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Nigde ili, Çiftlik ilçesi sinirlari içerisinde yer alan Tepecik-FifUik Hoyügü, ilçe merkezinin yaklasik 1 km. dogusunda, ilçe girisinde, "Yeni Mahalle' mevkiinde bulunmaktadir (Harita: 1).
Tepecik-Çiftlik Hoyügü'nün yer aldigi Çiftlik veya Melendiz Ovasi, Orta Toros
Daglari'nin ku.zeyinde güneybatida Karacadag'dan kuzeydoguda Erciyes Dagi'na kadar uzanan, "Iç Anadolu Volkanik Bolgesi" veya "Kapadokya Volkanik Bolgesi" olarak
adlandirilan volkanik yükseltilerin ortasindaki Melendiz Daglari'nin ar'asinda bulunur.
Denizden 1500 m. yükseklikte, etrafi daglarla evrili bu iç ova, çevredeki volkanik da'lardan püskürmüs ponza ve kül karisimi bir ahvyon dolgusundan olugmaktadir; jeofronolojik olarak Holosen Doneme tarihlenen bu formasyon oncesinde, Pleistosen Donemde burada bir go1 bulundu'u tespit edilmigtir. Ova, güneyde, dogudan batiya dogru Melendiz Dagi (2935 m.), eçiboydoran Da01(2727 m.), Kü ük Hasan Dagi (3040
m.) ve Hasan Dagi (3253 m.) olarak adlandirilan Melendiz Dag ari silsilesi tarafindan,
kuzeyde GoIIü Dag (2143 m.) ve doguda da Çanak Tepe olarak adlandirilan yükseltilerle sinirlanmistir.
Melendiz Ovasi, Melendiz Dagi'nda bulunan kaynaklardançikip ovanin ortasina
ulastiginda birleserek Melendiz Suyu'nu olusturan birçok dere tarafindan sulanir. Melendiz Suyu, daha sonra kuzeybatya dogru lhlara Vadisi'ni katederek, Asikli Hoyük,
Musular gibi yerlesmelerin bulundugu Mamasun havzasina ulasir.
fevre bolgelere çegitli dogal yollarla baWlananÇifilik Ovasi, doguda Silegin (veya Sek in) Bogazi ile Misliova'ya, kuzeyde Ge veri üzerinden ve kuzeybatida Melendiz
Suyu boyunca Mamasun havzasina, güneyde Keslik Dere Vadisi boyunca Bor Ovasi'na ba lanmaktadir. Nispeten alçak yükseltilerin bulundugu batida ise Kon a Ovasi'na açi maktadir. Bunlarin disinda, geçilmesi nispeten daha zor olan iki y01 aha bulunmaktadir; bunlardan güneydeki, yore halkinin "Dag Yolu" olarak adlandirdigi ve Ketencibeli Yaylasi ve Melendiz Dagi üzerinden Nigde Ovasi'na ba'lanan bir yoldur; digeri ise, kuzeyde, GoIIü Dag ile Sivrihisar arasinda, nispeten alça yükseltilerin bulundugu, Bozkoy-Kayirli yoludur ve bu yol ile Misliova'nin dogu bitimine ulasilir.
Tepecik-Çiftlik, bolgedeki obsidiyen yataklarina yakin konumu ile onem tasimaktadir. Kapadokya bolgesinde bulunan obsidiyen yataklarinin onemli bir kismi GoIIü Dao
eteklerinde ve çevresinde yer almaktadir; Gollü Dag'in kuzeydogusunda Komürcükoy,
kuze inde Kayirli-Ekinlik, Bitlikeler ve Nenezi Dag, güneybatisinda Bozkoy-llbiz (Balkan-itli vd: 1997; id. 1998; Cauvin vd: 1996) ve Tepecik-Çiftlik'e kug u ç u ~ 8.5
u km. mesafedeki Sirça Deresi (Todd 1980: 34, Fig. 6) yataklari en onemlileri arasindadir.
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Tepecik-Çiftlik 2000 Y111Çal~srnalan
ilk kez, tan Todd tarafindan yürütülen "Orta Anadolu Yüzey Arastirmasi" projesi
kapsaminda yürütülen çalismalarda, 1966 senesinde tespit edilen hoyük (Todd 1966:
105, 107; id. 1971: 216, 218; id. 1980: 44) sonraki yillarda birçok bilim adami tarafindan ziyaret edilmistir.
300x170 m. boyutlarindal; oval biçimli bir hoyük konisi ve bu koninin üneydogusunda yer alan yaklagik 100 m. uzunlugunda bir terastan olusan ~e~ecik-&ftlik
Hoyügü 33.300 m2 lik bir alani kaplamaktadir (Çizim: 1). Denizden yaklasik 1580 m. yüksekte bulunan hoyügün en yüksek noktasi çevre ovadan 9.50-4.50 m. yüksekliktedir.
Günümüzde tarla olarak kullanilan tüm hoyük alaninda, yore halkindan edinilen
bilgilere gore, geçmiste de daima zirai faaliyetlerde bulunulmus, bu nedenle sürekli tahribata maruz katmistir. Yine yore halkinin ifadelerine gore, hoyük üzerinden yapilarda
kullanilmak amaciyla çok miktarda tas alindigi, zaman zaman taslari yerlerinden çikarmak için kazilar yapildigi ogrenilmistir. Gerek yüzeyden toplanan arkeolojik malzemeden, gerekse de yore halkinin ifadelerinden, hoyügün günümüzdekinden daha yüksek
oldugu anlasilmaktadir.
istanbul Üniversitesi Arastirma Fonu tarafindan desteklenen (Proje No. 14781
28082000) Tepecik-Çiftlik'teki çalismalarin ilk senesinden, kazi çalismalari oncesinde,
topografik plan çizilerek tamamlandi. Hoyük üzerine yerlestirilen 10x10 m.lik plankareter esas alinarak, ayrintili bir yüzey toplamasi yapildi. Kazi çalismalari ise toplam 224
ma lik bir alanda gerçeklestirildi. Bu çalismalar, hoyük konisi üzerinde 8.00x8.00 m.lik
üç (16-18K) ve hoyük kuzey yamacinda 8.00x4.00 m.lik bir açma (15K) olmak üzere
toplam dort açmada yürütülmüstür (Çizim: 1, 2).
Yüzey topraginin hemen altinda, çok miktarda çukurun yer aldigi kültür tabakalarina ulasilmi~tir.Çukurlarin büyük bir kisminin, günümüzde mevcut olmayan üst tabakalardan açildigi anlasilmaktadir.
HByük "0.00" noktasina gore yaklasik 2.00 m. derinlikte,.her üç açmada da yapi kalintilarinin bulundugu 3. tabakaya ulasilmistir (Resim: 1). Ozellikle 17 K açmasinda oldukça saglam durumda ortaya çikarilan kalintilar, 16 ve 18 K açmalarinda üst tabakalara ait çukurlar tarafindan onemli olçüde tahrip edilmistir. Yapi kalintilarinin
onemli bir bolümünü yaklasik 0.50 m. genislikte ta subasman duvarlari olusturur. Çevre daglarda bol miktarda bulunan volkanik taslar i e insa edilmis duvarlarda çogunlukla "toplama tas" olarak tanimlayabilecegimiz taslar kullanilmi~,bazi taslar kismen düzeltilmistir. Düz ve keskin kenarli taslarin kullanilmasina ozen gosterilmis olan ve "kabuk duvar" teknigi ile orülmüs tas duvarlar yer yer 5-6 sira yükseklikte korunagelmistir.
16 K açmasinda yaklasik 6.00 me büyüklügünde (2.50x2.50 m.) bir mekân ortaya çikarilmistir (Çizim: 2; Resim: 1, 2). Bu mekânin güneybati kosesinde ise yaklasik
1.O0 m2 boyutlarinda, içerisinde bol yanik izlerinin bulundugu, tabani büyük kayrak tas
doseli bir ek oda ortaya çikarilmistir.
17 K açmasinin kuzeyinde, tas dosemeli bir mekân içerisinde yaklasik 0.70x0.40
m. boyutlarinda, oval biçimli bir tandir kalintisi oldukça saglam bir durumda ortaya
çikarilmistir (Çizim: 2; Resim: 1-3). Tabani tas doseli, kenarlari sivali olan bu firinin kenar duvarlari yaklasik 0.60 m. yükseklikte korunmustur. Açmanin güneyinde ise, dogu-
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bati yonünde uzanan ve kivrimli yüzü bulunan tas doseli bir platformun kuzey bitimi ortaya çikarilmistir.
Hoyük konisi üzerindeki üç açmada ortaya çikarilan yapi kalintilari en az iki yapi evresine aittir. Ozellikle 17 K açmasinda belirgin olan bu yapi evreleri birbirlerinden
kot farki ve hafif bir aks kaymasi ile kolaylikla ayrilabilmektedir.
Çanak Çomlek
Tüm çanak çomlek el yapimidir. Hamurlari siyah, koyu gri, devetüyü ve kahverengi olan kaplarin yüzeyleri açkilanmistir. En yaygin mal ruplari "kirmizi astarli, açkili mal grubu" ve "devetüyü astarli, açkili mal grubudur"; unlarin disinda "siyah astarli, açkili mal grubu" ve "koyu yüzlü açkili mal grubu" benzeri gruplarin varligindan
bahsedilebilir.
Kirmizi ve devetüyü astarli mal gruplarinda en yaygin formlar, disa egik düz, disa egik disbükey, basik ve küresel govdeli, basit, düz, yuvarlak ve inceltilmis agizli, yuvarlatilmis düz dipli çanak ve kaselerdir. Az miktarda dar agizli kap parçalari da bulunmustur. Bir baska yaygin form boyunlu çomleklerdir. Ozellikle kirmizi astarli mal grubunda ve boyunlu çomleklerde kabartma bezemelerin yaygin oldugu anlasilmaktadir
(Resim: 5). Büyükbas hayvan tasvirleri yaninda hareket halinde insan tasvirlerine de
rastlanir. Bunlarin disinda, yüzeyde, siyah renkli, kazima bezemeli birkaç parça bulunmustur. Bu parçalar, Kalkolitik Doneme ait Gelveri çanak çomlegi ile benzerlikler gosterir.
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Yontmatas Endüstrisi
Yerlesmenin obsidiyen yataklarina yakin olmasi nedeni ile yontmatas endüstrisi
için hammadde olarak obsidiyen kullanilmistir. Gerek yüzeyden gerekse de kazidan
toplanan yontmatas endüstrisine ait malzeme üzerinde yapilan ilk gozlemler, obsidiyenin farkli hammadde kaynaklarindan getirildigini gostermektedir. Büyük olasilikla Kayirli obsidiyen yataklarina ait olan mat, grimsi-siyah renkli tip obsidiyenin yaygin olarak
kullanildigi, bunun yaninda seffaf olanlarin da siklikla kullanildigi anlasilmaktadir.
Farkli kaynaklara ait obsidiyenin, farkli üretim zincirleri sürecinden eçtigi anla~ilmaktadir. Yüzey buluntularinda ilk dikkati eken husus, Todd'un da be irtmis oldugu gibi,
çekirdeklerin, ozellikle de yonga çekir eklerinin ve yongalarin bollugudur (Todd 1980:
93, 106).
Kazida bulunmus olan yontmatas endustrisine ait parçalarda, dilgi üzerine sekillendirilmis baski düzeltili ok uçlari (Resim: 6 ) ile yüzeyde bulunmus olan yonga çekirdeklerinin bir iliskisinin bulunmamasi dikkati çeker. Yine kazida bulunmus olan "Y" biçimli dilgiler, iki vurma düzlemli bir üretim zinciri bulundugunu düsündürmektedir. Todd,
iki yüzü düzeltili ok ve mizrak uçlarinin Konya Ovasi'ndaki Neolitik Donem uçlari ile ya-.
kin benzerlikler gosterdigini, bu uçlarinin kesinlikle Ilk Neolitik Doneme ait oldugunu
belirtmektedir. Ancak yontmatas endüstrisinin genel olarak Orta Anadolu'da bulunmus
bir k endüstriden farkli oldu'unu, tek benzerinin Acigol yakinlarinda Igdeli Çesme'de
bu unduaunu belirtmektedir ( odd 1980: 93, 106). Yine Todd'a gore, yontmatas endüstrisinin genel ozellikleri, Tepecik-Çiftlik'in bir yerlesim yeri olmasinin yani sira bir atolye
olabileceiji seklindedir (Todd 1980: 93).
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Sürtrne Tas Endüstrisi
Bulunmus olan çok sayida ogütme tasi ve bu grupta degerlendirilebilecek buluntu, yerlesmede zengin bir sürtme tas endüstrisi bulundugunu gosterir. Ozellikle aletlerdeki çesitlilik ve yogun kullanim izleri dikkati çekmektedir; ele geçirilen aletler arasinda, ok miktarda ve çesitli boylarda celt (Resim: 7), biley ve vurgu taslari, yongalama
disk eri, bazalt diskler, tas halkalar, havan elleri, ezgi taslari, ogütme taslari ve teknelerinden bahsedilebilir.
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Ufak Buluntular
Ufak buluntular arasinda çesitli boy ve tiplerdeki kemik bizlarin çoklugu (Resim:
8), kemik alet endüstrisine ait açki aletleri, tas aletlerden baski teknigi ile yonga çikarmakta kullanilan aletler dikkat çekmektedir. Ancak en onemli grubu kemikten yapilmis
idoller teskil etmektedir (Resim: 9). Yabani atin (Equus) phalanx kemiklerinden yapildiklari anlasilan bu idollerin bir kismi, dogal biçimleri degistirilmeyecek biçimde islenmistir; bir kisminda ise ozellikle kemiklerin çikintili kisimlari düzlestirilmistir ve daha yogun düzelti izleri bulunmaktadir. Kemik buluntular disinda silindir biçimli iki boncuk ve
bir tas obje ele geçirilmistir. Ince plaka seklinde islenmis ve bir kisa kenari boyunca,
esit araliklarla üç delik açilmis olan bu obje mükemmel isçiligi ile dikkati çeker.
Tarihleme
Tepecik-Çiftlik'te ortaya çikarilan tabakalarin kesin tarihlendirmesinin yapilmasi
için henüz erkendir. Geçmis donemlerde, Tepecik-Çiftlik'ten toplanan yüzey malzemesi üzerinde yapilan çalisma ve degerlendirmelere gore tarihlendirme konusunda bazi
ongorülerde bulunulmustur. Yerlesmeyi ilk bulan Todd, yüzeyden toplanan çanak çomlek3 ve yontmatas endüstrisine ait parçalarin degerlendirilmesine dayanarak, Tepecikiftlik'te anak çomleksiz Neolitik Donemden itibaren yerlesimin baslamis oldugunu,
ç
Neolitik
'
onem sonrasinda da devam ettigini düsünmektedir. Todd, Tepecik-Çiftlik
yontmatas endüstrisinde, bazi parçalarda belirgin bir paleolitik etki gorüldügünden, bazi aletlerin Mousterian endüstriler ile yakin benzerlikler gosterdiginden bahseder. Yoredeki obsidiyen kaynaklarinin Paleolitik donemlerden itibaren kullanilmis olma ihtimalini de goz onünde tutarak, Tepecik-Çiftlik'te veya yakin çevresinde neolitikten daha eski yerlesmelerin bulunma ihtimalinin kuwetli oldugunu ileri sürer (Todd 1980: 106).
Balkan-Atli da, yüzeyden toplanan yontmatas endüstrisine ait malzeme içerisinde çanak çomleksiz Neolitik Doneme ait olabilecek buluntular tespit etmistir (BalkanAtli vd 1998: 223). Yontmatas endüstrisi için yapilan bu degerlendirmelerin yani sira,
gerek yüzeyde gerekse kazida ele geçirilen ok ve mizrak uçlarinin bollugu ve çesitliligi ile yongalama disklerinin bulunmasi Neolitik Donem için tipik ozelliklerdir.
Yerlesmeden toplanan malzeme üzerinde degerlendirmeler yapan Surnmers
ise, kabartma bezeli çanak çomlek parçalarinin tarihlenmesinin kolay olmadigini, ancak en Erken Son Neolitik veya daha sonrasina ait olabilecegini düsünmektedir.
Tepecik-Çiftlik çanak çomlegi ile karsilastirilabilecek en yakin yerlesme, güneyde, Nigde-Bor yakinlarindaki Kosk Hoyük1tür4.Tepecik-Çiftlik'te bulunrnus olan hayvan
ve insan kabartma betimli kaplar ile yakin benzerlikler gosteren Kosk Hoyük'teki kabartma bezemelerde inek, boga, koyun, keçi, koç, esek, antilop, geyik, yilan, kus ve
kaplumbaga gibi hayvanlar ile tanri ve tanriça betimleri yapilmistir (Silistireli 1984: 84;
id. 1985: 32-33; id. 1986: 130-131; id. 1989). Tepecik-Çiftlik'te oldugu gibi, oldukça dogal betimlenmis olan hayvanlarin baslari cepheden, govde ve ayaklari da yandan gosterilmistir (Silistireli 1989: 365). Insan kabartmalarinda ise ana tanriçalar gogüs ve kalçalari abartili ve sematik olarak, hem oturmus hem de ayakta betimlenmistir. Baslarinda sivri külahlar, kisa silindir biçimli basliklar bulunur. Erkek tanri betimleri, ana tanriça
betimlerine gore daha stilizedir (Silistireli 1989: 361-364).
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Todd, az sayida olmakla beraber Neolitik Ddneme ait oldugu kesin olan parçalardan bahseder ve açkili birkaç par
nin Dogu Çatal Hdyük. erken Neolitik ddnemde bulunanlar ile benzerlik gosterdigini sdyler (Todd 1980: 46, 54,
11: 15-18).Todd, yerlegmede yaygin olarak bulunan kirmizi a kili mal rubunu, arastirmasinda olusturdugu kronolojik tablo içerisindebelirli bir yere oturtamiyor ve bunlann olasilila Son t%olitik Ddneme ait oldugunu düsünüyor (Todd
1980: 55-56).6zdogan. kirmizi astarli, a kili çanak çdmlegin hem Neolitik hem de ITÇ II ddnemlerinde bulundugunu. teknoloïk olarak benzerlikler gbterdijini, ancak kap formlarinin farkli oldugunu, Tepecik-Cifllik'teki kirmizi açkili
çanak çdmlegin büyük olasilikla Neolitik Ddneme ait oldau belirlmektedir.
Kosk Hdyük'ün alliaki iki tabakasi, II-IIISon Neolitik, üstteki 1. tabakasi ise llk Kalkolitik Ddneme tarihlenmekte ve
Kdsk kültüriinün D a u Çatal Hdyük "Erken Neolitik" Ddneminin son evreleri ile Bali Çatal Hdyük "Erken Kalkolitik",
Can Hasan 28 "Erken Kalkolitik" ve Hacilar "Erken Kalkolitik" Ddnem kültürleri ile benzerlikler gdsterdigini beiirtmektedir.

Bor Ovasi'nda ilk kez Kosk Hoyük buluntulari ile ortaya çikan yeni bir kültürün
varligindan nasil soz ediliyorsa, daha kuzeyde, Kapadokya volkanik bolgesinde yer
alan Tepecik-Çiflik'te de bu kültürün varligindan soz edilebilir. Ustelik, ilk bulgujara gore olasilikla M.O. 7. bin yilin ikinci yarisi, belki daha da eski bir donemden, M.O. 6. bin
yilin baslarina kadar uzanan bir süreçte, Tepecik-Çiftlik'te bu kültürün daha eski donemlerinin bulunmasi beklenebilir.
Yukarida bahsedilen degerlendirmeler ve ilk kazi kampanyasinda elde edilen
bulgulara gore Tepecik-Çiftlik'te, Neolitik Donem içerisinde yerlegilmis oldugu, Kosk
Hoyük çanak çornlegi ile olan benzerligi nedeniyle de yerlesmenin Ilk Kalkolitik Donemde de devam etmis olabilecegi düsünülebilir. Yüzeyden toplanan yontmatas alet buluntulari arasinda çanak çomleksiz Neolitik Doneme ait parçalarin bulunmasi, TepecikÇiftlik'te daha eski donemlerin de bulunabileceginidüsündürmektedir. lleride yapilacak
çalismalar ile, Tepecik-Çiftlik tabakalarinin, kültürlerinin kronoloji tablosu içerisindeki
,.. b. .
yeri belirginlesecektir.
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Resim 3: 17 K açmasi

Resirn 4: 18 K açrnasi
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Resirn 5: Kabartma bezemeli çanak-çomlek
parçalari

Resirn 6: Ok ucu

,,,,

,,.

,, r.. -,.3

R W.-~. 8:
I Kemik Mdar

..

Resim 9: Kemik idol
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