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Tepecik-Çiftlik Hoyügü, Kapadokya bolgesinin güneybatisinda, Nigde lli, Çiftlik
ilçesi sinirlari içerisinde, Çiftlik Ovasi'nda yer almaktadir. Yore halkinin kisaca Melendiz olarak adlandirdigi Çiftlik veya Melendiz Ovasi, Kapadokya Volkanik Bolgesi olarak
adlandirilan volkanik yükseltilerin ortasindaki Melendiz Dagi kütlesinde, denizden 1500
m. yükseklikte, eski bir volkan konisi içerisinde olusmus bir iç ovadir. Ova, civardaki
volkanik daglardan püskürmüs ponza ve kül karisimi bir alüvyon formasyonudur. BoIgede yapilan jeomorfolojik arastirmalara gore, Holosen doneme tarihlenen bu formasyon oncesinde, Pleistosen donemde burada bir go1 bulundugu anlasilmistir.
Melendiz Ovasi, Melendiz Dagi'nda bulunan kaynaklardan çikip ovanin ortasina
ulastiginda birleserek Melendiz Suyu'nu olusturan birçok dere tarafindan sulanir.
Çevre bolgelere çesitli dogal yollarla baglanan ova, doguda Misliova'ya, kuzeyde Mamasun havzasina, batida Konya Ovasi'na, güneyde de Bor Ovasi'na baglanmaktadir.
Kapadokya bolgesinde bulunan obsidiyen yataklarinin onemli bir kismi, Melendiz kütlesinin kuzeydogu kesiminde yer alan GoIIü Dag'in kuzey ve kuzeydogu eteklerinde ve çevresinde yer alir. Gollüdag obsidiyeninin gerek hammadde gerekse ürün
olarak Paleolitik Donemden itibaren ama ozellikle Neolitik Donem baslarindan itibaren
genis bir bolgede kullanilmis oldugu bilinmektedir.
300x170 m. boyutlarinda; oval biçimli bir hoyük konisi ve bu koninin güneydogusunda yer alan yaklasik 100 m. uzunlugunda bir terastan olusan Tepecik-Çiftlik Hoyügü yaklasik 35.000 m2 lik bir alani kaplamaktadir (Çizim: 1). Denizden yaklasik 1580
m. yüksekte bulunan hoyügün en yüksek noktasi çevre ovadan yaklasik 9.00 m. yüksekliktedir.
2001 yilinda, hoyük üzerinde üç açmada toplam 192m2 lik alanda kazi çalismalari yapilmistir (Çizim: 1). 2000 yilinda kazilan 224 m2 lik alan ile toplam kazi alani 416
m2 ye ulasilmistirl.
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Hoyük yüzey topraginin altinda, her üç açmada da bol küllü, yanikli, yakin,geçmiste tas almak için açilan çukurlar tarafindan bozulmus ilk tabakaya ulasilmistir. Ozellikle 16J açmasinda iki bolgede bu tabakaya ait toplu buluntular ele geçirilmistir. Bir
grupta sürtme tas âletler, kasecikler ve kirik çanak çomlek parçalari bulunmustur. Bir
diger grupta ise tümlenebilir çomlekler ile daginik ve karisik durumda insan ve hayvan
kemikleri bir arada ele geçirilmistir.
2. tabakaya, her üç ,açmada da "0.00" noktasina gore yaklasik 2.00 m. derinlikte ulasilmistir (Resim: 1). Ozellikle 16 ve 17 J açmalarinda yer yer oldukça saglam durumda ortaya çikarilan mimari kalintilarin bazi kesimleri, donemlerde üst tabakalar tarafindan tahrip edilmistir. 2. tabaka kalintilarin en saglam korunmus oldugu 16 J açmasinda tas duvar ve dosemeler ortaya çikarilmistir (Resim: 2). Birkaç yapi evresinin bulundugu anlasilan bu kalintilar arasinda, açmanin güneybati kosesinde, 1.O0 m.den
daha yüksek koruna gelmis tas duvarlari ile bir yapinin oldukça saglam durumda kalmis bir bolümü ortaya çikarilmistir (Resim: 3). Açmanin geri kalan kisminda ortaya çikarilan ve kabaca kuzey-güney ve dogu-bati yonlerinde uzanan duvar parçalari ile bu
duvarlara bitisik olarak yapilmis tas doseli alanlarin nasil bir yapiya ait oldugu henüz
anlasilamamaktadir. Bu kalintilar arasinda, açmanin kuzey yarisinda, dogu-bat1 yonünde uzanan bir duvarin güney yüzüne bitisik olarak yapilmis, yaklasik 9.00m2 lik bir
kismi saglam kalmis olan tas kaplama dikkati çekmektedir. Kuzeydeki duvardan güneye dogru egimli bir yamaci kaplayan bu konstrüksüyonun güney devami bozulmus ve
dogu devami henüz açilmamistir.
17 J açmasinin bat1 ve güney kesimlerinde ortaya çikarilmis olan 2. tabaka kaIintilarinin onemli bir bolümünü kayrak taglarla yapilmis bir doseme olusturmaktadir.
2000 senesinde 17 K açmasinin kuzey bitiminde ortaya çikarilan ve içerisinde tas doseme ve tandir kalintisi bulunan bir mekânin kuzey devami olan bu tas dosemenin kuzey ve dogu bitimleri bozulmus olmasina ragmen bulunmus olan duvar parçalarindan
sinirlari tespit edilebilmektedir. Dosemenin ortasinda, açmanin güneybati kosesinde
yaklasik 1.50 m2 boyutlarindaki dosemesiz bir alanda, bir kismi açma güney profili içerisinde kalan bir petek ve içerisinde bol miktarda yanmis tohum taneleri bulunmustur.
Yine bu alanda, farkli ama hiçbirisi tüm olmayan kaplara ait kabartma bezemeli çomlek parçalari bir arada bulunmustur.
18 J açmasinda ortaya sikarilmis olan çok bozuk durumdaki tas duvar parçalarinin nasil bir yapiya ait oldugu anlasilamamaktadir. Açmanin güneybati çeyreginde
2.00x2.00 m. boyutlarinda bir mekân ortaya çikarilmistir (Resim: 4). Dogu ve güney kenarlari tas duvarlar ile sinirlandirilmis olan mekânin kuzey ve bati kenarlarinda duvar
izine rastlanmamis, ancak mekânin sinirlari duvar siva izleri ile tespit edilebilmistir.
Tümü el yapimi olan Tepecik-Çiftlik çanak çomleginin ince mallari kirmizi, siyah,
devetüyü ve kahverengi astarli, açkili mallar olarak dort alt gruba ayrilmistir. Kaba mallarda ise iki alt grup tespit edilmistir: Bunlar, yüzey islemi yapilmamis mallar ve dis yüzeyi kaba, iç yüzü açkili mallar, yani mutfak kaplaridir.
Kap formlari arasinda disa açilan agizli, düz kenarli kaplar; düz agizli, boyunlu,
büyük saklama kaplari ve küçük kâseler en yaygin olanlaridir. Diger formlar arasinda, disa egik düz, disa egik disbükey, basik ve küresel govdeli, basit, düz, yuvarlak ve inceltilmis agizli, yuvarlatilmis düz dipli çanak ve kâseler ve dar agizli kaplar bulunmaktadir.
Ele geçirilen çanak çomlek gruplari içerisinde üç farkli bezeme teknigi tespit edilmistir. Once mallardan kirmizi ve devetüyü astarli mal gruplarinda kabartma bezemeler yaygindir; ozellikle büyükbas boynuzlu çesitli hayvan ve insan figürleri kullanilmist!,r. Figürlerin çogunun hareket halinde betimlenmis olduklari da dikkati çekmektedir.
Ozellikle büyükbas boynuzlu hayvanlarin yaninda bir kopek tasvjri de bulunmustur.
lkinci bezeme teknigini kazi ve nokta bezemeler olusturmaktadir. Once mallarin siyah
astarli mal grubunda kullanilan bu teknikte üçgen, sarmal, menderes gibi motifler kullanilmistir. Uçüncü bezeme teknigi ise boya bezemelilerdir ve çok az miktarda bulunmustur.

Bu yil yapilan kazi çalismalarinda, di1 i üzerine sekillendirilmis baski düzeltili
oku lari, geçen sene oldugu gibi en dikkati çe en buluntulardir. Iki yüzü düzeltili okuçlari onya Ovasi'nda bulunan Neolitik Donem okuçlari ile benzerlikler gosterir. Tek yüzü düzeltili okuçlari ise daha yakin çevredeki Neolitik Donem okuçlari ile benzerlikler
gosterir. Çok miktarda bulunmus olan "Y" biçimli dilgiler burada yaygin olarak iki vurma düzlemli üretim zincirinin bulundugunu ostermektedir. Bunlarin di~indaçekirdekler, kaziyicilar da oldukça yaygin olarak kul anilmi~tir.Kazida ele geçirilen çekirdekler
yüzeyden toplanan çekirdekler kadar fazla degildir. Tepecik-Çiftlik'te yakin bolgedeki
farkli obsidiyen yataklarindan gelen obsidiyenlerin kullanilmis oldugu gorülmektedir.
2000 yili ç.alismalarinda oldugu gibi ok miktarda sürtme tas ve ogütmetasi âlet
ele geçirilmistir. Ozellikle âletlerdeki çesitlili ve yogun kullanim izleri dikkati çekrnektedir; Çok rniktarda ve çesitli boylarda celt, biley taslari, vuyu taslari, yongalama diskleri, bazalt diskler, tas halkalar, havan elleri, ezgi taslari, ogütme taslari ve tekneleri bulunmustur.
Ufak buluntular arasinda en büyük grubu kemik âletler olusturmaktadir. Çesitli
boy ve tiplerde kemik bizlar çogunluktadir. Kullanim biçimi tam bilinmeyen, hayvan
uzun kemiklerinden yapilmis çesitli âletler, perdah âletleri, yassi kemiklerden yapilmis
spatüller, olasi kasiklar diger kemik buluntular olarak sayilabilir.
2000 y111çalismalarinda oldugu gibi, yine bol miktarda yabanî at ve daha az miktarda yabani esegin phalanx kemiklerinden yapilmis idoller bulunmustur. ldollerin bir
kismi, dogal biçimleri degistirilmeyecek biçirnde islenmistir; bir kisminda ise daha yogun düzelti izleri bulunmaktadir ve kemiklerin çikintili kisimlari düzlestirilmistir.
-.Bu seneki çalismalarda ele geçirilmis buluntular arasinda tastan yapilmis bir
heykelcik de bulunmaktadir. 17 cm. yükseklikteki, oturur pozisyondaki heykelcigin basi, onünde kavu$turulmus kollari, kalçasi belirtilmistir. Gozler ise iki ince çizgi ile betimlenmistir.
Tepecik-Çiftlik'te, esas olarak Neolitik Donern içerisinde yerlesilmis olduju soylenebilir. Tepecik-Çiftlik ile karsilastirilabilecek en yakin yerlesme güneyde, Nigde-Bor
yakinlarindaki Kosk Hoyük'tür. Her iki yerlesmede bulunmus olan hayvan ve insan kabartma betimli kaplar yakin benzerlikler gostermektedir. Kosk Hoyük çanak çomle'i ile
olan benzerligi nedeni le yerlesm.enin Ilk Kalkolitik Donemde de devam etmis ola ilece$ dü~ünülebilirKO& Hoyükb Ilk Kalkolitik kültürün Son Neolitik kültürün devami oldugunu, Tepecik-Çiftlik, Nigde-Tepebaglari, Pinarbasi-Bor ibi bol ede yer alan diger
hoyüklerde de benzeri bir sürekliligin gorüldügü anlasilma tadir. üzeyden toplanan
ontmatas âlet buluntulari arasinda çanak çomleksiz Neolitik Doneme ait parçalarin
ulunmasi, Tepecik-Çiftlik'te daha eski donemlerin de bulunabileceginin goster esidir.
Mutlak tarihlendirme sonuçlarinin alinmasi ile, Tepecik-Çiftlik tabakalarinin, kü türlerinin kronoloji tablosu içerisindeki yeri belirginlesecektir.
Ilk kez Bor Ovasi'nda Kosk Hoyük'te ortaya çikan yeni bir kültürün varligindan
bahsedilmesi soz konusu ise, kuy~çusuyaklasik 35 km. kuzeyde, Kapadokya volkanik
bolgesinde yer alan Tepecik-Çiftlik'te de bu kultürün varligindan bahsedilmesi düsünülebilir. Ustelik, ilk..bul ulara gore olasilikla MO 7. binin ikinci yarisi, belki daha da eski
bir donemden MO 6. inyil baslarina kadar uzanan bir süreçte, Tepecik-Çiftlik'te bu kültürün, daha eski donemlerinin bulunmasi beklenebilir.
Bu yeni kültürün yayilim alani konusunda henüz fazla bir bilgi bulunmamaktadir.
Acigol'ün yaklasik 8 km. batisinda yer alan igdeli Çesme2 yontmatas endüstrisi
ile Tepecik-Çiftlik endüstrisi arasindaki benzerlikler ve Sereflikoçhisar'in 3 km. kuzeybatisinda, Tuz GoIü yakininda Yayla Hoyük'teJ bulunrnus olan benzer kabartma bezemeli çanak çomlek parçalari, kültürün olasi yayilim alani hakkinda az da olsa bir fikir
vermektedir.
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Tepecik-Çiftlik, Yakindogu'nun en onemli obsidiyen yataklarindan birisine, GoIIü
Dag obsidiyen yataklarina yakin olan konumu ile onem tasimaktadir. Obsidiyen yataklarini kullanan, atolyeleri isleten veya daha dogru bir deyimle bu yataklarla iliskili olan
topluluklarin kendi yerlesim yerleri veya civardaki diger topluluklarin yerlesim yerleri
konusunda henüz yeterli bilgi bulunmamaktadir. Tepecek-Çiftlik'teki çalismalarin bu konularin anlasilmasina yardimci olacagi düsünülmektedir.
Son yillarda Konya Ovasi'nda yapilan yüzey araqtirmalarinda çok az sayida Neolitik Donem yerlesmesi tespit edilebilmis olmasina ragmen, Erken Kalkolitik Donem
yerlesmelerinin sayisinda ve boyutlarinda büyük bir art19saptanmistir. Diger taraftan,
Konya Ovasi'nin dogusunda yer alan Kapadokya volkanik bolgesinde ayrintili yüzey
arastirmalari henüz tamamlanmamis olmasina ragmen çok sayida Neolitik donem yerlesmesi bulundugu anlasilmaktadir. Çanak çomleksiz Neolitik donem yerlesmesi AsikIi Hoyük gibi Neolitik Donem baslarina ait yerlesmelerin de bulundugu bu bolgede,
Konya Ovasi'ndakinden farkli bir kültürel gelisim yasanmis oldugunu soylemek yanlis
olmayacaktir.

Çizim 2: Tepecik-Çiftlik'te 2000-2001 yillarinda ortaya çikarilan yapi kalintilari

Resim 3: 16 J açmasi güneybati kogesindeki yapi kalinhlari
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Reslm 4: 18 J açmasinda ortaya çikanlan tek meMn11yapi kalintw
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