d a Mio-Pliosen ile Pleistosen
donemler arasindaki volkanik faaliyetlerle biçimlenmig olan ve Kapadokya Volkanik Bolgesi
olarak da adlandinlan Acigol-Ecemig Dag ve Erciyas volkanik formasyonlannin, bahda ise
Konya Ovasi güneyinde uzanan Karadag, Karacadag formasyonlannin da bir parçasidir.
1966 yilinda lan Todd tarafindan bulunan (Todd 1 966: 105, 107, 1980: 44) Tepecik-Çiftlik
Hoyügü, kesin sinirlan saptanabilen kesiminde, 300 x 170 m boyutlannda bir alani kaplamaktadir; ~ v â biçimli
:
bir koni ve bu koninin güneydogusunda yer alan U;ï terastan olugan
hoyügün uzun aksi kuzeybati-güneydogu yonünde uzanmaktadir (Fig. 1). Hoyügün en
yüksek noktasinin çevre ovadan yüksekligi 4 ilâ 9,6 m arasinda degigmektedir (Fig. 2). Bu
kesimde hoyük 33.300 m2'lik bir alani kaplamaktadir. Kesin sinirlan saptanan bu kesim
diginda, hoyügün güneyindeki tarlalarda yüzey buluntulan genig bir alana yaylmig olarak
bulunmaktadir. Bu alanin sulu tarim yapmak amaciyla düzlendigi ve hoyük dolgusunun
dagitildigi bilinmektedirl. Bu kesimde hoyügün kesin sinirlan ancak yapilacak sondajlarla
saptanabilecektir. Yüzey buluntularinin dagilimina gore yapilabilecek bir tahminle hoyügün
bu kesimde yaklayik 30.000 m2 boyutlannda bir alani daha kapladigi soylenebilir; bu
durumda tüm hoyügün 6 hektar civarinda oldugu tahmin edilmektedirz.
2000 ylindan bu yana sürdürülen caligmalarda yaklayk 750 m2 genigliginde bir alan
kazilmigtir (Fig. 1). Hoyügün kuzey yamacindaki ufak bir açma diginda tüm açmalar hoyük
zirvesi qewesinde yer almaktadir. Bu ana alanda, tepe '0' noktasina gore, ulagilmig en derin
düzlem yaklagik 4 m'dir. Bugüne kadar yapilan çaligmalarda hoyükte dort donem bulundugu tespit edilmiytir. En üstte Geç Roma-Bizans (1. tabaka) donemlerine ait birkaq mezar
aqilmiytir3. Kazi alaninin kuzeydogu kesiminde Orta Kalkolitik (2. tabaka), açilan alanin
1

2

3

Tarlada yapilan su bonisu sondajinda, çok dar bir alanda, yaklagik 1,5 m derinlikte tag duvar ve
Neolitik doneme ait çanak çomlek kalintilarina rastlanmigtir.
Bolgede bulunan diger yerlegmelerin boyutlan yaklagik olara ~oyledir:Agikli Hoyük 7 ha; Kogk
Hoyük 1 ha; Çatalhoyük-Dogu 12.5 ha; Can Hasan 111 1 ha.
Yore halki, hoyük üzennde kesme tagtan inga edilmig bir yapi bulundugunu, yapinin sokülerek
taglannin yeni binalann ingasinda kullanildigindan bahsetmektedir. 1966 yilinda 1. A. Todd tarafindan yayinlanan tek fotografta boyle bir yapi gorülmemektedir (Todd 1980: fig. 23); soz konusu yapi veya yapilar bu tarihten once kaldirilmig olmalidir.
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hemen tümünde llk Kalkolitik (3. tabaka) ve hemen altinda da Neolitik donem tabakalan (4
ve 5. tabakalar) ortaya çikartilmigtir.

ORTA KALKOL~T~K
DONEM
2. tabaka kazi alaninin kuzeybati kesiminde, 171 açmasinin tümünde, 161 açmasinin
dotjusunda ve 175 açmasinin kuzeyinde, yaklark 100 m2 boyutlannda bir alanda gri küllü,
yanikli bir alan ortaya çikarhlmigtir (Fig. 3). Genig bir çukur gorünümündeki bu dolgu

igerisinde bulunmug olan çok sayidaki büyük boy tag herhangi bir yapi kalintisina ait
yikintilar olmayp bu alana atilmig gibi gorünmektedir. Diger yandan, düzenli bir yapi plani
olugturmamakla birlikte çok sayida büyük, uzun tagin dik durumda bulunmug olmasi burada farkli bir yapilanma bulundutjunu da dügündürmektedir. llk Kalkolitik donem tag duvarlannda kullanilan nispeten düzgün, yassi taglardan farkli olan bu taglann dal, ça11 grpi gibi
hafif organik malzeme ile inga edilmig yapilarda kullanilmig olduklan, gri küllü dolgunun da
bu organik malzemeye ait o l d u w dü~ünülebilir.Bu alanda bulunmug olan çanak çomlek
bolgede "Gelveri" tipi olarak bilinmekte ve Orta Kalkolitik doneme tarihlenmektedir (Fig. 31,
30m-n). Benzer malzeme h o y ü w n diger açmalannda yüzey topraginda ve üst seviyelerde
daginik ve seyrek olarak ele geçmigtir. Bu doneme ait dolgunun hoyükte yapilan zirai
faaliyetler ve yapi tagi alinmasi nedeniyle yapilan kazilarla büyük olçüde yok oldugu
anlagilmaktadir.

iLu K~LuoLi-riuDONEM
ilk Kalkolitik donem (3. tabaka) yapilanmasinda oldukça dinamik bir süreklilik oldutju
yapilarda tespit edilen yapi evreleri, ekler ve yenilemelerden anlagilmaktadir (Fig. 3-5).
Agagida daha aynntili olarak anlatilacagi gibi, yerlegme tek yapilardan ve bir yaDi çekirdegi
etrafinda inga edilen eklemelerle geligen yapi kümelerinden olugmaktadir (Fig. 5). Zaman
zaman tek yapilann arasinda uzanan sokaklgeçit benzeri araliklann, açik alanlann bloke
edilerek kapatildigi anlagilmaktadir. "Yatay tabakalanma" olarak adlandirabilecegimiz bu
geligim süreci bir tabaka boyunca, hem farkli yapilarlyapi kümeleri arasinda hem de ayni
yapilyapi kümesi içerisinde farkli zamanlarda gerçeklegmig gibi gorünmektedir.
Tabakalanma olugturulurken oncelikle yatay tabakalanmada eg zamanli ve birbirini takip
eden degigimler, ardindan alt evreler ve tabakalar ve son olarak da ana evreler tespit edi1m.eye çaligilmigtir.
Yaklagik 650 m2 boyutlannda bir alanda ortaya gkartilmig olan llk Kalkolitik doneme ait
gimdilik iki ana evre ve toplam alti tabaka tespit edilmigtir (Fig. 3-4). Merkez kazi alaninin
hemen hemen tümünde ilk Kalkolitik donemin "Üst Evresi" (Fig. 3 - 4 , alanin kuzeybati
kogesinde, 161 açmasinda ve alanin güneyinde, 16-1 7K açmalannin güney bitiminde de
"Alt Evresi" ortaya çikartilmigtir. Yapilar, ozellikle Alt Evre'de, Neolitik donemin egimli dolgulan kismen düzlenerek inga edilmigtir.
ilk Kalkolitik donemin Alt Evresi'nde merkez kazi alaninin bat1 yansinda kuzeydogu-güneybati yonünde uzanan 6-7 m genigliginde bir açik alanlgeçidin dogu ve bat1 kenarlan
boyunca yer alan yapilardan olugan bir yerlegme düzeninden bahsedilebilir (Fig. 4). Üst Evre
baglannda da ayni yerlegme düzeninin devam ettigi, daha sonra ana yapilara eklenen
bolümlerin (AD mekâni) açik alanlgeçidi iggal etmeye baglayarak daralttigi ve bu alanin
genigliginin 4 m'ye kadar indigi anlagilmaktadir. Üst Evre'nin son tabakasinda, ilk Kalkolitik
donem sonunda, bir yandan açik alan iggalinin devam ettigi (A yapisi), bir yandan da açik
alanin/geçidin kuzey bitiminin kapatilarak (L, M,N yapilan) tüm alanin ü i tarafi kapali bir

avluya donügtürüldügü anlagilmaktadir.
Ortaya çikartilmig olan yapilar farkli plan ozellikleri gosterir ve iki gwba aynlabilir: tek genig
odali yapilar (ornegin O yapisi) (Fig. 3-4, 8-10) ve çok odali yapilar (P-Q-R yapisi) (Fig. 34, 11 - 12). Tek genig odali yapilann bazilannin iç alanlannin sonradan ince duvarlarla
bolmelere aynldigi (U yapisi) (Fig. 3-4) veya platform, tag dogeme gibi tabanda olugturulan
yükseklik farkliliklan ile (D yapisi) (Fig. 3, 5, 14) kullanim alanlannin birbirlerinden aynldigi
veya belirlendigi anlagilmaktadir. Çok odali yapi tipi için tek omek kazi alaninin bat1 bitiminde kismen ortaya çikartilmig olan P-Q-R yapisidir. 1ç alanin yapi inga edilirken bolümlendirilmig ddutju anlagilmaktadir. Yaklagik 1 m l boyutlanndaki ufak mekânlann hangi
amaçla kullanildigi ve bu ilginç yapinin iglevi henüz bilinmemektedir.
Yapilar tag subasman üzerine kerpiç duvarlar ile inga edilmigtir. Ortalama genislikleri 0,5 m
olan tag subasmanlar en az iki, en fazla alti sira yükseklikte yapilmigtir. Çotjunlukla yassi ve
birkaç kenan düzgün yüz veren taglann kullanildigi duvarlarda yaygin olarak "kabuk duvar"
orgüsü kullanilmigtir. Birçok d w a r iki dizi arasinda bogluk birakilmadan orülmüs,
bazilannda ise arada kalan bosluklar yumruk büyüklügünde taglarla doldurulmugtur. Duvar
orgülerinde sik sik taglann kuyniklamasina (enine) yerlegtiri!mesi ile duvar orgüsünün
güçlendirildigi gorülür. Çotju duvar kogelerinde nispeten büyük, hatta bazi yerlerde oldukça
büyük koge taglan kullanilmigtir. Duvar taglan katkisiz killi çamurdan yapildigi anlagilan bir
harç ile birlegtirilmigtir. Birçok subasman duvannda üst sira orgüsü düzgün bir üst düzlem
olugturacak gekilde bitirilerek üstündeki kerpiç duvara yatak olugturmugtur. Birkaç ufak
parça diginda tag subasman dwarlan üzerinde in situ kerpiç duvar kalintisi bulunamamigtir.
Eldeki bulgulardan anlagildigina gore kerpiç duvarlar arada ahgap hatil ve benzeri malzeme
kullanilmadan dognidan subasman duvar yatagi üzerine inga edilmigtir. Kerpiç duvarlann
varligi yapi içleri ve çevresindeki yapi molozlanndan analagilmaktadir. Bu kalintilar arasinda
tugla kalintisina henüz rastlanmamig olmasi duvarlann ytjma veya kalip duvar teknigi ile
yapilmis olduklanni dügündürmektedir. Yapi içlerinde ocak, finn, tandir gibi ates yerleri ve
"petekler" (Fig. 13) sik rastlanan yapi ogeleridir.
llk Kalkolitik doneme ait birkaç gomüt ortaya çikartilmigtir. Donemin alt tabakalannda
gomütler tek baglanna hocker pozisyonunda gomülmüg ve yanlanna hediye birakilmamigtir;
tümü birincil gomütlerdir. 171 açmasinda yine donemin alt tabakalanna ait ilginç bir
gomütte govdelerinden ayrilmis üç kafatasi ve birkaç uzun kemik düzgün bir gekilde
yanyana yerlestirilmig olarak bulunmugtur (Fig. 23). Donemin üst tabakalannda yaygin
olarak ikincil gomütler bulunmugtur. Birkaç gomütnün yer aldigi ikincil gomülerde olü
hediyesi olarak obsidyen aletler, boynuz, tag balta, siradan çanaklar ve bezemeli çanaklar
birakilmigtir. Ayni tabakada gorülen bir baska gomüt tipinde farkli çanak çomleklere ait
kirilmis kabartma bezemeli parçalar toplanarak olülerin yanlanna birakilmistir; bunlar
genellikle ikincil gomü tlerdir.
Neolitik donem tabakalanna (4 ve 5. tabakalar) 16-17 J-K ve olasilikla 161 açmalannda
yapilan çaligmalarda ulasilmi5tir (Fig. 3, 6-7, 19, 24). 16K açmasinda, llk Kalkolitik donemin ilk evrelerinde açik alan olarak kullanilmis dolgunun altinda, yaklasik 2 m'den itibaren
llk Kalkolitik donem tabakalanndan farkli oldugu anlagilan açik san renkli, milli, steril
gorünümlü, yaklagik 80 cm kalinliginda, çok az sayda buluntunun ele geçtigi bir dolguya
ulagilmigtir (Fig. 7). 4. tabaka olarak adlandinlan bu tabakada ozellikle açmanin dogu ve
güney kesimlerinde 16 adet gomüt ortaya çikartilmigtir (Fig. 18). Oldukqa saglam durum-
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daki iskeletler, ç o w n u n bagi güneye, bir kisminin ise kuzeye bakacak gekilde ve hocker
pozisonunda yerlegtirilmigtir (Fig. 21). Gomütlerin bazilannin yanina ufak bir çomlek ve
birkaç boncuk gibi olü hediyeleri birakilmighr.
16J açmasinda tespit edilen dokuz bireyden dordünün erigkin, ikisinin çocuk, üçünün de

bebek oldugu anlagilmigtir. Bazi gomütlerde sadece uzun kemikler b u l u n m u ~kafataslan ele
geçmemigtir; bazilannda erigkin ve bebek iskeletlennin bir kisim kemikleri kangik durumda
bulunmugtur. Bu alanda ortaya çikartilan çocuk gomütlerinden bir tanesi çomlek içine
gomülü ve yaninda celt, boncuk gibi birkac olü hediyesi ile birlikte bulunmugtur (Fig. 20).
Bu alanda yapi kalinhsina rastlanmamighr. Ele geçen buluntular 16J ve K açmalannin 4.
tabakada gomü alani olarak kullanilmig oldutjunu gostermektedir. Gomütlerin bir kismi
ikincil gomütlerdir ve olasilikla ilk gomüldükleri yerlerden çikarhlarak birkaç birey tekrar birlikte gomülmügtür. Bu tür ikincil gomütlerde bireylerin birçok kemigi eksiktir (Fig. 22).
173 ve 17K açmalannda ortaya cikarhlan 4. tabaka kalintilan oldukça bozuk durumdadir
(Fig. 7); tag subasman duvarlannin en alt siralan korunmugtur. Iki evreye ait oldugu
anlagilan yapi kalinhlanndan kuzeyde, 173 açmasinda güneybati kogesi ortaya çikartilmig
olan AL yapisi, ilk evre olan, 4.2 evresine aittir. 3. tabaka dwarlanndan farkli olarak, dig
dizisi uzunlamasina yerlegtirilmig yassi büyük boy, i~ dizisi ise nispeten daha ufak ve
enlemesine (kuyruklamasina) yerlegtirilmig taglarla yapilmirj, iki dizi arasinda kalan bog alanlar da ufak boy taglarla doldurulmugtur. Yapinin güneyinde birbirine paralel uzanan iki
duvar kalintisi yapinin bu kesimde birkaç kez yenilenmig oldutjunu dügündürmektedir.
Mekânin içerisinde, bir kismi açma d o m kenan altinda kalan bir ateg yerine ait taban
kalintilan ortaya çikartilmigtir. Birçok kez yenilendigi anlagilan, alti çakil tagi, üstü kalin kerpiç çamuru dogeli, en üstü ise ince sivali bu taban kalintilanni çevreleyen duvar kalintilan
bulunair;cimigtir. Ateg yerinin platform benzeri bir yükselti üzerinde yer aldigi, sivali tabanin
bu yükseltinin kenanndan alçalarak mekân içerisinde devam ettigi anlagilmigtir. Ocak yerinin
hemen güneyinde, kismen açma do@ profili içerisinde kalan, iki ilâ alti aylik bir bebege ait
o l d u D tespit edilen gomüt, düz kenarli, silindirik biçimli bir çomlek içerisine yerlegtirilmigtir; çomlegin dibinde, çomlege yapigik ve çok bozuk durumda tespit edilen izler bebegin
hasir veya kumag benzeri bir ortü ile sanldigini dügündürmektedir. Ayni açmada, AL
yapisindan 30-40 cm yüksekte bir sonraki 4.1 evresine ait bir b a ~ k abozuk yapi kalinhsinin
(AM) güneydogu kogesi ortaya çikartilmi~tir.Dogu-bat1 aksinda genigligi 4,5 m olan yapinin
kuzey bitimi tamamen tahrip olmugtur.
173 açmasindaki yapi kalintilanndan 5,5-6 m geni~liktebir açik alanla aynlan, ayni

tabakaya ait ayn bir yapi grubu 17K açmasinda ortaya çikartilmigtir. Burada AJ olarak
adlandinlan bir yapinin kuzeybati koaesi ile yapi kogesine bitigik ve dogu-bat1 yonünde
uzanan bir bahçe duvanna ait kalintilar bulunmuatur. Alt sirasi korunagelmirj olan AJ
yapisinin tag subasman duvari, AL yapisindakine benzer bir teknikle, duvarlarin dig
siralannda hem uzunlamasina, hem de enlemesine yerlegtirilmig yassi büyük taglar ve
aralanna yerlegtirilmig daha ufak tarjlarla inaa edilmigtir. Yapi içerisinde yanginla yikilmig tag
ve yanik kerpiç dolgusu altinda çok miktarda yanmig ahgap kalintisi ortaya çikartilmigtir. Bu
kalintilar yikilmig bir dam veya duvar konstrüksüyonuna ait olabilecegi gibi taban
seviyesinde yer alan bir konstniksüyona da ait olabilir. Mekân çok ufak bir alanda kazilabilmi2 olduwndan henüz kesin bilgi edinilememigtir.

AJ yapisinin batisindaki alanin, etrafi sinirlandinlmig bir açik alan olarak kullanilmig oldugu
anlagilmigtir. AJ yapisinin kuzeybati kogesinden itibaren batiya uzanan bir bahçe duvan bu
açik alani kuzeyden sinirlandirmaktadir; alanin güney sinin kazi alani diginda kaldigi için

bilinmiyor. Bahçe dwannin batiya devaminda güneye dogn_l bir k m m yaparak devam ettigi
gorülür; bu kavis, duvann çevirdigi alanin bir yükselti oldumnu ve duvann da bu yükseltinin yamaç egimine uygun yapildigini dügündürmektedir. Dwann iki yapi evresi bulunmaktadir; ilk evresine ait kalintilann AJ yapisinin kuzeybati kogesine bitigk olarak yaklagik
4 m'lik bir kismi korunmugtur. lkinci yapi evresinde ilk d w a n n hemen kuzeyine, onceki
duvar ile hemen hemen ayni yonde ikinci bir duvar inga edilmigtir. Bu ikinci duvann yaklagik
10 m uzunlutjunda bir kismi korunagelmigtir. Bina dwarlanndan farkli bir teknikle inga
edilmig yaklagik 50 cm genigligindeki d w a n n di$ yüzü daha düzgün yüz verecek biçimde,
taglann nispeten daha ozenli yerlegtirilmesi ile yapilmigken, arka yüzü daha ozensiz
yapilmigtir. Bu bahçe duvannda, yapi dwarlannda kullanilan kerpiç harcindan farkli olarak
daha sert, açik devetüyü renkli bir harç kullanilmig oldutju gorülmektedir. Duvarda gorülen
bir bagka ozellik de duvann iki kesimde digan do@u "bastion" benzeri çikintilannin bulunmasidir; bu çikintilann her biri yaklagik 2,7 m genigliktedir ve kuzeye d o m 60 cm kadar
ilerlemektedirler. Bu duvann çevreledigi alanda degigik seviyelerde yanikli küllü alanlar ile
doküntü kerpiç topragl k a n ~ i kolarak bulunmu~tur.Bunlarla birlikte tüm alanda daginik
olarak çok miktarda obsidyen alet, yonga ve artiklan ile hayvan kemitji parçalan ele geçen
buluntulardir. Bu alanin çegitli faaliyetler için, ama ozellikle obsidyen yongalama alani
olarak kullanilmig oldutju ve alanda olasilikla hafif ahgap malzemelerle yapilmig ~ a r d a kbenzen basit yapilann yer aldigi dügünülebilir.
161 açmasinin kuzeybati çeyreginde, Orta Kalkolitik yapilanmasi ve geç donem mezarlan
tarafindan tahrip edilmig llk Kalkolitik tabakalan altinda, yaklagik 2-2,3 m kotlannda, bir
bolümü ortaya çikartilmig olan yapi kalintilannin iki farkli tabakaya ait oldutju anlaylmaktadir. Kazi alaninin diger bolümleri ile stratigrafik baglantisi henüz kesinlegmemig olan 161
açmasindaki bu kalintilardan üst tabakaya ait olan ve duvar genigliklen 1 m'ye u l a ~ a n
yapinin llk Kalkolitik donem bagina ait olma ihtimali bulunmaktadir (Fig. 3). Bu yapinin
hemen güneyinde kismen ortaya çikartilmig olan yaklagik 1,3 m geniglikteki bir mekânin ve
bunun dogusuna sonradan eklendigi anlagilan "bahqe duvanl'nin ise Neolitik doneme, 4.
tabakaya ait oldugu anlagilmaktadir (Fig. 3). "Bahçe duvan" ile qevrelenmiz alanin üzerinin
hafif bir malzeme ile kapatilarak kullanilmig oldugu, içerisinde bulunmug olan kül
kalintilanndan anlagilmaktadir. Bu alan içerisinde bulunmug olan obsidyen artik ve
kiymiklan, boynuz kalintilan burada yagam alanlannda yapilmasi tercih edilmeyen iglenn
yapilmig oldugunu dü~ündürmektedir.161 açmasindaki bu tabakalann stratigrafik konumlan 16-1 7 J-K açmalannda alt tabakalara inilmesi ile kesinlik kazanacaktir.
Neolitik doneme tarihlenen 5. tabakaya 16K acmasinin bat1 yansinda 3 x 8 m (24 m2)
boyutlanndaki bir derin aqmada, tepe '0' noktasina gore yaklagik 3 m'de ula~ilmi~tir.
Kazinin durduruldutju kota kadar, 4,l m kadar derinlige sahip olan 5. tabaka, kirmizimsikahverengi, yumugak, bol yanikli dolgusu ile diger donem tabakalanndan belirgin bir
biçimde ayrilmaktadir (Fig. 6). Tabaka dolgusunun güneyden kuzeye ve dogudan batiya
doDu egimli oldugu ve dolgu içerisinde çok sayida odun komürü parçaciklan ve kül gibi
yanik artiklarinin bulundugu damarlar tespit edilmigtir. Çok bozulmug durumda birkaq ocak
veya finn tabani di~indaherhangi bir yapi kalintisina rastlanmamigtir. Digerlerine nispetle
daha saglam durumda bulunmug olan bir finn veya ocak tabani (Fig. 3-4), bu ateg yerinin
tahminen 1 m çapinda oldugunu, çaytagi dogeli bir alt dogemenin üzerinin once kaba,
sonra da daha ince bir siva ile kaplandigini gostermektedir. Üst yapi ile ilgili kalinti ele
geçmemigtir. Ateg yerleri ile iligkili yapi kalintisi bulunmami5 olmasi, bunlann açik alanlarda yapilmig oldugunu dügündürmektedir.

m
Fig. 22

-

163 apasinda 4. tabakaya ait ikincil gomüt

1
<

Fig. 23

- 171 açmasinda , delerinden aynlmi~üç kafatasi ve uzun kemikler.
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Fig. 24 - 16K plankaresinde
denn açma; 5. tabaka ve finn
tabani

Fig. 25 - 16K plankaresinde

denn açma; bir arada bulunan
ok ve mizrak uçlan &il mühür
de bu buluntu toplulugunun
yaninda bulundu)

Fig. 26 - Büyük yongalardan ypilmi$, iki yüzü di$bükey kesitli ve bir yüzü ai$ aükey, bir yüzü
düz kesitli, iki yüzü baski düzeltili aletler: a, c-d) 5. tabaka; b, e) 3. tabaka alt evresi. Çizimler M.
Godon, L. Slimak (b)
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E
Fig. 27 - iki w r m a düzlemli uglar: a-b) 3. tabaka; c, e) 5. tabaka; d ) mtabaka.

w

Fig. 28

- 4. tabaka

obsidyen uqlar.

Fig. 29 - 3. tabaka, Ilk Kalkolitik, obsidyen uqlar.
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Fig. 30 - Kalkolitik çanak qomlek çizimleri: a-f) 2 ve 3. tabakalardan sepet içinde kali plan mi^
çanak çomlek omekleri; b) Kirrnizi astarli qomlek; f) Siyah açkili dar agizli comlek; g) Sepet
disnda kaliplanmi3 omurgali siyah kap; h) 3. tabakadan kirmizi astarli kaplar; i-j) 3. tabakadan,
kaba maldan yapilmi3 çanaklar; k) 3. tabakadan, siyah astarli, omurgali, kazi bezemeli kap
parçasi; 1) 2. tabakadan, swazlanarak kabartilmi~bezemeli boyunlu çomlek parçasi; m-n) 2.
tabakadan kazi ve yiv bezekli çanak parçalan.

Fig. 31

- 2.

tabakadan siyah aîkili, kazi bezemeli omurgali kap.

-

Fig. 32 - Orta Kalkolitik, 2. tabaka meyvelik.
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Fig. 33 - 3. tabakadan boga bas1 biçimli tutamaklan bulunan
kirmizi astarli omurgali kap.

Fig. 34 - 3. tabakadan sepette kali plan mi^ kirmizi astarli qomlek.

Fig. 35 - 3. tabakanin son evresinden kabarhna bezemeli kaplar.
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Fig. 36 - 3. tabaka kabartma bezemeli kap parcalan.

Fig. 37 - 3. ra~akakabartma bezemeii Kap parçasi.

Fig. 38 - 3. tabaka kabartma bezemeli kap parçasi.
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scm

I L H I
Fig. 39

1

- 3. tabaka, antropomorfik bezeme.

Fig. 39

- 3. tabaka, antropomofik bezeme.

Fig. 42 - 5. tabaka ~anakçomlegi: a-b, d) Dudak albnda nvazlanarak kabarhlmi~ozgi yiv
bezemeli agizlar; c) Yüzeyi düzeltilmi~da1 agizli kap; e-g) Yüzeyi düzeltiimi~agk fonnlar; h-i)
Tabaklar; k) Yomn bitkisel katkili kap; 1-n) Düz dipli kaba mallar; O-p) Srvazlanarak kabarhlmi~
zigzag bezemeli kaplar.
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I

IFig.

43 - 4. tabaka Neolitik qomlek.

a

b

c

Fig. 44 - Neolitik mallar: a) 4. tabaka Neolitik çomlek; b) 5. tabakanin üst kesimlerinden, srvazlanarak kabarfilmi2 zig zag bezemeli çanak parçasi; c) 5. tabakadan, kapali bir forma ait baski
bezemeli çanak parçasi.

Fig. 46 - 4. tabaka, ,.,,,,,,x,

boyunlu çomlek.

-
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Fig. 47 - 3. tabakadan kemik egyalar: a) "buza@"ba~likemik nesne; b) Baski aleti?; c) Düdük; d)
Kagik; e) Baski aleti; fl Spatula; g) "Bileklik"; h-1) Phalanx idoller .

Fig. 48 - 5 ,w 3. tabakalardan çegitli buluntular: ci] 5. tabakadan kil mfihür (pintadera);
b-c) 3. tabakadan kabuk sris e~yalan;d) 3. tabakadan dis süs egyn;e-i) 3. tabakadan çe$tlf
sürtmetas aletler
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Fig. 49

- 3. tabaka, Ilk Kalkolitik, kireçtay, bitmemi5 durumda ufak heykel.

