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Tepecik/Çiftlik Hoyügü ilk olarak 1960'larda Ian Todd tarafindan
yürütülen yüzey arastirmasinda tespit edilmistir. Nigde 1li'ne bagli Çiftlik
Ilçesi sinirlari içerisinde yer alan hoyük ilçe merkezinden yaklasik 1 km.
uzaklktadir. Melendiz Ovasi'nda yer alan Çiftlik 1lçesi'nin denizden
yüksekligi 1500 m. olup ova Melendiz Daglari ile çevrelenmistir. Pleistosen
Donemde bir go1 oldugu tespit edilen bu iç ovanin Holosen Donemde ponza
ve kül karisimi bir alüvyon dolgusu ile doldugu ifade edilmektedir (Biçakçi
ve Faydali 2001).
Tepecik/Çiftlik Hoyügü kazi çalismalari 1stanbul Üniversitesi'nden
Doç.Dr. Erhan Biçakçi baskanligindaki ekip tarafindan yürütülmektedir.
Tepecik/Çiftlik Hoyügü saptanan kesin sinirlari yaklasik 33.300 m2'lik
bir alani kapsamakta fakat hoyügün tamaminin yaklasik 6 hektar o l d u e
belirtilmektedir. Simdiye kadar yapiimis kazi çalismalari sonucunda çevre
ovadan yüksekligi 4-9,6 m. oldugu tespit edilen hoyüge ait 750 m2'lik alan
kazilmstir (Biçakçi ve dig 2007).
Bugüne kadar yapilan çalismalarda Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nde agirlikli
olarak Neolitik Donem ve Kalkolitik Donemde yerlesimin oldu& saptanmis
Geç Roma-Bizans Donemine ait çesitli buluntular ele geçirilmistir. Temel
olarak 5 tabakasi olan hoyügün 1. tabakasi Geç Roma-Bizans, 2. tabakasi Orta
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Kalkolitik, 3. tabakasi 1lk Kalkolitik, 4. ve 5. tabakalari ise Neolitik Doneme
tarihlendirilmektedir (Biçakçi ve dig 2007).
Tepecik/Çiftlik Hoyü@'ndeneldeedilen insaniskelet kalintilariHacettepe
Üniversitesi Biyolojik Antropoloji Laboratuarmda bulunmaktadir.

MATERYAL VE METOT
Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nden elde edien Geç Roma-Bizans Donerni
iskeletlerinin neredeyse tamaminin yüzey topragina çok yakin bir seviyede
olduklari gorülmüstür. Yore insanlarindan elde edilen bilgiler hoyü@n
geçmiste tarla olarak kullamldigi, bazi zamanlarda ise çesitli yapilarda
kullanilmak üzere tas alinmasi yoluyla hoyügün tahribata upatildigi
belirtilmektedir (Biçakçi 2001). Bu nedenle diger arkeolojik materyal yani sira
iskelet kaluitilari çesitli derecelerde tahribat gormüstür. Halihazirda ozellikle
Geç Roma-Bizans Donemine ait bireylerin çogunlugu bu tip nedenlerle
tahribata u@-amismezarlarda ele geçirilmistir.
Simdiye kadar yapilan çalismalar sonucu (2000-2007 kazi donemleri)
toplam 71 birey elde edilmistir. Gün isigina çikarilan bireylerden cinsiyetleri
tespit edilenlerin sayisi ise 3Tdir. Bu bireylerin 14'ü erkek (%37,8)23'ü (60,2)
ise kadinlardan olusmaktadir. Ele geçirilen bireylerin toplamina ait yas
gruplan ve cinsiyet dagilimlari Tablo 1ve 2'de sunulmu~tur.
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I

lskeletlerin gün isigina çikarilmasinda ve incelenmek üzere laboratuvarimiza tesliminde her tiirlü
kolayligi saglayan Doç Dr. Erhan Biçakçi ve tüm ekibine te~ekkürederiz.

120 ..............................................................,.................

Erkek Kadin Toplam
Yas gruplari

N

%

Genç Eriskin (15-30)

3

21,4

Eriskin - (30-45)

7

Eriskin Belirsiz
Toplam

%

N

%

11

47,9

14

37,8

50,O

9

39,2

16

43,2

2

14,3

1

4,3

3

82

14

100

23

100

37

100

N

Tablo 2. Tepecik/Çiftlik H6yük iskeletlerinin cinsiyet dagilimi (genel)

Daha once de deginildigi gibi Tepecik/Çiftlik Hoyük birkaç yapi katindan
olusmaktadir. Buna paralel olarak gün isigina çikarilan iskelet kalintilari da
bu farkli tabakalanmalardan elde edilrnistir. Tepecik/Çiftlik yerlesmesinden
insan kalinhlarinin ele geçirildigi tabakalar erken doneme ait 4. tabaka, yine
erken doneme ait 3. tabaka ve geç doneme ait olan 1.tabakadir. 3. Tabakadan
elde edilen birey sayismm az miktarda olusu ve 3. ve 4. tabakalar arasinda
çok onernli bir geçim orüntüsü farkliligi olmadigindan yapilan incelemede
bu tabakalara ait bireyler tek bir topluluk olarak ele alinmistir. Bu sekilde
inceleme Erken Donem ve Geç Donem biçiminde iki alt grup üzerinden
yürütülmüstür.
Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nde gün isigma çikarilan iskeletlerin yaslarimn
belirlenmesinde eriskinler ve eriskin olmayanlar için farkli yontemler
kullarulmistr. Bebek ve çocuklann yas tayinlerinde ço@nlukla dislerin
kalsifikasyon dereceleri dikkate alinmistir (Ubelaker 1989). Bu yontemin yani
sira uzun kernik diyafiz uzunluklari ve epifizlerin kaynasma dereceleri de yine
bu yas gruplarmda yas tayininde kullamlmstr (Brothwell1981; Fazekas ve
Kosa 1978; Sundick 1978). Eriskin bireylerin yaslari belirlenirken ise kafatasi
suturlarim kapanma dereceleri, kaburga uçlarmdaki, auricular yüzeydeki,
symphysis pubisteki yasa bagli degisimler kriter olarak kullarulmistir (Meindl
ve Lovejoy 1989; Krogrnan ve 1scan 1986; Loth ve 1scan 1989).1skelet üzerinde
cinsiyet tayinlerinin daha net olarak yapilabildigi genç eriskin yas grubu
ve daha sonraki yas gruplarina dâhil bireylerde cinsiyet belirlenmistir.
Cinsiyetler belirlenirken ozellikle pelvis bolgesi olmak üzere kafatasi ve
govde kemiklerinin morfolojilerinden yararlarulm$hr (WEA 1980; Brothwell
1980; Ubelaker 1989).

BULGULAR VE D E ~ E R L E N D ~ R M E
Dernografk Yapi

Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nden elde edilen bireylerin sayilarina iki donem
açisindan bakildiginda erken doneme ait 36, geç doneme ait ise 35 birey
oldugu gorülmektedir. Birey sayilari goz onünde bulunduruldugunda,
demografik yapilar hakkinda kesin yargilarda bulunmanin mümkün
olmadigi, bununla beraber eldeki verilerden hareketle her iki topluluk için
birtakim çikarsamalarda bulunabilecegi gorülmektedir.
Topluluklara yas gruplari açisindan bakildiginda, erken donem
toplulugunu olusturan bireylerin %38,9'unun bebeklerden, %13,9'unun
~ocuklardan, %19,4'ünün genç eriskinlerden, %16,7'sinin eriskinlerden,
%2,7'sinin yaslilardan ve %8,5'inin yasi tam olarak belirlenemeyen
eriskinlerden olustugu gorülmektedir. Geç donem toplulu@mun ise
bebeklerin %8,6, çocuklarin %17,1, genç eriskinlerin %20, eriskinlerin %31,4,
yaslilarin %14,3ve yasi tam olarak belirlenemeyen eriskinlerin %8,6 orarunda
temsil edilmektedir (Tablo: 3 - 4).
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Tablo 3. Tepecik/Çiftlik HOyük Erken DOnem iskeletlerinin yas ve cinsiyet dagilimi

Bebek ve çocuklar birlikte ele alindiginda erken donem toplulu@nda bu yas
grubu %52,8, geç donemde ise %25,7temsil edildigi goze çarpmaktadir. Bebek
ve çocuk olümlülügii, insan toplurnlarmn saglik yapilari ve sosyoekonomik

durumlarina isaret eden temel bir demografik veri kaynagidir. Prehistorik
donemlere bakildiginda, topluluklarda bebek ve çocuk ~lürnlülügününbazen
nüfusun yarisma kadar ulastigi belirlenmistir (Erdal 2000; Ozbek ve Erdal
2006). Neolitik ve Kalkolitik Doneme tarihlendirilen topluluklarda 0-15 yas
olüm oranlari Çatalhoyük'te %33,3 (Ange1 1971), Çayonü'nde %50,3 (Ozbek
1988), Asikli Hoyük'te %41,8 (Ozbek 1998), Degirmentepe'de %83,3 (Ozbek
1986) biçimindedir. Bu açidan bakildigmda Tepecik/Çiftlik H o y ü e erken
donem topluluenda tespit edilen bebek ve çocuk oraninin diger verilerle
uyumlu oldugu gorülmektedir.
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Tablo 4. Tepecik/Çiftlik Hoyük Geq D6nem iskeletlerinin yas ve cinsiyet dagilim

Yine Anadolu'da Roma, Bizans ve Ortaçag Donernine ait topluluklarda
0-15 yas olüm oranlarina bakildiginda ise Borükçü'de %16,6 (Sagir ve
dig 2004), iznik'te %16,6 (Erdal 1996), Yortanii'da %28,9 (Nalbantoglu
ve dig 2000), Degirmentepe'de %36,7 (Ozbek 1986), Topakli %6,3 (Güleç
1987), Tepecik %26,18 (Sevim 1993) ve Karagündüz % 56,l (Gozlük 2004)
oranlarinin belirlendigi gorülmektedir. Gorülebilecegi gibi Tepecik/Çiftlik
Hoyük geç donem toplulu@na ait bulgu da kendi donemine yakin diger
topluluklarla (Roma, Bizans ve Ortaçag topluluklari) genel olarak benzer bir
oran sergilemektedir. Bunuda beraber geç donem bireylerinin h o y ü e n üst
katmanlarinda bulunrnasi, hoyük alaninin tarimsal faaliyet için kullarulms
olmasi aslinda bu doneme ait bebek ve çocuklarma ait kalintilarin erken
doneme gore daha az ele geçmesiyle iliskili olabilecegi akla gelmektedir.

Yukaridaki duruma zit olarak Tepecik/Çiftlik Hoyük geç donem
toplulugunda hem eriskin bireylerin hem de 45 yas üzeri bireylerin erken
doneme nazaran daha sikliklatemsil edildikleri goze çarpmaktadir. Geç donem
toplulugunda eriskinlerin orani %74,3 erken d6nem toplulugunda ise bu
oran %47,2'dir (Tablo: 1- 2). insarun çevresine uyarlanma stratejilerinin ve tip
alamndaki gelismelerin prehistorik donemlerden günümüze dogru gelismesi
gerek Anadolu'da gerekse dünyarun diger bolgelerinde eriskin yasa ulasan
birey sayismi arhrici bir etkisi oldugu soylenebilmektedir. Bununla birlikte,
Tepecik/Çiftlik Hoyügü erken ve geç donem topluluklarmm demografik
yapilari arasindaki bu farkliligi eriskinlere ait olüm yasi ortalamalarinda
gorememekteyiz (Tablo: 5).
Erken donem eriskinlerinin olüm yasi ortalamalari 30,28 yil, geç donem
eriskinlerinin ise 32,35 yil olarak tespit edilmistir. Anadolu arkeolojik
topluluklama ait verilere bakildiginda daha erken donem topluluklarinda
eriskin olüm yasi ortalamalarmn Çatalhoyük'te 31,5 (Ange1 1971),
Çayonü'nde 36,l (Ozbek 1988), Asikli Hoyük'te 32,O (Ozbek 1998) yil
o l d u m u gormekteyiz.
Geç donem topluluklarmda ise eriskin olüm yasi ortalamalarirun
Borükçü'de 39,2 (Sagir ve dig 2004), 1znik'te 30,6 (Erdal 1996), Yortanli'da
37,8 (Nalbantoglu ve dig 2000), Degirmentepe'de 34,4 (Ozbek 1986), Topakli
32,8 (Güleç 1988), Tepecik %26,18(Sevim 1993) ve Karagiindüz 37,08 (Gozlük
2004) oldu& gorülmektedir.
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Tablo 5: Tepecik/Çiftlik HOyÜk
ortalamalari

erken donem ve geq donem insanlarinda tlllim yagi

Veriler goz onünde bulunduruldugunda Tepecik/Çiftlik HoyüS4
erken donem topluluguna ait eriskin yas ortalamasi degeri benzer donem
topluluklari açisindan normal gorünürken, geç donem topluluguna ait ayni
deger yine benzer donemlere gore bir miktar düsük gorünmektedir. Geç
donem eriskinlerinin olüm yasi ortalamasinin düsük tespitinde ise ozellikle
kadin bireylerin olüm yasi ortalamalarirun etkili oldugu anlasilmaktadir,
erkeklerde olüm yasl ortalamasi 42,33 yil, kadinlarda ise 28,07 yil olarak
hesaplanmistir (Tablo: 5). Genel olarak bakildiginda, günümüz geleneksel
topluluklarinda eriskinlige ulasmis bireyler arasinda kadin bireylerin gerek
doguma ait komplikasyonlar gerekse topluluk içindeki sosyal statüleriyle
iliskili bir sekilde yasamsal olarak daha fazla stresle karsi karsiya kaldiklari,
baska bir deyisle beslenme ve hastalik statülerinin erkeklere gore daha kotü
oldugu bilinen bir olgudur. Geç doneme toplulugun ait yas gruplarina
gore dagilim tablosu (Tablo: 4) incelendiginde ve genç eriskin bireylerin
yalnizca kadinlardan olustugu da dikkate alindiginda demografik yapimn bu
orüntüsünün ortaya çikisinda cinsiyetler açisindan karsilasilan streslerdeki
farkliligm etkili oldugu soylenebiiir.
Topluluklara cinsiyet dagilimlari açisindan bakildigmda erken donem
toplulugunda erkek/kadin oranin 1,geç donem toplulugunda ise 0,43 oldugu
saptanmistir. Normal bir populasyonda erkek kadin nüfusu oraninin l'e yakin
olmasi beklendiginden (Brothwell1981) geç donem toplulugunun bir farklilik
sergiledigi gorülmektedir. Bu farklilik olü gomme geleneginden kaynaklanan
bir durum olabilecegi gibi hoyügün tafonoinisiyle ilgili rastlantisal kosullar
etkisinde de gelismis olabilir. Fakat, geç doneme ait genç eriskinler arasinda
erkeklerin olmayisi bu donemde yasamis kadinlarin yasadigi hamilelik
stresi gibi ozgün kosularinda dikkat edilmesi gereken bir nokta oldugunu
akla getirmektedir (Acsadi ve Nemeskeri 1970). Kadinlarin aleyhine olan bu
durumu Sk 24 a ve b orneklemektedir.
2004 yili kazi doneminde ele geçirilen Sk 24 a iskeleti eriskin bir kadina
aittir. Bireyin kalça kemiginin hemen üzerinde 38-40 haftalik bir fetüse ait
iskelet kalintilari ele geçirilmistir. Biyoarkeolojik çalismalarda son derece
nadir tespit edilen bu durum hamilelik stresi ve olümlülük arasindaki iliskiyi
net bir sekilde anlatir gozükmektedir. Yapilan ilk gozlemlere gore fetüs
üzerinde patolojik bir yapi ile karsilasilamamistir. Hamile olan bireyin ise
sakral kisminda sipina bifida, sol sakroiliak ekleminde kaynasma (ankylosis)
tespit edilrnistir. Bireyin sakroiliak eklemindeki kaynasma ankylosan

spondylitis hastaligina isaret etrnekle birlikte, diger eklemlerdeki hastaliga
ozgü verilerin azligi net bir tani koymayi güçlestirir. Yapilan olçümler pelvis
giriminin on-arka çapmn (Conjugata Obstetrica) 9 cm. ve transvers çapmn
11,2 cm. oldugunu gostermistir. Rahim kanalmdan çikisimn baslangiç kismiru
olusturan pelvis giriminin dar olmasimn dogumu zorlashrici bir etkisi
oldugu bilinrnektedir ve yukarida siralanan degerler sirasiyla kadmlarda
ortalama 11 cm. ve 13,5-14 cm.dir (Binici 2005). Fetüsün pelvis üzerindeki
konumuna dikkatli bakildiginda ise fetüsün yasimn do@m zamanina yakin
olmakia birlikte bas kisrrunin dogum kanali tarafinda yer almamasi da dikkat
çekmektedir. SK 24 a ve dolayisiyla SK 24 b'nin kesin olüm nedenleriyle ilgili
çalisma sürdürülmekle birlikte ilk bulgular dogum kanalimn dar olmasmn
ve sakroiliak eklemdeki kaynasmam veya fetüsün konumunun nedenler
arasinda olabilecegi akla gelmektedir.
Sk 24 a ve b bireyleri harnilelik stresiyle ilgili iyi bir ornek olusturmakla
birlikte geç doneme ait simdiye kadar elde edilen verilerin azligi cinsiyet
dagilimi hakkmda yorumlarin ileriki yillarda ele geçecek yeni buluntular
isiginda yapilmasim daha uygun olacagiru düsündürmektedir.

Patolojik Yapl
Rasifizm ve Iskorbit: Çogunlukla bebeklik ve çocukluk doneminde
karsilasilan metabolizmal hastaliklar olarak rasitizm ve iskorbit hastaliklarina
erken donemde rastlanrnarrustir. Geç doneme ait bebek ve çocuklarm korunma
dururnlari bu hastaliklarin incelenebilmesine olanak vermediginden bu
hastaliklar açismdan herhangi bir bilgiye ulasilamamstir (hastaliklarla ilgili
genel sikliklar, yas gruplarina gore dagilimi için bkz. Tablo 6 - 7).
Travmalar: Geç doneme ait toplulukta yasli bir erkek bireyde kafatasinda
travma gozlenmisken, erken doneme ait toplulukta kafatasi travmasina
rastlanrnamstir. Erken donem toplulugunda iki bireyde (%21,4) govde
travmasi tespit edilmisken geç donemde üç bireyde (42,9) govde travmasina
rastlanmistir. Govde travmalari içinde erken doneme ait SK 58 numarali
bireyde karsilasilan ilginçtir. Bu birey aym zamanda Tepecik/Çiftlik
Hoyügu'nde karsilasilanbassu ele geçirilen iki iskelettenbiridir. Bireyin boyun
omurlarimn sag eklem yüzeyleri ebumation olusturacak sekilde osteoartrit
sergilemektedir. Bireyin sag radiusunun alt kismmda, sag ulnasirun orta 113,
sol ulnasim alt 1/3'lük kismmda iyilesmis kiriklar tespit edilmistir (Resim:

1). En az iki kaburgasinda da iyilesmis kirik oldugu gozlenen bireyin sag
dizinde çogunlukla düsme gibi durumlar sonucu ortaya çikan osteokondritis
dissecans (Ortner 2003) tespit edilmistir. Sayilan tüm kemiklerde herhangi bir
yanlis kaynasma bulgulanmamistir. SK 58'in her iki ulna kemiginde gozlenen
travmalar genelde kavga ile iliskili oldugu düsünülen p a r q kirigi, radiusunda
gozlenen kirik ise genelde düsme ile iliskilendirilen Colles kirigi dâhilinde
degerlendirilebilir. Bununla birlikte, ulnada gozlenen kiriklar düsme gibi
nedenlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle,
kiriklarm genel
yayilimi bireyin olasilikla bir kaza sonucu yüksek bir yerden düsme sonucu
yaralandigini akla getirmektedir. Hem erken donem hem de geç donein
bireylerde saptanan travmalar goz onünde bulunduruldugunda, travmalarin
kisiler arasi siddetten ziyade, belki de bolgenin daglik cografî yapisiyla iliskili
bir sekilde, çesitli kazalarla ilgili olabilecegi düsünülmektedir.

Enfeksiyonlar: Her iki doneme ait toplulukta da spesifik enfeksiyona
rastlanmamistir. Farkli etiyolojileri olabilen spesifik olmayan enfeksiyonlar
ise erken donem toplulugunda %14 oraninda bulgulanirken, geç donem
toplulugunda %66,6 oraninda saptanmistir. 1ki donem arasinda hastalik
sikliklarinda farklilik yalnizca oranlarda degil, ayni zamanda yasa gore
dagilimda da goze çarpmaktadir. Erken donemdeki ornekler yalruzca
bebeklerde saptanmisken, Geç donemde 15 yas üstü bireylerde spesifik
olmayan enfeksiyonlarin izlerine rastlanrnistir. Geç doneme ait patolojik
omekler içinde genç eriskin ve eriskin bireylerin tamamirun cinsiyetinin
kadin oldu@ da belirtilmelidir. Eldeki veriler ozellikle kadinlarin aleyhine bir
durumu içerecek bir sekilde geç donem toplulu@ bireylerinin daha siklikla
enfeksiyonel hastaliklarla yüz yüze kaldiklarina isaret etmektedir.
Porotic hyperostosis v e cribra orbitalia: Erken donem toplulugunda porotic
hyperostosis %57,1, cribra orbitalia %50,0oranmda tespit edilmisken geC donem
toplulugunda bu degerler sirasiyla %71,4 ve %66,7'dir (Resim 2 - 3). Porotic
hyperostosis ve cribra orbitalia çogunlukla demir metabolizmasi ile iliskili olarak
degerlendirilen kafatasindaki patolojik lezyonlardir (Stuart-Macadam 1992)ve
eski insan topluluklarinda beslenme statüsüyle ilgili onemli birer gostergedir.
Enfeksiyonel hastaliklar kadar olmasa da bu tip lezyonlar açisindan da geç
donem toplulugunun daha kotü bir durumda oldugu soylenebilmektedir.
Osteoporoz: Osteoporoz rahatsizligina erken donem toplulugunda %25
geç donem toplulugunda ise %66,6 oraninda saptanmistir. Daha fazla sayida
15 yas üstü bireye sahip olan geç donem toplulugunda osteoporozun daha

yüksek bir oranda karsimiza çikmasi sasirhci degildir, çünkü bilindigi gibi
osteoporoz nadir vakalar disinda yasla birlikte artisa geçen bir rahatsizlikhr.
Bununla birlikte, her iki toplulukta da bu rahatsizligin kadin bireylerde tespit
edilmesi gerek sosyal statüleri gerekse hamilelik ve emzirme gibi nedenlerle
beslenme statüleri erkeklere gore daha kotü olan bu cinsiyetin hastalik
açisindan dezavantajli konumunu gostermesi açisindan anlamlidir.
Eklenz hastallklarz : Eklem hastaliklari omurlarda ve diger eklem
yerlerinde olmak üzere kaydedilmistir. Tepecik/Çiftlik Hoyü@ erken
donem toplulugunda omurlarda osteoartritise %66,6,diger eklemlerde %50,0
oraninda rastlarurken, ayni degerler geç donem toplulugunda sirasiyla
%IO0 ve %75 olarak tespit edilmistir. Her iki toplulukta da eklemlerde
saptanmis osteoartritler hafif düzeydedir. Yine her iki topluluktaki bireylerin
omurlarinda genelde hafif düzeyli osteoartrite rastlanmisken, orta ve belirgin
dereceli osteoartrit eriskin bireylerde saptanmistir (Resim: 4). Cinsiyetler
açisindan ise iki donem arasmda belirgin bir farklilik belirlenemezken geç
donem kadinlarinda eklem hastaliklarimn daha siklikla temsil edildigi
soylenebilir.

OLÜ GOMME Â D E T L E R ~
Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nün geç donem topluluguna ait iskelet
kalintilarimn çok onemli bir kism (27 birey) 2000 ve 2001 kazi donemlerinden
elde edilmistir. Simdiye kadar olan süreçte ele geçirilen bireylerin ise yine çok
onemli bir kismrun tüm bir iskelet seklinde temsil edilmedigi belirtilmelidir.
Toprak yüzeyine yakin olmalari nedeniyle çogunlukla tahribata ugramis
mezarlarda ele geçirilmis bu bireylerden olusan geç donem toplulugunun o1ü
gomme âdetleri hakkmda bu nedenle net bir seyler soylemek güçlesmektedir.
Bununla birlikte, geç donem toplulugu bireylerinin basit toprak mezarlara
gomüldü& soylenebilir. In situ korunmus olan bireyler çogunlukla dogu
bah (atlas-sacrum) istikametinde sirt üstü yatirilmq olup ellerin karinda veya
gogüste birlestirildigi gozlenmistir. Genelde mezar hediyesine rastlanmamis,
sadece bir bireyde kotü korunmus durumda bir sikke ele geçirilmistir.
Tepecik/Çiftlik Hoyügü erken donem toplulugu bireylerine ait gomülerin
de çok onemli bir kismi basit toprak mezarlardan elde edilmis mekân alti
gomü sadece iki tane tespit edilmistir. Geq donem mezarlarindan bir farklilik
olarak erken donemde çomlek mezarlara da rastlanrnistir. Çomlek mezarlarda

ele geçirilen bireyler (3 mezar) bir Yasin altindaki bebeklerden olusmaktadir.
SK 44 numarali bebege ait mezarin çok yakin bir kismindan siyali renkte, SK
45 numarali bebegin boyun kismindan kirmizi renkte bir boncuk elde edilmesi
disinda diger erken donem mezarlarindan hediye elde edilememistir. Erken
doneme ait mezarlardan bir kismi ikincil gomülerden olusmaktadir. Bu
gomülerden birinde (SK 25) birden fazla bireye ait uzun kemikler istiflenmis,
hemen yan kismina ise yine birden fazla bireye ait kafatasi yerlestirilmistir. SK
41 ve SK 42 orneklerinde ise yine birden fazla bireye ait uzun kemik kalintisi
ele geçirilmis hiçbir kafatasina rastlanmazken az miktarda govde iskeletine
ait kemik ele geçirilmistir.
Tepecik/Çiftlik Hoyügü erken donem topluluguna ait mezarlardan
iki tanesinde iskeletlerin kafataslari bulunamamistir. Eriskin olan bu
bireylerden 2004 yilinda bulunan SK 26 25-30 yaslarinda bir genç eriskin
oldugu saptanmistir. Cinsiyetinin kadm oldugu tespit edilen bu birey hocker
pozisyonunda, vücudu güney-kuzey istikametinde ve govdesi batiya donük
olarak gomülmüstür. 2007 yilinda bulunan SK 58 numarali bireyin ise
yaklasik 35-45 yaslarinda eriskin bir kadina ait oldugu saptanmistir (Resim:
5). Birey bati-dogu istikametinde yatirilmis olup govdesi güneye bakacak
biçimde gomülmüstür. Bu bireye ait alt sag kopekdisi ve küçük azi disi de ele
gedrilmistir.
Tepecik/Çiftlik erken donem toplulugunda bassiz iskeletlerin ele
geçirilmesinin sonraki donemlerin etkisi altmdaki tafonomik süreçlerle
iliskili olma ihtimali düsük gorünmektedir. Gerek iskeletlerin yalnizca bas
kisimlarinin olmayisi ve diger kisimlarinin in situ tespit edilmis olmasi, gerekse
erken doneme ait ikincil gomüler gibi farkli uygulamalarin mevcudiyeti bu
durumda farkli geleneklerin etkisi olabilecegini akla getirmektedir. Her iki
bireyin de atlas ve axis boyun omurlarirun in situ korumasindan hareketle
bireylerin baslaruun yumusak dokulari yok olduktan soma alinmis oldugu
düsünülmektedir. Nitekim, Tepecik/Çiftlik Hoyügu'nün bulundugu bolgeye
çok yakin olan ve Tepecik/Çiftlik erken donem top lu lu@^ ile kronolojik
açidan es zamanli evreleri bulunan Kosk Hoyük'te de bassiz iskeletlerin,
sivali kafataslarinin ve ayrica sivasiz kafataslarinin ele geçirilmesi (0zbek
2005) Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nde tespit edilen bas1 olmayan bu iki
bireyin kafataslarinin erken donem toplulugu üyelerince alindigi izlenimi
uyandirmaktadir.

Tepecik/Çiftlik yerlesmesinden bassiz govdelerin ele geçirilmesi
Güneydogu'dakionemli arkeolojikmerkezlerden biriolanÇayonü'ndeoldugu
gibi "kafatasi kültü" degerlendirmesini gündeme getirebilir (Ozbek 2004).
Ek olarak, simdiye kadar yapilan birçok çalisma Ortadogu ve Anadolu'nun
birçok neolitik yerlesmesinde kafatasini kil-alçi sivama geleneginin varligiru
ortaya koymustur (Ozbek 2005). Bununla baglantili olarak, gorece yakin
yerlesmelerden Kosk Hoyük ve Çatalhoyük'te bu tip uygulamalarin tespit
edilmis olmasi, ozellikle arastirmacilar tarafindan ayni kültür bolgesinde
oldugu ifade edilen Kosk Hoyük olmak üzere her iki topluluga ait iskelet
kalintilarinda bassiz gomülerin ele geçirilmesi (Biçakçi ve dig 2007; Oztan
2007; Hodder 2007), Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nden elde edilen bassiz
iskeletlerin yakin yerlesmelerde de var olan bir gelenege ait uygulamalarm
bir parçasi olabilecegini akla getirmektedir. Bununla birlikte, bu varsayimsal
düsüncelerin netlige kavusabilmesi ve yeni bilgilerle desteklenmis yorurnlarin
yapilabilmesi için onümüzdeki yillarda Tepecik/Çiftlik Hoyügü erken
donemine ait iskelet kalintilarindan bu konularla iliskili yeni bilgilerin elde
edilmesini beklemenin dogru olacagi düsünülmektedir.

2000 yilinda baslayan Tepecik/Çiftlik Hoyügü kazilarindan elde edilen
insan iskelet kalintilari gerek hoyügün yo@n bir sekilde tarla olarak
kullanimi gerekse hoyük mimarî yapisini olusturan duvarlardan taslarin
alinmasi nedeniyle çogunlukla kotü korunrnus olarak ele geçirilmistir. Erken
ve geç donem toplugunu olusturan bireylerin kotü korunmus olmalari ve
sayilarimn az olmasi temel olarak yasam biçimleri baglaminda incelemeyi
kisitlamistir. Bununla birlikte iki donem toplulugu arasinda demografik
yapida ve patolojik yapida saptanan farkliliklar bu gruplarin yasam biçimleri
arasinda bir farkliligin ipuçlarim olusturmaktadir. Olü gomme âdetleri
açisindan bakildiginda birbirinden ayri iki kültür olarak karsimza çikan erken
ve geç donem topluluklariyla iliskili olarak onümüzdeki yillarda yapilacak
antropolojik çalismalarin konunun farkli açilardan gorülmesine olanak
saglamasi açisindan daha net bir sekilde irdelenmesini saglayacagi açiktir.
Simdiye kadar yapilan arkeolojik incelemeler, hem bulundugu bolge
hem de yer aldigi kronolojik zaman dilimi goz onünde bulunduruldu@nda,

Kapadokya bolgesindeki ve Orta Anadolu'daki onemli arkeolojik
merkezlerden biri olan Tepecik/Çiftlik Hoyügü'nde ileriki yillarda yapilacak
kazilar sonucunda ele geçirilecek buluntularm bolgenin kültürel geçmisi
hakkinda onemli bilgiler verecegi düsünülmektedir.
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Tablo 6: Tepecik/Çiftlik erken donem iskeletlerindeki hastaliklanmn yas gruplarina gare dagilimi
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